
 

 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 1/2564 

 

วันพุธ ที่ 10 กุมภำพนัธ์ 2564 เวลำ 9.00 น.  

ณ โรงแรมทำวน์ อิน ทำวน์ กรุงเทพฯ  

เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรำ ทำวน์ อิน ทำวน์ (เลียบทำงด่วนรำมอินทรำ)  
แขวง/เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

 

เปิดรบัลงทะเบยีนเวลา 8.00 น. 

 

*บรษิทัฯ งดแจกของช ารว่ย เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความโปรง่ใส และ

แนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีของ บรษิทัฯ ใหล้ด/เลกิ การแจกของช ารว่ยใน

การประชมุผูถ้อืหุน้  

*บรษิทัฯ งดบรกิารอาหาร เครื่องดื่ม และงดรบัประทานอาหารในบรเิวณจดัการ
ประชุมโดยเดด็ขาด เพือ่ลดความเสีย่งของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั COVID-19 

 
 
 
 

 



 
มำตรกำรและแนวทำงปฏิบตัตินส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564  

กรณีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
 

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยงัคงมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง บริษัท เอ็ม
พีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงักล่าวจึงขอแจ้งใ ห้ทราบถึงแนวปฏิบติัตนในการเข้าร่วมประชุม
วิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ดงันี ้ 
1.  ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ แทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสขุอนามยัของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือ
จากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐาน
ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ต้องติดแสตมป์มายงั เลขำนุกำรบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

2.  ขอแจ้งช่องทำงกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้าสามารถกระท าได้ผ่านช่องทาง ดงันี ้ 
ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมมายัง  
เลขานกุารบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

หรือ Email: mpg_cs@mangpong.co.th  
3.  กรณีท่ีผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอท าความเข้าใจมายงัผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการ

ด าเนินการจดัประชมุของบริษัทฯ เพื่อป้องกนัและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดงันี ้ 
3.1 บริษัทฯ จะจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชมุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง หรือ ผู้ ที่มี

อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเส่ียงดงักล่าวเข้าไป
ในห้องประชมุ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองท่านสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุแทน
ได้) การต่อแถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  

3.2 ผู้ เข้าร่วมการประชมุจะถกูเชิญให้นัง่โดยมีระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ที่เหมาะสมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี ้  อย่างน้อย 
1 เมตร ซึ่งจะท าให้มีจ านวนที่นั่งในห้องประชุมจ ากัดจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉันทะ (“ผู้ เข้าร่วมประชุม”) จึงใคร่ข อ
ความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ท่านได้รับ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึน้ และเมื่อที่นั่งที่จั ดให้
เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพืน้ที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุม   ด้วยตนเองในการมอบฉันทะ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชมุ  

3.3 ด าเนินการท าความสะอาดสถานที่จดัการประชมุด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเร่ิมการประชมุ และขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชมุเตรียมหน้ากาก
อนามยัและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชมุ  

3.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงขอลดการใช้ไมโครโฟนส าหรับการสอบถามของผู้ เข้าร่วมประชุม โดยขอความร่วมมือ
ท่านที่ต้องการสอบถามกรอกค าถามลงในกระดาษและส่งค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจดัส่งค าถามแก่ประธานกรรมการต่อไป  

3.5 บริษัทฯ งดบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจดัการประชมุโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจาย
ของเชือ้ไวรัส  

3.6 เพื่อการคดักรองโรคปอดอกัเสบจากเชือ้ไวรัส COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมลูด้านสขุภาพ หรือ ประวติัการเดินทางของท่าน อาจถือ
เป็นความผิดตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

3.7 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือ มีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชมุผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.mangpong.co.th)  

 
ทัง้นี ้หากมีผู้ เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก หรือ มาพร้อมกันหลายท่านอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
บริษัทฯ ต้องขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

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


หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564     บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หน้าที่ 1/11 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107546000440 
 
 
         วนัท่ี  25 มกราคม 2564 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น  

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2563 เมื่อวนัท่ี 29 ธันวาคม 2563 
2. ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
3.  หลกัเกณฑ์และข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระ ของ บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
4. ประวตัิของบคุลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2563 
5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)  
6. ประวตัิโดยยอ่ของกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
7. ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง 
9. ขัน้ตอนการเข้าห้องประชมุ 
10. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แนะน าให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ) 

(สามารถ download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.mangpong.co.th)  
11. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
12. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code 

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 
2564 มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัพธุที ่10 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ 
กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์  (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้
 

วำระที่  1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธนัวำคม 2563 
 (การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2563 ได้จัดขึน้เมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2563 
(ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1) บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยได้ส่งให้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว รวมถงึได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ควำมเหน็คณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563  
 
 
 
 



หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564     บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หน้าที่ 2/11 

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 (การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัด
ให้มีการจดัท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้วว่าถกูต้อง  
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ  โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว  (ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code) 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทส าหรับปี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดงักล่าว  
 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำร 
 (การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล     เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเติบโตขึน้ 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 

1) นายพนม รัตนะรัต    เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระและกรรมการ 
2) นายธิบดี    มงัคะล ี    เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมการ 
3) ดร. ก าพล  บริุยเมธากลุ   เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมการ 

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของ
บริษัทฯ บคุคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้

1. มีคณุสมบตัิถูกต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด, กฎหมายหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์  และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

2. มีความรู้  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้ครบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการทัง้คณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่
ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ น โดย
ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีก ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และผู้ที่มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน  

3.   มีประวัติการท างานที่ดี  ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  พนักงาน  หรือผู้มีอ านาจในการ
จดัการของหน่วยงาน 

4.   มีความเป็นอิสระ  ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการด้วยความระมดัระวงั  ด้วยความซื่อสตัย์  สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัทฯ 
ได้อย่างเต็มที่  สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการได้อย่างสม ่าเสมอ  โดยด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  
และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกนัไม่เกิน 5 บริษัท 

5.   มีอายแุละประสบการณ์การท างานท่ีเหมาะสม  มีสขุภาพร่างกายที่แขง็แรง  และมจีิตใจที่สมบรูณ์ 
6.   คุณสมบตัิของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตามคู่มือ       

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร    คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดประวัติของบุคคลทัง้ 3 ท่าน (ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 และ 3) แล้วว่า มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์การท างานท่ี
จะสามารถสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 
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1) นายพนม รัตนะรัต    เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระและกรรมการ 
2) นายธิบดี    มงัคะล ี    เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมการ 
3) ดร. ก าพล  บริุยเมธากลุ   เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมการ 

 
วำระที่  4   พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึง่ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
จากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทัง้นี ้จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลกูจ้างของ
บริษัทฯ (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 7) 

   คณะกรรมการ ได้พิจารณาการกลัน่กรองอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงความเหมาะสม และความจ าเป็นต่างๆ แล้ว จึง
เห็นควรเสนอต่อผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 
2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งน้อยกว่าที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งเป็น
จ านวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท  แบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ  

     1. เงินประจ าต าแหน่ง จ่ายตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  
      2. ค่าเบีย้ประชมุ จ่ายเฉพาะผู้ เข้าร่วมประชมุเท่านัน้  

 โดยมีหลกัเกณฑ์ในการจดัสรรค่าตอบแทน เปรียบเทียบกบั ปี 2562 ดงันี ้

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

ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำร (บาทต่อคนต่อครัง้ และจ่ายกรณีมาประชมุ)  
ต ำแหน่ง ปี 2563 (ปีที่เสนอ)             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  รวมทัง้สิน้ 1,549,443.38 บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนส่ีหมื่นเก้าพนัส่ีร้อยส่ีสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) 
คิดเป็น 51.65% ของค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ส าหรับค่าตอบแทนแยกเป็น
รายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหวัข้อ โครงสร้างการจดัการ ในรายงานประจ าปี 2562 อย่างไรก็ดีจ านวนค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยงัถือ
ว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจงูใจให้คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป  
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ควำมเหน็คณะกรรมกำร เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าได้รับการอนุมัติส าหรับปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรร
ค่าตอบแทนตามเดิม 

 
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญช ีประจ ำปี 2563 
 (การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) ประกอบกบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35 (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 7) ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี และจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแล้วเห็นว่าผู้สอบบญัชีที่น าเสนอ
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบตัิงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทัง้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะ
ช่วยให้  การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดงัประวตัิปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดบัที่ 4 รวมถึง เสนอ
อตัราค่าสอบบญัชีที่สอดคล้องกับปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนในระดบัเดียวกนั จึงเสนอ
เปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชี จาก ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท โดยเสนอให้พิจารณาแต่งตัง้  

(1) นายสวุฒัน์   มณีกนกสกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  8134  
(2) นางสาวอริสา  ชมุวิสตูร    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  9393 
(3) นายพีระเดช   พงษ์เสถียรศกัดิ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4752 

จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมี
อ านาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯได้ ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีดงักล่าว และ บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จ ากัด มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานที่ดี อีกทัง้ ไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัท
ย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว  ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่
อย่างใด  จึงมีความเป็นอสิระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  

โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท โดยราคานีย้งัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึง่เบิกตามจริง แต่
ไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าพาหนะในการปฏิบตัิงาน, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย์, ค่าโทรศพัท์) 

               ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ท่ีผ่านมา 

 ปี 2563 ที่เสนอ 
(บำท) 

ปี 2562 
(บำท) 

ปี 2561 
(บำท) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 920,000 1,035,000 1,035,000 
ค่าบริการอื่นๆ 10,000 - - 

นอกจากนี ้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ านวน 2 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบญัชีของปี 
2562 จ านวน 15,000 บาท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึง่ลดลง
จากค่าสอบบญัชีของปี 2562 จ านวน 15,000 บาท  

อนึ่ง ผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้รับการเปล่ียนแปลงและแต่งตัง้จากมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อ
วนัที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 โดยเปิดเผยผ่านระบบส่งข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่เนื่องจากด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
เป็นเหตใุห้บริษัทต้องเล่ือนการจดัประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นออกไป  
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ทัง้นี ้บริษัทฯได้เปิดเผยและน าส่งงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 2/2563 และ ไตรมาสที่ 3/2563 ทีผ่่านการ
สอบทานจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 
2563 มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 และมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 16 
พฤศจิกายน 2563 แล้ว โดยเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้ออกประกาศที่ ทจ.28/2563 
เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผนัให้ในกรณีที่บริษัทท่ีไม่สามารถจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพือ่แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีดงักล่าว 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ และเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ (ก.ต.ท.) ฉบบัที่ ทจ. 35/2563 ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563  

ควำมเหน็คณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามที่เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีใหม่ จาก ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น 
บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 และเห็นควรเสนอแต่งตัง้ นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาว อริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ นาย พีระเดช 
พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และเสนอค่าสอบบญัชีประปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้พิจารณากลัน่กรองแล้วอย่างเหมาะสม 
 
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 35, 36 และ 37 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่( 3/4 ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล  

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่2/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2564 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ดงันี ้

ข้อ 35.  ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ผลิต รับจ้างผลิต ฝากขาย และเป็นนายหน้าหรือ
ตวัแทนน าเข้าและจ าหน่ายยา ยาแผนปัจจบุนั ยาแผนโบราณ ยาแผนไทย ยาพฒันาจากสมุนไพร 
ผลิตภณัฑ์สมนุไพร เคมีภณัฑ์ เวชภณัฑ์ เภสชัภณัฑ์ เวชส าอางค์ เคร่ืองมือแพทย์ ผลิตภณัฑ์ส าหรับ
บ ารุงรักษาสขุภาพและความงาม เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์เสริมความงาม อปุกรณ์เพื่อการรักษาสขุภาพ
อนามยัส่วนบคุคล ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร วิตามิน เกลือแร่ อาหาร เคร่ืองดืม่เพือ่การควบคมุน า้หนกั  

ข้อ 36.  ประกอบกิจการเพาะปลกู วิจยั ขายส่ง ขายปลีก น าเข้า ส่งออก เมล็ดพนัธุ์ กิ่งพนัธุ์ เพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ 
สมนุไพร และพนัธุ์พืช 

ข้อ 37.  ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ ป่วยเจ็บ  รับท าการฝึกสอนและอบรม
ทางด้านวชิาการเก่ียวกบัการแพทย์ การอนามยั 

และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม เป็น
ดงันี ้

“ข้อ 3.    วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 37 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์
ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ  
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วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31  
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่( 3/4 ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล  

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  จึงเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อ 30 เร่ือง 
การจดัประชมุวิสามญัโดย     ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เรียกประชมุ ให้สอดคล้องกบักฎหมาย ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ข้อบังคับของบริษทัฯ (ปัจจุบนั) ข้อบังคับของบริษทัฯ (ขอปรับปรุงแก้ไขเป็น) 
ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชมุกนัอยา่งน้อยสาม 
(3) เดือนต่อครัง้ 

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ การประชุม
คณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ที่อันเป็นส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือ
จังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 
     ประธานกรรมการ หรือ ประธานในที่ประชุม อาจก าหนดให้จดัการประชุม
กรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่
กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
      ในการส่งหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ สามารถ
ด าเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือ ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการ
ประชมุนัน้ได้ก าหนดไว้ หรือ จะสง่โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะ
จดัเก็บในรูปข้อมลูอเิล็กทรอนิกสก์็ได้ ทัง้นี ้ต้องส่งตามระยะเวลาและลง
โฆษณาทางหนงัสือพิมพ์ตามที่กฎหมาย หรือ ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้ 

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
สามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันสิน้สุด
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
      การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้
แ ล้ วนี  ้จ ะ เรียกว่าการประชุมผู้ ถื อหุ้ น วิ สามัญ 
กรรมการจะเรียกประชุม   ผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 
      ผู้ ถือหุ้นมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า 
(1/5) ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้รวมทัง้หมด หรือ 
จ านวน ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้ น
นับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่าหนึ่ งในสิบ (1/10) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด สามารถเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีภายในส่ี 
(4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
     การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี ้จะเรียกว่าการประชมุผู้
ถือหุ้นวิสามญั กรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็
ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 
     ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดังกล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า 
(45) วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
     ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวน
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ข้อบังคับของบริษทัฯ (ปัจจุบนั) ข้อบังคับของบริษทัฯ (ขอปรับปรุงแก้ไขเป็น) 
การประชมุ  
 

หุ้นตามที่บงัคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วัน
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้
ถือหุ้ นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  
     ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้น
ตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 ผู้ ถือหุ้นตาม  วรรคสี่ต้องร่วมกนั
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จา่ย ที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่
บริษัท 

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อ
ที่ประชมุพร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุัติ หรือ
เพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ ถือหุ้ น
และนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสาม 
(3) วนัโดยลงติดต่อกนัเป็นเวลาสาม (3) วนั  
     ทัง้นี ้สถานท่ีที่ใช้เป็นท่ีประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัที่อนั
เป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือที่อ่ืนใดก็ตาม
แล้วแต่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือแจ้งนัด
ประชมุโดยระบสุถานท่ี วนัเวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมพร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุมัติ  ห รือ เพื่ อพิ จารณา รวมทั ง้ความ เห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค า
บอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัโดย
ลงติดต่อกนัเป็นเวลาสาม (3) วนั  
     ทัง้นี ้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่
ของบริษัท หรือที่อ่ืนใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
     คณะกรรมการอาจก าหนดให้จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็
ได้ ในกรณีที่มีการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การด าเนนิการจะต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐาน
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศที่ก าหนด 
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 เร่ือง การประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 30 เร่ือง การจดัประชุมวิสามญัโดยผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้ เรียกประชมุ และ ข้อ 31 เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

 
วำระที่ 8      พิจำรณำอนุมตัปิิดบริษทัย่อย 

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาปิดบริษัทย่อย ดงันี ้

1)  “บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั” จดัตัง้ตามมติคณะกรรมการบริษัท (เดิม บริษัท แมงป่อง 1989 จ ากัด 
(มหาชน)) ครัง้ที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่ายเคร่ืองส าอางและเวชส าอาง มี
ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000(ห้าแสน) หุ้น มลูค่า
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หุ้นละ 10 (สิบ) บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ที่ 495,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.10 มีผลประกอบการขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2562 
ขาดทนุ อยู่ที่ 4.35 ล้านบาท และขาดทนุสะสม อยู่ที่ 3.89 ล้านบาท   

2) “บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด”  จัดตัง้ตามมติคณะกรรมการบริษัท (เดิม บริษัท แมงป่อง 1989 จ ากัด 
(มหาชน)) ครัง้ที่ 3/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2558 เพือ่ด าเนินธุรกิจด้านพลงังาน และธุรกจิที่เก่ียวเนื่องกบัพลงังาน มีทนุ
จดทะเบียน 500,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) มีทนุช าระแล้ว 40% ของทนุจด
ทะเบียน เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ที่ 498,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.60 ปัจจุบันไม่ได้
ด าเนินกิจการ มีผลขาดทนุสะสม อยู่ที่ 1.90 ล้านบาท 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ปิดบริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการของบริษัทฯ ทัง้นี ้การปิดกิจการดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการปิดบริษัทย่อย คือ บริษัท 
โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ ที่
ร้อยละ 99.10 และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ด าเนินกิจการ โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)   ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 99.60 เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการของบริษัทฯ ทัง้นี ้การ
ปิดกิจการดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด  

 
วำระที่ 9  พิจำรณำอนุมัติกำรลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  

เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล : ปัจจุบันบริษัท มีหุ้ นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย จ านวน  492,581,229 หุ้ น  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตดั
หุ้น             จดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจ านวนอื่น ดงันัน้ จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 492,581,229 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดลงจ านวน 492,581,229 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 977,753,684 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย บริษัทฯจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.  เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ เป็นดงันี ้

ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน 977,753,684    บาท  (เก้าร้อยเจ็ดสิบเจด็ล้านเจด็แสนห้าหมืน่สามพนัหกร้อยแปดสิบส่ีบาท) 
  แบง่ออกเป็น  977,753,684    หุ้น   (เก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพนัหกร้อยแปดสิบส่ีหุ้น)  
  มลูค่าหุ้นละ                            1    บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น  
  หุ้นสามญั   977,753,684 หุ้น  (เก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพนัหกร้อยแปดสิบส่ีหุ้น)  
  หุ้นบริุมสิทธิ  ไม่มี 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมตัิการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตาม
รายละเอียดข้างต้นทกุประการ 
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วำระที่ 10  พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 
4.  เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล : การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,955,507,368 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 
977,753,684 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 2,933,261,052 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 2,933,261,052 หุ้น มลูค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,955,507,368 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ทัง้นี ้รายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและรายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกับการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.  เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 2,933,261,052    บาท   (สองพนัเก้าร้อยสามสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพนัห้าสิบสองบาท) 
แบ่งออกเป็น 2,933,261,052    หุ้น     (สองพนัเก้าร้อยสามสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพนัห้าสิบสองหุ้น) 
มลูค่าหุ้นละ                       1    บาท   (หน่ึงบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามญั 2,933,261,052    หุ้น     (สองพนัเก้าร้อยสามสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพนัห้าสิบสองหุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธิ ไม่มี 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเพื่อ
อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงักล่าว และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นทกุประการ 

 
วำระที่ 11  พิจำรณำอนุมตัิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทนุเพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือ

หุ้น (Right Offering) 

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ระบุในวาระที่ 
10 นัน้  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนมุตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,955,507,368 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 195,550,736.80 บาท 

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯจึง
สามารถก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะต้องปฏิบตัิตามมาตรา 
52 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

โดยก าหนดอตัราส่วนในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 2 หุ้นสามญัเพิ่มทนุและ
ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้ หุ้นสามญัที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้จดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซือ้ในการจดั สรร 
ครัง้แรกที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระราคาค่าจองซือ้หุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้
เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) 
ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินกว่าสิทธินัน้ให้เป็นไปตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้



หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564     บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หน้าที่ 10/11 

1) ในกรณีที่มีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก  ในจ านวน
มากกว่าหรือเท่ากับจ านวนหุ้นที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้ นเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ช าระค่าจองซือ้หุ้นครบถ้วนตามจ านวนที่
แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิทัง้หมดทกุราย 

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้ นในรอบแรกในจ านวนน้อย
กว่าจ านวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

2.1) บริษัทจะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวโดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณ
ด้วยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ ผลลัพธ์จากการค านวณจะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี
สิทธิที่จะได้รับจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นที่จะได้รับการ
จดัสรรจะต้องไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซือ้และช าระราคาค่าจองซือ้ครบถ้วนแล้ว 

2.2) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึง่ยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิ โดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้มาคูณด้วยจ านวนหุ้นที่
คงเหลือนัน้ ผลลพัธ์จากการค านวณจะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ
ได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้ นนัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้ นที่จะได้รับการ
จดัสรรจะต้องไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซือ้และช าระราคาค่าจองซือ้ครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้
บริษัทจะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนีจ้นกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 

การจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นเกินกว่า
สิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบงัคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบัน
ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทัง้หมดของบริษัท 

ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจากข้างต้น บริษัทจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียน
ในส่วนท่ียงัไม่ได้จดัสรรในโอกาสต่อไป  

ทัง้นี ้ก าหนดให้วนัจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ คือ วนัท่ี 15-19 กมุภาพนัธ์ 2564 รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ และ  

วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้ น Rights Offering 
(Record Date) คือวนัท่ี 25 มกราคม 2564 (วนัเดียวกันกับวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2564)  อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและข้ึนอยู่กบัการไดรั้บอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น 

ในการนีม้อบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ รับมอบอ านาจจาก 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่อง
กบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวได้ทกุประเภท รวมถึงการก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัท (Record Date) การเปล่ียนแปลงระยะเวลาการจองซือ้และรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ การก าหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ  ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็น 
และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้นี ้โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการน าส่งข้อมลูเอกสารหลกัฐานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวง
พาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 























































สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ล าดับที่  1  
ชื่อ-นามสกุล นายพนม รัตนะรัต 
ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในบริษัทฯ - 

อาย ุ 46 ปี  
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ประวัติการอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 151/2018 

หลกัสตูร ที่ปรึกษาการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย  

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท (%)  

- ของตนเอง : ไม่ม ี
- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  - ไม่มี - 
ประสบการณ์ท างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งที่ส าคัญ  

2562 - 2563 กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร 

บริษัท ยบูิส เอเชยี จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจสินค้า
อตุสาหกรรม 
ประเภทเคมีภณัฑ์ 

2557 - 2560 ผู้อ านวยการฝ่าย
ตราสารหนี ้

บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

2545 - 2557 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจธนาคาร 

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ /ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบนั)  

2563 - ปัจจบุนั กรมการบริษัท บริษัท วนัทวูนั คอนแทคส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจบริการ
ประเภท Contact 
center 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ที.เอ็ม.ซี.
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

สินค้าอตุสาหกรรม 
ประเภท เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น/กิจการอื่น (ปัจจบุัน) - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี - 

 

  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ล าดับที่  2  
ชื่อ-นามสกุล นายธิบดี มังคะล ี
ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการ 
ต าแหน่งในบริษัทฯ - 

อาย ุ 50 ปี  
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท Master of Business Administration – Finance, University of Tennessee, USA 

ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 267/2018, IOD 
หลกัสตูร ที่ปรึกษาการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย  

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท (%)  

- ของตนเอง : 190,000,000 หุ้น คิดเป็น 19.43% ณ วนัท่ี 13 มกราคม 2564 
- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  - ไม่มี - 
ประสบการณ์ท างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งที่ส าคัญ  
 

2562 กรรมการบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจค้าปลีก 

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ /ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบนั)  

2563 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์
เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ 
จ ากดั (มหาชน) 
 

ธุรกิจบริการตรวจ
สขุภาพ 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิ
เคชัน่ เอเชยี จ ากดั 
(มหาชน) 

บริการด้าน
เทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคม และ
ดิจิตอลทีว ี
 

การด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอื่น/กิจการอื่น 
(ปัจจุบนั)  
 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท แคปปิตอล พลสั 
แอดไวซอร่ี จ ากดั 

ธุรกิจที่ปรึกษา
ทางการเงิน 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี - 

 
  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ล าดับที่  3  
ชื่อ-นามสกุล ดร.ก าพล บุริยเมธากลุ 
ต าแหน่งที่เสนอ กรรมการ 
ต าแหน่งในบริษัทฯ - 
อาย ุ 42 ปี  
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก /  Ph.D. Information Technology มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) 

 - First-Class Honors , GOLD Medal 
- First Price “Social & Virtual Community” Award Winner 
ปริญญาโท / M.S. Telecom Management, DePaul University, Chicago, USA 
ปริญญาตรี / B.E. Computer Engineering มหาวิทยาลยัรังสิต 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท (%)  

- ของตนเอง : ไม่ม ี
- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  - ไม่มี - 
ประสบการณ์ท างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งที่ส าคัญ  

2559 – 2563 Chief Customer 
Officer 

บริษัท ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ ากดั 

ธุรกิจบริการด้าน
ดิจิตอลและแพลตฟอร์ม 

2557– 2559 Chief Operating 
Officer 

บริษัท ไพร์มไทม์ โซลชูัน่ 
จ ากดั 

ธุรกิจโฆษณา 

2556– 2559 Director of 
Service 
Management 

บริษัท เพลินจิต มเีดีย 
จ ากดั  

ธุรกิจพฒันาและ
จ าหน่ายซอฟตแ์วร์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบนั) - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอื่น/กิจการอื่น 
(ปัจจุบนั)  

2564 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาธุรกิจ  บริษัท เน็คท์ เบ็ทเตอร์ 
จ ากดั 

ธุรกิจบริการด้าน
ดิจิตอลและแพลตฟอร์ม 

2562 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท ควอลิตี ้พรอพ
เพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ 
จ ากดั (QPM) 

ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการ
บริหารงานนิติบคุคล, 
อาคารชดุ, ดแูลเร่ือง
ระบบบญัชี 

2561 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษาด้านกล
ยทุธ์ทางธุรกิจ 

บริษัท แคท บซัซ์ ทีวี 
จ ากดั 

ธุรกิจให้บริการ
อินเตอร์เน็ต 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี - 

 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
   

หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ 
ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) 

 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดคณุสมบตัิเร่ืองกำรถือหุ้นของกรรมกำรอิสระตำมข้อก ำหนดของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั

ตลำดทนุ  โดยมีเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้เข้มกว่ำของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ดงันี ้
1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ 
ด้วย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ของผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนเข้ำรับต ำแหน่ง ทัง้นี ้ลักษณะ
ต้องห้ำมดงักล่ำว  ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ   
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็น หรือ    
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อน
เข้ำรับต ำแหน่ง 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติ เพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  
ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือ คู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือ ตัง้แต่ 
20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้ังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  โดยอนโุลม 
แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนเข้ำรับต ำแหน่ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ   



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
   

ผู้มีอ ำนำจควบคมุบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนเข้ำรับต ำแหน่ง 
 7.  ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
 8.  ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 
 9.  ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอสิระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท   
 

ทัง้นี ้ภำยหลงัได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำมข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมกำรอิสระอำจ
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯ โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได้ 

ค ำว่ำ “หุ้นส่วน” ตำม (5) และ (6) หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนสอบบัญชี หรือผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ให้เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในรำยงำนกำรสอบบญัชี หรือรำยงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ (แล้วแต่กรณี) ใน
นำมของนิติบคุคลนัน้ 

 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวชิำชีพเกินมลูคำ่ที่ก ำหนดตำม (4) หรือ (6) คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถพิจำรณำผ่อนผนัได้  หำก
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ควำมสมัพนัธ์ดงักล่ำวไม่กระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระ
ของกรรมกำรอิสระดงักล่ำว โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีไ้ว้ในแบบรำยงำน 56-1  รำยงำนประจ ำปี และในหนงัสือนดั
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ก) ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวชิำชีพ ที่ท ำให้บคุคลดงักล่ำว มีคณุสมบตัิไม่เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด 

(ข) เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตัง้ให้บคุคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของผู้ขออนญุำตในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
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flnJn1uut\'1 i-:itl u�i;'�<1:::�cnM�L\.\LL1l��'-lt)--l;t)Ln'l.mrl.flviiiv11i.J1ITT11'/LU'lltltlr.iimrJ1'W�11U 

.., S, ..J .x -=:,, I � "'!Ii .... 1,, � L\ _ ! t 
q'I 

1,, i-, _ ! G ... S, � t, .J J' 1,, Q I n1'/"l"1M'l�UVl"ltl-:l'lltl LnUfi'Jll'iVlfiv11a-l'i'1\:Jft::: L t)\:J"l'll1-llilU u.n1mru LCil "l:::liltl-l LJ-.4 'Y1'I ,Vl�tltl"lUVl"ltlsi'llt)�'l,jLnUn'l1 

�'VlfiLWI ntJf'l'lt)-:lt!'W'!Jt)-lllM 1�mtru:::�L�l.Jf U"lUfi-lVl1ti'll1l.Jt-11U"l111�vlt)-3V11Y11 L�'Wt)f tl'\,1«nV1ffitl (Tender Offer) 

lil7i.J�ri1m..11111uth:::mf'!f1ru:::nn:1-.1m1ri1rit1v1!'l1C11YJU� Vlr.i. 12/2554 L;tl-:i 111ifrnnru'l'l Li'EluL'llLLft:::11in111um1L-n1 

nflvi�nY1fwtl"L �t:if1'lflt1�1n"lm1 l-11tl 1 uimtru:::� Luum'lr.htluit:ii.i1ri'1lm1nt)'1'1..!'ll tisi f1Uvt1-:iJf 11v11i.J� 1:::1.j'l '11.u 

imJ�l'lll'llf.l-lU1i;'Y1 �-lU"l"llJ\.l'jjt)lJ,3"11J'llf.l-:J1J°1i;'V1ri1viu1111-Jf1Uvl1..:lv11'lrltl'1Ulti1Jji;'V) 'twi1ihnu½'tlm�::: 20 'llt)-3 
. ., 

G !I, -=i O I .... Q. .... 
"l1ti'lU�UVlf.lfln"l7l-1'\.J.1UVl-ll-1l.J"1'llf.l..:11JmYI 

Ltin'l'ru�ilt!w�1!Jt1,Jl�l.JYJUL\.1�f.l'-l1nn1'i'4"111Ml'L'IXLLn&jnt:i�UL�l.J"l1niJ1-lrJi'U 1J"hlv!"l:::c;hLilwn1mc;iYJ1..!"l"1V1::lUtl1..! 

1�riu�tl'-:i'W'tv1�111M11wfom�vlflhJ 

J--ld ri1i11..1CJl 1-J1'u"lti-:itm11..1�1!Jry�trnn huJ fiti 1'u� 15-19 fll.l171°14''l..!112564 nl--10'..:iiu 51'uvhn11 L Lfl:: 

1'uri1V1uc;in1:J:ilflcjnti11'u�i1�V1flLlilfun11L�Ufl'll1t1i1'ti�1..rry�t:itln1m.l1un11L('q'\.J.fl'll1tl'1i.\ Rights Offering 

(Record Date) fit:iiu� 25 l--ln'l'7f1l--l 2564 (1tiL�mriuriu1'uri1i1uc;i11u:ilt:i�t)'1W���V1i1un1'i'L'lJ11ri:1-.1tJ1:::"ljl--l 
- ..., � I,, !:, _J 1 .. ad o ... V 1 - r.;;/ 

If_? 
t .f 1 - 'J s.,.,. --'"J�1l.Jt"kJr-,J1.lfl'\,)i.\ fl'l-:lVl 1 /2564) fJEIJ::71'/0M nJ1DJUJJfilnY/flM,mf/J?E/'1:Jt!'J1UUJUU),J'il?JUfl�1JflFJn11Q1Vln 7Ut12'1Jltl

1 um 1tl:1-.1t:i1Jl-1l.J 1t11 iAf1ru:::nnl-lm m1i;'YJ LL!'l:::/,,j'h:i f'lru:::n nJ.Jm 11J11111 'i' LLft :::/VI 1t) �fo l.J fl1Jfl7 U7"l"l 7n 

riru:::nni.Jmru;lffl LLfl:::ti11t)�TI.Ji.Jfl1Jt11u,"l"nrn·m..1:::nnl.lmrunnr ilt51u1"l 1umwh1uum11111 7 tiu�1Lilu 

Ufl::: L�\:J'J L dfl-:iri1Jn 1 'l'Eltln LLf'l:::�Uf.l'll 7\:J11'l..L('q 1..TryL Yll-lVJUvi'..:i rn� 11 'tvi''IIJntJ1:: IJ1Vl 11l-Jn,m 1Tn 1111'!..!vl1'tiri 7VIU"1'11Uilti� 

il�Vlfl"lwiti�1:1't1,JL�l.J'VJU'llt:isium (Record Date) n11Lu�t1WLLUiN'l::1:J:::L1ft1m'i"'lmiflLLft:::fu,h1:::CSu1-11� 

�1JJryL�l.JYJW m,ri1i1wiL�f.lWL'llLL!'l:::nr.1!'l:::LtJti111uh-:i 71umrnt:inu!'l:::L�tif.l'll1Ht-ju�1..rryL�l.JYJUl11-:irnhi'tvi'v11l.J� 

L�'l..!�:1-Jf'l'l'li,it) 'tu 'i"ll.JJ-:ii,;11 LUWn7'i'vl1-3 1 t1U'•l1LU'I..! LLft:::fql.Jf1'l'lt1i.\L�mLrit)-:irium'l'tltlnLLft::L�Wfl'll1\:J11'1...LL�l-JYJtilti 

nf-:iil Lvltl'l'li.Jn..:in1ru1t!�1JJryL�l.lYJUL'IJ1LUU1AflnVlfflU"l"1YJ:::LUtlUL'Uf;lf'l1i;)\.lfinY\fflULL1..l-ll.l'l::LVlf'ILYltl L1.ft::n11 

ih�..:i'llt:iJ,1flLfln�11V1fi'n31ur;ltJr;ift1c;il-1flnY1fviJmA..:itJ1:::LY1f'ILV1\:J rn:::vm..:1Y-11ru'Jltl° V11tl1Au1m1u�w 7 �L�m-nt:i-:i 

2.2 LL'LIUS.Jil'l.J'el11J1�i1't,J (General Mandate) 
-bJi1-
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n1V1Uf,il1'utl1:::"I!l-J��1l1rui:mfl1.h.1 r1f-.i� 1/25641, .. 6u� 1 o n:J.Jm'14'u{ 2564 rnn 9.00 u. �mu� LNLL,l-J'Vl1'lU 
"' ..,'I.I "I .. 

..,. r J cij .-- (I' d I - ..,. 'ilU 'Vl1'lU nr'1iVl'\l'l'1 Lft'IJ'Vl 300/1 m.J.UPl"l'111 Yl1'lU 'il'W Yl1'l'W {LfUJlJYl1'1f,il':tU11...J'il1.J.Yl11) LL'll'N/L'll£ WNYlfl'1Vlft1'1 

n!'1LYl'l"l:J.Jmum 10310 Tuit1ri1V1U"'1'11tl�fltj'nt:iiru�i'.Jiqvi°fllumn'll1i1:J.Jtl,:::'ljJ.Jtj'nfl�W (Record date) 1ufu� 25 J.Jm'11'l:J.J 

2564 

4. ffl'i"ll'el'el�1lJ1 r;i L � l-l't'J'U/4' r;ift1�i.H � 1-l'V! ulli s111tl'lt1..t1u11,1m'l.;f L�mis..t u. a::L�'el'U L 'llm'l'll'elil �qp"'

4. 1 u"ilffl"l:::i 1 L ili.m1,ti.t1JfJ"lf,ilV1::: LUtlUftf,ilYJU<iltnVl::: LU uu L �l-1\'lU"'l f,ilvt::: LUEJU m,u.nl 'lJVIU'1A t:t1J1r1 rutf �ui LLft:::m1

'il0l'Vl:::L1Jtl'I.J.LU�tl'WLLUfNrJ'W'l!1'1::: LL�':trJiflm>J�[;j.J'W1�ffi'iln1 '1"11 m:::'Vl'1'N'\l'l1ru"I!tl° 

4.2 U11fflr-i:::c;h L'U'Wn1'1'1lfl'il\it1.J1c;JvJf1"1ft1f,ilVlftn'YlffltJLL vi-.i1.h:::L 'V!P!Lvtm v1tifu11uri1iJ rw � ...iviu L ih LU'I.J.vutn'VlfflrJ<ilf,il 

'Vl:::Ltk1u 1J.ft:::Lii1vi1mr!'il'lJ1t11t..lc;Jft1f,ilVlftnYlwirfaii-.i1.h:::LY1PILV1t1 

1J1,;'Vlilf [;]ritJ,:::�,:il')1,.m1,L�lJ'V,)1.J.Lvlfl L�lJrl'J11JJu,i,:i 11XLLfllJ1,;'Vl 0°'11uc;i1um,r;11L'WU'111...!LLft:::i1"1UL�UYJ'U L"'1U 

u1,;Y1iJU.t-lt..1�r-i:::tl1L�u�1�fu"'l1nmn�...ivru1tl1'ntuu�uY1uV1J.JUL�EJu1un1'1t>i1Lilu'11u 1.h::::J.J1ru 60 - 70 �1u1.n'Vl �i;iLuu 
' . . 

1'iltlft::: 31 - 36 'll'il'1--l1U'lUL�U�LCllfumru��1:J.J1,rn�ufl'IJ1tl,,Yu�1lT,w�l-.J'VJUl'lf'11lW10°,:JV1l-Jf,il LL1"1:::n11vi'fUL�ULVhNVlfl"l::: 

tl11tJ'l-iilun1,ffi'1fun1n1t11t1�m'ilv1flLU 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

7.1 

vi111XumY1i1�m'\l'lrlft'il'1LL1"1:::i'.!L�UYJUVl�'WL1EJUL�l-J3J1ntu 

vi11 mim'vtilrhu'lJfl'1�'il1ltiL�:J.J:u 

Luun1'1'lJt11t1"$1U'VIU'll&itJ°m'Vl ... . 

umYti'.Ju tuu1u'-i1rn�uuut-lft 1 �LLrir-mt:nXu Ld'ilu°mVJ 't.Ji'.lt1tif,il'il1f,ilVlU�:::�:J.J �ft':t J""d inn 't.Ji'.l m111�1 Luu�uh1 
\j q �" " 

LLfl:::ff1'1-<l1tl L1UU'l..lt-lflt!ur.,:::liifl'1 Lilrn:::111uv1tiff1l'"11 Lil'W'11Uun5i'll fl'1UMifJ!h,:ii'.l,!m{1 rltl.J 

mnu°m'Vli'.Jri1 h••nnm1i>i1 Lili.mu LLf'I::: 't.JiJt-lfl'il1f,il�:::m.J �t:i,rur.,:::1�tlr.: tmif <il1n L1uuur.Jfl�'il::: LIYlfu J-ni

a.J�'llfl'1!"lru:::nn-1-Jn·wu1lf'Vl�t:1u.wi1�'-i1t1L�'WU'Wt-lfl"l:::r;i'il-.inrn..h Lf'l'Wfl L �fl'llflfl\.JJ.l�<i11n�tJ1:::-na.Jc.Jr1mXu L 1uw.i 
� 11 "I "4 ti "I 

Luun 11'-l 1t1UUt-lf'l'l:::wj1-.in 1f1�'1rlru:::nrn1mrumi'.lth U1'-lfl�iM1 M"l 1t1 L�uuum'l ,:::v111-.in 1ft Lr;) LLfl:::"'l::: 

i>i1 LU'\.J.171'mtl'11U 1��ur.:,i1-JrJiifJ1ltifuVl'11u1umnJr.:,i;.iviv 1tl 

7.2 111ui-,i'1"l1n���1rlffun1,�c;iM1t!u�1lTt1.JL�l-lVJU1ur1hdtrA'fun11'ilv1V1:::L'Llt1ULUUfrlm}u'll'il""1J1if'VlLUU� 

L1tlU1flU LL�'l �fum14'v1�1�u�1,Jt1.J L�l-.lVJ'W 1ur1 f.:iC«i:::jjiq'Vl 'iifu L�UUUr.Jfl Ldt:t Yl1'1Um'vl 1rA'jjn 1'l'fltp-l� LLfl::: 

Ur.'.n1l"!"l1rJL�UU'Ur.JflL'li'WL�tl'l!ltJrJcjo�U�UIJ0'1tJmVI 
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8.1 

8.1.1 e.lftnW\111.JoiilT1A1�i'1111"ll'eNiu (Price Dilution) 
. 

U.C;J1'1Jn'1�'1fl11UL;\l-!°l'Jn'i'1t.11-ruq'Ylfi(;]1l-J�iJfltjfl,Ui'1�1U'ru ,q:;iJC-Jftn,::'VIUvlfl'l1fl1'llfl'1'1U'llfl'11J™1'1
-' 1 - ,, ,;-_ . �� - J''11--l"l::fti;)f'l-.l Uflt11'1'l'flf..lft:: 46.88 u,1t.l!'i1:i.J1ffifl1U'lruC-Jftm:::VIU 1,!1]c;J,lW 
= ('i'1fl1[;)f'l11ilflflUl�Ufl'll1U - 'i'1Fnt,1ft11il1,-l�L�Utl'll1t.1) / 'i'1fl1[1lrl11ilflflUL�Ufl'IJ1U 

= (0.32- 0.17) / 0.32 
= 46.88% 

nmi;iri1c;iriflUL�uflmt1 = nr11i;ift1c;iti1 L��mh-.1J,1,n!n'llfl-.111utf mrni'1 15 iirvhn11M"1viflnurim6u tl,:::"4..J 
,, I I I I 

riru:::m,J.JmTI.Joo riwvi 2/2564 �tiiuvi 11 :i..1nnr1:i..1 2564 (,:::wh-:i'i'uvi 17 iu1,1"li.J 2563 

- 8 lJnnflJ..12564) whnu o.32 u1V1vit111U
' ' 

'l'1Fl1vlft1Cil1,-lft'1L�Ufl'll1r.J = (('11fl1(;]ft1'11flflUL£ilUfl'll7t.l X '"11'W'lU11'WVl'D1'i':::LL�'l) + ('i'1fl1L�'Wfl'JJ1tJ X �1'W'lU�UV1L�Ufl'll1U)] 
• 1,,,J .. s, Q s,J / (�1U'lU�Vl'll7'l':::LLft'"l + �1'W'JW�Vl�Wfl'll1tl)

= [(0.32 X 977,753,684) + (0.10 X 1,955,507,368)] / (977,753,684 + 1,955,507,368) 

= 0.17 U1Vlvlfl'1'U 

J-:id Ldti-.1,q1nu5'lfVli'.j,i1c;iV1u�::�J.Jtlnnn1w-:iuu.flc;i-:i�1u::m1L'..iun:i..1 ru 1'u� 30 numt.1u 25631Jrlffi�--1�1l-J1mrhi-,uc;i . :.., ., 

111"11 L�Ufl'll'ltl'1U\'l1�t1J L�lJ'VJU'llfl-.lU�lfY1�1nrl1l,lft�1�i;i11 H'll ti-:iurlf'l'I tc;it1ur"MV1"l:::vfo:itlB1J�mim 1Ci111 52 'llfN 

Vi'l::'l'1'!lUtlJ�U°m'VllJW1'1lUr.i1nc;i Yi.�. 2535 ('i"ll-JJ--,�iim,m'i'l'lll�lJLMlJ) 

8.1.2 e.li'ln"i:l:\111.Jr;i'ili,i�',lUn1ffl'8'MU (Control Dilution) 
. 

1un1ru��fl'1WL�lJY.lm'1tJ1�Ylfi"lfl-:!ifl11UL�lJ'VJUvl1:i.JiqYlfi�iJfl�fl'llJJ'1--i1U'lU "l::1iJLnlilC-Jf'ln'i':::YIU 

Iii fl�Vlfln1'.tflfln � El'1'llfl'1�fltYwu'mvi mh'1 hn� 1 un.ru��fl11U'l'1tlllil 'ti..l1-MYJ fl "l fl-.l;fl11Ul'i1�{1J 
..,:, ..=-, ..._,J ...:al I !1.M:11. SI ..ti 1 � .Q J' !.I .., � ._., _,.,.J..,.,1 I .dt L 'l'll-.lVJUvl 1l-J\'lYI !lVICilUlJtlfJ Lftl'.J LLri::r,in fl11'WflU 'l!l:'l Yl!l "lfl-.l'llfl111...lfi 1lJ!lJ L 'l'llJVJUvl 1lJl:'!YI !l'Vl:i.Jflf_! LLft::/mfl 

,l' t, ..., .,.!  Q , ,_ -e:,,,  � ,% 1.,  .., C::  � o  .c:t, "lt)-:)'llfl�7l-Jtl.)Lv-llJ'l'J'WLnWm1l:'!Ylii "lUlJn1'i'"lfl-.l'llfl��•i.Jtl.JL'VllJ'l'JWfl'i'UYl'1"11W'1U �:::Lrnm:-1r1m::viu 

111fl�Vlfin1'i'flflnLf'lt.1'1'llfl-.l�fl'{W'l'1tlt,1;'1nft1'l �'1"l:::i'.j�Vlfln1'i'flfln�EJ'1fWlf'l'1ffit.lf'l::: 66.67 LlilUfl1l-J1'i't1 

1'11W'ln!�t,1-:)d 
Cl S., J o !, .Jo !, o S., ..J 

= "l1U'l1...l�YIL?l'Ufl'll1U / ("l1U'lU�Yl'!l1'i':::LLft'l + "l1U'l'W11U'VIL�Ufl'll1U) 
= 1,955,507,368 / (977,753,684 + 1,955,507,368) 
= 66.67% 

8.1.3 e.lftfl'i:::'VIUvi'elfl'lUU.ti..:irhh (Earnings per share dilution) 

1111t'Y1i'.jt-Jr1'il11nV11.MY1fl<i1nmw11Lilw-.111...1 �-.1'Wfl1l-!11ni'i1u1ruM 
. .  

!'.. � ..: • � ... ,.I s,.-ll t,, 't t,., ..1,, ... s., .. ..: � _. _. VMU L:1Jmu1urn V1t1utJ1::: 'tu'!luvir;int1\.1'U"'I:: viru"l1nm1L YilJVJUU.�::m1"lCflfq'i'��1lJtl.J L Yll-lVJU'llfl-JU'i''lffi nlJ 

e.Jf'ln :r::YJu i;lt1i'lriumJ-:iri1 'l :ri-,1-ti�Vlflflfln Lf'll'.J-.l'lltN rnitiiXui;i 1lJ nu�:: L fltllil'll 1'1111-U �ru::mrnn 1ru 11ffl L i:lurl, m'i' 
� . 
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82 

LviJ.JYJULLe'l::::n11'4'1>1f'l�U1'11�!\!L�a.JYJU'll&31J™111 Lm.lr.: fo 'JlUv1flrfnfl�l.J1nnrh�fim:::Y1uv\tif'i1uLLtl..:in1 '1 m1fl 

�Ylfitlflm�£J..:J'im..:Jrfnfl'1'Uv11fl171 '1:wlfl� Li1fl-l"'11nn71Lvia.JVJUrlf..:Jn 1'11l.J1ffifl..:J Li'lnll iX31u:::Y11..:in1n�U'llfl--lUM 

1 1,-q 

- I J' d .ta..., -- c:ol 'l " er. .q l I J J I .... 

Vll.Jrl'l1l-JLL,NLln'N'll'L.I l'Ufl'1"'11mm:tVJ"'l::::l.JL..:J'L.l'Vl'WVIJ.J'Ul'ltl'WLUn11C•l1LU'Wn"'lm'i'flr.11..:J!ilflL'\.J.fh'l l'l'lflrl'l1l.Jrl�W!il'l 
. ' 

r1�n•m,m1·i·1i1�V1ilr1'l1l.JL1AU'l1 n11flflnLLr1:::L1'1'Wfl'1!1£Ji!u1'11�{l_JL�l-lVJU'llfl..:JlJj'i;V)1,xLLrirfnfl�L�J.J 

m11-1 �i;whum1rifl1Xu1uf'lf--id ,ht1'lm.iM?11mm1:::1>1l-J'Vl'L.ll(;)ff1tJl u1:::t1:::rnntruku vh 1 m.im'vlil 
. . 

11XLLriu'mvl �--3i.u�1um1�1Lilu--31uur1::::r;i1ui�u'Vlu tcn£Ju1�Y1i'.1LL�U�"'l:::t.hL�u�'ti,ifur.nnm1L�J.JYJU 
. . 

'1tl1-nLU'WL�U'\ll'WvlJ.J'Ul1£JULUn11�1LU'W..:J1U Llr1::::n1L�UL'rlt.1-l'l'ltl"l:::'W1Ltl1-nl:un11m-1fum1'llmtlfi'rn"'I 
. . . 

82.2 fl'l11JLtluLtlL,;i''ll-a,3u.�um1liL'luvi'ti,i'.,.,nm�L-au'il"ll1!li.!t.1 

82.3 

82.4 

umV1f'l11>i'J1"'1:::11hLil1.m114'1>11'11fflUf'17J4111 Lvil-JV1t..111A'uric!iitiwL�l-J(il1J.Jilfl�'lUn1'i'rlflW nl-JJ..:i'lui'fu 
' ";I 'l 'lJ ' ' 

L�U"'l1nn114'1>1�'i'�-iAUL�J.JV1ui;1,mft11mtii.uL�flunJ.JmYTuif 2564 l1>1t1u1i;Y1"'l:::u1L�u�'lvifu"11nm1 
. ' -, 

.,! V ' �- I� ,., "" V ti .. ... .J ' i. ,., ,., " L'l'li.JVl'Ul>l---lmn'l LlJ L'llLYifl'l(;\(1 r.::�r1m1m1u�:::Ltltl1>1Ylrn'n'll.J1 'U'llfl 5 'll1..:J(;l'U 
. . 

1'1'11'1'1lllf1UmYI llfltllJm'Vlilrl'l1:JJ�1LUU�"'l:::�fl..:J'i':::(i1l.JYl'Ul�:JJL�J.Jtlr.:inru 195 �1UlJ1YI L�fl 1iXubTvii'.1 
II • • 

m11-Jl!Uf'l-:ivn-m11L�ULLfi:::L �flU1 L�UYl'U:JJ 1 i.-nLUUL�UY1UvraJuL1t1u1 un11i;i1 L uu..:i 1u (,] 1J.J�1:::u 1u,ifl 
fl 'I 'I .. 

,.. !; J ,,J 'l I, � ,.., Cllll I o - .J....i.J' 9 J ca,, 
8.2.1 'JJ1..:J(;l'U 'Jl-l'•l:::','1-l�fi 'l/ltJn:wll.J1'1111'Vlrl�tMLLfi:::tJf'l171Wl1 L'U'U..:J1'U'Vll>l"ll'U LifltlLl-Jfl'l'l"l11n.11LL'U'lYl1� 

c;l1..:J 11um11:::i;iJ.JYj'ULL�'J �tl1:::'Jll-lrlru:::nrn-1mrum'VliiR'l1l-JL�'U')11711L�Ufl'll1tl�UL�l-JYJULiXLLri� 
.. !, - V _J <ii ,, ."I.,-.. .J... .J 1 ':Of V 
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  สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
   

ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
(กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉันทะ)  

 
ชื่อ-นามสกุล พล.ต.ท.สกฤษฎ์ชยั เอนกเวยีง  

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง  11 มกราคม 2564 
อาย ุ 64 ปี  
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2537 

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. 2521 
ประวัติการอบรม  -  หลกัสตูร “หลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นท่ี 2 พ.ศ. 2557 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท (%)  

- ของตนเอง : ไม่ม ี
- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบนั)  
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น/กิจการอื่น (ปัจจบุัน)  
- ไม่มี - 
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ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
(กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉันทะ)  

 
ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชวงศ์  

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง  11 มกราคม 2564 
อาย ุ 49 ปี  
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท MBA General Management University of Leicester 

ปริญญาตรี BBA General Management มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (ABAC 
ประวัติการอบรม  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

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

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท (%)  

- ของตนเอง : ไม่ม ี
- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ /ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบนั)  

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

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจสินค้า
อตุสาหกรรม / เหล็
ก 

การด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอื่น/กิจการอื่น 
(ปัจจุบนั)  

2562 - ปัจจบุนั  ที่ปรึกษา  บริษัท มอร์ เมดคิอล จ ากดั ธุรกิจน าเข้า-ส่งออก 
จ าหน่าย และเป็น
ตวัแทนจ าหน่าย
อปุกรณ์ทางการ
แพทย์ และอปุกรณ์
อื่นท่ีเก่ียวข้อง 

2562 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บริษัท พีพี ออนไทม์ จ ากดั ธุรกิจค้าปลีก
อปุกรณ์การส่ือสาร
โทรคมนาคม 
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ข้อบังคับบริษทัฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที่ 4 
คณะกรรมการ 

 
ข้อ 15 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
(ข) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ 
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชุมเป็น    
ผู้ออกเสียงชีข้าดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

ข้อ 16 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการ  ในขณะนัน้
พ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวน   
ที่ใกล้เคยีงกนักบัหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไมเ่กินหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

กรรมการซึง่จะพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอกีก็ได้ 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่ง
อื่น ก็ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 21 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทัง้นี ้จะไม่รวมถึงบรรดา
ค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 26 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจัดการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

           คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุคลหน่ึง หรือ หลายคนปฏิบตัิงานอยา่งใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได้ 

อ านาจคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท ทัง้นี ้
คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผกูพนับริษัทได้ 
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หมวดที่ 5 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี  ภายในส่ี (4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชี

ของบริษัท 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวไว้แล้วนี ้จะเรียกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร   

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้รวมทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย ได้
ทัง้หมดสามารถเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญัเมือ่ใด
ก็ได้  แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ต้องจดัให้มีประชมุ  ผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือแจ้งนดัประชุม โดยระบุสถานที่ วนั เวลาระเบียบ
วาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว โดยจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณา    
ค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ ก่อนวนันดัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม 
(3) วนั  

ทัง้นี ้สถานที่ที่ใช้เป็นท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะอยู่ในจงัหวดัที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่อื่นใด  ก็ตาม
แล้วแต่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 32 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดรวมกนั และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)  
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเลยเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมไม่ครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุ
เป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  ให้นดัประชมุใหม่ และใน
กรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม  ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่
บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักล่าว 
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ข้อ 34 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยให้

นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้  อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 
ก. การขายหรือโอนกิจการทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัของบริษัทให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
ค. การตกลง แก้ไขเปล่ียนแปลง หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กจิการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วน

ที่ส าคญั  การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่น 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การเพิม่ทนุ หรือ ลดทนุจดทะเบยีนของบริษัท 
ฉ. การเลิกบริษัท และ 
ช. การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 35 กิจการท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี พึงเรียกประชมุมีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และประกาศจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6) กิจการอื่น 
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เอกสารและหลักฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง 

 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 
กรณีมาประชุมด้วยตนเอง : 
 ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ  หรือ หนงัสือ

เดินทาง 
กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 
 หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ            

ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้ถือหุ้น และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ 

หรือหนงัสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสําเนาถกูต้องด้วย 
 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้รับมอบฉันทะ และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน  บตัรประจําตัว   

ข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสําเนาถกูต้องด้วย 
 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : 
 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตวั        

ข้าราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสําเนาถกูต้องด้วย 
 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  และมีข้อความแสดง 

ให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 
 หนงัสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมลูถูกต้องครบถ้วน  และลงลายมือชื่อบุคคล       

ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุในหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทบัตราสําคญั
ของนิติบคุคลนัน้ (ถ้ามี) 

 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดง         
ให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตวั           
ข้าราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสําเนาถกูต้องด้วย 

 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตวั              
ข้าราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสําเนาถกูต้องด้วย 

 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมไิด้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบคุคลธรรมดา และกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  โดยเอกสาร แสดงตนให้ใช้
เอกสารต่อไปนี ้
 สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้แทนนิติบคุคลหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถกูต้อง 
 สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้  โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อ           

นิติบคุคลผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผกูพนันิติบคุคลและเงื่อนไข หรือ ข้อจํากดัในการลงลายมือชื่อ 
 เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ แทนนิติบุคคลนัน้

รับรองความถกูต้องของคําแปล 
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ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล 
 หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 หนงัสือยืนยนัวา่คสัโตเดียนผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 

วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้ซึ่งเป็น                

แบบหนงัสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการ ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคล หรือ จะมอบ          
ฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมลูกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ ถือหุ้นอาจ
ระบชุื่อผู้ รับมอบฉนัทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตวักรณีผู้ รับมอบฉนัทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ผู้ รับ
มอบฉนัทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชมุแทนได้ 

(2) ปิดอากรแสตมป์  จํานวน  20 บาท  พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันที่ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว  เพื่อให้ถูกต้องและ                        
มีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทฯได้อํานวยความสะดวกในการจดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชมุ 

(3) ส่งหนัง สือมอบฉันทะกลับมายัง  “สํานักนักลงทุนสัมพัน ธ์ ” ภายในวันศุก ร์  ที่  25 ธันวาคม 2563 เพื่ อใ ห้                    
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารก่อนวนัประชมุ 

 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวนเท่าใด ผู้ ถือหุ้นนัน้ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

อนึ่ง บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็น       
ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมลูได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mangpong.co.th) 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชมุไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือ ตัง้แต่เวลา 12.00 

น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมนี ้
 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนน               

ที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหน่ึงเสียง  
1. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากการลงทะเบียน   
2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือหน่ึงหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีมี หรือ ที่

ได้รับมอบฉนัทะมา   
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน

หนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือ ระบุไว้
ไม่ชดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน 

http://(www.mangpong.co.th/
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4. ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม และเพื่อให้การดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย
และรวดเร็ว หากผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ ประสงค์จะงดออกเสียง ให้ยกมือทันที เพื่อเจ้าหน้าที่จะรับบตัรลงคะแนนและ
ดําเนินการตรวจนบัคะแนน   

   หากไม่มีผู้ ถือหุ้นยกมือ จะถือว่าที่ประชมุมีมติอนมุตัิ หรือ รับรองในวาระนัน้ๆ เป็นเอกฉนัท์  
   เว้นแต่กรณีการมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น  ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในเร่ืองของการลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ

มาแล้ว บริษัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะดงักล่าวทกุประการ  ในการรวบรวมผลคะแนน  บริษัทฯ จะนําเสียงที่
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ/หรือ บตัรเสีย แยกออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 

5.     มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชมุ 
 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือ ข้อบังคับนัน้กําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นในที่ประชุม

รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
6. หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 
7. ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และ             

ประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่ เป็นการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อเลือกตัง้กรรมการ 

8. ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย           
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บตัรเสีย เป็นจํานวนเท่าใด และอตัราร้อยละเท่าใด เมื่อเทียบกบัจํานวนที่ลงคะแนนเสียงทัง้หมด เป็น
ทศนิยม 2 ตําแหน่งให้ที่ประชมุทราบ 

9. หากผู้ ถือหุ้น ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนัน้ๆ ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนวาระนัน้ๆ และมอบให้กบัเจ้าหน้าที่ท่ีหน้าประต ู เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนบั
คะแนนเมื่อถึงวาระนัน้ๆ  หากไม่ได้มอบไว้ จะถือว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ รวมทัง้วาระท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด 

10. สําหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตัง้กรรมการ จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล  และเพื่อให้สอดคล้องกับ
โครงการประเมินการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานกังาน ก.ล.ต.   
ที่ต้องการให้มีการนบัคะแนนจากบตัรลงคะแนนทกุใบ ดงันัน้ เพื่อให้จํานวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน  บริษัทฯ จะหยดุ
พกัการลงทะเบียนชัว่คราวเมื่อเร่ิมวาระนี ้  และขณะที่มีการนบัคะแนนจากบัตรลงคะแนนในห้องประชุม  บริษัทฯ จะขอเก็บบตัร
ลงคะแนน ทัง้ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยของวาระนีใ้นห้องประชุมทัง้หมด  เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลงัจบการประชมุ  โดยจะ
เก็บบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน  เมื่อครบแล้ว  จึงจะเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเห็นด้วย  

11. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ได้
ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการซกัถามยกมือ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแล้ว ให้แจ้งต่อที่ประชมุก่อนว่า เป็นผู้ ถือหุ้น 
หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ จากนัน้แจ้งชื่อ และนามสกลุ  ก่อนการซกัถาม หรือ แสดงความเห็น 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

วนัพธุที่ 10 กมุภำพนัธ์ 2564 ณ โรงแรมทำวน์ อิน ทำวน์ กรุงเทพฯ  

 ผู้ ถือหุ้น 
เปิดลงทะเบียน เวลา 8.00 น. 

จุดคัดกรอง 

เข้าห้องประชุม เวลา 8.45 น. 

มาด้วยตนเอง 

แสดงบัตรประชาชน 

ผู้รับมอบฉันทะ 

แสดงหนังสอืมอบฉันทะ พร้อมบัตรประชาชนผู้รับมอบฯ 
และส าเนาของผู้มอบฉันทะ 

ลงทะเบียน เวลา 8.00 น. 

ประธานเปิดประชุม 
(เวลา 9.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 

กรณีที่มีผู้ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด ให้กรอกในบัตรลงคะแนน 
และยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตร และสรุปผลการลงคะแนน 

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความเหน็  

ประธานกล่าวสรุปผลการลงคะแนน 
ต่อที่ประชุม 
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 หน้า 1/6  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

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

Date  Month  Year  
 
(1)  ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  

I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที ่  
  
Address 
  

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

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

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง ดงันี ้
holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows. 
 หุ้นสามญั หุ้น      ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น      ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 

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

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 
(ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตัง้บคุคลเป็นผู้ รับมอบฉนัทะได้ โดยผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านัน้ที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น ในการ

มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยกาเคร่ืองหมาย  หน้า ชื่อกรรมการอิสระ
ของบ ริษัทฯ  ที่ ปรากฏข้าง ท้ายนี  ้/ 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  

       อยู่บ้านเลขที่ (residing at)                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                                               หรือ (or)  

 2.   ชื่อ (Name) พล.ต.ท.สกฤษฎ์ชยั เอนกเวียง / Pol Lt Gen Saridchai Anakevieng กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
Independent Director and Chairman of Audit Committee อาย/ุAge 64 ปี/Years อยู่บ้านเลขที่ 38 ซอยรามอินทรา 28 แขวงท่าแร้ง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร / Residing at 38 Soi Ramindra 28, Tha Raeng, Bang Khen, Bangkok  หรือ (or) 

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

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้ น 
ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัพุธที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์  (เลียบทางด่วน
รามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อ่ืนด้วย / Only one of them to represent 
myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2021 to be held on 
Wednesday January 10, 2021 at 9:00 a.m. at Town in Town Hotel no. 300/1 Srivara Road, Wangthonglang, Bangkok 10310 or such other date, 
time and place as the Meeting may be adjourned. 

 

 
 

อากร
แสตมป์  

20 บาท 

Duty Stamp 
20 ฿ 

 

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

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 29 ธันวาคม 2563 
Agenda No. 1 Certify of the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of shareholders held on 29 December 2020.  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda No. 2  To consider the approval of the audited financial statements for the year ended 31 December 2019 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการ 
Agenda No. 3 To consider and approve of the appointment of new directors  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Election of all directors 

 เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้/ Election of each individual director as follows 
1.  นายพนม รัตนะรัต/ Mr. Panom Ratanarat 

 เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
2.  นายธิบดี มงัคะลี/ Ms. Thibdee Mangkalee    

 เห็นด้วย / Agree   ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 
3.  ดร. กําพล บริุยเมธากลุ/ Dr. Kumpol Buriyameathagul 

 เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 
Agenda No. 4 To consider and approve of the remuneration for the Board of Directors for 2020 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2563 

Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of external auditors, and determination of the audit fees for year 2020 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 35, 36 และ 37 และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 

Agenda No. 6 To consider and approve of the amendment to the Objectives of the Company, clause 35, 36, 37, and the amendment of 
the Company's Memorandum of Association No. 3 in order to be accordance with the amendment of the Objective of the 
Company. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 29, 30 และ 31  
Agenda No. 7 To consider and approve of the amendment to the Company’s Articles of Association, articles 29, 30 and 31. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิปิดบริษัทย่อย 
Agenda No. 8 To consider and approve of the Closing of subsidiaries 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
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วาระท่ี 9   พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda No. 9  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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี 10  พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda No. 10  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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
Agenda No. 11 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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เหน็ด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 12 To consider other businesses (if any) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
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) คําแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถ้าม)ี ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
Other statements or evidences (if any) of the Proxy 

(7)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือ ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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 ______________________________________ ผู้มอบฉนัทะ / Grantor 

     (                 ) 
 

ลงนาม / Signed  ______________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 
     (                 ) 
 

ลงนาม / Signed  ______________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy 
     (                 ) 

 
หมายเหตุ / Remarks 
 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะ เพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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.  ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ  (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที่ระบุไว้ในข้อ  (2) ได้ /     

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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ     

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.  กรณีหากมีข้อกําหนด หรือ ข้อบงัคบัใดกําหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแถลง หรือ แสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียในกิจการเร่ืองใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง หรือ แสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ ใน ข้อ (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. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

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

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

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

 
ในการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัพธุที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 

ถนนศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์  (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อ่ืนด้วย / At the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2021 to be held on Wednesday January 10, 2021 at 9:00 a.m. at Town 
in Town Hotel no. 300/1 Srivara Road, Wangthonglang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the Meeting may be 
adjourned. 

 
วาระที ่  เร่ือง  
Agenda Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 
วาระที ่  เร่ือง  
Agenda Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 
วาระที ่  เร่ือง        
Agenda Subject Election of Directors (Continues) 

1) ชื่อกรรมการ  
Director’s name. 

 เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
2) ชื่อกรรมการ  

Director’s name. 
 เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

3) ชื่อกรรมการ  
Director’s name. 

 เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
4) ชื่อกรรมการ  

Director’s name. 
 เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
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บริษัท  เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่  จ ำกดั (มหำชน) 

 

แผนที่สถานที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564  
ในวนัพธุที่ 10 กมุภำพนัธ์ 2564 เวลำ 9.00 น.  

ณ โรงแรมทำวน์ อิน ทำวน์ กรุงเทพฯ  
เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรำ ทำวน์ อิน ทำวน์  (เลียบทำงดว่นรำมอินทรำ) แขวง/เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310  

Town in Town Hotel no. 300/1 Srivara Road, Wangthonglang, Bangkok 10310 
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