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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
บริษัท แม็คกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุมสุวรรณภูมิ A&B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์ พอร์ ต
เลขที่ 999 หมู่ท่ ี 1 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางไขศรี
เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
2. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์ รัตน์
กรรมการอิสระ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3. นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวิรัช
เสรี ภาณุ
กรรมการ, กรรมการบริ หาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และประธานเจ้ าหน้ าที่
ด้ านการผลิต
5. นายศุภศักดิ์
จิรเสวีนปุ ระพันธ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริ หารความเสี่ยงและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายสมชัย
อภิวฒ
ั นพร
กรรมการอิ ส ระ, ประธานกรรม การตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
7. นายสุระศักดิ์
เคารพธรรม
กรรมการ และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
8. นางสาวสุณี
เสรี ภาณุ
กรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ หาร และกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
ผู้บริหารของบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบัณฑิต
ประดิษฐ์ สขุ ถาวร
2. นางสาวเพียงขวัญ สีสทุ ธิโพธิ์
3. นายนพดล
ตังเด่
้ นชัย
4. นายเศกสรรค์ เศิกศิริ

ประธานเจ้ าหน้ าที่ ด้ านบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ด้ านธุรกิจและการขาย
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารสินค้ าคงคลังและการจัดส่ง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
1. นางสาวมนฤดี นุม่ ประสงค์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
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นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ ผู้ช่วยผู้อานวยการ สานักเลขานุการบริ ษัท เป็ นตัวแทนของบริ ษัทแจ้ งต่อที่ประชุมว่า
บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มบนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ า ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 19 วัน และได้ แจ้ งการเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้ อมูลประกอบการประชุม ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มีนาคม
2561 เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ในวันนี ้คณะกรรมการและผู้บริ หารเข้ าร่วมประชุมคิดเป็ นร้ อยละ 100
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ และ
การส่งคาถามล่วงหน้ าเกี่ ยวกับ วาระการประชุม ในครั ง้ นี ้ มายังบริ ษั ท ผ่านทางจดหมายหรื อ อี เมล์ ถึ งเลขานุการบริ ษั ท
ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการมายัง บริ ษัท รวมถึงไม่มีคาถาม
ล่วงหน้ ามายังบริ ษัทภายในเวลาที่กาหนดไว้
ลาดับต่อมาได้ ชี ้แจงรายละเอียดวิธีการนับองค์ประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ูถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม
ไม่ น้ อ ยกว่า 25 คน หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ง ของจ านวนผู้ถื อ หุ้น ทัง้ หมด และต้ อ งมี ห้ ุน นับ รวมกัน ได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อไม่น้อยกว่า 266,666,667 หุ้น จึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ห้ นุ 1 (หนึง่ ) หุ้น มีเสียง 1(หนึง่ ) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใด
มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิอ อกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากันในวาระใด ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
3. ก่อนที่ผ้ ถู ือหุ้นจะทาการลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทาการซักถามแสดงความคิดเห็น
และให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริ ห ารที่เกี่ยวข้ อง ตอบคาถาม พร้ อมทัง้
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ น าไปพิ จ ารณา หรื อ ด าเนิ น การอื่ น ใดต่ อ ไป
โดยบริ ษั ท ขอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ยกมื อ แจ้ ง ชื่ อ และนามสกุ ลของท่ า น เพื่ อ ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม อนุญ าต
ให้ ทาการสอบถาม
4. บริ ษั ทจะแจ้ งค ะแนนเสี ย งที่ ต้ องใช้ เป็ นม ติ ของที่ ป ระชุ ม ในแต่ ล ะวาระ ให้ ผู้ ถื อหุ้ นทราบ
ก่อนทาการลงมติทกุ ครัง้ สาหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในการประชุมครัง้ นี ้
แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
• วาระที่ ต้ อ งผ่า นมติ อ นุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน ซึ่ง บริ ษั ท จะค านวณฐานคะแนนเสีย งของผู้ถื อ หุ้น ซึ่งมี สิท ธิ อ อกเสีย ง ที่ ออกเสีย ง
เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยเท่านัน้ โดยไม่คิดรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม ซึ่งบริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมด
้
ที่ ม าประชุม ทัง้ ที่ อ อกเสีย งเห็ น ด้ ว ย ไม่ เห็ น ด้ ว ย และงดออกเสีย ง รวมทัง้ ผู้ถื อ หุ้น ที่ ไม่ มี สิท ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
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5.

6.

7.

8.
9.

ทัง้ หมดที่ม าประชุมและมี สิท ธิ ออกเสีย งทัง้ ที่อ อกเสียงเห็น ด้ วย ไม่เห็ นด้ วย และงดออกเสีย ง
ไม่นบั รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้
ในการนับคะแนนเสียงจะใช้ วิธีอ่านข้ อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะใช้ วิธี
หักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง จากคะแนนทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
ดังนัน้ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ผ้ ูถือหุ้น ลงคะแนน และลงลายมื อชื่ อ
ในบัต รลงคะแนน จากนัน้ โปรดยกมื อ ขึน้ เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ท าการเก็ บ บัต รลงคะแนน ส่ว นผู้ถื อ หุ้น
ที่ เห็ น ด้ ว ยขอให้ ลงคะแนนและลงลายมื อ ชื่ อ ในบัต รด้ ว ยโดยไม่ต้ องยกมื อ และบริ ษั ท จะขอเก็ บ บัต ร
ลงคะแนนที่ เ ห็ น ด้ วยทุ ก ใบพร้ อมกั น ทั ง้ หมดเมื่ อ เสร็ จ สิ น้ การประชุ ม โดยการลงคะแนนเสี ย ง
แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
• ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง : ให้ ผ้ ูถือ หุ้นที่ ไม่เห็ น ด้ วย หรื อ งดออกเสีย งในแต่ละวาระ ยกมื อขึน้
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนของท่าน เพื่อบันทึกคะแนนเสียง
ในวาระดังกล่าว
• ผู้มาประชุมที่ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบตั ิ ดังนี ้
 แบบมอบฉันทะแบบ ก. : ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุม
ด้ วยตนเอง
 แบบมอบฉันทะแบบ ข. : กรณีผ้ มู อบฉันทะกาหนดการออกเสียงไว้ ลว่ งหน้ าในแต่ละวาระ
บริ ษั ท ได้ บั น ทึ ก คะแนนเสี ย งไว้ เรี ย บร้ อยแล้ ว ผู้ มาประชุ ม
ที่ได้ รับมอบฉันทะไม่ต้ องออกเสียง เว้ นแต่กรณีที่ผ้ มู อบฉันทะ
ไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้
หรื อ ระบุ ไ ว้ ไม่ ชั ด เจนก็ ให้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะออกเสี ย งใน
ห้ องประชุมได้ ตามที่เห็นสมควร
 แบบมอบฉันทะแบบ ค. : การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ ออกเสียง
ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วก็ไม่ต้องลงมติในห้ องประชุม
ตลอดการประชุมผู้ถือหุ้นและขันตอนการนั
้
บคะแนนเสียงของการประชุมครัง้ นี ้ บริ ษัทได้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
จากภายนอกเป็ นผู้ดาเนินการ รวมถึงจัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีร่วมเป็ นพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อทา
หน้ าที่ดแู ลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท
สาหรับวาระพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ บริ ษัทได้ กาหนดให้ ลงคะแนน
ให้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยบริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนสาหรับวาระนี ้ทังหมด
้
ทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสี ย ง เพื่ อ ความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ โดยจะเก็ บ บัต รลงคะแนนทัง้ หมดพร้ อมกั น
หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม
กรรมการที่ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นการส่วนตัวจะไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กรรมการท่านนัน้
มีสว่ นได้ เสีย เว้ นแต่กรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ภายหลังจากการประชุมเสร็ จสิ ้นครบทุกวาระแล้ ว บริ ษัทจะขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทังหมด
้
จากผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใส และใช้ เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อไป
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นางไขศรี เนื่องสิกขาเพี ยร ประธานในที่ ป ระชุม (“ประธาน”) ขอให้ เจ้ าหน้ าที่ แจ้ งให้ ที่ป ระชุม รับทราบถึ ง
จานวนผู้เข้ าประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40
ซึ่ง ก าหนดให้ ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ต้ อ งมี ผ้ ูถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม ด้ ว ยตนเองและผู้รั บ มอบฉัน ทะจาก ผู้ถื อ หุ้น มาประชุ ม
ไม่น้อ ยกว่า 25 คน หรื อ ไม่น้ อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจ านวนผู้ ถื อ หุ้น ทัง้ หมด และต้ องมี ห้ ุนนับ รวมกันได้ ไม่น้ อ ยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(ไม่น้อยกว่า 266,666,667 หุ้น) จึงจะครบเป็ นองค์ประชุมโดยในขณะนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้น
ทังที
้ ่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จานวนทังสิ
้ ้น 148 ราย
นับ จ านวนหุ้น รวมกัน ได้ 572,734,105 หุ้น หรื อคิ ด เป็ นร้ อยละ 71.6 ของจ านวนหุ้น จดทะเบี ย นที่ ช าระแล้ ว ซึ่งครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้ อกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท จึงขอให้ ประธานในที่ประชุมเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ของบริ ษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประธานกล่ า วเปิ ดประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2561 ของบริ ษั ท แม็ ค กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) และ
ชี แ้ จงเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ การรั บ รองรายงานการประชุม ว่า ในการประชุม ครั ง้ นี บ้ ริ ษั ท ไม่ได้ จัด ให้ มี วาระรั บ รองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งเป็ นการประชุมครัง้ ล่าสุดที่ผ่านมา โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ รายงานการประชุม
ดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2560 และได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบการเผยแพร่ผา่ นระบบเปิ ดเผย
สารสนเทศของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นสอบถาม หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีการประชุม ซึ่งไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถาม หรื อ
แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2560

ประธานขอให้ นางสาวสุณี เสรี ภาณุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้รายงานต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทโดยละเอียดนัน้
บริ ษัทได้ จดั ทาคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้ อ “คาอธิบายและวิเคราะห์ของ
ฝ่ ายจัด การ” ของรายงานประจาปี 2560 ในรู ป แบบ CD-ROM ซึ่งได้ จัด ส่งให้ ผ้ ูถือ หุ้นพร้ อมกับ หนังสือเชิ ญ ประชุม แล้ ว
จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน ปี 2560 ให้ ที่ประชุมทราบโดยสรุป ดังต่อไปนี ้
ภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัท ในปี 2560
ปี 2560 เป็ นปี ที่ ท้าทายสาหรับ บริ ษั ท ด้ วยภาวะเศรษฐกิ จที่ยังไม่ฟื้นตัวและการแข่งขัน ในตลาดค้ าปลีก
ที่เพิ่มสูงขึ ้น กดดันอานาจการจับจ่ายของครัวเรื อน โดยเฉพาะหมวดสินค้ าเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย จากภาพรวมดัชนีค้าปลีก
ที่มีการเติบโตเพียงร้ อยละ 3 ในขณะที่ภาพรวมดัชนีค้าส่งเสื ้อผ้ า เกื อบไม่มีการเติบ โต ซึ่งบริ ษั ทในฐานะผู้ค้าปลีกสินค้ า
ไลฟ์ สไตล์ที่จาหน่ายสินค้ าประมาณร้ อยละ 15-20 ผ่านช่องทางค้ าส่ง จาต้ องปรับเปลีย่ นกลยุทธ์และบริ หารช่องทางการขาย
อย่างระมัดระวังตลอดทังปี
้ ที่ผา่ นมาเพื่อการเติบโตที่ยงั่ ยืนในอนาคต
อย่างไรก็ดี บริ ษัทยังคงมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างการเติบโตของธุรกิจ ค้ าปลีกเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายและสินค้ าไลฟ์ สไตล์
โดยดาเนินการภายใต้ กลยุทธ์ หลัก ได้ แก่ เพิ่มความหลากหลายและความแข็งแกร่ งของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและแบรนด์
สินค้ าเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคทุกกลุม่ ทุกวัยและทุกไลฟ์ สไตล์โดยกลุม่ เสื ้อผ้ ายังคงเน้ นในเรื่ องของคุณภาพ
การใช้ เส้ นใยที่มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ การออกแบบที่ทนั สมัย พร้ อมฟั งก์ชนั การใช้ งานที่คานึงถึงการใช้ ชีวิตและกิจกรรมที่แตกต่าง
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เช่น คอลเลกชัน่ ใหม่ Mc MOVE ที่มีนวัตกรรมผ้ ายีนส์ที่มีสว่ นผสมของ Lycra และ T400 ที่ให้ ความยืดหยุน่ และคืนตัวดีเยี่ยม
เหมาะส าหรั บ ทุ ก กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหว และ คอลเลคชั่ น Mc COOL ที่ เ ป็ นอี ก นวัต กรรมการเพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ข องผ้ า
ที่ช่ วยคงอุณ หภูมิ ร่างกายให้ เหมาะกับ สภาพอากาศร้ อนและคุณ สมบั ติก ารระบายความชื น้ ที่ เป็ นกลไกสาคัญ ที่ ท าให้
ผ้ าแห้ งเร็ ว
นอกจากนี ใ้ นเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ ทางบริ ษั ท ได้ จัด ตัง้ บริ ษั ท อโรมาธิ ค แอ็ ค ที ฟ จ ากัด เพื่ อ พัฒ นาสิ น ค้ า
กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ ว ภายใต้ ตราสิ น ค้ า “M&C” และจั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในกลุ่ ม เดี ย วกั น ภายใต้ แบรนด์
“Nature Touch” สาหรับกลุม่ ลูกค้ าที่ใส่ใจสุขภาพผิว ความงาม และบุคลิกภาพ โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้ รับการพัฒนาจาก
สารสกัด จากธรรมชาติ ปราศจากซิ ลิโคน พาราเบนส์ และมิ เนอรั ลออย์ โดยได้ อ อกผลิต ภัณ ฑ์ ค อลเลคชั่น Light Blue,
Deep Blue และ True Blue ได้ แก่ โลชัน่ บารุงผิว เจลอาบน ้า สบู่ก้อนหอม แป้งฝุ่ นหอม และน ้าหอม
ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณ ฑ์ Activewear บริ ษัทได้ วางจาหน่ายเสื ้อแจ็คเก็ตสปอร์ ตที่มีคุณ สมบัติกันลม และ
กันละอองน ้า แจ็กเก็ตผ้ าฟลีซที่มีนวัตกรรมผ้ าให้ ความอบอุ่น น ้าหนักเบา มีรูปแบบที่สวมใส่ง่าย สามารถ mix&match กับ
เสื ้อผ้ าอื่นเพื่อทากิจกรรมต่างๆหรื อสวมใส่ได้ ในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ ที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การขยายช่องทางการจัดจาหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการเติบโต
ของจุ ด ขายเดิ ม และจุ ด ขายใหม่ มุ่ ง เน้ นขยายช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยผ่ า นร้ านค้ าปลี ก ของตนเอง ส าหรั บ จุ ด ขาย
ภายในประเทศบริ ษัทขยายช่องทางการจัดจาหน่ายเดิมให้ ครอบคลุมฐานลูกค้ าที่กาลังขยายตัวทัว่ ประเทศ ทาให้ บริ ษัท
สามารถเข้ าถึงกลุ่ม ลูกค้ าเป้าหมายได้ มากขึน้ โดยพิ จารณาความเป็ นไปได้ อย่างรอบคอบถึง ทาเล ศักยภาพของพืน้ ที่
จ านวนประชากร กลุ่ม ลูก ค้ าเป้ าหมาย และก าลัง ซื อ้ ณ จุ ด ขายใหม่ แ ต่ ล ะแห่ ง และส าหรั บ จุ ด ขายในต่ า งประเทศ
บริ ษั ทมีแผนงานจะเพิ่มจุดขายให้ ครอบคลุมกลุ่มประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจให้ มากขึ ้น แม้ ว่า บริ ษั ท
มีการถอนการจัดจาหน่ายออกจากประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชาในปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้เพื่อให้ บริ ษัทได้ หาจังหวะและ
คูค่ ้ าที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาถึงรู ปแบบการเข้ าลงทุน การเข้ าไปดาเนินการโดยตรงด้ วยกลุม่ บริ ษัทเอง การร่วมลงทุนกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ หรื อการแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่าย เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางการดาเนินธุรกิจและความเสี่ยงในการลงทุน
ในประเทศ โดยปั จจุบนั มีการเป็ นผู้แทนจาหน่ายในประเทศเมี ยนมาร์ และประเทศลาวแล้ ว ในปี 2560 บริ ษัทได้ แต่งตังผู
้ ้ แทน
จ าหนายในประเทศอิ ห ร่ า น โดยได้ เปิ ดร้ านค้ าปลีก แบบ Free Standing Shop ที่ Kish Island ซึ่ง เป็ นเกาะทางตอนใต้
ที่ เป็ นสถานที่ ท่อ งเที่ ย วยอดนิ ย ม และเมื่ อ เดื อ นมี น าคมที่ ผ่านมาได้ เปิ ดร้ านค้ า ในกรุ งเตหะรานซึ่งเป็ น เมื อ งหลวงของ
ประเทศอิหร่านเพิ่ม
โดย ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทฯ มีจุดจาหน่ายทังสิ
้ ้น 894 แห่ง ลดลงสุทธิ 3 แห่งจากปี ก่อน จากการเพิ่มร้ านค้ า
ของบริ ษั ท 3 แห่ ง เพิ่ ม จุด จ าหน่ายในห้ า งค้ าปลีก 11 แห่ ง ลดจุด ขายในต่างประเทศ 17 แห่ง เพื่ อ ปรั บ กลยุท ธ์ ก ารท า
การตลาดอย่างเฉพาะเจาะจงในประเทศเมียนมาร์ และประเทศลาว
และในอี ก กลยุท ธ์ ก ารขยายช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย โดยปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาเว็ บ ไซต์ mcshop.com
ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับประสบการณ์ช็อปปิ ง้ ออนไลน์ได้ อย่างสนุกและสะดวกสบายยิ่งขึ ้น รวมถึงการเพิ่มกลยุทธ์
Omni Channel โดยมี ก ารน า tablet เพื่ อ ใช้ ในการสื่ อ สารหน้ า ร้ าน ส่งผลให้ ย อดขายในปี ที่ ผ่ า นมา เพื่ อ ความสะดวก
ในการเลือกซื ้อสินค้ าแบบไร้ รอยต่อระหว่างช่องทางออฟไลน์ออนไลน์ รวมถึงการสร้ างประสบการณ์ใหม่ให้ กบั ลูกค้ าแม็คกรุ๊ป
มีการนาเสนอ “ลองได้ แต่ไม่ขาย” สาหรับกางเกงยีนส์ Bleu de mc โดยลูกค้ าสามารถดูสินค้ าและลองใส่ได้ ที่ห น้ าร้ าน
แต่จะสามารถซื ้อได้ เฉพาะช่องทาง Mcshop.com เท่านัน้
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นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เริ่ มใช้ งานระบบ Customer Relationship Management (CRM) หรื อระบบบริ หารงาน
ลูก ค้ าสัม พัน ธ์ ภายใต้ ชื่ อ “Mc Club” เพื่ อมอบสิท ธิ ป ระโยชน์ พิ เศษให้ กับ ลูก ค้ าคนสาคัญ ของบริ ษั ท เพื่ อเป็ นการสร้ าง
ประสบการณ์ ที่แปลกใหม่ในการช๊ อปปิ ้งให้ ลกู ค้ าด้ วยการนาคะแนนสะสมมาแลกสิทธิประโยชน์ เป็ นการเพิ่มการกลับมา
ซื อ้ ซ า้ และน าไปสู่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ าอื่ น ได้ ในขณะเดี ย วกั น ท าให้ บริ ษั ท สามารถน าข้ อมู ล ที่ เป็ น Big data มาเพิ่ ม มู ล ค่ า
ในการตอบโจทย์ความต้ องการและ เข้ าถึงลูกค้ าได้ มากขึ ้นด้ วย
สาหรับการกากับดูแลกิจการและรางวัลที่ได้ รับในปี 2560 ที่สาคัญคือ การได้ รับการรับรองเข้ าเป็ นสมาชิก
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต หรื อ CAC ในงานประชุมระดับชาติว่าด้ วยการสร้ างแนวร่วมปฏิบตั ิ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต ครั ง้ ที่ 5 ซึ่งเป็ นความสาเร็ จและสะท้ อนถึงความมุ่งมั่น และให้ ค วามสาคัญ ในด้ าน
การบริ หารงานด้ วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้ างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน
รวมถึ ง การได้ รั บ รางวั ล บริ ษั ทจดทะเบี ย นด้ านผลการด าเนิ น งานดี เ ด่ น (Outstanding Company
Performance Awards) จากงานประกาศผลรางวัล “SET Awards 2017” และได้ รับการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ใช้ สาหรับ
คานวณดัชนี SET100 และดัชนี SETHD ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2561 อีกด้ วย
สาหรั บ ผลประกอบการของบริ ษั ท ในปี 2560 มี รายได้ จากการขายสาหรับ ปี 2560 รวม 4,228 ล้ านบาท
ลด ลงร้ อยละ 4.8 หรื อลดลงเป็ นจ านวน 214 ล้ านบาทจากปี ก่ อ น เนื่ อ งจากสภาวะการจั บ จ่ า ยใช้ สอยที่
ซบเซาและการแข่งขัน ที่ ส่งผลกระทบต่อ ช่อ งทางค้ าส่ง ทัง้ นี ย้ อดขายผ่า นช่อ งทางร้ านค้ าปลีก ของบริ ษั ท และช่ องทาง
ห้ างสรรพสินค้ าที่มีสาขาทัว่ ประเทศยังปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.2
บริ ษั ท มี ก าไรขั น้ ต้ นรวม 2,227 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8.4 จากปี ก่ อ น โดยอั ต ราก าไรขั น้ ต้ นอยู่ ที่
ร้ อยละ 52.7 ลดลงจากร้ อยละ 54.7 ในปี 2559 จากการชะลอตั ว ของช่ อ งทางค้ าส่ ง และการจั ด รายการกระตุ้ น
การขายท่ า มกลางการจั บ จ่ า ยที่ ช ะลอตั ว โดยธุ ร กิ จ เสื อ้ ผ้ าและเครื่ อ งแต่ ง กายมี อั ต ราก าไรขั ้น ต้ นส าหรั บ ปี 2560
อยู่ที่ร้อยละ 53.5 ลดลงจากร้ อยละ 55.9 ในปี ก่อน สาหรับธุรกิ จนาฬิกามีอตั รากาไรขันต้
้ นของปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 43.8
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 43.2 จากปี ก่อน
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห ารในปี 2560 เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 4.7 จากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นจาก
การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายจากการตลาดสาหรับช่องทางค้ าส่ง โดยมีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ต่อรายได้ จากการขายรวมเพิ่มขึ ้นมาอยูท่ ี่ร้อยละ 38.5 จากร้ อยละ 35.0 ในปี 2559
ก าไรก่ อ นดอกเบี ย้ จ่ า ย ภาษี และค่ า เสื่ อ มราคา (EBITDA) ของบริ ษั ท ลดลงร้ อยละ 22.8 จากปี 2559
มาอยูท่ ี่ 848 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการทากาไร EBITDA ที่ร้อยละ 19.7 ลดลงจากร้ อยละ 24.5 จากปี ก่อน
อั ต ราภาษี เงิ น ได้ ที่ แ ท้ จริ ง (Effective Tax Rate) ส าหรั บ ปี 2560 คิ ด เป็ นร้ อยละ 9.5 เพิ่ ม ขึ น้ จาก
ปี ก่ อ นซึ่ง อยู่ที่ ร้ อยละ 7.4 อัต ราภาษี เงิ น ได้ ที่ แ ท้ จริ ง อยู่ใ นระดับ ต่ า เนื่ อ งจากมี สัด ส่ว นก าไรของบริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง
ที่ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ ตามพระราชบัญ ญัติส่งเสริ มการลงทุน 2558 ทังนี
้ ้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี จะทยอยสิ ้นสุดลงภายใน
สิ ้นปี 2562 และปี 2564
บริ ษั ทมี ก าไรสุ ท ธิ ร วม 609 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 27.7 จากปี 2559 โดยมี อั ต ราก าไรสุ ท ธิ อ ยู่ ที่
ร้ อยละ 14.1 ลดลงจากร้ อยละ 18.8 จากอัตรากาไรขันต้
้ นที่ลดลงและค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่เพิ่มขึน้ สาหรั บ
ฐานะทางการเงินของบริ ษัท บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้ สิ ้น 5,082 ล้ านบาท ลดลง 115 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของเงิ น สดและเงิ น ลงทุน ระยะสัน้ การลดลงของลูก หนี ก้ ารค้ า และลูก หนี อ้ ื่ น การเพิ่ ม ขึ น้ ของสิ น ค้ า คงคลัง
และการเพิ่มขึ ้นในที่ดินอาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ บริ ษัทมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 914 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
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มาจากการเพิ่ม ขึน้ ของเจ้ าหนี ก้ ารค้ า และภาษี ค้ างจ่าย บริ ษั ทมี เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดรวม 554 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นสุทธิ 66 ล้ านบาท จากสิ ้นปี 2559
แนวโน้ มในปี 2561
บริ ษัทเดินหน้ าขยายงานและลงทุนเพื่อเติบโตอย่างยัง่ ยืนตามกลยุทธ์ ควบคู่กับปรับโครงสร้ างองค์กรและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรรหาบุคคลากรที่ เป็ นมืออาชีพเข้ ามาร่ วมกับทีมงาน เพื่อเป็ นผู้นาค้ าปลีกสินค้ าไลฟ์ สไตล์
โดยการต่ อ ยอดจากรากฐานที่ แ ข็ ง แกร่ ง และสะสมมายาวนาน การเป็ นผู้ ครองตลาดมานานกว่ า 40 ปี มี แ บรนด์
เป็ นของตัวเอง คุณภาพและนวัตกรรมที่ได้ การยอมรับอย่างดี การมีจุดหน่ายครอบคลุมทัว่ ประเทศ 894 จุด ที่เป็ น Offline
และ mcshop.com ที่ เป็ นจุ ด จ าหน่ า ย Online ความสัม พัน ธ์ ที่ ดี แ ละเหนี ย วแน่น กับ Supplier ผู้จัด จ าหน่ า ย และคู่ค้ า
การเข้ าถึงและมุง่ เน้ นลูกค้ าเพื่อสร้ างประสบการณ์ที่ดีและแปลกใหม่ตลอดปี
ดังนัน้ เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ ระยะยาว ในปี นี ้บริ ษัทจึงมุ่งเน้ นให้ ความสาคัญในเรื่ องการขยายฐานลูกค้ าเดิมด้ วย
และเพิ่ ม กลุ่ม ลูก ค้ าใหม่ด้วยการใช้ โปรแกรม CRM คื อระบบสมาชิ ก MC Club การแยกกลุ่มลูกค้ าและสินค้ าเพื่ อให้ มี
ความสอดคล้ องกัน เพื่อตอบสนองกับความต้ องการและการใช้ ชีวิตของลูกค้ าเป็ นหลักและนาไปสูก่ ารบริ หารจัดการ Supply
Chain ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น การขยายสินค้ าไลฟ์ สไตล์ การส่งมอบประสบการณ์ค้าปลีกผ่านกลยุทธ์ Omni channel และ
การขยายไปสูต่ ลาดต่างประเทศเพื่อการเติบโตในระยะกลางจนถึงระยะยาว
ประธานได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็น หรื อ ข้ อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ่งไม่มีผ้ ูถือหุ้น
ในห้ องประชุมทักท้ วง หรื อ มีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2560 ประธานจึง
แจ้ งว่าเนื่องจากวาระนี ้เป็ นการรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2560
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้ นายบัณฑิต ประดิษฐ์ สขุ ถาวร ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงิน เป็ นผู้นาเสนอ
ต่อที่ประชุมในวาระนี ้
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชี และการเงิน ได้ รายงานว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 ประกอบข้ อ 47 ที่กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นต้ องอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท
ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จดั ทางบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิงบการเงินดังกล่าวตาม
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเห็นว่า งบการเงินที่นาเสนอ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือ ได้
โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้ อ “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2560 ในรู ปแบบ CD-ROM ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
งบการเงินรวม บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 5,082 ล้ านบาท มีหนี ้สินรวม 914 ล้ านบาท ในส่วนของงบกาไรขาดทุน
ในปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ รวม 4,314 ล้ านบาท มีรายได้ จากการขาย 4,228 บาท มีกาไรสุทธิ 609 ล้ านบาท คิดเป็ นกาไร
ต่อหุ้น 0.76 บาทต่อหุ้น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 5,836 ล้ านบาท มีหนีส้ ินรวม 1,510 ล้ านบาท ในส่วนของ
งบกาไรขาดทุน ในปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ รวม 4,707 ล้ านบาท มีรายได้ จากการขาย 3,827 บาท มีกาไรสุทธิ 883 ล้ านบาท
คิดเป็ นกาไรต่อหุ้น 1.10 บาท
จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ รายงานผู้สอบ
บัญชี
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อคิดเห็น หรื อ ข้ อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึง แจ้ งให้ ที่ประชุมได้ ทราบว่า วาระนี ต้ ้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่ง สามารถ
สรุปเป็ นมติดงั นี ้
เห็นด้ วย
572,477,405
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
281,200
คะแนน
บัตรเสีย
0
คะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2560
ประธานได้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 115
ประกอบกับข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 52 ทีก่ าหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ รวมถึงกาหนดให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรเพียงพอ และเมื่อ มี
การอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ คณะกรรมการบริ ษัทรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป
บริ ษั ท มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลไม่ ต่ า กว่า ร้ อยละ 50 ของก าไรสุท ธิ ที่ เหลื อ หลังหัก เงิ น สารองต่ า งๆ
ทุก ประเภทที่ ก ฎหมายและบริ ษั ท ก าหนดไว้ โดยพิ จ ารณาจากก าไรสุท ธิ ต ามงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท อย่า งไรก็ ต าม
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และข้ อพิจารณาอื่นๆ
ที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
โดยจากผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2560 บริ ษั ท มี ผ ลก าไรสุท ธิ ต ามงบการเงิ น รวมจ านวน
609,406,015 บาท ซึ่งพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ มีการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ
0.75 บาท ซึ่งในระหว่า งปี 2560 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาอนุมัติ จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้น แล้ ว
ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ดังนันคงเหลื
้
อที่ต้องจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท
จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นอนุ มัติ จ่ า ยเงิ น ปั นผลจากก าไรสุท ธิ ตามงบการเงิ น รวม งวดวัน ที่
1 กรกฎาคม 2560 ถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ในอั ต ราหุ้ นละ 0.30 บาท จ านวน 800,000,000 หุ้ น รวมเป็ นเงิ น
240,000,000 บาท คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิ เท่ากับร้ อยละ 98.5 ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริ ษัท โดยเงินปั นผลจานวน 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาไรสุทธิ ที่ผ่านการเสียภาษี นิติบุคลในอัตราร้ อยละ 20
ซึ่งผู้ถือ หุ้น ประเภทบุค คลธรรมดาได้ รับ เครดิ ต ในการค านวณภาษี เงิ น ปั น ผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรั ษ ฎากร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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และเงินปั นผลจานวน 0.20 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาไรสุทธิ ที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนามารวมคานวณภาษี เงินได้ นิติบุคคลซึ่ง
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี
บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ ในการรับเงินปั นผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 (Record date) และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ประธานได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมี ข้อคิดเห็น หรื อข้ อซักถามเพิ่ม เติ มประการใดหรื อไม่ ซึ่งไม่มี ผ้ ูถือ หุ้น
ในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2560 เป็ นอย่างอื่น จึงขอให้ ที่ประชุม
ออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง่ สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี ้
เห็นด้ วย
572,741,605
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
19,000
คะแนน
บัตรเสีย
0
คะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติการ
จัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ทัง้ นีบ้ ริ ษัทได้ จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่ างกาลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ดังนัน้ คงเหลือที่ ต้องจ่ ายเงินปั นผล
ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในงวดสุดท้ ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยจะจ่ ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิตาม
งบการเงินรวม งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท
จานวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็ นเงิน 240,000,000 บาท และบริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นเพื่อสิทธิ
ในการรั บ เงิน ปั นผล ในวัน ที่ 12 เมษายน 2561 (Record date) และก าหนดจ่ ายเงิน ปั นผลให้ แก่
ผู้ถอื หุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
(รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561)

ประธานมอบหมายให้ นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนด
ค่าสอบบัญ ชี ป ระจ าปี ของบริ ษั ท นอกจากนี ต้ ามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ . 11/2552 ได้ ก าหนดให้
บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและ
แสดงความเห็น ต่องบการเงิ น ของบริ ษั ทมาแล้ ว 5 รอบบัญ ชี ติ ด ต่อกัน โดยสามารถแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี รายใหม่ที่ สงั กัด
สานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญ ชีเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยสองรอบปี บัญชี นบั แต่วนั ที่
ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบคัด เลือกและน าเสนอผู้สอบบัญ ชี จ าก
สานักงานบัญชีชนั ้ นา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอตั ราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
และคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561
ถึง 30 มิถนุ ายน 2561) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

หน้ า 9 จาก 19

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

บัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561)
ดังนี ้
1. อนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2561 (รอบระยะเวลา
บัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถนุ ายน 2561) ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี ้
จานวนปี ที่ลงลายมือชื่อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายนามผู้สอบบัญชี
รับรองงบการเงิน
เลขที่
ของบริ ษัท
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
3516
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
4521
นางสาวรสพร เดชอาคม
5659
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์
5872
3 (2558-2560)
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกลุ
4807
โดยการแต่งตังครั
้ ง้ นี ้ ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษัทมาแล้ ว 4 รอบบัญชีติดต่อกัน (ปี 2558-2561) ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชี ที่เสนอประจาปี
2561 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถนุ ายน 2561) เป็ นเงิน 880,000 บาท โดยเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยมีตารางเปรี ยบเทียบ ดังนี ้
ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
(1 ม.ค.61 - 30 มิ.ย. 61 :
1 ไตรมาส และ 1 งวดปี )

ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท 1
ค่าบริ การอื่น
1

880,000
-

ปี 2560

ปี 2560

( 1 ไตรมาส และ 1 งวดปี )

(เต็มปี )

810,000
-

1,150,000
-

ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง เป็ นต้น

. 2. อนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบหากบริ ษัท สานักงาน อีวาย

จากัด จะต้ องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีข้างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
3. อนุมัติ ก ารมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้อ นุมัติ ค่ า สอบทานงบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ย
บริ ษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ าที่จะเกิดขึ ้นใหม่ในปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30
มิถนุ ายน 2561)
นอกจากนี ้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 (รอบระยะเวลา
บัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถนุ ายน 2561) ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมค้ าของบริ ษัททุกบริ ษัท
บริ ษั ท สานักงาน อีวาย จากัด และผู้สอบบัญ ชี ที่ เสนอแต่งตั ง้ เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท บริ ษั ทย่อยและ
บริ ษัทร่วมค้ าของบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วมค้ า ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
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ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้ งให้ ที่ประชุมได้ ทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ่มเติมประการ
ใดหรื อไม่ ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561) เป็ นอย่างอื่น จึงขอให้ ที่ประชุม
ออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง่ สามารถ สรุปเป็ นมติดงั นี ้
เห็นด้ วย
572,741,605
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
19,000
คะแนน
บัตรเสีย
0
คะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุ มโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติ แต่ งตัง้
บริ ษั ท สานั กงาน อี วาย จากัด เป็ นผู้สอบบั ญ ชีของบริ ษัท ประจาปี 2561 (รอบระยะเวลาบั ญ ชี
1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561) ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1) นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
2) นางสาวพิมพ์ ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
3) นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
4) นางสาวสุมนา พันธ์ พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
5) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807
โดยให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ท่ า นใดท่ านหนึ่ งเป็ นผู้ ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิน
ของบริ ษั ท และกาหนดค่ าตอบแทนผู้ สอบบั ญ ชีป ระจาปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญ ชี 1 มกราคม
2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561) เป็ นเงิน 880,000 บาท, อนุมัติการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท
เป็ นผู้ พิ จ ารณา ให้ ค วามเห็ น ชอบหากบริ ษั ท ส านั ก งาน อี วาย จ ากั ด จะต้ อ งจัด หาผู้ส อบบั ญ ชี
รับอนุญาตท่ านอื่น ในกรณีท่ ผี ้ สู อบบัญชีข้างต้ นไม่ สามารถปฏิบัตงิ านได้ และอนุมัติการมอบอานาจ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อนุ มัติค่าสอบทานงบการเงินของบริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม และกิจการ
ร่ วมค้ าที่จะเกิดขึน้ ใหม่ ในปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญ ชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561)
ตามที่เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ นางสาวอนงค์ น าฏ วรรณมาศ เลขานุก ารคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน เป็ นผู้นาเสนอวาระนี ้ต่อที่ประชุม
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ในวาระนี จ้ ึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ กรรมการซึ่ ง ต้ องพ้ นจากต าแหน่ ง ตามวาระ ออกจากห้ องประชุ ม
ซึง่ ประกอบด้ วย นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร, นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนปุ ระพันธ์ และนายลักษณะน้ อย พึ่งรัศมี กรรมการ 3 ท่าน
ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระได้ ออกจากห้ องประชุม
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ได้ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่ อให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญ ญั ติ บริ ษั ทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 21 ซึ่งกาหนดให้ ในการประชุม
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ผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 นี ้ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
2) นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนปุ ระพันธ์
3) นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี
ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ที่เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ
มี ป ระสบการณ์ อัน เป็ นประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท สามารถอุทิ ศ เวลาและความสามารถเพื่ อ พัฒ นาบริ ษั ท ต่ อ ไปได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมเหมาะสม และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการดารง
ต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 (รวมทั ง้ ที่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม )
พระราชบัญ ญั ติห ลักทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั ง้ พิ จ ารณาจาก
ผลการปฏิ บัติ ง านในต าแหน่ง หน้ า ที่ ข องกรรมการเป็ นรายบุค คลแล้ ว จึ งเห็ น ควรให้ เสนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ แ ต่ ง
คณะกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระประจาปี 2561 จานวน 3 ท่าน คือ นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร, นายศุภศักดิ์
จิรเสวีนปุ ระพันธ์ และนายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่
สาหรั บประวัติและรายละเอีย ดของกรรมการทัง้ 3 ท่านที่ได้ รับ การเสนอชื่ อ และข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อ ง
บริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 ซึ่งได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ ว และในวาระนี ้
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่านเป็ นรายบุคคล
เลขานุก ารคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทน ได้ สอบถามที่ป ระชุมว่า จะมี ข้อ คิด เห็ น หรื อ
ข้ อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้ งให้ ที่ ประชุมได้ ทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้ สอบถามที่ป ระชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อ
ข้ อซักถามประการใดหรื อไม่ ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้อง
พ้ นจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นอย่างอื่น จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถ
สรุปเป็ นมติ ดังนี ้
1. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
เห็นด้ วย
572,745,205
ไม่เห็นด้ วย
11,400
งดออกเสียง
4,000
บัตรเสีย
0

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี ้
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
คะแนน
คะแนน

2. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนปุ ระพันธ์
เห็นด้ วย
572,627,705
ไม่เห็นด้ วย
128,900
งดออกเสียง
4,000
บัตรเสีย
0

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี ้
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
คะแนน
คะแนน
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3. นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี
เห็นด้ วย
572,627,705
ไม่เห็นด้ วย
128,900
งดออกเสียง
4,000
บัตรเสีย
0

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี ้
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
คะแนน
คะแนน

99.978
0.022

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติแต่ งตัง้ นาง
ไขศรี เนื่ องสิกขาเพียร, นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์ และนายลักษณะน้ อย พึ่งรั ศมี ที่ต้องออก
ตามวาระ ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ ออีกวาระหนึ่ง
เลขานุก ารคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน เรี ย นเชิ ญ กรรมการที่ อ อกจากห้ อ งประชุ ม
ทัง้ 3 ท่าน คือ นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร, นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนปุ ระพันธ์ และนายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี กลับเข้ าห้ องประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสาหรับเดือนเมษายน 2561 เป็ นต้ นไป

ประธานมอบหมายให้ นายลัก ษณะน้ อ ย พึ่ ง รั ศ มี ป ระธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
เป็ นผู้นาเสนอวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน น าเสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ว่า เพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 27 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้ พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้ เปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน
มีความเห็นว่าควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับเดือนเมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็ นอัตราเท่ากับปี ก่อน โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและ
โบนัสกรรมการ สาหรับเดือนเมษายน 2561 เป็ นต้ นไป มีดงั นี ้
• ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน :

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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• ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้ งให้ ที่ประชุมได้ ทราบว่า วาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมัติ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถาม
ประการใดหรื อไม่ ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้น ในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อสอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสาหรับเดือนเมษายน
2561 เป็ นต้ นไป จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง่ สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

572,746,005
0
19,000
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.997
0
0.003
0

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุ มโดยคะแนนเสียงมากกว่ าสองในสามของคะแนนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุ ม
มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสาหรับเดือนเมษายน 2561 เป็ นต้ นไป ตามที่เสนอมา
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท

ประธานได้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อแก้ ไขให้ ข้อบังคับของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายที่มีการบังคับ
ใช้ ใหม่ และเพื่อแก้ ไขรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท 2 ข้ อ ดังนี ้
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แก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อที่ 38
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่ได้ แก้ ไขตามคาสัง่ หัวหน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
โดยมีรายละเอียดการแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อที่ 38 ดังนี ้
ข้ อ 38 เดิม
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกัน ได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า
(1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือ
หุ้นจานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ ุนนับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ใน
กรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนัน้
จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้ อ 38 ใหม่
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อ
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมด
้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ได้ แต่ต้อ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ ขอให้ เรี ย ก
ประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้ วย ในกรณี
เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสีส่ ิบห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น ทังหลายซึ
้
่ง
เข้ าชื่อกัน หรื อ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้น
ตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ บิ
ห้ า (45) วัน นับ แต่ วัน ครบก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคหนึง่ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุม ผู้ถือ
หุ้ นที่ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มี
การประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่
กาหนดไว้ ในข้ อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการ
ประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
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• แก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อที่ 45
เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติ บริ ษั ทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 110 ก าหนดให้ บริ ษั ทต้ องจัดท า
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้ อยครัง้ หนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็ นรอบปี บัญชี ของบริ ษัท โดยเพื่อให้ บริ ษัทสามารถ
บริ หารจัดการการขายได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพในไตรมาสที่ 1 และ 4 ของปี จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการแก้ ไขข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อที่ 45 เรื่ องรอบปี บัญชี โดยการเปลีย่ นรอบบัญชีจากปั จจุบนั เริ่ มต้ นวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม
ของทุ ก ปี เป็ น เริ่ ม ต้ นวัน ที่ 1 กรกฎาคม และสิ น้ สุ ด ในวัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน ของทุ ก ปี โดยเริ่ ม ตั ง้ แต่ ปี 2561 เป็ นต้ นไป
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ข้ อ 45 เดิม
ข้ อ 45 ใหม่
รอบปี บัญชีของบริ ษัทเริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และ รอบปี บัญ ชี ข องบริ ษั ท เริ่ ม ต้ น ในวัน ที่ 1 กรกฎาคม
สิ ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
และสิ ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถนุ ายนของทุกปี
การปิ ดบัญ ชี ประจ าปี รอบแรกภายหลังการเปลี่ย นรอบบัญ ชี ดังกล่าวจะเริ่ ม ตัง้ แต่วัน ที่ 1 มกราคม 2561
ถึ ง วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561 และรอบบัญ ชี ถั ด ไปที่ จ ะเริ่ ม ใช้ รอบบั ญ ชี ใ หม่ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ คื อ รอบบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม ตัง้ แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
ประธานได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมได้ ทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถาม
เพิ่มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการขออนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 38
และ ข้ อ 45 เป็ นอย่างอื่น จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง่ สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

572,746,005
0
19,000
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.997
0
0.003
0

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง มีมติอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 38 และ ข้ อ 45
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ ของบริษัท

ประธานได้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็ นการรองรับการประกอบกิจการของบริ ษัทในอนาคต บริ ษัท
จึงได้ ทบทวนวัตถุป ระสงค์ ของบริ ษั ท ให้ สอดคล้ องและรองรั บแผนกลยุทธ์ ของบริ ษั ท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ แก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยแก้ ไขวัตถุประสงค์เดิมและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อใหม่ จากเดิม 34 ข้ อ
เป็ น 51 ข้ อ รายละเอียดของการเสนอแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษัท รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่
มาด้ วย 6 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ทั ง้ นี ้ ในการจดทะเบี ย นแก้ ไขวัต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ชย์
บริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย มีอานาจแก้ ไข
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และเพิ่มเติมข้ อความในวัตถุประสงค์ที่เสนอให้ แก้ ไขดังกล่าว เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน โดยที่ไม่กระทบต่อ
สาระสาคัญของการแก้ ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอข้ างต้ น
ประธานได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมได้ ทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถาม
เพิ่มเติมประการใดหรื อไม่ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ดังนี ้
1. ขอให้ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลของการขอแก้ ไขวัตถุประสงค์ที่เสนอ และอธิบายการขยายธุรกิจตามที่
ระบุในวัตถุประสงค์
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงิน อธิบายเพิ่มเติมว่า การแก้ ไขเพิ่มเติมในครัง้ นี ้เป็ นการแก้ ไขเพื่อให้
สอดคล้ องกับ วิสยั ทัศ น์ ของบริ ษั ทที่ ต้องการก้ าวไปเป็ นผู้นาในธุรกิ จสินค้ าไลฟ์ สไตล์ที่พัฒ นาตามวิถีชีวิตของผู้บ ริ โภคที่
เปลีย่ นแปลงไป โดยการเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์ของบริ ษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกัน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในห้ องประชุมสอบถาม ทักท้ วง หรื อขอให้ แก้ ไขการขออนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3
วัตถุประสงค์ของบริ ษัท เป็ นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง่ สามารถ
สรุปเป็ นมติดงั นี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

572,574,705
171,300
19,000
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.967
0.030
0.003
0

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง มีมติอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ ของบริษัท
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีวาระอื่นๆ ไว้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
ซักถาม หารื อ และ/หรื อ ให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
จึงได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ่งปรากฎว่ามีผ้ ถู ื อหุ้น
สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. สอบถามถึงยอดขายจากช่องทางออนไลน์ mcshop.com และผลิตภัณฑ์บารุงผิว
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงว่า ในปี 2560 ธุรกิจผลิตภัณฑ์บารุ งผิว ในช่องทางออนไลน์
และออฟไลน์มียอดขายรวมกันประมาณ 40 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 1 ของรายได้ รวม โดยบริ ษัทวางจาหน่าย
สินค้ าได้ ครบตามคอลเล็คชัน่ แรกในช่วงกลางปี 2561 และล่าสุดได้ เปิ ดจุดจาหน่ายประเภทเคาน์เตอร์ สาหรับผลิตภัณฑ์กลุม่
นี ้ที่ห้างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขารังสิต และสาขาสระบุรี ควบคูก่ บั การวางขายในร้ านค้ า Mc และช่องทางออนไลน์
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2. สอบถามแนวโน้ มของการขยายการจัดจาหน่ายในต่างประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญ ชี และการเงินอธิ บายว่า ในปี 2560 บริ ษัทได้ ขยายการจัดจาหน่ายในประเทศ
อิหร่ านเพิ่มอีก 2 จุดขาย รวมเป็ น 4 จุดขาย ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมทางการตลาดในประเทศเมียนมาร์ ตลอดปี 2560
เพื่อสร้ างรากฐานในการขยายธุรกิจ ที่ยงั่ ยืน สาหรับประเทศลาวนัน้ บริ ษัทได้ เปลี่ยนรู ปแบบการค้ าโดยจัดให้ สินค้ ามีราคา
และกิ จ กรรมส่ง เสริ ม การขายที่ ใกล้ เคี ย งกับ การจัด จ าหน่ ายในประเทศ เพื่ อ การขยายช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยต่อ ไป
นอกจากนี ้บริ ษัทยังคงศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดจุดจาหน่ายในประเทศเพื่อนบ้ านอื่นๆอย่างต่อเนื่อง
3. สอบถามถึงแผนบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ Bison หรื อ Mc mini ที่มียอดขายน้ อยลง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอธิ บายว่า บริ ษัทยังคงพัฒนาสินค้ าภายใต้ แบรนด์ดงั กล่าวอยู่ ยังไม่ มีแผนการยุติ
การจาหน่าย
4. สอบถามถึงกาลังซื ้อในต่างจังหวัด
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชี ้แจงว่า กลุม่ ลูกค้ าในต่างจังหวัดยังมีกาลังซื ้ออยู่ โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการสนับสนุน
การส่งเสริ มการขายในสาขาต่างจังหวัด และห้ างสรรพสินค้ าท้ องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
5. สอบถามแผนกลยุทธ์หากแบรนด์ตา่ งประเทศเริ่ มขยายการจาหน่ายไปยังต่างจังหวัด
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชี ้แจงว่า บริ ษัทยังมีความได้ เปรี ยบอันเนื่องจากจุดขายกระจายตัวอยูท่ กุ พื ้นที่จนทา
ให้ สามารถเข้ าถึ งและเข้ าใจความต้ อ งการของลูก ค้ าได้ ทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน อีกทัง้ การบริ ห ารจัดการที่ มี ความ
คล่องตัวและยืดหยุน่ กว่าแบรนด์ตา่ งประเทศจึงทาให้ บริ ษัทสามารถพัฒนาและปรับตัวได้ รวดเร็ วและทันท่วงที
6. สอบถามถึงแนวโน้ มยอดขายจากช่องทางออนไลน์ใน 3-5 ปี ข้ างหน้ า และกลยุทธ์หรื อ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ น Scurve ของบริ ษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงิน อธิบายว่า ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ พฒ
ั นาเว็บไซต์ mcshop.com ให้ มี
ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ ้น และเนื่องจากบริ ษัทมีฐานการจาหน่ายสินค้ าออฟไลน์ที่แข็งแกร่ ง
บริ ษัทจึงมุ่งหน้ าบริ หารจัดการให้ ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เกื ้อหนุนกันในการเพิ่มยอดขายของแต่ล ะช่องทาง ผ่านการ
สือ่ สารที่ตรงจุด การเพิ่มความสะดวกสบายในการจับจ่ายได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา และการให้ บริ การหลังการขายที่ไร้ รอยต่อ จึงอาจ
สรุปได้ วา่ การเติบโตในระยะยาว (S curve) ของบริ ษัทจะมาจาก 3 ปั จจัย อันได้ แก่การบริ หารช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
ร่ วมกันเพื่อสร้ างประสบการณ์ ในการจับจ่ายที่แตกต่างและสะดวกสบาย (omni channels) การบริ หารจัดการสินค้ าใหม่ๆ
เช่นกลุม่ ชุดออกกาลังกายและผลิตภัณฑ์บารุงผิว ที่ตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าผ่านระบบและช่องทางการจัดจาหน่าย
ที่ครอบคลุมและเข้ าถึงลูกค้ าทัว่ ประเทศของบริ ษัท และการบริ หารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
7. สอบถามเป้าหมายการเติบโตในปี 2561
ประธานเจ้ า หน้ าที่ ด้ า นบัญ ชี แ ละการเงิ น ชี แ้ จงว่ า ปี นี บ้ ริ ษั ท ตัง้ เป้ าหมายการเติ บ โตของยอดขายอยู่ที่
ร้ อยละ 10 และให้ ความสาคัญอย่างยิ่งกับการเพิ่มผลกาไร การบริ หารกาไรขันต้
้ น และการบริ หารต้ นทุนให้ คงที่
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ประธานได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมี ข้อคิดเห็น หรื อข้ อซักถามเพิ่ม เติ มประการใดหรื อไม่ ซึ่งไม่มี ผ้ ูถือหุ้น
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาเข้ าร่ วมประชุม ถามคาถาม และเสนอ
ข้ อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัท รวมทังขอให้
้
ผ้ ถู ือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทังหมดแก่
้
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท เพื่อบริ ษัทจะ
เก็บไว้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิงต่อไป และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร )
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