รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559
บริษัท แม็คกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท+ ี 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุมสุวรรณภูมิ A&B 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.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ประธานกรรมการ, กรรมการบริ ห าร, ประธานเจ้ าหน้ าที1 บริ หารและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานในที1ประชุม
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์ รัตน์
กรรมการอิสระ และกรรมการบริ หารความเสีย1 ง
นายลักษณะน้ อย พึง1 รัศมี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
พลเอกวิชิต
ยาทิพย์
กรรมการอิสระ
นายวิรัช
เสรี ภาณุ
กรรมการ, กรรมการบริ หาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
,กรรมการเพื1อการพัฒนาอย่างยัง1 ยืน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุม่ งานปฏิบตั ิการผลิต
นายศุภศักดิ>
จิรเสวีนปุ ระพันธ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริ หารความเสี1ยงและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสมชัย
อภิวฒ
ั นพร
กรรมการอิ ส ระ, ป ระธาน กรรม การตรวจสอบ และป ระธาน
กรรมการบริ หารความเสีย1 ง
นายสุระศักดิ>
เคารพธรรม
กรรมการ และประธานกรรมการเพื1อการพัฒนาอย่างยัง1 ยืน

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที+เข้ าร่ วมประชุม
1. นางไขศรี
เนื1องสิกขาเพียร
2. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์
3. นางนฤมล
สิงหเสนี
4. นายวิชยั
สิงห์ศกั ดิ>ศรี
5. นางสาววรรัตน์
6. นายภาณุ

เลาหธนะกูร
ณรงค์ชยั กุล

ประธานกรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ งานการตลาด
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ งานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ งานบริ หารมาตรฐานและข้ อกําหนด
ทางธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ งานบริ หารทุนมนุษย์
ประธานเจ้ าหน้ าที1บริ หาร บริ ษัท ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชัน1 จํากัด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
1. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที1 5872
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที+ทาํ หน้ าที+เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
1. นางสาวญานิศา เชษฐชาตรี
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
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นางสาวสุทธิภา วัชโรทยางกูร ผู้อํานวยการ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นตัวแทนของบริ ษัท แจ้ งต่อที1ประชุมว่า
บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ
G
มบนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ า ก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และได้ แจ้ งการเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื1อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้ อมูลประกอบการประชุม
ตังแต่
G วนั ที1 15 มีนาคม 2559 เพื1อให้ เป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที1ดี
นอกจากนี G บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื1อบุคคลเป็ นกรรมการ และ
การส่งคํา ถามล่วงหน้ าเกี1 ยวกับ วาระการประชุม ในครั งG นี G มายังบริ ษั ท ผ่านทางจดหมายหรื อ อี เมล์ ถึ งเลขานุการบริ ษั ท
ซึ1งปรากฏว่า ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรื อเสนอชื1อบุคคลเป็ นกรรมการมายังบริ ษัทฯ และมีผ้ ูถือหุ้นส่ง
คําถามล่วงหน้ ามายังบริ ษัท ซึง1 บริ ษัทจะขอตอบคําถามในวาระที1 9 พิจารณาเรื1 องอื1นๆ
ลําดับ ต่อ มานางสาวสุทธิ ภ า วัชโรทยางกูร ได้ ชี แG จงรายละเอีย ดวิธีก ารนับ องค์ ป ระชุม วิ ธีก ารออกเสีย ง
ลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี G
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นที1มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่
น้ อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ1งหนึง1 ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
G
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของจํ านวนหุ้นที1จําหน่ายได้ แล้ วทังG หมด หรื อไม่น้อยกว่า 266,666,667 หุ้น จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที1ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ห้ นุ 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสีย
เป็ นพิเศษในเรื1 องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
G มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื1 องนันG
3. ก่อนที1ผ้ ถู ือหุ้นจะทําการลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทําการซักถามแสดงความคิดเห็น
และข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที1 โดยมีกรรมการและผู้บริ หารที1เกี1ยวข้ องตอบคําถามพร้ อมทังรั
G บฟั ง
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เพื1อที1จะนําไปพิจารณา หรื อดําเนินการต่อไปโดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ยกมือ เพื1อให้ ประธานในที1ประชุมอนุญาตให้ ทําการสอบถาม ซึ1งก่อนทําการสอบถามขอความร่วมมือให้
ผู้ถือหุ้น โปรดแจ้ งชื1อและนามสกุลให้ ชดั เจน เพื1อการบันทึกรายงานการประชุมที1ถกู ต้ อง
4. บริ ษัทฯ จะแจ้ งคะแนนเสียงที1ต้องใช้ เป็ นมติของที1ประชุมในแต่ละวาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนทําการลงมติ
ทุกครังG (เช่น ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ1งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรื อ ใช้ คะแนน
เสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึง1 มาประชุม เป็ นมติที1ประชุม) ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ ประธานในที1
ประชุมออกเสียงเป็ นเสียงชี Gขาด
5. ในการนับคะแนนเสียงจะใช้ วิธีอ่านข้ อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะใช้
วิธีหกั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที1ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง จากคะแนนทังหมดของผู
G
้ ถือหุ้นที1มาประชุม
ดังนันหากผู
G
้ ถือหุ้นไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นลงคะแนน และลงลายมือชื1อใน
บัตรลงคะแนน จากนันโปรดยกมื
G
อขึ Gน เพื1อให้ เจ้ าหน้ าที1ทําการเก็บบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที1เห็นด้ วย
ขอให้ ลงคะแนนและลงลายมือชื1อในบัตรด้ วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที1เห็นด้ วยทุก
ใบพร้ อมกันทังหมดเมื
G
1อเสร็ จสิ Gนการประชุม โดยการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี G
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6.

7.

8.
9.

 ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง : ให้ ผ้ ูถือ หุ้นที1 ไม่เห็ น ด้ วย หรื อ งดออกเสีย งในแต่ละวาระ ยกมื อขึนG
เพื1อให้ เจ้ าหน้ าที1เก็บบัตรลงคะแนนของท่าน เพื1อบันทึกคะแนนเสียง
ในวาระดังกล่าว
 ผู้มาประชุมที1ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบตั ิ ดังนี G
 แบบมอบฉันทะแบบ ก. : ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุม
ด้ วยตนเอง
 แบบมอบฉันทะแบบ ข. : กรณี ผ้ ูม อบฉัน ทะกํ า หนดการออกเสี ย งไว้ ล่ว งหน้ า ในแต่ล ะ
ระเบียบวาระนันG บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกคะแนนเสียงไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ผู้มาประชุมที1ได้ รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้ นแต่กรณีที1ผ้ ู
มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบ
วาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนก็ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงใน
ห้ องประชุมได้ ตามที1เห็นสมควร
 แบบมอบฉันทะแบบ ค. : การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ ออกเสียง
ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วก็ไม่ต้องลงมติในห้ องประชุม
ตลอดการประชุมผู้ถือหุ้นและขันตอนการนั
G
บคะแนนเสียงของการประชุมครังG นี G บริ ษัทฯ ได้ ให้ ผ้ เู ชี1ยวชาญ
จากภายนอกเป็ นผู้ดําเนินการ รวมถึงจัดให้ มีผ้ ูสอบบัญชีร่วมเป็ นพยานในการนับคะแนนเสียง เพื1อทํา
หน้ าที1ดแู ลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท
สําหรับวาระพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
G
1พ้นจากตําแหน่งตามวาระบริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ ลงคะแนน
ให้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยบริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนสําหรับวาระนี Gทังหมด
G
ทังเห็
G นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย และงดออกเสียง เพื1อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
กรรมการที1ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นการส่วนตัวจะไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที1กรรมการท่านนันG
มีสว่ นได้ เสีย เว้ นแต่กรรมการอิสระที1เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ภายหลังจากการประชุมเสร็ จสิ Gนครบทุกวาระแล้ ว บริ ษัทฯ จะขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทังหมด
G
จากผู้ถือหุ้น เพื1อความโปร่งใส และใช้ เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อไปป

นางสาวสุณี เสรี ภาณุ ประธานในที1ประชุม (“ประธาน”) ขอให้ เจ้ าหน้ าที1แจ้ งให้ ที1ประชุมรับทราบถึง จํานวนผู้
เข้ าประชุม และเจ้ าหน้ าที1ได้ แจ้ งต่อ ที1ป ระชุม ว่า ตามพระราชบัญ ญั ติ บริ ษั ทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 40 ซึ1งกําหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ูถือหุ้นที1มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อ ไม่น้อยกว่ากึ1งหนึ1งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
G
และต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหุ้นที1 จําหน่ายได้ แล้ วทังG หมด (ไม่น้อยกว่า 266,666,667 หุ้น) จึงจะครบเป็ นองค์ ป ระชุม
โดยในขณะนี G มีผ้ ถู ือหุ้นทังที
G 1มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวนทังG สิ Gน 556 ราย นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ 673,443,523 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 84.18 ของจํ านวนหุ้นจดทะเบียน
ที1ชําระแล้ ว ซึง1 ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ จึงขอให้ ประธานในที1ประชุมเปิ ดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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นางสาวสุ ณี เสรี ภ าณุ ประธานในที1 ป ระชุ ม ได้ กล่ า วเปิ ดประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2559
ของบริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที1กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี G
วาระที+ 1

พิจารณาอนุมัติการเพิ+มจํานวนกรรมการ และแต่ งตัง> กรรมการใหม่

ประธานมอบหมายให้ นายลักษณะน้ อย พึ1งรัศมี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ น
ผู้นําเสนอวาระนี Gต่อที1ประชุม
นายลักษณะน้ อย พึ1งรัศมี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ แจ้ งต่อที1ประชุมว่า เพื1อเป็ น
การส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที1ดีของบริ ษัท บุคคลซึ1งมีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุมไม่ควรอยู่ในที1ประชุม จึงขอเรี ยน
เชิญนางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร ออกจากห้ องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี Gจะแล้ วเสร็ จ
นายลักษณะน้ อย พึ1งรัศมี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นําเสนอต่อที1ประชุมผู้ถือหุ้นว่า
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาความเหมาะสมของจํ านวนของกรรมการบริ ษัท เพื1อให้ การ
ดําเนินงานของบริ ษัทมีความคล่องตัวและมีประสิทธิ ภาพมากยิ1งขึ Gน จึงขอเสนอให้ เพิ1มจํานวนกรรมการบริ ษัทฯ อีก 1 ท่าน
จากเดิมจํานวน 8 ท่าน เป็ นจํานวน 9 ท่าน และพิจารณาสรรหากรรมการท่านใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหา
กรรมการจากผู้ที1มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535, ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที1เกี1ยวข้ อง เพื1อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยเสนอชื1อ นางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร เข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทท่านใหม่
และให้ การแต่งตังมี
G ผลตังแต่
G วนั ที1 21 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป
โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านใหม่ ได้ นําส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา ตามสิง1 ที1สง่ มาด้ วย 4 ซึง1 ได้ จดั ส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถาม
เพิ1มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ1งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วง หรื อมีข้อสอบถามเพิ1มเติมเกี1ยวกับการเพิ1มจํานวนกรรมการ
และแต่งตังกรรมการใหม่
G
จึงขอให้ ที1ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง1 สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี G
เห็นด้ วย
675,989,023
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
92,200
คะแนน
มติท+ ีประชุม ที+ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติการเพิ+ม
จํานวนกรรมการบริ ษัท อีก 1 ท่ าน จากเดิมจํานวน 8 ท่ าน เป็ นจํานวน 9 ท่ าน และอนุ มัติแต่ งตัง>
นางไขศรี เนื+องสิกขาเพียร เข้ าเป็ นกรรมการบริษัทท่ านใหม่ ตามที+เสนอมา
ประธานเชิญนางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร กลับเข้ าห้ องประชุม จากนันประธานได้
G
ขอเชิญนางไขศรี เนื1องสิกขา
เพียร ขึ Gนบนเวทีร่วมกับกรรมการท่านอื1นๆ รวมถึงประธานได้ มอบหมายให้ นางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร เป็ นผู้ดําเนินการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“ผู้ดําเนินการประชุม”) ตังแต่
G บดั นี Gเป็ นต้ นไป จนสิ Gนสุดการประชุม
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วาระที+ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2558
นางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร ผู้ดําเนินการประชุม เสนอให้ ที1ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ที1ได้ ประชุมเมื1อวันที1 23 เมษายน 2558 ซึ1งบริ ษัทได้ สง่ สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที1กฎหมายกําหนด พร้ อมทังได้
G เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริ ษัท (www.mcgroupnet.com) แล้ ว โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ จัดส่งไปพร้ อมหนังสือเชิ ญ ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 แล้ วนันG
นางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร ได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ1มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ1ง
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อคัดค้ านรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 เป็ นอย่างอื1น จึงขอให้ ที1
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง1 สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี G
เห็นด้ วย
676,071,623
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
13,000
คะแนน
มติท+ ีประชุม ที+ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2558 ตามที+เสนอมา
วาระที+ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558

นางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร ได้ ขอให้ นางสาวสุณี เสรี ภาณุ ประธานเจ้ าหน้ าที1บริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ เป็ นผู้รายงานต่อที1ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสุณี เสรี ภาณุ รายงานต่อที1ประชุมว่า สําหรับปี 2558 เป็ นอีกหนึ1งปี ที1ท้าทายของบริ ษัท เนื1องด้ วย
ภาวะเศรษฐกิจที1ยงั คงชะลอตัว ราคาสินค้ าเกษตรยังอยูใ่ นระดับตํ1า ประกอบกับภาระหนี Gสินของประชากรยังอยูใ่ นระดับสูงมี
ผลกระทบต่อการใช้ จ่ายและกําลังซื Gอของผู้บริ โภคทัว1 ประเทศ อย่างไรก็ตามแม้ ว่าภาวะเศรษฐกิจจะไม่เอื Gออํานวย บริ ษัท
ยังคงมุง่ มัน1 ที1จะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื1อง โดยพัฒนาการสําคัญของบริ ษัทในปี ที1ผา่ นมา สรุปได้ ดงั นี G
ในเดือนกุมภาพันธ์ บริ ษัทได้ ทําการย้ ายคลังสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ าจากโรงงาน 1 ไปที1คลังสินค้ าเช่า
ของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน1 ที1ถนนร่มเกล้ า เพื1อขยายพื Gนที1คลังสินค้ าและเพิ1มประสิทธิภาพการบริ หารจัดการสินค้ า
คงคลังของบริ ษัท
ด้ านสินค้ าใหม่ของกลุ่มบริ ษัทนันG ในเดือนมีนาคม บริ ษัทได้ เปิ ดตัวสินค้ าใหม่ คือ “กระเป๋ าเดินทางนํ Gาหนัก
เบา” ภายใต้ แบรนด์ “Mc” ซึ1งเป็ นสินค้ าประเภทไลฟ์ สไตล์สาํ หรับนักเดินทาง เพื1อตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของคนไทยในปั จจุบนั
ที1มีการเดินทางมากขึ Gน เป็ นการขยายฐานลูกค้ าให้ ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ าใหม่ และจากการที1สินค้ ากระเป๋ าเดินทางได้ รับการ
ตอบรับจากลูกค้ าเป็ นอย่างดี ในเดือนตุลาคมบริ ษัทจึงได้ ออกสินค้ าใหม่เพิ1มขึ Gน คือ กระเป๋ าสะพาย หรื อ เป้ ภายใต้ แบรนด์
“Mc” เช่นกัน
สําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุม่ สินค้ าประเภทเครื1 องแต่งกายนันG ในเดือนสิงหาคม บริ ษัทได้ มีการเปิ ดตัวแบรนด์
ใหม่ ได้ แก่ “Mc T” ภายใต้ การดําเนินงานของ บริ ษัท ท๊ อป ที 2015 จํากัด ซึ1งเป็ นการร่ วมทุนระหว่างบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
กับ บริ ษั ท เพชรเกษมโฮลดิ งG จํ ากัด การเปิ ดตัวแบรนด์ ใหม่ “Mc T” นี กG ็ เพื1 อรุ กตลาดเสื Gอหรื อ สิน ค้ าท่อ นบนให้ มีค วาม
หลากหลายมากขึ Gน โดยเราได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์เสื Gอยืด T-shirt ที1ใช้ ผ้าที1มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ ผลิตจากผ้ าฝ้ ายโดยใช้ เทคโนโลยี
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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Soft Tech และ micro brushed ท่าให้ มีเนื Gอผ้ าที1นมุ่ สวมใส่สบาย แห้ งไว ไม่ยบั ง่าย ไม่ต้องรี ด เป็ นการเพิ1มกลุม่ ผลิตภัณฑ์ให้
มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ทางเลือกในชีวิตประจําวันของผู้บริ โภค
ทางด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายนันG ในเดือนเมษายน บริ ษัทได้ เปิ ดช่องทางจําหน่ายใหม่ ภายในสถานีบริ การ
นํ Gามัน ปตท. โดยใช้ แบรนด์ “mc mc” เพื1อขยายฐานลูกค้ าใหม่ที1เป็ นคนท้ องถิ1นและนักเดินทาง และในเดือนตุลาคม บริ ษัท
ได้ แต่งตังG ตัวแทนการจัดจําหน่ายสินค้ าของกลุ่มบริ ษัทในประเทศกัมพูชาเพิ1มขึ Gน ส่งผลให้ ช่องทางจําหน่ายของบริ ษัทใน
ต่างประเทศมีครบทุกประเทศในกลุม่ ประเทศ CLMV นอกจากนี Gในเดือนธันวาคม บริ ษัทยังได้ ปรับปรุงเว็บไซต์เพื1อการค้ าใหม่
เปลีย1 นชื1อจาก wowme.co.th เป็ นmcshop.com เพื1อรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้ าปลีกออนไลน์ตอ่ ไปในอนาคต
สําหรับภาพรวมการขยายสาขาหรื อช่องทางการจัดจําหน่ายของบริ ษัทในปี 2558 บริ ษัทยังคงมุ่งเน้ นขยาย
ช่องทางการจัดจํ าหน่ายผ่านร้ านค้ าปลีกของตนเอง หรื อ Free-standing shop เนื1 องจากมีค วามคล่อ งตัวมากกว่าช่อ ง
ทางการจัดจําหน่ายอื1น โดย ณ สิ Gนปี 2558 บริ ษัทมีจดุ ขายทังสิ
G Gน 866 สาขา เพิ1มขึ Gน 47 สาขาจากปี 2557 โดยแบ่งเป็ นจุด
ขายในประเทศ 843 แห่ง ซึง1 รวมจุดจําหน่ายของ ไทม์ เดคโค จํานวน 108 แห่ง และจุดขายในต่างประเทศอีก 23 แห่ง
สําหรับ ร้ าน “mc mc” ในสถานีบริ การนํ Gามัน ปตท. ซึ1งสาขาแรกเปิ ดที1ชะอํา โดย ณ สิ Gนปี 2558 บริ ษัทมีร้าน
mc mc ในสถานีบริ การนํ Gามัน ปตท. รวมจํานวนทังสิ
G Gน 10 แห่ง
สําหรับจุดขายในต่างประเทศนันG มีที1ประเทศเมียนมาร์ 18 แห่ง สปป.ลาว 2 แห่ง ประเทศเวียดนาม 2 แห่ง
และประเทศกัมพูชาอีก 1 แห่ง รวมทังสิ
G Gน 23 แห่ง
ในปี 2558 รายได้ จากการขาย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื1องภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจที1ชะลอตัว โดยบริ ษัทมีรายได้
จากการขายเท่ากับ 3,895 ล้ านบาท เพิ1มขึ Gนร้ อยละ 12.3 จากปี ก่อน โดยยอดขายที1เพิ1มขึ Gนมาจาก 3 ปั จจัยหลักด้ วยกัน คือ
การขยายสาขาอย่างต่อเนื1อง การออกสินค้ าใหม่ และการนําเสนอโปรแกรมส่งเสริ มการขายที1น่าสนใจและคุ้มค่าให้ แก่
ผู้บริ โภคอย่างต่อเนื1องโดยเฉพาะอย่างยิ1งในไตรมาสสุดท้ ายของปี ส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั ราการเติบโตยอดขายต่อร้ านเดิม หรื อ
Same-Store-Sales Growth เพิ1มขึ Gนอย่างมีนยั สําคัญ ทําให้ อตั ราการเติบโตยอดขายต่อร้ านเดิมในปี 2558 เพิ1มขึ Gนจากปี
2557 เท่ากับร้ อยละ 4.4
ทังนี
G G ณ สิ Gนปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายจากร้ านค้ าปลีกของตนเองเพิ1มขึ Gนร้ อยละ 22.4 เทียบกับปี ก่อน
โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 52 ของรายได้ จากการขายรวม เพิ1มขึ Gนจากสัดส่วนร้ อยละ 48 ในปี 2557 ซึง1 เป็ นไปตามทิศทาง
แผนธุรกิจของบริ ษัทที1มุ่งเน้ นการขยายช่องทางการจัดหน่ายผ่านร้ านค้ าปลีกของตนเอง เนื1องจากมีความคล่องตัวในการ
ขยายจุดจําหน่าย ที1สามารถทําได้ รวดเร็ ว สามารถปรับเปลี1ยนโปรแกรมส่งเสริ มการขายได้ อย่างรวดเร็ ว ทําให้ รักษาความ
เป็ นผู้นําของตลาดไว้ ได้
ทางด้ านกําไรขันต้
G นและกําไรสุทธิของบริ ษัทในปี 2558 ยังคงเพิ1มขึ Gนจากปี ก่อนหน้ า โดยบริ ษัทมีกําไรขันต้
G น
เท่ากับ 2,186 ล้ านบาท เพิ1มขึ Gนร้ อยละ 15.8 คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
G นรวมที1ร้อยละ 56.1 เพิ1มขึ Gนจากร้ อยละ 54.4 ในปี 2557
สาเหตุหลักมาจากการเพิ1มขึ Gนของอัตรากําไรขันต้
G นของธุรกิจเสื Gอผ้ าและเครื1 องแต่งกายอันเนื1องมาจากการปรับปรุงสายงาน
การผลิตตังแต่
G ต้นปี ทําให้ บริ ษัทสามารถควบคุมต้ นทุนการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ Gน
อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ1มขึ Gนร้ อยละ 26.1 จากการเพิ1มขึ Gนของค่าเช่าและบริ การ
จากการขยายจุดจํ าหน่ายและมาจากคลังสินค้ าแห่งใหม่ที1เปิ ดดําเนินการในช่วงต้ นปี รวมถึงการเพิ1ม ขึ Gนของค่าใช้ จ่าย
บุคลากรทังฝ่
G ายขายและบริ หารที1เพิ1มขึ Gนเพื1อรองรับแผนการเติบโตในอนาคต ในขณะที1ยอดขายถูกกดดันจากกําลังซื Gอของ
ผู้บริ โภคที1ยงั ไม่กระเตื Gองเท่าที1ควร ทําให้ สดั ส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อยอดขายในปี 2558 เพิ1มขึ Gน มาอยู่ที1
ร้ อยละ 37.3 ส่งผลให้ บริ ษัทมีกําไรสุทธิ เท่ากับ 732 ล้ านบาท เพิ1มขึ Gนในอัตราร้ อยละ 2.9 จากปี 2557 ทังนี
G G บริ ษัทมีอตั รา
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กําไรสุทธิรวมอยูท่ ี1ร้อยละ 18.5 ลดลงจากร้ อยละ 20.1 ในปี ก่อนหน้ า โดยธุรกิจเสื Gอผ้ าและเครื1 องแต่งกายมีอตั รากําไรสุทธิอยู่
ที1ร้อยละ 20.4 และธุรกิจนาฬิกามีอตั รากําไรสุทธิอยูท่ ี1ร้อยละ 5.8
ทางด้ านฐานะทางการเงินของบริ ษัทนันG ณ สิ Gนปี 2558 บริ ษัทมีเงินสดคงเหลือจํานวน 877 ล้ านบาท เมื1อ
เทียบกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 158 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราหนี Gสินสุทธิตอ่ ทุนของบริ ษัท ที1 ลบ 0.2 เท่า
สําหรับอัตราส่วนสภาพคล่อง ในปี 2558 บริ ษัทมีระยะเวลาการขายสินค้ ารวม 377 วัน โดยสําหรับธุรกิ จ
เสื Gอผ้ าและเครื1 องแต่งกายมีระยะเวลาการขายสินค้ าอยู่ที1 354 วัน เพิ1มขึ Gนจาก 266 วันในปี 2557 ซึ1งเป็ นผลจากการสํารอง
สินค้ าสําหรับจุดจําหน่ายที1เพิ1มมากขึ Gน และจากการชะลอตัวในการบริ โภคของผู้บริ โภคตังแต่
G ต้นปี อันเนื1องมาจากภาวะ
เศรษฐกิจที1ยงั ไม่ฟืนG ตัวและเติบโตในอัตราตํ1ากว่าที1บริ ษัทคาดการณ์ ไว้ นอกจากนี Gด้ วยปั จจัยฤดูกาลของธุรกิจที1การขายจะ
อ่อนตัวลงในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ส่งผลให้ ระดับสินค้ าคงคลังเพิ1มขึ Gน โดยระยะเวลาการขายสินค้ าของธุรกิจเสื Gอผ้ าและ
เครื1 องแต่งกายปรับเพิ1มขึ Gนไปสูงสุดในไตรมาส 3 ที1 408 วัน ก่อนที1จะลดลงมาอยูท่ ี1 354 วันในช่วงปลายปี เนื1องจากการขายที1
ดีขึ Gนจากปั จจัยฤดูกาลและโปรแกรมการส่งเสริ มการขายใหม่ๆ ของบริ ษัทที1ออกมากระตุ้นการซื Gอของผู้บริ โภคในไตรมาส
สุดท้ ายของปี
นางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร ได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็น หรื อ ข้ อซักถามเพิม1 เติมประการใดหรื อไม่
ซึง1 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วง หรื อ มีข้อสอบถามเพิม1 เติมเกี1ยวกับรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําปี 2558
มติท+ ีประชุม ที+ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558
วาระที+ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิน> สุดวันที+ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร ผู้ดําเนินการประชุม มอบหมายให้ ดร.นฤมล สิงหเสนี รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็ นผู้นําเสนอต่อที1ประชุมในวาระนี G
ดร.นฤมล สิงหเสนี ได้ รายงานว่า เพื1อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
112 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 46 ประกอบข้ อ 47 ที1กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นต้ องอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทดังนันG บริ ษัทจึงได้
จัดทํางบการเงิน สําหรับปี สิ Gนสุดวันที1 31 ธันวาคม 2558 ซึ1งได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญ าต ซึ1งได้ แสดง
ความเห็นอย่างไม่มเี งื1อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิงบการเงินดังกล่าวตามข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ1งมีความเห็นว่างบการเงินที1นําเสนอ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที1เชื1อถือได้ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในหัวข้ อ “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี 2558 ในรู ปแบบ CD-ROM ซึ1งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครังG นี Gแล้ ว
งบการเงิ นรวม บริ ษั ท มีสิน ทรั พ ย์ รวม 5,100 ล้ านบาท มี ห นีสG ิน รวม 1,024 ล้ านบาท ในส่วนของงบกํ าไร
ขาดทุน ในปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ รวม 3,951 ล้ านบาท มีกําไรสุทธิ 732 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 0.92 บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 5,350 ล้ านบาท มีหนี Gสินรวม 1,310 ล้ านบาท ในส่วนของงบ
กําไรขาดทุน ในปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ รวม 4,108 ล้ านบาท มีกําไรสุทธิ 717 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 0.90 บาท
จึงขอเสนอให้ ที1ประชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สําหรับปี สิ Gนสุดวันที1 wx ธันวาคม yzz{ และ รายงานผู้สอบ
บัญชี
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นางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร ได้ แจ้ งให้ ที1ประชุมได้ ทราบว่า วาระนี Gต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ1งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ1มเติมประการ
ใดหรื อไม่ ซึ1งไม่มีผ้ ูถือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขงบการเงิน สําหรับปี สิ Gนสุดวันที1 31 ธันวาคม 2558 และ
รายงานของผู้สอบบัญชี เป็ นอย่างอื1น จึงขอให้ ที1ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ1งสามารถสรุ ป
เป็ นมติดงั นี G
เห็นด้ วย
676,421,623
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
13,000
คะแนน
มติท+ ีประชุม ที+ป ระชุ ม โดยเสีย งข้ างมากของผู้ถือหุ้ น ซึ+ งมาประชุ ม และออกเสียงลงคะแนน มี มติ อนุ มัติ งบ
การเงิน สําหรับปี สิน> สุดวันที+ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที+ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจําปี 2558

นางไขศรี เนื1 อ งสิ ก ขาเพี ย ร ผู้ดํ า เนิ น การประชุ ม ได้ นํ า เสนอต่ อ ที1 ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ว่ า เพื1 อ ให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา 115 ประกอบกับข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ zy ที1กําหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผล
จากเงินกําไรเท่านันG โดยจากผลการดําเนินงานของบริ ษัท ในรอบปี 2558 บริ ษัทมีผลกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมจํานวน
732,016,271 บาท ซึ1งพิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ มีการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงาน ปี 2558 ในอัตราหุ้นละ
0.75 บาท ซึ1งในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแล้ ว ใน
อัตราหุ้นละ 0.35 บาท ดังนันคงเหลื
G
อที1ต้องจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
จึงขอเสนอต่อที1ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื1อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล
จาก
กําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม งวดวันที1 x กรกฎาคม 2558 ถึง วันที1 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จํ านวน
800,000,000 หุ้น รวมเป็ นเงิน 320,000,000 บาท โดยเงินปั นผลจํานวน 0.15 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสุทธิที1ที1ผา่ นการเสีย
ภาษี นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ซึ1งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้ รับเครดิตในการคํานวณภาษี เงินปั นผลตรามาตรา
47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร และเงินปั นผลจํ านวน 0.25 บาท ต่อหุ้น จ่ายจากกํ าไรสุทธิ ที1ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวม
คํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึง1 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี
บริ ษัทได้ กําหนดรายชื1อผู้ถือหุ้นเพื1อสิทธิ ในการรับเงินปั นผล ในวันอังคารที1 3 พฤษภาคม 2559 (Record
date) และให้ รวบรวมรายชื1อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ1มเติม
พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที1 4 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันพฤหัสบดีที1
19 พฤษภาคม 2559
ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ1มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ1งไม่มีผ้ ู
ถือหุ้น ในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2558 เป็ นอย่างอื1น จึงขอให้ ที1
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง1 สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี G
เห็นด้ วย
676,421,623
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
13,000
คะแนน
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มติท+ ีประชุม ที+ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติการ
จั ด สรรกํ า ไรและการจ่ ายเงิ น ปั นผล ประจํ า ปี 2558 ในอั ต ราหุ้ นละ 0.75 บาท ทั >ง นี >บ ริ ษั ท ฯ
ได้ จ่ายเงิน ปั นผลระหว่ างกาลให้ แก่ ผ้ ูถือ หุ้ น แล้ วในอัต ราหุ้ น ละ 0.35 บาท ดั งนั >น คงเหลื อที+ ต้ อ ง
จ่ ายเงิน ปั นผลให้ แ ก่ ผ้ ู ถือ หุ้ น ในงวดสุ ด ท้ า ยอี ก ในอั ต ราหุ้ น ละ 0.40 บาท โดยจะจ่ ายเงิน ปั นผล
จากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม งวดวันที+ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที+ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา
หุ้ น ละ 0.40 บาท จํ า นวน 800,000,000 หุ้ น รวมเป็ นเงิน 320,000,000 บาท และบริ ษั ท กํ า หนด
รายชื+อผู้ถือหุ้นเพื+อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันอังคารที+ 3 พฤษภาคม 2559 (Record date) และ
ให้ รวบรวมรายชื+อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. QRSR
(แก้ ไขเพิ+ ม เติ ม พ.ศ.QRRT) โดยวิธี ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นในวัน พุ ธ ที+ 4 พฤษภาคม 2559 และกําหนด
จ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นในวันพฤหัสบดีท+ ี 19 พฤษภาคม 2559
วาระที+ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง> ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2559

นางไขศรี เนื1 องสิกขาเพี ยร ผู้ดํ าเนิ นการประชุม มอบหมายให้ น ายสมชัย อภิ วัฒ นพร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้รายงานในวาระนี G
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แจ้ งต่อที1ประชุมว่า เพื1อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ1งกําหนดให้ ที1ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
G ้ สอบบัญชีและกําหนด
ค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัท นอกจากนี Gตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที1 ทจ. 11/2552 ได้ กําหนดให้ บริ ษัทจด
ทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญ ชี หากผู้สอบบัญชี รายเดิมปฏิบัติหน้ าที1สอบทานหรื อตรวจสอบและ แสดง
ความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษั ท มาแล้ ว 5 รอบบัญ ชี ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตังG ผู้สอบบัญ ชี รายใหม่ที1 สงั กัด สํานัก
งานสอบบัญ ชีเดียวกับผู้สอบบัญ ชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ ตามบริ ษัทจะแต่งตังG ผู้สอบบัญ ชีรายที1พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที1
เนื1องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ เมื1อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยสองรอบปี บัญชีนบั แต่วนั ที1
ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที1
ทังG นี G คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที1 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบคัด เลือกและนํ าเสนอผู้ส อบบัญ ชี จ าก
สํานักงานบัญชีชันG นํา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี1ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอตั ราค่าสอบบัญชีที1เหมาะสม
และคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบแต่งตังผู
G ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 ตามที1คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
จึงนําเสนอต่อที1ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
G ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 ดังนี G
1. อนุมัติแต่งตังG บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํ ากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทฯ ประจํ าปี 2558 ดังมีรายชื1 อ
ผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี G
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 สู อบบัญชีท่านใดท่านหนึ1งเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
และกํ าหนดค่าตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี ป ระจํ าปี 2559 เป็ นเงิ น 1.120,000 บาท ซึ1งเพิ1 ม ขึนG จากปี yzz{
จํานวน 20,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ y
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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2. อนุมตั ิการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบหากบริ ษัท สํานักงาน อี
วาย จํากัด จะต้ องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื1น ในกรณีที1ผ้ สู อบบัญชีข้างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้
3. อนุมัติ ก ารมอบอํ า นาจให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้อ นุ มัติ ค่ า สอบทานงบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ย
บริ ษัทร่วม และกิจการร่วมค้ าที1จะเกิดขึ Gนใหม่ในปี 2559
นอกจากนี G บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จะได้ รับการแต่งตังเป็
G นผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 ของบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่วมค้ 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 แมนูแฟคเจอริ1 ง จํากัด, บริ ษัท ว้ าว มี จํากัด, บริ ษัท ลุค บาลานซ์ จํากัด, บริ ษัท ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชัน1 จํากัด,
บริ ษัท แม็คจีเนียส จํากัด และ บริ ษัท ท๊ อป ที 2015 จํากัด
ทังนี
G G บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผู้สอบบัญชีที1เสนอแต่งตังเป็
G นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่วมค้ าของบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วมค้ า ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้เกี1ยวข้ องกับบริ ษัทดังกล่าวในลักษณะที1จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที1อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้ งให้ ที1ประชุมได้ ทราบว่า วาระนี Gต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ1งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ1มเติมประการ
ใดหรื อไม่ ซึ1งไม่มีผ้ ูถือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการแต่งตังผู
G ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 เป็ นอย่างอื1น จึงขอให้ ที1ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง1 สามารถสรุ ป
เป็ นมติดงั นี G
เห็นด้ วย
676,484,323
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0.000
งดออกเสียง
13,000
คะแนน
มติท+ ีประชุม ที+ประชุ มโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ น ซึ+งมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติแต่ งตัง>
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2559 ดังมีรายชื+อผู้สอบบัญชี
ดังนี >
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 านหนึ+ งเป็ นผู้ ทํ า การตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิน
ของบริษัทฯและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 เป็ นเงิน 1,120,000 บาท, อนุมัติการ
มอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้พิจารณา ให้ ความเห็นชอบหากบริษัท สํานักงาน อีวาย
จํ า กั ด จะต้ องจั ด หาผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตท่ านอื+ น ในกรณี ท+ ี ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ข้ า งต้ น ไม่ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ และอนุมัติการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ าที+จะเกิดขึน> ใหม่ ในปี 2559 ตามที+เสนอ
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วาระที+ 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง> กรรมการแทนกรรมการที+ต้องพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ

นางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร ผู้ดําเนินการประชุม มอบหมายให้ นายลักษณะน้ อย พึ1งรัศมี ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้นําเสนอวาระนี Gต่อที1ประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ แจ้ งต่อที1ประชุมว่า เพื1อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที1ดี ในวาระนี Gจึงขอเรี ยนเชิญกรรมการซึ1งต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ ออกจากห้ องประชุม ซึ1งประกอบด้ วย
นายวิรัช เสรี ภาณุ, นายสุระศักดิ> เคารพธรรม และพลเอกวิชิต ยาทิพย์ กรรมการ 3 ท่าน ที1ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระได้
ออกจากห้ องประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ได้ นํ า เสนอต่ อ ที1 ป ระชุ ม ว่ า เพื1 อ ให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 21 ซึ1งกําหนดให้ ในการประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจําปี ทุกครังG ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ1งในสาม ซึ1งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
นี G กรรมการที1ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระมีจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายวิรัช เสรี ภาณุ
2) นายสุระศักดิ> เคารพธรรม
3) พลเอกวิชิต ยาทิพย์
สําหรับประวัติและรายละเอียดของกรรมการทังG 3 ท่านที1ได้ รับการเสนอชื1อ และข้ อมูลต่างๆ ที1เกี1ยวข้ อง บริ ษัท
ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบตามสิง1 ที1สง่ มาด้ วย 4 ซึง1 ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ซึ1 ง คณะกรรมการบริ ษั ท ไม่ ร วมกรรมการที1 ค รบกํ า หนดตามวาระ ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบกั บ ข้ อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ซึ1งไม่รวมกรรมการที1 มี ส่ว นได้ เสีย ได้ พิ จ ารณาอย่างรอบคอบแล้ วว่า
กรรมการทังG 3 ท่าน เป็ นผู้มี ค วามรู้ ความสามารถ มี ป ระสบการณ์ อัน เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษั ท ฯ สามารถอุทิ ศ เวลาและ
ความสามารถเพื1อพัฒนาบริ ษัทต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้ วนในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535, ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศ
ไทย และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที1เกี1ยวข้ องแล้ ว จึงเสนอให้ ที1ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการที
G
1
ออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2559 ทังG 3 ท่าน คือ นายวิรัช เสรี ภาณุ, นายสุระศักดิ> เคารพธรรม และพลเอกวิชิต ยา
ทิพย์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง1
สําหรั บประวัติและรายละเอีย ดของกรรมการทังG 3 ท่านที1ได้ รับ การเสนอชื1 อ และข้ อมูลต่างๆ ที1เกี1 ยวข้ อ ง
บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบตามสิ1งที1สง่ มาด้ วย 4 ซึ1งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว และในวาระนี G
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติแต่งตังกรรมการทั
G
งG 3 ท่านเป็ นรายบุคคล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้ งให้ ที1ประชุมได้ ทราบว่า วาระนี Gต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ1งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อ
ซักถามประการใดหรื อไม่ ซึ1งไม่มีผ้ ูถือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
G
1ต้องพ้ น
จากตําแหน่งตามวาระ เป็ นอย่างอื1น จึงขอให้ ที1ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง1 สามารถสรุปเป็ น
มติดงั นี G
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1. นายวิรัช เสรี ภาณุ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี G
619,145,723
42,538,600
13,000

2. นายสุระศักดิ> เคารพธรรม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

93.57
6.43

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี G
676,263,923
220,400
13,000

3. พลเอกวิชิต ยาทิพย์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

คะแนน
คะแนน
คะแนน

คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.97
0.03

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี G
676,398,723
85,600
13,000

คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.99
0.01

มติท+ ีประชุม ที+ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึ+งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่ งตัง> นาย
วิรัช เสรี ภาณุ, นายสุระศักดิX เคารพธรรม และพลเอกวิชิต ยาทิพย์ ที+ต้องออกตามวาระ ให้ กลับเข้ า
ดํารงตําแหน่ งกรรมการต่ ออีกวาระหนึ+ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เชิญกรรมการที1ออกจากห้ องประชุมทังG 3 ท่าน คือ นาย
วิรัช เสรี ภาณุ, นายสุระศักดิ> เคารพธรรม และพลเอกวิชิต ยาทิพย์ กลับเข้ าห้ องประชุม
วาระที+ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับเดือนเมษายน 2559 เป็ นต้ นไป

นางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร ผู้ดําเนินการประชุม มอบหมายให้ นายลักษณะน้ อย พึ1งรัศมีประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้นําเสนอวาระนี Gต่อที1ประชุม
นายลักษณะน้ อย พึ1งรัศมี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นําเสนอต่อที1ประชุมผู้ถือหุ้นว่า
เพื1อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 27 คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุด
ย่อ ย โดยหลัก เกณฑ์ ก ารกํ า หนดค่าตอบแทนสําหรั บ กรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ ผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ ระดับ ความ
รับผิดชอบที1ได้ รับมอบหมาย และการเปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทังการสร้
G
างแรงจูงใจสําหรับ
บุคลากรที1มีคณ
ุ สมบัติที1เหมาะสม จึงขอเสนอให้ ที1ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับเดือนเมษายน
2559 เป็ นต้ นไป ดังนี G
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 ค่าตอบแทนที1เป็ นตัวเงิน :
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริษัท และกรรมการ
ชุดย่ อย
1. คณะกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 โบนัสกรรมการ

ปี 2559 (ปี ที+เสนอ)
ค่ าตอบแทนราย
ค่ าเบีย> ประชุม
เดือน
(บาท/คน/ครัง> )
(บาท/คน/เดือน)
20,000
10,000

20,000
10,000

80,000
50,000

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้ านบาทต่อปี โดยกรรมการจะจัดสรร วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้ านบาทต่อปี โดยกรรมการจะจัดสรร
ให้ สอดคล้ องกับความสําเร็ จตามเป้าหมายที1ได้ กําหนดไว้ ในให้ สอดคล้ องกับความสําเร็ จตามเป้าหมายทีไ1 ด้ กําหนดไว้ ใน
ตัวชี Gวัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี Gวัดผลการดําเนินงาน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
1
3. คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
5. คณะกรรมการเพื+อการพัฒนาอย่ างยั+งยืน
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
1

80,000
50,000

ปี 2558
ค่ าตอบแทนราย
ค่ าเบีย> ประชุม
เดือน
(บาท/คน/ครัง> )
(บาท/คน/เดือน)

40,000
30,000

15,000
10,000

30,000
20,000

30,000
25,000

-

-

30,000
25,000

50,000 บาท ต่อคน ต่อปี

30,000
25,000

50,000 บาท ต่อคน ต่อปี

ในปี 2558 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ
หารความเสี ยงจ่ายรวมกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
-

 ค่าตอบแทนที1ไม่เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้ งให้ ที1ประชุมได้ ทราบว่า วาระนี Gต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ1งมาประชุม และได้ สอบถามที1ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามประการใด
หรื อไม่ ซึ1งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการสําหรับเดือนเมษายน 2559 เป็ นต้ น
ไป เป็ นอย่างอื1น จึงขอให้ ที1ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง1 สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี G
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

676,117,323
274,800
105,200

คะแนน
คะแนน
คะแนน
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คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.94
0.04
0.02
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มติท+ ีประชุม ที+ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของคะแนนเสียงทัง> หมดของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุม
มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับเดือนเมษายน 2559 เป็ นต้ นไป ตามที+เสนอมา
วาระที+ 9

พิจารณาเรื+องอื+นๆ (ถ้ ามี)

นางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร ผู้ดําเนินการประชุม ชี Gแจงต่อที1ประชุมว่า บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีวาระอื1นๆ ไว้ ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครังG เพื1อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ซกั ถาม หารื อ และ/หรื อ ให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริ ษัท โดยขอให้
นางสาวสุณี เสรี ภาณุ นําเสนอแนวโน้ มภาพรวมของธุรกิจในอนาคตให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ
นางสาวสุณี เสรี ภาณุ ประธานเจ้ าหน้ าที1บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ รายงานแนวโน้ มภาพรวมของ
ธุรกิ จในอนาคตต่อที1ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สําหรับ ปี 2559 บริ ษัท มุ่งเน้ นการขยายสาขาผ่านช่องทางการจัดจํ าหน่ายทังG ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยบริ ษัทมีแผนจะปรับปรุ งการกระจายสินค้ าและการเลือกสินค้ าให้ เหมาะสมกับตลาดในแต่ละ
พื Gนที1มากขึ Gน ทังนี
G G บริ ษัทได้ เริ1 มใช้ งานระบบ SAP ซึ1งเป็ นระบบสารสนเทศเพื1อการบริ หาร (ERP) ตังแต่
G เดือนมกราคม 2559
เพื1อที1จะให้ การบริ หารจัดการในส่วนนี Gมีประสิทธิภาพยิ1งขึ Gน โดยบริ ษัทได้ จดั ตังที
G ม Supply Chain ขึ Gนโดยเฉพาะ เพื1อกํากับ
ดูแลการบริ หารจัดการสินค้ าให้ มีประสิทธิภาพมากขึ Gนตังแต่
G ต้นนํ Gาถึงปลายนํ Gา
นอกจากนี G บริ ษัทจะยังคงนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที1มีจุดเด่นและรู ปแบบที1แตกต่างกันเพื1อตอบสนองไลฟ์
สไตล์ของผู้บริ โภคที1หลากหลาย ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายที1ค้ มุ ค่าแก่ลกู ค้ า และจะทําการตลาดออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ www.mcshop.com มากขึ Gน
โดยในครึ1งปี หลังของปี 2559 บริ ษัทจะมีการเปลีย1 นแปลงกลยุทธ์การบริ หารจัดการธุรกิจที1สาํ คัญ 2 เรื1 อง ที1จะ
ทําให้ บริ ษัทก้ าวขึ Gนมาเป็ นธุรกิจค้ าปลีกชันนํ
G า ได้ แก่
1. เน้ นการสร้ างความร่ วมมื อในลักษณะ collaboration กับคู่ค้า (Supplier) ที1มีความพร้ อม เพื1อให้ คู่ค้ า
จัดการสินค้ าคงคลังให้ อยูใ่ นระดับ Just in Time ทําให้ บริ ษัทสามารถบริ หารสินค้ าคงคลังได้ ดีขึ Gน
2. กลยุทธ์ การฝากขาย หรื อ consignment โดยการร่ วมมือกับคู่ค้า (Supplier) หรื อผู้จัดจําหน่ายรายอื1นๆ
ให้ สามารถนําสินค้ าเข้ ามาขายในร้ านค้ าของบริ ษัทได้ ด้วย เพื1อเพิ1มความหลากหลายของสินค้ าในร้ านค้ า
ของบริ ษัทมากขึ Gน
ด้ วยกลยุทธ์ ทังG สองนีจG ะส่งผลดีต่อการบริ หารจัดการสินค้ าคงคลังของบริ ษัท ซึ1งคาดว่าน่าจะทําให้ บริ ษั ท
สามารถลดจํานวนสินค้ าคงคลังได้ ประมาณ 1 ล้ านชิ Gนภายในสิ Gนปี 2559 รวมถึงส่งผลต่อการเติบโตของยอดขาย และส่งผล
ดีตอ่ คูค่ ้ า (Supplier) ในแง่ของการเพิ1มโอกาสในการเพิ1มประเภทสินค้ าของ คูค่ ้ า ด้ วยเช่นกัน
นางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร ผู้ดําเนินการประชุม แจ้ งต่อที1ประชุมว่า ขอให้ ผ้ บู ริ หารตอบคําถามที1ผ้ ถู ือหุ้นได้ สง่
คําถามล่วงหน้ ามายังบริ ษัท จากนายศักดิ>ชาย มูลสุมาลย์ ดังนี Gค่ะ
ข้ อ 1 บริ ษัทมีแผนที1จะเปิ ดสาขาใน Central World หรื อ ศูนย์การค้ าที1มีที1มีชาวต่างชาติจํานวนมากหรื อไม่
นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุม่ งานการตลาด ได้ ชีแG จงว่า บริ ษัทพิจารณาการ
เปิ ดสาขาในพืนG ที1ที1บริ ษัทเห็นว่ามีศักยภาพ (Potential) สําหรับการเพิ1มการขายให้ กลุ่มลูกค้ าชาวต่างชาติเป็ นส่วนหนึ1ง
แผนการดําเนินงานของบริ ษัท แต่อย่างไรก็ดีบริ ษัทจะต้ องพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างรอบด้ าน ตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ของบริ ษัท
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ข้ อ 2 สําหรับการขยายตลาดต่างประเทศ ในปี 2559 มีแผนที1จะเพิ1มจํานวนร้ าน หรื อ จํานวนประเทศหรื อไม่
นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ ได้ ตอบคําถามว่า การเพิ1มสาขาในทางประเทศบริ ษัทจะต้ องพิจารณาถึงศักยภาพ
ของผู้บริ โภคในประเทศกลุม่ CLMV รวมถึงพิจารณาถึงศักยภาพของคูค่ ้ าในแต่ละประเทศที1บริ ษัทไปลงทุนควบคูก่ นั
ข้ อ 3 ในอนาคตจะมีการเพิ1มจํานวนรูปแบบของสินค้ า เพื1อให้ เหมาะกับทุกไลฟ์ สไตล์หรื อไม่
นางสาวสุณี เสรี ภาณุ ได้ ตอบคําถามว่า บริ ษัทมีความสนใจและเข้ าใจในกระแสความนิยมของกลุม่ ลูกค้ า
และเล็งเห็นว่า ขณะนี Gสินค้ าที1เกี1ยวกับการออกกําลังกายกําลังเป็ นที1นิยมอย่างมาก และบริ ษัทมีความสนใจที1จะทดลองขยาย
กลุม่ ผลิตภัณฑ์เพื1อตอบสนองลูกค้ ากลุม่ นี Gในปี นี Gด้ วย
ข้ อ 4 บริ ษัทการวางแผนในการขยายตลาดในประเทศ สําหรับปี 2559 อย่างไร
นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ ชี Gแจงว่า บริ ษัทวางแผนจะขยายจุดจําหน่ายเพิ1มขึ Gนอีก 55 - 60 จุด ควบคู่ไปกับ
การเติบโตในจุดขายเดิม โดยในปี นี Gบริ ษัทจะมุ้งเน้ นให้ มีจดุ ขายเดิมเติบโตเพิ1มขึ Gน โดยมุง่ เน้ นการพัฒนาสินค้ า เพื1อตอบสนอง
ไลฟ์ สไตล์ของผู้บริ โภค การเพิ1มกลุม่ สินค้ าในร้ านค้ า และใช้ กลยุทธ์ ทางการตลาดที1สง่ ผลให้ ลกู ค้ ามีความสุขและคุ้มค่ากับ
การซื Gอสินค้ าภายในร้ านของบริ ษัท นอกจากนี G ยังคงมีเป้าหมายในการขยายกลุม่ ลูกค้ าไปยังลูกค้ าต่างชาติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ1งกลุม่ ทัวร์ จากประเทศจีนที1เข้ ามาท่องเที1ยวภายในประเทศ ด้ วยการพัฒนาสินค้ าและบริ การให้ เหมาะกับลูกค้ ากลุม่ นี G เช่น
การเพิ1มความสามารถในการสื1อสารภาษาจีนกับลูกค้ าในจุดจําหน่ายที1อยู่ในจังหวัดท่องเที1ยว ไม่ว่าจะเป็ น ภูเก็ต เชียงใหม่
กรุงเทพ หาดใหญ่ เป็ นต้ น
นางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร ได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ1มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ1ง
ปรากฎว่า นายเจนวิทย์ สมบัติเจริ ญวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ ขอซักถาม ดังนี G
ข้ อ 1 ในตลอด 3 ปี ที1ผา่ นมา อัตรากําไรสุทธิลดลงต่อเนื1อง บริ ษัทคาดว่าในปี นี Gอัตรากําไรสุทธิจะเป็ นอย่างไร
นางสาวสุณี เสรี ภาณุ ได้ ตอบคําถามว่า ใน 2-3 ปี ที1ผา่ นมา บริ ษัทต้ องเผชิญกับภาวะกําลังซื Gอและเศรษฐกิจที1
ถดถอย ทําให้ บริ ษั ทต้ องใช้ กลยุทธ์ กระตุ้นกํ าลังซือG จากลูกค้ า ซึ1งทําให้ บริ ษัทมีใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารเพิ1มขึนG
รวมถึงการลงทุนในระบบบริ หารจัดการภายในบริ ษัทและการเพิ1มจํานวนบุคคลากร เพื1อรองรับการเติบโตในอนาคต ปั จจัย
เหล่านี Gส่งผลให้ อตั รากําไรสุทธิของบริ ษัทลดลง อย่างไรก็ดี บริ ษัทจะบริ หารจัดการปั จจัยเหล่านี Gอย่างเหมาะสม เพื1อให้ อตั รา
กําไรสุทธิดีขึ Gนต่อเนื1อง
ข้ อ 2 บริ ษัทคาดการณ์การเติบโตของยอดขายอย่างไร
นางสาวสุณี เสรี ภาณุ ได้ ชีแG จงว่า บริ ษัทคาดว่ายอดขายจะเติบโตประมาณร้ อยละ 15 โดยภาพรวมของ
ยอดขายในไตรมาส 1/2559 เป็ นที1นา่ พอใจ
ข้ อ 3 แผนการดําเนินงานของบริ ษัท ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชัน1 จํากัด จะเป็ นอย่างไร
นายภาณุ ณรงค์ ชัยกุล ประธานเจ้ าหน้ าที1 บริ หารของบริ ษั ท ไทม์ เดคโค คอร์ ป อเรชั1น จํ ากัด ได้ แจ้ งให้ ที1
ประชุมทราบว่า ในปี 2559 บริ ษัทมีแผนจะเพิ1มแบรนด์ที1บริ ษัทเป็ นตัวแทนจําหน่าย โดยช่วงต้ นปี ที1ผ่านมาบริ ษัทได้ รับการ
แต่งตังเป็
G นตัวแทนจําหน่ายของแบรนด์ Kate Spade เพิ1มขึ Gน นอกเหนือจากสินค้ านาฬิกาแล้ ว บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ า
กลุ่มอื1นๆ ได้ แก่ มีดพับ Victorinox ซึ1งเป็ นสินค้ าที1มีชื1อเสียงของแบรนด์นี G โดยบริ ษัทได้ รับแต่งตังเป็
G นตัวแทนจําหน่ายทังG
นาฬิกาและมีดพับ Victorinox ของอย่างเป็ นทางการ นอกจากนี G บริ ษัทมีแผนจะขยายสาขาเพิ1มขึ Gนด้ วย
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ข้ อ 4 แนวโน้ มอัตรากําไรสุทธิของบริ ษัท ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชัน1 จํากัด จะเป็ นอย่างไร
นายภาณุ ณรงค์ชยั กุล ได้ ชี Gแจงต่อที1ประชุมว่า บริ ษัทมีเป้าหมายในการเพิ1มอัตรากําไรสุทธิของบริ ษัท และ
คาดว่าหากเศรษฐกิ จในปี นีมG ีแนวโน้ มดีขึนG บริ ษัทน่าจะมีกําไรสุทธิ ในอัตราร้ อยละ 10 ได้ โดยในปี ที1ผ่านๆ มาด้ วยภาวะ
เศรษฐกิจที1ฝืดเคืองจึงส่งผลต่อการกําหนดราคาสินค้ า และการเพิ1มโปรโมชัน1 ส่งเสริ มการขายค่อนข้ างมาก รวมถึงการเปิ ด
สาขาใหม่ ส่งผลให้ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายทางการตลาดและการลงทุนเพิ1มขึ Gน
ข้ อ 5 บริ ษัทมีแผนการเปิ ดร้ าน mcmc ในสถานีบริ การนํ Gามันปตท.อย่างไร จะมีการเปิ ดเพิ1มหรื อไม่
นางสาวสุณี เสรี ภ าณุ ได้ ตอบคําถามว่า บริ ษัท มีแผนที1จะเปิ ดสาขาในสถานี บริ ก ารนําG มันปตท.เพิ1ม เติ ม
ด้ วยการพิจารณาจากผลการดําเนินงานของร้ านค้ าที1เปิ ดไป 10 สาขาในปี ที1ผ่านมาซึ1งเป็ นปี แรก ผลงานเป็ นที1น่าพอใจและ
เป็ นไปตามเป้าหมายที1กําหนดไว้ และบริ ษัทเล็งเห็นว่า ปริ มาณลูกค้ าที1เข้ ามาใช้ บริ การหรื อซื Gอสินค้ าไลฟ์ สไตล์จากสถานี
บริ การนํ Gามันเพิ1มขึ Gนและมีแนวโน้ มเพิ1มขึ Gนอย่างต่อเนื1อง โดยมุง่ เน้ นขยายสาขาในต่างจังหวัดเป็ นหลัก หากผู้ถือหุ้นมีสถานี
บริ การนํ Gามันในจุดใดที1นา่ จะมีศกั ยภาพ สามารถแนะนํามายังบริ ษัทได้
นางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร ผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามที1ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ1มเติม
ประการใดหรื อไม่ ซึง1 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ1มเติม จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที1ได้ สละเวลามาเข้ าร่วม
ประชุม ถามคําถาม และเสนอข้ อคิดเห็นต่างๆ ที1เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัท รวมทังขอให้
G
ผ้ ูถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทังหมดแก่
G
เจ้ าหน้ าที1ของบริ ษัท เพื1อบริ ษัทจะเก็บไว้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิงต่อไป และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.15 น.
อนึ1ง หลังจากการเริ1 มประชุมเมื1อเวลา 14.00 น. ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื1อเข้ าประชุมเพิ1มขึ Gน โดยมี
ผู้ถือหุ้นที1มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจํานวนทังสิ
G Gน
573 ราย นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ 676,497,323 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 84.56 ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนที1ชําระแล้ วและได้
จําหน่ายแล้ วทังหมด
G

ลงชื1อ

ประธานที1ประชุม
( นางสาวสุณี เสรี ภาณุ )
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