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เลขที่ MCG-OCS-2564-031 
 24 กนัยายน 2564  

เรื่อง: ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

เรียน: ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย: 1. รายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) และแบบแจง้การประชมุ 
2. ขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ 
3. ขอ้มลูประวตัิของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2565 
4. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเข้าร่วมประชุม  

(E-Request) และการออกเสียง ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
6. ขั้นตอนการยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
7. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
8. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564  

  9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
10. แบบฟอรม์ค าถามล่วงหนา้ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
11. แบบขอรบัหนงัสือรายงานประจ าปี 2564 
12. ช่องทางการตดิต่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

 
ดว้ยความห่วงใยในความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวมถึงผูท้ี่มีส่วนรว่มในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2564 ทกุฝ่าย ตลอดจนความพรอ้มที่จะใหค้วามรว่มมือและปฏิบตัิตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครฐัอย่างเคร่งครดั 
รวมถึงการใชค้วามระมดัระวงัในการจดักิจกรรมที่มีลกัษณะเป็นการรวมตวัของคนหมู่มาก โดยอาจจดัใหม้ีระบบเทคโนโลยี
เพื่อรองรบัส าหรบัการประชมุออนไลน ์เพื่อป้องกนัและลดการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) นัน้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวนัพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 จึงมีมติ

อนุมัติให้ก าหนดการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ใน
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด
เก่ียวกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ส าหรบัการถ่ายทอดสด ณ 
หอ้งประชุมเอนกประสงค ์บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพรอ้มดว้ยความเห็นของคณะกรรมการดงันี ้

 
 
 
 



 

3 
 

 
วาระที ่1: รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษิัทและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้
ในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ซึ่งไดจ้ัดส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ QR Code พรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชมุนี ้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงาน
ของบรษิัท ประจ าปี 2564 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที ่2: พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2564 และรายงานผู้สอบบญัชี 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 
และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 46 ประกอบขอ้ 47 ที่ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ตอ้งอนมุตัิงบการเงินของบรษิัท บริษัทได้
จดัท างบการเงินส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองโดยผูส้อบ
บัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 
“งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชมุนี ้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
งบการเงิน ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และรายงานผูส้อบบญัชี ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รบัรองโดยผูส้อบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด และไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่3: พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 115 ประกอบกับ
ขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 52 ที่ก าหนดใหบ้ริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น รวมถึงก าหนดใหค้ณะกรรมการ
บริษัทมีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไร
เพียงพอ และเมื่อมีการอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทรายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบในคราวต่อไป  

บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิที่เหลือหลงัหกัเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภท
ที่กฎหมายและบริษัทก าหนดไว ้โดยพิจารณาจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่าย 
เงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ   ในอนาคตและขอ้พิจารณาอื่น ๆ  
ที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 

ทัง้นีใ้นรอบปี 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม จ านวน 445,705,467 บาท รวมทัง้มี
ก าไรสะสมส าหรบัจดัสรรจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมัติการจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ในอัตราหุน้ละ 0.55 บาท รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 435,600,000 บาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 97.73 ของก าไรสทุธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท ซึ่งบรษิัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 11 
มีนาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20  บาท จ านวน 792,000,000 หุ้น  
(สทุธิหลงัจากหกัหุน้ซือ้คืนจ านวน 8,000,000 หุน้) รวมเป็นเงิน 158,400,000 บาท  

เปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2564 กบัปีที่ผ่านมาไดด้งันี ้
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
2564 

(1 ก.ค. 63-30 มิ.ย. 64) 
2563  

(1 ก.ค. 62-30 มิ.ย. 63) 
ปี 2562 

(1 ก.ค.61- 30 มิ.ย. 62)  
1. ก าไรสทุธิ (บาท) 445,705,467 407,085,422 305,797,343 
2. จ านวนหุน้ (หุน้) 792,000,000 792,000,000 792,000,000 
3. มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 0.50 0.50 0.50 
4. อตัราเงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 

• เงินปันผลระหว่างกาล 
• เงินปันผลงวดสดุทา้ย 

0.55 
0.35 
0.20 

0.55 
0.35 
0.20 

0.65 
0.35 
0.30 

5. รวมเงินปันผลงวดสดุทา้ย (บาท) 158,400,000 158,400,000 237,600,000 

6. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 435,600,000 435,600,000 514,800,000 
7. อตัราการจ่ายปันผลต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 97.73 107.0 168.3 
 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ้่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูท้ี่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบริษัท 
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกรท์ี่  5 
พฤศจิกายน 2564 (จะขึน้เครื่องหมาย XD หรือวนัท่ีผูซ้ือ้หลกัทรพัยไ์ม่ไดสิ้ทธิรบัเงินปันผล ในวนัพฤหสับดีที่ 4 
พฤศจิกายน 2564) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบรษิัท
ทกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายเดิมอีกก็ได ้

ส าหรบัปี 2565 (รอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565) คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด (“DELOITTE”) เป็นส านกั
สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เนื่องจากพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นส านกัสอบบัญชีชัน้น าที่มี
ศกัยภาพ มีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีอตัราค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม รวมทัง้ปฏิบตัิ
หนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา และขอ้เสนอของ DELOITTE เป็นประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
คดัเลือกบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท และมีมติให้
เสนอที่ประชุมสามญัประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลเป็นผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 (รอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถนุายน 2565) ดงันี ้

1) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 (รอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัที่ 
1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถนุายน 2565) ดงัรายชื่อต่อไปนี ้
 

รายนามผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 
จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อรบัรอง 

งบการเงินของบรษิัท 
นายมนญู              มนสูขุ  4292 - 
นางสาวเพ็ญศรี      ธรรมวโรดม            4923 - 
นายวลัลภ              วิไลวรวิทย ์ 6797 2 

ทัง้นี ้DELOITTE และผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้เป็นผูท้ี่ไม่มีความสัมพันธห์รือส่วนไดเ้สียกับ
บรษิัท บริษัทย่อย บรษิัทรว่มคา้ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบคุคลดงักล่าว และจะไดร้บั
การเสนอชื่อเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มของบรษิทั โดยประวตัิของผูส้อบ
บญัชีและขอ้มลูความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัเสนอชื่อ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3  

2) อนุมัติการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ หากบริษัท  ดีลอยท ์ทูช้ 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั จะตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีขา้งตน้
ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้

3)  อนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2565 (รอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 
ถึง 30 มิถุนายน 2565) เป็นเงินจ านวน 2,005,000 บาท (เท่ากับปี 2564) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวน 1,175,000 บาท (ลดลงจากปี 2564 จ านวน 100,000 บาท) รวมเป็น
ค่าสอบบญัชีทัง้สิน้ 3,180,000 บาท (ลดลงจากปี 2564 จ านวน 100,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 
ปี 2565 

(1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65) 

ปี 2564 

 (1 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64) 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัท 1 2,005,000 2,005,000 
ค่าบรกิารอื่น - - 
ค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย 1,175,000 1,275,000 

รวม 3,180,000 3,280,000 
 

1  ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างตน้เป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่น
นอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกบัปี 2564  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5: พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บังคับของ
บริษัท ข้อ 20 และข้อ 21 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้
ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 คน ดงันี ้ 

1) นางสาวสณีุ เสรีภาณ ุ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรหิาร 

2) นายเอกลกัษณ ์หวงัชเูชดิกลุ กรรมการและกรรมการบรหิาร 
3) นายสมชยั อภิวฒันพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

อนึ่งนายสมชยั อภิวฒันพร ไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่ขอรบัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

ทัง้นีบ้ริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ระหว่างวนัที่ 14 พฤษภาคม - 14 สิงหาคม 2564 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระใน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564) ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็น
กรรมการตามมติคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคดัเลือก
ผูท้ี่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผูท้รงคุณวฒุิและผูม้ีความรูค้วามเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถในการเป็นกรรมการบรษิัทจดทะเบียนและก าหนดว่าจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมทัง้แนวทางบรรษัทภิบาลของบรษิัท แนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และแนวทางการกลั่นกรองผูไ้ดร้บัการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ มี
ประสบการณค์วามเชี่ยวชาญเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผูน้  าและวิสัยทัศนก์วา้งไกล มีคุณธรรมและ
จรยิธรรม มีประวตัิการท างานโปรง่ใสไม่ด่างพรอ้ย พรอ้มทัง้ตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุลและสามารถแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาความ
หลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการและองคป์ระกอบของความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้น (Board Skill 
Matrix) ที่จ าเป็นตอ้งมีหรือยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิัทดว้ย 

ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดพ้ิจารณารายชื่อบคุคลทัง้หมดที่ไดผ่้านกระบวนการ
สรรหาและกลั่นกรองคุณสมบตัิตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ รวมทัง้พิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแลว้ว่าเป็นผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสมครบถว้นตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบัของบรษิัท มีความรูค้วามสามารถ มีภาวะผูน้  า มีวิสยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูม้ี
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คณุธรรมและจรยิธรรม มีประวตัิการท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย มีประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อบริษัท 
สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพฒันาบริษัทต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหนา้ที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติ
ความเป็นอิสระของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการดว้ย จึงมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้
อนมุตัิการแต่งตัง้รายเดิม 2 คน เขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตัง้
ผูท้รงคณุวฒุิอีก 1 คน เป็นกรรมการอิสระแทนนายสมชยั อภิวฒันพร ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

1) นางสาวสณีุ  เสรีภาณ ุ     
2) นายเอกลกัษณ ์ หวงัชเูชิดกลุ    
3) นางอสุรา  ยงปิยะกลุ (กรรมการอสิระ)   

โดยประวตัิโดยสงัเขปของบุคคลที่ครบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่งและกรรมการใหม่ทัง้ 3 คน มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2  

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บั
เลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
 

วาระที ่6: พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของ
บรษิัท ขอ้ 27 ก าหนดใหก้รรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้
ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท หรือตามที่ที่ประชุม
ผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และ
จะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็
ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยไดพ้ิจารณาขอบเขต
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบกับความเหมาะสม
และปัจจยัประการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัทส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 ตลอดจน
การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนีไ้ดเ้ปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิทัจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอตุสาหกรรม
และธุรกิจที่ใกลเ้คียงกันแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2565 
รวมทัง้รบัทราบจ านวนค่าตอบแทนที่บรษิัทจา่ยใหค้ณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยชดุต่างๆ ใน
ปี 2564 (1 กรกฏาคม 2563 - 30 มิถนุายน 2564)  ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
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1.  การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส

กรรมการ) ค่าตอบแทน (เบีย้ประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดิม) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 
2563 ไดม้ีมติอนมุตัิไว ้รวมถึงการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร 

2.  เพื่อทราบจ านวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายใหค้ณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
กรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดิม) ตามจ านวนครัง้ที่เขา้ประชุมในปี 2564  
(1 กรกฏาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) รวมเป็นเงินจ านวน 6,760,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับ
หลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิไว ้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2565 (1 กรกฏาคม 2564 - 30 มิถนุายน 2565) ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดม้ีมติอนุมัติไว ้รวมถึงการงดจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร รวมทัง้รบัทราบจ านวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยประจ าปี 2564 (1 กรกฏาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) ตามรายละเอียดขา้งตน้ โดยหากที่ประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีมติอนุมตัิดว้ยแลว้ หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2565 รวมทั้งผลประโยชนอ์ื่น ๆ จะเป็นอัตราเดียวกันกับปี 
2564 (ไม่เปล่ียนแปลง) ดงันี ้

(1) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ  

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการ 

ชุดย่อย 

ปี 2565 (ก.ค. 2564 - มิ.ย. 2565) (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564  (ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน  ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

1. คณะกรรมการบริษัท(บาท/คน/เดือน) 

• ประธานกรรมการ 20,000 80,000 20,000 80,000 

• กรรมการ 10,000 50,000 10,000 50,000 

• โบนสักรรมการ 
วงเงินสงูสดุไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อปี โดยกรรมการจะ 
จดัสรรใหส้อดคลอ้งกบัความส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ได้

ก าหนดไวใ้นตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน 

วงเงินสงูสดุไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อปี โดยกรรมการจะ
จดัสรรใหส้อดคลอ้งกบัความส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ได้

ก าหนดไวใ้นตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานกรรมการ - 40,000 - 40,000 

• กรรมการ - 30,000 - 30,000 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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(2) ค่าตอบแทนทีไ่มเ่ป็นตัวเงนิ     ไม่มี 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่7: พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิัทเห็นควรก าหนดใหม้ีวาระอื่น ๆ ไวใ้นการประชมุผูถื้อหุน้    
ทกุครัง้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หารือ และ/หรือใหข้อ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษิัท 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมสามัญผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-Meeting) ตามวัน เวลา 
ดงักล่าว โดยบรษิัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุสามารถ
จะเขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือ มอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้โดยจะตอ้งอัพ
โหลดเอกสารและหลกัฐานประกอบตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้นเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 เพื่อสิทธิในการ
เขา้รว่มประชมุ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ดงักล่าว บรษิัทขอใหผู้้
ถือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจดัส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการเขา้รว่มประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามสิ่ง
ที่ ส่ งม าด้วยล าดับที่  5 พร้อม เอกสารยื น ยัน ตั วตน  กลับมายั งบ ริษั ท  ภายในวัน พุ ธที่  20 ตุ ลาคม  2564 ที่ 
corpsecretary@mcgroupnet.com  โดยเมื่อบรษิัทตรวจสอบเอกสารดงักล่าวแลว้พบว่าผูถื้อหุน้นัน้มีรายชื่อเป็นผูถื้อหุน้ที่มี
สิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) ตามที่บริษัทไดก้ าหนดไวเ้มื่อวนัพฤหสับดีที่ 9 กันยายน 
2564 แลว้ บริษัทจะจดัส่งลิง้กส์  าหรบัการเขา้ใชโ้ปรแกรมการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ทางอีเมลที่ไดแ้จง้บรษิัทไว ้

 

 

• ประธานกรรมการ - 30,000 - 30,000 
• กรรมการ - 25,000 - 25,000 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• ประธานกรรมการ - 30,000 - 30,000 

• กรรมการ - 25,000 - 25,000 
5. คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
   (คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนเดิม)  

• ประธานกรรมการ - 30,000 - 30,000 

• กรรมการ - 25,000 - 25,000 
6. คณะกรรมการบริหาร 

• ประธานกรรมการ - - - - 

• กรรมการ - - - - 

mailto:corpsecretary@mcgroupnet.com
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนาม 
ในหนงัสือมอบฉนัทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9 ใหเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได ้ 
โดยรายละเอียดขอ้มลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 โดยการอพัโหลดเอกสารผ่านทางเว็บลิงคห์รือคิวอารโ์คด้ส าหรบัการลงทะเบียนผูถื้อหุน้
และกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัจริงพรอ้มเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย ์ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท โดยจ่าหนา้ซองถึง 
ส านกัเลขานกุารบรษิัท ภายในวนัพธุที่ 20 ตลุาคม 2564 เพื่อจกัไดด้  าเนินการตามความประสงคข์องท่านต่อไป  

บริษัทขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านเป็นอย่างสงูที่มีความเขา้ใจและหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความร่วมมือ
จากทกุท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 
   บรษิัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 (นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร) 
       ประธานกรรมการ 

 

หมายเหต:ุ  
1. บริษัทไดจ้ัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งไดพ้ิมพบ์ารโ์คด้ไว้ส าหรบัการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พรอ้ม

หนงัสือเชิญประชมุฉบบัท่ีไดส่้งใหท้่านผูถื้อหุน้ทางไปรษณียแ์ลว้  

2. บริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ ไวบ้นเว็บไซต ์www.mcgroupnet.com หากผูถื้อหุน้
ท่านใดมีค าถามที่ตอ้งการใหบ้รษิัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอครัง้นี ้ สามารถจดัส่งค าถามล่วงหนา้ไดท้ี่ 
corpsecretary@mcgroupnet.com หรือโทรศัพทห์มายเลข 02-117-9999 ต่อ 1215 หรือโทรสาร 02-117-9998 หรือ
ทางไปรษณียม์ายังส านักเลขานุการบริษัท บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่  2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 เขต
ประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 (ตามแบบฟอรม์ค าถามล่วงหน้าส าหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 10) โดยระบุที่อยู่หรือขอ้มูลที่ใชใ้นการติดต่อไดอ้ย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะ
ติดต่อกลับได ้โดยบริษัทจะรวบรวมค าถามและจะตอบค าถามในที่ประชุมเฉพาะที่เก่ียวกับวาระการประชุม ส าหรบั
ค าถามและขอ้เสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชีแ้จงแนบทา้ยรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบ
เผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษิัทภายใน 14 วนันบัแต่การประชมุเสรจ็สิน้ 
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