บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107546000440

ที่ MPG 036/2564
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564
เรื่อง

แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564 แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ, แต่งตั้งกรรมกำร, งดจ่ำย
ปั นผล, รำยกำรเกี่ยวโยงกัน, เปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี, เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตรำประทับของ
บริษัทกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ กำรแก้ไขข้อบังคับ, กำหนดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564

เรียน

กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่สง่ มำด้วย สำรสนเทศรำยกำรเกี่ยวโยงกันของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 3/2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 10.00 น. ณ SCG Experience สำขำเลียบทำงด่วนเอกมัย -รำมอินทรำ (CDC)
เลขที่ 1444 ซอยลำดพร้ำว 87 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240 โดยมีมติท่ี
จะต้องแจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบ โดยสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
1. อนุมัติแต่งตัง้ นำยพนม รัตนะรัต เป็ น กรรมกำรตรวจสอบ โดยให้มีผลตัง้ แต่วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564
เป็ นต้นไป
2. อนุมตั ิแต่งตัง้ นำงศุภำกร ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นำ เป็ น กรรมกำร แทน คุณวิทรู มโนมัยกุล กรรมกำรที่ลำออก โดยให้
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป
ทัง้ นี ้ ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร 9 ท่ำนดังนี ้
1) พลเอก.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
2) พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
3) นำยเฉลิมพงษ์ มหำวำณิชย์วงศ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
4) นำยพนม
รัตนะรัต
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
5) นำยสำมำรถ
ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นำ
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
6) นำยสิทธิชยั
เกษรสมบัติ
กรรมกำร
7) นำยธิบดี
มังคะลี
กรรมกำร
8) ดร.กำพล
บุรยิ เมธำกุล
กรรมกำร
9) นำงศุภำกร
ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นำ
กรรมกำร
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริษัทสำหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563 ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบกำรเงินดังกล่ำว
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4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรงดจ่ำยเงินปั นผล ประจำปี 2563 เนื่องจำกบริษัทฯ มี
ผลประกอบกำรขำดทุน
5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำร 3 ท่ำน ที่จะพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ
กลับ เข้ำดำรงตำแหน่ ง กรรมกำรของบริษัท ฯ อีก วำระหนึ่ ง ตำมรำยชื่ อดังต่อไปนี ้ 1) พลเอก ดร.สุร พันธ์ พุ่มแก้ว
2) พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง และ 3) นำยสำมำรถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นำ
6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564 ใน
วงเงินไม่เกิน 3,080,000 บำท
7. มีมติให้เปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชีและเสนอให้ท่ปี ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ ให้นำยชัยยุทธ
อังศุวิทยำ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 3885 หรือ นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4563 หรือ
นำงสำวดรณี สมกำเนิด ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 5007 หรือ นำงสำวจำรุ ณี น่วมแม่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่
5596 และนำยศิรเมศร์ อัครโชติกลุ นันท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 11821 แห่ง สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็ น
ผู้ส อบบัญชี ของบริษัท ฯ ส ำหรับปี 2564 และก ำหนดค่ำตอบแทนเป็ น จำนวนเงิน ไม่เกิ น 920,000 บำท นอกจำกนี ้
สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที แอสโซ ซิเอท ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท โซลเมท
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่ำตอบแทนเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 150,000 บำท และบริษัท เอ็มพีจีเอ็นเนอร์ย่ี จำกัด
กำหนดค่ำตอบแทนเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 40,000 บำท เนื่องจำกไม่มีค่ำบริกำรอื่นๆ จึงรวมแล้วน้อยกว่ำปี 2563 จำนวน
10,000 บำท
8. อนุมัติใ ห้น ำเสนอต่อที่ ป ระชุ มสำมัญ ผู้ถื อหุ้น เพื่ อพิ จ ำรณำอนุมัติ ก ำรเปลี่ ย นแปลงชื่ อบริ ษัท ชื่ อย่ อ
หลักทรัพย์ รวมทัง้ ตรำประทับของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ รวมถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนชื่อบริษทั
โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
ชื่อภำษำไทย
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
ชื่อภำษำอังกฤษ Health Empire Corporation Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ “HEMP”
9. มีมติอนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน ประเภทรำยกำรเช่ำ หรือ ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่ตงั้ สำนักงำนของบริษัท
โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในสำรสนเทศรำยกำรเกี่ยวโยงกัน ตำมที่ปรำกฏในสิ่งที่สง่ มำด้วย
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10. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้ ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ
โรงแรม เอสซี ปำร์ค เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวง วังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุ งเทพมหำนคร 10310
โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี ้
(1) รับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564
(2) พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริษัท สำหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และรับทรำบผล
กำรดำเนินงำน
(3) พิจำรณำอนุมตั ิงดจ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2563
(4) พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง
(5) พิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564
(6) พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจำปี 2564
(7) พิจำรณำอนุมตั ิกำรเปลี่ยนชื่อและตรำประทับของบริษัท พร้อมทัง้ กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนชื่อบริษัท
(8) พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
และ มีมติก ำหนดให้วันที่ 19 มีน ำคม 2564 เป็ น วัน กำหนดรำยชื่อผู้ถือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้ำร่วมประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 (Record Date)
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำร มอบอำนำจให้ประธำนกรรมกำร หรือ ผูซ้ ่ึงได้รบั มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะ
กำหนด มีอำนำจในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง วัน เวลำ และ/หรือ สถำนที่ในกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ใหม่ ในกรณีท่ีมีเหตุ
สุดวิสยั โดยต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กฎหมำยกำหนด และมอบอำนำจให้ นำยเฉลิมพงษ์ มหำวำณิชย์วงศ์ หรือ นำยพนม
รัตนะรัต กรรมกำรอิสระ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เข้ำร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ
-สามารถ ฉั่วศิริพฒ
ั นา( นำยสำมำรถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นำ )
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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