รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
บริษัท แม็คกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ท่ ี 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุมสุวรรณภูมิ A&B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์ พอร์ ต
เลขที่ 999 หมู่ท่ ี 1 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางไขศรี
เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
2. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์ รัตน์
กรรมการอิสระ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3. นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวิรัช
เสรี ภาณุ
กรรมการ, กรรมการบริ หาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และประธานเจ้ าหน้ าที่
ด้ านการผลิต
5. นายศุภศักดิ์
จิรเสวีนปุ ระพันธ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริ หารความเสี่ยงและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายสมชัย
อภิวฒ
ั นพร
กรรมการอิ ส ระ, ประธานกรรม การตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
7. นายสุระศักดิ์
เคารพธรรม
กรรมการ และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
8. นางสาวสุณี
เสรี ภาณุ
กรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ หาร และกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
ผู้บริหารของบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบัณฑิต
ประดิษฐ์ สขุ ถาวร
2. นางสาววรรัตน์ เลาหธนะกูร
3. นายนพดล
ตังเด่
้ นชัย
4. นางสาวจุฑาพร ไตรคุป

ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านทุนมนุษย์
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1. นายสุพจน์
เลิศปรัชญากุล ตัวแทนผู้สอบบัญชี
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
1. นางสาวมนฤดี นุม่ ประสงค์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
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นางสาวสุทธิ ภา วัชโรทยางกูร ผู้อานวยการ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นตัวแทนของบริ ษั ทแจ้ งต่อที่ ประชุมว่า
บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มบนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ า ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 21 วัน และได้ แจ้ งการเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้ อมูลประกอบการประชุม ตังแต่
้ วนั ที่ 28 มีนาคม
2560 เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ในวันนี ้คณะกรรมการและผู้บริ หารเข้ าร่วมประชุมคิดเป็ น 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 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสีย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระ
ใด ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
3. ก่อนที่ผ้ ถู ือหุ้นจะทาการลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทาการซักถามแสดงความคิดเห็น
และข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องตอบคาถามพร้ อมทังรั
้ บฟั ง
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะนาไปพิจารณา หรื อดาเนินการต่อไปโดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ยกมือ เพื่อให้ ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ ทาการสอบถาม
4. บริ ษัทจะแจ้ งคะแนนเสียงที่ต้องใช้ เป็ นมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนทาการลงมติ
ทุก ครั ง้ สาหรับ การนับ คะแนนเสียงตามวาระการประชุม ที่ กาหนดไว้ ในการประชุมครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 2
ประเภท คือ
 วาระที่ ต้ อ งผ่า นมติ อ นุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน ซึ่งบริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง ที่ออกเสียงเห็น
ด้ วยและไม่เห็นด้ วยเท่านัน้ โดยไม่คิดรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสีย ง
 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม ซึ่งบริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมด
้
ที่มาประชุม ทังที
้ ่ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
5. ในการนับคะแนนเสียงจะใช้ วิธีอ่านข้ อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะใช้ วิธี
หักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง จากคะแนนทั ง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ดังนันหากผู
้
้ ถือหุ้นไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตร
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6.

7.

8.
9.

ลงคะแนน จากนันโปรดยกมื
้
อขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ทาการเก็บบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยขอให้
ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรด้ วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้ วยทุกใบ
พร้ อมกันทังหมดเมื
้
่อเสร็ จสิ ้นการประชุม โดยการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็ 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 ษัทได้ บนั ทึกคะแนนเสียงไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้มาประชุมที่ได้ รับ
มอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้ นแต่กรณีที่ผ้ มู อบฉันทะไม่ได้ ระบุ
ความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรื อระบุไว้
ไม่ชดั เจนก็ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงในห้ องประชุมได้ ตามที่
เห็นสมควร
 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 ลงคะแนนให้
กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยบริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนสาหรับวาระนี ้ทังหมด
้
ทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
กรรมการที่ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นการส่วนตัวจะไม่ใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กรรมการท่านนันมี
้
ส่วนได้ เสีย เว้ นแต่กรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ภายหลังจากการประชุมเสร็ จสิ ้นครบทุกวาระแล้ ว บริ ษัทจะขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทังหมด
้
จากผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใส และใช้ เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อไปป

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
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(ไม่น้อยกว่า 266,666,667 หุ้น) จึงจะครบเป็ นองค์ประชุมโดยในขณะนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นทัง้
ที่มาประชุม ด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน จานวนทังสิ
้ ้น 354 ราย
นับจานวนหุ้นรวมกันได้ 653,370,352 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 81.6713 ของจานวนหุ้นจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว ซึ่งครบเป็ น
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องค์ประชุมตามข้ อกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท จึงขอให้ ประธานในที่ประชุมเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ของบริ ษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประธานกล่าวเปิ ดประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ของบริ ษัท แม็คกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และชีแ้ จง
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม ว่า ในการประชุมครัง้ นี ้บริ ษัทไม่ไ ด้ จดั ให้ มีวาระรับรองรายงานการประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งเป็ นการประชุม ครัง้ ล่าสุดที่ผ่านมา โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ รายงานการประชุมดังกล่าว
ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และได้ แจ้ งใหผู้ถือหุ้นรับทราบการเผยแพร่ ผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสด’ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวได้ ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีการประชุม ซึ่งไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2559

ประธานขอให้ นางสาวสุณี เสรี ภาณุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้รายงานต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทโดยละเอียดนัน้
บริ ษัทได้ จดั ทาคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้ อ “คาอธิบายและวิเคราะห์ของ
ฝ่ ายจัด การ” ของรายงานประจาปี 2559 ในรู ป แบบ CD-ROM ซึ่งได้ จัด ส่งให้ ผ้ ูถือ หุ้นพร้ อมกับ หนังสือเชิ ญ ประชุม แล้ ว
จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน ปี 2559 ให้ ที่ประชุมทราบโดยสรุป ดังต่อไปนี ้
ภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัท ในปี 2559
ปี 2559 เป็ นอีกหนึ่งปี แห่งความท้ าทายในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ด้ วยภาวะเศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื น้ ตัว
ทาให้ ผ้ บู ริ โภคจับจ่ายใช้ สอยด้ วยความระมัดระวัง ซึง่ บริ ษัทยังคงเดินหน้ าขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ ที่วางไว้ ได้ แก่ การให้
ความสาคัญกับการเติบโตของรายได้ และผลกาไร ผ่านการสือ่ สารและจัดกิจกรรมกับลูกค้ า การบริ หารผลิตภัณฑ์ การบริ หาร
ช่องทางการขายให้ มีประสิทธิภาพ และการบริ หารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Management) ที่ดี
กลไกหลักในการเติบโตในปี ที่ผ่านมามากจากกิจกรรมส่งเสริ มการขายรายสัปดาห์ ที่น่าสนใจ และคุ้มค่า
สาหรับผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่องที่ร้านค้ าปลีกของตนเองเป็ นหลัก เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ส่งเสริ มการขายได้ อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดตัว Mc Jeans Official Line และ mcshop.com เพื่อเพิ่มช่องทางใน
การสื่อสารกับลูกค้ า เกี่ยวกับสินค้ า สิทธิ พิเศษ โปรโมชั่นและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ที่
สอดคล้ องกับไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ าที่เปลีย่ นไป
สาหรับด้ านผลิตภัณฑ์ บริ ษัทเน้ นการจาหน่ายเสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกายที่มีความหลากหลายขึ ้น โดยเน้ น
เสื ้อผ้ าท่อนบนที่มีดีไซน์ที่ทนั สมัย และผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ สมบัติพิเศษตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของผู้บริ โภคได้ มากขึ ้น เช่น เสื ้อยืด
สะท้ อนแสงซึ่งเป็ นนวัตกรรมใหม่ของการสกรี นลาย เสื อ้ ยืดที่ใช้ เทคโนโลยี “ดรายบาลานซ์ ” ทาให้ ได้ เนื ้อผ้ าที่มีคุณสมบัติ
ซึมซับเหงื่อทันที ทาให้ แห้ งสบาย ระบายอากาศได้ ดีซงึ่ เป็ นเทคโนโลยีที่ผ้ ผู ลิตเสื ้อผ้ ากีฬาแบรนด์ชนน
ั ้ าของโลกเลือกใช้
ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ยีนส์นนั ้ บริ ษัทได้ พฒ
ั นาสินค้ าอย่างต่อเนื่อง เช่น กางเกงยีนส์ริมแดงที่บริ ษัทเลือกใช้ ผ้าริ ม
ที่ เนื อ้ ผ้ า มี ค วามยื ด เล็ก น้ อ ยเพื่ อ ให้ สวมใส่ส บายขึน้ รวมถึ งการออกแบบเสือ้ แจ็ ค เก็ ต ยี น ส์ ส ไตล์ Trucker Jacket ของ
สุภาพสตรี โดยใช้ ผ้าไคฮาร่ า ซึ่งเป็ นผ้ ายีนส์ชัน้ น าจากประเทศญี่ ปุ่นด้ วยการผลิตแบบ rope dyeing ทาให้ คุณ ภาพของ
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เส้ นด้ ายและสีย้อมครามมีเอกสักษณ์ และคุณ ภาพที่ดี ด้ วยคุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์ ยีนส์ที่บริ ษัทใส่ใจเสมอมา ทาให้ Mc
Jeans ได้ รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย” ประจาปี 2559 สาขาเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับ ในงาน
Thailand Industry Expo 2016 ที่จดั ขึ ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกย่องผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีคณ
ุ ภาพยอดเยี่ยมที่
สร้ างชื่อเสียงให้ แก่ประเทศจนเป็ นที่ยอมรับในระดับโลก
สาหรับกลุม่ สินค้ าไลฟ์ สไตล์ นอกจากจะมีการออกกระเป๋ าเดินทางและเป้สะพายหลังแบบใหม่แล้ ว บริ ษัทยัง
ได้ ออกสินค้ าไลฟ์ สไตล์ภายใต้ แบรนด์สินค้ าใหม่ ได้ แก่ ชุ ดออกกาลังกาย (Activewear) ภายใต้ แบรนด์สินค้ า “UP” ที่เน้ น
function การใช้ งานเป็ นหลัก มี รูป แบบและดี ไซน์ ที่สวมใส่ง่าย สามารถ Mix & Match กับเสื ้อผ้ าอื่น ๆ หรื อสวมใส่ได้ ใน
ชีวิตประจาวัน ตาม Slogan “Unlimited Performance” นอกจากนี ้ ได้ เริ่ มวางจาหน่ายสินค้ าไลฟ์ สไตล์ใหม่ “ผลิตภัณฑ์บารุง
ผิว” ภายใต้ แบรนด์ “M&C” เริ่ มจากผลิตภัณฑ์บารุงผิวประเภทโลชัน่ และเจลอาบน ้าที่เน้ นคุณภาพของวัตถุดิบซึง่ ใช้ สว่ นผสม
สารสกัดจากธรรมชาติ และมีกลิน่ หอมที่เป็ นเอกลักษณ์ วางจาหน่ายที่ร้านแม็คยีนส์ทกุ สาขาและขายผ่านช่องทางออนไลน์
mcshop.com ในเบื ้องต้ น
ทางด้ านช่อ งทางการจัดจาหน่าย บริ ษั ท ยังขยายสาขาอย่างต่อเนื่ อง ขณะเดี ยวกันก็ ให้ ความสาคัญ กับ
ช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์ผา่ น mcshop.com โดยบริ ษัทได้ เพิ่มสินค้ าใหม่ๆ จัดโปรโมชัน่ การขายพิเศษสาหรับลูกค้ า
ออนไลน์ ตลอดจนสือ่ สารกับลูกค้ าออนไลน์มากขึ ้นผ่านโซเชียลมีเดีย
ณ สิ น้ ปี 2559 บริ ษั ท ฯ มี จุ ด จ าหน่ า ยทั ง้ สิ น้ 897 แห่ ง เพิ่ ม ขึ น้ สุ ท ธิ จ ากสิ น้ ปี 2558 จ านวน 31 แห่ ง
แบ่งออกเป็ นจุดจาหน่ายในประเทศ 872 แห่ง และจุดจาหน่ายต่างประเทศ 25 แห่ง
ทัง้ นี ้ สาหรับร้ าน mc mc ซึ่งเป็ นร้ านค้ าปลีกของตนเองในสถานีบริ การนา้ มัน ปตท. นัน้ บริ ษัทอยู่ในช่วง
การศึกษาการปรับเปลี่ยนรู ปแบบของสินค้ า เพื่อขยายตัวต่อไป ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีร้าน mc mc ทังหมด
้
18 จุดขาย เพิ่มขึ ้น
จาก 10 จุดขายในปี 2558
ในปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายเท่ากับ 4,442 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.0 จากปี 2558 สอดคล้ อง
กับประมาณการของบริ ษัทที่ร้อยละ 15 จากปั จจัยต่างๆ ที่กล่าวไว้ ข้างต้ น อัตราการเติบโตยอดขายต่อร้ านเดิมของบริ ษัท
ในปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.1 จากปี 2558 ในขณะที่อตั ราการเติบโตของยอดขายต่อร้ านเดิมของบริ ษัทในปี 2558 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 4.4 จากปี 2557
ในปี 2559 แม้ ว่าอัตรากาไรขันต้
้ นโดยรวมที่ร้อยละ 54.7 จากร้ อยละ 56.1 ในปี 2558 แต่บริ ษัทสามารถเพิ่ม
กาไรขันต้
้ นเป็ นจานวน 11.2% หรื อ 244.3 ล้ านบาท ไปอยูท่ ี่เท่ากับ 2,430 ล้ านบาท
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห ารในปี 2559 เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 7.1 จากปี 2558 จากการเพิ่ ม ขึ น้ ของ
ค่าตัดจาหน่ายจากการเริ่ มใช้ งานระบบ SAP ค่าเช่าและบริ การ และค่าใช้ จ่ายบุคลากร อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับอัตราการ
เติบโตของยอดขายสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้ จากการขายรวมลดลงมาอยูท่ ี่ร้อยละ 35.0 จากร้ อยละ
37.3 ในปี 2558
ในปี 2559 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 843 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.1 จากปี 2558 จากปั จจัยที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
ส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิโดยรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 18.8 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 18.5 ในปี ก่อนหน้ า
สาหรับอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2559 บริ ษัทมีระยะเวลาการขายสินค้ าสาเร็ จรู ปโดยรวม 362 วัน ลดลง
จาก 377 วันในปี 2558 จากการบริ หารจัดการกลยุทธ์การขายของบริ ษัทระหว่างปี และจากการบริ หารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
หรื อ Supply Chain Management ที่ดีขึ ้น
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นอกเหนือจากผลประกอบการที่เป็ นตัวเงิน บริ ษัทดาเนินกิจการบนพืน้ ฐานของการกากับดู แลกิจการที่ดี
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ รับการประเมินตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทย
ในระดับดีมาก นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ประกาศใช้ นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ , นโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยน, ระเบียบการให้ หรื อ
รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ของขวัญ ของก านั ล ฯ รวมถึ ง ประกาศใช้ นโยบายไม่ รั บ ของขวัญ ของก านั ล ในทุ ก ช่ ว งเทศกาล
เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารหรื อพนักงานตลอดจนผู้มีส่วนได้ เสียหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรื อการดาเนินธุรกิจอื่นใดที่มีความเสี่ยงในการเกิด
คอร์ รัปชั่นได้ บริ ษัทได้ ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับ “โครงการแนวร่ วมปฏิบัตของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ”
ตังแต่
้ ปี 2557 โดยในปี 2559 บริ ษัทได้ ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการรับรองเป็ นสมาชิกอย่างเป็ นทางการ และอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของโครงการ
รวมไปถึงได้ รับการคัดเลือกให้ ติดอันดับ ESG100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มี การดาเนินงานที่โดดเด่นด้ าน
สิง่ แวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล) ภายใต้ อตุ สาหกรรมบริ การซึง่ จัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์
แนวโน้ มการดาเนินงานในปี 2560
บริ ษัทมีวิสยั ทัศน์ที่จะเป็ นองค์กรธุรกิจชันน
้ าของเอเชียในด้ านเครื่ องแต่งกายและสินค้ าไลฟ์ สไตล์ ด้ วยการ
บริ หารสินค้ าที่ หลากหลาย บริ ษัทได้ จัดทาแผนกลยุทธ์ GREAT Strategy สาหรับปี 2557-2561 ซึ่งมีเป้าหมายทางธุรกิ จ
การเงิน และการเติบโตของรายได้ ที่ตอ่ เนื่องและยัง่ ยืน ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
GR (Growth) สร้ างการเติ บ โตของรายได้ จ ากการขายสิน ค้ าหลัก และพัฒ นาสิน ค้ า ไลฟ์ สไตล์ ใหม่ๆ ที่ มี
คุณภาพที่แตกต่าง และมีนวัตกรรมที่เป็ นที่ยอมรับ ผ่านจุดขายทังประเภทออฟไลน์
้
และออนไลน์
E (Efficiency) บริ หารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างเหมาะสม (Supply Chain Optimization) บริ หารต้ นทุนการ
ดาเนินงานและพื ้นที่จุดขายให้ มีประสิทธิภาพ ขยายช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์ ตลอดจนผสมผสานข้ อมูลและการ
ดาเนินงานของช่องทางต่างๆ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานสูงสุด
A (Asia Brand) พัฒนาสินค้ า และตราสินค้ าให้ เป็ นที่ยอมรับในตลาดเอเชีย ผ่านความร่ วมมือของพันธมิตร
และการพัฒนาสินค้ าที่มีจดุ ขายที่เป็ นเอกลักษณ์
T (Talented Team) มุง่ เน้ นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้ มีศกั ยภาพ มีความเข้ าใจและสามารถตอบสนอง
การปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาได้ อย่างรวดเร็ ว
ในปี 2560 บริ ษั ท ยังคงเน้ น การเติ บ โตของรายได้ แ ละผลก าไร โดยคาดว่ารายได้ จ ากการขายจะเติ บ โต
ประมาณร้ อยละ 12-15 จากสินค้ าเดิม สินค้ า ใหม่ การบริ หารช่องทางการจัดจาหน่าย และการสื่อสารเพื่อเข้ าถึงผู้บริ โภค
อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ บริ ษัทประมาณการอัตรากาไรขันต้
้ นในปี 2560 ไว้ ในระดับที่ใกล้ เคียงกับในปี 2559 ด้ วยงบลงทุน
(CAPEX) ประมาณ 70 ล้ านบาท สาหรับการขยายสาขาประมาณ 20-25 จุดขาย พัฒนาช่องทางออนไลน์ และระบบการ
บริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
สาหรับธุรกิจนาฬิกาซึ่งดาเนินการโดยบริ ษัท ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชั่น จากัด (“TDC”) ซึ่งบริ ษัทถือหุ้นใน
สัดส่วน 51% นัน้ ได้ มีการปรับโครงสร้ างองค์กร การบริ หารจัดการและแผนธุรกิจใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2559 โดยมุ่งเน้ นใน
เรื่ องการบริ หารสินค้ า, การจัดจาหน่าย และการบริ หารโครงสร้ างต้ นทุน เพื่อผลประกอบการที่ดีขึ ้น
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็น หรื อ ข้ อซักถามเพิม่ เติมประการใดหรื อไม่
ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
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1. ในปี 2560 นี ้ ผู้บริ หารมีวิธีการหรื อมาตรการใดๆ ที่จะควบคุมสินค้ าคงคลังที่อยูท่ ี่ 12 เดือนอย่างไร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชีแ้ จงว่า ในปี 2559 บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการสินค้ าคงคลังได้ ดีอย่างต่อเนื่อง
ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่เหตุการณ์อนั เศร้ าโศกในเดือนตุลาคมทาให้ บริ ษัทต้ องปรับตัว โดยการเพิ่ม
สินค้ าในกลุ่มสีเข้ มเข้ ามา และหยุดการจาหน่ายสินค้ าสีสนั ทาให้ ภาพรวมการลดสินค้ าคงคลังจนถึงสิ ้นปี 2559 ไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ แต่อย่างไรก็ดี ตลอดทังปี
้ 2559 จนถึงปี 2560 บริ ษัทยังคงให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการ
ห่วงโซ่อปุ ทานร่ วมกับคู่ค้าอย่างเข้ มแข็ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการควบคุมระดับสินค้ าคงคลังให้ ดีขึ ้นโดยลาดับ โดยตังเป
้ ้ าหมาย
ในปี 2560 ให้ มีระดับสินค้ าคงคลังอยูท่ ี่ 10 เดือน
2. ขอทราบแนวทางการปรับปรุง Margin ของธุรกิจนาฬิกา
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชี ้แจงว่า เนื่องจากตราสินค้ าของธุรกิจนาฬิกาเป็ นของ principle ทาให้ การกาหนด
ราคา หรื อเงื่อนไขต่างๆ ไม่คล่องตัวเท่ากับธุรกิจเครื่ องแต่งกาย ดังนันการบริ
้
หารจัดการ margin อาจจะมีความแตกต่างกัน
แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัทถือเป็ นโอกาสสาคัญในการเรี ยนรู้ เรื่ องการขายสินค้ าและการบริ หารจัดการต่างๆ กับคู่ค้าที่เป็ นแบรนด์
ชันน
้ าของโลก เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การเติบโตในระดับเอเชียต่อไป
3. Cash Cycle เพิ่มขึ ้น 22 วัน และระยะเวลาชาระหนี ้ที่ลดลงเหลือ 88 วัน มีสาเหตุจากอะไร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิบายว่า ภาพรวมของ Cash cycle ไม่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงในส่วน
ของพื ้นฐาน ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ บริ หารจัดการสินค้ าจากร่ วมกับผู้ผลิตจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุม ต้ นทุน
การผลิตให้ อยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ และปรับให้ เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ จึงอาจส่งผลให้ การเจรจาตกลงในบางธุรกรรม
ทาให้ Cash cycle เปลีย่ นแปลงไปบ้ าง แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายจัดการมีการติดตามและดูแลอย่างใกล้ ชิด
สาหรับระยะเวลาชาระหนี ้ จะขึ ้นอยู่กับการเจรจาธุรกิจซึ่งมีหลายปั จจัยในการควบคุมราคาของการจัดซื ้อ
ไม่วา่ จะราคาต้ นทุน ระยะจ่ายเงิน จานวนที่สงั่ ต่อเนื่องกัน ซึง่ ฝ่ ายจัดการได้ พิจารณาปั จจัยต่างๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้ บริ ษัท
ได้ เงื่อนไขที่ดีที่สดุ ดังนั
้ นแม้
้ ว่าระยะเวลาชาระหนี ้จะเร็ วขึ ้น แต่บริ ษัทจะได้ ผลประโยชน์อื่นกลับมาแทน ซึง่ ฝ่ ายจัดการมีการ
ติดตามและดูแลอย่างใกล้ ชิดเช่นกัน
4. เงิ นกู้ระยะยาวของบจก.ว้ าวมี ที่มีการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ไว้ เต็ มจานวน คิด ว่าจะเป็ นหนีส้ ูญ ทัง้
จานวนหรื อไม่
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิบายว่า สาหรับบจก.ว้ าวมี บริ ษัทได้ ตงบริ
ั ้ ษัทนี ้ขึ ้นเพื่อประกอบ
กิจการค้ าขายออนไลน์ โดยในช่วงแรกเป็ นช่วงการเรี ยนรู้ธุรกิจออนไลน์ จึงทาให้ บริ ษัทได้ ตดั สินใจตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้
แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจะไม่เป็ นหนี ้สูญ ทังจ
้ านวน เนื่องจากบริ ษัทยังเห็นว่า ธุรกิจออนไลน์ จะเป็ นธุรกิจที่สาคัญมากใน
อนาคต และเป็ นธุรกิ จที่ มีส่วนผลัก ดัน ให้ บ ริ ษัท เติบ โตอย่างยั่งยืน ปั จจุบันบริ ษั ท จึงมุ่งมั่นพัฒ นาธุรกิ จออนไลน์ อีก ครั ง้
ดังที่เห็นใน Mcshop.com รวมถึงการสื่อสารผ่าน Social media ต่างๆ ซึ่งธุรกิ จออนไลน์ ก็มี ผลประกอบการที่ดีขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง
5. บริ ษัทตังงบลงทุ
้
นไว้ 70 ล้ านบาทในปี 2560 นี ้ บริ ษัทมัน่ ใจมากน้ อยเท่าใดว่าเศรษฐกิ จจะดีขึ ้น และการ
จาหน่ายสินค้ าไลฟ์ สไตล์มีจดุ เด่นอย่างไรให้ ลกู ค้ าเลือกสินค้ าของบริ ษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารชี แ้ จงว่า บริ ษั ท ใช้ แ นวคิ ด “customer centric” ด้ วยการน าผู้บ ริ โภคเป็ นตัวตัง้
แล้ วพิจารณาว่า ในขณะนีล้ ูกค้ าให้ ความสนใจกับอะไร กระแสอะไรกาลังดึงดูดลูกค้ าได้ สินค้ าที่จะออกจาหน่ายลูกค้ า
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ได้ อะไร ลูกค้ าได้ รับความสะดวกหรื อไม่ ยินดีจ่ายในราคานี ้หรื อไม่ ซึ่งทาให้ เข้ าใจลูกค้ ามากขึ ้น และมี ความมัน่ ใจในการ
มุ่งเน้ นที่จะตอบสนองความต้ องการในด้ านต่างๆ ของผู้บริ โภค ทาให้ ที่ผ่านมาไม่ว่า บริ ษัทจะวางจาหน่ายสินค้ า ใหม่ หรื อ
เสนอโปรโมชัน่ ใด จะได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี ส่วนการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี ้ บริ ษัทจะใช้ ความระมัดระวังในการ
ลงทุนในสินค้ าใหม่ หรื อ ช่องทางการจาหน่ายใหม่ ด้ วยการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบด้ าน คาดว่าในครึ่ งปี หลังของปี
2560 จะเห็นความชัดเจนขึ ้นในกลุม่ ไลฟ์ สไตล์
6. ระบบ SAP ช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานมากน้ อยเท่าใด
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิบายว่า ระบบ SAP ทาให้ การจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้ า
การขาย ผู้บริ โภค ได้ ชัดเจนขึ ้น ดังนัน้ การที่บริ ษัท ขยายธุรกิจไปครอบคลุมสินค้ า ไลฟ์ สไตล์ที่มีความหลากหลายมากขึ ้น
บริ ษัทจะได้ ประโยชน์จากการดึงข้ อมูลที่จดั การโดยระบบ SAP มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่ถ้วนและนาไปดาเนินการต่อ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
7. บริ ษัทมองอย่างไรที่นกั ลงุทนสถาบันให้ ความสนใจหุ้น MC มากขึ ้น
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญ ชีและการเงินอธิ บายว่า การที่นักลงุทนสถาบันเพิ่ มขึ ้นน่าจะมีผลมาจากความ
เชื่อมัน่ และความมัน่ ใจว่าบริ ษัทสามารถเติบโตได้ ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เริ่ มมีสญ
ั ญาณของความสาเร็ จ มีการสือ่ สารแผนการ
ดาเนินที่ชัดเจนขึ ้น จึงคิดว่าราคาหุ้น MC น่าจะสะท้ อนในสิ่งที่บริ ษัทตังใจไว้
้
และนักลงทุนสถาบันคงติดตามผลงานของ
บริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เมื่อเริ่ มมัน่ ใจขึ ้น สัดส่วนการถือหุ้นก็เพิ่มขึ ้นตามลาดับ
8. ด้ วยกระแสการออกกาลังกายกาลังมาแรง จึงอยากทราบว่า ที่ผา่ นมากลุม่ สินค้ า Activewear เป็ นอย่างไร
และมีแนวโน้ มอย่างไร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชี ้แจงว่า บริ ษัทเห็นโอกาสในตลาดสินค้ า Activewear และได้ ศึกษาสินค้ ากลุม่ นี ้มา
ระยะหนึง่ แล้ ว จึงค่อยๆ พัฒนาและวางจาหน่ายชุด tracksuit ภายใต้ แบรนด์ “UP” เมื่อช่วงปลายปี 2559 ซึง่ ก็ได้ รับการตอบ
รับพอสมควร ส่วนในปี 2560 จะมีสินค้ าใหม่ๆ วางจาหน่ายด้ วย ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระยะที่ให้ ลกู ค้ าทดลองใช้ สินค้ าของบริ ษัท
คาดว่าจะต้ องใช้ เวลา 2-3 ปี ในการพัฒนาสินค้ ากลุ่มนี ้ขึ ้นเรื่ อยๆ ด้ วยการศึกษาอย่างเข้ มข้ นและร่ วมมือกันอย่างต่อเนื่อง
กับผู้ผลิตจากภายนอก ให้ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการกาหนดราคา และการทาการตลาด เพื่อให้ สามารถแข่งขันกับ
แบรนด์ชนน
ั ้ าได้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้ งว่า เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นการรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2559
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้ นายบัณฑิต ประดิษฐ์ สขุ ถาวร ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงิน เป็ นผู้นาเสนอ
ต่อที่ประชุมในวาระนี ้
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชี และการเงิน ได้ รายงานว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 ประกอบข้ อ 47 ที่กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นต้ องอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จดั ทางบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิงบการเงินดังกล่าวตาม
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเห็นว่า งบการเงินที่นาเสนอ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้
โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้ อ “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2559 ในรู ปแบบ CD-ROM ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
งบการเงินรวม บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 5,196 ล้ านบาท มีหนี ้สินรวม 910 ล้ านบาท ในส่วนของงบกาไรขาดทุน
ในปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ รวม 4,479 ล้ านบาท มีกาไรสุทธิ 843 ล้ านบาท คิดเป็ นกาไรต่อหุ้น 1.05 บาทต่อหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 5,434 ล้ านบาท มีหนี ้สินรวม 1,238 ล้ านบาท ในส่วนของงบ
กาไรขาดทุน ในปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ รวม 4,836 ล้ านบาท มีกาไรสุทธิ 796 ล้ านบาท คิดเป็ นกาไรต่อหุ้น 0.99 บาท
จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ รายงานผู้สอบ
บัญชี
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อคิดเห็น หรื อ ข้ อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ่งมีผ้ ถู ือหุ้น
สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. สอบถามเรื่ องต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงินชี ้แจงว่า บริ ษัทเกือบจะเรี ยกได้ วา่ เป็ น Net cash company มีต้นทุน
ทางการเงินเล็กน้ อย จากหนี ้สิ ้นทางการเงินระยะสันของบจก.ไทม์
้
เดคโค คอร์ ปอเรชัน่ ในการจัดซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศ
2. ความคืบหน้ าเรื่ องสหภาพแรงงาน
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านทุนมนุษย์ชี ้แจงว่า ในปี ที่ ผ่านมาสหภาพแรงงานยังดารงอยูต่ ามกฎหมาย แต่ไม่มีการ
ยื่นข้ อเรี ยกร้ องใดๆ เพิ่มเติม
3. บริ ษัทมีการลงทุนในตราสารทุนหรื อไม่
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงินแจ้ งว่า นโยบายการลงทุนของบริ ษัทเป็ นการลงทุนในตราสารหนี ้ ไม่มี
การลงทุนในตราสารทุน ดังนัน้ จึงไม่ได้ มีความเสีย่ งในการ mark to market จากตราสารทุน และเนื่องจากเป็ นช่วงที่บริ ษัทมี
การเปลีย่ นแปลงหลายประการ ดังนัน้ จึงต้ องการสารองเงินไว้ เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไป
4. สอบถามสาเหตุของการเปลีย่ นแปลงชองดอกเบี ้ยรับ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงินชี ้แจงว่า บริ ษัทมีการเปลีย่ นแปลงการลงทุนเล็กน้ อย จากการฝากเงิน
ในธนาคารมาเป็ นกองทุนรวม หรื อ กองทุนตราสารเงิน ดังนัน้ หากจะวิเคราะห์ ผลตอบแทนจากการลงทุน ต้ องนาบรรทัด
ผลตอบแทนจากดอกเบี ้ย กับผลตอบแทนจากรายได้ อื่น 2 บรรทัดรวมกัน
เมื่ อไม่มีผ้ ูถื อหุ้น สอบถามเพิ่ ม เติ ม ประธานจึง แจ้ งให้ ที่ ประชุมได้ ทราบว่า วาระนี ต้ ้ องผ่านมติ อนุมัติด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผล
การนับคะแนนเสียงซึง่ สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

654,198,862
0
0
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2559

ประธานได้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 115
ประกอบกับข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 52 ทีก่ าหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ รวมถึงกาหนดให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรเพียงพอ และเมื่อ มี
การอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ คณะกรรมการบริ ษัทรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป
บริ ษั ท มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลไม่ ต่ า กว่า ร้ อยละ 50 ของก าไรสุท ธิ ที่ เหลื อ หลังหัก เงิ น สารองต่ า งๆ
ทุก ประเภทที่ ก ฎหมายและบริ ษั ท ก าหนดไว้ โดยพิ จ ารณาจากก าไรสุท ธิ ต ามงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท อย่า งไรก็ ต าม
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และข้ อพิจารณาอื่นๆ
ที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
โดยจากผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2559 บริ ษั ท มี ผ ลก าไรสุท ธิ ต ามงบการเงิ น รวมจ านวน
842,859,751 บาท ซึ่งพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ มีการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ
0.90 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิจ ารณาอนุมัติ จ่ายเงิน ปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้น แล้ ว
ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ดังนันคงเหลื
้
อที่ต้องจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นอนุ มัติ จ่ า ยเงิ น ปั นผลจากก าไรสุท ธิ ตามงบการเงิ น รวม งวดวัน ที่
1 กรกฎาคม 2559 ถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ในอั ต ราหุ้ นละ 0.50 บาท จ านวน 800,000,000 หุ้ น รวมเป็ นเงิ น
400,000,000 บาท คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 85.4 ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลของบริ ษัท โดยเงินปั นผลจานวน 0.15 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาไรสุทธิ ที่ผา่ นการเสียภาษี นิติบคุ ลในอัตราร้ อยละ 20 ซึ่งผู้
ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้ รับเครดิตในการคานวณภาษี เงินปั นผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร และเงินปั น
ผลจานวน 0.35 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาไรสุทธิที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนามารวมคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คลซึง่ ผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดาจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี
บริ ษั ทได้ กาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นเพื่อสิท ธิ ในการรั บเงิน ปั น ผลในวัน อังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 (Record
date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวัน ศุกร์ ที่ 19
พฤษภาคม 2560
ประธานได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมี ข้อคิดเห็น หรื อข้ อซักถามเพิ่ม เติ มประการใดหรื อไม่ ซึ่งไม่มี ผ้ ูถือหุ้น
ในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2559 เป็ นอย่างอื่น จึงขอให้ ที่ประชุม
ออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง่ สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

654,198,862
0
0
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติการ
จัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ทัง้ นีบ้ ริ ษัทได้ จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่ างกาลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ดังนัน้ คงเหลือที่ต้องจ่ ายเงินปั นผล
ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในงวดสุดท้ ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจะจ่ ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิตาม
งบการเงินรวม งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
จานวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็ นเงิน 400,000,000 บาท และบริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นเพื่อสิทธิ
ในการรั บเงินปั นผล ในวัน อังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 (Record date) และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ถู ือ
หุ้นในวันศุกร์ ท่ ี 19 พฤษภาคม 2560
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560

ประธานมอบหมายให้ นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนด
ค่าสอบบัญ ชี ป ระจ าปี ของบริ ษั ท นอกจากนี ต้ ามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ . 11/2552 ได้ ก าหนดให้
บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและ
แสดงความเห็น ต่องบการเงิ น ของบริ ษั ทมาแล้ ว 5 รอบบัญ ชี ติ ด ต่อกัน โดยสามารถแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี รายใหม่ที่ สงั กัด
สานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญ ชีเป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยสองรอบปี บัญชี นบั แต่วนั ที่
ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบคัด เลือกและน าเสนอผู้สอบบัญ ชี จ าก
สานักงานบัญชีชนั ้ นา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอตั ราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
และคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
จึงนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560 ดังนี ้
1. อนุมัติ แต่งตัง้ บริ ษั ท สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท ประจาปี 2560 ดังมี รายชื่ อ
ผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี ้
1) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรื อ
2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรื อ
3) นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรื อ
4) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872
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โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีทา่ นใดท่านหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทและ
กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นเงิน 1.150,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน
30,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3 โดยการแต่งตัง้ ครัง้ นีเ้ ป็ นรอบปี บัญ ชี ที่ 3 ติดต่อกันจากรอบปี บัญ ชี
2558-2560
2. อนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบหากบริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด จะต้ องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีข้างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
3. อนุมัติ ก ารมอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้อ นุ มัติ ค่ า สอบทานงบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ย
บริ ษัทร่วม และกิจการร่วมค้ าที่จะเกิดขึ ้นใหม่ในปี 2560
นอกจากนี ้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 ของบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่วมค้ าของบริ ษัททุกบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่วมค้ าของบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วมค้ า ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้ งให้ ที่ประชุมได้ ทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามเพิ่มเติมประการ
ใดหรื อไม่ ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นอย่างอื่น จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถ
สรุปเป็ นมติดงั นี ้
เห็นด้ วย
654,201,862
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0
คะแนน
บัตรเสีย
0
คะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุ มโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติ แต่ งตัง้
บริ ษัท สานั กงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2560 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี
ดังนี ้
1) นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
2) นางสาวพิมพ์ ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
3) นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
4) นางสาวสุมนา พันธ์ พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872
โดยให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ท่ า นใดท่ านหนึ่ งเป็ นผู้ ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิน
ของบริ ษัทและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นเงิน 1,150,000 บาท, อนุ มัติการ
มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้พิจารณา ให้ ความเห็นชอบหากบริ ษัท สานักงาน อีวาย
จ ากั ด จะต้ องจั ด หาผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตท่ านอื่ น ในกรณี ท่ ี ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ข้ า งต้ น ไม่ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ และอนุมัติการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ าที่จะเกิดขึน้ ใหม่ ในปี 2560 ตามที่เสนอ
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ น ายลัก ษณะน้ อ ย พึ่ งรั ศ มี ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน
เป็ นผู้นาเสนอวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อ ให้ เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ในวาระนีจ้ ึงขอเรี ยนเชิญกรรมการซึ่งต้ องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ ออกจากห้ องประชุม ซึ่งประกอบด้ วย
นางสาวสุณี เสรี ภาณุ, นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์ รัตน์ และนายสมชัย อภิวฒ
ั นพร กรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตาม
วาระได้ ออกจากห้ องประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ได้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 21 ซึ่งกาหนดให้ ในการประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
นี ้ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นางสาวสุณี เสรี ภาณุ
2) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์ รัตน์
3) นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ที่เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ
มี ป ระสบการณ์ อัน เป็ นประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท สามารถอุทิ ศ เวลาและความสามารถเพื่ อ พัฒ นาบริ ษั ท ต่ อ ไปได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมเหมาะสม และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการดารง
ต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 (รวมทั ง้ ที่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม )
พระราชบัญ ญั ติห ลักทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั ง้ พิ จ ารณาจาก
ผลการปฏิ บัติ ง านในต าแหน่ง หน้ า ที่ ข องกรรมการเป็ นรายบุค คลแล้ ว จึ งเห็ น ควรให้ เสนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ แ ต่ ง
คณะกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระประจาปี 2560 จานวน 3 ท่าน คือ นางสาวสุณี เสรี ภาณุ, นางชนัญ ญารักษ์
เพ็ชร์ รัตน์ และนายสมชัย อภิวฒ
ั นพร กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่
สาหรั บประวัติและรายละเอีย ดของกรรมการทัง้ 3 ท่านที่ได้ รับ การเสนอชื่ อ และข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อ ง
บริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 ซึ่งได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ ว และในวาระนี ้
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่านเป็ นรายบุคคล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็น หรื อ ข้ อซักถาม
เพิ่มเติมประการใดหรื อไม่ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. บริ ษัทมีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระหรื อไม่
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชีแ้ จงว่า บริ ษัทมีการพิจารณาความเหมาะสมทุกครัง้
ที่หมดแต่ละวาระ
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ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้ งให้ ที่ประชุมได้ ทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้ สอบถามที่ป ระชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรื อ
ข้ อซักถามประการใดหรื อไม่ ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้อง
พ้ นจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นอย่างอื่น จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถ
สรุปเป็ นมติ ดังนี ้
1. นางสาวสุณี เสรี ภาณุ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

291,940,762
0
0
0

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

2. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์ รัตน์
เห็นด้ วย
654,201,862
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

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

3. นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

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

654,201,862
0
0
0

100
0

100
0

100
0

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุ มโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุ มัติ แต่ งตัง้
นางสาวสุณี เสรีภาณุ, นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์ รัตน์ และนายสมชัย อภิวัฒนพร ที่ต้องออกตามวาระ
ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ ออีกวาระหนึ่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทน เชิ ญ กรรมการที่ อ อกจากห้ อ งประชุม ทัง้ 3 ท่าน คื อ
นางสาวสุณี เสรี ภาณุ, นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์ รัตน์ และนายสมชัย อภิวฒ
ั นพร กลับเข้ าห้ องประชุม
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสาหรับเดือนเมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
ประธานมอบหมายให้ นายลัก ษณะน้ อ ย พึ่ ง รั ศ มี ป ระธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
เป็ นผู้นาเสนอวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน น าเสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ว่า เพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 27 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้ พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้ เปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน
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มีความเห็นว่าควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับเดือนเมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็ นอัตราเท่ากับปี ก่อน โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและ
โบนัสกรรมการ สาหรับเดือนเมษายน 2560 เป็ นต้ นไป มีดงั นี ้
 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน :

ค่ าตอบแทนของ
คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่ อย

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าตอบแทน
ค่ าเบีย้ ประชุม
รายเดือน
(บาท/คน/ครัง้ )
(บาท/คน/เดือน)

1. คณะกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 โบนัสกรรมการ

20,000
10,000

80,000
50,000

ปี 2559
ค่ าตอบแทน
รายเดือน
(บาท/คน/เดือน)

ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )

20,000
10,000

80,000
50,000

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้ านบาทต่อปี โดยกรรมการจะ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้ านบาทต่อปี โดยกรรมการจะ
จัดสรรให้ สอดคล้ องกับความสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้ จัดสรรให้ สอดคล้ องกับความสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้ ในตัวชี ้วัดผลการดาเนินงาน
กาหนดไว้ ในตัวชี ้วัดผลการดาเนินงาน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
5. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ

40,000
30,000

-

40,000
30,000

30,000
25,000

-

30,000
25,000

30,000
25,000

-

30,000
25,000

30,000
25,000

-

30,000
25,000

 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็น หรื อ ข้ อซักถาม
เพิ่มเติมประการใดหรื อไม่ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. มีข้อเสนอแนะว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่กาหนดว่าให้ เป็ นไปตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทนัน้ เห็นว่า
หากปี ต่อๆ ไปผลการดาเนินงานเติบโตขึ ้นก็ควรเพิ่มค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกัน และสอบถามว่า กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการเป็ นกรรมการด้ วยหรื อไม่
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ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับคาแนะนา และแจ้ งว่า กรรมการที่
เป็ นผู้บริ หารได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการเป็ นกรรมการด้ วย
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้ งให้ ที่ประชุมได้ ทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรื อข้ อซักถามประการใด
หรื อไม่ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วงหรื อขอให้ แก้ ไขอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการสาหรับเดือนเมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
เป็ นอย่างอื่น จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึง่ สามารถสรุปเป็ นมติดงั นี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

653,138,362
1,063,500
0
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ 99.8374
คิดเป็ นร้ อยละ 0.1626

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของคะแนนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสาหรับเดือนเมษายน 2560 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. บริ ษัทมีมมุ มองเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจอย่างไร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชี ้แจงว่า บริ ษัทยังเชื่อมัน่ ว่าเศรษฐกิจน่าจะค่อยๆ ฟื น้ ตัว และยังมีโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ ส่วนกาลังซื ้อของผู้บริ โภคเชื่อว่าภาครัฐจะมีนโยบายส่งเสริ มต่างๆ รวมทังการส่
้
งเสริ มการท่องเที่ยวที่เป็ นรายได้ หลักใน
การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน้ ยังเชื่อว่าการกระจายรายได้ จากภาคบริ การและการท่องเที่ยวจะนามาสูก่ าลังซื ้อ
ที่เพิ่มขึ ้น
2. สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่จะหมดในปี 2562 และ 2564 จะกระทบกับกาไรสุทธิ กี่ % และมีแผนจะชดเชย
อย่างไร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิ บายว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่จะหมดในปี 2562 และ 2564
มีผลกระทบทางภาษี ของบริ ษัทอย่างแน่นอน ส่วนแนวทางในการชดเชยนัน้ บริ ษัทขยายธุรกิจอย่างเต็มกาลังความสามารถ
ในสภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะทรัพยากรที่บริ ษัทมี เพื่อรักษาผลประกอบการและคืนกาไรให้ กบั ผู้ถือหุ้น
3. สินค้ าแบรนด์ M&C มีจาหน่ายที่ใด จะมีการเปิ ดร้ านค้ าปลีกของแบรนด์ M&C หรื อไม่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชี ้แจงว่า ในปั จจุบนั มีการวางจาหน่ายในร้ านค้ าปลีกของบริ ษัท (ร้ าน Mc Jeans)
และทางออนไลน์ Mcshop.com โดยอยู่ในระยะที่ให้ ลกู ค้ าได้ ทดลองใช้ ก่อน จึงเป็ นการจาหน่ายแบบขายพ่วง หรื อ bundle
ไปกับสินค้ าของ Mc และยังไม่มีการเปิ ดร้ านค้ าปลีกของแบรนด์ M&C แต่จะมีการเปิ ดร้ านแบบ Pop-up store
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4. สอบถามเรื่ องร้ าน mcmc ในสถานีบริ การน ้ามัน ปตท.
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชี ้แจงว่า บริ ษัทอยู่ในช่วงการศึกษาการปรับเปลี่ยนรู ปแบบของสินค้ า เพื่อขยายตัว
ต่อไป
5. ประเทศใดใน CLMV ที่บริ ษัทคิดว่ามีศกั ยภาพสูง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชี ้แจงว่า ประเทศที่บริ ษัทเห็นว่ามีโอกาสสูง คือ ประเทศเมียนมาร์ เป็ นผลมาจากการ
ทีป่ ระชาชนเมียนมาร์ ที่เข้ ามาทางานในไทยได้ ปรับเปลีย่ นไลฟ์ สไตล์ไปมาก และมีการนาวัฒนธรรมเหล่านี ้กลับไปทีเ่ มียนมาร์
ด้ วย ดังนัน้ ในระยะยาวบริ ษัทคิดว่า เมียนมาร์ เป็ นตลาดที่มีโอกาสสูง ส่วนประเทศอื่นๆ บริ ษัทยังลงทุนแบบค่อยเป็ นค่อยไป
6. สอบถามเพิ่มเติมเรื่ อง Activewear
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชี ้แจงว่า เนื่องจากกระแสการออกกาลังกายกาลังมาแรงในปั จจุบนั บริ ษัทจึงเห็น
โอกาสในการออกวางจาหน่าย Activewear ภายใต้ แบรนด์ “UP” ด้ วยความใส่ใจในคุณ ภาพและราคา เพื่อให้ ลูกค้ าเกิ ด
ความสะดวกสบายในการใช้ สอย เนื ้อผ้ าต้ องเบา โปร่ ง ระบายอากาศได้ ดี ซึมซับ เหงื่อ และไม่อบั คุณสมบัติเหล่านี อ้ ยู่ใน
ผลิตภัณ ฑ์ ของบริ ษัท ประกอบกับบริ ษัทร่ วมมือกับผู้ผลิตที่มีศกั ยภาพ ในการควบคุมต้ นทุนการผลิต ทาให้ ลู กค้ าไม่ต้อง
จ่ายเงินเยอะเท่ากับการซื ้อสินค้ าจากแบรนด์ตา่ งประเทศ
7. สัดส่วนการขายสินค้ าท่อนล่างต่อท่อนบนเป็ นอย่างไร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชีแ้ จงว่า เดิมสัดส่วนการขายสินค้ าท่อนล่างต่อท่อนบนของบริ ษัทจะอยู่ที่ 3 ต่อ 1
แต่เนื่องจากกลยุทธ์ในการจาหน่ายสินค้ าท่อนบนให้ มากขึ ้น ด้ วยรูปแบบสินค้ าท่อนบนที่ตอบสนองการใช้ งานของลูกค้ ากลุม่
ต่างๆ มากขึ ้นทังในเรื
้ ่ องรูปแบบและนวัตกรรม และการคัดสรรค์วตั ถุดิบที่มีความหลากหลายมากกว่าในตลาด ทาให้ ตวั เลข
สัดส่วนของสินค้ าท่อนบนเติบโตต่อเนื่อง
ประธานได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็ นหรื อข้ อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่ ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
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 15.40 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร )
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