บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107546000440

ที่ MPG 030/2562
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563
เรือ่ ง

แจ้งกำหนดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 งดจ่ำยเงินปั นผล เปลีย่ นแปลงกรรมกำร และกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ
ลงนำม เปลีย่ นผูส้ อบบัญชี และปิ ดบริษัทย่อย (แก้ไขข้อบังคับ)

เรียน

ผูถ้ ือหุน้

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 โดยมีมติที่สำคัญดังนี ้
1. มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ บุคคลดังต่อไปนี ้
(1) นำยปิ ยวรรพ์ทำ ตรีเอนกวนิศ เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท มีผลนับแต่วนั ที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 เป็ นต้นไป
โดยเป็ นกำรแต่งตัง้ แทนตำแหน่งกรรมกำรทีว่ ำ่ งลงอันเนื่องมำจำกกำรลำออกจำกคณะกรรมกำรบริษัทของ นำยธิบดี มังคะลี เมื่อ
วันที่ 30 กันยำยน 2562
(2) นำงสำวณลันรัตน์ นันท์นนส์ เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท มีผลนับแต่วนั ที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 เป็ นต้นไป
โดยเป็ นกำรแต่งตัง้ แทนตำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลงอันเนื่องมำจำกกำรลำออกจำกคณะกรรมกำรบริษัทของ นำงสำวรัตวรรณ
ธำดำรัตนมงคล เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2562
ทัง้ นี ้ ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอี ยดขัน้ ต้น คณะกรรมกำรบริษัท จะประกอบไปด้วยกรรมกำร จำนวน 9 ท่ำน
โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อกรรมกำร
นำย วิสฐิ
ตันติสนุ ทร
นำง กิตติย์ ำใจ ตรีเอกวิจิตร
นำย นรินทร์
โอภำมุรธำวงศ์
นำง ทัธนำ
รอดโพธิ์ทอง
นำย ธะเรศ
โปษยำนนท์
นำย วิทรู
มโนมัยกุล
นำย อภิวฒ
ุ ิ
พิมลแสงสุริยำ
นำย ปิ ยวรรพ์ทำ ตรีเอนกวนิศ
นำงสำว ณลันรัตน์ นันท์นนส์

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

2. มีมติอนุมตั ิแก้ไขเปลีย่ นแปลงกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท เป็ นดังนี ้
จำกเดิม
“นำงกิ ต ติ์ย ำใจ ตรีเอกวิจิ ต ร, นำยอภิ วุฒิ พิ ม ลแสงสุริย ำ และนำยวิทูร มโนมัย กุล กรรมกำรสองในสำมคนนี ้
ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษัท”
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุ งเทพฯ 10310 โทร. 0-2514-7999 โทรสำร 0-2514-5000 MPG
Corporation Public Company Limited 20 PRADITMANUTHAM RD., PLUBPLA, WANGTONGLANG, BANGKOK 10310 TEL. 0-2514-7999 FAX. 0-2541-5000
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แก้ไขเป็ น ดังนี ้
“นำงกิตติย์ ำใจ ตรีเอกวิจิตร หรือ นำยอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุริยำ หรือ นำยวิทรู มโนมัยกุล กรรมกำรสองในสำมคนนีล้ ง
ลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษัท” หรือ
“นำยปิ ยวรรพ์ทำ ตรีเอนกวนิศ หรือ นำยอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุริยำ หรือ นำยวิทรู มโนมัยกุล กรรมกำรสองในสำมคนนี ้
ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษัท”
3. มีมติให้จัดประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้ ประจำปี 2563 โดยกำหนดวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิเข้ำประชุม สำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ (Record Date “RD”) ในวันที่ 6 มีนำคม 2563 โดยจะประชุม ในวันพุธ ที่ 29 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้อง
ทรัพย์มณี โรงแรม ทำวน์อิน ทำวน์ กรุ งเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรำ ทำวน์อิน ทำวน์ (เลียบทำงด่วนรำมอิน ทรำ) แขวง
พลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 เพื่อพิจำรณำระเบียบวำระดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำรับทรำบ รำยงำนกำรประชุม
วิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ในรอบปี 2562
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำรับทรำบ ผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทในรอบปี 2562
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริษัท สำหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ งบกำรเงินของบริษัท
ส ำหรับ ปี สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 ซึ่ ง ได้ผ่ ำ นกำรพิ จ ำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบกำรเงินดังกล่ำว
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั งิ ดจ่ำยเงินปั นผล ประจำปี 2562
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมัติ งดจ่ำยเงินปั นผล
ประจำปี 2562 เนื่องจำกบริษัทมีผลประกอบกำรขำดทุน
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรแต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระ ประจำปี 2563
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรโดยไม่รวมกรรมกำรที่มีสว่ นได้เสีย พิจำรณำแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำ
แต่งตัง้ กรรมกำร 3 ท่ำน ให้กลับมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึง่ ได้แก่
1) นำย ธะเรศ
โปษยำนนท์
กรรมกำรอิสระ
2) นำง ทัธนำ
รอดโพธิ์ทอง
กรรมกำรอิสระ
3) นำงสำว ณลันรัตน์ นันท์นนส์
กรรมกำร
(นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ ได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการเมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากการแต่งตัง้ ดังกล่าวนัน้ เป็ นการแต่งตัง้ แทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างลงอันเนื่องมาจากการ
ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทของนางสาวรัตวรรณ ธาดารัตนมงคล ตามทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น ตามข้อบังคับ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุ งเทพฯ 10310 โทร. 0-2514-7999 โทรสำร 0-2514-5000 MPG
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107546000440

ของบริษัท นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนางสาว
รัตวรรณ ธาดารัตนมงคล ซึ่งจะถึงคราวออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563)
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2563
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรพิ จำรณำแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ กำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บำท ซึง่ เท่ำกับค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562 โดยมี
หลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรค่ำตอบแทนตำมเดิม
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงและแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2563
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดย
เห็นสมควรเสนอให้เปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชี เนื่องจำกได้เปรียบเทียบรำคำค่ำสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรำยเดิม
กับรำยอื่นๆ แล้ว ค่ำสอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เสนอต่อบริษัทนัน้ ลดลงจำกของผูส้ อบ
บัญ ชีรำยเดิมถึงร้อยละ 11.65 ประกอบกับได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริษัท สอบบัญ ชีธรรมนิติ จำกัด มีควำม
เหมำะสม มีคณ
ุ สมบัติ และมีควำมเป็ นอิสระในกำรสอบบัญชีของบริษัท จึงเห็นสมควรที่จะเปลีย่ นแปลงผูส้ อบ
บัญชีใหม่ จำก สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็ น บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท ประจำปี 2563 จึงขอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ดังนี ้
ชื่อผูส้ อบบัญชี
1) นำย สุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
2) นำงสำว อริสำ ชุมวิสตู ร
3) นำย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่
8134
9393
4752

ปี ที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
- ปี
- ปี
- ปี

และกำหนดค่ำตอบแทนเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บำท ซึ่งลดลงจำกค่ำสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน
115,000 บำท โดยรำคำนีย้ งั ไม่รวมค่ำใช้อื่นๆ (ค่ำรถ) ซึง่ เบิกตำมจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บำท นอกจำกนี ้ บริษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท โซลเมท
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่ำตอบแทนเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 140,000 บำท ซึ่งลดลงจำกค่ำสอบบัญชี
ของปี 2562 จำนวน 15,000 บำท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กำหนดค่ำตอบแทนเป็ นจำนวนเงินไม่
เกิน 40,000 บำท ซึง่ ลดลงจำกค่ำสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 15,000 บำท
วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 30
ควำมเห็ น คณะกรรมกำร : เห็ น สมควรเสนอให้ที่ ป ระชุม สำมัญ ผู้ถือ หุน้ พิ จำรณำอนุมัติก ำรแก้ไขเพิ่ ม เติ ม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่อง กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อ 30 เรื่อง กำรจัดประชุมวิสำมัญ
โดยผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ รียกประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ข้อบังคับทีข่ ้อ 29 ปั จจุบัน
ข้อ 29 คณะกรรมกำรจะต้องประชุมกันอย่ำงน้อยสำม (3) เดือนต่อครัง้
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ข้อบังคับทีข่ ้อ 29 แก้ไข
ข้อ 29 คณะกรรมกำรต้องประชุมอย่ำงน้อยสำม (3) เดือนต่อครัง้ กำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทให้จดั ขึน้
ณ ที่อนั เป็ นสำนักงำนใหญ่ ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตำมที่ประธำนกรรมกำร หรือ ผูซ้ ึ่ง
ได้รบั มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะกำหนด
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสำมำรถกระทำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยที่กรรมกำรอย่ำงน้อยหนึ่งใน
สำม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยูใ่ นที่ประชุมแห่งเดียวกันและผูร้ ว่ มประชุมทัง้ หมดต้องอยูใ่ นรำชอำณำจักร
กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีกระบวนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศโดยให้มี
กำรบันทึกเสียง หรือ ทัง้ เสียงและภำพแล้วแต่กรณีของผูร้ ว่ มประชุมทุกคนตลอดระยะเวลำที่มีกำรประชุม และมี
ระบบควบคุมกำรประชุมเป็ นไปตำมประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่อง มำตรฐำน
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557
และ/หรือ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต
ในกำรส่งหนังสื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสำรประกอบกำรประชุม สำมำรถด ำเนิ น กำรตำมวิ ธี ก ำรและ
ระยะเวลำที่กฎหมำย หรือ ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรประชุมนัน้ ได้กำหนดไว้ หรือ จะส่งโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
แทนก็ ได้ โดยจะจัด เก็ บ ในรู ป ข้อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ก็ ได้ ทั้ง นี ้ ต้อ งส่ง ตำมระยะเวลำและลงโฆษณำทำง
หนังสือพิมพ์ตำมที่กฎหมำย หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้
ข้อบังคับทีข่ ้อ 30 ปั จจุบัน
ข้อ 30 คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบ
ปี บญ
ั ชีของบริษัท
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวไว้แล้วนี ้ จะเรียกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ วิสำมัญ กรรมกำรจะ
เรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ื อหุ้น มี หุน้ นับ รวมกัน ได้ไม่น ้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของจำนวนหุ้นที่ จ ำหน่ำยได้รวมทัง้ หมด หรือ
จำนวนผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจำนวนหุน้ ที่
จำหน่ำยได้ทงั้ หมด สำมำรถเข้ำชื่ อกั น ทำหนังสือขอให้ค ณะกรรมกำรเรีย กประชุมผูถ้ ื อหุน้ เป็ นกำรประชุม
ผูถ้ ือหุน้ วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ใน
กรณี เช่นนี ้ คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีประชุมผูถ้ ื อหุน้ ภำยในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือนัน้ จำก
ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำว
ข้อบังคับทีข่ ้อ 30 แก้ไข
ข้อ 30 คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบ
ปี บญ
ั ชีของบริษัท
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวไว้แล้วนี ้ จะเรียกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ วิสำมัญ กรรมกำรจะ
เรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ หรือหลำยคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้
ทัง้ หมด จะเข้ำชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่
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ต้อ งระบุ เรื่อ งและเหตุ ผ ลในกำรที่ ข อให้เรีย กประชุ ม ไว้ใ ห้ชั ด เจนในหนัง สื อ ดัง กล่ำ วด้ว ย ในกรณี เช่ น นี ้
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยในสีส่ บิ ห้ำ (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจำกผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จดั ให้มีกำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลำยซึ่ง
เข้ำชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุน้ ตำมที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภำยในสีส่ บิ ห้ำ (45)
วัน นั บ แต่ วัน ครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณี เช่ น นี ้ ใ ห้ถื อ ว่ ำ เป็ นกำรประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ที่
คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็ นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและ
อำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถ้ ื อหุน้ ตำมวรรคสี่ครัง้ ใดจำนวน
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ผูถ้ ื อหุน้ ตำม
วรรคสีต่ อ้ งร่วมกันรับผิดชอบชดใช้คำ่ ใช้จ่ำย ที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมตั ิปิดบริษัทย่อย
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ กำรปิ ดบริษัทย่อย คือ
บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจกำร โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหำชน) ถือหุน้ อยู่ที่รอ้ ยละ 99.60 และ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องจำกมีผลประกอบกำร
ขำดทุน โดย บริษัท เอ็มพี จี คอร์ป อเรชั่น จำกัด (มหำชน) ถื อหุน้ อยู่ที่รอ้ ยละ 99.10 เพื่ อปรับ โครงสร้ำงกำร
บริหำรงำน และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ทัง้ นี ้ กำรปิ ดกิจกำรดังกล่ำวไม่สง่ ผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำนของบริษัทแต่อย่ำงใด
วำระที่ 10 พิจำรณำเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ำมี)
ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรได้ลว่ งหน้ำระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2562 – 31 มกรำคม 2563 โดยมีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูล
ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท (www.mangpong.co.th) และระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึง่ ไม่มีผู้
ถือหุน้ รำยใดเสนอวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
โดยบริษัทจะเปิ ดเผยรำยละเอียดของกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 และระเบียบวำระกำรประชุมดังกล่ำวให้
ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมบนเว็บไซต์ www.mangpong.co.th กรณีมีขอ้ สอบถำม กรุณำติดต่อสำนักเลขำนุกำรบริษัทที่
หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2514-7999 ต่อ 5063 หรือส่งอีเมลได้ที่ mpg_cs@mangpong.co.th
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
- คริมำ จรูญสกุลวงศ์ –
( นำงสำวคริมำ จรูญสกุลวงศ์ )
เลขำนุกำรบริษัท
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