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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุม 

ระบบการประชุมสาํหรับถ่ายทอดสด ณ ห้องสตูดิโอ บริษัท แม็คกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

เลขที ่2 ถนนสุขาภบิาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  

วันพฤหัสบดีที ่27 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. 

นางไขศรี เน่ืองสกิขาเพียร ประธานกรรมการ เป็นประธานทีป่ระชุม 

  นายพงษ์ศักดิ์  ตันธนพิพัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับประธานฯ 

คณะกรรมการบริษัท และผูถื้อหุน้ ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ซึ่งจัดขึน้ในรูปแบบ E-Meeting ซึ่งท่ี

ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2565 มีมติอนมุตัิใหก้าํหนดการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

เป็นรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียว 

  จากนัน้ เลขานกุารฯ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่ มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุผ่าน E-Meeting ดว้ยตนเองจาํนวน 11 ราย รวม

จาํนวนหุน้ได ้406,985,223 หุ้น และท่ีมอบฉันทะจาํนวน 22 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้155,423,400 หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้น

ทัง้หมดท่ีเขา้รว่มประชมุจาํนวน 33 ราย รวมจาํนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 562,408,623 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 71.01 ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายแลว้ทัง้หมดจาํนวน 792,000,000 หุน้  ซึ่งครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ จากนัน้

จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวตอ้นรบัและเปิดประชมุอย่างเป็นทางการ  

  ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในรูปแบบ E-Meeting โดยเป็น

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ใน

การประชุมครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้มาประชมุครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ จึงขอเปิดประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ือง

ต่างๆ ตามระเบียบวาระ โดยขอใหเ้ลขานกุารแนะนาํกรรมการท่านอ่ืนๆ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีเขา้รว่มประชมุในวนันี ้

  จากนัน้เลขานุการฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า การประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบรษิัท ผูบ้ริหารบรษิัท และผูส้อบบญัชี

จากบรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เขา้รว่มประชมุเพ่ือตอบขอ้ซกัถาม รวมทัง้ตวัแทนผูส้อบบญัชี ซึ่ง

ทาํหนา้ท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ ดงันี ้ 
 

กรรมการบริษัทมีจาํนวน 8 คน เข้าร่วมประชุม จาํนวน 8 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการ

ทัง้หมด) ดังนี ้

1. นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร ประธานกรรมการ  

2. นางสาวสณีุ  เสรีภาณ ุ รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบรหิาร  ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารความเส่ียงและ

การพฒันาอย่างยั่งยนื 

3. นายลกัษณะนอ้ย พ่ึงรศัม ี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายวิรชั  เสรีภาณ ุ กรรมการ  กรรมการบรหิาร  และประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการปฎิบตัิการ 



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 บริษัท แม็คกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) หนา้ 2 จาก 14 

 

5. นายกฤษณ ์ จนัทโนทก กรรมการอิสระ 

6. นางอสุรา  ยงปิยะกลุ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความ เส่ียง

และการพฒันาอย่างยั่งยืน 

7. นายศวิตัร  เชาวรียวงษ ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหิาร

ความเส่ียงและการพฒันาอย่างยั่งยืน 

8. คณุนิรนัดร ์ ประวิทยธ์นา  กรรมการอิสระ  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ผู้บริหารของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม จาํนวน 5 คน 

1. นายเจมสร์ชิารด์ อมตวิวฒัน ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

2. นายปิยะ โอฬารรกิสภุคั ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและบญัชี 

3. นายนพดล ตัง้เด่นชยั ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นายเศกสรรค ์       เศิกศิร ิ ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการจดัสรรและบรหิารคลงัสินคา้ 

5. นางสาวสวุรรณี     จนัทรศ์รีเกษร Head of Sales and Operations 
 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด  

1. นายวลัลภ วไิลวรวิทย ์  

2. นายบดินทร ์ ลาภรงัสิรตัน ์

3. นางสาวธัญญาพร สินวิสทุธ ์ ซึ่งจะทาํหนา้ท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 
 

ผู้ดูแลงานตรวจสอบทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

 นางสาวสมพร ออิุนทร ์ ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ แผนกตรวจสอบภายใน  
 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 

 นายยทุธพงศ ์ ภู่ประคาํ ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย 

 

เลขานุการบริษัท 

 นายพงษ์ศกัดิ์  ตนัธนพิพฒัน ์ เลขานกุารบรษิัท 

 

อาสาพิทักษส์ิทธิผู้ถือหุ้น 

 นางสาวชนาธิป  วิทยากลู  สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

  

 ก่อนเริม่การประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการฯ เป็นผูค้วบคมุระบบการประชุม

ผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอใหช้ีแ้จงรายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับ

คะแนนเสียง การแจง้ผลการนบัคะแนน และการซกัถามในการประชมุทราบ 

 เลขานุการฯ ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง การแจง้ผลการนบัคะแนน และการซกัถาม

ในการประชมุทราบดงันี ้ 
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 วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนน 

1. ขอ้บงัคบัของบรษิัท กาํหนดใหก้ารออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวน

หุน้ท่ีถืออยู่และหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ โดยใหน้บัหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็น

พิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพ่ือทาํ

การลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะผ่านระบบ และจะเปิดใหล้งคะแนน

เสียงผ่านระบบ OJ International วาระละ 1.30 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up 

สอบถามอีกครัง้หน่ึงว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ใหก้ดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยันการลงคะแนน หาก

วาระไดถู้กปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปล่ียนแปลงการลงคะแนนได ้และเมื่อ

ทาํการลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท่้านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพ่ือ

รบัชมภาพและเสียงของการประชมุต่อ 

  ในการลงคะแนนเสียง ใหผู้ถื้อหุน้เลือกวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงตวัเลือก

สาํหรบัการออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 3 แบบ คือ 1. เห็นดว้ย  2. ไม่เห็นดว้ย 3. งดออกเสียง โดยใหผู้ถื้อหุน้

หรือผูร้บัมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ 

Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะกาํหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 

  *หากไม่กดตวัเลือกใด ๆ คือการไม่ประสงคจ์ะดาํเนินการใด ระบบจะนาํคะแนนเสียงเทไปยงัผลคะแนน 

“เห็นดว้ย” การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปล่ียนแปลงไดจ้นกว่าวาระนัน้จะปิดการส่งผลลงคะแนน 

3. กรณีผูร้บัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้ท่านกดลิ๊งค ์ตามรายชื่อท่ีไดร้บัในอีเมล 

จากนัน้ให ้Log in เขา้ระบบเพ่ือทาํการโหวตลงคะแนนและทาํจนครบทกุรายท่ีไดร้บัมอบฉนัทะมา สาํหรบั

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดาํเนินการลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหต้ามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ 

4. ในการนบัคะแนน ระบบจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดท่ี

เขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย และในการพิจารณา

คะแนนเสียงดงักล่าวจะคาํนึงถงึการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบ

ฉนัทะดว้ย 

5. จาํนวนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะและจาํนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมี

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะบางท่านออกจากหอ้งประชมุหรือเขา้มาเพ่ิมเติม 

6. ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ตามวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และ

จะแจง้ผลการนบัคะแนนทกุวาระใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 
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การซกัถามในท่ีประชมุ 

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความ

คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม  

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพข์้อ

ซักถามใน Q&A พรอ้มระบุชื่อและนามสกุล มาในระบบผ่านเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom และกดปุ่ ม 

Enter เพ่ือส่งข้อความเข้ามายังระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video 

Conference) โดยกดท่ีเมนู Participant ทางดา้นล่าง และกดปุ่ มสญัลกัษณย์กมือ (Raise hand) และเปิด

กลอ้งและไมโครโฟนของท่าน เมื่อไดร้บัสัญญาณให้ถามคาํถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะแจง้ชื่อ 

นามสกลุก่อนถามคาํถามทุกครัง้ และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพดูผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอ

ความกรุณาพิมพค์าํถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีเลขานุการฯ จะทาํการอ่านคาํถามใหก้ับท่ี

ประชมุแทนท่าน  

3. ในกรณีท่ีมีคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งในวาระนัน้ๆ ถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจาํนวนมาก บรษิัทจะเป็นผูพิ้จารณา

คดัเลือกคาํถามตามความเหมาะสม สาํหรบัคาํถามหรือขอ้แนะนาํอ่ืนท่ีไม่ไดต้อบในท่ีประชุม บริษัทจะ

สรุปประเด็นคาํถามและคาํตอบโดยรวมไวเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ซึง่จะเผยแพร่

ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ website ของบริษัทภายใน 14 วนันบัแต่การประชุม

เสรจ็สิน้ 
 

 เมื่อผูถื้อหุน้รบัทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง การแจง้ผลการ

นบัคะแนน และวิธีปฎิบัติเก่ียวกับการซกัถามในท่ีประชุมตามรายละเอียดขา้งตน้แลว้ ประธานฯ ขอมอบหมายใหเ้ลขานุการฯ เป็นผู้

เสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงคะแนนในแตล่ะวาระ พรอ้มทัง้แจง้วา่ในแต่ละวาระตอ้งใชค้ะแนนเสียงในการลงคะแนนเท่าไหร ่จากนัน้จึง

ไดด้าํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้ 

 

วาระที ่1 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายเจมสร์ิชารด์ อมตวิวฒัน ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ 

นายเจมสร์ชิารด์ อมตววิฒัน ์รายงานต่อท่ีประชมุว่า ในการรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิัทโดยละเอียด 

บรษิทัไดจ้ดัทาํคาํอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหวัขอ้ “คาํอธิบายและบทวิเคราะห์

ของฝ่ายจดัการ” ในรายงานประจาํปี 2565 ในรูปแบบ QR code ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุแลว้ โดยใน

วาระนีข้อนาํเสนอขอ้มลูการดาํเนินงานและขอ้มลูทางการเงิน ในรอบปี 2565 ผ่านวิดีทศันต์่อท่ีประชมุทราบ โดยสรุป ดงันี ้

บริษัทมุ่งมั่นตัง้ใจสรา้งสรรคย์ีนสแ์ละเคร่ืองแต่งกายคุณภาพดี นบัตัง้แต่วันแรกเมื่อปี 1975 บริษัทพัฒนา

คณุภาพของผลิตภณัฑแ์ละบรกิารเสมอมา 48 ปีท่ีพิสจูนว์่าวนันีแ้ม็คกรุ๊ปพรอ้มเดินหนา้ต่อไป ดว้ยความสมบรูณพ์รอ้มในทุก

มิติ ทีมดีไซนเ์นอรภ์ายในท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความคิดสรา้งสรรค ์พรอ้มดว้ยประสบการณ ์ผสานกับเทคโนโลยีทนัสมัย แม็ค

กรุ๊ปมีวิสยัทศันเ์พ่ือสรา้งประสบการณ์อนัน่าจดจาํใหก้ับลกูคา้ และพนัธกิจท่ีใหค้วามสาํคญักับทัง้ลกูคา้ พนกังานและนัก

ลงทุน โดยมี M C W A Y  เป็นค่านิยมขององคก์ร คือ Motivation Commitment Willingness Appreciation Yes-minded 



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 บริษัท แม็คกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) หนา้ 5 จาก 14 

 

กระบวนการผลิตภายในท่ีครบวงจร สามารถผลิตกางเกงยนีสแ์ละสินคา้อ่ืนๆ กว่า 2 ลา้นชิน้ออกสู่ตลาด การบรูณาการระบบ

คลังสินคา้ท่ีมีพืน้ท่ีกว่า 15,000 ตารางเมตรและการขนส่ง ช่องทางการขายออฟไลนท์ั่วประเทศท่ีครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์

การชอ้ปป้ิง พรอ้มทั้งช่องทางออนไลน์ท่ีแข็งแรง รวมถึงในมารเ์ก็ตเพลสยอดนิยม ชอ้ปป้ิงออฟไลน์และออนไลนอ์ย่างไร้

รอยต่อ ซือ้ออนไลนแ์ละสั่งใหม้าส่งท่ีสาขา ซือ้ออนไลนท่ี์สาขาใหไ้ปส่งท่ีบา้น เปล่ียนหรือคืนสินคา้ท่ีซือ้ออนไลนไ์ดท่ี้สาขา 

เชื่อมต่อกบัลกูคา้อย่างราบร่ืนดว้ย Social Commerce Mc Club ระบบ CRM ท่ีอาํนวยความสะดวกใหล้กูคา้กว่า 1.9 ลา้น

รายเขา้ถึงสิทธิพิเศษไดอ้ย่างง่ายดาย บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงมาตลอด 48 ปี ปัจจุบันบริษัทมีจุดขายกว่า 630 แห่งทั่ว

ประเทศ โดยมีพืน้ท่ีขายกว่า 35,000 ตารางเมตรทัง้ Free Standing Shop และจดุขายใน Modern Trade  

“My Mc My Way ชีวิตเต็มแม็ค” แม็คยีนสช์แูนวคิดเร่ือง body positivity ใหทุ้กคนมั่นใจในรูปร่างของตวัเอง

กับแบรนดค์อนเซปต ์“Life Unlimited” ทลายขอ้จาํกัดของรูปร่าง อายุ เพศ และคาํนึงถึงการใชช้ีวิตหลากหลายรูปแบบ 

พรอ้มเก็บเก่ียวประสบการณท่ี์มีความหมาย และใชช้ีวิตแบบเป็นตวัเองไดอ้ย่างไรข้ีดจาํกัด พรอ้มต่อยอดดว้ย “Find my Fit 

ยีนสท่ี์ใช่ ชีวิตท่ีชอบ” และ “My Mc My Journey ทรปิไหนก็ลยุไดเ้ต็มแม็ค” แม็คยีนส ์ตอกยํา้ความเป็นผูน้าํแฟชั่นไลฟ์สไตล ์

ท่ีมีสินคา้หลากหลาย ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ทุกกลุ่มไดอ้ย่างครบครนั แม็คยีนสส์รา้งสรรคสิ์นคา้ท่ีหลากหลาย 

เพ่ือตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลท่ี์แตกต่างของทกุคน  

แม็คกรุ๊ป ใหค้วามสาํคญักับการเติบโตอย่างยั่งยืน แม็คยีนสเ์ป็นแบรนดแ์รกในไทยท่ีใชน้วตักรรม Dry Dye 

ยอ้มผา้ไม่ใชน้ํา้ ในดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคม แม็คกรุ๊ปไดด้าํเนินโครงการและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อส่ิงแวดลอ้ม 

สงัคม และผูม้ีส่วนไดเ้สียอยา่งต่อเน่ือง แม็คกรุ๊ป แสดงเจตนารมณอ์นัแน่วแน่ในการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น  

 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษัท ในปี 2565 

สาํหรบัปีบญัชี 2565 บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายสินคา้รวม 2,923 ลา้นบาท ลดลง 297 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 9.2 โดยเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อเน่ืองทัง้ปี โดยเฉพาะในไตรมาส 1 ท่ีมีการ lockdown เพ่ือจาํกดั

การแพรร่ะบาด แต่บรษิัท สามารถสรา้งผลกาํไรสทุธิ 486 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 40 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.0 โดยมีอตัรากาํไรสทุธิรอ้ย

ละ 16.5 สงูกว่ารอ้ยละ 13.7 ในปีท่ีผ่านมา อีกทัง้ยงัคงรกัษาสภาพคล่องไดด้ีอย่างต่อเน่ือง โดยมีเงินสดและเงินลงทนุระยะสัน้อยู่ท่ี 

1,995 ลา้นบาท และไม่มีภาระหนีสิ้นกบัสถาบนัการเงิน 

สาํหรบักาํไรขัน้ตน้อยู่ท่ี 1,892 ลา้นบาท ลดลงเพียง 27 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 1.4 โดยมีอตัรากาํไรขัน้ตน้ปรบัตวัสงู

ขึน้อยูท่ี่รอ้ยละ 64.7 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.1 เมื่อเทียบกับรอ้ยละ 59.6 ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการปรบัเปล่ียน  

กลยทุธก์ารตลาด สดัส่วนของสินคา้ และการบริหารช่องทางจดัจาํหน่าย อีกทัง้ยงัมีการป้องกนัความเส่ียงจากการขึน้ราคาวตัถดุิบ 

ส่งผลใหก้าํไรขัน้ตน้ลดลงในสดัส่วนท่ีนอ้ยกว่าผลกระทบจากยอดขายท่ีหดตวั  

ในส่วนของคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวม 1,306 ลา้นบาท ลดลง 95 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 6.8 จากปีบญัชี

ก่อนหนา้ เป็นผลจากการใชท้รพัยากรท่ีลดลงจากยอดขายท่ีลดลง และ การควบคมุค่าใชจ้่ายในทกุมิติ ทัง้นีห้ากเทียบอตัรา

ค่าใชจ้่ายต่อยอดขาย อยู่ท่ีรอ้ยละ 44.7 เพ่ิมขึน้เล็กนอ้ย เมื่อเปรียบเทียบกบัรอ้ยละ 43.5 ในชว่งเดียวกนัปีก่อน เป็นผลจาก

ยอดขายท่ีลดลง 

กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีอยู่ท่ี 613 ลา้นบาทเพ่ิมขึน้ 61 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11 โดยมีอตัรากาํไร

ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีปรบัตวัสงูขึน้อยู่ท่ีรอ้ยละ 20.8 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.8 จากปีกอ่น โดยสาเหตหุลกัหลกั เป็นผลมากจากอตัรา

กาํไรขัน้ตน้ท่ีสงูขึน้และการใชท้รพัยากรท่ีลดลงจากยอดขายท่ีลดลงรวมไปถึงการควบคมุค่าใชจ้่ายทกุมติิส่งผลใหบ้รษิทัมีกาํไสทุธิ 
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486 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 40 ลา้นบาท หรือเติบโตรอ้ยละ 9.0 โดยมีอตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 16.5 ปรบัตวัสงูขึน้กว่า รอ้ยละ 13.7 ในปีท่ี

ผ่านมา 

งบแสดงสถานะการเงินของบรษิทั แสดงใหเ้ห็นสินทรพัยร์วม 5,062 ลา้นบาท หนีสิ้นรวม 1,387 ลา้นบาทและส่วน

ของเจา้ของ 3,675 ลา้นบาท สินทรพัยห์ลกัคือ เงินสดและเงินลงทนุระยะสัน้ และ สินคา้คงเหลือ โดยบรษิัทมีเงนิสดและเงินลงทนุ

ระยะสัน้ ท่ี 1,995 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 131 ลา้นบาท และยงัคงไม่มีภาระหนีสิ้นกบัสถาบนัการเงนิ 

บรษิทับริหารจดัการสินคา้คงเหลือ ลดลงจาก 1,250 ลา้นบาท เหลือ 1,200 ลา้นบาท โดยในส่วนของรอบหมนุ

สินคา้คงเหลือ ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็น 14.3 เดือน จาก 12.3 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จากยอดขายท่ีลดลง  

บรษิัทยงัคงรกัษาอตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์ROA อยู่ท่ี 12% แตส่รา้งอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ROE สงูขึน้

เป็น 13% จาก 12% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

บรษิทัมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิ โดยท่ีผ่านมามีอตัราการจ่ายเงินปันผลเกินรอ้ยละ 

80 อย่างต่อเน่ือง โดยมีผลตอบแทนจากเงินปันผล Dividend yield อยู่ระหว่าง 5% - 9% สาํหรบัปีท่ีผ่านมา Dividend Yield อยู่ท่ี 

6.35% 

นอกจากการใหค้วามสาํคัญในการบริหารจดัการผลการดาํเนินงานดังท่ีกล่าวมาแลว้ บริษัทยังใหค้วามสาํคัญใน

การบรหิารงานตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการดาํเนินการดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนั โดยใน

ปี 2565 บรษิัทไดร้บัมอบใบรบัรองการต่ออายุสมาชิกจากคณะกรรมการ CAC ต่อเน่ืองเป็นสมยัท่ี 2 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงเจตนารมณ์

และความมุ่งมั่นในการต่อตา้นคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ ตลอดจนการปรบัปรุงกระบวนการควบคุมภายในของบรษิัทใหม้ีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการบรหิารงานอย่างโปร่งใสตามหลกับรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกบัการดแูล

สงัคมและส่ิงแวดลอ้มตามกลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจตามหลกัการ ESG สรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย   

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการประกาศใช้นโยบายรับเร่ืองร้องเรียนหรือศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน ผ่านระบบ 

Whistleblowing ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี หน้า 67 อีกด้วย เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่ต้องมีการ

ลงคะแนนเสียง  

จากนัน้เลขานกุารฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A เมื่อไม่มีผู้

ถือหุน้ซกัถามประการใด จึงแจง้ท่ีประชมุรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิัท ประจาํปี 2565 

 
 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ สาํหรับปี สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2565 และรายงานผู้สอบบัญชี 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและบัญชี เป็นผูน้าํเสนอ

รายละเอียดของวาระนีต้่อท่ีประชมุ 

นายปิยะ โอฬารริกสภุคั ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 

2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 46 ประกอบขอ้ 47 ท่ีกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้ตอ้งอนุมตัิงบการเงินของบรษิัท ดงันัน้ 

บริษัทจึงไดจ้ดัทาํงบการเงิน สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และ

ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าว 

ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินท่ีนาํเสนอ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือได ้



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 บริษัท แม็คกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) หนา้ 7 จาก 14 

 

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหวัขอ้ “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี 2565 ในรูปแบบ QR-Code ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้

พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้แล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาํหรบัปี สิน้สุดวันท่ี 30 

มิถนุายน 2565 และรายงานผูส้อบบญัชี 

เลขานกุารฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่

มีผูถื้อหุน้ซกัถามประการใด จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจาํปีของบรษิัท สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงิน 

สาํหรับปี สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 เห็นดว้ย 562,408,623 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00  

 ไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 งดออกเสียง 0 คะแนน  

 บตัรเสีย 0 คะแนน  

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2565  

ประธานไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ว่า บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 

ของกาํไรสทุธิท่ีเหลือหลงัหกัเงินสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทกาํหนดไว ้โดยพิจารณาจาก

กาํไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบรษิัท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด แผนการ

ลงทนุ เงื่อนไข และขอ้กาํหนดในสญัญาต่าง ๆ ท่ีบรษิัทผกูพนัอยู่รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ 

ในอนาคต ซึ่งตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด มาตรา 115 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 52 ท่ี

กาํหนดใหบ้รษิัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรเท่านัน้ รวมถึงกาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีอาํนาจอนมุตัิการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษิัทมีกาํไรเพียงพอ และเมื่อมีการอนมุตัิ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในคราวต่อไป  

ในรอบปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม จาํนวน 485,755,776  บาท รวมทั้งมี

กาํไรสะสมสาํหรบัจดัสรรจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ 

คณะกรรมการบรษิัทจึงขอเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2565 เพ่ือ

จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2565 ในอัตราหุน้ละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 475,200,000 บาท คิดเป็นอตัรา

รอ้ยละ 97.83 ของกาํไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท ซึ่งบริษัทไดจ้่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.32 บาท เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุทา้ยใน

อตัราหุน้ละ 0.28  บาท จาํนวน 792,000,000 หุน้ รวมเป็นเงิน 221,760,000 บาท  

 ทัง้นี ้ใหจ้่ายเงินปันผลดังกล่าวใหเ้ฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคับบริษัท ตามรายชื่อ ณ 

วันกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกรท่ี์ 4 พฤศจิกายน 2565 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้

เคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีผูซ้ือ้หลกัทรพัยไ์ม่ไดม้ีสิทธิรบัเงนิปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 โดย

มีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกรท่ี์ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาจะไดร้บัเครดิต

ภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑท่ี์ประมวลรษัฎากรมาตรา 47 ทวิกาํหนด เงินปันผลคณูยี่สิบส่วนแปดสิบ 



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 บริษัท แม็คกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) หนา้ 8 จาก 14 

 

 จากนัน้เลขานกุารฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามผ่านชอ่งทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และ

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามประการใด จึงขอเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2565 เพ่ือ

จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2565 ตามทีค่ณะกรรมการ

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 เห็นดว้ย 562,408,623 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 งดออกเสียง 0 คะแนน  

 บตัรเสีย 0 คะแนน 

 

 

 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2566  

ประธานมอบหมายให ้นายลกัษณะนอ้ย พ่ึงรศัม ีประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานในวาระนี ้

นายลักษณะน้อย พ่ึงรัศมี ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือก บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั หรือ DELOITTE  เป็น

สาํนกังานสอบบญัชีของบรษิัทและมีมติใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้

บุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2566 (รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี         

1 กรกฎาคม 2565 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2566) ดงันี ้

1) ขออนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจาํปี 2566 ดงันี ้

- นายวลัลภ        วิไลวรวิทย ์ หรือ 

- นางวิลาสินี  กฤษณามระ           หรือ  

- นางสาวลสิตา มากตั   หรือ 

- นายบดินทร ์ ลาภรงัสิรตัน ์ 

ทัง้นี ้DELOITTE และผูส้อบบญัชีทัง้ส่ีรายตามรายชื่อท่ีเสนอขา้งตน้เป็นผูท่ี้ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนได้

เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมคา้ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว 

และจะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูส้อบบัญชีประจาํปี 2566 ของบรษิัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดย

ประวตัิของผูส้อบบญัชีและขอ้มลูความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอชื่อปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ยลาํดบัท่ี 3 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

2) อนุมตัิการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบ หาก DELOITTE จะตอ้ง

จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่านอ่ืน ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิงานได ้

3) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจาํปี 2566 เป็นเงินจาํนวน 2,105,000 บาท (เพ่ิมขึน้จากปี 

2565 จํานวน 100,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย จํานวน 

1,175,000 บาท  (เท่ากับปี 2565) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิน้ 3,280,000 บาท (เพ่ิมขึน้จากปี 2565 

จาํนวน 100,000 บาท)  



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 บริษัท แม็คกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) หนา้ 9 จาก 14 

 

ทัง้นีค้่าสอบบญัชขีา้งตน้เป็นการใหบ้รกิารสอบบญัชเีท่านัน้ ไมม่กีารใหบ้รกิารอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี 

เช่นเดียวกบัปี 2565 

จากนัน้เลขานกุารฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และ

เมื่อไม่มผีูถื้อหุน้ซกัถามประการใด จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบ

บัญชีประจาํปี 2566 ตามรายละเอียดขา้งตน้ โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2566 ดังนี ้  

1) นายวัลลภ        วิไลวรวิทย ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่6797 และ/หรือ 

2) นางวิลาสินี   กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่7098 และ/หรือ 

3) นางสาวลสิตา   มากัต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่9039 และ/หรือ 

4) นายบดินทร ์  ลาภรังสิรัตน ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่10985  

 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัทและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2566 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2565 

ถึง 30 มิถุนายน 2566) เป็นเงิน 2,105,000 บาท และอนุมัติการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด จะต้อง

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีทีผู้่สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได ้ตามทีเ่สนอ 

ดังนี ้

 เห็นดว้ย 562,408,623 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 งดออกเสียง 0 คะแนน  

 บตัรเสีย 0 คะแนน 

 ก่อนเขา้วาระท่ี 5 เลขานกุารฯ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ในวาระนีข้อ

เรียนเชิญกรรมการท่ีพน้ออกจากตาํแหน่งตามวาระออกจากหอ้งประชมุ ซึ่งประกอบดว้ย คณุไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร คณุศิวตัร 

เชาวรียวงษ์ และคณุวริชั เสรีภาณ ุ

(กรรมการทัง้ 3 คน ออกจากหอ้งประชมุและการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส)์ 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

นางสาวสุณี  เสรีภาณุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า 

พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกัด มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 20 และขอ้ 21 กาํหนดใหใ้นการ

ประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจาก

ตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลือกให้กลับเข้ามารบัตาํแหน่งอีกได ้ซึ่งในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีครัง้นีม้ี

กรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 3 คน ดงันี ้ 
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1) คณุไขศรี   เน่ืองสิกขาเพียร ประธานกรรมการ  

2) คณุศิวตัร เชาวรียวงษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหิาร

     ความเส่ียงและการพฒันาอย่างยั่งยืน  

3) คณุวิรชั  เสรีภาณ ุ  กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการ

     ปฏิบตัิการ  

 ในขัน้ตอนการสรรหากรรมการของบรษิัท บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอชื่อบคุคลเขา้

รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 13 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ

วาระและรายชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2565 ไดพิ้จารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลทั้งหมดตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและมีมติเป็นเอกฉันทใ์หเ้สนอชื่อกรรมการรายเดิม 3 

ท่าน เขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทต่อไปอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ 

1) คณุไขศรี   เน่ืองสิกขาเพียร     

2) คณุศิวตัร  เชาวรียวงษ ์    

3) คณุวิรชั   เสรีภาณ ุ   

โดยกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบัของบรษิัท มีความรูค้วามเขา้ใจการบริหารธุรกิจหรือการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ในห่วงโซ่ธุรกิจของบรษิัท มีคณุธรรมและประวตัิการทาํงานท่ีโปรง่ใส พรอ้มทัง้ตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล 

สาํหรบัประวตัิและขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยละเอียดของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอชื่อนัน้ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย

ลาํดบัท่ี 2 หนา้ 11-16 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

จากนัน้เลขานุการฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามผ่านช่องทา Video Conference และช่องทาง Q&A และ

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามประการใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหเ้ลขานุการฯ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการ

ออกเสียงลงคะแนนและเลือกตัง้กรรมการใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  

เลขานกุารฯ ไดช้ีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงละคะแนนในวาระนีใ้หผู้ถื้อหุน้รบัทราบว่าขอ้บงัคบั

ของบรษิัท ขอ้ 16 กาํหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการไวด้งันี ้ 

1. ตามขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 20 กาํหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตัง้กรรมการามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมา เป็นผู้ไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ใน

ลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ใหผู้เ้ป็น

ประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
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2. โดยวิธีการลงคะแนนสาํหรบัวาระท่ี 5 จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงบุคคลท่ีไดร้บัการ

เสนอชื่อเข้ารบัการเลือกตั้งกรรมการทีละคนแยกกันเป็นรายบุคคล ตามลาํดับรายชื่อท่ีปรากฏใน

หนงัสือเชิญประชมุวาระท่ี 5  

3. ในการเลือกตัง้กรรมการแต่ละคน ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ลงคะแนนเสียง 1. เห็นดว้ย 2. ไม่

เห็นดว้ย 3. งดออกเสียง โดยใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่าง

ใดอย่างหน่ึง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือมอบฉันทะกาํหนดให้แบ่งแยก

คะแนนเสียงได)้ 

4. *หากไม่ประสงคจ์ะดาํเนินการใด หรือ ไม่กดตวัเลือกใด ๆ ระบบจะนาํคะแนนเสียงเทไปยงัผลคะแนน 

“เห็นดว้ย” การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปล่ียนแปลงไดจ้นกว่าวาระนัน้จะปิดการส่งผลลงคะแนน 

5. ทัง้นีร้ะบบจะเปิดเวลาในการลงคะแนนเสียงสาํหรบัผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 2 ท่าน ท่านละ 1.30 นาที 
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามอย่างใดและไม่มีการเสนอผูใ้ดเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเพ่ิมเติม เลขานุการฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยในปีนีม้ีผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้รบั

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 คน เท่ากับ

จาํนวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นี ้ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ และนายวิรัช เสรีภาณุ 

เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้ 

1. นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร   

เห็นดว้ย 562,408,623 คะแนน   

ไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน  

งดออกเสียง 0 คะแนน  

บตัรเสีย 0 คะแนน  

2. นายศิวตัร เชาวรียวงษ ์  

เห็นดว้ย 562,408,623 คะแนน    

ไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน  

งดออกเสียง 0 คะแนน  

บตัรเสีย 0 คะแนน  

3. นายวิรชั เสรีภาณ ุ  

เห็นดว้ย 562,408,623 คะแนน   

ไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน  

งดออกเสียง 0 คะแนน  

บตัรเสีย 0 คะแนน  

 

เลขานุการฯ เรียนเชิญกรรมการท่ีออกจากหอ้งประชุม ทัง้ 3 ท่าน คือ คณุไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร คุณศิวตัร เชาว

รียวงษ ์และคณุวิรชั เสรีภาณ ุกลบัเขา้หอ้งประชมุ 
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ประธาน ไดก้ล่าวในฐานะตวัแทนของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในปีนี ้และไดร้บัการเสนอชื่อ

ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่าน ว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีความมุ่งมั่นท่ีจะขบัเคล่ือนบริษัทฯ ให้

แข็งแกร่งและผลกัดันใหบ้ริษัทฯ เป็นบริษัทฯ คา้ปลีกประเภทสินคา้แฟชั่นและไลฟ์สไตลช์ั้นนาํของไทย 

รวมทั้งยึดมั่นตามแนวปฏิบัติของหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได ้และพรอ้มใหก้าร

สนบัสนนุการต่อตา้นคอรร์ปัชนั  

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2566  

ประธานมอบหมายใหน้างสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผูน้าํเสนอ

วาระนีต้่อท่ีประชมุ 

นางสาวสณีุ เสรีภาณ ุไดร้ายงานต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ว่า ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทประจาํปี 2564 ไดม้ี

มติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2565 ตามรายละเอียดใน

หนงัสือนดัประชมุหนา้ 7-9  

สาํหรบัค่าตอบแทนของปี 2566 (วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถนุายน 2566) คณะกรรมการบรษิัทโดยการ

เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือ NRC ซึ่งไดใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละแนวทางการ

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

จึงขอใหท่้านผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสาํหรบัปีนี ้

โดยการคงหลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการบรษิัท (ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม

และโบนสักรรมการ) และใหค้งค่าตอบแทนเบีย้ประชมุ สาํหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร

ความเส่ียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเดิม) และคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ไดม้ีมติอนุมัติไว ้และใหเ้ปล่ียนการจ่าย

ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริหารจากเดิมท่ีงดจ่ายเป็นการจ่ายเบีย้ประชุมให้เฉพาะกรรมการบริหาร

บคุคลภายนอกท่ีไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอ่ืนใดจากบรษิัทเท่านัน้ 

รวมทัง้เพ่ือทราบจาํนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยในปี 2565 (1 กรกฎาคม 

2564 - 30 มิถุนายน 2565) รวมเป็นเงิน 7,545,000 บาท ซึ่งสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ี

มติอนุมตัิไว ้ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุม หนา้ท่ี 7 - 9  โดยสรุปจาํนวนค่าตอบแทนกรรมการเป็น

รายบคุคลปรากฏในรายงานประจาํปี 2565  หนา้ 99 

ทัง้นีบ้รษิัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ ใหก้รรมการบรษิัทนอกเหนือจากท่ีระบไุวข้า้งตน้ 



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 บริษัท แม็คกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) หนา้ 13 จาก 14 

 

• ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน : 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

และกรรมการชุดย่อย 

ปี 2566 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2565 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/ครัง้) (บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/ครัง้) 

1. คณะกรรมการบริษัท 

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

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

• โบนสักรรมการ 

วง เงิน สู งสุด ไม่ เกิ น  5 ล้าน บ าท ต่ อ ปี โด ย

กรรมการจะจดัสรรใหส้อดคลอ้งกับความสาํเร็จ

ตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นตัวชีว้ดัผลการ

ดาํเนินงาน 

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดย

กรรม การจะจัด สรรให้สอด คล้องกับ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว้

ในตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงาน 

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 

6. คณะกรรมการบริหาร (จ่ายให้เฉพาะกรรมการบริหารทีไ่ม่ได้รับค่าตอบแทนอืน่ใดจากบริษัทเท่าน้ัน) 

• ประธานกรรมการ - 30,000 - - 

• กรรมการ - 25,000 - - 

• ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน : ไม่ม ี

จากนัน้เลขานกุารฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามผ่านชอ่งทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มผีู้

ถือหุ้นซักถามประการใด จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ  

ประจาํปี 2566 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้ง

รบัทราบจาํนวนค่าตอบแทนท่ีบรษิัทจ่ายใหค้ณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยชดุต่าง  ๆประจาํปี 2565 ซึ่งสอดคลอ้งกบัท่ี

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิไว ้รวมทัง้การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร 
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มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2566 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และ

รับทราบจํานวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 

2565 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดังนี ้ 

 เห็นดว้ย 562,408,623 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00  

 ไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 งดออกเสียง 0 คะแนน  

 บตัรเสีย 0 คะแนน  

 

 

 

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2565  ตามทีเ่สนอมา 

 

วาระที ่7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

ประธานชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบรษิัทไม่มีขอ้เสนอใดเพ่ิมเติม ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทเห็นควร

กําหนดให้มีวาระนี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หารือ และ/หรือ ให้

ขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษิัท 

ประธานจึงไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมประการใดหรือไม ่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามประการใดอีก ประธานฯ จึงขอใหเ้ลขานกุารฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า หลงัจากการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในครัง้นีเ้สรจ็สิน้ลง บรษิัทจะเผยแพรร่ายงานประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิัทพรอ้มทัง้แจง้

ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรพัยฯ์ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุน้มีขอ้สงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้ง

เลขานกุารฯ ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชมุ  

เมื่อท่ีประชมุไม่มีเร่ืองอ่ืนใดท่ีจะพิจารณาและไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามประการใดอีก ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคณุผู้

ถือหุน้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานบริษัท ท่ีสนับสนุนดาํเนินงานของบริษัทมาดว้ยดีตลอดมา 

รวมทัง้สละเวลาเขา้รว่มประชมุและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนก์บับรษิัทในวนันี ้และขอปิดประชมุ  

 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 ลงชื่อ   

( นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร )       

         ประธานท่ีประชมุ 




