เลขที่ MCG-OMD-OCS-2562-014
วันที่ 13 กันยายน 2562
เรื่ อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
เรี ยน
ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. แบบฟอร์ มลงทะเบียนและรายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับมาดารงตาแหน่งกรรมการ
3. ข้ อมูลสรุปสาระสาคัญของการรับโอนกิจการทังหมดจากบริ
้
ษัท พี.เค. การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต) จากัด
4. นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
6. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
7. ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ ษัท ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. ข้ อบังคับของบริ ษัท ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบเล่ม
10. แผนที่สถานที่จดั ประชุม
ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท แม็ ค กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ได้ มี ม ติ ให้ เรี ย กประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมสุวรรณภูมิ A&B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์ พอร์ ต
เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล: บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2562 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรู ปแบบ QR Code พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2562
การลงมติ: เนื่องจากวาระนี ้เป็ นการรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
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วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 ประกอบข้ อ 47 ที่กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นต้ องอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัท
จึ ง จั ด ท างบการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 ซึ่ ง ได้ รั บ การตรวจสอบจากผู้ สอบบัญ ชี
รับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ น
หัวข้ อ “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุมนี ้ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี
การลงมติ : วาระนี ต้ ้ อ งผ่า นมติอ นุมัติ ด้ วยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถื อหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 115 ประกอบกับ
ข้ อ บั ง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 52 ที่ ก าหนดให้ บริ ษั ท จ่ า ยเงิ น ปั นผลจากเงิ น ก าไรเท่ า นัน้ รวมถึ ง ก าหนดให้
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่า
บริ ษัทมีกาไรเพียงพอ และเมื่อมีการอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ คณะกรรมการบริ ษัทรายงาน
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภท
ที่กฎหมายและบริ ษัทกาหนดไว้ โดยพิจารณาจากกาไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริ ษัท อย่างไรก็ ตาม
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
และข้ อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2562 บริ ษัทมีผลกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 305,797,343 บาท
ซึง่ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ มีการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท
ซึ่งในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.35 บาท ดังนันคงเหลื
้
อที่ต้องจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท
2562 (ปี ที่เสนอ)
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล (1 ก.ค. 61-30
มิ.ย. 62)
1. กาไรสุทธิ (บาท)
305,797,343
2. จานวนหุ้น (หุ้น)
792,000,000
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
0.50

ปี 2561
(1 ม.ค.- 30 มิ.ย.)
346,368,303
800,000,000
0.50

ปี 2560
(1 ม.ค. – 31 ธ.ค.)
609,406,015
800,000,000
0.50
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2562 (ปี ที่เสนอ)
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล (1 ก.ค. 61-30
มิ.ย. 62)
4. อัตราเงินปั นผลประจาปี
0.65
(บาท/หุ้น)
• เงินปั นผลระหว่างกาล
0.35
• เงินปั นผลงวดสุดท้ าย
0.30
5. รวมเงินปั นผลงวดสุดท้ าย
237,600,000
(บาท)
6. รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
514,800,000
(บาท)
7. อัตราการจ่ายปั นผลต่อกาไร
168.3
สุทธิ (ร้ อยละ)

ปี 2561
(1 ม.ค.- 30 มิ.ย.)

ปี 2560
(1 ม.ค. – 31 ธ.ค.)

0.40

0.75

0.40

0.45
0.30

320,000,000

240,000,000

320,000,000

600,000,000

92.4

98.4

ความเห็น คณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท
รวมเป็ นเงิ น 237,600,000 บาท คิ ด เป็ นอัต ราเงิ น ปั น ผลที่ จ่ า ยเที ย บกับ ก าไรสุท ธิ เท่ า กั บ ร้ อยละ 168.3
ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
จึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิและกาไรสะสม ตามงบการเงินรวม
งวดวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึ ง 30 มิ ถุน ายน 2562 ในอัต ราหุ้น ละ 0.30 บาท จ านวน 792,000,000 หุ้น
(สุทธิหลังจากหักหุ้นซื ้อคืนจานวน 8,000,000 หุ้น) รวมเป็ นเงิน 237,600,000 บาท
บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถื อหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 (Record date) และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
การลงมติ : วาระนี ต้ ้ อ งผ่า นมติอ นุมัติ ด้ วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถื อหุ้น ซึ่ งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่สรรหาและนาเสนอผู้สอบบัญชีจากสานักงานบัญชี ชนน
ั ้ า โดยพิจารณา
จากคุณ สมบัติ ความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญ ชี และมี อัต ราค่า สอบบัญ ชี ที่ เหมาะสม เพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ าที่ พิ จ ารณาคัด เลือ กผู้สอบบัญ ชี แ ละค่า ตอบแทน
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ของผู้สอบบัญชี เพื่อนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เป็ นลาดับต่อไป
ความเห็ นคณะกรรมการตรวจสอบ : เพื่ อเป็ นการลดต้ นทุนค่ าสอบบัญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคัดเลือก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด (“DELOITTE”) เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมประจาปี 2563 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน
2563)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่

รายนามผู้สอบบัญชี
นายมนูญ
นายชูพงษ์
นายวัลลภ

มนูสขุ
สุรชุติกาล
วิไลวรวิทย์

4292
4325
6797

จานวนปี ที่ลงลายมือชื่อ
รับรองงบการเงิน
ของบริ ษัท
-

ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชี ที่ เสนอประจาปี 2563 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563)
เป็ นเงิน 1,600,000 บาท โดยเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
โดยมีตารางเปรี ยบเทียบ ดังนี ้
หน่วย : บาท

ปี 2563
(เต็มปี )

ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท 1
ค่าบริ การอื่น
1

.

1,600,000
-

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

(เต็มปี )

(1 ม.ค.61 - 30 มิ.ย. 61 :
1 ไตรมาส และ 1 งวดปี )

( 1 ไตรมาส และ 1 งวดปี )

1,419,000
-

880,000
-

810,000
-

ไม่รวมค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง เป็ นต้ น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา จึงมีมติ
ให้ นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2563 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถนุ ายน 2563) ดังนี ้
1. อนุมัติแ ต่งตัง้ บริ ษั ท ดี ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญ ชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท
ประจาปี 2563 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถนุ ายน 2563) ดังมีรายชื่อผู้สอบ
บัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่กรรมการตรวจสอบเสนอมาทุกประการ
2.

อนุมัติ ก ารมอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ หากบริ ษั ท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด จะต้ องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณี
ทีผ่ ้ สู อบบัญชีข้างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
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นอกจากนี ้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญ ชี จากัด จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีประจาปี
2563 ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมค้ าของบริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท พี.เค.การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต) จากัด,
บริ ษัท วินเนอร์ แมน จากัด, บริ ษัท แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด, บริ ษัท ว้ าว มี จากัด, บริ ษัท ลุค บาลานซ์
จากัด, บริ ษัท ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชั่น จากัด , บริ ษัท แม็คจีเนียส จากัด บริ ษัท ท๊ อป ที 2015 จากัด และ
บริ ษัท อโรมาธิค แอ็คทีฟ จากัด,บริ ษัท แมคมิลเลีย่ น (ประเทศไทย) จากัด
ทังนี
้ บ้ ริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมค้ าของบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อ
บริ ษัทร่ วมค้ า รวมถึงไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
การลงมติ : วาระนี ต้ ้ องผ่านมติอ นุมัติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม ) มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 21 ซึ่ง กาหนดให้ ในการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสาม ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับ
เลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนมีห น้ าที่พิ จ ารณาสรรหาผู้ที่ มี ความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ อันเป็ นประโยชน์ สงู สุดแก่ บริ ษัท และมีคุณ สมบัติครบถ้ วนในการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัท ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติ ม) ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุน ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ พิจารณาเห็นชอบการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ง
ตามวาระ และนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิเป็ นลาดับต่อไป
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการมายัง
บริ ษัท ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดเสนอชื่ อ
บุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ พิจารณากลัน่ กรองเกณฑ์ คุณสมบัติของกรรมการจาก ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ในด้ านต่างๆ รวมทัง้ ความเป็ นผู้มีคุณ ธรรมและจริ ยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็น ได้ อย่างเป็ นอิสระ
นอกจากนี ้ยังรวมถึงผลการปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้ าที่กรรมการเป็ นรายบุคคลแล้ ว จึงเห็นควรเสนอให้
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คณะกรรมการบริ ษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน
ดังต่อไปนี ้กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
1) นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
กรรมการอิ ส ระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2) นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนปุ ระพันธ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์ รัตน์
กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณากลัน่ กรอง
และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน ในการสรรหาผู้ดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ที่เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ อนั เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท สามารถ
อุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒ นาบริ ษัทต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผล มีวิสยั ทัศน์
กว้ างไกลมีคุณธรรมและจริ ยธรรมเหมาะสม และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) พระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ ยวข้ อ ง รวมทัง้ พิจารณาจาก
ผลการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้ า ที่ของกรรมการเป็ นรายบุคคลแล้ ว จึงเห็นควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิการแต่งตังคณะกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระประจาปี 2562 จานวน 3 ท่าน กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ซึง่ ได้ แก่
1) นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2) นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนปุ ระพันธ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์ รัตน์
กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
โดยมี ป ระวัติ โดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ค รบก าหนดตามวาระและได้ รับ การเสนอให้ ก ลับ เข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการได้ พิ จารณาแล้ วว่า นายสมชัย อภิ วัฒ นพร และนายศุภศักดิ์ จิ รเสวีนุป ระพันธ์ เป็ น
กรรมการอิสระ ทีส่ ามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ า งมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 27 กาหนดให้ กรรมการบริ ษัท มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัท ในรู ปของ
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เงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อ
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์
เฉพาะ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ น
อย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมี หน้ าที่ พิจารณากาหนดวงเงิ นค่าตอบแทนสาหรั บ
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ
บริ ษัท ได้ แก่ ผลประกอบการของบริ ษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย และการเปรี ยบเทียบกับ
ธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทังการสร้
้
างแรงจูงใจสาหรั บบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และ
นาเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาเห็นชอบ และนาเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ
ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้ เปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควร
เสนอให้ ที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับ ปี 2563 (กรกฏาคม 2562 มิ ถุน ายน 2563) ของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่งเป็ นอัตรา
เท่ากับปี ก่อนโดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ สาหรับ ปี 2562 (กรกฎาคม 2561 มิถนุ ายน 2562) มีดงั นี ้
•

ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน :
ปี 2563 (ก.ค. 2562 – มิ.ย. 2563) (ปี ที่เสนอ)
ค่ าตอบแทนราย
ค่ าเบีย้ ประชุม
เดือน
(บาท/คน/ครัง้ )

ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริษัท และกรรมการ
ชุดย่ อย

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

80,000
50,000

ปี 2562 (ก.ค. 2561 – มิ.ย. 2562)
ค่ าตอบแทนราย
ค่ าเบีย้ ประชุม
เดือน
(บาท/คน/ครัง้ )
20,000
10,000

80,000
50,000

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้ านบาทต่อปี โดยกรรมการจะจัดสรรให้ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้ านบาทต่อปี โดยกรรมการจะ
สอดคล้ องกับความสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ ใน จัดสรรให้ สอดคล้ องกับความสาเร็ จตามเป้าหมายที่ได้
ตัวชี ้วัดผลการดาเนินงาน
กาหนดไว้ ในตัวชี ้วัดผลการดาเนินงาน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

-

40,000
30,000

-

40,000
30,000
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการ

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

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 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับ ปี 2563 (กรกฎาคม 2562 –
มิ ถุ น ายน 2563) ของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่งเป็ นอัตรา
เท่ากับปี ก่อน ตามที่เสนอมา
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทัง้ หมดจากบริษัท พี.เค.การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ ปอร์ ต) จากัด
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัททาหน้ าที่ด้านการตลาด และจัดจาหน่ายสิ นค้ าของกลุ่ม
บริ ษัท โดยการจัดหาสินค้ าผ่านบริ ษัทย่อยคือบริ ษัท พี.เค.การ์ เม้ นท์ (อิม ปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต) จากัด (“PKG”)
ซึ่งเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตและเป็ นเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า “Mc” และเครื่ องหมายการค้ าอื่นๆ ซึ่งเมื่อ PKG ทา
การโอนกิ จการทัง้ หมดให้ กับบริ ษั ท การดาเนิ นธุ รกิ จของ PKG และบริ ษั ทจะถูกรวมเข้ าอยู่ภายใต้ บริ ษั ท
เดียวกัน ซึ่งจะทาให้ เกิดประโยชน์ กล่าวคือ ลดค่าใช้ จ่าย ลดขันตอนและกระบวนการท
้
างานที่ซ ้าซ้ อน ทาให้
การบริ หารงานและทรัพยากรมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมถึงทาให้ การปิ ดบัญชีและการ
จัดทางบการเงินรวมสามารถทาได้ สะดวก รวดเร็ วขึ ้น อีกทังสามารถน
้
าระบบ SAP มาใช้ วิเคราะห์กิจกรรม
การผลิต และนาผลไปปรับปรุงการผลิตได้ ดียิ่งขึ ้น
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นพิ จารณา
อนุมัติ การรับ โอนกิ จการทัง้ หมด (Entire Business Transfer) ของบริ ษั ท พี .เค.การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซ์
ปอร์ ต) จากัด (“PKG”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้ อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญทังหมดของ
้
PKG โดยใช้ วิธีการรับโอนกิจการทังหมดตามพระราชกฤษฎี
้
กาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการ
ยกเว้ น รั ษ ฎากร (ฉบับ ที่ 542) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 291 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
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ประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขการควบเข้ ากัน หรื อ โอนกิ จ การทัง้ หมดให้ แ ก่ กัน ของบริ ษั ท มหาชนจ ากัด หรื อ บริ ษั ท จ ากัด
เพือ่ ยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (“หลักเกณฑ์การโอนกิจการทังหมด”)
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะรับโอนสินทรัพย์ หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่ และภาระผูกพันทังหมดของ
้
PKG ภายใต้ หลักเกณฑ์การ
โอนกิจการทังหมด
้
โดยกาหนดราคาโอนกิจการตามราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามบัญชีของ PKG และชาระ
ค่าตอบแทนให้ กบั PKG เป็ นเงินสด
ในเบื ้องต้ น บริ ษัทคาดว่ากระบวนการรับโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทจะสามารถดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จใน
วัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2562 โดยภายหลังการโอนกิ จการทั ง้ หมดให้ แ ก่ บ ริ ษั ท แล้ ว PKG จะด าเนิ น การจด
ทะเบียนเลิกบริ ษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และเริ่ มการชาระบัญชี ภายในปี บัญชี 2563
เพื่อให้ ได้ รับการยกเว้ นภาษี ตามเงื่ อนไขการโอนกิจการทังหมด
้
ทังนี
้ ้ รายละเอียดการปรับโครงสร้ างกิจการ
ดังกล่าวปรากฏตามข้ อมูลสรุปสาระสาคัญการรับโอนกิจการทังหมด
้
(สิง่ ทีส่ ง่ มาด้ วย 3)
อนึ่ง การรับโอนกิ จการทังหมดข้
้
างต้ น เป็ นการปรับโครงสร้ างภายในกลุ่มบริ ษัทซึ่ งอยู่ภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน (Common Control) รายการดังกล่าวจึงไม่จดั เป็ นรายการประเภทการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ น
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“หลักเกณฑ์ รายการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ”) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
และไม่เป็ นการทารายการที่เกี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง
หลัก เกณฑ์ ในการท ารายการเกี่ ย วโยงกัน ลงวัน ที่ 31 สิง หาคม 2551และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษั ทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“หลักเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน”)
อย่างไรก็ตาม การรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
PKG ถือเป็ นรายการซือ้ หรื อรับโอนกิจการของนิติบคุ คลอื่นมา
เป็ นของบริ ษัทตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับ ข้ อ 39 (ข) ของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
นอกจากนี ้ ขอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริ ษัท
หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจพิจารณากาหนดและ/หรื อเปลี่ยนแปลง แก้ ไข รายละเอียดและ
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการทังหมดดั
้
งกล่าวข้ างต้ น เช่น วันโอนกิจการ ราคา และวิธีการชาระ
ค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง และ
การดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวเนื่ องกับการโอนกิจการทังหมด
้
ซึง่ รวมถึงการติดต่อกับส่วน
ราชการ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจนเสร็ จการ
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การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

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

ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ได้ ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ เข้ า ร่ ว มประชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 ในวัน ที่ 13
กันยายน 2562
บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญ ประชุม พร้ อมเอกสารประกอบต่างๆ ไว้ บนเว็บไซต์ www.mcgroupnet.com
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัท ชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอครัง้ นี ้ สามารถจัดส่งคาถาม
ล่วงหน้ าได้ ที่ corpsecretary@mcgroupnet.com หรื อโทรศัพท์ หมายเลข 02-117-9999 ต่อ 1215 หรื อโทรสาร 02-117-9998
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานการประจาปี ในรู ปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี
2562 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9 และส่งมาที่เลขานุการบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทจะดาเนินการจัดส่งให้ ทา่ นต่อไป
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริ ษัทจะเปิ 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 าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ก็ได้ และเพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึน้ จึงขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ นาหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่ง
มาด้ วย 6 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น เลือ กมอบฉัน ทะให้ แ ก่ ก รรมการอิ สระของบริ ษั ท โปรดกรอกรายละเอี ย ดและลงนาม
ในหนังสือมอบฉัน ทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 ให้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้
โดยรายละเอียดข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ ส่งมาด้ วย 7 และกรุ ณ าส่งหนังสือ มอบฉัน ทะฉบับ จริ งพร้ อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณี ย์ ตามชื่ อ ที่ อ ยู่
ของบริ ษัท โดยจ่าหน้ าซองถึง สานักเลขานุการบริ ษัท ภายในที่ 7 ตุลาคม 2562 เพื่อจักได้ ดาเนินการตามความประสงค์ของ
ท่านต่อไป จึงขอเรี ยนเชิญท่านเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกันด้ วยจักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

( นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร )
ประธานกรรมการ
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