เลขที่ MCG-OMD-OCS-2560-004
วันที่ 20 มีนาคม 2560
เรื่ อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
เรี ยน
ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. แบบฟอร์ มลงทะเบียน
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
3. รายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับมาดํารงตําแหน่งกรรมการ
5. นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
8. ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ ษัท ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. ข้ อบังคับของบริ ษัท ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบขอรับรายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ
11. แผนที่สถานที่จดั ประชุม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2560 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมสุวรรณภูมิ A&B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์ พอร์ ต
เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: บริ ษัท ได้ สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณารั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งาน
ของบริ ษัท ประจําปี 2559
การลงมติ: เนื่องจากวาระนี ้เป็ นการรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
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วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112
และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 46 ประกอบข้ อ 47 ที่ กํ า หนดให้ ผู้ถื อ หุ้ นต้ อ งอนุมัติ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท
ดัง นัน้ บริ ษั ท จึ ง จัด ทํ า งบการเงิ น สํ า หรั บ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ซึ่ง ได้ รั บ การตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว โดยมีรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในหัวข้ อ “งบการเงิน ” ของรายงานประจํ าปี 2559 ในรู ป แบบ CD-ROM ซึ่งได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ งบการเงิ น สําหรับ ปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธัน วาคม 2559 และรายงานผู้ส อบบัญ ชี ที่ ได้ แสดงความเห็ น
อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
การลงมติ : วาระนี ต้ ้ อ งผ่า นมติอ นุมัติ ด้ วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถื อหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจําปี 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา 115 ประกอบกับ
ข้ อ บั ง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 52 ที่ กํ า หนดให้ บริ ษั ท จ่ า ยเงิ น ปั นผลจากเงิ น กํ า ไรเท่ า นัน้ รวมถึ ง กํ า หนดให้
คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่า
บริ ษัทมีกําไรเพียงพอ และเมื่อมีการอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ คณะกรรมการบริ ษัทรายงานให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป
บริ ษั ท มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั นผลไม่ ตํ่ า กว่า ร้ อยละ 50 ของกํ า ไรสุท ธิ ที่ เหลื อ หลัง หัก เงิ น สํ า รองต่ า งๆ
ทุก ประเภทที่ ก ฎหมายและบริ ษั ท กํ า หนดไว้ โดยพิ จ ารณาจากกํ า ไรสุท ธิ ต ามงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคต และข้ อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
จากผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2559 บริ ษั ท มี ผ ลกํ า ไรสุท ธิ ต ามงบการเงิ น รวม จํ า นวน
842,859,751 บาท ซึ่ ง พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรเสนอให้ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั นผลสํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งาน
ปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จารณาอนุมัติจ่ายเงิ น
ปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ดังนันคงเหลื
้
อที่ต้องจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีก
ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

หน้ า 2 จาก 9

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุ้น (หุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
อัตราเงินปั นผลประจําปี (บาท/หุ้น)
• เงินปั นผลระหว่างกาล
• เงินปั นผลงวดสุดท้ าย
รวมเงินปั นผลงวดสุดท้ าย (บาท)
รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
อัตราการจ่ายปั นผลต่อกําไรสุทธิ (ร้ อยละ)

ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
842,859,751
800,000,000
0.50
0.90
0.40
0.50
400,000,000
720,000,000
85.4

ปี 2558
732,016,271
800,000,000
0.50
0.75
0.35
0.40
320,000,000
600,000,000
82.0

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2559 อัตราหุ้นละ 0.90 บาท
รวมเป็ นเงิ น 400,000,000 บาท คิ ด เป็ นอัต ราเงิ น ปั นผลที่ จ่ า ยเที ย บกั บ กํ า ไรสุท ธิ เท่ า กั บ ร้ อยละ 85.4
ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยในระหว่างปี คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว 1 ครัง้ คือ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
ดังนัน้ คงเหลือจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559 ในงวดนี ้อีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ นอนุมัติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากกํ า ไรสุท ธิ
ตามงบการเงินรวม งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จํานวน
800,000,000 หุ้น รวมเป็ นเงิน 400,000,000 บาท โดยเงินปั นผลจํานวน 0.15 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสุทธิ
ที่ผ่านการเสียภาษี นิติบคุ ลในอัตราร้ อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้ รับเครดิตในการคํานวณ
ภาษี เงินปั นผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร และเงินปั นผลจํานวน 0.35 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไร
สุทธิที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คลซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้ รับ
เครดิตภาษี
บริ ษั ทได้ กําหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นเพื่ อสิทธิ ในการรับเงินปั นผลในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 (Record
date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ.
2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงิน
ปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560
การลงมติ : วาระนี ต้ ้ อ งผ่า นมติอ นุมัติ ด้ วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถื อหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัท
นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 ได้ กําหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัด
ให้ มี ก ารหมุน เวี ยนผู้ส อบบัญ ชี หากผู้สอบบัญ ชี รายเดิ ม ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ที่
สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายที่
พ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลา
อย่างน้ อยสองรอบปี บัญชี นับแต่วนั ที่ผ้ สู อบบัญชีรายดังกล่าวพ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่สรรหาและนําเสนอผู้สอบบัญชีจากสํานักงานบัญชีชนนํ
ั ้ า โดยพิจารณา
จากคุณ สมบัติ ความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญ ชี และมี อัต ราค่า สอบบัญ ชี ที่ เหมาะสม เพื่ อ นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ าที่ พิ จ ารณาคัด เลือ กผู้ส อบบัญ ชี แ ละค่า ตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี เพื่อนําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เป็ นลําดับต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือก บริ ษัท สํานักงาน
อีวาย จํ ากัด เป็ นสํานัก งานสอบบัญ ชี ของบริ ษั ท บริ ษั ทย่ อยและบริ ษัท ร่ วมประจํ าปี 2560 โดยการ

แต่งตัง้ ครั ง้ นีเ้ ป็ นรอบปี บัญชี ที่ 3 ติดต่อกันจากรอบปี บัญ ชี 2558-2560 เนื่ องจากเป็ นบริ ษัทชัน้ นําที่
ให้ บริ การสอบบัญชีในระดับสากล มีความเป็ นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการสอบ
บัญชี มีอตั ราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทัง้ ปฏิบัติหน้ าที่ในปี ที่ผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี โดยมีรายชื่อ
ผู้สอบบัญชี ดังนี ้
รายนามผู้สอบบัญชี
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
นางสาวรสพร เดชอาคม
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่
3516
4521
5659
5872

จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อ
รับรองงบการเงิน
ของบริ ษัท
2 (2558,2559)

หน้ า 4 จาก 9

ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสําหรับปี 2560 เป็ นจํานวน 1,150,000 บาท โดยเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ
ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยมีตารางเปรี ยบเทียบ ดังนี ้
หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
ค่าบริ การอื่น
1

1

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
1,1500,000
-

ไม่รวมค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง เป็ นต้ น

ปี 2559
1,120,000
-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา จึงมีมติ
ให้ นําเสนอที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น พิ จารณาอนุมัติก ารแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และกํ าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี
ประจําปี 2560 ดังนี ้
1.

อนุมตั ิแต่งตังบริ
้ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี 2560 ดังมีรายชื่อ
ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2560 ตามที่กรรมการตรวจสอบเสนอมา
ทุกประการ

2.

อนุมัติ ก ารมอบอํ านาจให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ หากบริ ษั ท
สํานักงาน อีวาย จํากัด จะต้ องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีข้างต้ น
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้

3.

อนุมตั ิการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้อนุมตั ิค่าสอบทานงบการเงินของบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม และกิจการร่วมค้ าที่จะเกิดขึ ้นใหม่ในปี 2560

นอกจากนี ้ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2560 ของบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่ วมค้ าของบริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท พี.เค.การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต) จํากัด, บริ ษัท วินเนอร์ แมน
จํากัด, บริ ษัท แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด, บริ ษัท ว้ าว มี จํากัด, บริ ษัท ลุค บาลานซ์ จํากัด, บริ ษัท ไทม์
เดคโค คอร์ ป อเรชั่น จํ ากัด , บริ ษั ท แม็ ค จี เนี ยส จํ ากัด บริ ษั ท ท๊ อ ป ที 2015 จํ ากัด และ บริ ษั ท อโรมาธิ ค
แอ็คทีฟ จํากัด
ทังนี
้ ้บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่ วมค้ าของบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วมค้ า ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ น
อิสระแต่อย่างใด
การลงมติ : วาระนี ต้ ้ อ งผ่า นมติ อ นุมัติ ด้ วยคะแนนเสียงข้ า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน

หน้ า 5 จาก 9

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 21 ซึ่งกําหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวน
ใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม และกรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนมีห น้ าที่พิ จ ารณาสรรหาผู้ท่ี มี ความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ อันเป็ นประโยชน์ สงู สุดแก่บริ ษัท และมีคุณ สมบัติครบถ้ วนในการดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัท ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุน ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ พิจารณาเห็นชอบการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตาม
วาระ และนําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิเป็ นลําดับต่อไป
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการมายัง
บริ ษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 – 15 มกราคม 2560 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ
บุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ พิจารณาเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของกรรมการจาก ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ
รวมทัง้ ความเป็ นผู้มี คุณ ธรรมและจริ ย ธรรม สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ างเป็ นอิ ส ระ นอกจากนี ้
ยังรวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้ าที่กรรมการเป็ นรายบุคคลแล้ ว จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระทัง้ 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้
กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่
1) นางสาวสุณี
เสรี ภาณุ
กรรมการ
2) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์ รัตน์
กรรมการอิสระ
3) นายสมชัย
อภิวฒ
ั นพร กรรมการอิสระ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัท ที่เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท สามารถอุทิศเวลา
และความสามารถเพื่อพัฒ นาบริ ษัทต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิ ภ าพ และประสิทธิ ผล มีวิสยั ทัศน์ กว้ างไกล
มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเหมาะสม และมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนในการดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท
ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) พระราชบัญ ญั ติ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อ รวมทังพิ
้ จารณาจาก
ผลการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้ าที่ของกรรมการเป็ นรายบุคคลแล้ ว จึงเห็นควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หน้ า 6 จาก 9

อนุมตั ิแต่งคณะกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2560 จํานวน 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ซึง่ ได้ แก่
1) นางสาวสุณี
เสรี ภาณุ
กรรมการ
2) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์ รัตน์
กรรมการอิสระ
3) นายสมชัย
อภิวฒ
ั นพร กรรมการอิสระ
โดยมี ป ระวัติ โดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ค รบกํ าหนดตามวาระและได้ รับ การเสนอให้ ก ลับ เข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
การลงมติ: วาระนีต้ ้ องผ่านมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถื อหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับเดือนเมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 27 กําหนดให้ กรรมการบริ ษัท มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัท ในรู ปของ
เงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อ
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม โดยอาจกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํ านวนแน่น อน หรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์ เฉพาะ และจะกํ าหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อให้ มีผ ลตลอดไปจนกว่าที่ ประชุมผู้ถื อหุ้นจะมีม ติ
เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ ได้ นอกจากนี ก้ รรมการบริ ษัท มีสิทธิ ได้ รับเบีย้ เลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบริ ษัท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมี หน้ าที่ พิจารณากํ าหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรั บ
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ
บริ ษัท ได้ แก่ ผลประกอบการของบริ ษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย และการเปรี ยบเทียบกับ
ธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทังการสร้
้
างแรงจูงใจสําหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และ
นําเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ
ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้ เปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควร
เสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ค่ าตอบแทนกรรมการ สํ าหรั บ เดื อ นเมษายน 2560 เป็ นต้ น ไป
ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อการพัฒ นาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็ นอัตราเท่ากับปี ก่อน โดย
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2560 เป็ นต้ นไป มีดงั นี ้
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•

ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน :

ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริษัท และกรรมการ
ชุดย่ อย

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าตอบแทนราย
ค่ าเบีย้ ประชุม
เดือน
(บาท/คน/ครัง้ )
(บาท/คน/เดือน)

1. คณะกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
• โบนัสกรรมการ

20,000
10,000

80,000
50,000

ปี 2559
ค่ าตอบแทนราย
ค่ าเบีย้ ประชุม
เดือน
(บาท/คน/ครัง้ )
(บาท/คน/เดือน)
20,000
10,000

80,000
50,000

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้ านบาทต่อปี โดยกรรมการจะ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้ านบาทต่อปี โดยกรรมการจะ
จัดสรรให้ สอดคล้ องกับความสําเร็ จตามเป้าหมายที่ได้ จัดสรรให้ สอดคล้ องกับความสําเร็ จตามเป้าหมายที่ได้
กําหนดไว้ ในตัวชี ้วัดผลการดําเนินงาน
กําหนดไว้ ในตัวชี ้วัดผลการดําเนินงาน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-

• ประธานกรรมการ

• กรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
5. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

40,000
30,000

-

40,000
30,000

30,000
25,000

-

30,000
25,000

30,000
25,000

-

30,000
25,000

30,000
25,000

-

30,000
25,000

• ค่ าตอบแทนที่ไม่ เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
ความเห็ น คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ นชอบตามความเห็ นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนที่ได้ พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบแล้ ว มีความเห็นว่าควร
เสนอให้ ที่ ป ระชุ ผ้ ู ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุ มัติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ สํ า หรั บ เดื อ นเมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ เป็ นอัตราเท่ากับปี ก่อน ตามที่เสนอมา
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม
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วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรกํ าหนดให้ มีวาระอื่นๆ ไว้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครัง้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม หารื อ และ/หรื อให้ ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ ษัท

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะได้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 10
มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560
บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญ ประชุมพร้ อมเอกสารประกอบต่างๆ ไว้ บนเว็บไซต์ www.mcgroupnet.com
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามที่ต้องการให้ บริ ษัท ชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอครัง้ นี ้ สามารถจัดส่งคําถาม
ล่ ว งหน้ าได้ ที่ corpsecretary@mcgroupnet.com หรื อ โทรศั พ ท์ ห มายเลข 02-117-9999 หรื อ โทรสาร 02-117-9998
ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานการประจําปี ในรู ปแบบหนังสือ สามารถกรอกแบบขอรับรายงานประจําปี
2559 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 10 และส่งมาที่เลขานุการบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทจะดําเนินการจัดส่งให้ ทา่ นต่อไป
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริ ษัท จะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ลงทะเบี ยนตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป ผู้ถือหุ้นที่ป ระสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุม สามารถจะเข้ าประชุม ด้ วยตนเอง หรื อ
มอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ และเพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น จึงขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ นําหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 7 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษั ท โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนัง สือ มอบฉัน ทะรายละเอี ย ดปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ ว ย 6 ให้ เข้ า ร่ ว มประชุม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนท่ า นได้
โดยรายละเอียดข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ ส่งมาด้ วย 8 และกรุ ณ าส่งหนังสือ มอบฉัน ทะฉบับ จริ งพร้ อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณี ย์ ตามชื่ อ ที่ อ ยู่
ของบริ ษัท โดยจ่าหน้ าซองถึง สํานักเลขานุการบริ ษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อจักได้ ดําเนินการตามความประสงค์
ของท่ า นต่ อ ไป จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นไปร่ ว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดั ง กล่ า วโดยพร้ อมเพรี ย งกั น ด้ วย
จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

( นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร )
ประธานกรรมการ
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