รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2558
บริษัท แม็คกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท+ ี 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุมสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์ พอร์ ต
เลขที+ 999 หมู่ท+ ี 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เริ+มประชุมเวลา 14.00 น.
กรรมการบริษัทฯ ที+เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวสุณี
เสรี ภาณุ
2. นายสมชัย
3. นางจํานรรค์
4. นายศุภศักดิ<
5. พลเอกวิชิต
6. นายวิรัช

7. นางปรารถนา
8. นายสุระศักดิ<

ประธานกรรมการ, กรรมการบริ หาร, ประธานเจ้ าหน้ าที1บริ หารและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานในที1ประชุม
อภิวฒ
ั นพร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย1 ง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ศิริตนั
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสีย1 ง
จิรเสวีนปุ ระพันธ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริ หารความเสี1ยงและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ยาทิพย์
กรรมการอิสระ
เสรี ภาณุ
กรรมการ, กรรมการบริ หาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
,กรรมการเพื1อการพัฒนาอย่างยัง1 ยืน และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานปฏิบตั ิการผลิต
มงคลกุล
กรรมการ
เคารพธรรม
กรรมการ และประธานกรรมการเพื1อการพัฒนาอย่างยัง1 ยืน

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที+เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์
2. นางนฤมล
สิงหเสนี
3. นายวิชยั
สิงห์ศกั ดิ<ศรี
4. นางสาววรรัตน์

เลาหธนะกูร

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ งานการตลาด
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ งานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ งานบริ หารมาตรฐานและข้ อกําหนด
ทางธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ งานบริ หารทุนมนุษย์

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
1. นายธนิต
โอสถาเลิศ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

หน้ า 1 จาก 16

นางสาวเขมินี เกี ยรติสมั พันธ์ ผู้จัดการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ แจ้ งต่อที1ประชุมว่า
บริ ษั ทฯ ได้ เ ผยแพร่ ห นังสือเชิ ญประชุม ผู้ถือ หุ้น พร้ อมทังF เอกสารประกอบการประชุมบนเว็ บไซต์ ของบริ ษัทฯ ล่ว งหน้ า
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื1อให้ เป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิ จการที1ดี รวมทังF บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ าเกี1ยวกับวาระการประชุมในครังF นี Fมายังบริ ษัทฯ ผ่านทางจดหมายหรื ออีเมล์ถึงเลขานุการ
บริ ษัท หรื อ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ซึง1 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งคําถามล่วงหน้ ามายังบริ ษัทฯ
ลํา ดับ ต่อมานางสาวเขมิ นี เกี ย รติส ัมพัน ธ์ ได้ ชี แF จงรายละเอี ยดวิ ธีก ารนับองค์ ป ระชุม วิ ธี การออกเสีย ง
ลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี F
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ูถือหุ้นที1มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ1งหนึ1งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
F
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหุ้นที1จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
F
(ไม่น้อยกว่า 266,666,667 หุ้น) จึงจะครบเป็ น
องค์ประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที1ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ห้ นุ 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสีย
เป็ นพิเศษในเรื1 องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
F มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื1 องนันF เว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนน
ในวาระแต่งตังกรรมการ
F
3. ก่อนที1ประชุมจะให้ ผ้ ูถือหุ้นทําการลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นทําการซักถาม
แสดงความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที1 โดยมี ก รรมการและผู้บ ริ ห ารที1 เ กี1 ย วข้ อ ง
ตอบคํา ถามพร้ อมทังF รั บฟั งความคิด เห็ นและข้ อเสนอแนะของผู้ถื อหุ้น เพื1อ ที1จะนํา ไปพิจารณา หรื อ
ดําเนินการต่อไปโดยบริ ษัทฯ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นยกมือ เพื1อให้ ประธานในที1ประชุมอนุญาตให้ ทําการสอบถาม
ซึ1งก่อนทําการสอบถามขอความร่ วมมือให้ ผ้ ูถือหุ้น โปรดแจ้ งชื1อและนามสกุลให้ ชัดเจน เพื1อการบันทึก
รายงานการประชุมที1ถกู ต้ อง
4. บริ ษัทฯ จะแจ้ งคะแนนเสียงที1ต้องใช้ เป็ นมติของที1ประชุมในแต่ละวาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนทําการลงมติ
ทุกครังF (เช่น ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก หรื อ ใช้ คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ1งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติที1ประชุม) ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ ประธานในที1ประชุมออกเสียง
เป็ นเสียงชี Fขาด
5. ในการนับคะแนนเสีย งจะใช้ วิธี อ่า นข้ อ มูล จาก Barcode ในบัต รลงคะแนนของผู้ถือ หุ้น โดยบริ ษั ท ฯ
จะใช้ วิ ธี หัก คะแนนเสีย งของผู้ถื อ หุ้น ที1 ไม่เ ห็ นด้ ว ยและงดออกเสีย ง จากคะแนนทังF หมดของผู้ถื อ หุ้น
ที1มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดังนันF หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงในวาระใด
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนและลงลายมือชื1อในบัตรลงคะแนน จากนันโปรดยกมื
F
อขึ Fน เพื1อให้ เจ้ าหน้ าที1ทําการ
เก็บบัตรลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี F
• ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง : ให้ ผ้ ูถือหุ้นที1ไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ หรื องดออก
เสียงในแต่ละระเบียบวาระยกมือเพื1อลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว
• ผู้มาประชุมที1ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบตั ิ ดังนี F
แบบมอบฉันทะแบบ ก. : ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุม
ด้ วยตนเอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

หน้ า 2 จาก 16

6.

7.

8.
9.

แบบมอบฉันทะแบบ ข. : กรณี ผ้ ูม อบฉัน ทะกํ า หนดการออกเสีย งไว้ ล่ว งหน้ า ในแต่ล ะ
ระเบียบวาระนันF บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกคะแนนเสียงไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ผู้มาประชุมที1ได้ รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้ นแต่กรณี ที1
ผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบ
วาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนก็ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงใน
ห้ องประชุมได้ ตามที1เห็นสมควร
แบบมอบฉันทะแบบ ค. : การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ ออกเสียง
ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วก็ไม่ต้องลงมติในห้ องประชุม
ตลอดการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น และขันF ตอนการนับ คะแนนเสีย งของการประชุม ครั งF นี F บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ให้
ผู้เชี1ยวชาญจากภายนอกเป็ นผู้ดําเนินการ รวมถึงจัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีร่วมเป็ นพยานในการนับคะแนนเสียง
เพื1 อ ทํ า หน้ า ที1 ดู แ ลให้ ก ารประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เป็ นไปอย่ า งโปร่ ง ใส ถูก ต้ อ งตามกฎหมายและข้ อ บัง คับ
ของบริ ษัทฯ
สํา หรั บ วาระพิ จ ารณาอนุมัติ แต่ง ตังF กรรมการที1 พ้ นจากตํ า แหน่ง ตามวาระกลับ เข้ าเป็ นกรรมการนันF
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ ลงคะแนนให้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยบริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนสําหรับวาระ
นี Fทังหมด
F
ทังเห็
F นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง เพื1อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
กรรมการที1ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นการส่วนตัวจะไม่ใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที1กรรมการท่านนันF
มีสว่ นได้ เสีย เว้ นแต่กรรมการอิสระที1เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ภายหลังจากการประชุมเสร็ จสิ Fนครบทุกวาระแล้ ว บริ ษัทฯ ขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทังหมด
F
ที1ยงั ไม่ได้ ใช้ จากผู้ถือหุ้น เพื1อความโปร่งใส และใช้ เป็ นหลักฐานในการนับคะแนนต่อไป

นางสาวสุณี เสรี ภาณุ ประธานในการประชุม (“ประธานฯ”) ขอให้ เจ้ าหน้ าที1แจ้ งให้ ที1ประชุมรั บทราบถึ ง
จํานวนผู้เข้ าประชุม และเจ้ าหน้ าที1ได้ แจ้ งต่อที1ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103
และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 40 ซึง1 กําหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นที1มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อ ไม่น้อยกว่ากึ1งหนึ1งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
F
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที1จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
F
(ไม่น้อยกว่า 266,666,667 หุ้น) จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
โดยในขณะนี F มีผ้ ถู ือหุ้นทังที
F 1มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวนทังสิ
F Fน 558 ราย นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ 600,623,916 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 75.08 ของจํานวนหุ้นจดทะเบียน
ที1ชําระแล้ ว ซึง1 ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ จึงขอให้ ประธานในที1ประชุมเปิ ดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
นางสาวสุ ณี เสรี ภาณุ ประธานในที1 ป ระชุ ม ได้ กล่ า วเปิ ดประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2558
ของบริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที1กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี F
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วาระที+ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ ที1ป ระชุมผู้ถื อหุ้น พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถื อหุ้น ประจํ าปี 2557
ที1ได้ ประชุมเมื1อวันที1 24 เมษายน 2557 ได้ สง่ สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ ภา ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ลา ที1 ก ฎห ม า ย กํ า ห น ด พ ร้ อ ม ทั งF ได้ เ ผย แ พ ร่ ท า ง เ ว็ บ ไซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ
(www.mcgroupnet.com) แล้ ว โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ส่งไปพร้ อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 แล้ วนันF
ประธานฯ ได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ1มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ1งไม่มีผ้ ูถือหุ้น
ในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อคัดค้ านรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2557 เป็ นอย่างอื1น ประธานฯ จึงขอให้
ที1ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง1 สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี F
เห็นด้ วย
583,035,216
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 97.0362
ไม่เห็นด้ วย
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
17,807,800
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 2.9638
มติท+ ีประชุม ที+ประชุ มโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ+งมาประชุ มและมีสิท ธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2557
วาระที+ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2557

ประธานฯ ได้ รายงานต่อที1ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สําหรับปี 2557 ที1ผา่ นมา นับว่าเป็ นปี ที1ท้าทายปี หนึ1งของบริ ษัทฯ
ในการที1ต้องเผชิญอุปสรรคและปั จจัยลบต่างๆ อย่างหลีกเลี1ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็ นสถานการณ์ ความไม่สงบทางการเมือง
ในช่วงครึ1 งแรกของปี หรื อภาวะเศรษฐกิจที1เติบโตในอัตราที1ชะลอตัวลงจากปี ก่อน เนื1องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
โลกราคาสินค้ าเกษตรที1ปรับตัวลดลง การส่งออกเติบโตอยู่ในระดับตํ1ากว่าที1คาดหมาย หนี Fภาคครัวเรื อนที1เพิ1มสูงขึ Fนเหล่านี F
เป็ นผลให้ การบริ โภคของภาคเอกชนและครัวเรื อนเป็ นไปอย่างซบเซา
อย่า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ ยัง คงความมุ่ง มั1น ในการขยายธุ ร กิ จ ตามวิ ส ัย ทัศ น์ ที1 จ ะเป็ นผู้นํ า ด้ า นธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก
เครื1 องแต่งกายและไลฟ์ สไตล์ในภูมิภาคเอเชีย โดยยังคงกลยุทธ์ในการเพิ1มความแข็งแกร่งของฐานธุรกิจทังในตลาดธุ
F
รกิจเดิม
และตลาดใหม่ โดย:
- ในเดือนมีนาคม: บริ ษัทได้ มีการจัดตังตั
F วแทนจัดจําหน่ายสินค้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ ในประเทศเวียดนาม
- ในเดือนมิถนุ ายน: เปิ ดตัวร้ านค้ าปลีก “The Blue Brothers Denim Store” อย่างเป็ นทางการ
- ในเดือนกันยายน: เปิ ดตัวสินค้ าใหม่ ”Mc mini girls” ภายใต้ แบรนด์ “Mc mini” เพื1อขยายฐานลูกค้ า
จากเดิมที1เจาะจงเฉพาะกลุม่ เด็กผู้ชายอายุ 6-12 ปี ครอบคลุมสูก่ ลุม่ เด็กผู้หญิงอายุ 6-12 ปี
- ในเดือนธันวาคม: เปิ ดตัวสินค้ าใหม่ “Mc Plus” ภายใต้ แบรนด์ “Mc” เพื1อขยายเข้ าสู่ฐานกลุม่ ลูกค้ า
ไซส์พิเศษ
นอกจากนี F อีกหนึง1 เหตุการณ์สาํ คัญก็คือ การที1หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ได้ รับเลือกนําเข้ าคํานวณดัชนี SET100
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับว่าเป็ นความภาคภูมิใจของทังผู
F ้ บริ หาร และพนักงานทุกคน
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นอกจากการนํ า เสนอแบรนด์ ใ หม่ แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ เพื1 อ ขยายกลุ่ม ผู้บ ริ โ ภคให้ ค รอบคลุม มากยิ1 ง ขึ นF
สําหรับทุกเพศ ทุกวัย และทุกไลฟ์ สไตล์ ความสะดวกสบายในการหาซื Fอสินค้ านับเป็ นอีกหนึง1 ปั จจัยในการเติบโตของบริ ษัทฯ
โดยบริ ษัทฯ มีความพยายามอย่างต่อเนื1องในการขยายช่องทางการจัดจําหน่าย เพื1อให้ สินค้ าสามารถเข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภค
ได้ อย่างทัว1 ถึง โดย ณ สิ Fนปี 2557 บริ ษัทฯมีช่องทางการจัดจําหน่ายทังสิ
F Fน 819 แห่ง แบ่งเป็ น
- จุดจําหน่ายในประเทศ 798 แห่ง ซึง1 รวมจุดจําหน่ายของ ไทม์ เดคโค อีกจํานวน 89 แห่ง
- จุดจําหน่ายต่างประเทศ 21 แห่ง
สําหรับอีกหนึ1งช่องทางในการขยายช่องทางการจัดจําหน่าย คือ การรุ กเข้ าสูต่ ลาด ASEAN ผ่านการแต่งตังF
ตัว แทนจํ า หน่า ย ซึ1ง การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ในส่ว นนี เF ป็ นไปอย่า งน่า พอใจ โดย ณ สินF ปี 2557 บริ ษั ท ฯ มี จุด จํ า หน่า ย
ในต่างประเทศทังสิ
F Fน 21 แห่ง แบ่งเป็ น ในประเทศพม่า 18 แห่ง ประเทศลาว 1 แห่ง และ ประเทศเวียดนามที1เริ1 มจัดจําหน่าย
ในปี 2557 ที1ผา่ นมา มีจดุ จําหน่าย 2 แห่ง
สํา หรั บปี 2557 บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ จ ากการขาย จํ านวน 3,470 ล้ า นบาท เพิ1 ม ขึนF ร้ อยละ 16.7 จากปี ก่ อ น
โดยปั จจัยหลักในการเติบโตเป็ นผลมาจาก 2 ปั จจัย คือ
1) การขยายธุรกิจของเราสูธ่ ุรกิจไลฟ์ สไตล์อย่างเต็มตัว ผ่านการเข้ าร่ วมลงทุนในบริ ษัทไทม์ เดคโค คอร์
ปอเรชัน1 จํากัด เมื1อเดือนพฤศจิกายน ปี 2556 โดยในปี 2557 ที1ผ่านมา เป็ นปี แรกที1บริ ษัท มีการควบรวม
ผลการดําเนินงานของ ไทม์ เดคโค เต็มปี และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 12 จากยอดขายรวม
2) ความพยายามในการขยายจุดจําหน่ายอย่างต่อเนื1อง ซึง1 เป็ นหนึ1งกลยุทธ์ ในการเติบโตของบริ ษัท เพื1อให้
สินค้ าสามารถเข้ าถึงกลุม่ ผู้บริ โภคได้ อย่างทัว1 ถึง และรักษาความเป็ นผู้นําทางการตลาด โดยในปี 2557
บริ ษัทสามารถเพิ1มจุดขายขึ Fนอีก 125 สาขา ส่งผลให้ ณ สิ Fนเดือนธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีจุดจําหน่าย
ทังสิ
F Fน 819 แห่งแยกเป็ น จุดจําหน่ายสินค้ าผลิตภัณฑ์:
- กลุม่ เสื Fอผ้ าเครื1 องแต่งกาย จํานวน 730 แห่ง
- กลุม่ สินค้ าไลฟ์ สไตล์ จํานวน 89 แห่ง
แต่จากปั จจัยทางเศรษฐกิจที1มีการเติบโตตํ1ากว่าที1คาดการณ์ไว้ ทําให้ ผ้ บู ริ โภคระมัดระวังในการจับจ่าย และ
การบริ โภคโดยรวมเป็ นไปอย่างซบเซาตลอดทังปี
F ส่งผลให้ อตั ราการเติบโตของยอดขายต่อร้ านเดิม (same store sales
growth) ของปี 2557 ลดลงร้ อยละ 8.1 จากปี ก่อน
เมื1อพิจารณารายได้ จากการขายแบ่งตามช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่ารายได้ จากการขายผ่านร้ านค้ าปลีก
ของตนเอง ในปี 2557 มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 47 ของรายได้ รวม ปรับตัวสูงขึ Fนจากร้ อยละ 38 ในปี 2556 ซึ1งเป็ นไปตาม
แผนธุรกิจของบริ ษัทฯ ที1ม่งุ เน้ นการขยายร้ านค้ าปลีกของตนเอง และเพิ1มสัดส่วนรายได้ จากการขายผ่านช่องทางการขาย
ประเภทนี Fเนื1องจากข้ อได้ เปรี ยบในความคล่องตัวในการขยายจุดจําหน่ายที1สามารถทําได้ รวดเร็ ว ทําให้ บริ ษัทฯ มีจดุ จําหน่าย
ที1ครอบคลุมตลาดได้ มากขึ Fน และสามารถรักษาความเป็ นผู้นําของตลาดไว้ ได้
สําหรับ กําไรขันต้
F นปรับตัวเพิ1มขึ Fนร้ อยละ 12.1 จากปี ก่อน อยู่ที1 1,888 ล้ านบาท จากยอดขายที1เติบโตขึ Fน
ทังF นีคF ิดเป็ นอัตรากํ าไรขันF ต้ นโดยรวมต่อรายได้ จากการขายที1อัต ราร้ อยละ 54.4 โดยธุรกิ จ เสื Fอผ้ าและเครื1 องแต่งกาย
มีอตั ราการทํากําไรขันต้
F นอยู่ที1ร้อยละ 55.4 ลดลงจากร้ อยละ 57 เป็ นผลจากโปรแกรมส่งเสริ มการขายเพื1อช่วยกระตุ้น
ยอดขายจากเศรษฐกิจที1ชะลอตัวในช่วงที1ผา่ นมา สําหรับธุรกิจนาฬิกา มีอตั ราการทํากําไรขันต้
F นอยูท่ ี1ร้อยละ 47.1
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ในปี 2557 มีกําไรสุทธิ จํานวน 712 ล้ านบาท ปรับลดลงในอัตราร้ อยละ 3 จากปี ก่อน ซึ1งนอกเหนือจาก
กิ จ กรรมเพื1 อ ส่ง เสริ มการขายที1 ก ล่า วเบื อF งต้ น แล้ ว การขยายธุ ร กิ จ ในส่ว นของการนํ า เสนอแบรนด์ ใ หม่เ พื1 อ ตอบสนอง
กลุม่ ลูกค้ ากลุม่ ใหม่ หนึ1งในกลยุทธ์ ของการเติบโตของธุรกิจในอนาคต การเพิ1มขึ Fนของค่าใช้ จ่ายในการขาย จากการขยาย
จุดจําหน่ายเพื1อให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเข้ าถึงสินค้ าได้ สะดวกยิ1งขึ Fน ในขณะที1ยอดขายได้ รับผลกระทบจากการจับจ่ายที1ซบเซา
เหล่านีสF ่งผลกระทบระยะสันต่
F อการทํากํ าไรของบริ ษัท โดยอัตราการทํ ากํ าไรสุทธิ รวมอยู่ที1ร้อยละ 20.1 ธุรกิ จเสื Fอผ้ า
เครื1 องแต่งกายมีอตั รากําไรสุทธิอยูท่ ี1 22.2 และ ธุรกิจนาฬิกามีอตั รากําไรสุทธิอยูท่ ี1 ร้ อยละ 8
ในส่วนของฐานะทางการเงินของบริ ษัทนันF ณ สิ Fนปี 2557 บริ ษัทมีเงินสดคงเหลือจํานวน 1,699 ล้ าน เมื1อ
เทียบกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 155 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราหนี Fสินสุทธิตอ่ ทุนของบริ ษัทที1 ลบ 0.4 เท่า
แม้ วา่ อัตราการเติบโตจะไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที1วางไว้ แต่บริ ษัทยังคงเชื1อมัน1 ในศักยภาพของการเติบโตใน
ธุรกิจค้ าปลีกเสื Fอผ้ าเครื1 องแต่งกายและสินค้ าไลฟ์ สไตล์ โดยในปี 2558 นี F บริ ษัทยังคงแนวทางการดําเนินธุรกิจภายใต้ กลยุทธ์
หลัก อันได้ แก่
1) การขยายช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ยสิน ค้ า ให้ ค รอบคลุม และนํ า เสนอช่ อ งทางการขายรู ป แบบใหม่ ๆ
สําหรับตลาดในประเทศ ซึง1 รวมถึงการจัดจําหน่ายทางอินเตอร์ เน็ต
2) การเพิ1มแบรนด์สนิ ค้ า การพัฒนา และ การนําเสนอสินค้ ากลุม่ ใหม่อย่างต่อเนื1อง สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
ของบริ ษั ท ฯ ที1 มุ่ง มั1น เติ บ โตเป็ นธรุ กิ จ ค้ า ปลี ก ไลฟ์ สไตล์ อาทิ เ ช่ น ในช่ ว งเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ ที1 ผ่า นมา
บริ ษั ท ฯ มี ก ารนํ า เสนอกระเป๋ าเดิ น ทางในร้ านค้ า ปลี ก ของบริ ษั ท จากไลฟ์ สไตล์ ข องผู้บ ริ โ ภคที1 มี
การเดินทางท่องเที1ยวไปพบประสบการณ์ใหม่เพิ1มมากขึ Fน
3) การขยายธุรกิจเพิ1มเติมไปยังตลาดใหม่ที1มีอตั ราการเติบโตที1ดีในต่างประเทศต่อไป เพื1อเพิ1มฐานรายได้
และกําไรของบริ ษัท
การพัฒนาองค์ ก ร ซึ1ง ปั จจุบันมีก ารกระทํา ควบคู่กันไป โดยส่ง เสริ ม ให้ มี การใช้ ข้อ มูลสารสนเทศอย่างมี
ประสิท ธิ ภ าพที1 นํ า ไปสู่ก ารสร้ างสรรค์ ผ ลงานนวัต กรรมเพิ1 ม มากขึนF มี ก ารวางระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื1 อ รองรั บ
การขยายตัวของธุ รกิ จในอนาคต นอกจากนี F การบริ หารทรั พ ยากรบุคคลซึ1งเป็ นอี กหนึ1ง ปั จ จัย ที1บ ริ ษัท ให้ ความสํา คัญ
เป็ นอย่างยิ1ง เพราะบริ ษัทเชื1อว่าการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจไม่สามารถเป็ นไปอย่างยัง1 ยืนได้ หากปราศจากการพัฒนา
บุคลากรให้ มีทกั ษะทังในเรื
F 1 องความรู้ ความเชี1ยวชาญด้ านการทํางานและการใช้ ชีวิต
ประธานฯ ได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามประการใดหรื อไม่ ซึง1 มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ1มเติม
ดังนี F
ผู้รับมอบฉันทะ
: ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยมีข้อสอบถาม 2 คําถาม ดังนี F
(นายสุภทั ร พลพิพฒ
ั นพงศ์) 1. ตามที1 บ ริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกาศเข้ า เป็ นแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทย ในการต่อ ต้ า น
การทุจ ริ ต จึ ง ขอสอบถามถึ ง ความคื บ หน้ า ของการดํ า เนิ น การให้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
หน่วยงานที1เกี1ยวข้ องอย่างไรบ้ าง
2. จากการขยายช่องทางการจัดจํ าหน่ายของสินค้ าแบรนด์อื1นๆ จากต่างประเทศเข้ าไปใน
ต่างจังหวัดมากขึนF ส่งผลกระทบกับบริ ษัทฯ หรื อไม่ อย่างไร และมีกลยุทธ์ รองรับกรณี นี F
อย่างไร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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ประธานกรรมการตรวจสอบ : สําหรับคําถามในข้ อที1 1 ขอชี Fแจงว่า บริ ษัทฯ อยู่ระกว่างการวางแผนให้ ได้ รับการรับรอง โดยได้
การส่ ง ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง เข้ าอบรมหลัก สูต ร Anti-Corruptionของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เพื1อดําเนินการจัดทําแผนงานและแนวทางการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น
รูปธรรม
ประธานฯ
: การขยายช่องทางการจําหน่ายของแบรนด์ตา่ งประเทศนันF ขอชี Fแจงว่า บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบ
เพี ย งเล็กน้ อ ยเท่า นันF ซึ1ง ที1 ผ่า นมาได้ มีก ารประเมิ นผลกระทบและมี แ ผนการรองรั บ อยู่แ ล้ ว
โดยยัง คงเชื1 อ มั1น ในกลยุท ธ์ ก ารขยายช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ย เพื1 อ อํ า นวยความสะดวก
ในการเข้ าถึงลูกค้ า และนอกจากนี F บริ ษัทฯ มีความเข้ าใจในพฤติกรรม และรสนิยมของผู้บริ โภค
เป็ นอย่างดี รวมถึงกลยุทธ์ การบริ หารต้ นทุนอย่างแข็งแรง จึงมัน1 ใจว่า บริ ษัทฯ จะยังคงรักษา
ความเป็ นผู้นําในตลาดนี Fไว้ ได้
ผู้ถือหุ้น
(นายกัมพล วัฒน์สขุ สันติ)
นายวิรัช เสรี ภาณุ
กรรมการ และ
รองกรรมการผู้จัด การใหญ่
กลุม่ งานปฏิบตั ิการผลิต

: เงินลงทุนระยะสันที
F 1ปรากฏตามงบการเงิน ซึ1งระบุว่าเป็ นตราสารทุนถือไว้ เพื1อค้ า และมีการซื Fอ
ขายในระหว่างปี จึงขอสอบถามว่าทรัพย์สนิ นันคื
F ออะไร และมีกําไรขาดทุนอย่างไร
: บริ ษัทฯ มีการลงทุนเงินทุนระยะสันในกองทุ
F
นตราสารหนี F ซึ1งให้ ผลตอบแทน และมีสภาพคล่อง
มากกว่าเงินฝากประจํา โดยมีอตั ราผลตอบแทนอยูท่ ี1ร้อยละ 2.2-2.4

ผู้ถือหุ้น
: บริ ษัทฯ มีแผนการดําเนินการอย่างไร ในการดึงดูดให้ ลูกค้ าเข้ ามาจับจ่ายในร้ านค้ ามากขึนF
(นายสมเจน สุขศรี พานิชย์) เพื1อให้ Same Store Sales Growth เพิ1มขึ Fน
ประธานฯ
: เนื1องด้ วยผลกระทบจากเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอยู่ในสภาวะซบเซา จึงส่งผลกระทบ
ให้ ก ารขายสิน ค้ า ต่ า งๆ ค่อ นข้ า งซบเซาตามไปด้ ว ย แต่อ ย่า งไรก็ ดี บ ริ ษั ท ฯ ก็ มี ก ารกระตุ้น
ยอดขายด้ วยการออกโปรโมชัน1 ต่างๆ และการเพิ1มประสบการณ์ใหม่ในการซื Fอสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า
เช่น โครงการร้ านค้ าในสถานีนํ Fามันปตท. เป็ นต้ น
นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ : กล่าวถึงกลยุทธ์ ที1จะเพิ1ม Same Store Sales Growth ว่า บริ ษัทฯ มีการพิจารณาในหลาย
รองกรรมการผู้จัด การใหญ่ ส่วนประกอบกัน ไม่วา่ จะเป็ นในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์ที1จะต้ องตอบโจทย์ของผู้บริ โภค ในแง่ราคา
กลุม่ งานการตลาด
และการบริ หารต้ นทุนที1 เหมาะสม เพื1อให้ ผ้ ูบริ โภคมี ความสุขที1จ ะซือF สินค้ า รวมถึ งเรื1 อ งการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ คลอบคลุมความต้ องการของผู้บริ โภค เช่น ในปี ที1ผ่านมามีการจัดจําหน่าย
กระเป๋ าเดินทาง ซึ1งเป็ นสินค้ าไลฟ์ สไตล์ หรื อการขยายผลิตภัณฑ์ ไปยังกลุ่มสินค้ าไซส์พิเศษ
(Mc Plus) เป็ นต้ น ซึ1งนับเป็ นการเพิ1มความสนใจต่อสินค้ าภายในร้ าน และเพิ1มยอดขายต่อ
ตารางเมตรของร้ านอีกด้ วย สําหรับส่วนของแคมเปญเพื1อกระตุ้นการขายก็เป็ นอีกจุดนึงที1ช่วย
เพิ1มยอดขายของบริ ษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นกลยุทธ์การขายแบบ Plus Sale หรื อ Combo Set เป็ นต้ น
เมื1อไม่มคี ําถามเพิ1มเติม ประธานฯ จึงสรุปเป็ นมติ ดังนี F
มติท+ ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯประจําปี 2557
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วาระที+ 3

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สินB สุดวันที+ 31 ธันวาคม 2557 และ
รายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สิงหเสนี รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ งานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
เป็ นผู้รายงานในวาระนี F
ดร.นฤมล สิงหเสนี ได้ รายงานว่า เพื1อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทํางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ Fนสุดวันที1 31 ธันวาคม 2557 ซึง1 ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
ซึ1งได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื1อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิงบการเงินดังกล่าวตาม
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ซึ1งมีความเห็นว่ารายงานทางการเงิ นในปี 2557 มีความถูกต้ อง
ครบถ้ วน เป็ นที1เชื1อถื อได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้ อ “งบการเงิน” ของรายงานประจํ าปี 2557 ในรู ปแบบ
CD-ROM ซึง1 ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังF นี Fแล้ ว สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี F
งบการเงินรวม บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,857 ล้ านบาท เพิ1มขึ Fน 205 ล้ านบาท โดยมีหนี Fสิน 932 ล้ านบาท
ลดลง 19 ล้ านบาท ในส่วนของงบกําไรขาดทุน ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 3,538 ล้ านบาท มีกําไรสุทธิ 712 ล้ านบาท
คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 0.89 บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,880 ล้ านบาท เพิ1มขึ Fน 124 ล้ านบาท โดยมีหนี Fสิน 959
ล้ านบาท ลดลง 211 ล้ านบาท ในส่วนของงบกําไรขาดทุน ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 3,777 ล้ านบาท มีกําไรสุทธิ
839 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 1.05 บาท
ประธานฯ ได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ1มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ1งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใน
ห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ Fนสุดวันที1 31 ธันวาคม 2557 และรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เป็ นอย่างอื1น จึงขอให้ ที1ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ1งสามารถสรุ ปเป็ นมติ
ดังนี F
เห็นด้ วย
600,913,416
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0
มติท+ ีประชุม ที+ประชุ มโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ น ซึ+งมาประชุ มและมีสิท ธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติ
งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ สินB สุ ดวันที+ 31 ธัน วาคม 2557 และรายงานของ
ผู้สอบบัญชี
วาระที+ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจําปี 2557

ประธานฯ ได้ รายงานต่อที1ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื1อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา
115 ประกอบกับข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 52 ที1กําหนดให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากเงิ นกําไรเท่านันF โดยจากผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2557 บริ ษัทฯ มีผลกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมจํานวน 711,644,698 บาท ซึง1 พิจารณาแล้ ว
เห็นควรเสนอให้ มีการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงาน ปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ1งในระหว่างปี 2557
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น รวมแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ดังนันF
คงเหลือที1ต้องจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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จึ ง ขอเสนอต่ อ ที1 ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื1 อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารจั ด สรรกํ า ไรและการจ่ า ยเงิ น ปั นผล
ประจําปี 2557 ซึง1 เป็ นการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 จากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม งวดวันที1
1 กรกฎาคม 2557 ถึ ง วัน ที1 31 ธั น วาคม 2557 ในอัต ราหุ้น ละ 0.40 บาท จํ า นวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็ นเงิ น
320,000,000 บาท โดยเงินปั นผลจํานวน 0.40 บาทต่อหุ้น จะจ่ายจากกําไรสุทธิที1ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล ซึง1 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี
บริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดรายชื1 อ ผู้ถื อ หุ้น เพื1 อ สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผล ในวัน พฤหัส บดี ที1 7 พฤษภาคม 2558
(Record date) และให้ รวบรวมรายชื1อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(แก้ ไขเพิ1มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ ที1 8 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในวันพฤหัสบดีที1 21 พฤษภาคม 2558
ประธานฯ ได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ1มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ1งไม่มีผ้ ูถือหุ้น
ในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2557 เป็ นอย่างอื1น ประธานฯ จึงขอให้
ที1ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง1 สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี F
เห็นด้ วย
600,913,416
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0
มติท+ ีประชุม ที+ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติการ
จั ด สรรกํ า ไรและการจ่ ายเงิ น ปั นผล ประจํ า ปี 2557 ในอั ต ราหุ้ นละ 0.80 บาท ทั Bง นี บB ริ ษั ท ฯ
ได้ จ่ายเงิน ปั นผลระหว่ า งกาลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ น แล้ ว ในอัตราหุ้ น ละ 0.40 บาท ดังนั นB คงเหลือที+ต้อ ง
จ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในงวดสุดท้ ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจะจ่ ายเงินปั นผล
จากกํ า ไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น รวม งวดวั น ที+ 1 กรกฎาคม 2557 ถึ ง วั น ที+ 31 ธั น วาคม 2557
ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จํานวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็ นเงิน 320,000,000 บาท และบริ ษัทฯ
กําหนดรายชื+อผู้ถอื หุ้นเพื+อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที+ 7 พฤษภาคม 2558 (Record date) และ
ให้ รวบรวมรายชื+อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535
(แก้ ไขเพิ+มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที+ 8 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ ายเงิน
ปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นในวันที+ 21 พฤษภาคม 2558
วาระที+ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตังB ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานในวาระนี F
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แจ้ งต่อที1ประชุมว่า เพื1อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ1งกําหนดให้ ที1ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
F ้ สอบบัญชีและกําหนด
ค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัทฯ นอกจากนี Fตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที1 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 ที1 ส อบทานหรื อ ตรวจสอบและ
แสดงความเห็น ต่องบการเงิ นของบริ ษัท มาแล้ ว 5 รอบบัญชี ติดต่อกัน โดยสามารถแต่ง ตังF ผู้สอบบัญชี รายใหม่ที1ส ังกัด
สํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ จะแต่งตังผู
F ้ สอบบัญชีรายที1พ้นจากการปฏิบตั ิ
หน้ า ที1เ นื1องจากการหมุน เวีย นผู้สอบบัญ ชี เ ป็ นผู้สอบบัญชี ข องบริ ษั ทฯ ได้ เมื1อ พ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยสองรอบปี บัญ ชี
นับแต่วนั ที1ผ้ สู อบบัญชีรายดังกล่าวพ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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ทังF นี คF ณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที1 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบคัด เลือ กและนํ า เสนอผู้ส อบบัญ ชี จ าก
สํานักงานบัญชีชันF นํา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี1ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอตั ราค่าสอบบัญชีที1เหมาะสม
และคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นชอบแต่งตังผู
F ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558 ตามที1คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
จึงนําเสนอต่อที1ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
F ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558 ดังนี F
1. อนุมัติแต่งตังF บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ประจําปี 2558 ดังมีรายชื1 อ
ผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี F
1) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที1 3516 และ/หรื อ
2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที1 4521

และ/หรื อ

3) นางสาวรสพร เดชอาคม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที1 5659

และ/หรื อ

4) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที1 5872
โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชีท่านใดท่านหนึ1งเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 เป็ นเงิน 1,100,000 บาท ซึ1งเป็ นอัตราเดิมเท่ากับ
ปี 2557
2. อนุมตั ิการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบหากบริ ษัท สํานักงาน
อี ว าย จํ า กัด จะต้ อ งจัด หาผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตท่า นอื1 น ในกรณี ที1 ผ้ ูส อบบัญ ชี ข้ า งต้ น ไม่ ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานได้
3. อนุมัติ ก ารมอบอํ า นาจให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ เป็ นผู้อ นุมัติ ค่า สอบทานงบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่อ ย
บริ ษัทร่วม และกิจการร่วมค้ าที1จะเกิดขึ Fนใหม่ในปี 2558
นอกจากนี Fบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จะได้ รับการแต่งตังเป็
F 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 แมนูแฟคเจอริ1 ง
จํากัด, บริ ษัท ว้ าว มี จํากัด, บริ ษัท ลุค บาลานซ์ จํากัด และบริ ษัท ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชัน1 จํากัด
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํ ากัด และผู้สอบบัญชี ที1เสนอแต่งตังเป็
F นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี1ยวข้ องกับบริ ษัทดังกล่าว
ในลักษณะที1จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที1อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ1มเติมประการใดหรื อไม่
ซึ1งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการแต่งตังผู
F ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2558 เป็ นอย่างอื1น จึงขอให้ ที1ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง1 สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี F
เห็นด้ วย
597,205,416
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 99.3829
ไม่เห็นด้ วย
90,100
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0150
งดออกเสียง
3,617,900
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.6021
มติท+ ีประชุม ที+ประชุ มโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ น ซึ+งมาประชุ มและมีสิท ธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติ
แต่ งตังB บริ ษั ท สํานั กงาน อีวาย จํากั ด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษั ท ฯ ประจําปี 2558 ดังมีรายชื+ อ
ผู้สอบบัญชี ดังนี B

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

หน้ า 10 จาก 16

1) นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที+ 3516 และ/หรือ
2) นางสาวพิมพ์ ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที+ 4521 และ/หรือ
3) นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที+ 5659 และ/หรือ
4) นางสาวสุมนา พันธ์ พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที+ 5872
โดยให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ท่ า นใดท่ า นหนึ+ ง เป็ นผู้ ทํา การตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น
ของบริ ษั ท ฯและกํา หนดค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี ป ระจํา ปี 2558 เป็ นเงิน 1,100,000 บาท
ซึ+งเป็ นอัตราเดิมเท่ ากับปี 2557, อนุ มัติการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบหากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จะต้ องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตท่ านอื+น
ในกรณีท+ ีผ้ ูสอบบัญชีข้างต้ นไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ และอนุ มัติการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ เป็ นผู้อนุ มัติ ค่าสอบทานงบการเงิน ของบริ ษัท ย่ อ ย บริ ษัท ร่ วม และกิ จการร่ วมค้ า ที+จ ะ
เกิดขึนB ใหม่ ในปี 2558
วาระที+ 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตังB กรรมการแทนกรรมการที+ต้องพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที1ประชุมว่า เพื1อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที1ดีของบริ ษัทฯ กรรมการบริ ษัทฯ
ซึ1งมีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุมไม่ควรอยู่ในที1ประชุม จึงขอเรี ยนเชิญกรรมการซึ1งต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระในการ
ประชุมในครังF นี F ได้ แก่ นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร, นางจํานรรค์ ศิริตนั และนายศุภศักดิ< จิรเสวีนปุ ระพันธ์ ออกจากห้ องประชุม
จนกว่าการพิจารณาวาระนี Fจะแล้ วเสร็ จ
กรรมการ 3 ท่าน ที1ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระได้ ออกจากห้ องประชุม
ประธานฯ ได้ นํา เสนอต่อที1ป ระชุม ว่า เพื1อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ.2535
มาตรา 71 และข้ อ บังคับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 21 ซึ1งกํ า หนดให้ ในการประชุม ผู้ถือ หุ้นสามัญประจํ าปี ทุกครั งF ให้ กรรมการ
ออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง1 ในสาม ซึง1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 นี F กรรมการที1ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระมีจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร, นางจํานรรค์ ศิริตนั และนายศุภศักดิ< จิรเสวีนปุ ระพันธ์
ซึ1 ง คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ไม่ ร วมกรรมการที1 ค รบกํ า หนดตามวาระ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบกับ ข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทน ซึ1ง ไม่ร วมกรรมการที1 มีส่วนได้ เ สีย ได้ พิจ ารณาอย่า งรอบคอบแล้ ว ว่า
กรรมการทังF 3 ท่าน เป็ นผู้มีค วามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ อัน เป็ นประโยชน์ ต่อ บริ ษั ทฯ สามารถอุทิศ เวลาและ
ความสามารถเพื1อพัฒนาบริ ษัทต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้ วนในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535, พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535, ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ที1 เ กี1 ย วข้ องแล้ ว จึง เสนอให้ ที1ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น อนุมัติ แต่ง ตังF
คณะกรรมการที1ออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2558 จํานวน 3 ท่าน คือ นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร, นางจํานรรค์ ศิริตนั
และนายศุภศักดิ< จิรเสวีนปุ ระพันธ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง1
สําหรั บประวัติและรายละเอียดของกรรมการทังF 3 ท่านที1ได้ รับการเสนอชื1 อ และข้ อมูลต่างๆ ที1เกี1 ยวข้ อง
บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบตามสิ1งที1สง่ มาด้ วย 4 ซึ1งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว และในวาระนี F
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติแต่งตังกรรมการทั
F
งF 3 ท่านเป็ นรายบุคคล
ประธานฯ ได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามประการใดหรื อไม่ ซึง1 มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ดังนี F
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ผู้ถือหุ้น
: สอบถามถึงวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที1กําหนดไว้
(นายกัมพล วัฒน์สขุ สันติ) ว่าบริ ษัทฯ มีเจตนารมณ์อย่างไร
ประธานฯ
: บริ ษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการกําหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ เพื1อให้ กรรมการอิสระมีความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที1อย่างแท้ จริ ง ดังนันF หากกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี
ตามวาระที1กําหนดไว้ แล้ ว บริ ษัทฯ จะมีการพิจารณาถึงความเป็ นอิสระ ความสามารถ และความ
เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของท่านนันF ซึ1งหากพิจารณาแล้ วยังมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนและเห็นว่ายังมีความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่ง ก็ยงั สามารถดํารงตําแหน่งต่อไปได้
ประธานฯ ได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ1มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ1งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใน
ห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการแต่งตังกรรมการทั
F
งF 3 กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึ1งเป็ นอย่างอื1น
จึงขอให้ ที1ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง1 สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี F
1. นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
โดยมีคะแนนเสียง ดังนี F
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

600,836,416
90,100
0

2. นางจํานรรค์ ศิริตนั
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9850
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0150
คิดเป็ นร้ อยละ
0

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี F
600,836,416
90,100
0

3. นายศุภศักดิ< จิรเสวีนปุ ระพันธ์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

คะแนน
คะแนน
คะแนน

600,836,416
90,100
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9850
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0150
คิดเป็ นร้ อยละ
0

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี F
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9850
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0150
คิดเป็ นร้ อยละ
0

มติท+ ีประชุม ที+ประชุ มโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ น ซึ+งมาประชุ มและมีสิท ธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติ
แต่ งตังB นายสมชัย อภิวัฒนพร, นางจํานรรค์ ศิริตัน และนายศุภศักดิS จิรเสวีนุประพันธ์ ที+ต้องออก
ตามวาระ ให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่ ออีกวาระหนึ+ง
ประธานฯ เชิญกรรมการที1ออกจากห้ องประชุมทังF 3 ท่าน คือ นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร, นางจํานรรค์ ศิริตนั และ
นายศุภศักดิ< จิรเสวีนปุ ระพันธ์ กลับเข้ าห้ องประชุม
วาระที+ 7

พิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรั บเดือนเมษายน 2558 เป็ นต้ นไป และพิจารณาโบนั ส
กรรมการสําหรับปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ น ายสมชัย อภิ วัฒ นพร ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
เป็ นผู้นําเสนอวาระนี Fต่อที1ประชุม
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นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นําเสนอต่อที1ประชุมผู้ถือหุ้นว่า
เพื1อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 27 กําหนดให้
กรรมการบริ ษัทฯ มี สิทธิ ได้ รั บค่า ตอบแทนกรรมการจากบริ ษั ทฯ ในรู ปของเงิ นรางวัล เบียF ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื1น ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อตามที1ที1ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
F
้ ถือหุ้นซึ1งมาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นจํานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที1ประชุมผู้ถือ
หุ้นจะมีมติเปลีย1 นแปลงเป็ นอย่างอื1นก็ได้ นอกจากนี Fกรรมการบริ ษัทฯ มีสิทธิได้ รับเบี Fยเลี Fยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ
ของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แก่ ผลประกอบการ
ของบริ ษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที1ได้ รับมอบหมาย และการเปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทังการ
F
สร้ างแรงจูงใจสําหรับบุคลากรที1มีคณ
ุ สมบัติที1เหมาะสม จึงขอเสนอให้ ที1ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สําหรับเดือนเมษายน 2558 เป็ นต้ นไป และพิจารณาโบนัสกรรมการสําหรับปี 2558 ดังนี F
• ค่าตอบแทนที1เป็ นตัวเงิน :
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
- ประธานคณะกรรมการ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจํานวน 20,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี Fย
ประชุมจํานวน 80,000 บาทต่อครังF
- กรรมการ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจํานวน 10,000 บาทต่อคนต่อเดือน และค่าเบี Fยประชุม
จํานวน 50,000 บาทต่อคนต่อครังF
- ค่า ตอบแทนที1 เ ป็ นโบนัสของคณะกรรมการบริ ษั ทฯ วงเงิ นสูง สุด ไม่เ กิ น 5 ล้ า นบาทต่อ ปี
โดยคณะกรรมการจะจัดสรรให้ สอดคล้ องกับความสําเร็ จตามเป้าหมายที1ได้ กําหนดไว้ ใน
ตัวชี Fวัดผลการดําเนินงาน (KPI)
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารความเสีย1 ง
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารความเสี1ยง ได้ รับค่าตอบแทนราย
เดือน 15,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี Fยประชุม 30,000 บาทต่อครังF
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ หารความเสี1ยง ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท
ต่อคนต่อเดือน และค่าเบี Fยประชุม 20,000 บาทต่อคนต่อครังF
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานและกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน ได้ รับค่า ตอบแทน 50,000 บาท
ต่อคนต่อปี
คณะกรรมการเพื1อการพัฒนาอย่างยัง1 ยืน
- ประธานและกรรมการเพื1อการพัฒนาอย่างยัง1 ยืน ได้ รับค่าตอบแทน 50,000 บาท ต่อคนต่อปี
• ค่าตอบแทนที1ไม่เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
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ซึง1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงโบนัสของกรรมการบริ ษัทฯ ที1ขอ
อนุมตั ิเป็ นค่าตอบแทนในอัตราเดิมเท่ากับปี 2557
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถาม
เพิ1มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ1งไม่มีผ้ ูถือหุ้นในห้ องประชุมมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ1มเติม จึงขอให้ ที1ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง1 สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี F
เห็นด้ วย
600,783,416
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9762
ไม่เห็นด้ วย
90,100
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0150
งดออกเสียง
53,000
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0088
มติท+ ีประชุม ที+ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของคะแนนเสียงทังB หมดของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุม
และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน มี ม ติ อ นุ มั ติ ค่ า ตอบแทนกรรมการสํา หรั บ เดื อ นเมษายน 2558
เป็ นต้ นไป และอนุมัติโบนัสกรรมการสําหรับปี 2558 ตามที+เสนอมา
วาระที+ 8

พิจารณาเรื+องอื+นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ชี Fแจงต่อที1ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีวาระอื1นๆ ไว้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครังF เพื1อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ ซกั ถาม หารื อ และ/หรื อให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนันจึ
F งได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็น
หรื อข้ อซักถามเพิ1มเติมประการใดหรื อไม่ ซึง1 มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ดังนี F
ผู้ถือหุ้น
(นายบริ สทุ ธิ< วิมกุ ตายน)
ประธานฯ

: ในปี ที1ผา่ นมาแบรนด์เสื Fอผ้ าต่างประเทศอย่าง ZARA หรื อ Uniqlo เปิ ดสาขาเพิ1มขึ Fนค่อนข้ างมาก
แม้ ในภาวะเศรษฐกิจที1ไม่คอ่ ยดีนกั บริ ษัทฯ มองผลกระทบในระยะยาว สําหรับการเข้ ามาแข่งขัน
ในตลาดของแบรนด์ตา่ งประเทศเหล่านี Fอย่างไรบ้ าง
: ชี Fแจงว่าการเข้ ามาลงทุนของแบรนด์ต่างประเทศในช่วงปี ที1ผ่านมานันF เป็ นการมองถึงการลงทุน
ในระยะยาวของแบรนด์เหล่านี Fที1เชื1อว่าตลาดเสื Fอผ้ าของประเทศไทยยังคงเติบโตได้ อีก ซึ1งการมี
คู่แข่งที1แข็งแรงเป็ นเรื1 องที1ดีสําหรับบริ ษัทฯ ทําให้ บริ ษัทฯ เกิดการแข่งขันทังF เรื1 องยอดขายหรื อ
การบริ หารจัดการ แต่อย่างไรก็ดีความเข้ าใจถึงพฤติกรรมและรสนิยมของผู้บริ โภค รวมถึงการ
บริ หารต้ นทุนและ Supply Chain ที1แข็งแกร่ ง ยังเป็ นจุดที1บริ ษัทฯ ในฐานะผู้นําในตลาดนี F
ยังได้ เปรี ยบอยูม่ าก
: สอบถามเรื1 องรายได้ ของบริ ษัทฯ ต่อตารางเมตรเมื1อเปรี ยบเทียบกับแบรนด์อื1นๆ

ผู้ถือหุ้น
(นายสมเจน สุขศรี พานิชย์)
ประธานฯ
: ชี Fแจงว่า รายได้ ของต่อตารางเมตรของแต่ละแบรนด์นนั F ต้ องมีการพิจารณาปั จจัยที1แตกต่างกัน
หลายปั จจัยและอยูใ่ นระหว่างการหาข้ อมูล จึงยังไม่สามารถให้ ข้อมูลตัวเลขในส่วนนี Fได้ โดยของ
บริ ษัทฯ ในปี 2557 อยู่ที1 ประมาณ 8,000-9,000 บาทต่อตารางเมตร โดยหากพิจารณาใน
ช่องทางของ Modern Trade จะมีรายได้ ตอ่ ตารางเมตรตํ1ากว่า Free Standing Shop
ผู้ถือหุ้น
: สอบถามถึงการนํานาฬิกาจากไทม์ เดคโค เข้ ามาจัดจําหน่ายในร้ านค้ าของบริ ษัทฯ และไทม์ เดค
(นายสมเจน สุขศรี พานิชย์) โค มีแผนการดําเนินงานอย่างไรต่อไป
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: บริ ษัทฯ ได้ ทดลองนํานาฬิกาเข้ าไปจําหน่ายในร้ าน Mc Jeans หลายจุด พบว่าในบางจุดสินค้ าที1
นําเข้ าไปจําหน่ายยังไม่เหมาะกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคทีเ1 ข้ าไปซื Fอสินค้ าในร้ านยีนส์ แต่ในส่วน
ของ Synergy ที1ทําร่วมกันในช่วงปี ที1ผา่ นมา จะเป็ นการหาพื Fนที1จดั จําหน่ายให้ กบั ไทม์ เดคโค ได้
เพิ1มขึ Fน ในส่วนของการเติบโตของไทม์ เดคโคในปี ที1ผ่านมา แม้ ยอดขายจะเติบโตขึ Fนไม่มากนัก
ซึ1งเป็ นผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทําให้ ผ้ ูคนไม่อยากจับจ่ายใช้ สอย
สินค้ าฟุ่ มเฟื อย แต่อย่างไรก็ดีบริ ษัทฯ ยังเชื1อมัน1 ในศักยภาพของไทม์ เดคโค ด้ วยทีมงานที1บริ หาร
จัดการ และความได้ เปรี ยบในความเข้ าใจในธุรกิจและตลาดนาฬิกา
นายภาณุ ณรงค์ชยั กุล
: ชีแF จงเพิ1มเติมว่า ยอดขายในปี ที1ผ่านมา มีการเติบโตประมาณร้ อยละ 4 เป็ นผลกระทบจาก
ประธานเจ้ าหน้ าที1บริ หาร สภาวะเศรษฐกิ จที1ซบเซาและรวมถึงการตัดการขายแบบค้ าส่ง (Wholesale) ที1มีความเสี1ยง
บริ ษัท ไทม์ เดคโค คอร์
ในเรื1 องการสัง1 สินค้ าจํานวนมากออกไป ทําให้ ยอดขายอาจจะไม่มากเท่าในปี ที1ผา่ นๆ มา
ปอเรชัน1 จํากัด
ผู้ถือหุ้น
: ตามที1บริ ษัทได้ ให้ ข่าวว่า ใน 2558 มีเป้าหมายจะเพิ1มยอดขายที1ประมาณ 5,000 ล้ านบาท
(นายสมเจน สุขศรี พานิชย์) บริ ษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไร และในปี นี Fประมาณการว่าจะเติบโตเท่าใด
ประธานฯ
: ชี Fแจงว่า ยอดขายที1ให้ ขา่ วไปนันจะเป็
F
นยอดขายก่อนการหักส่วนลด หรื อยอดขายตามราคาป้าย
ซึ1 ง กลยุท ธ์ ห ลัก ของบริ ษั ท ฯ ยัง คงมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่ ไม่ ว่ า จะเป็ นการขยายช่ อ งทางการ
จัดจําหน่าย, การปรับสัดส่วนยอดขายสินค้ าท่อนบนและท่อนล่าง, การจัดแคมเปญต่างๆ หรื อ
การขยายผลิตภัณฑ์ให้ คลอบคลุมกลุม่ ลูกค้ ามากขึ Fน รวมไปถึงกลยุทธ์ การเพิ1มสัดส่วนการขาย
ใน Free Standing Shop ที1จะมีความยืดหยุ่นในด้ านการบริ หารจัดการมากกว่า และได้ กําไร
มากกว่า โดยคาดว่าการเติบโตในปี 2558 จะอยูท่ ี1ร้อยละ 15-20
ประธานฯ

ผู้ถือหุ้น
: ขอให้ อธิ บายแผนงานและแนวโน้ มการเติบโตของโครงการเปิ ดร้ านในสถานีนํ Fามันปตท. และ
(นายสมเจน สุขศรี พานิชย์) จะเติบโตร้ อยละเท่าใดเมื1อเทียบกับ Free Standing Shop
ประธานฯ
: ชี Fแจงว่า เนื1องจากโครงการเปิ ดร้ านในสถานีนํ Fามันปตท. นับเป็ นช่องการใหม่ในการจัดจําหน่าย
สินค้ าของบริ ษัทฯ โดยจากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริ โภคในปั จจุบนั การเข้ าปั• มนํ Fามันไม่ใช่
เพียงการนํารถเข้ าไปเติมนํามันเท่านันF แต่ยงั เข้ าไปเพื1อจับจ่ายซื Fอสินค้ าอุปโภคบริ โภคอีกด้ วย ซึง1
จากการเปิ ดสาขาแรกนันF ยอดขายเป็ นที1น่าพอใจอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดีช่องทางนี Fก็ยงั เป็ น
ช่องทางใหม่ที1บริ ษัทฯ ยังต้ องศึกษาข้ อมูลอย่างรอบคอบอีกระยะหนึง1
ผู้ถือหุ้น
: สอบถามเพิ1มเติมว่าใน 2558 คาดว่ากําไรขันต้
F นของบริ ษัทฯ จะเติบโตขึ Fนประมาณเท่าใด และจะ
(นายสมเจน สุขศรี พานิชย์) สามารถลด Fix Cost ลงได้ เท่าใด
ประธานฯ
: ชี Fแจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในปี นี Fบริ ษัทฯ มีการขึ Fนระบบสารสนเทศใหม่ ดังนันอาจจะมี
F
ผลกระทบต่อ
ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ บ้ างเล็กน้ อย สําหรับเรื1 องการเพิ1มกําไรขันต้
F นนันจะมาจากกลยุ
F
ทธ์ การ
ผลักดันให้ ลกู ค้ าเข้ าไปซื Fอของใน Free Standing Shop ให้ ได้ มากกว่าร้ อยละ 50 ของการขาย
แบ่งตามช่องทางการจัดจําหน่ายทังหมดของบริ
F
ษัทฯ ส่วนในช่องทางการจัดจําหน่ายอื1นๆ นันF
บริ ษัทฯ จะจัดแคมเปญต่างๆ เพื1อกระตุ้นยอดขายให้ เพิ1มขึ Fนด้ วยเช่นกัน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

หน้ า 15 จาก 16

ประธานฯ ได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ1มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ1งไม่มีผ้ ูถือหุ้น
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ1มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที1ได้ สละเวลามาเข้ าร่ วมประชุม ถามคําถาม
และเสนอข้ อคิดเห็นต่างๆ ที1เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ รวมทังขอให้
F
ผ้ ถู ือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนที1เหลือทังหมดแก่
F
เจ้ าหน้ าที1ของ
บริ ษัทฯ เพื1อบริ ษัทฯ จะเก็บไว้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิงต่อไป และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.
อนึ1ง หลังจากการเริ1 มประชุมเมื1อเวลา 14.00 น. ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื1อเข้ าประชุมเพิ1มขึ Fน โดยมี
ผู้ถือหุ้นที1มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจํานวนทังสิ
F Fน
574 ราย นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ 600,926,516 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 75.12 ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนที1ชําระแล้ วและได้
จําหน่ายแล้ วทังหมด
F

ลงชื1อ

ประธานที1ประชุม
( นางสาวสุณี เสรี ภาณุ )
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