เลขที MCG-CP-CSC-2558-004
วันที 10 มีนาคม 2558
เรื อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
เรี ยน
ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สิงทีส่งมาด้ วย 1. แบบฟอร์ มลงทะเบียน
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
3. รายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้ รับการเสนอชือให้ กลับมาดํารงตําแหน่งกรรมการ
5. นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
7. เงือนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
8. ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ทีเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบขอรับรายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบหนังสือ
11. แผนทีสถานทีจัดประชุม
ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท แม็ค กรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ฯ”) ได้ มีม ติใ ห้ เรี ยกประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น
ประจํ า ปี 2558 ในวัน พฤหัส บดี ที 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุม สุว รรณภูมิ แกรนด์ บ อลรู ม
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์ พอร์ ต เลขที 999 หมู่ที 1 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ เพือพิจารณา
เรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี O
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2557
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล: บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ประชุม สามัญผู้ถื อหุ้น ประจํ าปี 2557 เมือวันพฤหัส บดีที 24
เมษายน 2557 ซึงบริ ษัทฯ ได้ สง่ สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิ ช ย์ ภ ายในระยะเวลาที กฎหมายกํ า หนด พร้ อมทังO ได้ เผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.mcgroupnet.com) แล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ซึงประชุมเมือวันพฤหัสบดีที
24 เมษายน 2557 ได้ มีก ารบัน ทึกไว้ อ ย่า งถูก ต้ อ งและครบถ้ ว น จึง เห็น สมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือ หุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ: วาระนี Oต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

หน้ า 1 จาก 8

วาระที 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: บริ ษัทฯ ได้ สรุปผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2557 ซึงปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี O โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 3
ความเห็น คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถื อหุ้นพิจ ารณารั บทราบผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ประจําปี 2557
การลงมติ: เนืองจากวาระนี Oเป็ นการรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที 3

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน2 สุดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ
รายงานของผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112
และข้ อบัง คับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 46 ประกอบข้ อ 47 ที กํ าหนดให้ ผ้ ูถือ หุ้นต้ องอนุมัติ งบการเงิ นของบริ ษัท ฯ
ดังนันO บริ ษัทฯ จึงจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ Oนสุดวันที 31 ธันวาคม 2557
ซึงได้ รั บ การตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัทฯ แล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้ อ “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี 2557 ในรู ปแบบ
CD-ROM ซึงได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี O รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 3
ความเห็น คณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ Oนสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขต่องบการเงินดังกล่าว
การลงมติ: วาระนี Oต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจําปี 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา 115 ประกอบกับ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 52 ทีกํ าหนดให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงิ นปั นผลจากเงิ นกํ าไรเท่านันO รวมถึงกํ าหนดให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครังO คราว เมือเห็นว่า
บริ ษั ทฯ มี กํา ไรเพี ย งพอ และเมื อมีก ารอนุมัติจ่ า ยเงิ น ปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
รายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป
บริ ษั ทฯ มี นโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลไม่ตํ ากว่า ร้ อยละ 50 ของกํ า ไรสุท ธิ ที เหลือ หลังหักเงิ น สํา รองต่างๆ
ทุกประเภททีกฎหมายและบริ ษัทฯ กําหนดไว้ โดยพิจารณาจากกํ าไรสุทธิ ตามงบการเงิ นรวมของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ Oนอยู่กบั แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ
ในอนาคต และข้ อพิจารณาอืนๆ ทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นสมควร
หน้ า 2 จาก 8

จากผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในรอบปี 2557 บริ ษั ท ฯ มี ผ ลกํ า ไรสุท ธิ ต ามงบการเงิ น รวม จํ า นวน
711,644,698 บาท ซึงพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรเสนอให้ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผล สํา หรั บ ผลการดํ า เนิ น งาน
ปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึงในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น รวมแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ดังนันคงเหลื
O
อทีต้ องจ่ายเงินปั นผลให้ แก่
ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุ้น (หุ้น)
มูลค่าหุ้นทีตราไว้ (บาท/หุ้น)
อัตราเงินปั นผลประจําปี (บาท/หุ้น)
• เงินปั นผลระหว่างกาล
• เงินปั นผลงวดสุดท้ าย
รวมเงินปั นผลงวดสุดท้ าย (บาท)
รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
O Oน (บาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)

ปี 2557
711,644,698
800,000,000
0.50
0.80
0.40
0.40
320,000,000
640,000,000
89.9

ปี 2556
733,440,654
800,000,000
0.50
0.73
0.50
0.23
184,000,000
584,000,000
79.6

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2557 อัตราหุ้นละ 0.80 บาท
ซึงเป็ นการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 โดยในระหว่างปี คณะกรรมการบริ ษัทฯ
ได้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแล้ ว 1 ครั งO คือ เมือวันที 12 กันยายน 2557
ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
ดังนันO คงเหลือจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 ในงวดนี Oอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
ที ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จึ ง เสนอให้ ที ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากกํ า ไรสุท ธิ
ตามงบการเงินรวม งวดวันที 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จํานวน
800,000,000 หุ้น รวมเป็ นเงิ น 320,000,000 บาท โดยเงิ น ปั น ผลจํ า นวน 0.40 บาทต่ อ หุ้น จะจ่ า ยจาก
กําไรสุทธิ ทีได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล ซึงผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
จะไม่ได้ รับเครดิตภาษี
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นเพือสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันพฤหัสบดีที 7 พฤษภาคม 2558 (Record
date) และให้ รวบรวมรายชื อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ ที 8 พฤษภาคม 2558 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันพฤหัสบดีที 21 พฤษภาคม 2558
การลงมติ: วาระนีตO ้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
หน้ า 3 จาก 8

วาระที 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง2 ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2558
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ซึ งกํ า หนดให้ ที ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาแต่ ง ตังO ผู้ส อบบัญ ชี แ ละกํ า หนดค่ า สอบบัญ ชี ป ระจํ า ปี
ของบริ ษัทฯ นอกจากนีตO ามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที ทจ. 11/2552 ได้ กําหนดให้ บริ ษัท
จดทะเบี ย นต้ อ งจัด ให้ มี ก ารหมุน เวี ย นผู้ส อบบัญ ชี หากผู้ส อบบัญ ชี ร ายเดิ ม ปฏิ บัติ ห น้ า ที สอบทานหรื อ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ ว 5 รอบบัญชี ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตังO
ผู้สอบบัญชี รายใหม่ทีสังกัดสํานักงานสอบบัญชี เดียวกับผู้สอบบัญชี รายเดิมก็ ได้ อย่างไรก็ ตาม บริ ษัท ฯ
จะแต่งตังO ผู้สอบบัญชี รายทีพ้ นจากการปฏิ บัติหน้ าที เนืองจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เป็ นผู้สอบบัญ ชี
ของบริ ษัทฯ ได้ เมือพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยสองรอบปี บัญชี นับแต่วันทีผู้สอบบัญชี รายดังกล่าวพ้ นจาก
การปฏิบตั ิหน้ าที
ทังนี
O O คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีสรรหาและนําเสนอผู้สอบบัญชีจากสํานักงานบัญชีชนนํ
ั O า โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติ ความเชี ยวชาญในการสอบบัญ ชี และมีอัต ราค่า สอบบัญ ชี ที เหมาะสม เพื อนํ า เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าทีพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี เพือนําเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
O ้ สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เป็ นลําดับต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นชอบตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา จึงมีมติ
ให้ นํ าเสนอทีประชุม ผู้ถื อหุ้น พิจ ารณาอนุมัติก ารแต่ง ตังO ผู้ส อบบัญชี และกํ าหนดค่าตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี
ประจําปี 2558 ดังนี O
1.

อนุมตั ิแต่งตังบริ
O ษัท สํานักงาน อีวาย จํ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ประจํ าปี 2558 ดังมี
รายชือผู้สอบบัญชี ดังนี O
1) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3516 และ/หรื อ
2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4521

และ/หรื อ

3) นางสาวรสพร เดชอาคม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 5659

และ/หรื อ

4) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 5872
โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชี ท่านใดท่านหนึงเป็ นผู้ทํา การตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงิ น
ของบริ ษัทฯ และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 เป็ นเงิน 1,100,000 บาท ซึงเป็ น
อัตราเดิมเท่ากับปี 2557
2.

อนุ มั ติ ก ารมอบอํ า นาจให้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ
หากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จะต้ องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอืน ในกรณีทีผู้สอบ
บัญชีข้างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
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3.

อนุมตั ิการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้อนุมตั ิคา่ สอบทานงบการเงินของบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม และกิจการร่วมค้ าทีจะเกิดขึ Oนใหม่ในปี 2558

นอกจากนี O บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จะได้ รับการแต่งตังเป็
O นผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 ของบริ ษัทย่อย
ได้ แก่ บริ ษัท พี.เค.การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต) จํากัด, บริ ษัท วินเนอร์ แมน จํากัด, บริ ษัท แม็ค ยีนส์
แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด, บริ ษัท ว้ าว มี จํากัด, บริ ษัท ลุค บาลานซ์ จํากัด และบริ ษัท ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชัน
จํากัด
ทังนี
O Oบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผู้สอบบัญชีทีเสนอแต่งตังเป็
O นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้เกียวข้ องกับ
บริ ษัทดังกล่าวในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
การลงมติ : วาระนี Oต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง2 กรรมการแทนกรรมการทีต้ องพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 21 ซึงกําหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครังO ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวน
ใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม และกรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนมีหน้ าทีพิ จารณาสรรหาผู้ที มีความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ อนั เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้ วนในการดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 (รวมทังO ที ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ มเติ ม )
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
O ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกี ยวข้ อง
เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพือให้ พิจารณาเห็นชอบการแต่งตังO กรรมการแทนกรรมการทีต้ อง
พ้ นจากตําแหน่งตามวาระ และนําเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิเป็ นลําดับต่อไป
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
กรรมการอิสระ
2) นางจํานรรค์ ศิริตนั
กรรมการอิสระ
3) นายศุภศักดิe จิรเสวีนปุ ระพันธ์ กรรมการอิสระ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาและ
มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษั ทฯ ทีเป็ นผู้มี ความรู้ ความสามารถ มีป ระสบการณ์ อัน เป็ นประโยชน์ ต่อ บริ ษัท ฯ สามารถ
อุทิศเวลาและความสามารถเพือพัฒนาบริ ษัทต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผล มีวิสยั ทัศน์
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กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมเหมาะสม และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังO ทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
O ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้ อง รวมทังพิ
O จารณา
จากผลการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้ าทีของกรรมการเป็ นรายบุคคลแล้ ว จึงเห็นควรให้ เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิแต่งคณะกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2558 จํานวน 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง ซึงได้ แก่
1) นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
กรรมการอิสระ
2) นางจํานรรค์ ศิริตนั
กรรมการอิสระ
3) นายศุภศักดิe จิรเสวีนปุ ระพันธ์ กรรมการอิสระ
โดยมี ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทังO 3 ท่าน ที ครบกํ าหนดตามวาระและได้ รับการเสนอให้ ก ลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 4
การลงมติ : วาระนี Oต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที 7

พิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรั บเดือนเมษายน 2558 เป็ นต้ นไป และพิจารณาโบนั ส
กรรมการสําหรับปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 27 กําหนดให้ กรรมการบริ ษัทฯ มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทฯ ในรู ป
ของเงินรางวัล เบี Oยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
หรื อตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
O
้ ถือหุ้นซึงมาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์ เฉพาะ และจะกํ าหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลียนแปลงเป็ นอย่างอืนก็ ได้ นอกจากนี Oกรรมการบริ ษัทฯ มีสิทธิ ได้ รับเบี Oยเลี Oยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบริ ษัทฯ
ทังนี
O O คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้ าทีพิจารณากํ าหนดวงเงิ นค่าตอบแทนสําหรั บ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ แก่ ผลประกอบการของบริ ษัทฯ ระดับความรับผิดชอบทีได้ รับมอบหมาย และการเปรี ยบเทียบกับ
ธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทังการสร้
O
างแรงจูงใจสําหรับบุคลากรทีมีคณ
ุ สมบัติทีเหมาะสม และ
นําเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอต่อที
ประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ สําหรับ
เดือนเมษายน 2558 เป็ นต้ นไป มีดงั นี O
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• ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน :
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่ อย

ปี 2558
ค่ าตอบแทนรายเดือน ค่ าเบีย2 ประชุม
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/ครัง2 )

ปี 2557
ค่ าตอบแทนรายเดือน ค่ าเบีย2 ประชุม
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/ครัง2 )

1. คณะกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการ

20,000

80,000

20,000

80,000

• กรรมการ

10,000

50,000

10,000

50,000

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้ านบาทต่อปี โดย
กรรมการจะจัดสรรให้ สอดคล้ องกับ
• โบนัสกรรมการ
ความสําเร็จตามเป้าหมายทีได้ กําหนดไว้ ใน
ตัวชี Oวัดผลการดําเนินงาน
2. คณะกรรมการบริหารความเสียงและคณะกรรมการตรวจสอบ

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้ านบาทต่อปี โดย
กรรมการจะจัดสรรให้ สอดคล้ องกับ
ความสําเร็จตามเป้าหมายทีได้ กําหนดไว้ ใน
ตัวชี Oวัดผลการดําเนินงาน

• ประธานกรรมการ

15,000

30,000

15,000

30,000

• กรรมการ

10,000

20,000

10,000

20,000

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
• คณะกรรมการทุกท่าน

50,000 บาท ต่อคน ต่อปี

50,000 บาท ต่อคน ต่อปี

4. คณะกรรมการเพือการพัฒนาอย่ างยังยืน
• คณะกรรมการทุกท่าน

50,000 บาท ต่อคน ต่อปี

- ไม่มี -

• ค่าตอบแทนทีไม่เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนทีได้ พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ ถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ และได้ เปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควรเสนอทีประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2558 เป็ นต้ นไป ของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ หารความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2557 และเพิมเติมค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพือการพัฒนาอย่าง
ยังยืน เป็ นจํานวนเงิน 50,000 บาทต่อคนต่อปี และโบนัสกรรมการสําหรับปี 2558 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2557
การลงมติ : วาระนี Oต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 8

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็นควรกําหนดให้ มีวาระอืนๆ ไว้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครังO เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม หารื อ และ/หรื อให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
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ทังนี
O O บริ ษัทฯ จะได้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันจันทร์ ที 9
มีนาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(แก้ ไขเพิมเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที 10 มีนาคม 2558
บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมพร้ อมเอกสารประกอบต่างๆ ไว้ บนเว็บไซต์ www.mcgroupnet.com
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามทีต้ องการให้ บริ ษัทฯ ชี Oแจงในประเด็นของระเบียบวาระทีนําเสนอครังO นี O สามารถจัดส่งคําถาม
ล่วงหน้ าได้ ที corpsecretary@mcgroupnet.com หรื อโทรศัพท์หมายเลข 02-329-1051-6 หรื อโทรสาร 02-727-7287
ทังนี
O Oผู้ถือหุ้นทีมีความประสงค์จะขอรับรายงานการประจําปี ในรู ปแบบหนังสือ สามารถกรอกแบบขอรับรายงานประจําปี
2557 รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 10 และส่งมาทีเลขานุการบริ ษัท ซึงบริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งให้ ทา่ นต่อไป
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ลงทะเบียนตังแต่
O เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป ผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมสามารถจะเข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรื อ
มอบฉันทะให้ บุคคลอืนเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ และเพือให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิงขึ Oน จึงขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ นําหลักฐานตามรายละเอียดในสิงทีส่งมา
ด้ วย 7 มาแสดง เพือสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนัง สือ มอบฉัน ทะรายละเอี ย ดปรากฏตามสิงที ส่ง มาด้ ว ย 6 ให้ เ ข้ า ร่ ว มประชุม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนท่า นได้
โดยรายละเอียดข้ อมูลกรรมการอิสระทีเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 รายละเอียดปรากฏ
ตามสิงที ส่ง มาด้ ว ย 8 และกรุ ณ าส่ง หนัง สือ มอบฉัน ทะฉบับ จริ ง พร้ อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณี ย์ ตามชื อที อยู่
ของบริ ษั ท ฯ โดยจ่ า หน้ าซองถึ ง ฝ่ ายเลขานุ ก ารบริ ษั ท ภายในวัน ที 16 เมษายน 2558 เพื อจั ก ได้ ดํ า เนิ น การตาม
ความประสงค์ของท่านต่อไป จึงขอเรี ยนเชิญท่านไปร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกันด้ วย
จักขอบพระคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

( นางสาวสุณี เสรี ภาณุ )
ประธานกรรมการ
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