บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107546000440

ที่ MPG 063/2562
วันที่ 14 พฤษภำคม 2563
เรือ่ ง
เรียน

แจ้งมติคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563 และกำหนดกำรประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 งดจ่ำยเงินปั นผล
เปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชี แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และปิ ดบริษัทย่อย
ท่ำนผูถ้ ือหุน้

สิ่งที่ส่งมำด้วย มำตรกำรและแนวทำงปฏิบตั ิตนสำหรับผูเ้ ข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี กรณีกำรแพร่ระบำดของไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19)
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 13 พฤษภำคม 2563 โดยมีมติที่สำคัญดังนี ้
1. มี ม ติ เห็ น ชอบกำรเปลี่ย นแปลงและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชี แ ละก ำหนดค่ำสอบบัญ ชี ป ระจำปี 2563 จำกมติ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้
พิ จ ำรณำกลั่น กรองอย่ำ งเหมำะสม และคณะกรรมกำรบริษั ท เห็ น ชอบแล้ว เสนอเปลี่ ย นแปลงผู้สอบบัญ ชี ใ หม่ จำก
สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็ น บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และพิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ได้แก่ นำยสุวฒ
ั น์
มณีกนกสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 8134 และ/หรือ นำงสำวอริสำ ชุมวิสตู ร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 9393 และ/
หรือ นำย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4752 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อสอบ
ทำนงบกำรเงิน ไตรมำสที่ 1/2563 โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ มีอำนำจในกำรตรวจสอบบัญชี และแสดงควำมเห็นต่องบ
กำรเงิ นของบริษั ท ฯได้ ซึ่งผู้สอบบัญ ชี ดังกล่ำว มี ควำมเป็ นอิ สระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับ บริษั ท ฯ โดย
พิจำรณำเห็นว่ำมีคณ
ุ ภำพในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในฐำนะผูส้ อบบัญชีได้เป็ นอย่ำงดี และเห็นควรเสนอค่ำตอบแทนเป็ นจำนวน
เงินไม่เกิน 920,000 บำท ซึ่งลดลงจำกค่ำสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 115,000 บำท โดยรำคำนีย้ งั ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ซึง่ เบิกตำมจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บำท ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี
ประจำปี 2563 ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครำวต่อไป
ทัง้ นี ้ มติขำ้ งต้นเป็ นไปตำมแนวปฎิบตั ิตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน (ก.ต.ท.) ได้ออกประกำศที่ ทจ.28/2563 เมื่อวันที่
27 มีนำคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณี ที่บริษัทที่ไม่สำมำรถจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี เพื่อแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ได้ ให้
บริษั ท ส่งงบกำรเงิ น ไตรมำส 1/2563 ที่ ผ่ำนกำรสอบทำนจำกผูส้ อบบัญ ชี ที่ ได้รบั ควำมเห็น ชอบจำก สำนักงำน ก.ล.ต.
ดังกล่ำวในกำรประชุมครำวต่อไป
2. มีมติอนุมตั ิงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับไตรมำส สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
3. มีมติให้อนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่อง กำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 30 เรื่อง
กำรจัดประชุมวิสำมัญ โดยผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ รียกประชุม และ ข้อ 31 เรื่อง กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมำย
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4. มีมติให้จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2563 โดยกำหนดวันกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ื อหุน้ เพื่อสิทธิ เข้ำประชุม สำมัญ ผูถ้ ื อหุน้
(Record Date “RD”) ใน วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภำคม 2563 และจะประชุมผูถ้ ือหุน้ ใน วันพุ ธ ที่ 17 มิถุนำยน 2563
เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุ งเทพฯ 10310 เพื่อพิจำรณำระเบียบวำระ ดังต่อไปนี ้
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 พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำรับทรำบ ผลกำรดำเนินงำน
ของบริษัทในรอบปี 2562 โดยคณะกรรมกำรเห็นชอบแล้ว
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริษัท สำหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ งบกำรเงินของบริษัท
สำหรับ ปี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 ซึ่งได้ผ่ำ นกำรพิ จ ำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษั ท โดยผู้สอบบัญ ชี ได้แสดงควำมเห็ น อย่ำงไม่มี เงื่ อนไขต่องบกำรเงิ น ดังกล่ำว โดย
คณะกรรมกำรเห็นชอบแล้ว
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั งิ ดจ่ำยเงินปั นผล ประจำปี 2562
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ งดจ่ำยเงินปั นผล
ประจำปี 2562 เนื่องจำกบริษัทมีผลประกอบกำรขำดทุน โดยคณะกรรมกำรเห็นชอบแล้ว
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรแต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระ ประจำปี 2563
ควำมเห็น คณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรโดยไม่รวมกรรมกำรที่มี ส่วนได้เสีย พิ จำรณำกลั่น กรองแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำร 3 ท่ำน ให้กลับมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึง่ ได้แก่
1) นำย ธะเรศ โปษยำนนท์
2) นำง ทัธนำ รอดโพธิ์ทอง
3) นำงสำว ณลันรัตน์ นันท์นนส์

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2563
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงเหมำะสมแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำ
อนุมัติ ก ำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 ในวงเงิ น ไม่ เกิ น 3,000,000 บำท ซึ่ ง เท่ ำ กั บ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรค่ำตอบแทนตำมเดิม
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วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงและแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2563 และ
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นด้วย ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ
กลั่นกรอง เสนอเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญ ชีใหม่ จำก สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็ น บริษัทสอบ
บัญ ชี ธรรมนิ ติ จำกัด และพิ จำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชี ได้แก่ นำยสุวัฒ น์ มณี กนกสกุล ผูส้ อบบัญ ชี รบั
อนุญำตเลขที่ 8134 และ/หรือ นำงสำวอริสำ ชุมวิสตู ร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 9393 และ/หรือ นำย พี
ระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4752 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อ
สอบทำนงบกำรเงิน ไตรมำสที่ 1/2563 โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ มีอำนำจในกำรตรวจสอบบัญชี และ
แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯได้ ซึ่งผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำว มีควำมเป็ นอิสระและไม่มีผลประโยชน์
ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ โดยพิจำรณำเห็นว่ำมีคณ
ุ ภำพในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในฐำนะผูส้ อบบัญชีได้เป็ น
อย่ำงดี และเห็นควรเสนอค่ำตอบแทนเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บำท ซึง่ ลดลงจำกค่ำสอบบัญชีของปี
2562 จำนวน 115,000 บำท คิดเป็ นลดลงจำกรำยเดิมถึงร้อยละ 11.65 โดยรำคำนีย้ งั ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ซึ่งเบิกตำมจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บำท ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมัติ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชีและ
กำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563
ทัง้ นี ้ มติขำ้ งต้นเป็ นไปตำมแนวปฎิบตั ิตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน (ก.ต.ท.) ได้ออกประกำศที่ ทจ.
28/2563 เมื่ อ วัน ที่ 27 มี น ำคม 2563 ผ่อนผัน ให้ในกรณี ที่ บ ริษั ท ที่ ไม่สำมำรถจัด ประชุม สำมัญ ผูถ้ ื อ หุ้น
ประจำปี เพื่อแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบกำรเงินไตรมำส 1/2563 ที่ผ่ำนกำรสอบทำนจำกผูส้ อบ
บัญชีที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำก สำนักงำน ก.ล.ต. ดังกล่ำวในกำรประชุมครำวต่อไป
นอกจำกนี ้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท
ได้แก่ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่ำตอบแทนเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 140,000 บำท ซึ่ง
ลดลงจำก ค่ำสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 15,000 บำท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กำหนด
ค่ำตอบแทนเป็ นจำนวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บำท ซึ่งลดลงจำกค่ำสอบบัญ ชีของปี 2562 จำนวน 15,000
บำท
วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่อง กำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 30 เรื่อง กำรจัด
ประชุมวิสำมัญโดยผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ รียกประชุม และ ข้อ 31 เรื่อง กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย
วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมตั ิปิดบริษัทย่อย
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรปิ ดบริษัทย่อย คือ
บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจกำร โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหำชน) ถื อหุน้ อยู่ที่รอ้ ยละ 99.60 และ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องจำกมีผล
ประกอบกำรขำดทุน โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ อยู่ที่รอ้ ยละ 99.10 เพื่อปรับ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุ งเทพฯ 10310 โทร. 0-2514-7999 โทรสำร 0-2514-5000
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107546000440

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และลดค่ ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ทัง้ นี ้ กำรปิ ดกิจกำรดังกล่ำว
ไม่สง่ ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทแต่อย่ำงใด โดยคณะกรรมกำรเห็นชอบแล้ว
วำระที่ 10 พิจำรณำเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ำมี)
มอบอำนำจให้ประธำนกรรมกำร หรือ ผูซ้ ึ่งได้รบั มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะกำหนด มีอำนำจในกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลง วัน เวลำ และ/หรือ สถำนที่ในกำรจัดประชุม ผูถ้ ื อหุน้ ใหม่ ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสยั โดยต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่
กฎหมำยกำหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้เสนอรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 ไว้
บนเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท ฯ (https://www.mangpong.co.th) โดยเปิ ดโอกำสให้ผู้ถื อ หุ้น แก้ ไข หรื อ ทั ก ท้ว ง ตั้ง แต่ วัน ที่ 28
พฤศจิกำยน 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวำคม 2562 แล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีผถู้ ือหุน้ รำยใด ขอแก้ไข หรือ ทักท้วง รำยงำนกำรประชุมฯ
ดังกล่ำว
บริษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ รำยย่อยเสนอเรือ่ ง เพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 พร้อมทัง้ สิทธิและ
ขัน้ ตอนกำรเสนอวำระและบุคคลดังกล่ำวให้เป็ นที่ทรำบโดยทั่วกัน ผ่ำนช่องทำงเผยแพร่ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ Website
ของบริษัทฯ (https://www.mangpong.co.th) ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกรำคม 2563 ปรำกฏว่ำ ไม่มีผถู้ ือ
หุน้ รำยใดเสนอ
บริษัทฯ มีควำมตระหนักและห่วงใยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้ำร่วมประชุมรวมถึงผูท้ ี่มีสว่ น
ร่วมในกำรจัดประชุม ทุกท่ำนเป็ นอย่ำงยิ่ง จึงขอให้ท่ำนผูถ้ ื อหุน้ และผูเ้ ข้ำร่วมประชุม ทุกท่ำนปฏิบัติต ำมมำตรกำรและแนว
ปฏิบตั ิกำรประชุมภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 ซึง่ ได้แนบมำพร้อมนีอ้ ย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ขอ
อภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี ้
อนึ่งบริษั ทฯ จะเปิ ดเผยรำยละเอี ยดของกำรประชุมสำมัญ ผู้ถื อหุ้น ประจำปี 2563 และระเบี ย บวำระกำรประชุม
ดังกล่ำว ให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมบนเว็บไซต์ (https://www.mangpong.co.th) ทัง้ นี ้ กรณี มีขอ้ สอบถำมกรุ ณำติดต่อ
สอบถำมทำง Email: mpg_cs@mangpong.co.th โทรศัพ ท์ 02-5147999 ต่ อ 5063 โทรสำร 0-2514-5000 หรือ นัก ลงทุ น
สัมพันธ์ ได้ที่ Email: ir@mangpong.co.th
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
- คริมา จรู ญสกุลวงศ์ –
( นำงสำวคริมำ จรูญสกุลวงศ์ )
เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุ งเทพฯ 10310 โทร. 0-2514-7999 โทรสำร 0-2514-5000
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สิ่งที่ส่งมาด้วย
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ติ นสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตำมที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงมีกำรแพร่ระบำดเพิ่มขึน้ อย่ำง
ต่อเนื่อง บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) มีควำมห่วงใยต่อสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวจึงขอแจ้งให้ทรำบถึง
แนวปฏิบตั ิตนในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ดังนี ้
1. ขอความร่วมมือผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพื่อเป็ นกำรป้องกันและลดโอกำสเสีย่ งต่อกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนำมัยของผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ
ขอควำมร่วมมือจำกผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยสำมำรถ
ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐำนใส่ซองไปรษณียต์ อบรับซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิ ญประชุม โดยไม่ตอ้ งติด
แสตมป์ มำยัง เลขานุ การบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนู ธรรม
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคาถามล่วงหน้า โดยผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะส่งคำถำมล่วงหน้ำสำมำรถกระทำได้ผ่ำนช่องทำง
ดังนี ้
2.1 ส่งมำพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณียต์ อบรับ (โดยไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) ซึ่งได้สง่ ไปพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมมำยัง เลขำนุกำรบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
พลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
2.2 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ Email: mpg_cs@mangpong.co.th
2.3 โทรสำร 0-2514-5000
3. กรณีที่ผถู้ ือหุน้ ยังคงประสงค์เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือและขอทำควำมเข้ำใจมำยังผูถ้ ือหุน้ ถึง
แนวทำงกำรดำเนินกำรจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19
ดังนี ้
3.1 บริษัทฯ จะจัดตัง้ จุดคัดกรองตำมแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้ำห้องประชุม ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ตรวจพบ
ผูท้ ี่มีควำมเสีย่ ง หรือ ผูท้ ี่มีอำกำรเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญำตให้ผถู้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบ
ฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ที่มีควำมเสีย่ งดังกล่ำวเข้ำไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ มำประชุมด้วยตนเองท่ำนสำมำรถ
มอบฉันทะให้ผอู้ ื่น หรือ กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมแทนได้) กำรต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจ
เอกสำร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่ำง 1.5 เมตร
3.2 ผูเ้ ข้ำร่วมกำรประชุมจะถูกเชิญให้น่งั โดยมีระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ที่เหมำะสมโดยเว้นระยะห่ำง
ระหว่ำงเก้ำอีอ้ ย่ำงน้อย 1.5 เมตร ซึง่ จะทำให้มีจำนวนที่น่งั ในห้องประชุมจำกัดจะสำมำรถรองรับผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะ (“ผูเ้ ข้ำร่วมประชุม ”) จึงใคร่ขอควำมร่วมมือผูเ้ ข้ำร่วมประชุมนั่งตำมหมำยเลขที่ท่ำนได้รบั เพื่อ
ประโยชน์ในกำรติดตำมกรณีเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ขึน้ และเมื่อที่น่งั ที่จัดให้เต็มแล้วท่ำนผูถ้ ือหุน้ จะไม่สำมำรถเข้ำ
พืน้ ที่กำรประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอควำมร่วมมือผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมด้วยตนเองในกำรมอบฉันทะกรรมกำรอิสระของ
บริษัทฯ แทนกำรเข้ำร่วมประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย
3.3 ดำเนิน กำรทำควำมสะอำดสถำนที่จัด กำรประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อ นเริ่มกำรประชุม และขอควำมร่ว มมื อ
ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมเตรียมหน้ำกำกอนำมัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลำที่เข้ำร่วมกำรประชุม
3.4 เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำด บริษัทฯ จึงไม่จดั เตรียมไมโครโฟนสำหรับกำรสอบถำมผูเ้ ข้ำร่วมประชุมที่
ประสงค์จะสอบถำมในที่ประชุมขอให้ส่งคำถำมให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถำมแก่ประธำนกรรมกำร
ต่อไป
3.5 บริษัทฯ งดบริกำรอำหำร งดเสิรฟ์ ชำ กำแฟ และงดรับประทำนอำหำรในบริเวณจัดกำรประชุมโดยเด็ดขำด เพื่อลด
ควำมเสีย่ งของกำรแพร่กระจำยของเชือ้ ไวรัส
3.6 ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถำม เพื่อกำรคัดกรองโรคปอดอักเสบจำกเชือ้ ไวรัส COVID-19 ในกรณีที่
ท่ำนปกปิ ดข้อมูลด้ำนสุขภำพ หรือ ประวัติกำรเดินทำงของท่ำน อำจถือเป็ นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558
3.7 หำกสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือ มีขอ้ กำหนดจำกหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทำ่ นทรำบทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.mangpong.co.th)
ทัง้ นี ้ หำกมีผู้เข้ำร่ว มเป็ น จำนวนมำก หรือ มำพร้อ มกันหลำยท่ำ นอำจทำให้เ กิ ดควำมล่ำช้ำในกำรคัดกรองและกำร
ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี ้

ขอแสดงควำมนับถือ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุ งเทพฯ 10310 โทร. 0-2514-7999 โทรสำร 0-2514-5000
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