บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107546000440

ที่ MPG 110/2563
วันที่ 22 ตุลำคม 2563

เรื่อง กำรกำหนดวันประชุม ระเบียบวำระกำรประชุมสำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำ ปี 2563
เรียน ท่ำนผูถ้ ือหุน้
สำเนำเรียน เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 4/2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลำคม 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
พลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่ำงๆ ดังนี ้
(1) กำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือ หุน้ ประจำปี 2563 ในวัน ศุกร์ ที่ 25 ธันวำคม 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 3 ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลำ เขต
วังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
(2) กำหนดให้ วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 เป็ นวันให้สิทธิผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เข้ำร่วมประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจำ ปี 2563
(3) กำหนดระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1 พิ จ ำรณำรับ ทรำบรำยงำนกำรประชุ ม วิ ส ำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2562 ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 15
พฤศจิกำยน 2562
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำรับทรำบ รำยงำนกำร
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญ ผู้ถือหุน้ พิจำรณำรับทรำบ ผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 โดยคณะกรรมกำรเห็นชอบแล้ว
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริษัท สำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมัติ งบกำรเงิน
ของบริษัทสำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษั ท โดยผู้ส อบบัญ ชี ได้แ สดงควำมเห็ น อย่ ำงไม่มีเงื่อนไขต่ องบ
กำรเงินดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรเห็นชอบแล้ว
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2514-7999 โทรสำร 0-2514-5000
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วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั ิงดจ่ำยเงินปั นผล ประจำปี 2562
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ งดจ่ำยเงิน
ปั นผลประจำปี 2562 เนื่องจำกบริษัทมีผลประกอบกำรขำดทุน โดยคณะกรรมกำรเห็นชอบแล้ว
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระ ประจำปี 2563
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรโดยไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย พิจำรณำกลั่นกรองแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำร 3 ท่ำน ให้กลับมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีก
วำระหนึ่ง ได้แก่
1) นำย ธะเรศ
โปษยำนนท์
2) นำง ทัธนำ
รอดโพธิ์ทอง
3) นำงสำว ณลันรัตน์ นันท์นนส์

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2563
ควำมเห็ น คณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำกลั่น กรองอย่ ำงเหมำะสมแล้วเห็ น ชอบกั บ
ข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000
บำท ซึ่งเท่ำกับ ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรค่ำตอบแทน
ตำมเดิม
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงและแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2563 และ
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นด้วย ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
พิจำรณำกลั่นกรอง เสนอเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชีใหม่ จำก สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็ น
บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และพิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ได้แก่ นำยสุวัฒน์ มณี กนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 8134 และ/หรือ นำงสำวอริสำ ชุมวิสูตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่
9393 และ/หรือ นำย พีระเดช พงษ์เสถีย รศักดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4752 เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อสอบทำนงบกำรเงิน ไตรมำสที่ 1/2563 โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคน
หนึ่งมีอำนำจในกำรตรวจสอบบัญชี และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯได้ ซึ่งผูส้ อบบัญชี
ดังกล่ำว มีควำมเป็ นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ โดยพิจำรณำเห็นว่ำมี
คุณภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผูส้ อบบัญชีได้เป็ นอย่ำงดี และเห็นควรเสนอค่ำตอบแทนเป็ น
จำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บำท ซึ่งลดลงจำกค่ำสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 115,000 บำท คิด
เป็ นลดลงจำกรำยเดิมถึงร้อยละ 11.65 โดยรำคำนีย้ งั ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งเบิกตำมจริง แต่ไม่เกิน
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10,000 บำท ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี
ประจำปี 2563
ทัง้ นี ้ มติขำ้ งต้นเป็ นไปตำมแนวปฎิบตั ิตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน (ก.ต.ท.) ได้ออกประกำศ
ที่ ทจ.28/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีท่ีบริษัทที่ไม่สำมำรถจัดประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจำปี เพื่อแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบกำรเงินไตรมำส 1/2563 ที่ผ่ำนกำรสอบ
ทำนจำกผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั 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 ซึ่งลดลงจำก ค่ำสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 15,000 บำท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็น
เนอร์ย่ี จำกัด กำหนดค่ำตอบแทนเป็ นจำนวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บำท ซึ่งลดลงจำกค่ำสอบบัญชีของ
ปี 2562 จำนวน 15,000 บำท
วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญ ผู้ถือหุน้ พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่อง กำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 30
เรื่อง กำรจัดประชุมวิสำมัญโดยผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ รียกประชุม และ ข้อ 31 เรื่อง กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย
วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมตั ิปิดบริษัทย่อย
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรปิ ดบริษัท
ย่อย คือ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจกำร โดย บริษัท เอ็มพีจี
คอร์ป อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ถื อหุ้น อยู่ท่ีรอ้ ยละ 99.60 และ บริษัท โซลเมท อิน เตอร์เนชั่นแนล
จำกัด เนื่องจำกมีผลประกอบกำรขำดทุน โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ อยู่
ที่รอ้ ยละ 99.10 เพื่อปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
ทั้ ง นี ้ กำรปิ ดกิ จ กำรดั ง กล่ ำ วไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท แต่ อ ย่ ำ งใด โดย
คณะกรรมกำรเห็นชอบแล้ว
วำระที่ 10 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
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มอบอำนำจให้ประธำนกรรมกำร หรือ ผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะกำหนด มีอำนำจในกำร
แก้ไข เปลี่ยนแปลง วัน เวลำ และ/หรือ สถำนที่ในกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ใหม่ ในกรณีท่มี ีเหตุสดุ วิสยั โดยต้องอยู่ภำยใต้
เงื่อนไขที่กฎหมำยกำหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้เสนอรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญ ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน
2562 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.mangpong.co.th) โดยเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ แก้ไข หรือ ทักท้วง ตัง้ แต่
วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวำคม 2562 แล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีผถู้ ือหุน้ รำยใด ขอแก้ไข หรือ ทักท้วง รำยงำน
กำรประชุมฯ ดังกล่ำว
บริษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ รำยย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563
เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจำปี 2563
พร้อมทัง้ สิทธิและขัน้ ตอนกำรเสนอวำระและบุ คคลดังกล่ำวให้เป็ นที่ทรำบโดยทั่วกัน ผ่ำนช่องทำงเผยแพร่ของตลำด
หลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ (https://www.mangpong.co.th) ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2562 ถึง วันที่ 31
มกรำคม 2563 ปรำกฏว่ำ ไม่มีผถู้ ือหุน้ รำยใดเสนอ
บริษัทฯ มีควำมตระหนักและห่วงใยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้ำร่วมประชุมรวมถึงผูท้ ่ีมี
ส่วนร่วมในกำรจัดประชุมทุกท่ำนเป็ นอย่ำงยิ่ง จึงขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนปฏิบัติตำมมำตรกำร
และแนวปฏิบตั ิกำรประชุมภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 ด้วย โดยบริษัทฯ ขออภัยในควำม
ไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี ้
อนึ่งบริษัทฯ จะเปิ ดเผยรำยละเอียดของกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 และระเบียบวำระกำรประชุม
ดังกล่ำว ให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมบนเว็บไซต์ (https://www.mangpong.co.th) ทัง้ นี ้ กรณีมีขอ้ สอบถำมกรุณำ
ติดต่อสอบถำมทำง Email: mpg_cs@mangpong.co.th โทรศัพท์ 02-5147999 ต่อ 5063 โทรสำร 0-2514-5000 หรือ
นักลงทุนสัมพันธ์ ได้ท่ี Email: ir@mangpong.co.th

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
- คริมา จรู ญสกุลวงศ์ –
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