รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2557
บริษัท แม็คกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท+ ี 24 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องศรีนครินทร์ ฮอลล์ โรงแรมดุสิตปริ9นเซส ศรีนครินทร์
เลขที+ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เริ+มประชุมเวลา 13.30 น.
กรรมการบริษัทฯ ที+เข้ าร่ วมประชุม
1. นางปรารถนา มงคลกุล
2. นายสมชัย
อภิวฒ
ั นพร

กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย4 ง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางจํานรรค์
ศิริตนั
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสีย4 ง
4. นายศุภศักดิ;
จิรเสวีนปุ ระพันธ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริ หารความเสี4ยงและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางสาวสุณี
เสรี ภาณุ
กรรมการ, กรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร
6. นายวิรัช
เสรี ภาณุ
กรรมการ, กรรมการบริ หาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานเจ้ าหน้ าที4สายปฏิบตั ิการ
กรรมการบริษัทฯ ที+ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
นายพิชยั
กัญจนาภรณ์
ประธานกรรมการ
เลขานุการที+ประชุม
นางทรงวิไล

จิรโพธิ;ทอง

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที+เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์
2. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
3. นางสาวยุพิน
ลิว4 ศิริ
4. นางสาวปี ยนุช ปรี เปรมวัฒนา
5. นายภาณุ
ณรงค์ชยั กุล

เลขานุการบริ ษัท
รองประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หารสายปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที4ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชัน4

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จํานวน 2 คน
1. นายวิเชียร
ธรรมตระกูล
2. นายธนิต
โอสถาเลิศ
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที+ทาํ หน้ าที+เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน จํานวน 1 คน
นายอรรถพล
โควิสทุ ธิ;
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
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นางสาวเขมินี เกียรติสมั พันธ์ ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ แจ้ งต่อที4ประชุมว่า บริ ษัทฯ
ได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ
C
มบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื4อให้ เป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที4ดี รวมทังบริ
C ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถ
ส่งคําถามล่วงหน้ าเกี4ยวกับวาระการประชุมในครังC นี Cมายังบริ ษัทฯ ผ่านทางจดหมายหรื ออีเมล์ถึงเลขานุการบริ ษัท หรื อ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ซึง4 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งคําถามล่วงหน้ ามายังบริ ษัทฯ
ลําดับต่อมานางสาวเขมินี เกียรติสมั พันธ์ ได้ ชี Cแจงรายละเอียดวิธีการนับองค์ประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน
และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี C
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นที4มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ4งหนึง4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
C
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหุ้นที4จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
C
(ไม่น้อยกว่า 266,666,666.7 หุ้น) จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที4ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ห้ นุ 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ น
พิเศษในเรื4 องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
C มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื4 องนันC เว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนนในวาระ
แต่งตังกรรมการ
C
3. ก่อนที4ประชุมจะให้ ผ้ ถู ือหุ้นทําการลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทําการซักถามแสดง
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที4 โดยมีกรรมการและผู้บริ หารที4เกี4ยวข้ องตอบคําถามพร้ อม
ทังรัC บฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เพื4อที4จะนําไปพิจารณา หรื อดําเนินการต่อไปโดยบริ ษัทฯ
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นยกมือ เพื4อให้ ประธานในที4ประชุมอนุญาตให้ ทําการสอบถาม ซึ4งก่อนทําการสอบถามขอความ
ร่วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้น โปรดแจ้ งชื4อและนามสกุลให้ ชดั เจน เพื4อการบันทึกรายงานการประชุมที4ถกู ต้ อง
4. บริ ษัทฯ จะแจ้ งคะแนนเสียงที4ต้องใช้ เป็ นมติของที4ประชุมในแต่ละวาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนทําการลงมติทกุ
ครังC (เช่น ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก หรื อ ใช้ คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ4งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นมติที4ประชุม) ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ ประธานในที4ประชุมออกเสียงเป็ นเสียงชี Cขาด
5. ในการนับคะแนนเสียงจะใช้ วิธีอ่านข้ อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะใช้ วิธี
หักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที4ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง จากคะแนนทังหมดของผู
C
้ ถือหุ้นที4มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนันหากผู
C
้ ถือหุ้นไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงในวาระใด ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนและ
ลงลายมือชื4อในบัตรลงคะแนน จากนันโปรดยกมื
C
อขึ Cน เพื4อให้ เจ้ าหน้ าที4ทําการเก็บบัตรลงคะแนน โดยการ
ลงคะแนนเสียงแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี C
• ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง : ให้ ผ้ ูถือหุ้นที4ไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ หรื องดออก
เสียงในแต่ละระเบียบวาระยกมือเพื4อลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว
• ผู้มาประชุมที4ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบตั ิ ดังนี C
แบบมอบฉันทะแบบ ก. : ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุม
ด้ วยตนเอง
แบบมอบฉันทะแบบ ข. : กรณี ผ้ ูม อบฉัน ทะกํ า หนดการออกเสีย งไว้ ล่ว งหน้ า ในแต่ล ะ
ระเบียบวาระนันC บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกคะแนนเสียงไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
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6.

7.

8.
9.

ผู้มาประชุมที4ได้ รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้ นแต่กรณี ที4
ผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบ
วาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนก็ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงใน
ห้ องประชุมได้ ตามที4เห็นสมควร
แบบมอบฉันทะแบบ ค. : การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ ออกเสียง
ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วก็ไม่ต้องลงมติในห้ องประชุม
ตลอดการประชุมผู้ถือหุ้นและขันตอนการนั
C
บคะแนนเสียงของการประชุมครังC นี C บริ ษัทฯ ได้ ให้ ผ้ เู ชี4ยวชาญจาก
ภายนอกเป็ นผู้ดําเนินการ รวมถึงจัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีร่วมเป็ นพยานในการนับคะแนนเสียง เพื4อทําหน้ าที4ดแู ล
ให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
สําหรับวาระพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
C
4พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการ ซึ4งเป็ นวาระที4
ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที4มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื4อเป็ นมติ
อนุมัติวาระดังกล่าว ซึ4งในวาระนี Cบริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ ลงคะแนนให้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยบริ ษัทฯ
จะเก็บบัตรลงคะแนนสําหรับวาระนี Cทังหมด
C
ทังเห็
C นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
กรรมการที4ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นการส่วนตัวจะไม่ใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระที4กรรมการท่านนันC
มีสว่ นได้ เสีย เว้ นแต่กรรมการอิสระที4เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ภายหลัง จากการประชุมเสร็ จ สิ Cนครบทุกวาระแล้ ว บริ ษัท ฯ ขออนุญาตเก็ บ บัตรลงคะแนนเสีย งทังC หมด
ที4ยงั ไม่ได้ ใช้ จากผู้ถือหุ้น เพื4อความโปร่งใส และใช้ เป็ นหลักฐานในการนับคะแนนต่อไป

เพื4อให้ การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ในวาระต่างๆเป็ นไปด้ วย
ความโปร่ ง ใสตามนโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที4 ดี บริ ษั ท ฯ ได้ เ รี ย นเชิ ญ ตัว แทนผู้ส อบบัญ ชี ซึ4 ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระ
เป็ นคนกลางเข้ ามาทําหน้ าที4ดูและและตรวจสอบขันC ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง รวมไปถึงผลของ
การลงคะแนนเสียงและผลของมติที4ประชุม เพื4อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ
เนื4องจากนายพิชัย กัญจนาภรณ์ ประธานกรรมการ ติดปั ญหาด้ านสุขภาพจึ งไม่สามารถเข้ าร่ ว มประชุมได้
ดังC นันC เพื4อ ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ กฎหมายและข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท ฯ หากประธานกรรมการบริ ษั ทฯ ไม่อ ยู่ใ นที4ป ระชุม หรื อ
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที4ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที4ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ ให้ ที4ประชุมเลือก
ผู้ ถื อ หุ้ นคนใดคนหนึ4 ง มาทํ า หน้ าที4 ป ระธานในที4 ป ระชุ ม แทน นางสาวสุ ณี เสรี ภ าณุ ตั ว แทนผู้ ถื อ หุ้ น ได้ เสนอให้
นางปรารถนา มงคลกุล เป็ นผู้ทําหน้ าที4ประธานในที4ประชุม ซึง4 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน
นางปรารถนา มงคลกุล ประธานในการประชุม ขอให้ เจ้ าหน้ าที4แจ้ งให้ ที4ประชุมรับทราบถึงจํานวนผู้เข้ าประชุม
และเจ้ าหน้ าที4ได้ แจ้ งต่อที4ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 40 ซึ4งกําหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นที4มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อ ไม่น้อยกว่ากึ4งหนึง4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
C
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหุ้นที4จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
C
(ไม่น้อยกว่า 266,666,666.7 หุ้น) จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม โดยในขณะนี Cมีผ้ ถู ือหุ้น
ทังที
C 4มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนทังสิ
C Cน 270 ราย
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นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ 640,003,536 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 80 ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนที4ชําระแล้ ว ซึ4งครบเป็ นองค์
ประชุม ตามข้ อกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ จึงขอให้ ประธานในที4ประชุมเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ของ
บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
นางปรารถนา มงคลกุ ล ประธานในที4 ป ระชุ ม ได้ กล่ า วเปิ ดประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2557 ของ
บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที4กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี C
วาระที+ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2556 ของบริษัท แม็คกรุ๊ ป จํากัด

ประธานฯ เสนอให้ ที4ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ของ
บริ ษัท แม็คกรุ๊ ป จํากัด ที4ได้ ประชุมเมื4อวันที4 15 มีนาคม 2556 ซึ4งเป็ นวาระพิจารณาตามที4กฎหมายกําหนด รวมถึงวาระ
เพื4อพิจารณาอนุมตั ิเรื4 องที4เกี4ยวข้ องกับการแปรสภาพบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และการนําหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ทังหมดเข้
C
าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ส่งไปพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 แล้ วนันC
ประธานฯ ได้ สอบถามที4ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ4มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ4งไม่มีผ้ ูถือหุ้น
ในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อคัดค้ านรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2556 เป็ นอย่างอื4น ประธานฯ จึงขอให้
ที4ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง4 สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี C
เห็นด้ วย
640,395,836
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0
มติท+ ีประชุม ที+ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2556 ของบริษัท แม็คกรุ๊ ป จํากัด
วาระที+ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯประจําปี 2556

ประธานฯ ขอให้ นางสาวสุณี เสรี ภาณุ ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หารเป็ นผู้รายงานในวาระนี C
นางสาวสุณี เสรี ภาณุ ได้ รายงานต่อที4ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตลอดระยะเวลา 39 ปี ที4ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีการพัฒนา
และเติบโตอย่างต่อเนื4อง ไม่วา่ จะเป็ นการนําเสนอแบรนด์ใหม่ๆ ที4มีรูปแบบที4แตกต่างกันออกไป เพื4อตอบสนองกลุม่ ผู้บริ โภค
ได้ หลากหลายไลฟ์ สไตล์ยิ4งขึ Cน เช่น นาฬิกาแฟชั4น รวมถึงการปรับเปลี4ยนมาบริ หารช่องทางการจัดจํ าหน่ายของบริ ษัทฯ
โดยบริ ษัทมุ่งหวังที4จะที4เป็ นองค์กรธุรกิจชันC นําของเอเชีย ด้ านเครื4 องแต่งกายและไลฟ์ สไตล์ ด้ วยการบริ หารจัดการแบรนด์
หลากหลายให้ เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ ชีวิตที4แตกต่าง
ในปี 2556 บริ ษั ท ฯ ได้ ก้ า วเข้ า สู่ก ารเป็ นองค์ ก รธุ ร กิ จ ด้ า นไลฟ์ สไตล์ ม ากขึนC โดยในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์
บริ ษัทฯ ได้ ขยายเข้ าสู่ธุรกิจเครื4 องแต่งกายแฟชั4น ผ่านการนําเสนอแบรนด์ Mc Pink, ในเดือนเมษายน ขยายฐานเข้ าสู่
กลุม่ ลูกค้ าเด็กอายุ 6-12 ปี ด้ วยการเปิ ดตัวแบรนด์ Mc mini, ในเดือนพฤศจิกายน ก้ าวสูธ่ ุรกิจไลฟ์ สไตล์อย่างเต็มตัว โดยเข้ า
ถือหุ้น 51% ใน บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ ปอร์ เรชัน4 หนึง4 ในผู้นําธุรกิจนําเข้ า และจัดจําหน่ายนาฬิกาแบรนด์ดงั จากทัว4 โลก และ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

หน้ า 4 จาก 19

ในเดือนธันวาคม ขยายผลิตภัณฑ์เข้ าสู่กลุ่มตลาดเครื4 องแต่งกายประเภทยีนส์พรี เมี4ยม โดยการเปิ ดตัวแบรนด์ The Blue
Brothers และเปิ ดตัวแบรนด์ mc mc เพื4อเจาะตลาดเสื Cอผ้ าเครื4 องแต่งกายกลุม่ value-for-money
นอกจากนี Cอีกหนึ4งเหตุการณ์ สําคัญ คือ การเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เริ4 มซื Cอขายวันแรกในเดือนกรกฎาคม และในเดือนพฤศจิกายน หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ได้ รับเลือก
นําเข้ าคํานวณดัชนี MSCI Global Small Cap Indices นับว่าเป็ นความภาคภูมิใจของทังผู
C ้ บริ หาร และพนักงานทุกคน
บริ ษัทฯ มีความพยายามอย่างต่อเนื4องในการขยายช่องทางการจัดจํ าหน่าย เพื4อให้ สินค้ าสามารถเข้ าถึง
กลุม่ ผู้บริ โภคได้ อย่างทัว4 ถึง โดย ณ สิ Cนปี 2556 บริ ษัทฯ มีช่องทางการจัดจําหน่ายทังสิ
C Cน 694 แห่ง
สําหรับอีกหนึง4 ช่องทางของการขยายช่องทางการจัดจําหน่าย คือการรุ กเข้ าสูต่ ลาด ASEAN ผ่านการแต่งตังC
ตัวแทนจําหน่าย โดย 2 ประเทศแรกที4บริ ษัทฯ ได้ ขยายเข้ าไป ได้ แก่ พม่า ซึ4งมีจุดจําหน่ายทังสิ
C Cน 9 แห่ง ณ สิ Cนปี และลาว
มีจุดจําหน่าย 1 แห่ง นอกจากนี Cแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ มีการแต่งตังตั
C วแทนจําหน่ายสําหรับประเทศเวียดนาม ซึ4งได้ เริ4 มวางขาย
สินค้ าของบริ ษัทฯ ในเดือนมีนาคมที4ผา่ นมา
เพื4 อ ให้ ก ารควบคุม มาตรฐานของการบริ ห ารจุ ด ขายและการบริ ก าร เป็ นไปตามมาตรฐานที4 กํ า หนด
สามารถรองรับความต้ องการของลูกค้ า รวมทังการพั
C
ฒนาคุณภาพของพนักงาน และเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบ
บริ ษัทฯ จึงกําหนดให้ จดั ทําโครงการ MC Academy ขึ Cน เพื4อฝึ กอบรมและพัฒนาให้ พนักงานมีทกั ษะและพัฒนาการที4ดีขึ Cน
พนักงานก็สามารถเติบโตและก้ าวไปข้ างหน้ า พร้ อมกับองค์กร
สําหรับปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย 2,973 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 16 ซึ4งปั จจัยหลัก
ของการเติบโต มีดงั ต่อไปนี C
1) การขยายช่องทางในการขายทังในและต่
C
างประเทศของธุรกิจจัดจําหน่ายเครื4 องแต่งกาย เพื4อรักษาความ
เป็ นผู้นําของตลาด โดย ณ สิ Cนปี 2556 บริ ษัทมีจุดจําหน่ายทังสิ
C Cน 694 แห่ง แยกเป็ น จุดจําหน่ายสินค้ า
ผลิตภัณฑ์ กลุม่ แบรนด์ Mc จํานวน 624 แห่ง และไทม์ เดคโค จํานวน 70 แห่ง
2) ความสําเร็ จในการเข้ าร่ วมลงทุนใน บจก.ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชั4น เป็ นการตอกยํ Cาการก้ าวสุธ่ ุรกิจไลฟ์
สไตล์มากยิ4งขึ Cน โดยมีการควบรวมผลการดําเนินงานของ ไทม์ เดคโค นับตังแต่
C เดือนพฤศจิกายน 2556
เป็ นต้ นมา
3) สําหรับอัตราการเติบโตของรายได้ ตอ่ จุดขาย (same store sales growth) จากการนําเสนอสินค้ าและแบ
รนด์ใหม่เพื4อให้ ครอบคลุมกลุม่ ผู้บริ โภคและระดับการจับจ่ายใช้ สอยที4กว้ างขึ Cน ได้ ช่วยลดผลกระทบจาก
การชะลอตัวของการบริ โภคภายในประเทศ ส่งผลให้ ยอดขายต่อร้ านเดิมสําหรั บทังC ปี ปรั บตัวลดลง
เล็กน้ อยในอัตราเพียงร้ อยละ 1.5 เมื4อเทียบกับปี ก่อน
4) เมื4อพิจารณารายได้ จากการขายแบ่งตามช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่ารายได้ จากการขายผ่านร้ านค้ า
ปลีกของตนเอง ในปี 2556 มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 38 ของรายได้ รวม ปรั บตัวสูงขึนC จากร้ อยละ 29
ในปี 2555 ซึ4 ง เป็ นไปตามแผนธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ที4 มุ่ง เน้ นการขยายร้ านค้ า ปลี ก ของตนเอง
และเพิ4มสัดส่วนรายได้ จากการขายผ่านช่องทางการขายประเภทนี Cเนื4องจากข้ อได้ เปรี ยบในความคล่องตัว
ในการขยาย จุดจําหน่ายที4สามารถทําได้ รวดเร็ ว ทําให้ บริ ษัทฯ ครอบคลุมตลาดได้ มากขึ Cนและรักษาความ
เป็ นผู้นําของตลาด
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กําไรขันต้
C นมีการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน ปรับตัวเพิ4มขึ Cนร้ อยละ 19 จากปี ก่อน อยู่ที4 1,685 ล้ านบาท โดย
อัตรากําไรขันต้
C นมีการปรับตัวที4ดีขึ Cนเป็ นร้ อยละ 57 จากร้ อยละ 55 กําไรก่อนดอกเบี Cยจ่าย ภาษี และค่าเสื4อม (EBITDA)
สําหรับปี 2556 อยูท่ ี4 890 ล้ านบาท เติบโตขึ Cนร้ อยละ 14 โดยอัตราการทํากําไร EBITDA สําหรับปี 2556 บริ ษัทสามารถคงไว้
ที4ร้อยละ 30
ในปี 2556 กําไรสุทธิ เติบโตในอัตราร้ อยละ 22 อยู่ที4 733 ล้ านบาท เหล่านี Cเป็ นผลมาจากการเติบโตของ
ยอดขาย บวกกับความสามารถใน การควบคุมต้ นทุน ดอกเบี Cยรับเงินฝากจากเงินสดที4ได้ รับการเสนอขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทครังC แรกต่อประชาชนทัว4 ไป รวมถึงการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามสิทธิประโยชน์ของพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการ
ลงทุนที4บริ ษัทย่อยแห่งหนึง4 ได้ รับเพิ4มขึ Cนในระหว่างปี 2555 และ อัตราภาษี นิติบคุ คลที4ลดลง
อัตราการทํากําไรสุทธิเพิ4มขึ Cนจากร้ อยละ 23 เป็ นร้ อยละ 24 ในปี 2556 โดยอัตรากําไรสุทธิก่อนการควบรวม
ผลการดําเนินงานของไทม์ เดคโค บริ ษัทฯ สามารถคงไว้ ที4ร้อยละ 25
จากการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ครังC แรกต่อประชาชนทัว4 ไป บริ ษัทฯ สามารถระดมทุนได้ เป็ นจํานวน
2,925 ล้ านบาทสุทธิจากค่าใช้ จ่ายที4เกี4ยวข้ องโดยตรง ซึง4 บริ ษัทฯ ได้ นําทุนส่วนหนึง4 ไปใช้ ในการขยายช่องทางการจัดจําหน่าย
ลงทุนใน บจก.ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชัน4 รวมถึงจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
โดย ณ สิ Cนปี 2556 โดยบริ ษัทมีเงินสดคงเหลือจํานวน 1,792 ล้ าน เมื4อเทียบกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
จํานวน 114 ล้ านบาท อัตราหนี Cสินสุทธิตอ่ ทุนของบริ ษัทอยูท่ ี4 ลบ 0.5 เท่า
สําหรับนโยบายการดําเนินงานของบริ ษัทในปี 2557 แบ่งเป็ น 5 นโยบายหลัก ดังนี C
1) การขยายช่องทางการจัดจําหน่ายในประเทศ
2) ขยายเครื อข่ายเข้ าสูป่ ระเทศในกลุม่ อาเซียนเพิ4มมากขึ Cน
3) ขยายการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทีมีจดุ เด่นและรูปแบบที4แตกต่างกัน
4) ขยายเข้ าสูธ่ ุรกิจใหม่ผา่ นการเข้ าร่วมลงทุน หรื อซื Cอกิจการ
5) การพัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ4งขึ Cน
จากนันนางสาวแสงแข
C
หาญวนิชย์ รองประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร ได้ รายงานเรื4 องความรับผิดชอบต่อสังคมว่า
ที4ผา่ นมาบริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที4ดี และคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย รวมถึงการใส่ใจดูแลสังคม
และสิง4 แวดล้ อมมาโดยตลอด โดยในส่วน CSR in Process เช่น การปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการ
เคารพสิทธิมนุษยชน การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค และการปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรมผ่านทางโครงการต่างๆ
ที4บริ ษัทฯ จัดขึ Cน และ CSR after Process เช่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ “Upcycling Process” โดยมีดร.สิงห์
อินทรชูโต เป็ นที4ปรึกษาโครงการ หรื อ การสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิแม็คยีนส์เพื4อสังคมไทย เป็ นต้ น
สําหรับเรื4 องของการป้องกันและการมีสว่ นเกี4ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน4 นันC บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของ
การดําเนินการทังภายนอกและภายในเพื
C
4อต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน4 โดยเมื4อช่วงต้ นปี ที4ผา่ นมา คณะกรรมการบริ ษัทฯ
ได้ มีมติอนุมตั ินโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน4 ของบริ ษัทฯ เพื4อให้ ทกุ ฝ่ ายมีความเข้ าใจและปฏิบตั ิไปในแนวทางเดียวกัน
นอกจากนี บC ริ ษั ทฯ ได้ ป ระกาศเจตนารมณ์ เพื4อ เข้ า เป็ น “แนวร่ ว มปฏิ บัติข องภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ านการทุจริ ต ”
ร่วมกับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เพื4อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที4ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจที4ปราศจาก
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน4
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ประธานฯ ได้ สอบถามที4ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามประการใดหรื อไม่ ซึง4 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดมีข้อคิดเห็นหรื อมีข้อซักถามเกี4ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2556
เมื4อไม่มคี ําถามเพิ4มเติม ประธานฯ จึงสรุปเป็ นมติ ดังนี C
มติท+ ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯประจําปี 2556
วาระที+ 3

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สินE สุดวันที+ 31 ธันวาคม 2556 และ
รายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานในวาระนี C
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ได้ รายงานว่า เพื4อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงได้
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ Cนสุดวันที4 31 ธันวาคม 2556 ซึ4งได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ซึ4งได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื4อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิงบการเงิน
ดังกล่าวตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ซึ4งมีความเห็นว่ารายงานทางการเงิ นในปี 2556 มี
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที4เชื4อถือได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้ อ “งบการเงิ น” ของรายงานประจํ าปี 2556
ในรูปแบบ CD-ROM ซึง4 ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังC นี Cแล้ ว สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี C
งบการเงินรวม บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,652 ล้ านบาท เพิ4มขึ Cน 2,639 ล้ านบาท โดยมีหนี Cสิน 951 ล้ านบาท
ลดลง 247 ล้ านบาท ในส่วนของงบกําไรขาดทุน ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 3,017 ล้ านบาท มีกําไรสุทธิ 733 ล้ านบาท
คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 1.05 บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 4,757 ล้ านบาท เพิ4มขึ Cน 2,120 ล้ านบาท โดยมีหนี Cสิน 1,170
ล้ านบาท ลดลง 645 ล้ านบาท ในส่วนของงบกําไรขาดทุน ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 3,467 ล้ านบาท มีกําไรสุทธิ 700
ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 1.00 บาท
ประธานฯ ได้ สอบถามที4ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามประการใดหรื อไม่ ซึง4 มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิม4 เติม
ดังนี C
ผู้รับมอบฉันทะ
(นายปิ4 น รัตนฤาทัย)
ประธานฯ

: รายการบันทึกค่าความนิยม หมายถึงค่า Goodwill ใช่หรื อไม่ และจากหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้ อ 15 หน้ า 153 ของรายงานประจําปี 2556 บันทึกไว้ ว่า ได้ มาจากการรวมกิจการ และ
เจ้ าหนี Cอื4น ในหน้ า 161 บันทึกว่า บุคคลหรื อกิจการที4เกี4ยวข้ อง ขอให้ อธิบายเพิ4มเติมในส่วนนี C
: ชีแC จงว่าค่าความนิยม (Goodwill) ที4ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น เกิ ดจากการ
เข้ าซื Cอหุ้นใน บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชั4น บริ ษัทฯ จะต้ องทําการประเมินมูลค่า และตังค่
C า
ความนิ ย มขึ นC มาตามมาตรฐานการบัญ ชี ส่ ว นบุ ค คลหรื อ กิ จ การที4 เ กี4 ย วข้ อ งกัน ที4 ร ะบุไ ว้
ในหัวข้ อ เจ้ า หนี อC ื4 น นันC ส่ว นใหญ่ เป็ นค่า เช่า และค่า บริ ก ารในการเช่ า ที4ดิ น และโรงงานจาก
คุณ พิ ชัย กัญ จนาภรณ์ ประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ4ง เป็ นค่า ใช้ จ่ า ยในงวดปี 2556 และ
เป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานปกติของบริ ษัทฯ
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ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร : ชี Cแจงเพิ4มเติมว่า ในส่วนของค่าเช่าที4เกิดขึ Cนจากการดําเนินงานปกติของบริ ษัทฯ ได้ ผ่านการ
ตรวจสอบ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ว่าค่าเช่าในอัตราดังกล่าว เป็ นราคาที4
สมเหตุสมผล เป็ นไปตามราคาตลาด และเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ผู้รับมอบฉันทะ
: เป็ นคําถามเกี4ยวเนื4องจากวาระที4 2 อยากทราบว่าบริ ษัทฯ มีนโยบายเกี4ยวกับการดูแลสินค้ า
(นายปิ4 น รัตนฤาทัย)
คงเหลือที4ตกรุ่น หรื อล้ าสมัย อย่างไรบ้ าง
ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร : ชีแC จงว่า บริ ษัทฯ จะอนุมตั ิให้ มีการลดราคา ณ จุดขาย และมีการบริ หารสินค้ า โดยการจัด
โปรโมชัน4 ตามจุดต่างๆ
ประธานฯ
: ชี Cแจงเพิ4มเติมว่า ในส่วนของการบันทึกบัญชี บริ ษัทฯ ได้ มีการตังสํ
C ารองในทางบัญชีไว้ เพียงพอ
แล้ ว ส่วนการบริ หารสินค้ าก็เป็ นไปตามที4ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หารได้ ชี Cแจงแล้ ว
ผู้รับมอบฉันทะ
(นายสุทศั น์ อนุวฒ
ุ ินาวิน)
ผู้อํ า นวยการอาวุโ สฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
ประธานฯ

: บริ ษัทฯ มีแผนจะดําเนินการอย่างไรกับเงินลงทุนระยะสันจํ
C านวน 1,500 ล้ านบาท และมีการ
ลงทุนด้ านใดกับสถาบันการเงินบ้ าง
: บริ ษัทฯ นําเงินไปลงทุนในรูปของเงินฝากประจําและลงทุนในกองทุนรวม
: ชี Cแจงเพิ4มเติมถึงแผนการลงทุน สําหรับแผนการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ในปี 2557 แบ่งได้ ดงั นี C
- การเปิ ดจุดจําหน่ายสินค้ าอีกประมาณ 110 จุด วงเงินประมาณ 330-350 ล้ านบาท
- การขึ Cนระบบ ERP System ประมาณ 100-200 ล้ านบาท
- ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างและตกแต่ง Distribution Center (DC) ที4จะเปิ ดในเดือนกรกฎาคม
2557 และDesign Center ซึง4 ทังสองแห่
C
งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 200 ล้ านบาท
- การควบรวม หรื อการลงทุนใหม่ๆ ในธุรกิจที4มี synergy ร่วมกับบริ ษัทฯ
- สําหรับส่วนที4เหลือจะสํารองไว้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ

ผู้รับมอบฉันทะ
: จุดจําหน่ายสินค้ าที4ใช้ วงเงินประมาณ 330-350 ล้ านบาท จะเปิ ดที4ใดบ้ าง
(นายสุทศั น์ อนุวฒ
ุ ินาวิน)
ประธานฯ
: การเปิ ดจุดจําหน่ายใหม่ในปี นี Cประมาณ ร้ อยละ 80 จะเป็ นการเปิ ดที4ต่างจังหวัด และประมาณ
ร้ อยละ 20 ในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ส่วนการเปิ ดจุดจําหน่ายในต่างประเทศนันC บริ ษัทฯ
ขยายจุดจําหน่ายผ่านทางตัวแทนจําหน่าย หรื อ Distributors ดังนันจึ
C งใช้ เงินลงทุนน้ อยมากถึง
ไม่ใช้ เลย สําหรับการขยายกิจการ หรื อ การควบกิจการ บริ ษัทฯ ยังโฟกัสกลุม่ ธุรกิจในประเทศ
เป็ นลําดับแรก
ผู้ถือหุ้น
(นายสุนทร ลัภกิตโร)

: ขอแสดงความคิดเห็นเกี4ยวกับงบการเงิน ตามที4เห็นว่าบริ ษัทฯ มีการลงทุนในด้ าน IT เพิ4มขึ Cนมาก
อาจเป็ นสาเหตุของการทุจริ ตได้ จึงเห็นว่าควรมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที4รายงานโดยตรง
ต่อ คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ส่ว นในเรื4 อ งการขยายกิ จ การไปใน
ต่างประเทศเห็นว่า น่าจะลงทุนในต่างประเทศนอกเหนือจาก AEC เช่น ประเทศญี4ปนุ่ เป็ นต้ น
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ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร : ชี Cแจงว่า สําหรับเรื4 องการตรวจสอบนันC ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ
ตรวจสอบ
รวมถึงมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทําหน้ าที4ตรวจสอบในส่วนของ IT ควบคู่กนั
ไปทังสองทาง
C
จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นวางใจ และขอบคุณที4แสดงความเป็ นห่วงต่อบริ ษัทฯ
ผู้รับมอบฉันทะ
(นายปิ4 น รัตนฤาทัย)
ผู้สอบบัญชี

: ขอสอบถามผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ว่า มีการบันทึกส่วนต่างของราคาหุ้น ภายหลังจากการเข้ า
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไว้ อย่างไร
: ในส่วนต่างมูลค่าหุ้นนี C ได้ บนั ทึกไว้ ในส่วนเกินมูลค่าหุ้น เป็ นจํานวน 2,824 ล้ านบาท โดยปรากฏ
อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น หน้ า 110 ของรายงานประจําปี ซึ4งส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็ นยอดสุทธิจาก
ค่าใช้ จ่ายทางตรงในการออกหลักทรัพย์ด้วย

ผู้รับมอบฉันทะ
(นายปิ4 น รัตนฤาทัย)

: ขอให้ บริ ษัทฯ จดบันทึกรายงานการประชุมในคําถามเมื4อครู่ นี Cไว้ ด้วย เพื4อให้ เป็ นประโยชน์กับ
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้สนใจที4อาจจะไม่มีความรู้ ในด้ านบัญชี เมื4อได้ อ่านรายงานการประชุมแล้ วจะได้
สามารถเข้ าใจได้ ทนั ที
: แจ้ งว่า จะบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมตามที4ทา่ นผู้ถือหุ้นเสนอ

ประธานฯ
ผู้รับมอบฉันทะ
(นางวิยะดา คงเสรี )
ประธานฯ

: ที4ผา่ นมาเคยได้ อา่ นข่าวของแม็คกรุ๊ปในหนังสือพิมพ์เกี4ยวกับนักลงทุนทางยุโรปที4สนใจจะเข้ ามา
ลงทุนถือหุ้นในบริ ษัทฯ จึงอยากจะทราบผลของการเจรจาตกลงว่าเป็ นอย่างไร
: ชี Cแจงว่า มีผ้ ถู ือหุ้นต่างชาติที4เข้ ามาถือหุ้นของบริ ษัทฯ 2 รายที4ได้ ทําการประกาศข่าวไปเมื4อวันที4
10 มกราคม 2557 ได้ แก่ MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED บริ ษัทเพื4อการลงทุน ซึ4งถือ
หุ้นโดยกองทุน Lombard Asia IV L.P. เข้ าถือหุ้นของบริ ษัท จํานวน 70,000,000 หุ้น หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 8.75 และ NTAsian Discovery Fund เข้ าถือหุ้นของบริ ษัท จํานวน 35,000,000
หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.38 แม้ จะเป็ นบริ ษัทที4มีสญ
ั ชาติไทย แต่ก็อาจจะถือได้ ว่าเป็ นเม็ดเงิน
จากต่างชาติเข้ ามาลงทุน ซึง4 ในวันนี Cมีตวั แทนจาก Lombard เข้ าร่วมการประชุมด้ วย อย่างไรก็ดี
ข่าวที4ท่านผู้ถือหุ้นอ่านพบอาจจะเป็ นเรื4 องของการทํา Road Show ที4ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ น
ญี4ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง หรื อ สหรัฐอเมริ กา ผลของการ Road Show ต้ องเรี ยกได้ ว่าประสบ
ความสําเร็ จดี เมื4อดูจากผู้ถือหุ้นต่างชาติ ณ วันที4ขายหุ้นวันแรกอยู่ที4ร้อยละ 0 แต่ ณ วันนี Cเพิ4ม
ขึ Cนมาเป็ นร้ อยละ 23 ของจํานวนหุ้นทังหมด
C
ซึ4งถื อว่าบริ ษัทฯ ได้ รับการยอมรับจากนักลงทุน
ต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ4งการที4หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ได้ รับเลือกนําเข้ าคํานวณดัชนี MSCI
Global Small Cap Indices ภายหลังจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพียง 4 เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ สอบถามที4ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ4มเติมประการใดหรื อไม่
ซึ4งไม่มีผ้ ูถือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ Cนสุดวันที4 31 ธันวาคม
2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี เป็ นอย่างอื4น จึงขอให้ ที4ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ4ง
สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี C
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

640,741,836
0
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0

มติท+ ีประชุม ที+ประชุ มโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ น ซึ+งมาประชุ มและมีสิท ธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติ
งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ สินE สุ ดวันที+ 31 ธัน วาคม 2556 และรายงานของ
ผู้สอบบัญชี
วาระที+ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจําปี 2556

ประธานฯ ได้ รายงานต่อที4ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื4อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา
115 ประกอบกับข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 52 ที4กําหนดให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากเงินกําไรเท่านันC และมาตรา 116
ประกอบกับ ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 52 กํ า หนดว่า บริ ษั ท ฯ ต้ อ งจัด สรรกํ า ไรสุท ธิ ป ระจํ า ปี ส่ว นหนึ4ง ไว้ เ ป็ นทุน สํา รอง
ตามกฎหมาย เป็ นจํ านวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกํ าไรสุทธิ ประจํ าปี หักด้ วยยอดเงิ นทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่า
ทุนสํารองนี Cจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2556 มีผลกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม จํานวน 733 ล้ านบาท
ซึง4 พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ จดั สรรเงินส่วนหนึง4 ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย 13.9 ล้ านบาท และเสนอให้ มีการจ่ายเงิน
ปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท ซึง4 ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณา
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น รวมแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ดังนันคงเหลื
C
อที4ต้องจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นในงวดสุดท้ ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยจะจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม งวดวันที4 1 ตุลาคม
2556 ถึง วันที4 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท จํานวน 800 ล้ านหุ้น รวมเป็ นเงิน 184 ล้ านบาท โดยเงินปั นผล
จํานวน 0.02 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสุทธิ ที4ผ่านการเสียภาษี นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 23 และ เงินปั นผลจํานวน 0.16
บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสุทธิที4ผ่านการเสียภาษี นิติบคุ ลในอัตราร้ อยละ 20 ซึ4งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้ รับเครดิต
ในการคํานวณภาษี เงินปั นผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และเงินปั นผลจํานวน 0.05 บาทต่อหุ้น จ่ายจาก
กํ า ไรสุท ธิ ที4 ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ไม่ต้ อ งนํ า มารวมคํ า นวณภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุค คล ซึ4 ง ผู้ถื อ หุ้น ประเภทบุค คลธรรมดาจะไม่ไ ด้ รั บ
เครดิตภาษี
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดรายชื4อผู้ถือหุ้นเพื4อสิทธิ ในการรับเงินปั นผล ในวันที4 8 พฤษภาคม 2557 (Record date)
และให้ รวบรวมรายชื4อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ4มเติม พ.ศ.
2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที4 9 พฤษภาคม 2557 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที4 21 พฤษภาคม
2557
ประธานฯ ได้ สอบถามที4ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ4มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ4งไม่มีผ้ ูถือหุ้น
ในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2556 เป็ นอย่างอื4น ประธานฯ จึงขอให้
ที4ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง4 สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี C
เห็นด้ วย
640,744,836
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0
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มติท+ ีประชุม ที+ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติการ
จัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจําปี 2556 โดยอนุ มัติจัดสรรเงินส่ วนหนึ+งไว้ เป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย 13,900,000 บาท และอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล สําหรั บผลการดําเนินงานปี 2556 ใน
อัตราหุ้นละ 0.73 บาท ทังE นีบE ริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่ างกาลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นแล้ วในอัตราหุ้นละ
0.50 บาท ดังนั นE คงเหลือที+ต้องจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในงวดสุดท้ ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.23
บาท โดยจะจ่ ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม งวดวันที+ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที+ 31
ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท จํานวน 800 ล้ านหุ้น รวมเป็ นเงิน 184 ล้ านบาทซึ+งเป็ นการ
เสนอจ่ ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิท+ ีเสียภาษีเงินได้ อัตราร้ อยละ 23, 20 และ 0 ในอัตราหุ้นละ 0.02
บาท, 0.16 บาท และ0.05 บาทตามลําดับ และบริษัทฯ กําหนดรายชื+อผู้ถอื หุ้นเพื+อสิทธิในการรับเงิน
ปั นผล ในวันที+ 8 พฤษภาคม 2557 (Record date) และให้ รวบรวมรายชื+อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ+มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิด
สมุ ดทะเบียนในวัน ที+ 9 พฤษภาคม 2557 และกําหนดจ่ ายเงิน ปั น ผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ นในวัน ที+ 21
พฤษภาคม 2557
วาระที+ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตังE ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานในวาระนี C
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แจ้ งต่อที4ประชุมว่า เพื4อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ4งกําหนดให้ ที4ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
C ้ สอบบัญชีและกําหนด
ค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัทฯ นอกจากนี Cตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที4 ทจ. 11/2552 ได้ กําหนดให้ บริ ษัท
จดทะเบี ย นต้ อ งจัด ให้ มี ก ารหมุน เวี ย นผู้ส อบบัญ ชี หากผู้ส อบบัญ ชี ร ายเดิ ม ปฏิ บัติ ห น้ า ที4 ส อบทานหรื อ ตรวจสอบและ
แสดงความเห็น ต่องบการเงิ นของบริ ษัท มาแล้ ว 5 รอบบัญชี ติดต่อกัน โดยสามารถแต่ง ตังC ผู้สอบบัญชี รายใหม่ที4ส ังกัด
สํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ จะแต่งตังผู
C ้ สอบบัญชีรายที4พ้นจากการปฏิบตั ิ
หน้ าที4เนื4องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ เมื4อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยสองรอบปี บัญชี นับแต่
วันที4ผ้ สู อบบัญชีรายดังกล่าวพ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที4
ทังC นี คC ณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที4 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบคัด เลือ กและนํ า เสนอผู้ส อบบัญ ชี จ าก
สํานักงานบัญชีชันC นํา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี4ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอตั ราค่าสอบบัญชีที4เหมาะสม
และคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นชอบแต่งตังผู
C ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจําปี 2557 ตามที4คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
จึงนําเสนอต่อที4ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
C ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2557 ดังนี C
1. อนุมตั ิแต่งตังC บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2557 ดังมี
รายชื4อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี C
1) นายธนิต โอสถาเลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที4 5155 และ/หรื อ
2) นางสาวบงกช อํ4าเสงี4ยม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที4 3684 และ/หรื อ
3) นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที4 3757
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โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชีท่านใดท่านหนึ4งเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2557 เป็ นเงิน 1,100,000 บาท ซึ4งเป็ นอัตราเดิมเท่ากับปี
2556
2. อนุมตั ิการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบหากบริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํ ากัด จะต้ องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื4น ในกรณีที4ผ้ ูสอบบัญชี ข้างต้ นไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้
3. อนุมตั ิการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้อนุมตั ิค่าสอบทานงบการเงินของบริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม และกิจการร่วมค้ าที4จะเกิดขึ Cนใหม่ในปี 2557
นอกจากนี Cบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จะได้ รับการแต่งตังเป็
C นผู้สอบบัญชีประจําปี 2557 ของ
บริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท พี.เค.การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต) จํากัด, บริ ษัท วินเนอร์ แมน จํากัด, บริ ษัท แม็ค ยีนส์ แมนู
แฟคเจอริ4 ง จํากัด, บริ ษัท ว้ าว มี จํากัด, บริ ษัท ลุค บาลานซ์ จํากัด และบริ ษัท ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชัน4 จํากัด
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผู้สอบบัญชีที4เสนอแต่งตังเป็
C นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี4ยวข้ องกับบริ ษัท
ดังกล่าวในลักษณะที4จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที4อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ สอบถามที4ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ4มเติมประการใดหรื อไม่
ซึ4งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการแต่งตังผู
C ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2557 เป็ นอย่างอื4น จึงขอให้ ที4ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง4 สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี C
เห็นด้ วย
640,612,436
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9793
ไม่เห็นด้ วย
132,400
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0207
งดออกเสียง
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0
มติท+ ีประชุม ที+ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั ิ
แต่ งตังE บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2557
ดังมีรายชื+อผู้สอบบัญชี ดังนี E
1) นายธนิต
โอสถาเลิศ
ทะเบียนเลขที+ 5155
และ/หรือ
2) นางสาวบงกช
อํ+าเสงี+ยม
ทะเบียนเลขที+ 3684
และ/หรือ
3) นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์
ทะเบียนเลขที+ 3757
โดยให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ท่ า นใดท่ า นหนึ+ ง เป็ นผู้ ทํา การตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น
ของบริ ษัทฯและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2557 เป็ นเงิน 1,100,000 บาท ซึ+งเป็ น
อัตราเดิม เท่ ากับปี 2556, อนุ มัติการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณาให้ ความ
เห็ น ชอบหากบริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภูมิ ไ ชย สอบบัญ ชี จํา กั ด จะต้ อ งจั ดหาผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
ท่ านอื+ น ในกรณี ท+ ี ผ้ ู สอบบั ญ ชี ข้ างต้ นไม่ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ และอนุ มั ติ ก ารมอบอํ า นาจ
ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการ
ร่ วมค้ าที+จะเกิดขึนE ใหม่ ในปี 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

หน้ า 12 จาก 19

วาระที+ 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตังE กรรมการแทนกรรมการที+ต้องพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้นํา
เสนอวาระนี Cต่อที4ประชุม
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ แจ้ งต่อที4ประชุมว่า เพื4อเป็ นการ
ส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที4ดีของบริ ษัทฯ กรรมการบริ ษัทฯ ซึง4 มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุมไม่ควรอยูใ่ นที4ประชุม จึงขอ
เรี ยนเชิญกรรมการซึ4งต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมในครังC นี C ได้ แก่ นางปรารถนา มงคลกุล นางสาวสุณี เสรี
ภาณุ และนายวิรัช เสรี ภาณุ ออกจากห้ องประชุมไปก่อน จนกว่าการพิจารณาวาระนี Cจะแล้ วเสร็ จ
กรรมการ 3 ท่าน ที4ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระได้ ออกจากห้ องประชุม
นายสมชัย อภิ วัฒนพร ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทน ได้ นํ าเสนอต่อ ที4 ประชุม ว่า
เพื4อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 21 ซึ4งกําหนดให้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครังC ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ4งในสาม ซึ4งในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจํ า ปี 2557 นี C กรรมการที4ต้ องออกจากตํา แหน่ง ตามวาระมี จํา นวน 3 ท่าน ได้ แ ก่ นางปรารถนา มงคลกุล
นางสาวสุณี เสรี ภาณุ และนายวิรัช เสรี ภาณุ
ซึ4 ง คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ไม่ ร วมกรรมการที4 ค รบกํ า หนดตามวาระ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบกับ ข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทน ซึ4ง ไม่ร วมกรรมการที4 มีส่วนได้ เ สีย ได้ พิจ ารณาอย่า งรอบคอบแล้ ว ว่า
กรรมการทังC 3 ท่าน เป็ นผู้มีค วามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ อัน เป็ นประโยชน์ ต่อ บริ ษั ทฯ สามารถอุทิศ เวลาและ
ความสามารถเพื4อพัฒนาบริ ษัทต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้ วนในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535, พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535, ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ที4 เ กี4 ย วข้ องแล้ ว จึง เสนอให้ ที4ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น อนุมัติ แต่ง ตังC
คณะกรรมการที4ออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2557 จํานวน 3 ท่าน คือ นางปรารถนา มงคลกุล นางสาวสุณี เสรี ภาณุ
และนายวิรัช เสรี ภาณุ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง4
สําหรั บประวัติและรายละเอียดของกรรมการทังC 3 ท่านที4ได้ รับการเสนอชื4 อ และข้ อมูลต่างๆ ที4เกี4 ยวข้ อง
บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบตามสิ4งที4สง่ มาด้ วย 4 ซึ4งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว และในวาระนี C
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติแต่งตังกรรมการทั
C
งC 3 ท่านเป็ นรายบุคคล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ สอบถามที4ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถาม
ประการใดหรื อไม่ ซึง4 มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ดังนี C
ผู้รับมอบฉันทะ
: ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย เพื4อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที4ดีนันC ในวาระ
(นางสาวปิ ยะรัตน์ ขุนจิต) เลือกตังกรรมการเป็
C
นรายบุคคล ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทังเห็
C นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย หรื องดออกเสียง
ประธานกรรมการสรรหา: แจ้ งว่าขอให้ เจ้ าหน้ าที4ของบริ ษัทฯ ทําการเก็บบัตรลงคะแนนทังหมดตามที
C
4เสนอ แต่ชี Cแจงเพิ4มเติม
และพิจารณาค่าตอบแทน ว่า เนื4องจากผู้ถือหุ้นมีจํานวนมาก การเก็ บบัตรลงคะแนนทังC หมดจะทําให้ การนับคะแนนไม่
ถูก ต้ อ งครบถ้ ว นและใช้ เวลานาน ประกอบกับ บริ ษั ท ฯ ได้ ชี แC จงให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ทราบถึ ง วิ ธี ก าร
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เก็บบัตรลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื4อลงมติในแต่ละวาระแล้ ว ซึ4งตามที4แจ้ งไปก่อน
เปิ ดประชุมนันC บริ ษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนสําหรับผู้ที4ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงก่อน และ
จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทังหมดจากผู
C
้ ถือหุ้นเมื4อเสร็ จสิ Cนการประชุม จึงขอให้ สมาคมส่งเสริ มผู้
ลงทุนไทยนํากลับไปพิจารณาความเหมาะสม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ สอบถามที4ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถาม
เพิ4มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ4งไม่มีผ้ ูถือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการแต่งตังกรรมการทั
C
งC 3 กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึ4งเป็ นอย่างอื4น จึงขอให้ ที4ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ4ง
สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี C
1. นางปรารถนา มงคลกุล
โดยมีคะแนนเสียง ดังนี C
เห็นด้ วย
638,201,336
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 99.6030
ไม่เห็นด้ วย
2,543,600
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.3970
งดออกเสียง
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0
2. นางสาวสุณี เสรี ภาณุ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
3. นายวิรัช เสรี ภาณุ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

338,058,536
21,000
0

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี C
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9938
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0062
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0

615,960,636
9,984,300
0

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี C
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 98.4049
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 1.5951
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0

มติท+ ีประชุม ที+ประชุ มโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ น ซึ+งมาประชุ มและมีสิท ธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติ
แต่ งตังE นางปรารถนา มงคลกุล นางสาวสุณี เสรี ภาณุ และนายวิรัช เสรี ภาณุ ที+ต้องออกตามวาระ
ให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่ ออีกวาระหนึ+ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน เชิ ญ กรรมการที4ออกจากห้ อ งประชุมทังC 3 ท่าน คื อ
นางปรารถนา มงคลกุล นางสาวสุณี เสรี ภาณุ และนายวิรัช เสรี ภาณุ กลับเข้ าห้ องประชุม
วาระที+ 7

พิจารณาอนุ มัติการเพิ+มจํานวนกรรมการ แต่ งตังE กรรมการใหม่ และพิจารณากรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ น ายสมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ น
ผู้นําเสนอวาระนี Cต่อที4ประชุม
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นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นําเสนอต่อที4ประชุมผู้ถือหุ้นว่า
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาความเหมาะสมของกรรมการบริ ษัทฯ เพื4อให้ การดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิ ภาพมากยิ4งขึนC โดยมีหลักเกณฑ์ การพิจารณาสรรหากรรมการจากผู้ที4มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ อนั เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้ วนในการดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535,
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุน ที4 เ กี4 ย วข้ อ ง
เพื4อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ จึงควรเพิ4มจํานวนกรรมการบริ ษัทฯ อีก 1 ท่าน จากเดิมจํานวน 7 ท่าน เป็ นจํานวน 8
ท่าน โดยเสนอชื4อ นายสุระศักดิ; เคารพธรรม เข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ท่านใหม่
พร้ อมกันนี Cเพื4อให้ สอดคล้ องกับการเพิ4มจํานวนกรรมการบริ ษัทฯ จึงเสนอให้ มีการแก้ ไขรายชื4อกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ เป็ นดังนี C “นายพิ ชยั กัญจนาภรณ์ หรื อ นางสาวสุณี เสรี ภาณุ หรื อ นายวิ รัช เสรี ภาณุ หรื อ
นางปรารถนา มงคลกุล หรื อ นายสุระศักดิ" เคารพธรรม กรรมการสองในห้าคนลงลายมื อชื &อร่ วมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริ ษัท”
โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านใหม่ บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบตามสิง4 ที4สง่ มาด้ วย 4 ซึ4งได้ จดั ส่ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ ได้ สอบถามที4ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ4มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ4งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใน
ห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการเพิ4มจํานวนกรรมการ แต่งตังกรรมการใหม่
C
และพิจารณากรรมการผู้มีอํานาจ ลงนาม
ของบริ ษัทเป็ นอย่างอื4น ประธานฯ จึงขอให้ ที4ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ4งสามารถสรุ ปเป็ น
มติดงั นี C
เห็นด้ วย
640,652,036
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9434
ไม่เห็นด้ วย
21,000
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0033
งดออกเสียง
342,000
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0534
มติท+ ีประชุม ที+ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติการ
เพิ+มจํานวนกรรมการบริษัทฯ อีก 1 ท่ าน จากเดิมจํานวน 7 ท่ าน เป็ นจํานวน 8 ท่ าน, อนุ มัติแต่ งตังE
นายสุระศักดิT เคารพธรรม เข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ท่ านใหม่ และอนุ มัติการแก้ ไขชื+อและจํานวน
กรรมการที+มีอาํ นาจลงลายมือชื+อผูกพันบริษัทฯ เป็ นดังนี E “นายพิชัย กัญจนาภรณ์ หรือ นางสาวสุณี
เสรี ภาณุ หรื อ นายวิรัช เสรี ภาณุ หรื อ นางปรารถนา มงคลกุ ล หรื อ นายสุระศักดิT เคารพธรรม
กรรมการสองในห้ าคนลงลายมือชื+อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท” ตามที+เสนอมา
วาระที+ 8

พิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรั บเดือนเมษายน 2557 เป็ นต้ นไป และพิจารณาโบนั ส
กรรมการสําหรับปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้นํา
เสนอวาระนี Cต่อที4ประชุม
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นําเสนอต่อที4ประชุมผู้ถือหุ้นว่า
เพื4อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 27 กําหนดให้
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กรรมการบริ ษัทฯ มี สิทธิ ได้ รั บค่า ตอบแทนกรรมการจากบริ ษั ทฯ ในรู ปของเงิ นรางวัล เบียC ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื4น ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อตามที4ที4ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
C
้ ถือหุ้นซึ4งมาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นจํานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที4ประชุมผู้ถือ
หุ้นจะมีมติเปลีย4 นแปลงเป็ นอย่างอื4นก็ได้ นอกจากนี Cกรรมการบริ ษัทฯ มีสิทธิได้ รับเบี Cยเลี Cยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ
ของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แก่ ผลประกอบการ
ของบริ ษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที4ได้ รับมอบหมาย และการเปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทังการ
C
สร้ างแรงจูงใจสําหรับบุคลากรที4มีคณ
ุ สมบัติที4เหมาะสม จึงขอเสนอให้ ที4ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สําหรับเดือนเมษายน 2557 เป็ นต้ นไป และพิจารณาโบนัสกรรมการสําหรับปี 2557 ดังนี C
• ค่าตอบแทนที4เป็ นตัวเงิน :
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
- ประธานคณะกรรมการ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจํานวน 20,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี Cย
ประชุมจํานวน 80,000 บาทต่อครังC
- กรรมการ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจํานวน 10,000 บาทต่อคนต่อเดือน และค่าเบี Cยประชุม
จํานวน 50,000 บาทต่อคนต่อครังC
- ค่า ตอบแทนที4 เ ป็ นโบนัสของคณะกรรมการบริ ษั ทฯ วงเงิ นสูง สุด ไม่เ กิ น 5 ล้ า นบาทต่อ ปี
โดยคณะกรรมการจะจัดสรรให้ สอดคล้ องกับความสําเร็ จตามเป้าหมายที4ได้ กําหนดไว้ ใน
ตัวชี Cวัดผลการดําเนินงาน (KPI)
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารความเสีย4 ง
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารความเสี4ยง ได้ รับค่าตอบแทนราย
เดือน 15,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี Cยประชุม 30,000 บาทต่อครังC
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ หารความเสี4ยง ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท
ต่อคนต่อเดือน และค่าเบี Cยประชุม 20,000 บาทต่อคนต่อครังC
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานและกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน ได้ รับค่า ตอบแทน 50,000 บาท
ต่อคนต่อปี
• ค่าตอบแทนที4ไม่เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
ซึง4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงโบนัสของกรรมการบริ ษัทฯ ที4ขอ
อนุมตั ิเป็ นค่าตอบแทนในอัตราเดิมเท่ากับปี 2556
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ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ สอบถามที4ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถาม
เพิ4มเติมประการใดหรื อไม่ ซึง4 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการเพิ4มจํานวนกรรมการ แต่งตังกรรมการใหม่
C
และพิจารณากรรมการผู้มีอํานาจ ลงนามของบริ ษัทเป็ นอย่างอื4น จึงขอให้ ที4ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับ
คะแนนเสียงซึง4 สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี C
เห็นด้ วย
639,348,636
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 99.7400
ไม่เห็นด้ วย
144,400
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0225
งดออกเสียง
1,522,000
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.2374
มติท+ ีประชุม ที+ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของคะแนนเสียงทังE หมดของผู้ถือหุ้นซึ+งมาประชุม
และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน มี ม ติ อ นุ มั ติ ค่ า ตอบแทนกรรมการสํา หรั บ เดื อ นเมษายน 2557
เป็ นต้ นไป และอนุมัติโบนัสกรรมการสําหรับปี 2557 ตามที+เสนอมา
วาระที+ 9

พิจารณาเรื+องอื+นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ชี Cแจงต่อที4ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีวาระอื4นๆ ไว้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครังC เพื4อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ ซกั ถาม หารื อ และ/หรื อให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังนันจึ
C งได้ สอบถามที4ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็น
หรื อข้ อซักถามเพิ4มเติมประการใดหรื อไม่ ซึง4 มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ดังนี C
ผู้ถือหุ้น
: มีคําถามสําหรับท่านผู้บริ หาร 3 คําถาม ดังนี C
(นายวรวุฒิ ชัยกิจไทย) 1. สินค้ าคงคลังและระยะเวลาในการขายสินค้ า ในปี 2556 ระยะเวลาในการขายสินค้ าเพิ4มจาก
ปี 2555 ค่อนข้ างมาก จึงขอให้ ผ้ บู ริ หารชี Cแจงในส่วนนี C รวมถึงได้ มีการตังเป
C ้ าไว้ หรื อไม่ว่าต้ อง
ใช้ ระยะเวลากี4วนั
2. ยอดขายต่อสาขาในส่วนของ Free-Standing Shop ซึ4งเปรี ยบเทียบระหว่างปี 2555 และ
2556 เพิ4มขึ Cนประมาณ 2.5% บริ ษัทฯ มีแผนหรื อเป้าหมายในระยะ 2-3 ปี ข้ างหน้ า จะเพิ4ม
Same Store Sale Growth ในส่วนนี Cประมาณกี4เปอร์ เซ็นต์ตอ่ ปี
3. ปั จจุบันมี แบรนด์ เ สื Cอผ้ าจากต่างประเทศเข้ ามาทํา ตลาดในประเทศไทย เช่ น H&M หรื อ
Uniqlo บริ ษัทฯ มีแนวทางการแข่งขันอย่างไร
รองประธานเจ้ าหน้ าที4 : ขอชี Cแจงในคําถามที4 1 เรื4 องสินค้ าคงคลัง ซึ4งในปี 2556 ที4ผ่านมา ยอมรับว่าตัวเลขสินค้ าคงคลัง
บริ หาร
ของบริ ษัทฯ ค่อนข้ างสูง บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักและกําหนดนโยบายที4ชัดเจนในการบริ หารจัดการ
สินค้ าคงเหลือเหล่านี C โดยการตังเป
C ้ าหมายในการลดสินค้ าคงคลังให้ ได้ 1 เท่าต่อการขายต่อ
เดือน ภายในปี 2557 ซึ4งในช่วง 3 เดือนที4ผ่านมาที4บริ ษัทฯ ใช้ นโยบายนี C ก็ได้ ผลอย่างต่อเนื4อง
โดยบริ ษัทฯ สามารถลดสินค้ าคงคลังได้ 25,000 ตัวต่อเดือน
ประธานฯ

: ขอชี Cแจงในคําถามที4 2 เรื4 อง Same Store Sale Growth ว่าบริ ษัทฯ ประมาณการไว้ บนพื Cนฐาน
ของสถานการณ์ บ้านเมืองที4ปกติ โดยตังC เป้าหมายว่า ยอดขายจะเพิ4มขึนC 5% ต่อปี แต่หาก
พิจารณาจากสถานการณ์ในปี นี Cน่าจะไม่ถึงตามเป้าหมายที4บริ ษัทฯ ตังไว้
C
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ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร : ขอชีแC จงในคําถามที4 3 เรื4 องการแข่งขันกับแบรนด์ต่างประเทศ บริ ษัทฯ มองว่าเป็ นโอกาสที4ดี
เพราะที4 ผ่า นมาบริ ษั ท ฯ ก็ แ ข่ง ขัน กับ ต่า งประเทศมาโดยตลอดไม่ว่า จะเป็ น Levi’s, Lee,
Wrangler ซึ4งบริ ษัทฯ มองว่าหากสามารถผลิตสินค้ าที4ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าใน
ราคาที4 ย่ อ มเยากว่ า คู่แ ข่ ง บริ ษั ท ฯ ก็ จ ะสามารถมี ช่ อ งทางในการทํ า กํ า ไรได้ เหมื อ นกับ ที4
บริ ษั ท ฯ สามารถทํ า ได้ มาโดยตลอด กล่ า วได้ ว่ า แบรนด์ ต่ า งประเทศที4 เ ข้ ามาเป็ นการ
จุดประกายกระแสการแต่งตัวแบบ Casual มากขึ Cน ซึ4งบริ ษัทฯ มีการปรับตัว โดยการควบคุม
ต้ นทุนการผลิต และรักษาคุณภาพของสินค้ าให้ ดีสมํ4าเสมอ จึงสามารถเกาะกระแสนี Cเพื4อทํา
ยอดขายได้ ด้วยเช่นกัน
ผู้รับมอบฉันทะ
(นางสาวชนิตา
มุททาหัตถากร)

ประธานฯ

: มีคําถาม 2 ข้ อ ดังนี C
1. จากรายงานประจําปี หน้ า 71 ระบุวา่ คุณสุณี เสรี ภาณุ ดํารงตําแหน่งเป็ นรักษาการประธาน
เจ้ าหน้ าที4ฝ่ายการตลาดด้ วย เห็นว่าเป็ นตําแหน่งที4มีความสําคัญต่อธุรกิจค้ าปลีก จึงอยาก
ทราบเหตุผลของการรักษาการในตําแหน่งนี C
2. จากรายงานประจํ าปี หน้ า 184 ประกอบกับเคยได้ ดูสมั ภาษณ์ ของคุณปรารถนา เห็นว่า
บริ ษัทฯ สามารถผลิตกางเกงยีนส์ได้ ปีละ 4 ล้ านตัว เมื4อลองพิจารณาจากที4รายงานว่าสินค้ า
คงเหลือมีไม่มาก และนํามาเทียบจากยอดขายแล้ ว ได้ คา่ เฉลี4ยของราคาขายกางเกงยีนส์อยู่
ที4ตวั ละ 700 บาท จึงขอให้ ชี Cแจงเพิ4มเติมว่าราคานี Cเหมาะสมหรื อไม่ มีการขึ Cนราคาจากอดีต
หรื อไม่อย่างไร
: 1. ชี Cแจงว่า เนื4องจากบริ ษัทฯ ก็เห็นว่า ตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที4การตลาดเป็ นตําแหน่งสําคัญ
จึงให้ คณ
ุ สุณี ซึ4งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หารเป็ นคนดูแลด้ วยตนเอง ซึ4งตามโครงสร้ างการ
บริ หารนันC ในฝ่ ายการตลาดก็มีทีมงานที4บริ หารงานรองลงไป แต่ ณ วันนี Cอาจจะยังไม่เชียว
ชาญพอที4จะสามารถควบคุมดูแลได้ ทงหมด
ัC
2. ตามจํานวนที4ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามมานันC ขอชี Cแจงว่า ตัวเลข 4 ล้ านตัวเป็ น ตัวเลขของการขาย
กล่าวคือ สามารถขายสินค้ าได้ ปีละ 4 ล้ านตัว ส่วนจํานวนผลิตไม่ถึง 4 ล้ านตัว เนื4องจาก
บริ ษัทฯ ไม่ได้ ผลิตเองทังหมดมี
C
บางส่วนที4ผลิตโดย Outsource โดยจํานวนขาย 4 ล้ านตัวนันC
เป็ นตัวเลขของการขายทังเสื
C Cอและกางเกง ซึ4ง 25% ของ 4 ล้ านตัวจะเป็ นการขายเสื Cอ หรื อ
ที4เรี ยกว่า Top ซึ4งจะมีราคาถูกกว่า เฉลี4ยประมาณ 500 บาทต่อตัว และอีก 75% เป็ นการ
ขายกางเกง ซึ4งราคาเฉลี4ยปกติก่อนส่วนลด ประมาณ 1,500 บาท โดยรายได้ ที4ปรากฏ
ตามงบการเงินของผู้สอบบัญชี ตามหลักทางบัญชีรายได้ นี Cจะมาจาก 2 ส่วนคือ รายได้ จาก
การขายผ่าน Free-Standing Shop ซึ4งทางบัญชีจะบันทึกรายได้ 100% และอีกส่วนหนึ4ง
ที4ขายผ่าน Modern Trade ทางบัญชีจะบันทึกรายได้ หลังการหัก GP ให้ กบั Modern Trade
แล้ ว ดังนันหากทํ
C
าการหารโดยตรงจะได้ ตวั เลขที4ไม่ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง ซึ4งชีแC จงว่า
รายได้ ตอ่ ชิ Cนที4บริ ษัทฯ ได้ นนมี
ั C อตั ราสูงขึ Cน ไม่ได้ ตํ4าลงแต่อย่างใด
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ประธานฯ ได้ สอบถามที4ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ4มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ4งไม่มีผ้ ูถือหุ้น
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ4มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที4ได้ สละเวลามาเข้ าร่ วมประชุม ถามคําถาม
และเสนอข้ อคิดเห็นต่างๆ ที4เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ รวมทังขอให้
C
ผ้ ถู ือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนที4เหลือทังหมดแก่
C
เจ้ าหน้ าที4ของ
บริ ษัทฯ เพื4อบริ ษัทฯ จะเก็บไว้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิงต่อไป และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
อนึ4ง หลังจากการเริ4 มประชุมเมื4อเวลา 13.30 น. ได้ มีผ้ ูถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื4อเข้ าประชุมเพิ4มขึ Cน โดยมี
ผู้ถือหุ้นที4มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจํานวนทังสิ
C Cน
288 ราย นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ 641,015,036 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 80 ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนที4ชําระแล้ วและได้
จําหน่ายแล้ วทังหมด
C

ลงชื4อ

ประธานที4ประชุม
( นางปรารถนา มงคลกุล )

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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