ที่ MPG-CS/001-2561
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง งดจายเงินปนผล / การประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2561
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
ศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 2561 เวลา 10.00 น. ในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ดังตอไปนี้
1. มีมติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 พรอมกับรายงานความเห็นของผูสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแลว
2. มีมติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลประจําป 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุน
3. มีมติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณากรรมการ 3 ทาน ที่จะพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1) นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล
2) นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
3) น.ส.ณลันรัตน นันทนนส
4. มีมติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเขาใหมของ
บริษัทฯ มีผลใหจํานวนกรรมการเพิ่มขึ้นจาก 9 ทาน เปน 10 ทาน
5. มีม ติ ใ ห เ สนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น พิจ ารณาอนุ มั ติ ค า ตอบแทนกรรมการประจํ า ป 2561 เป น จํ า นวนเงิ น รวมไม เ กิ น
3,000,000 บาท ซึ่งเทากับป 2560
6. มีมติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งให นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกําเนิด ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5007 หรือ นางสาวจารุณี นวมแม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596แหงสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ สําหรับป 2561 และกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 1,035,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท เมื่อเทียบ
กับป 2560 เนื่องจาก บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีรายการคาขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที
แอสโซซิเอท ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ จํานวน 2 บริษัท ไดแก บริษัท โซลเมท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
กําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 155,000 บาท และบริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอรยี่ จํากัด กําหนดคาตอบแทนเปน
จํานวนเงิน 55,000 บาท
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7. มีมติอนุมัติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองทรัพยมณี
โรงแรม ทาวน อิน ทาวน กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรา ทาวน อิน ทาวน (เลียบทางดวนรามอินทรา) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปที่ผานมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560ซึ่งผานการสอบทาน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลประจําป 2560
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาใหม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561
วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2561
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
และกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันศุกรที่ 16 มีนาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงคศักดิ์ สนเผือก)
เลขานุการบริษัท
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