รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2561
บริษัท แม็คกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 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. นายสมชัย
สูงสว่าง
2. นายบัณฑิต
ประดิษฐ์ สขุ ถาวร
3. นายนพดล
ตังเด่
้ นชัย
4. นายเศกสรรค์ เศิกศิริ

ประธานเจ้ าหน้ าที่ ด้ านธุรกิจและการขาย
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ด้ านบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ด้ านการจัดสรรและบริ หารคลังสินค้ า

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
1. นางสาวมนฤดี นุม่ ประสงค์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
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นายชัชวาลย์ สิงห์สิทธิ์ ตัวแทนของบริ ษัทแจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อม
ทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มบนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และได้ แจ้ งการเผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการ
พิจารณาวาระการประชุมและข้ อมูลประกอบการประชุม ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดี 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
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสีย ง
เท่ากันในวาระใด ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
3. ก่อนที่ผ้ ถู ือหุ้นจะทาการลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทาการซักถามแสดงความคิดเห็น
และให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ 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 หุ้ นซึ่งมี 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 รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง 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 าประชุม ว่า 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 ไม่ น้ อ ยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(ไม่น้อยกว่า 266,666,667 หุ้น) จึงจะครบเป็ นองค์ประชุมโดยในขณะนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้น
ทังที
้ ่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จานวนทังสิ
้ ้น 153 ราย
นับ จ านวนหุ้น รวมกัน ได้ 568,729,253 หุ้น หรื อคิ ด เป็ นร้ อยละ 71.1 ของจ านวนหุ้น จดทะเบี ย นที่ ช าระแล้ ว ซึ่งครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้ อกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท จึงขอให้ ประธานในที่ประชุมเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 ประจาปี
2561 ของบริ ษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2561 ของบริ ษัท แม็คกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ
ชี แ้ จงเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ การรั บ รองรายงานการประชุ ม ว่า ในการประชุม ครั ง้ นี บ้ ริ ษั ท ไม่ ได้ จัด ให้ มี ว าระรั บ รองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งเป็ นการประชุมครั ง้ ล่าสุดที่ผ่านมา โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ รายงานการประชุม
ดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 17 เมษายน 2561 และได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบการเผยแพร่ผ่านระบบเปิ ดเผย
สารสนเทศของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นสอบถามหรื อ แสด งความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีการประชุม ซึ่งไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถาม หรื อ
แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2561

ประธานขอให้ นางสาวสุณี เสรี ภาณุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้รายงานต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวสุณี เสรี ภาณุ แจ้ งต่อ ที่ ป ระชุม ว่า สาหรั บ รายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท โดยละเอี ย ดนัน้
บริ ษัทได้ จดั ทาคาอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้ อ “คาอธิบายและวิเคราะห์ของ
ฝ่ ายจัด การ” ของรายงานประจาปี 2561 ในรู ป แบบ CD-ROM ซึ่งได้ จัด ส่งให้ ผ้ ูถือ หุ้นพร้ อมกับ หนังสือเชิ ญ ประชุม แล้ ว
จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน ปี 2561 ให้ ที่ประชุมทราบโดยสรุป ดังต่อไปนี ้
ภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัท ในปี 2561
ปี 2561 (ระยะเวลา 6 เดือน) เป็ นปี ที่เต็มไปด้ วยความท้ าทายสาหรับธุรกิจที่อิงกับกาลังซื ้อในต่างจังหวัด ด้ วย
ปั จจัยหลายประการที่ทาให้ การบริ โภคภายในประเทศชะลอตัวต่อเนื่อง บริ ษัทจึงเห็นควรปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการ
มากกว่าการเร่ งเพิ่มยอดขายในช่วงเวลาดังกล่าว โดยบริ ษัทได้ เน้ นไปให้ ความสาคัญกับกลยุทธ์ การพัฒนาสินค้ าที่ตรงกับ
ความต้ องการเฉพาะกลุม่ เช่น รองเท้ าผ้ าใบ Mc Selvedge Walker และ เสื ้อยืดคอลเลคชัน่ Mc Basic เสื ้อเชิ ้ต Anti Mosq
ที่มีคณ
ุ สมบัติป้องกันยุง Mc Biker Denim ‘Motorcycle Series’ ที่ปัจจุบนั ได้ มีคอลเลคชัน่ ใหม่ออกมาหลังจากได้ รับกระแส
ตอบรับที่ดีในคอลเลคชัน่ แรก ตลอดจนการมุ่งสร้ างความร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจด้ านต่างๆ เพื่อบริ หารความสัมพันธ์
และกิจกรรมกับลูกค้ าผ่านระบบสมาชิก Mc Club ควบคู่ไปกับการเปิ ดจุดจาหน่ายใหม่และเชื่อมโยงหน้ าร้ าน (Offline) กับ
ช่องทางออนไลน์ตามกลยุทธ์ Omni Channel
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ด้ วยกลยุทธ์ ดงั กล่าว ส่งผลให้ สาหรับปี 2561 บริ ษัทสามารถเพิ่มอัตรากาไรขันต้
้ นขึ ้นมาที่ร้อยละ 57.2 จาก
ร้ อยละ 51.0 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน และมีกาไรขัน้ ต้ นรวม 1,129 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 3.4 หรื อเพิ่ มขึน้ เป็ น
จานวน 37 ล้ านบาทจากงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในขณะที่บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย รวม 1,974 ล้ านบาท ลดลง
ร้ อยละ 7.7 หรื อลดลงเป็ นจานวน 165 ล้ านบาทเปรี ย บเทีย บจากงวด 6 เดื อนแรกของปี 2560 ที่ ประกอบด้ วยฐานการ
จาหน่ายเสื ้อผ้ าสีขาวและสีดาที่สงู อย่างไรก็ตาม การเปิ ดสาขาใหม่เพิ่มเติมส่งผลให้ ยอดขายโดยรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อย
กว่ายอดขายต่อร้ านเดิม (Same Store Sales) ที่ลดลงร้ อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
โดยที่คา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารสาหรับงวด 6 เดือน ปี 2561 รวมอยูท่ ี่ 782 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.8
หรื อเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 21 ล้ านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน จากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขาย ทาให้
สัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้ จากการขายรวมมีการเพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 39.6 จากร้ อยละ 35.6 เมื่อ
เทียบกับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 อันเนื่องมาจากยอดขายที่ลดต่าลง
กาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของบริ ษัทรวมอยูท่ ี่ 454 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 13 ล้ าน
บาทหรื อเทีย บเท่าร้ อยละ 3.0 จากช่วงเวลาเดี ยวกัน ของปี 2560 และคิ ดเป็ นอัต ราการทาก าไร EBITDA ที่ ร้อยละ 22.5
เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 20.4 จากงวด 6 เดือนของปี ก่อน
อัตราภาษี เงิ นได้ ที่แท้ จริ ง (Effective Tax Rate) สาหรับงวด 6 เดือนปี 2561 คิดเป็ นร้ อยละ 7.1 เนื่องจาก
เนื่องจากบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน ทังนี
้ ้สิทธิประโยชน์ทางภาษี จะทยอย
สิ ้นสุดลงภายในสิ ้นปี 2562 และปี 2564
โดยปั จจัยที่กล่าวมาข้ างต้ น บริ ษัทสามารถเพิ่มอัตรากาไรขันสุ
้ ทธิ ขึ ้นมาที่ร้อยละ 17.4 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ
14.9 ทาให้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิรวม 350 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.8 หรื อเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 28 ล้ านบาทจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2560
สาหรับฐานะทางการเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 4,826.5 ล้ าน
ลดลง 255.3 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น รวมถึงการลดลงของสินค้ าคงคลัง
ในส่วนของหนี ้สิน มียอดรวมทังสิ
้ ้น 546.9 ล้ านบาท ลดลง 367.2 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้ าหนี ้
การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น รวมทังการลดลงของเงิ
้
นกู้ยืมและหนี ้สินระยะสัน้ และในส่วนของผู้ถือหุ้น มียอดรวมเท่ากับ 4,279.7
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 112.0 ล้ านบาท ปั จจัยหลักมาจากกาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด 6 เดือนปี 2561 และสุทธิจากการจ่ายเงิน
ปั นผล
สาหรับการดาเนินการต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชั่น ในปี 2561 หลังจากที่บริ ษัทได้ รับการรับรองเข้ าเป็ นสมาชิ ก
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต หรื อ CAC ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ ดาเนินการในด้ านการต่อต้ าน
ทุจริ ตมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับปรุ งจรรยาบรรณและหลักการกากับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตที่
ชัดเจนมากขึน้ จัดให้ มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้ แก่พนักงานทุกคนอย่างทัว่ ทังองค์
้ กร ตลอดจนการ
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ่งถือเป็ นความมุ่งมัน่ และการให้ ความสาคัญใน
ด้ านการบริ หารงานด้ วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้ างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน
นายชัชวาลย์ สิงห์สิทธิ์ ตัวแทนของบริ ษัทขอให้ นายบัณฑิต ประดิษฐ์ สขุ ถาวร ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชี
และการเงิน เป็ นผู้รายงานภาพรวมและแนวโน้ มของธุรกิจในอนาคต ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชี
และการเงิน ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับภาพรวมและแนวโน้ มในอนาคตของบริ ษัทโดยสรุป ดังต่อไปนี ้
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ภาพรวมและแนวโน้ มในอนาคต
บริ ษัทยังคงเดินหน้ าตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
และเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาเนินธุรกิจ โดยได้ แบ่งกลุม่ ธุรกิจเป็ น 2 กลุม่ กลุ่มแรกคือ การบริ หารตราสินค้ า
ประกอบด้ วย
บริ ษัทยังคงเดินหน้ าตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
และเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาเนินธุรกิจ โดยได้ แบ่งกลุม่ ธุรกิจเป็ น 2 กลุม่ กลุ่มแรกคือ การบริ หารตราสินค้ า
ประกอบด้ วย 1) ตราสินค้ า Mc ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องแต่งกายทัง้ Denim และ Non-denim รวมถึง Accessories ต่างๆ ที่
ยังคงพัฒ นาอย่างต่อเนื่องเพื่อนาเสนอให้ มีความหลายหลายทันสมัย และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ เหมาะกับทุกกลุ่มลูกค้ า
2) ตราสินค้ า Timedeco ซึ่งเป็ นตัวแทนจาหน่ายนาฬิกา Fashion ภายใต้ ตราสินค้ าต่างๆ ซึ่งได้ ปรับเพิ่มรูปแบบสาขาแบบ
ใหม่ภายใต้ concept “Mono Brand” ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ของแต่ละแบรนด์ ในพืน้ ที่ที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
3) ตราสินค้ า ‘M&C’ ซึ่งเป็ นผลิตภัณ ฑ์ บารุ งผิวและเครื่ องหอม ที่ได้ รับการพัฒ นาจากสารสกัดจากธรรมชาติ ปราศจาก
ซิลิโคน พาราเบนส์ และมิเนอรัลออย์ สาหรับกลุม่ ลูกค้ าที่ใส่ใจสุขภาพผิว ความงาม และบุคลิกภาพ และ 4) ตราสินค้ า U-P
ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ Activewear ในคอลเลคชัน่ เสื ้อผ้ าที่ผสมผสานแฟชัน่ Streetwear เข้ ากับ Sportswear อย่างลงตัวที่เหมาะ
กับการใช้ งานในหลากหลายกิจกรรมซึ่งให้ ทงความสนุ
ั้
กและพลังอย่างมีสไตล์ ตอบโจทย์สาหรับกลุ่มลูกค้ า ที่มีไลฟ์ สไตล์
รูปแบบต่างๆ
สาหรับกลุม่ ธุรกิจที่ 2 นัน้ บริ ษัทมุง่ เน้ น 1) การขยายจุดจาหน่ายและบริ หารพื ้นที่ขายสาหรับร้ านค้ าแม็คยีนส์
ที่มีจุดจาหน่ายครอบคลุมทัว่ ประเทศและร้ านค้ า mcmc Outlet Store เพื่อขยายสูฐ่ านลูกค้ าที่เป็ นคนท้ องถิ่นได้ อย่างทัว่ ถึง
และเพิ่ ม ความพร้ อมในการระบายสิ น ค้ าของคอลเลคชั่ น ก่ อ นหน้ า 2) การบริ ห ารแพลตฟอร์ ม ทางการค้ าปลี ก
ผ่าน mcshop.com ที่มีจดุ เด่นในการให้ บริ การหลังการขาย เช่น การเปลีย่ นคืน ปรับแต่งสินค้ า รวมทัง้ บริ การ Ship to shop
ที่ยกระดับการเชื่อมช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เข้ าด้ วยกัน โดย mcshop.com ยังมีการสรรหาสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของ
พันธมิตรรายต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภคเข้ ามาเสริ มทัพอีกด้ วย นอกจากนี บ้ ริ ษัทได้ เข้ าร่ วมลงทุนใน
บริ ษัท แมคมิลเลี่ยน (ประเทศไทย) จากัด ในเดือนตุลาคม เพื่อให้ บริ หารการจัดการคลังสินค้ าแบบครบวงจรสาหรั บธุรกิจ
E-commerce ไม่ว่าจะเป็ นบริ การพื ้นที่จดั เก็บสินค้ า การค้ นหาและรับบรรจุหีบห่อ และบริ การจัดส่งให้ กับแพลตฟอร์ มทาง
การค้ าปลีกออนไลน์ของบริ ษัท
ทัง้ นี ้ การดาเนิน ธุรกิ จบริ ห ารตราสินค้ าและบริ ห ารแพลตฟอร์ ม ทางการค้ าต่างๆควบคู่กัน ท าให้ บริ ษั ท ฯ
สามารถตอบรับกับโลกของเทคโนโลยีที่เข้ ามามีบทบาทในพฤติกรรมการใช้ ชีวิตของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลง ส่งมอบสินค้ า
และบริ การที่มีคุณภาพโดยสร้ างประสบการณ์ร่วมที่ดีกบั กลุ่มลูกค้ าอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องภายในระบบนิ เวศค้ า
ปลีกทุกช่องทาง
ทังหมดคื
้
อภาพรวมการดาเนินธุรกิจและพัฒนาการที่บริ ษัทฯเดินตามกลยุทธ์ สาคัญโดยเน้ นการต่อยอดจาก
รากฐานและโอกาสในการขยายธุรกิจเพื่อเดินหน้ าเป็ นผู้นาค้ าปลีกไลฟ์ สไตล์และสร้ างผลลัพธ์ระยะยาวอย่างยัง่ ยืน
ประธานได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็ น หรื อ ข้ อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ่งไม่มีผ้ ูถือหุ้น
ในห้ องประชุมทักท้ วง หรื อ มีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2561 ประธานจึง
แจ้ งว่าเนื่องจากวาระนี ้เป็ นการรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2561 บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้ นายบัณฑิต ประดิษฐ์ สขุ ถาวร ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงิน เป็ นผู้นาเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมในวาระนี ้
นายบัณฑิต ประดิษฐ์ สขุ ถาวร ได้ รายงานว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 112 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 ประกอบข้ อ 47 ที่กาหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นต้ องอนุมัติงบการเงิ นของบริ ษัท ดังนัน้
บริ ษัทจึงได้ จดั ทางบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ
ได้ แ สดงความเห็ นอย่างไม่มี เงื่อ นไขต่องบการเงิน ดังกล่าว และคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อนุมัติงบการเงิ นดังกล่าวตาม
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเห็นว่า งบการเงินที่นาเสนอ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้
โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้ อ “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2561 ในรู ปแบบ CD-ROM ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
งบการเงินรวม บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 4,827 ล้ านบาท มีหนี ้สินรวม 547 ล้ านบาท ในส่วนของงบกาไรขาดทุน
ในปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ รวม 2,014 ล้ านบาท มีรายได้ จากการขาย 1,974 บาท มีกาไรสุทธิ 357 ล้ านบาท คิดเป็ นกาไร
ต่อหุ้น 0.44 บาทต่อหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 5,639 ล้ านบาท มีหนีส้ ินรวม 1,317 ล้ านบาท ในส่วนของ
งบกาไรขาดทุน ในปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ รวม 2,070 ล้ านบาท มีรายได้ จากการขาย 1,780 บาท มีกาไรสุทธิ 236 ล้ านบาท
คิดเป็ นกาไรต่อหุ้น 0.29 บาท
จึงขอเสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับ ปี สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ รายงาน
ผู้สอบบัญชี
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 ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถ
สรุปเป็ นมติดงั นี ้
เห็นด้ วย
638,693,760
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9590
ไม่เห็นด้ วย
262,200
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0410
งดออกเสียง
34,200
คะแนน
บัตรเสีย
0
คะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติ งบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2561

ประธานได้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 115
ประกอบกับข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 52 ทีก่ าหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ รวมถึงกาหนดให้ คณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2561 บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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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 2561 บริ ษั ท มี ผ ลก าไรสุท ธิ ต ามงบการเงิ น รวมจ านวน
349,543,828 บาท ซึ่งพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ มีการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ
0.40 บาท
จึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม ปี 2561 งวดวันที่ 1
มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จานวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็ นเงิน 320,000,000
บาท โดยเงินปั นผลจานวน 0.12 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาไรสุทธิ ที่ผ่านการเสียภาษี นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาได้ รับเครดิตในการคานวณภาษี เงินปั นผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร และเงินปั นผล
จานวน 0.28 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาไรสุทธิที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนามารวมคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คลซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดาจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี
บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (Record date) และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ประธานได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมี ข้อคิดเห็น หรื อข้ อซักถามเพิ่ม เติ มประการใดหรื อไม่ ซึ่งไม่มี ผ้ ูถือ หุ้น
ในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2561 เป็ นอย่างอื่น จึงขอให้ ที่ประชุม
ออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง่ สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี ้
เห็นด้ วย
638,955,960
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
34,200
คะแนน
บัตรเสีย
0
คะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติการ
จัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจะจ่ ายเงินปั นผล
จากกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม งวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตรา
หุ้ น ละ 0.40 บาท จ านวน 800,000,000 หุ้ น รวมเป็ นเงิน 320,000,000 บาท และบริ ษั ท ก าหนด
รายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ สิ ท ธิ ในการรั บ เงิน ปั นผล ในวั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2561 (Record date) และ
กาหนดจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
(รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562)
ประธานมอบหมายให้ นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานในวาระนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2561 บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 120 ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี ของ
บริ ษัท นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 ได้ กาหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัทมาแล้ ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัด สานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชี
รายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยสองรอบปี บัญชีนบั แต่วนั ที่ ผ้ สู อบบัญชีรายดังกล่าวพ้ 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
้ ้ สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม
2561 ถึง 30 มิถนุ ายน 2562) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถนุ ายน
2562) ดังนี ้
1. อนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2562 (รอบระยะเวลา
บัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถนุ ายน 2562) ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี ้
จานวนปี ที่ลงลายมือชื่อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายนามผู้สอบบัญชี
รับรองงบการเงิน
เลขที่
ของบริ ษัท
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
3516
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
4521
นางสาวรสพร เดชอาคม
5659
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์
5872
4 (2558-2561)
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกลุ
4807
โดยการแต่งตังครั
้ ง้ นี ้ ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษัทมาแล้ ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน (ปี 2558-2562) ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชี ที่เสนอประจาปี
2562 (รอบระยะเวลาบัญ ชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) เป็ นเงิน 1,419,000 บาท โดย
เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยมีตารางเปรี ยบเทียบ
ดังนี ้
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
(1 ก.ค.61 - 30 มิ.ย. 62)

ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท 1
ค่าบริ การอื่น

ปี 2561
(1ม.ค.61 – 30 มิ.ย.61 :
1 ไตรมาส และ 1 งวดปี )

1,419,000 2
-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2561 บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

880,000
-

ปี 2560
(1ม.ค.60 – 31 ธ.ค. 60)

1,150,000
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1
2

ไม่รวมค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยรวมทังกรุ
้ ๊ ป (บมจ. แม็คกรุ๊ ป , บริ ษัทย่อย, บริ ษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า) เป็ นจานวน 3,710,000 บาท ซึ่ง
หากเปรี ยบเทียบจากปี 2561 คิดเสมื อนทังปี
้ เป็ นจานวน 3,490,000 บาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6.3 โดยเมื่ อปี 2561 ค่าตอบแทนเสมื อน
สาหรับผู้สอบบัญชีโดยรวมทังกรุ
้ ๊ ป ซึง่ หากเปรี ยบเทียบจากปี 2560 เป็ นจานวน 3,265,000 บาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.9

. 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 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30
มิถนุ ายน 2562)

นอกจากนี ้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 (รอบระยะเวลา
บัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถนุ ายน 2562) ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมค้ าของบริ ษัททุกบริ ษัท
บริ ษั ท สานักงาน อีวาย จากัด และผู้สอบบัญ ชี ที่ เสนอแต่งตัง้ 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
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร แจ้ งให้ ที่ประชุมได้ ทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่
ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญ ชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) เป็ นอย่างอื่น จึงขอให้ ที่ประชุม ออกเสียง
ลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง่ สามารถ สรุปเป็ นมติดงั นี ้
เห็นด้ วย
638,909,360
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9927
ไม่เห็นด้ วย
46,600
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0073
งดออกเสียง
34,200
คะแนน
บัตรเสีย
0
คะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุ มโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติ แต่ งตั ง้
บริ ษัท สานั กงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1
กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1)
2)
3)
4)
5)

นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล
นางสาวพิมพ์ ใจ มานิตขจรกิจ
นางสาวรสพร เดชอาคม
นางสาวสุมนา พันธ์ พงษ์ สานนท์
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807

โดยให้ ผ้ ูสอบบัญ ชีท่านใดท่ านหนึ่ งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่ องบการเงินของ
บริ ษัทและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561
ถึง 30 มิถุนายน 2562) เป็ นเงิน 1,419,000 บาท อนุมัติการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้
พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบหากบริ ษั ท ส านั ก งาน อี ว าย จ ากั ด จะต้ องจั ด หาผู้ สอบบั ญ ชี
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2561 บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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รับอนุญาตท่ านอื่น ในกรณีท่ ผี ้ สู อบบัญชีข้างต้ นไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ และอนุมัติการมอบอานาจ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อนุ มัติค่าสอบทานงบการเงินของบริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม และกิ จการ
ร่ วมค้ าที่จะเกิดขึน้ ใหม่ ในปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562)
ตามที่เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ นายชัชวาลย์ สิงห์สทิ ธิ์ ผู้อานวยการอาวุโส กลุม่ งานบริ หารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร
เป็ นผู้นาเสนอวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นายชัชวาลย์ สิงห์สทิ ธิ์ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี ้จึงขอ
เรี ยนเชิญกรรมการซึ่งต้ องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระออกจากห้ องประชุม ซึ่งประกอบด้ วย นางสาวสุณี เสรี ภาณุ, นายวิรัช
เสรี ภาณุ และนายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระได้ ออกจากห้ องประชุม
นายชัชวาลย์ สิงห์ สิทธิ์ ได้ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญั ติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 21 ซึง่ กาหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ
ออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2561 นี ้ กรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นางสาวสุณี เสรี ภาณุ
2) นายวิรัช เสรี ภาณุ
3) นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
คณะกรรมการบริ ษั ทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ 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
คณะกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน คือ นางสาวสุณี เสรี ภาณุ, นายวิรัช เสรี ภาณุ และนายสุระศักดิ์
เคารพธรรม กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่
สาหรั บประวัติและรายละเอีย ดของกรรมการทัง้ 3 ท่านที่ได้ รับ การเสนอชื่ อ และข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อ ง
บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ ว และในวาระนี ้
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่านเป็ นรายบุคคล
นายชัชวาลย์ สิงห์สทิ ธิ์ ได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็น หรื อข้ อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่ ซึง่ ไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
นายชัชวาลย์ สิงห์สิทธิ์ แจ้ งให้ ที่ประชุมได้ ทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามประการใดหรื อไม่ ซึ่ง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2561 บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

หน้ า 11 จาก 16

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ เป็ น
อย่างอื่น จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง่ สามารถสรุปเป็ นมติ ดังนี ้
1. นางสาวสุณี เสรี ภาณุ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

272,747,040
5,900
35,200
0

2. นายวิรัช เสรี ภาณุ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี ้
585,396,924
53,258,036
35,200
0

3. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี ้
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9978
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0022
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ 91.6609
คิดเป็ นร้ อยละ 8.3391

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี ้
638,949,060
5,900
35,200
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9991
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0009

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุ มโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติ แต่ งตัง้
นางสาวสุณี เสรี ภาณุ , นายวิรัช เสรี ภาณุ และนายสุระศักดิ์ เคารพธรรม ที่ต้องออกตามวาระ ให้
กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ ออีกวาระหนึ่ง
นายชัชวาลย์ สิงห์สิทธิ์ เรี ยนเชิญกรรมการที่ออกจากห้ องประชุม ทัง้ 3 ท่าน คือ นางสาวสุณี เสรี ภาณุ, นาย
วิรัช เสรี ภาณุ และนายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กลับเข้ าห้ องประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสาหรับเดือนตุลาคม 2561 เป็ นต้ นไป

ประธานมอบหมายให้ นายลัก ษณะน้ อ ย พึ่ ง รั ศ มี ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
เป็ นผู้นาเสนอวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นายลักษณะน้ อย พึ่งรัศมี นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 27 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้ พิ จารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียด
รอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้ เปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกันมีความเห็นว่าควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับเดือนตุลาคม 2561 เป็ นต้ นไป ของคณะกรรมการบริ ษั ท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2561 บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

หน้ า 12 จาก 16

และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็ นอัตราเท่ากับปี ก่อน โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ สาหรับเดือน
ตุลาคม 2561 เป็ นต้ นไป มีดงั นี ้
• ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน :
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่ อย

ค่าตอบแทนราย
เดือน

ค่าเบี ้ยประชุม

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี ้ยประชุม

(บาท/คน/เดือน)

(บาท/คน/ครัง้ )

(บาท/คน/เดือน)

(บาท/คน/ครัง้ )

1. คณะกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการ
•
•

กรรมการ
โบนัสกรรมการ

ปี 2561

20,000

80,000

20,000

80,000

10,000

50,000

10,000

50,000

วงเงิ น สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 5 ล้ านบ าทต่ อ ปี โด ย
กรรมการจะจัดสรรให้ สอดคล้ องกับความสาเร็ จ
ตามเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ ในตัว ชีว้ ดั ผลการ
ดาเนินงาน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ

วงเงิ น สูงสุด ไม่ เกิ น 5 ล้ า นบาทต่อ ปี โดย
กรรม การจะจั ด สรรให้ สอดคล้ องกั บ
ความสาเร็ จตามเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้
ในตัวชี ้วัดผลการดาเนินงาน

-

40,000

-

40,000

-

30,000

-

30,000

-

30,000

-

30,000

• กรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
• ประธานกรรมการ

25,000

-

25,000

30,000

-

30,000

-

25,000

-

25,000

• กรรมการ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการ

•

กรรมการ

5. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
•

ประธานกรรมการ

-

30,000

-

30,000

•

กรรมการ

-

25,000

-

25,000

• ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
นายลักษณะน้ อย พึ่งรัศมี แจ้ งให้ ที่ประชุมได้ ทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามประการใดหรื อไม่ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ื อหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2561 บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อสอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสาหรับเดือนตุลาคม 2561 เป็ นต้ นไป จึงขอให้ ที่ประชุมออก
เสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง่ สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

638,954,960
0
35,200
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9945
คิดเป็ นร้ อยละ
0
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0055
คิดเป็ นร้ อยละ
0

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

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. สอบถามถึงกลยุทธ์ เพื่อกระตุ้นยอดขายของบริษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิ บายว่า เนื่องจากในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของปี 2561 ภาพรวม
การบริ โภคภายในประเทศยังชะลอตัว ปั จจัยที่ทาให้ บ ริ ษัทมีกาไรมาจาก 2 ประการ ได้ แก่ ประการแรก คือ การบริ หาร
ส่วนลดในร้ านค้ า ด้ วยการมุ่งเน้ นการขายเพื่อสร้ างกาไรขันต้
้ นโดยใช้ กลยุทธ์การสร้ างภาพลักษณ์ของแบรนด์ ให้ มีมลู ค่าเพิ่ม
อย่างต่อเนื่องผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ ร่วมสนุกกับการซื ้อสินค้ าของบริ ษัท อาทิ การจัดคอนเสิร์ต การร่วมมือ
กับ The Walt Disney Thailand ในการจัดจาหน่ายเสื ้อคอลเลคชัน่ Marvel พร้ อมกิจกรรมดูหนัง เป็ นต้ น เพื่อดึงดูดลูกค้ าให้
สามารถมาใช้ จา่ ยที่ร้านค้ าแม็คยีนส์ได้ มากยิ่งขึ ้น และประการที่สอง คือ การบริ หารต้ นทุนอย่างต่อเนื่อง ซึง่ บริ ษัทได้ พยายาม
ทามาก่อนหน้ าซึง่ ใช้ เวลาและเริ่ มเห็นผลตังแต่
้ ต้นปี 2561 ทังสองประการนี
้
้เป็ นกลยุทธ์ระยะยาวแบบต่อเนื่อง โดยยังคงปรับ
แผนเพื่อรองรับผลจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ไปควบคูก่ นั
2. สอบถามการนาผลิตภัณฑ์ สินค้ าชุมชนมาจาหน่ ายที่ร้านค้ า mcmc
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิบายว่า บริ ษัทยังไม่มีแผนในการนาสินค้ าชุมชนเข้ ามาจาหน่ายใน
ร้ านค้ าในเวลานี ้ แต่ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มสินค้ าชุมชน อาทิ การแจกข้ าวหอมมะลิเกษตรอินทรี ย์ปลอด
สารพิษ “ข้ าวนกกระเรี ยน” สาหรับเป็ นของแถมให้ แก่ลูกค้ าที่ซือ้ สินค้ าในร้ านค้ า โดยสินค้ าที่จาหน่ายในร้ านค้ า mcmc
Outlet Store จะเป็ นสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ า “MC” ในคอลเลคชัน่ ก่อนหน้ า และบริ ษัทมีแผนในการสรรหาสินค้ าภายใต้ ตรา
สินค้ าของพันธมิตรรายต่างๆ เข้ ามาจาหน่ายในอนาคตเพิ่มมากขึ ้น
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอธิบายว่าเพิ่มเติมว่า บริ ษัทมีการส่งเสริ มให้ ชุมชนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจาก “ข้ าวนกกระเรี ยน” ที่บริ ษัทได้ นามาแจกเป็ นของแถมให้ แก่ลกู ค้ าแล้ ว บริ ษัทยังได้ มี ผ้ าขาวม้ า สาหรับแจก
ให้ แก่ลูกค้ า เพื่ อเป็ นของขวัญ สวัสดี ปีใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ ผ่ านมาด้ วย นอกจากนีบ้ ริ ษั ทยังได้ ร่วมมือกับ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2561 บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

หน้ า 14 จาก 16

พันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศเพื่อพัฒนาสินค้ าและผลิตภัณฑ์ ร่วมกัน อาทิ โรงงานทอผ้ า หรื อกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์บารุงผิว เป็ นต้ น
3. สอบถามถึงการเติบโตของยอดขายของผลิตภัณฑ์ M&C
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นบัญ ชี แ ละการเงิ น อธิ บ ายว่า ตัง้ แต่ ต้ น ปี 2561 ผลิต ภัณ ฑ์ M&C มี ย อดขายรวม
ประมาณ 30 ล้ านบาท โดยยอดขายสุทธิ ของปี 2560 อยู่ที่ 40 ล้ านบาท ซึ่งเห็นได้ ว่ายอดขายของผลิตภัณฑ์ M&C ยังคง
เติบโต และเพื่อเป็ นการสร้ างยอดขายที่มากขึ ้นบริ ษัทจึงได้ มีการพัฒนาสินค้ าใหม่โดยคาดว่าจะเปิ ดตัวในช่วงต้ นปี 2562
4. สอบถามถึงการว่ าจ้ าง Presenter หรือ Brand Ambassador สาหรับการสร้ างกลยุทธ์ ในการเข้ าถึง
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของสินค้ า U-P
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิบายว่า ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริ ษัทจะเปิ ดร้ านค้ าแห่งแรก
ของสินค้ า U-P ที่โครงการสเตเดียมวัน (STADIUM ONE) และในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จะมีงานเปิ ดตัวสินค้ า U-P ณ
ร้ านค้ าซุปเปอร์ สปอร์ ต (Super sports) ของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยในช่วง 6 เดือนแรกของการเปิ ดตัวสินค้ าบริ ษัทได้
มีการว่าจ้ างนายพุฒิชัย เกษตรสิน หรื อดีเจพุฒ มาเป็ นตัวแทนในการสร้ างแบรนด์ สินค้ า (Brand Endorser) และร่ วมจัด
กิจกรรมส่งเสริ มการขายกับทางบริ ษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ พฒ
ั นาเว็ปไซต์ UPACTIVELIFE.COM เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ าเลือกชมสินค้ า และสามารถ
ซื ้อสินค้ าผ่านเว็ปไซต์ mcshop.com นอกจากนี ้ยังมีแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เลือกสรรมาให้ เข้ ากับกลุม่ สินค้ านี ้ทังที
้ ่
ร้ านค้ าแม็คยีนส์และร้ านค้ า Warrix รวมถึงการเปิ ดจุดจาหน่ายสินค้ าเพิ่มเติมที่ร้านค้ า ซุปเปอร์ สปอร์ ต (Super sports) และ
ร้ านค้ าสปอร์ ตเวิลด์ (Sports World) เพื่อให้ ตรงและเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายมากขึ ้น
5. สอบถามถึงการที่ ประเทศสหรั ฐอเมริ กา แคนาดา และเม็กซิโก ได้ มีการบรรลุข้อตกลงการค้ า
ฉบั บ ใหม่ ซึ่ งจะน ามาใช้ แทนที่ ข้ อ ตกลงการค้ าเสรี อ เมริ ก าเหนื อ หรื อ นาฟตา (North American Free Trade
Agreement--Nafta) โดยที่ข้อตกลงฉบับดังกล่ าวจะส่ งผลกระทบต่ อสินค้ าสิ่งทอในประเทศไทย ทัง้ นีบ้ ริษัทจะได้ รับ
ผลกระทบดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงินชี ้แจงว่า ในส่วนนี ้ยังไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
6. สอบถามถึงการทาธุรกิจผลิตภัณฑ์ บารุ งผิว (Skincare) ของบริษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงิน อธิบายว่า ธุรกิจผลิตภัณฑ์บารุ งผิว (Skincare) เกิดจากกลยุทธ์ ที่
บริ ษั ท ต้ อ งการเพิ่ ม รอบของลูก ค้ า ในการเข้ า มาซื อ้ สิน ค้ า ที่ ร้านค้ า แม็ ค ยี น ส์ ม ากขึน้ ในขณะที่ ผ้ ูบ ริ โภคทัง้ กรุ งเทพและ
ต่างจังหวัดมีความต้ องการคุณ ภาพชี วิตที่ดี โดยการเลือกใช้ ผลิตภัณ ฑ์ ที่ดี มีคุณ ภาพ บริ ษัทจึง ได้ มีการสรรหาสินค้ า ที่มี
ศักยภาพเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้ า
จุด เริ่ ม ต้ น ของผลิ ต ภัณ ฑ์ M&C มาจากการที่ บ ริ ษั ท ได้ จัด ท าสิ น ค้ า พรี เมี ย มในกลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ ว
(Skincare) ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติและได้ รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ า ทาให้ บริ ษัทมีความสนใจในการทาธุรกิจดังกล่าว
และเริ่ มดาเนินการในช่วงกลางปี 2560 โดยร่ วมกับผู้เชี่ยวชาญด้ านผลิตภัณฑ์ บารุ งผิวในการพัฒนาสินค้ าและขายอย่าง
ต่อเนื่อง ในอนาคตบริ ษัทมีแผนที่จะพัฒนาสินค้ าให้ มีความสอดคล้ องกับสินค้ าหลักของบริ ษัท โดยจะทาการเปิ ดตัวสินค้ า
ใหม่ในปี 2562 อาทิ โลชัน่ กันแดด ซึง่ จะจาหน่ายควบคูก่ บั การขายสินค้ าในคอลเลคชัน่ ของช่วงเทศการสงกรานต์ เป็ นต้ น
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ปั จจุบนั บริ ษัทมีช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ M&C ผ่านทางเว็ปไซต์ mcshop.com เว็ปไซต์ Lazada
ร้ านค้ าแม็คยีนส์ทกุ สาขา ร้ านค้ า M&C และงานออกร้ านและงานจัดแสดงสินค้ าของบริ ษัทตามสถานที่ตา่ งๆ
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 15.21 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร )
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