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เลขท่ี MCG-OCS-2565-050 

 23 กนัยายน 2565  

เร่ือง: ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 

เรียน: ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท แม็คกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย: 1. รายงานประจาํปี 2565 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) และแบบแจง้การประชมุ 

2. ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ 

3. ขอ้มลูประวตัิของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอชื่อประจาํปี 2566 

4. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

5. ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

6. ขอ้ปฎิบตัิสาํหรบัการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

7. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

8. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี 2565  

  9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 9 ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์าํหนด 

10. แบบฟอรม์คาํถามล่วงหนา้สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

11. แบบขอรบัหนงัสือรายงานประจาํปี 2565 

12. ช่องทางการตดิต่อสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม 

 
 

ดว้ยความห่วงใยในความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชมุรวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2565  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็คกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวนัพุธท่ี 25 สิงหาคม 2565 จึงมีมติ

อนุมัติใหก้าํหนดการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ใน

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ตามหลักเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด

เก่ียวกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยมีสถานท่ีควบคุมระบบการประชุม สาํหรบัการถ่ายทอดสด ณ 

หอ้งประชุมเอนกประสงค ์บริษัท แม็คกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพรอ้มดว้ยความเห็นของคณะกรรมการดงันี ้

วาระที ่1: รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษัทและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัท่ีเกิดขึน้

ในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาํปี 2565 ซึ่งไดจ้ัดส่งให้ผู้ถือหุน้ในรูปแบบ QR Code พรอ้มกับ

หนงัสือเชิญประชมุนี ้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงาน

ของบรษิัท ประจาํปี 2565 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัติ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที ่2: พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ สาํหรับปี สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2565 และรายงานผู้สอบบญัชี 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 

และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 46 ประกอบขอ้ 47 ท่ีกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้ตอ้งอนุมตัิงบการเงินของบริษัท บริษัทได้

จดัทาํงบการเงินสาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองโดยผูส้อบ

บัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 

“งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกับหนังสือเชิญ

ประชมุนี ้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1  

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ

งบการเงิน สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และรายงานผูส้อบบญัช ี ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนาม

รบัรองโดยผูส้อบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกัด และไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่3: พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2565 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด มาตรา 115 ประกอบกับ

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 52 ท่ีกาํหนดใหบ้ริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรเท่านัน้ รวมถึงกาํหนดใหค้ณะกรรมการ

บริษัทมีอาํนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกาํไร

เพียงพอ และเมื่อมีการอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้

ทราบในคราวต่อไป  

บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิท่ีเหลือหลงัหกัเงินสาํรองต่าง ๆ ทกุประเภท

ท่ีกฎหมายและบริษัทกาํหนดไว ้โดยพิจารณาจากกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่าย 

เงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ   ในอนาคตและขอ้พิจารณาอ่ืน ๆ  

ท่ีคณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 

ทั้งนีใ้นรอบปีบัญชี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม จาํนวน 485,755,776 บาท 

รวมทัง้มีกาํไรสะสมสาํหรบัจดัสรรจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา

อนมุตัิการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2565 เพ่ือจา่ยเงินปันผลประจาํปี 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน

ทัง้สิน้ 475,200,000 บาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 97.83 ของกาํไรสทุธิ เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผล

ของบรษิัท ซึ่งบรษิัทไดจ้า่ยเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.32 บาท เมื่อวนัท่ี 10 มนีาคม 2565 

และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.28  บาท จาํนวน 792,000,000 หุน้ รวมเป็นเงิน 

221,760,000 บาท  
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ตารางดา้นล่างเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2563-2565 ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
2565 

(1 ก.ค. 64-30 มิ.ย. 65) 

2564 

(1 ก.ค. 63-30 มิ.ย. 64) 

2563  

(1 ก.ค. 63-30 มิ.ย. 63) 

1. กาํไรสทุธิ (บาท) 485,755,776 445,705,467 407,085,422 

2. จาํนวนหุน้ (หุน้) 792,000,000 792,000,000 792,000,000 

3. มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 0.50 0.50 0.50 

4. อตัราเงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 

• เงินปันผลระหว่างกาล 

• เงินปันผลงวดสดุทา้ย 

0.60 

0.32 

0.28 

0.55 

0.35 

0.20 

0.55 

0.35 

0.20 

5. รวมเงินปันผลงวดสดุทา้ย (บาท) 221,760,000 158,400,000 158,400,000 

6. รวมเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (บาท) 475,200,000 435,600,000 435,600,000 

7. อตัราการจ่ายปันผลต่อกาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 97.83 97.73 107.0 

 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ้่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูท่ี้มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ตามท่ีปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกรท่ี์ 4 

พฤศจิกายน 2565 (จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีผูซ้ือ้หลกัทรพัยไ์ม่ไดสิ้ทธิรบัเงินปันผล ในวนัพฤหสับดีท่ี 3 

พฤศจิกายน 2565) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุรท่ี์ 25 พฤศจิกายน 2565 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่4: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาํหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2566  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

ซึ่งกาํหนดใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปีของบรษิัท

ทกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายเดิมอีกก็ได ้

สาํหรบัปี 2566 (รอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566) คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกัด (“DELOITTE”) เป็นสาํนกั

สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นสาํนกัสอบบญัชีชั้นนาํท่ีมี

ศกัยภาพ มีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีอตัราค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม รวมทัง้ปฏิบตัิ

หนา้ท่ีไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา และขอ้เสนอของ DELOITTE เป็นประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

คดัเลือกบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกัด เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษัท และมีมตใิห้

เสนอท่ีประชุมสามัญประจาํปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลเป็นผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2566 (รอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 มิถนุายน 2566) ดงันี ้

1) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกัด ซึ่งมีคุณสมบตัิสอดคลอ้งกับ

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจาํปี 2566 (รอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 

1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 มิถนุายน 2566) ดงัรายชื่อต่อไปนี ้
 

รายนามผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 
จาํนวนปีท่ีลงลายมือชื่อรบัรอง 

งบการเงนิของบรษิัท 

นายวลัลภ   วิไลวรวิทย ์  6797 3 

นางวิลาสินี  กฤษณามระ 7098 - 

นางสาวลสิตา มากตั 9039 - 

นายบดินทร ์ ลาภรงัสิรตัน ์ 10985 - 

ทั้งนี ้DELOITTE และผูส้อบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอขา้งตน้เป็นผูท่ี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับ

บรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่มคา้ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว และจะไดร้บั

การเสนอชื่อเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2566 ของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มของบรษิัท โดยประวตัิของผูส้อบ

บญัชีและขอ้มลูความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัเสนอชื่อ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3  

2) อนุมัติการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบ หากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ 

โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั จะตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่านอ่ืน ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีขา้งตน้

ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้

3)  อนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจาํปี 2566 (รอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

ถึง 30 มิถนุายน 2566) เป็นเงินจาํนวน 2,105,000 บาท (เพ่ิมขึน้ 100,000 บาทหรือรอ้ยละ 5.0 จากปี 2565) 

และค่าสอบบญัชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย จาํนวน 1,175,000 บาท (เท่ากับปี 2565) รวม

เป็นค่าสอบบญัชีทัง้สิน้ 3,280,000 บาท (เพ่ิมขึน้จากปี 2565 จาํนวน 100,000 บาท) โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

 
ปี 2566 

(1 ก.ค. 65 – 30 มิ.ย. 66) 

ปี 2565 

 (1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65) 

ปี 2564 

(1 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64) 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัท 1 2,105,000 2,005,000 2,105,000 

ค่าบรกิารอ่ืน - - - 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย 1,175,000 1,175,000 1,175,000 

รวม 3,280,000 3,180,000 3,280,000 
1  ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอ่ืน

นอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกบัปี 2565  

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5: พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บังคับของ

บริษัท ข้อ 20 และข้อ 21 กําหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก

ตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวน

ใกลท่ี้สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอีกได ้

ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 3 คน ดงันี ้ 

1) นางไขศรี    เน่ืองสิกขาเพียร ประธานกรรมการ  

2) นายศวิตัร   เชาวรียวงษ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

     กรรมการบรหิารความเส่ียงและการพฒันาอย่างยั่งยืน  

3) นายวิรชั  เสรีภาณ ุ  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ระหว่างวนัท่ี 13 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพ่ือเขา้รบัการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระใน

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565) ไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณารายชื่อบคุคลท่ีมี

คณุสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 โดยไดใ้ช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็น

กรรมการตามมตคิณะกรรมการบรษิัท ซึ่งกาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคดัเลือก

ผูท่ี้เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผูท้รงคุณวุฒิและผูม้ีความรูค้วามเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบคุคลท่ีมีความรู ้

ความสามารถในการเป็นกรรมการบรษิัทจดทะเบียนและกาํหนดว่าจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมทัง้แนวทางบรรษัทภิบาลของบรษิัท แนวทางการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี

ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และแนวทางการกลั่นกรองผูไ้ดร้บัการ

เสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ มี

ประสบการณค์วามเชี่ยวชาญเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผูน้าํและวิสัยทัศนก์วา้งไกล มีคุณธรรมและ

จรยิธรรม มีประวตัิการทาํงานโปรง่ใสไม่ด่างพรอ้ย พรอ้มทัง้ตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุลและสามารถแสดง

ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาความ

หลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการและองคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้น (Board Skills 

Matrix) ท่ีจาํเป็นตอ้งมีหรือยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิัทดว้ย 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ    

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2565 ไดพิ้จารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดท่ีไดผ่้านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติ

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็น

รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแลว้ว่าเป็นผูม้ีคุณสมบตัิเหมาะสมครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและ

ขอ้บงัคบัของบริษัท มีความรูค้วามสามารถ มีภาวะผูน้าํ มีวิสยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม 

มีประวตัิการทาํงานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย มีประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและ

ความสามารถเพ่ือพัฒนาบริษัทต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาจากผลการ

ปฏิบัติงานในตาํแหน่งหนา้ท่ีของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติความเป็นอิสระของ

บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการดว้ย จึงมีมติเป็นเอกฉันทใ์หเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนุมตัิการแต่งตัง้

รายเดิม 3 คน เขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทต่อไปอีกวาระหน่ึง ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

1) นางไขศรี    เน่ืองสิกขาเพียร  

2) นายศวิตัร   เชาวรียวงษ ์   

3) นายวิรชั  เสรีภาณ ุ   
   

โดยประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลท่ีครบกาํหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อีกวาระหน่ึงและกรรมการใหม่ทัง้ 3 คน มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2  

คะแนนเสียงสําหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลท่ีไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บั

เลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

 

วาระที ่6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2566 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล         พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และขอ้บังคบั

ของบริษัท ขอ้ 27 กาํหนดใหก้รรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั 

เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอ่ืน ตามขอ้บังคับของบริษัท หรือตามท่ีท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์

เฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็น

อย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยไดพิ้จารณาขอบเขต

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบกับความเหมาะสม

และปัจจยัประการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัทสาํหรบัรอบปีบญัชี 2565 ตลอดจน

การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนีไ้ดเ้ปรียบเทียบขอ้มูลการจ่าย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน ๆ ในหมวดอตุสาหกรรม

และธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกันแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวน 
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หลักเกณฑแ์ละอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สาํหรบัปี 2566 

รวมทัง้รบัทราบจาํนวนค่าตอบแทนท่ีบรษิัทจ่ายใหค้ณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยชดุต่างๆ ใน

ปี 2565 (1 กรกฏาคม 2564 - 30 มิถนุายน 2565)  ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้ 

1.  คงหลักเกณฑแ์ละอัตราค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม

และโบนสักรรมการ) ค่าตอบแทน (เบีย้ประชมุ) สาํหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร

ความเส่ียงและการพฒันาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเดิม) และคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิไว ้และใหเ้ปล่ียน

การจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริหารจากเดิมท่ีงดจ่ายเป็นการจ่ายเบีย้ประชุมให้เฉพาะ

กรรมการบรหิารท่ีไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอ่ืนใดจากบรษิัทเท่านัน้ 

2.  เพ่ือรบัทราบจาํนวนค่าตอบแทนท่ีบรษิัทจ่ายใหค้ณะกรรมการบรษิัท (ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ

และโบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพ่ือการ

พฒันาอย่างยั่งยืน ตามจาํนวนครัง้ท่ีเขา้ประชมุในรอบปีบญัชี 2565 (1 กรกฏาคม 2564 - 30 มิถนุายน 

2565) รวมเป็นเงินจํานวน 7,545,000 บาท ซึ่งสอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิไว ้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยประจาํปี 2566 (1 กรกฏาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566) ใน

อตัราเดิมสาํหรบัคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการ

พฒันาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเดิม) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

และใหป้รบัการจ่ายคา่ตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการบรหิารจากเดิมท่ีงดจ่ายเป็นการจ่ายเบีย้ประชมุใหเ้ฉพาะ

กรรมการบริหารท่ีไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอ่ืนใดจากบริษัทเท่านั้น นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดร้บัทราบ

จาํนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2565 (1 กรกฏาคม 2564 - 30 

มิถนุายน 2565) ตามรายละเอียดขา้งตน้ โดยหากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 มีมติอนมุตัิดว้ยแลว้ 

หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ประจาํปี 2566 

รวมทัง้ผลประโยชนอ่ื์น ๆ จะเป็นอตัรา ดงันี ้
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(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ  

(2) ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ     ไม่มี 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

  

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทและกรรมการ 

ชุดย่อย 

ปี 2566 (ก.ค. 2565 - มิ.ย. 2566) (ปีทีเ่สนอ) ปี 2565  (ก.ค. 2564 – มิ.ย. 2565) 

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 

จดัสรรใหส้อดคลอ้งกบัความสาํเรจ็ตามเป้าหมายที่ได้

กาํหนดไวใ้นตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงาน 

วงเงินสงูสดุไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อปี โดยกรรมการจะ

จดัสรรใหส้อดคลอ้งกบัความสาํเรจ็ตามเป้าหมายที่ได้

กาํหนดไวใ้นตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงาน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานกรรมการ - 40,000 - 40,000 

• กรรมการ - 30,000 - 30,000 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

   (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเดิม) 

• ประธานกรรมการ - 30,000 - 30,000 

• กรรมการ - 25,000 - 25,000 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• ประธานกรรมการ - 30,000 - 30,000 

• กรรมการ - 25,000 - 25,000 

5. คณะกรรมการบริหาร (จ่ายให้เฉพาะกรรมการบริหารที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดจากบริษัทเท่าน้ัน) 

• ประธานกรรมการ - 30,000 - - 

• กรรมการ - 25,000 - - 
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วาระที ่7: พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิัทเห็นควรกาํหนดใหม้ีวาระอ่ืน ๆ ไวใ้นการประชมุผูถื้อหุน้    

ทกุครัง้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หารือ และ/หรือใหข้อ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษิัท 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ในวันท่ี 27 

ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยผูถื้อหุน้สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านการกดลิงค ์(Link) ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2565 ตัง้แต่

เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป  

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือ มอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุม

และออกเสียงแทนตนในการประชมุก็ได ้โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งยืนยนัตวัตนตามรายละเอียดท่ีระบไุวใ้นขอ้ปฎิบตัิสาํหรบัการเขา้

ประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 โดยสามารถดาํเนินการไดต้ัง้แต่

วนัท่ี 12 ตลุาคม 2565 เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป ทัง้นี ้เมื่อบรษิัทตรวจสอบเอกสารดงักล่าวแลว้พบว่าผูถื้อหุน้นัน้มีรายชื่อเป็น

ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 (Record Date) ตามท่ีบริษัทไดก้าํหนดไว้เมื่อวันศุกรท่ี์ 9 

กันยายน 2565 แลว้ บริษัทจะจัดส่งลิงค ์(Link) สาํหรบัการเขา้ใชโ้ปรแกรมการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-

Meeting) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ผ่านทางอีเมลท่ีไดแ้จง้บรษิัทไว ้

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดกรอกรายละเอียดและลงนาม 

ในหนงัสือมอบฉนัทะ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 9 ใหเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได ้ 

โดยรายละเอียดขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 รายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 7 โดยการอพัโหลดเอกสารผ่านทางเว็บลิงคห์รือคิวอารโ์คด้สาํหรบัการลงทะเบียนผูถื้อหุน้

และกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัจริงพรอ้มเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย ์ตามชื่อท่ีอยู่ของบริษัท โดยจ่าหนา้ซองถึง 

สาํนกัเลขานกุารบรษิัท ภายในวนัพฤหสับดท่ีี 20 ตลุาคม 2565 เพ่ือจกัไดด้าํเนินการตามความประสงคข์องท่านต่อไป  

บริษัทขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีมีความเขา้ใจและหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความร่วมมือ

จากทกุท่านเป็นอย่างดีเช่นท่ีผ่านมา 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

   บรษิัท แม็คกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

  
 (นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร) 

       ประธานกรรมการ 
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หมายเหต:ุ  

บริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุพรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ ไวบ้นเว็บไซต ์www.mcgroupnet.com หากผูถื้อหุน้ท่าน

ใดมีคาํถามท่ีตอ้งการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอครั้งนี  ้สามารถจัดส่งคาํถามล่วงหน้าไดท่ี้ 

corpsecretary@mcgroupnet.com หรือโทรศัพทห์มายเลข 02-117-9999 ต่อ 1124 หรือโทรสาร 02-117-9998 หรือทาง

ไปรษณียม์ายงัสาํนกัเลขานกุารบรษิัท บริษัท แม็คกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 2 ถนนสขุาภิบาล 2 ซอย 5 เขตประเวศ แขวง

ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 (ตามแบบฟอรม์คาํถามล่วงหนา้สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ตามส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ยลาํดับท่ี 10) โดยระบุท่ีอยู่หรือขอ้มูลท่ีใชใ้นการติดต่อไดอ้ย่างชัดเจนเพ่ือบริษัทจะติดต่อกลับได ้โดยบริษัทจะ

รวบรวมคาํถามและจะตอบคาํถามในท่ีประชมุเฉพาะท่ีเก่ียวกบัวาระการประชมุ สาํหรบัคาํถามและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ บรษิัท

จะสรุปประเด็นชีแ้จงแนบทา้ยรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

เว็บไซตข์องบรษิัทภายใน 14 วนันบัแต่การประชมุเสรจ็สิน้ 

http://www.mcgroupnet.com/
mailto:corpsecretary@mcgroupnet.com

