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เลขที่ MCG-OCS-2564-031
24 กันยายน 2564
เรื่อง:

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

เรียน:

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1. รายงานประจาปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบแจ้งการประชุม
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ
3. ข้อมูลประวัติของผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2565
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. หลัก ฐานแสดงสิ ท ธิ ก ารเข้าร่ว มประชุม วิ ธีก ารมอบฉั น ทะ การยื่ น แบบค าร้อ งเพื่ อ เข้า ร่ว มประชุม
(E-Request) และการออกเสียง สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
6. ขั้น ตอนการยื่ น แบบค าร้อ งเพื่ อ เข้าร่ว มประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2564
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กาหนด
10. แบบฟอร์มคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
11. แบบขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2564
12. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมรวมถึงผูท้ ่มี ีส่วนร่วมในการจัดประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 ทุกฝ่ าย ตลอดจนความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบตั ิตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
รวมถึงการใช้ความระมัดระวังในการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมตัวของคนหมู่มาก โดยอาจจัดให้มีระบบเทคโนโลยี
เพื่อรองรับสาหรับการประชุมออนไลน์ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นัน้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 จึงมีมติ
อนุมัติให้กาหนดการจัดประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ใน
รู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกาหนด
เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม สาหรับการถ่ายทอดสด ณ
ห้องประชุมเอนกประสงค์ บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี ้
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วาระที่ 1:

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึน้
ในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผูถ้ ื อหุ้น ในรู ปแบบ QR Code พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี ้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงาน
ของบริษัท ประจาปี 2564
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2:

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และรายงานผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ประกอบข้อ 47 ที่กาหนดให้ผถู้ ือหุน้ ต้องอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท บริษัทได้
จัดทางบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบ
บัญ ชี จ ากบริษั ท ดี ล อยท์ ทู้ช โธมั ท สุ ไชยยศ สอบบั ญ ชี จ ากั ด โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฏอยู่ ใ นหั ว ข้อ
“งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จดั ส่งให้ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมนี ้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 และรายงานผูส้ อบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองโดยผูส้ อบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3:

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 115 ประกอบกับ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ที่กาหนดให้บริษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านั้น รวมถึงกาหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทมีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่า บริษัทมีกาไร
เพียงพอ และเมื่อมีการอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
ทราบในคราวต่อไป
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิท่ีเหลือหลังหักเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภท
ที่กฎหมายและบริษัทกาหนดไว้ โดยพิจารณาจากกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่าย
เงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตและข้อพิจารณาอื่น ๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ทัง้ นีใ้ นรอบปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 445,705,467 บาท รวมทัง้ มี
กาไรสะสมสาหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุมัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.55 บาท รวมเป็ น
เงินทัง้ สิน้ 435,600,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 97.73 ของกาไรสุทธิ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 11
มี น าคม 2564 และจะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลงวดสุ ด ท้า ยในอัต ราหุ้น ละ 0.20 บาท จ านวน 792,000,000 หุ้น
(สุทธิหลังจากหักหุน้ ซือ้ คืนจานวน 8,000,000 หุน้ ) รวมเป็ นเงิน 158,400,000 บาท
เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการของปี 2564 กับปี ท่ผี ่านมาได้ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1.
2.
3.
4.

กาไรสุทธิ (บาท)
จานวนหุน้ (หุน้ )
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาท/หุน้ )
อัตราเงินปั นผลประจาปี (บาท/หุน้ )
• เงินปั นผลระหว่างกาล
• เงินปั นผลงวดสุดท้าย

2564
2563
ปี 2562
(1 ก.ค. 63-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค. 62-30 มิ.ย. 63) (1 ก.ค.61- 30 มิ.ย. 62)
445,705,467
407,085,422
305,797,343
792,000,000
792,000,000
792,000,000
0.50
0.50
0.50
0.55
0.55
0.65
0.35
0.35
0.35
0.20
0.20
0.30

5. รวมเงินปั นผลงวดสุดท้าย (บาท)

158,400,000

158,400,000

237,600,000

6. รวมเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)
7. อัตราการจ่ายปั นผลต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)

435,600,000
97.73

435,600,000
107.0

514,800,000
168.3

ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เฉพาะผูท้ ่ีมีสิทธิได้รบั เงินปั นผลตามข้อบังคับของบริษัท
ตามที่ ป รากฏรายชื่ อ ณ วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้น ที่ มี สิท ธิ รับ เงิน ปั น ผล (Record Date) ในวัน ศุ ก ร์ท่ี 5
พฤศจิกายน 2564 (จะขึน้ เครื่องหมาย XD หรือวันที่ผซู้ ือ้ หลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรบั เงินปั นผล ในวันพฤหัสบดีท่ี 4
พฤศจิกายน 2564) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤศจิกายน 2564
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4:

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริษัท
ทุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้
สาหรับปี 2565 (รอบระยะเวลาบัญชี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565) คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด (“DELOITTE”) เป็ นสานัก
สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็ นสานักสอบบัญชีชนั้ นาที่มี
ศักยภาพ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอตั ราค่าสอบบัญชีท่เี หมาะสม รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้เป็ นอย่างดีตลอดมา และข้อเสนอของ DELOITTE เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
คัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัท และมี มติให้
เสนอที่ประชุมสามัญประจาปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 (รอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถนุ ายน 2565) ดังนี ้
1) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2565 (รอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถนุ ายน 2565) ดังรายชื่อต่อไปนี ้
รายนามผูส้ อบบัญชี
นายมนูญ
นางสาวเพ็ญศรี
นายวัลลภ

มนูสขุ
ธรรมวโรดม
วิไลวรวิทย์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
4292
4923
6797

จานวนปี ท่ลี งลายมือชื่อรับรอง
งบการเงินของบริษัท
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ทัง้ นี ้ DELOITTE และผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็ นผูท้ ่ีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รบั
การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษทั โดยประวัติของผูส้ อบ
บัญชีและข้อมูลความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั เสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
2) อนุมัติการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นชอบ หากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด จะต้องจัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตท่านอื่น ในกรณีท่ีผสู้ อบบัญชีขา้ งต้น
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
3) อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจาปี 2565 (รอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564
ถึง 30 มิถุนายน 2565) เป็ นเงินจานวน 2,005,000 บาท (เท่ากับปี 2564) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย จานวน 1,175,000 บาท (ลดลงจากปี 2564 จานวน 100,000 บาท) รวมเป็ น
ค่าสอบบัญชีทงั้ สิน้ 3,180,000 บาท (ลดลงจากปี 2564 จานวน 100,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท 1
ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
รวม

ปี 2565
(1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)

ปี 2564
(1 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)

2,005,000
1,175,000
3,180,000

2,005,000
1,275,000
3,280,000

1

ค่ าสอบบัญ ชีท่ี เสนอข้างต้น เป็ น การให้บ ริการสอบบัญ ชี (Audit Service) เท่ านั้น ไม่ มี การให้บ ริการอื่ น
นอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกับปี 2564
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5:

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ
บริษั ท ข้อ 20 และข้อ 21 ก าหนดให้ในการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้นประจ าปี ทุกครัง้ ให้ก รรมการออกจาก
ตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ นีม้ ีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี ้
1) นางสาวสุณี เสรีภาณุ
2) นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล
3) นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อนึ่งนายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ทัง้ นีบ้ ริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 14 สิงหาคม 2564 ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564) ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 โดยได้ใช้ห ลักเกณฑ์และวิธีก ารสรรหาบุค คลเป็ น
กรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือก
ผูท้ ่ีเหมาะสมเป็ นกรรมการบริษัทจากผูท้ รงคุณวุฒิและผูม้ ีความรูค้ วามเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถในการเป็ นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกาหนดว่าจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทัง้ แนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวทางการกลั่นกรองผูไ้ ด้รบั การ
เสนอชื่ อ เป็ น กรรมการของสมาคมส่ง เสริม สถาบัน กรรมการบริษั ท ไทย เป็ น ผู้มี ค วามรู ค้ วามสามารถ มี
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผูน้ าและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีประวัติการทางานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย พร้อมทัง้ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดง
ความคิ ด เห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระ โดยให้ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนพิ จ ารณาความ
หลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้าน (Board Skill
Matrix) ที่จาเป็ นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทัง้ หมดที่ได้ผ่านกระบวนการ
สรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ รวมทัง้ พิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่า เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรูค้ วามสามารถ มีภาวะผูน้ า มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ี
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คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท
สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็ นรายบุคคล รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติ
ความเป็ นอิสระของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการด้วย จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อนุมตั ิการแต่งตัง้ รายเดิม 2 คน เข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตัง้
ผูท้ รงคุณวุฒิอีก 1 คน เป็ นกรรมการอิสระแทนนายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1) นางสาวสุณี
2) นายเอกลักษณ์
3) นางอุสรา

เสรีภาณุ
หวังชูเชิดกุล
ยงปิ ยะกุล (กรรมการอิสระ)

โดยประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ครบกาหนดตามวาระและได้รบั การเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่งและกรรมการใหม่ทงั้ 3 คน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
คะแนนเสียงสาหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
วาระที่ 6:

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2565
วัตถุ ประสงค์และเหตุผล พระราชบัญ ญั ติบริษั ทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 27 กาหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้
ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ท่ปี ระชุม
ผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และ
จะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็
ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบกับความเหมาะสม
และปั จจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคื อผลประกอบการของบริษัทสาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2564 ตลอดจน
การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบัน นอกจากนีไ้ ด้เปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั จดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรม
และธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึ งมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2565
รวมทัง้ รับทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ใน
ปี 2564 (1 กรกฏาคม 2563 - 30 มิถนุ ายน 2564) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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1. การคงหลัก เกณฑ์แ ละอัต ราค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริษั ท (ค่ าตอบแทนรายเดื อ นและโบนัส
กรรมการ) ค่ าตอบแทน (เบี ย้ ประชุม ) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (คณะกรรมการเพื่อ การพัฒ นาอย่างยั่งยืนเดิม) ตามที่ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี
2563 ได้มีมติอนุมตั ิไว้ รวมถึงการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
2. เพื่อทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
กรรมการ) ค่ า ตอบแทน (เบี ้ย ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดิม) ตามจานวนครัง้ ที่เข้าประชุมในปี 2564
(1 กรกฏาคม 2563 - 30 มิ ถุ น ายน 2564) รวมเป็ น เงิ น จ านวน 6,760,000 บาท ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ
หลักเกณฑ์ท่ที ่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้มีมติอนุมตั ิไว้
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2565 (1 กรกฏาคม 2564 - 30 มิถนุ ายน 2565) ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ท่ี ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมถึงการงดจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ รับทราบจานวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยประจาปี 2564 (1 กรกฏาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) ตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 มีมติอนุมตั ิดว้ ยแล้ว หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2565 รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จะเป็ นอัตราเดียวกันกับปี
2564 (ไม่เปลี่ยนแปลง) ดังนี ้
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการ
ชุดย่อย

ปี 2565 (ก.ค. 2564 - มิ.ย. 2565) (ปี ทีเ่ สนอ)
ค่าตอบแทน
ค่าเบีย้ ประชุม
รายเดือน
(บาท/คน/ครั้ง)

1. คณะกรรมการบริษัท(บาท/คน/เดือน)
20,000
• ประธานกรรมการ
10,000
• กรรมการ
• โบนัสกรรมการ

80,000
50,000

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี โดยกรรมการจะ
จัดสรรให้สอดคล้องกับความสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้ในตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงาน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

-

40,000
30,000

ปี 2564 (ก.ค. 2563 – มิ.ย. 2564)
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
20,000
10,000

80,000
50,000

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี โดยกรรมการจะ
จัดสรรให้สอดคล้องกับความสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้ในตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงาน

-

40,000
30,000

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

30,000
25,000
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
30,000
• ประธานกรรมการ
25,000
• กรรมการ
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดิม)
30,000
• ประธานกรรมการ
25,000
• กรรมการ
6. คณะกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

-

30,000
25,000

-

30,000
25,000

-

30,000
25,000

-

-

(2) ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน ไม่มี
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7:

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกาหนดให้มีวาระอื่น ๆ ไว้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ทุกครัง้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม หารือ และ/หรือให้ขอ้ เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวัน เวลา
ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถ
จะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยจะต้องอัพ
โหลดเอกสารและหลักฐานประกอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุม
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้
ถือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่ง
ที่ ส่ ง ม าด้ ว ย ล าดั บ ที่ 5 พ ร้ อ ม เอ กสารยื น ยั น ตั ว ต น กลั บ ม ายั ง บ ริ ษั ท ภายใน วั น พุ ธที่ 20 ตุ ล าค ม 2564 ที่
corpsecretary@mcgroupnet.com โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าผูถ้ ือหุน้ นัน้ มีรายชื่อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (Record Date) ตามที่บริษัทได้กาหนดไว้เมื่อวัน พฤหัสบดีท่ี 9 กันยายน
2564 แล้ว บริษัทจะจัดส่งลิง้ ก์สาหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้
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ในกรณี ท่ี ผู้ถื อ หุ้น เลื อ กมอบฉัน ทะให้แ ก่ ก รรมการอิ สระของบริษั ท โปรดกรอกรายละเอี ย ดและลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้
โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7 โดยการอัพโหลดเอกสารผ่านทางเว็บลิงค์หรือคิวอาร์โค้ดสาหรับการลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้
และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย ์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท โดยจ่าหน้าซองถึง
สานักเลขานุการบริษัท ภายในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เพื่อจักได้ดาเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป
บริษัทขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเป็ นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รบั ความร่วมมือ
จากทุกท่านเป็ นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ:
1. บริษั ทได้จัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิม พ์บาร์โค้ดไว้สาหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 พร้อม
หนังสือเชิญประชุมฉบับที่ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณียแ์ ล้ว
2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ www.mcgroupnet.com หากผูถ้ ือหุน้
ท่านใดมีคาถามที่ตอ้ งการให้บริษัทชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอครัง้ นี ้ สามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้าได้ท่ี
corpsecretary@mcgroupnet.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-117-9999 ต่อ 1215 หรือโทรสาร 02-117-9998 หรือ
ทางไปรษณี ยม์ ายังสานักเลขานุการบริษั ท บริษั ท แม็ คกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบ าล 2 ซอย 5 เขต
ประเวศ แขวงประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250 (ตามแบบฟอร์ม คาถามล่ วงหน้า สาหรับ การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 10) โดยระบุท่ีอยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะ
ติดต่อกลับได้ โดยบริษัทจะรวบรวมคาถามและจะตอบคาถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการประชุม สาหรับ
คาถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชีแ้ จงแนบท้ายรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิน้
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