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(Translations) 
 

Minutes of The 2016 Annual General Meeting of Shareholders No. 13 
of 

Thai Optical Group Public Company Limited (the Company) 
 

Time and Venue:  The meeting was held on Tuesday, April 5, 2016 at 10.00 hrs., at Convention CD Room, 
Ambassador Hotel No. 171 Sukumvit Soi 11 Road, Klongtoey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110. 
 
Present Directors: 
1. Mr. Sawang     Pracharktam              Chairman of the Board of Directors 
2. Mr. Singh        Tangtatswas              Chairman of the Audit Committee/ Independent Director  
3.  Mr. Phairuch    Mekarporn             Chairman of the Nomination and Remuneration Committee                                                
      Member of the Audit Committee/  
      Independent Director  
4. Mr. Banchong  Chittchang            Chairman of Business Strategic Committee/ 

                                                    Member of the Nomination and Remuneration Committee/ 
Independent Director  

5. Mr. Wicha        Jiwalai                       Member of the Audit Committee/  
Member of the Nomination and Remuneration Committee/ 
Independent Director  

6. Mr. Sarote       Prachaktam               Director/ Member of Business Strategic Committee  
7. Mrs. Pornpun  Thotrakul       Director 
8. Mr. Wirach      Pracharktam              Director /Member of Business Strategic Committee 
9. Miss. Wichit    Thaveeprechachat    Director/Company Secretary 

10. Mr. Torn         Pracharktam              Director/ Member of Business Strategic Committee/Managing Director 
 

Name list of directors not in attendance: 
1. Mr. David Andrew Cross             Director/ Member of Business Strategic Committee 
2. Mr. Sean Darren Lawe  Director/ Member of Business Strategic Committee 
 
Name list of Executive Management present: 
1. Mrs. Anuruk  Rattanasansuntorn   Internal Audit Manager 
2. Mrs. Narueporn Pracharktam   Accounting and Tax Division Manager 
3. Mr. Smith  Teganjanavanich        Plant Division Manager (Poly Sun) 
4. Mr. Bancha  Yongrithikul  Plant Division Manager (TOG) 
5. Miss Michelle Hsieh                     Sales and Marketing Division Manager 
6. Mr. Sarath Teganjanavanich        Business Planning and Finance Division Manager  

 
Legal Representative of the Company 
1. Mrs.  Rewadee   Jantamaneechote 

 
Representative Auditor from EY Office Limited: 
1. Mrs. Sarinda  Hirunprasurtwutti  CPA (Thailand) No. 4799 
2. Miss Siriwan  Nitdumrong 
3. Miss Jintana  Aumpornphanga 
 
Representative from  Thai Investors Association:  
1. Ms.  Rujira  Bangkunthum      
(Remark: To follow Good Corporate Governance Principles, the Company recorded the substance of enquiries, 
discussion and clarification in the minutes of shareholders’ meeting in accordance with the AGM Checklist 
recommended by the Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand (SEC)). 
 
The Beginning of the Meeting: 
Mr. Sawang Pracharktam, Chairman of the Board of Directors, presided as Chairman of the Meeting (the 
Chairman) had welcomed and conveyed gratitude to all shareholders and proxies for contributing their valuable 
time to attend the Meeting. The Chairman announced that there were shareholders and proxies who attended 
the Meeting hereunder: 
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According to the Company’s Article of Association Clause 39 defined that in the meeting of shareholders, the 
total persons and proxies attended the meeting should not be less than 25 persons and the total numbers of 
shares should not be less than one third of the total numbers of free float shares of the Company’s total paid up 
shares which was 474,318,000 shares or not less than 158,106,000 shares which were considered forming a 
quorum. 
 
As above said proportions, the Meeting was therefore considered to form a quorum. 
            
Pursuant to Section 33 of the Public Limited Company Act provides that to cast a vote, each share shall have one 
vote.  Voting shall be done on the open basis, unless at least five shareholders request to vote by other means. 
Generally, voting by showing hand is recognized as a voting on the open basis. However, the Company has used 
the computer system to facilitate the process of registration and voting calculation. There were at least five 
shareholders who made a request and proposed to vote by using computer system.  The Chairman, therefore, 
concluded to the Meeting that voting of shareholders shall be facilitated by the computer system using the 
method of writing votes on ballots of each agenda.   
 
Before commencement of the Meeting, the Chairman asked the Company Secretary to explain the voting 
procedure to the Meeting. The Company Secretary explained to the voting procedure for each agenda to the 
Meeting as follows: 
With reference to the Company’s Article of Association Clause 42 defining that the vote casting in the Meeting 
was one share per one vote, in case that, any shareholders who were considered a the stakeholders in any 
agendas then their votes would not be counted in that agenda. In the voting procedure for each agenda, 
shareholders and proxies could vote only for approval, disapproval or stays abstain. Only, the votes of 
disapproval and abstention would be counted in each issue by marking the voting cards and please raise their 
hands then the Company’s staff would collect the voting cards . The votes to disapprove and abstain would then 
be deducted from the total votes in the Meeting to obtain the remaining concurrence in each issue. Except 
Agenda Item 6, for considering and appointing directors to replace directors whose terms are expired by 
rotation. Shareholders had the right to vote in the election of directors individually. The Company will collect a 
ballot of all shareholders and proxies who voted approval, disapproval and abstain for counting the electoral 
votes individually. If shareholders and proxies did not submit their ballots, their votes would be considered as 
abstain. After that, the Chairman would announce voting results to the Meeting. 
 
The Annual General Meeting of Shareholders of this time, there were one extraordinary agendas and no any 
additional proposed agenda from shareholders after the Company had announced on the Company’s website and 
the website of the Stock Exchange of Thailand. Moreover, the Chairman had asked for a volunteer who was a 
shareholder in the Meeting to investigate and being the witness in the counting votes during the Meeting. And 
Mr. Yosanun Pracharktam presided as the volunteer. 
 
The Chairman announced to open the Meeting and then conducted the Meeting according to the following 
agendas: 

 
Agenda Item 1:  To certify the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders No.12 
                             which was held on April 1, 2015. 
 
The Chairman proposed the Meeting to consider and certify the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of 
Shareholders No.12 which was held on April 1, 2015 that were prepared and sent the copy within 14 days from 
the date of the meeting to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce within the timeframe in 
compliance with Thai law and also being announced on the Company’s website. Also, the copy of the said 
minutes had already been delivered together with the Meeting Invitation letter to all shareholders.  

 Amount 
(persons) 

Number of 
Shares/Rights 

Proportion 
(%) 

Self-Attended 40 119,800,207 25.26 
By proxy 30 162,035,000 34.16 
Total Amount 70 281,835,207 59.42 
Total amount of Shareholders 1,500 474,318,000 100 
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The Chairman opened opportunity to shareholders and proxies to put forward their questions and comments. 
And there were no questions and comments raised, while the Meeting was considering this agenda.      
The Chairman requested the Meeting had the resolution to certify the minutes of the 2015 Annual General 
Meeting of Shareholders No.12 which was held on April 1, 2015 as proposed.     
       
Resolution:   The Meeting had considered and resolved to certify the minutes of the 2015 Annual General 
Meeting of Shareholders No.12 which held on April 1, 2015 as proposed by major votes  of shareholders and 
proxies who attended the Meeting as follows: 
 
  
 
 
 
 
 
It is in accordance with the Company’s Articles of Association Clause 42(1) and Section 107 of Public Company 
Limited Act B.E. 2535. 
 
Agenda Item 2:   To acknowledge the Company’s operating results for the year 2015 
                              in accordance with the Annual Report. 
 
The Chairman had assigned Mr. Torn Pracharktam, Managing Director to report the Company’s operating results 
for the year 2015  to the Meeting as follows; 
 

1. The Company had sustainable growth in the revenue and profit throughout 10 years of the Company’s 
operation which can be shown not only the increasing of the average income at 5 percent whilst the 
increasing of the average of profit at 12 percent,  but also supported by various awards in relation to the 
Company’s performance, the promotion of corporate social and environment which can be described as 
follows;  
- SET Awards 2015 for “The Best Company Performance” (among listed company that has market 

capital under 3 billion million) from the Stock Exchange of Thailand. 
- SET Sustainability Awards 2015 and Thailand Sustainability Investment 2015 from the Stock 

Exchange of Thailand.  
- Thai Investors Association and The Stock Exchange of Thailand had assessed the Annual General 

Meeting of Shareholders of the Company and rated the Company in "Excellent" level for five 
consecutive years (year 2011-2015). 

- 2015 Sustainable Investment as ESG 100 by Thaipat Institute.  
- Award to certify that the Company has good standard for anti-corruption by CAC (Collective Action 

Coalition) in the rage 79. 
- TOG had been assessed with the ranking of 4-stars with "Top Quartile" of Corporate Governance 

Report 2014(CGR 2014) by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC), the Stock 
Exchange of Thailand, and Thai Institute of Directors (IOD). 

- The Children Sustainability Forum: Business for the Future 2015 from Unicef and The Stock 
Exchange of Thailand& Thaipat Institute.  

2. The Company’s Business Overall. The Company has the customers in various countries, more than 50 
countries around the world. The majority of the Company’s customers is located in Europe zone. 
However, the Company anticipated to maximize the business value for the best benefit to all 
shareholders by expanding the sale volume in America Continental gradually.  

3. Marketing and Sales Strategy. In year 2016, the Company has a plan to expand business opportunity in 
America Continental market with the anticipation to increase the business market in America Continental 
from 6% in year 2015 to 12% in year 2016. The Company also expected the growth in Europe market at      
39 % (which is lesser than last year which was at 43%), in Australia and New Zealand market at 30%, 
Asia and Africa market at 19%. The Company expected that the growth of valued added lenses, 
standard lenses and Rx lenses would be 38.6%, 29.1% and 26% respectively.  

4. Change of Corporate identity. The Company has changed the corporate identity to improve Company’s 
image to be a modernized and lean organization. New Company’s corporate identity was below;  

 Amount 
(persons) 

Number of 
Shares/Rights 

 
Proportion (%) 

Approved 78 294,207,291 100 
Disapproved - - - 
Abstained - - - 
Total  78 294,207,291 100 
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The Company will apply the new corporate identity to all Company’s product packages. Moreover, the 
Company will provide more content and Company’s information onto Company’s website to provide 
appropriate information to all shareholders and other persons who are interested in the Company’s 
business.  

5. In year 2015, the Company has a good growth of Company’s revenue and benefit which was beyond the 
expectation because the Company had utilized the Productivity Improvement Program. The Company 
has been continuously improving the product quality. The Company had a plan to relocate  the glass 
mold production facilities from  TOC1 plant (Kare Rine factory) to TOG plant by Q3/2016 in order to 
enhance the productivity of operators, reduce cost of inventory, logistics and handling and shut down of 
TOC1 plant which would help in cutting unnecessary fixed costs and expenses. Additionally, the current 
casting facilities of 1.50/1.55 at TOC 2 plant (Bangbuathong factory) was transferred to TOG plant in the 
end Feb 2016. This would make higher efficiency of production management for standard lenses.  It also 
support the inventory optimization and raw material management, cut unnecessary fixed costs and 
expenses running two production lines and prepare the premises for Rx Automation Project. 

6. The Company also is interested in the improvement of  product efficiency by implementation of fully RX 
Automated Production Line Results in 7x24x360 service (work 7 days, 24 hours per day throughout 360 
days) which would support the production during peak demand i.e. long vacation and seasonal holiday. 
Additionally, it would help to reduce human error in the production line and increase the ability to 
produce  a standard product without heavily rely on skilled operators. 

7. Furthermore, Mr. Torn Pracharktam, Managing Director reported that the Company has been 
continuously implemented and conducted the CSR activities both CSR in process and CSR after process. 
The Company realized in the importance of the CSR activities and believed that with good CSR process 
would make both people who lives nearby and Company’ employees happy, this would help to improve 
the Company’s performance efficiently.  

 
The Chairman opened the opportunity for shareholders and proxies to inquire about the Company’s operating 
results of the year 2015. And, there were no questions and comments were raised. 

     
Resolution:    The Meeting acknowledged the Company’s operating results for the year 2015 as proposed. 

 
     

Agenda Item 3: To consider and approve on the Statement of Financial Position and                              
Statement of Comprehensive Income ended at December 31, 2015 and 
acknowledge the auditor’s report. 

 
The Chairman had assigned Mr. Torn Pracharktam, Managing Director to report the Company’s the Statement of 
Financial Position and Statement of Comprehensive Income ended at December 31, 2015. 
Mr. Torn Pracharktam, Managing Director concluded the Statements of comprehensive income as of December 
31, 2015, the Company and the Subsidiary company had revenue from Sales and Services of 1,823.79 million 
Baht, with total revenue of 1,893.04 million Baht and Net profit of 229.64 million Baht and Earning per share of 
0.48 Baht. For Statement of Financial Report as of December 31, 2015, the Company and the Subsidiary 
company had obtained total asset of 2,250.12 million Baht, total liabilities of 450.62 million Baht, Shareholders’ 
equity of 1,799.50 million Baht and Paid up capital of 474.32 million Baht. 
 
The Chairman stated to the Meeting that details had been disclosed in financial statements in the annual report 
which the Company had delivered to all shareholders, and the reports had been approved by the Audit 
Committee and duly audited by the Certified Public Accountant of EY Office Limited.  Then, the Chairman 
requested the Meeting to consider and approve the Company’s Statement of Financial Position and Statement of 
Comprehensive Income for the year ended December 31, 2015. 

 
The Chairman provided opportunities for shareholders and proxies to inquire more details and there were 
questions hereto; 
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Question:  Mr. Thitipong Sophonudomporn,  Proxy shareholders, had 2 questions in regards of financial 
statements which are as follows; 
1. The financial statements showed that the Company had lots of product in stock about 40%, having this 
product in stock whether or not this figure is considered as a normal situation for the Company's business 
operations,  and   
2.  Since the Company’s  revenue resulting from the exportation, thus whether or not the Company has taken 
measures to manage the risk of exchange rate, if so what are the mitigation approach. 
Answer : Mr. Torn Pracharktam,  Director and Managing Director, answered the questions as follows;  
1. For the management of  inventories, he explained that most of inventories  are glass mold which  is one third 
of total inventories which is the normal business operation because glass mold will be continuously used in the 
production line if they are not damaged, it is still in use and it still has the value in the Company’s asset. In the 
production line, 450,000 glass molds will be used, thus this would make the value of glass mold high. For the 
remaining value of inventory will be finished products. Since the Company’s business is one part of the supply 
chain, therefore, the Company shall have sufficient goods in stock to support the customer’s demand. However, 
to manage the goods in stock, the Company attempted to reduce the cost of raw materials used in production 
line. 
2. To manage the exchange rate risk. The Company has foreign currency in sale and cost structure by way of 
this, it would make the Company business to have the natural hedge, which makes the foreign exchange risk 
less than other business.  However, the Company did some hedging to protect the loss caused by the exchange 
rate risk as well. 
In addition, Mr. Thitipong Sophonudomporn questioned why the glass mold was considered as inventory. In this 
regards, Mrs. Narueporn Pracharktam Accounting and Tax Manager and Miss Siriwan Nitdumrong, the 
representative of the Company’s Auditor from office E Y Ltd clarified that the glass mold is considered as 
consumable supply in the production line, which can be used less than one year, thus, in accordance with the 
accounting standard, the consumable supply will be recorded as the inventory item.  
The Chairman requested the Meeting had the resolution to approve on the Statement of Financial Position and                              
Statement of Comprehensive Income ended at December 31, 2015 and acknowledge the auditor’s report as 
proposed. 
 
Resolution:    The Meeting had the resolution to approve with the majority votes of attended shareholders and   
proxies who had the rights to vote as follows; 
 
  
 
 
 
 
 
 
It is in accordance with the Company’s Articles of Association Clause 42(1) and Section 107 of Public Company 
Limited Act B.E. 2535 
 
Agenda Item 4:    To consider and approve of the Company’s appropriation of Net profit and 
                               Dividend payout for the year 2015, and the Closing date of the Share  
                               Registration Book to determine those who are eligible to receive dividend. 

 
The Chairman stated to the Meeting that according to the Company’s operating results for the year 2015, the 
Board of Directors had considered as appropriateness to payout yearly dividend to shareholders. Pursuant to 
Company’s dividend payment policy stating that “The dividend paid shall not less than 40 percent of the Net 
Profit of consolidated financial statements after deduction of all reserves which required by law and the 
Company”, and in year 2015, the Company had no need to set legal reserve because the Company’s capital 
reserve had been fully reserved as required by the law. In the year 2015, Net Profit of the Company in regard to 
Consolidated Financial Statements was 230 million Baht, as a result, the Board of Directors viewed that it was 
appropriate to propose the shareholder’s meeting to consider appropriation of  profit  and approved dividend 
payout for the year 2015 of Baht 0.38 per share. However, the Company had already paid the interim dividend of 
Baht 0.08 per share on September 9, 2015, therefore, the remaining final dividend would be Baht 0.30 per 
share. In addition, individual shareholders who received dividends can claim tax refund from this dividend in 
accordance with Section 47 bis of the Revenue Code due to the Company paid dividend from profit that had 
been paid income tax already at the rate of 30% and 20% of Net Profit. The dividend payment would be paid to 

 Amount 
(persons) 

Number of 
Shares/Rights 

Proportion 
(%) 

Approved 88 322,935,888 100 
Disapproved - - - 
Abstained - -  
Total 88 322,935,888 100 
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eligible shareholders according to the regulation of the Company, whose names were listed on the Shareholders’ 
registration book on the Record date of Wednesday, April 20, 2016 and fixed the share registration book Closing 
date as Thursday, April 21, 2016 for gathering shareholders' names under the Section 225 of the Securities and 
Exchange Act B.E. 2535. Wednesday, May 4, 2016 will be the dividend payment date.  
 
 
 
The details of dividend payment described in the table below: 
  

 
The Chairman provided opportunity for shareholders and proxies to inquire more details. And, there were no 
questions and comments were raised. 
The Chairman requested the Meeting had the resolution to approve the Company’s appropriation of Net profit 
and Dividend payout for the year 2015, and the Closing date of the Share Registration Book to determine those 
who are eligible to receive dividend as proposed. 
 

Resolution:  The Meeting had the resolution to approve with the majority votes of attended shareholders and 
proxies who had the rights to vote as follows;  
 
 
 
 
 
 
 
 
It is in accordance with the Company’s Articles of Association Clause 42(1) and Section 107 of Public Company 
Limited Act B.E. 2535. 
 
Agenda Item 5:  To consider and appoint the Company’s auditor and to determine the audit fee for 
                             the year 2016.    
 
The Chairman assigned Mr. Singh Tangtatswas, Chairman of the Audit Committee to report details of this agenda  
to the Meeting.  
Chairman of the Audit Committee reported that the committee had recommended the former auditors from EY 
Office Limited, to be the auditor of the Company and the Subsidiary company for the year 2016 because of their 
standard, expertise and good performance. In addition, to compare with other companies with the same 
standard, the audit fee of EY Office Limited is reasonable and appropriate to their job content so proposed to the 
Annual General Meeting of Shareholders for consideration and one auditor had been authorized to sign, namely 
hereto; 
              Name                                        CPA No.       TOG’s auditor 

1.Mrs.  Sarinda     Hirunprasurtwutti                     No.4799                     Year 2015-2016 or                      
2.Miss  Kamontip  Lertwitworatep                       No.4377                            or, 
3.Mr.   Wichart     Lokatekrawee                          No.4451 
     

Details of Dividend payment 
Year 2015 

(Consolidated financial 
statements) 

Year 2014 
(Consolidated financial 

statements) 
1. Net Profit     230.00  million Baht 203.28 million Baht 
2. Less legal reserve of 5% ---       million Baht   ---     million Baht 
3. Net profit after legal reserve 230.00 million Baht 203.28 million Baht 
4. Paid-up shares     474.32 million Shares     474.32 million Shares 
5. Dividend  payout  (whole year) 0.38   Baht / Share 0.35  Baht / Share 
6. Interim dividend payout 0.08   Baht / Share 0.12  Baht / Share 
7. Final dividend  payout 0.30   Baht / Share 0.23  Baht / Share 
8. Total dividend  payout 180.24  million Baht 166.01   million Baht 
9. Dividend Payout ratio 78% 82% 

 Amount 
(persons) 

Number of 
Shares/Rights 

Proportion 
(%) 

Approved 90 328,305,888 100 
Disapproved - - - 
Abstained - - - 
Total  90 328,305,888 100 
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The audit fee of the Company and its Subsidiary for the year 2016 was limited at 2,035,000 Baht (Two 
Million thirty five thousand Baht only). This rate increased from the year 2015 in the amount of 135,000 Baht 
(One Hundred and thirty five thousand Baht only). Those said auditors did not have relationship or transactions 
with the Company /the Subsidiary company/ Executives, Directors, Major shareholders or any person who had 
relationship with the said persons that might lead to occur conflict of interest. 
The Chairman provided an opportunity to shareholders and proxies to inquire more details. And, there were no 
questions and comments were raised. 
 
The Chairman requested the Meeting had the resolution to approve the appointment of the Company’s auditor 
and to determine the audit fee for the year 2016 as proposed.    
 
Resolution:    The Meeting had the resolution to approve with the majority votes of attended shareholders and 
proxies who had the rights to vote as follows; 
 

 Amount 
(persons) 

Number of 
Shares/Rights 

Proportion 
(%) 

Approved 95 380,665,089 100 
Disapproved - - - 
Abstained - - - 
Total  95 380,665,089 100 

 
It is in accordance with the Company’s Articles of Association Clause 42 (1) and Section 107 of Public Company 
Limited Act B.E. 2535. 
 
Agenda Item 6:  To consider and appoint directors to replace the directors whose terms are 
                            expired by rotation. 
                  
According to, the Public Company Limited Act B.E.2535 and Clause 22 of the Company’s  Articles of Association, 
it is prescribed that one - third of all directors must be retired by rotation on the date of Annual General Meeting 
of Shareholders in every year. For the Annual General Meeting of Shareholders in Year 2016, No. 13, since the 
Chairman of Nomination and Compensation Committee has ended his term, the Chairman, then, assigned       
Mr. Banchong Chittchang, Member of Nomination and Compensation Committee to report this agenda to the 
Meeting. Mr. Banchong Chittchang, the representative of Nomination and Compensation Committee reported to 
the Meeting that for this Meeting, there are four (4) directors, whose terms are expired and they are Non-
executive directors as follows: 

                    1. Mr.  Singh Tangtatswas        2.  Mr. Phairuch Mekarporn  
                    3. Mrs. Pornpun Thotrakul        4.  Mr. Wirach Pracharktam  
 

Mr. Banchong Chittchang  stated that the Company had announced on its website and website of the Stock 
Exchange of Thailand (during October 1 to December 31, 2015) for inviting shareholders to nominate qualified 
person to be elected as the Company’s director including with prior propose other agenda, but there was no any 
proposed agenda or director nominee to the Company, therefore, the Nomination and Remuneration Committee 
had proposed to re-elect the four (4) directors who retired by rotation to hold the Company’s directorship for 
another term due to their knowledge, qualifications, skills and experiences which could be beneficial to the 
Company’s business. The Meeting was requested to consider electing directors individually as follows: 
(The director who were stakeholders, had step outside the meeting room while the Meeting conducted             
the directors’ election) 
 

1.  Mr. Singh Tangtatswas to be re-elected as the Independent Director 
 Amount 

(persons) 
Number of 

Shares/Rights 
Proportion 

(%) 
Approved 93 380,664,988 100 
Disapproved 1 100 - 
Abstained 1 1 - 
Total  95 380,665,089 100 

                        2. Mr. Phairuch Mekarporn, to be re-elected as Independent Director. 
 Amount 

(persons) 
Number of 

Shares/Rights 
Proportion 

(%) 
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Approved 93 380,664,988 100 
Disapproved 1 100 - 
Abstained 1 1 - 
Total  95 380,665,089 100 

                        
3. Mrs. Pornpun Thotrakul, to be re-elected as Director. 

 Amount 
(persons) 

Number of 
Shares/Rights 

Proportion 
(%) 

Approved 93 375,785,088 100 
Disapproved - - - 
Abstained 2 4,880,001 1.288 
Total  95 380,665,089 100 

                      4. Mr. Wirach Pracharktam, to be re-elected as Director.      
 Amount 

(persons) 
Number of 

Shares/Rights 
Proportion 

(%) 
Approved 94 380,665,088 100 
Disapproved - - - 
Abstained 1 1 - 
Total  95 380,665,089 100 

 
The representative of Nomination and Compensation Committee provided an opportunity to shareholders and 
proxies to inquire more details. And, there were no questions and comments were raised. 
The Chairman requested the Meeting had the resolution to approve the appointment of the directors to replace 
the directors whose terms are expired by rotation as proposed. 
 
Resolution:    The result of the votes showed that the Meeting had the resolution approval with the majority 
votes of attended shareholders and proxies who had the rights to vote to appoint these four directors who 
retired by rotation to hold the Company’s directorship for another term. 
It is in accordance with the Company’s Articles of Association Clause 42(1) and Section 107 of Public Company 
Limited Act B.E. 2535. 
 
Agenda Item 7: To consider and approve on the 2016 Remuneration of the Company’s Board  
                            of Directors and the Sub-Committees. 
 
Since the Chairman of Nomination and Compensation Committee has ended his term, the Chairman, then, 
assigned Mr. Banchong Chittchang, Member of Nomination and Compensation Committee to present details of 
this agenda to the Meeting as follows; 

 
The Company has 12 Board of Directors and the Company’s Sub-Committees are included; 
 
1. The Audit Committee, 3 persons. 
2. The Business Strategic Committee, 6 persons. 
3. The Nomination and Remuneration Committee, 3 persons 
 

Regarding to the Company’s Articles of Association, Chapter 4 (Directors), Clause 23, it is prescribed that the 
Directors’ remuneration in form of reward, meeting fee, per diem, bonus or other compensations must be 
determined and approved by the Annual General Meeting of Shareholders with the vote not less than two-third 
of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting. Therefore, the shareholders’ meeting 
should fix the remuneration of the Company’s Directors for the year 2016.  
In this regards, the Nomination and Remuneration Committee had considered carefully for proper Directors’ 
remuneration comparing with the reference of same industry as well as considered on the business growth and 
the Company’s profit growth in accordance with the present appropriate economic situation and ensure that the 
amount would be appropriate for the whole Boards as an incentive for directors to perform their duties 
effectively as well as provide sustainable benefit to the shareholders. The Meeting therefore was proposed to 
consider the remuneration of the Committees and the Sub-committees for the year 2016, details were 
summarized as follows: 
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1. Director’s Remuneration : considering from Company’s operating performance for the total Board of 
Directors of 12 persons, thus ,the Nomination and Remuneration Committee has duly considered to 
pay the director’s remuneration for year 2016 in the amount not exceed 5,647,000 baht (Year 2015 
was 5,378,000 baht). 

2. Director’s Bonus : the Nomination and Remuneration Committee has considered the Company’s 
performance in year 2015 and therefore proposed to pay bonus to the Board of Directors in the 
amount not exceed 4,883,000 baht (bonus paid for Company’s performance in year 2014 was 
4,337,000 baht). 

Total remuneration of the Committees and the Sub-committees for the year 2016 and Bonus of the year 
2015, had been proposed and limited to 10.53 Million Baht. 

The Chairman opened opportunity for the shareholders to put forward their questions and comments. And, there 
were no questions and comments were raised.  
The Chairman requested the Meeting had the resolution to approve on the 2016 Remuneration of the Company’s 
Board of Directors and the Sub-Committees as proposed. 
 
Resolution:    The Meeting had the resolution to approve with the votes not less than two-third of the total 
number of votes of the attended shareholders and proxies who had the rights to vote as follows; 
 

 Amount 
(persons) 

Number of 
Shares/Rights 

Proportion 
(%) 

Approved 95 380,665,089 100 
Disapproved - - - 
Abstained - - - 
Total  95 380,665,089 100 

 
 It is in accordance with the Section 90 of Public Company Limited Act B.E. 2535. 
 
Agenda Item 8:  To consider and approve of adding the objectives and amending the Memorandum 
of Association Clause (3) of the Company. 
 
The Chairman stated that as the Revenue Department, Thailand has issued a tax regulation to promote Research 
and Development of Technology that the Company may get some tax benefits, but the Company has to register 
this purpose into the Company’s objective, as a result, the Board proposes the Shareholders’ meeting to approve 
adding the Company’s objective as follows;  
 
“Clause (43) To do research and development of new innovations in connection with the safety, health and other 
personal appliances”. 
 
In this regards, therefore, it is also necessary to amend the Company’s  Memorandum of Association - Clause (3) 
to conform with the additional objective  as follows; 
 
 “Clause (3) The Company’s objective consists of 43 items”.  
 
Additionally, the Meeting agreed to designate a person who shall be and act as Company’s representative to 
perform all necessary actions for the amendment of the Company's objectives and Memorandum of Association 
at the Department of Business Development, the Ministry of Commerce and the designated person shall have the 
authorization to amend the application form and other documents, make any amendment or clarification or give 
statement and perform in compliance with the registrar’s order.  
 
The Chairman opened opportunity for the shareholders to put forward their questions and comments. And, there 
were no questions and comments were raised. 
 
The Chairman requested the Meeting had the resolution to approve of adding the objectives and amending the 
Memorandum of Association Clause (3) of the Company as proposed.  
 
Resolution:   The Meeting had the resolution to approve with the votes not less than three-fourth of the total 
number of votes of the attended shareholders and proxies who had the rights to vote as follows; 
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 Amount 
(persons) 

Number of 
Shares/Rights 

Proportion 
(%) 

Approved 95 380,665,089 100 
Disapproved - - - 
Abstained - - - 
Total  95 380,665,089 100 

 
It is in accordance with the Company’s Articles of Association Clause 42(2) (vi) and Section 31 of Public Company 
Limited Act B.E. 2535. 

 
 

Agenda  Item 9:    Other matters (if any). 
 
The Chairman opened opportunity to shareholders and proxies to put forward their questions and comments. 
There was one (1) shareholder raised questions as follows;      
Ms. Rujira Bangkuntham, a representative from Thai Investors Association granted the appreciation to the 
Company that the Company has been awarded the Certification of Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption on 16 January 2015. After granted such award, Ms.  Rujira Bangkuntham enquired that what 
were the actions that the Company has had implemented thereafter. On this question, Miss Wichit  
Thaveeprechachat   Director/the Company Secretary replied that the Company has continuously sent the 
information to all supplies to create anti-corruption awareness where all customers were fully understood our 
policy and agreed to implement the anti-corruption activities broadly.   

 
As neither inquiries nor comments were raised further, the Chairman expressed gratitude to                        
Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Chairman of                       
the Business Strategic Committee, Independent Directors, Directors, Auditors , shareholders  and proxies for 
contributing their valuable time to join the meeting and adjourn the meeting at 11.30 hrs. 

                                                                                                                       

                                                                                                                 
                  ----------------------------------- 

                                                                                   (Mr. Sawang Pracharktam) 
                                                                                      Chairman of the meeting 

            
     -------------------------------------- 
       (Miss Wichit Thaveeprechachat) 
                  Minutes Taker 
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 คร้ังที ่13 

บริษัท  ไทยออพตคิอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) 
วนั เวลา  และ สถานที ่
 การประชุมจัดข้ึนเม่ือวนัองัคารท่ี  5  เมษายน  2559  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องคอนเวนชั่น CD  โรงแรมแอมบาสเดอร์                          
เลขท่ี 171 ถนนสุขมุวทิ ซอย  11  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110    
 

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสวา่ง   ประจกัษธ์รรม   ประธานกรรมการบริษทัฯ   
2. นายสิงห์   ตงัทตัสวสัด์ิ  ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 

3. นายไพรัช   เมฆอาภรณ์  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ /                                                        
กรรมการอิสระ   

4. นายบรรจง   จิตตแ์จง้  ประธานกรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ /กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการอิสระ 

5. นายวชิา   จิวาลยั   กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการอิสระ  

6. นายสาโรจน์   ประจกัษธ์รรม  กรรมการ / กรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ    
7. นางพรพรรณ   โตะ๊ตระกลู  กรรมการ  
8. นายวรัิช   ประจกัษธ์รรม  กรรมการ / กรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ         
9. นางสาววจิิตต ์  ทวปีรีชาชาติ  กรรมการ / เลขานุการบริษทั 

10. นายธรณ์    ประจกัษธ์รรม  กรรมการ / กรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ/ กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการบริษัททีล่าประชุม 
1. นายเดวดิ แอนดรูว ์ครอส                      กรรมการ / กรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ 

2. นายฌอน ดาร์เรน รอว ์  กรรมการ / กรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ 
 

ฝ่ายบริหารบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางอนุรักษ ์ รัตนสานส์สุนทร ผูจ้ดัการส านกังานตรวจสอบภายใน 

2. นางนฤภรณ์   ประจกัษธ์รรม  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและภาษีอากร 

3. นายสมิธ  เตกาญจนวนิช  ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน Poly Sun 

4. นายบญัชา  ยงฤทธิกลุ  ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน TOG 

5. Miss Michelle   Hsieh  ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

6. นายสรัฐ  เตกาญจนวนิช                        ผูจ้ดัการส านกัวางแผนธุรกิจและการเงิน 

นิตกิรประจ าบริษัท 

         1.   นางเรวดี   จนัทมณีโชติ 

 

ตวัแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท  ส านักงาน อ ีวาย   จ ากดั  (ช่ือเดิม บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั) 

1. นางสิรินดา  หิรัญประเสริฐวฒิุ ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 4799 

2. นางสาวศิริวรรณ  นิตยด์ ารง 

3. นางสาวจินตนา อมัพรพะงา     
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ตวัแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

         1.   นางรุจิรา  บางกลุธรรม 
(หมายเหตุ:  เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯได้รายงานประเด็นขอ้ซักถามและความคิดเห็นของผูถื้อหุ้น           
พร้อมค าช้ีแจงของบริษัทฯโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู ้ถือหุ้นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                     
ตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้ก าหนดแนวทางไวใ้น AGM checklist) 

เร่ิมการประชุม 

 นายสวา่ง  ประจกัษธ์รรม  ประธานกรรมการ  เป็นประธานในท่ีประชุม (ประธานฯ)  ไดก้ล่าวตอ้นรับ และ ขอบคุณผูถื้อหุน้
ท่ีสละเวลาอนัมีค่ามาร่วมประชุม และไดแ้จง้จ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมมีทั้งหมดดงัน้ี  

 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39.ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯซ่ึงมีจ านวนรวม 474, 318,000 
หุน้ คิดเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 158,106,000 หุน้ จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม    

 

ฉะนั้นตามสดัส่วนขา้งตน้  ถือวา่การประชุมในวนัน้ีครบองคป์ระชุม 

 

ทั้งน้ี  ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 33 ก าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้น        
หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง และ การลงคะแนนเสียงให้กระท าอย่างเปิดเผย เวน้แต่มีผูถื้อหุ้นอย่างนอ้ย 5 คนร้องขอให้ท่ี
ประชุมลงมติโดยวธีิอ่ืน  ซ่ึงโดยปกติแลว้การชูมือเพ่ือลงมติในแต่ละวาระจะถือวา่เป็นการลงคะแนนเสียงอยา่งเปิดเผย แต่ดว้ยบริษทัฯ 
ไดน้ าระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียง และไดมี้ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 5 คน
ขอใหก้ารออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้เป็นวธีิการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงอยา่งถูกตอ้งแลว้  

 

ก่อนท่ีจะเร่ิมการประชุมวาระต่าง ๆ ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษทัแจง้วิธีการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบโดย
นางสาววจิิตต ์ทวปีรีชาชาติ กรรมการและเลขานุการบริษทัไดแ้จง้วธีิการลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 42  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้น 

คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยในเร่ืองนั้น  บริษทัฯ จะ
นับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีลงคะแนนเสียง  ไม่เห็นดว้ย  และ งดออกเสียง  โดยให้ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน  แลว้ยกมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีประสานงานรับบตัรเพื่อน าไปรวบรวมคะแนน  โดยในการนบัคะแนนบริษทัฯ จะหักคะแนนท่ี
ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ยกเวน้วาระท่ี 6  เร่ืองการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  โดย
บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งหมดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ  ทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  เพื่อนับคะแนน
เสียงการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล  กรณีผูถื้อหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนนจะถือว่างดออกเสียง  หลงัจากนั้นจะแจง้ผลการลงคะแนนให้ท่ี
ประชุมทราบ 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้/เสียง) สดัส่วน (% ) 
ประชุมดว้ยตนเอง 40 119,800,207 25.26 

มอบฉนัทะ 30 162,035,000 34.16 

ประชุมรวมทั้งหมด 70 281,835,207 59.42 

จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด 1,500 474,318,000 100 
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การประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีคร้ังน้ี  มีวาระพิเศษ 1 วาระ และไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมตามท่ีบริษทัฯไดป้ระกาศ
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประธานฯไดข้ออาสาสมคัรท่ีเป็นผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมเพ่ือช่วย
เป็นพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงคร้ังน้ี ซ่ึง  นายยศนนัท์  ประจกัษธ์รรม ไดรั้บเป็นอาสาสมคัรในการตรวจสอบการนบั
คะแนนเสียงส าหรับการประชุม 

 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
  

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 คร้ังที ่12 เม่ือวนัที ่1 เมษายน 2558 
ประธานฯ  ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 คร้ังท่ี 12  ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 1 เมษายน 2558 โดยไดจ้ดัท าภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมผูถื้อหุน้และจดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมายก าหนด  รวมทั้งไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  และไดส่้งส าเนาใหผู้ถื้อหุน้พร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม ในการพิจารณาวาระน้ี   

ประธานฯ ขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี 1 
เมษายน 2558 ตามท่ีไดเ้สนอ     

 

มตทิีป่ระชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 คร้ังท่ี 12  เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 
2558 ตามท่ีประธานฯ เสนอ  ดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนดงัน้ี     

                   

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้/เสียง) สดัส่วน (% ) 
รับรอง 78 294,207,291                100 

ไม่รับรอง - - - 

งดออกเสียง - -               - 

รวมทั้งหมด 78 294,207,291              100 

 

 ทั้งน้ีเป็นไปตามความของขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั                 
 พ.ศ. 2535 

  

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามหนังสือรายงานประจ าปี 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธรณ์ ประจกัษธ์รรม  กรรมการผูจ้ดัการ  รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ า          
ปี 2558 ต่อท่ีประชุม โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. บริษทัฯ มีผลการด าเนินการท่ีเติบโตอยา่งเป็นล าดบัในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา  โดยรายไดถ้วัเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 แต่   
        ก าไรถวัเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12  ซ่ึงสะทอ้นไดจ้ากรางวลัต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บอนัเก่ียวเน่ืองกบัผลการด าเนินงาน     
        การดูแลสงัคม  และเอาใจใส่ส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่ 

-  SET Awards 2015 ประเภท “บริษทัจดทะเบียนดา้น  ผลการด าเนินงานยอดเยีย่ม”   (กลุ่มบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดไม่เกิน 3 พนัลา้นบาท) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
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- SET Sustainability Awards  2015 และ Thailand Sustainability Investment 2015  จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

- บริษทัฯไดรั้บผลการประเมินในระดบั “ดีเยีย่ม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2558 ติดต่อกนั 5 ปี  (ปี 2554-2558)  

- บริษทัฯไดรั้บใบรับรอง ESG 100 จากสถาบนัไทยพฒัน์   
- บริษทัฯไดรั้บใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  โดย 

สถาบนั IOD   ล าดบัท่ี 79  
- บริษทั ฯ ไดรั้บการประเมินผลการส ารวจดา้นการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2558 (CGR 

2014) ในระดบั 4 ดาว “Top Quartile” จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยฯ์ (ก.ล.ต.)  และ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั The Children Sustainability Forum : Business for future จาก Unicef   ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและ สถาบนัไทยพฒัน์ 

2. ภาพรวมธุรกิจของบริษทัฯ  ในปัจจุบนัน้ี ลูกคา้ของบริษทัฯ มีอยูใ่นหลายประเทศทัว่โลกมากกวา่ 50 ประเทศโดย
ธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะมีฐานลูกคา้อยูท่ี่ประเทศในแถบทวีปยโุรป    แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีกลยทุธ์ใน
การด าเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผูถื้อหุ้นโดยมีแผนในการขยายฐานธุรกิจไปยงัประเทศในทวีป
อเมริกาใหม้ากข้ึน 

3. กลยทุธ์การตลาดและการขาย  โดยในปี 2559 น้ี  บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยายฐานธุรกิจไปในตลาดสหรัฐอเมริกาใหม้าก
ข้ึน โดยเพ่ิมการเติบโตจากเดิมร้อยละ 6 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 12 ทั้งน้ี ไดป้ระมาณการการเติบโตทางธุรกิจของ
บริษทัฯ ในตลาดยโุรปท่ีร้อยละ 39 (ลดลงจากปี 2558 ท่ีมีการเติบโตท่ี ร้อยละ 43)  ตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ท่ีร้อยละ 30   ตลาดเอเซียและแอฟริการ้อยละ19  ในส่วนผลิตภณัฑบ์ริษทัฯ คาดวา่จะมีการเติบโตในส่วนผลิตภณัฑ ์
Value-added ท่ีร้อยละ 38.6  ในผลิตภณัฑม์าตรฐาน ท่ีร้อยละ 29.1 และในเลนส์เฉพาะบุคคล  (RX) ท่ีร้อยละ 26 

4. บริษทัฯไดป้รับปรุงอตัลกัษณ์ของบริษทัฯใหม่ใหดู้ทนัสมยั กระฉบักระเฉง และโดดเด่นมากข้ึนโดยมีอตัลกัษณ์ใหม่
ของบริษทัฯ  ดงัน้ี  

 
ซ่ึงบริษทัฯจะใชเ้ป็นโลโกบ้นบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดป้รับปรุงเวป็ไซต์ของ 
บริษทัฯ ใหมี้เน้ือหาครอบคลุมและรองรับขอ้มูลของบริษทัฯ ท่ีจะเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของบริษทัฯ ให้แก่ผู ้
ถือหุน้และประชาชนทัว่ไป  

5. ปี 2558 ท่ีผ่านมาบริษทัฯมีการเติบโตของรายได ้และผลก าไรท่ีไดเ้กินเป้าหมายท่ีวางไว ้ไดเ้พราะบริษทัฯมีการลด
ตน้ทุน และเพ่ิมผลผลิตจากการท า   Productivity Improvement Program นอกจากน้ี บริษทัฯยงัคงด าเนินการ
ปรับปรุงคุณภาพในผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองโดยบริษทัฯมี แผนจะ ยา้ย glass mold production จาก TOC 1 (โรงงาน
แคราย) ไปยงั TOG ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและลดค่าใชจ่้ายในการ
จดัการสินคา้คงคลงั การขนส่งและการด าเนินการ และการปิดโรงงาน TOC 1 น้ีเป็นการตดัตน้ทุนการผลิตท่ีไม่
จ าเป็นลง และ บริษทัฯได ้ยา้ย casting facilities 1.50/1.55 ท่ี TOC 2 (โรงงานบางบวัทอง) ไปท่ี TOG  แลว้เม่ือเดือน
กมุภาพนัธ์ 2559 ทั้งน้ี เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสายการผลิตของเลนส์มาตฐาน ท าให้การจดัการสินคา้คง
คลงั  (invetory) และวตัถุดิบ (raw material)  เป็นไปอย่างสมประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการลดตน้ทุนในสอง
สายการผลิตและยงัเป็นการเตรียมพิน้ท่ีส าหรับโครงการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคล (Rx  Automation Project) 
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6. บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสนใจและมุ่งเนน้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตโดยใชก้ระบวนการ RX Automated 

Production Line Result in 7x24x360 (ท างาน 7 วนั วนัละ 24 ชัว่โมง ตลอด 360 วนั ) ซ่ึงเป็นการผลิตท่ีใชเ้คร่ืองจกัร
มากข้ึนเพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในช่วงเทศกาล และวนัหยดุยาว นอกจากน้ีกระบวนการน้ียงัจะลด
ขอ้ผิดพลาดในกระบวนการผลิตและท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีมาตรฐานโดยไม่ตอ้งพ่ึงพาทกัษะส่วนบุคคลของ
พนกังานในสายการผลิตมากจนเกินไป   

7. บริษทัฯ ไดด้ าเนินกิจกรรม CSR อยา่งต่อเน่ืองโดยจดักิจกรรมทั้งภายในองคก์รและภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ และ
ตระหนกัถึงคุณค่าของ CSRท่ีสามารถตอบแทนไม่ใช่เพียงแคป่ระชาชน หรือชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบพ้ืนท่ีของบริษทัฯ
แต่ยงัมุ่งเนน้สร้างความสุขในการท างานใหแ้ก่พนกังาน โดยตระหนกัวา่หากชุมชนและพนกังานมีความสุขก็จะท า
ใหผ้ลการด าเนินงานของบริษทัฯมีประสิทธิผลมากข้ึนดว้ย 

               ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ     
ในรอบปี 2558 และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามค าถามเพ่ิมเติม 

  
มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 

 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  2558 และรับทราบ
รายงานของผู้สอบบัญชี     
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายธรณ์  ประจกัษ์ธรรม  กรรมการผูจ้ดัการ   กล่าวสรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงสรุปไดว้า่ 
ในปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 1,823.79  ลา้นบาท รายไดร้วม 1,893.04 ลา้นบาท ก าไรสุทธิ 

229.64 ลา้นบาท ก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.48 บาท และส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
สินทรัพยร์วม 2,250.12 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 450.62  ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,799.50 ลา้นบาททุนช าระแลว้  474.32 ลา้นบาท  

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา่รายละเอียดงบการเงินในรายงานประจ าปีท่ีบริษทัฯไดจ้ดัส่งไปให้ผูถื้อหุ้นแลว้นั้น 
ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของบริษทั  ส านักงาน อี วาย จ ากัด และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558   

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียด  ซ่ึงมีค าถามดงัน้ี 

ค าถาม นายฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเร่ืองงบการเงินของบริษทั 2 ประเด็น ไดแ้ก่   
1. จากงบการเงินไดแ้สดงวา่บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือในคลงั (product stock) ท่ีค่อนขา้งเยอะประมาณ ร้อยละ40 ไม่ทราบวา่

การมีstock สินคา้ในปริมาณท่ีมากถือวา่เป็นการด าเนินการตามปกติส าหรับธุรกิจของบริษทัฯ หรือไม่ และ  
2. รายไดข้องบริษทัฯ เกิดจากการส่งออกเป็นหลกั ไม่ทราบวา่บริษทัฯ มีมาตรการในการจดัการความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียน

อยา่งไรบา้ง 
ค าตอบ นายธรณ์  ประจกัษธ์รรม กรรการผูจ้ดัการไดต้อบค าถามดงัต่อไปน้ี 

1. ในส่วนการจดัการสินคา้คงเหลือนั้น มูลค่าสินคา้คงเหลือ ส่วนใหญ่คือ  แม่พิมพแ์กว้ ซ่ึงมีประมาณ 1 ใน 3 ของสินคา้
คงเหลือ ซ่ึงเป็นธรรมชาติของธุรกิจบริษทัฯ  เพราะแม่พิมพแ์กว้จะถูกน ามาใชอ้ยา่งต่อเน่ืองในการผลิตอยูต่ลอดเวลา  และหาก
ยงัไม่เสียหาย แม่พิมพแ์กว้จะยงัคงมีมูลค่าอยูใ่นสินทรัพยข์องบริษทัฯ โดยในการผลิตของบริษทัฯ เราจะใชแ้ม่พิมพแ์กว้
ประมาณ 450,000 ช้ินต่อรอบ  ท าใหมู้ลค่าแม่พิมพแ์กว้มีมูลค่าสูง  ส่วนมูลค่าท่ีเหลือของสินคา้คงเหลือคือ สินคา้ส าเร็จรูป 
เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ เป็นส่วนหน่ึงของ supply chain ดงันั้น หากลูกคา้สัง่สินคา้  บริษทัฯจึงจ าเป็นตอ้งมีสินคา้พร้อม
จดัส่งใหต้ามความตอ้งการของลูกคา้  ดงันั้น บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งมีสินคา้ในstockใหเ้พียงพอ  แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ 
พยายามจดัการสินคา้คงคา้งในการผลิตโดยพยายามลดตน้ทุนวตัถดิุบท่ีใชใ้นการผลิต 
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2. ในการจดัการความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนนั้น ดว้ยบริษทัฯ มีโครงสร้างการขายเป็นเงินตา่งประเทศและโครงสร้าง
ตน้ทุนท่ีมีการซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศเช่นกนั จึงท าใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัฯในเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนเป็นแบบ 
natural  hedge ซ่ึงท าใหมี้ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีนอ้ยกวา่ธุรกิจประเภทอ่ืน แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัฯก็ไดมี้การท า 
hedging เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไวด้ว้ยเช่นกนั 

นอกจากน้ี นายฐิติพงศ ์  โสภณอุดมพร ไดต้ั้งขอ้สงสยัวา่ท าไมแม่พิมพแ์กว้จึงถือวา่เป็นสินคา้คงเหลือ ซ่ึงในส่วนน้ี              

นางนฤภรณ์   ประจกัษธ์รรม  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและภาษีอากร และ นางสาวศิริวรรณ  นิตยด์ ารง ตวัแทนผูส้อบบญัชีจาก บริษทั  
ส านกังาน  อี วาย   จ ากดั  ไดช้ี้แจงวา่ แม่พิมพแ์กว้เป็นวสัดุส้ินเปลืองท่ีอยูใ่นกระบวนการผลิตซ่ึงมีอายกุารใชง้านไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงตาม
นโยบายการบญัชีและ มาตรฐานการบนัทึกบญัชี ก าหนดวา่วสัดุส้ินเปลืองนั้นใหถื้อวา่เป็นรายการท่ีตอ้งบนัทึกอยูใ่นรายการสินคา้
คงเหลือ 

ประธานฯขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส้ินสุด วนัท่ี  31 ธนัวาคม  
2558 ตามท่ีไดเ้สนอ 

 

มตทิีป่ระชุม   โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 

                      ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้/เสียง) สดัส่วน (% ) 
เห็นดว้ย 88 322,935,888     100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง - -            - 

รวมทั้งหมด 88 322,935,888       100 

 

 ทั้งน้ีเป็นไปตามความของขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั                 
 พ.ศ. 2535  

 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 และวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
เพ่ือสิทธิในการรับเงนิปันผล 

ประธานฯ กล่าวว่า จากผลการด าเนินงานปี 2558 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรจ่ายเงินปันผลประจ าปีให ้            

ผูถื้อหุน้ ซ่ึงตามนโยบายของบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักเงินส ารองต่างๆ 
ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษทัฯไดก้ าหนดไว ้ ส าหรับ ในปี 2558  บริษทัฯไม่ตอ้งตั้งส ารองตามกฎหมาย   เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนัทุน
ส ารองของบริษทัฯ มีจ านวนครบตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ จากผลประกอบการของบริษทัฯใน ปี 2558 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ ตามงบ
การเงินรวม   230   ลา้นบาท   คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไร  และการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558  ในอตัราหุ้นละ  38  สตางค ์ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 8  สตางค ์ เม่ือวนัท่ี   9  

กนัยายน  2558 คงเหลือจ่ายในงวดน้ีอีกในอตัราหุ้นละ  30  สตางค ์ให้แก่ผูถื้อหุ้น  ซ่ึงเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลใน อตัราร้อยละ 20   และร้อยละ 30  ซ่ึงผูรั้บเงินปันผลท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บเครดิตภาษีตามมาตรา 47  ทวิแห่งประมวล
รัษฎากร  ทั้งน้ีบริษทัฯไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพธุท่ี  20  เมษายน 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม มาตรา
225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัพฤหัสบดีท่ี 21  เมษายน 2559   และก าหนดจ่ายปันผลในวนัพุธท่ี  4  
พฤษภาคม 2559 

โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียด  และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามค าถามเพ่ิมเติม 
ประธานฯจึงขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ  และการจ่ายเงินปันผลประจ าปีตามท่ีไดเ้สนอ 

 

มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วม 

                        ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

                     จ านวน (คน) จ านวน (หุน้/เสียง) สดัส่วน (% ) 
เห็นดว้ย 90 328,305,888             100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง - - - 

รวมทั้งหมด 90 328,305,888             100 

 

 ทั้งน้ีเป็นไปตามความของขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั                 
 พ.ศ. 2535  

 

วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี 2559 

ประธานฯไดม้อบหมายใหน้ายสิงห์   ตงัทตัสวสัด์ิ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าววา่  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีเดิมเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัย่อย ประจ าปี 2559 เน่ืองจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีมาตรฐานการท างานท่ีดีและ มีความ
เช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีมาโดยตลอด  นอกจากนั้นเม่ือไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและ
อตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแลว้ เห็นวา่มีความเหมาะสมจึงเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาโดยผูส้อบ
บญัชีบริษทัฯท่ีจะลงนาม 1 คน คือ 

 

 

 

 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี  2558 

(งบการเงินรวม) 
ปี  2557  

(งบการเงินรวม) 
1. ก าไรสุทธิ 230.00  ลา้นบาท 203.28  ลา้นบาท 

2. หกัส ารองตามกฎหมาย 5% ---         ลา้นบาท ---       ลา้นบาท 

3. ก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 230.00 ลา้นบาท 203.28  ลา้นบาท 

4. จ านวนหุน้ 474.32   ลา้นหุน้ 474.32  ลา้นหุน้ 

5. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ทั้งปี 0.38     บาท / หุน้ 0.35   บาท / หุน้ 

6. เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 0.08   บาท / หุน้ 0.12   บาท / หุน้ 

7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดทา้ย 0.30 บาท / หุน้ 0.23   บาท / หุน้ 

8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 180.24  ลา้นบาท 166.01  ลา้นบาท 

9. อตัราการจ่ายเงินปันผล 78  % 82   % 
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       รายช่ือ                                            เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                        ตรวจสอบบัญชี TOG 

          1.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ                  4799                                                       --     หรือ 

          2.  นางสาวกมลทิพย ์  เลิศวทิยว์รเทพ                         4377                                                        --    หรือ 

          3.  นายวชิาติ  โลเกศกระว ี                                           4451                                    --       

 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นเงิน 2,035,000 บาท (สองลา้นสามหม่ืนหา้พนับาทถว้น) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 
2558 เป็นจ านวนเงิน  135,000  บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนหา้พนับาทถว้น)  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์
หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/บริษทัยอ่ย/กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ แต่อยา่งใด   

               ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียด  และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามค าถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯไดข้อมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีปี 2559 ตามท่ีไดเ้สนอ 

 

มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 

                      ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้/เสียง) สดัส่วน (% ) 
เห็นดว้ย 95 380,665,089 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง - - - 

รวมทั้งหมด 95 380,665,089 100 

  

 ทั้งน้ีเป็นไปตามความของขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั                 
 พ.ศ. 2535 

 

วาระที ่6   พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

                 ตามขอ้บงัคบัขอ้  22  ของบริษทัฯ ไดก้ าหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่ง   1  ใน 3 ของกรรมการท่ีมีอยูท่ั้งหมด  ส าหรับในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559  คร้ังท่ี 13 น้ี ดว้ยประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนครบวาระ จึงมอบหมายใหน้ายบรรจง   จิตตแ์จง้   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้
น าเสนอการพิจารณาในวาระน้ี  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังน้ี มีกรรมการออกจากต าแหน่งครบตามวาระจ านวน 4 คน 
ไดแ้ก่ 

1.นายสิงห์   ตงัทตัสวสัด์ิ                                        2. นายไพรัช   เมฆอาภรณ์ 

3. นางพรพรรณ   โตะ๊ตระกลู                                 4. นายวรัิช   ประจกัษธ์รรม  
นายบรรจง   จิตตแ์จง้   ผูแ้ทนของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กล่าววา่ บริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์อง

บริษทัฯ และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่
มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆล่วงหนา้   แต่ไม่มีการเสนอช่ือ
กรรมการหรือวาระการประชุมเขา้มายงับริษทัฯ   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่ได้
ร่วมพิจารณา) ไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบติัและ ประสบการณ์ ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของบริษทัฯ และทาง
บริษทัฯ ไดน้ าเสนอประวติัโดยยอ่และประสบการณ์การท างานของกรรมการทั้ง 4 คน ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู ้
ถือหุน้ ดงันั้น จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัใหก้รรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนกลบัเขา้มาด ารง 
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ต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง และขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกเป็นรายบุคคล  (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียออกจากหอ้งประชุมในระหวา่ง
พิจารณา ) ดงัน้ี 

1) นายสิงห์   ตงัทตัสวสัดิ์             กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง       กรรมการอสิระ 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้/เสียง) สดัส่วน (% ) 
เห็นดว้ย 93 380,664,988          100 

ไม่เห็นดว้ย 1 100 - 

งดออกเสียง 1 1       - 

รวมทั้งหมด 95 380,665,089                 100 

2)   นายไพรัช   เมฆอาภรณ์  กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง     กรรมการอสิระ 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้/เสียง) สดัส่วน (% ) 
เห็นดว้ย 93 380,664,988         100 

ไม่เห็นดว้ย 1 100 - 

งดออกเสียง 1 1           - 

รวมทั้งหมด 95 380,665,089                 100 

               3)   นางพรพรรณ   โต๊ะตระกูล                กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง     กรรมการ 
 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้/เสียง) สดัส่วน (% ) 
เห็นดว้ย 93 375,785,088     98.718 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง 2 4,880,001           1.288 

รวมทั้งหมด 95 380,665,089                 100 

       4) นายวรัิช   ประจกัษ์ธรรม  กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง       กรรมการ 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้/เสียง) สดัส่วน (% ) 
เห็นดว้ย 94 380,665,088   100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง 1 1           - 

รวมทั้งหมด 95 380,665,089            100 

      ผูแ้ทนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู ้
ถือหุน้ท่านใดสอบถามค าถามเพ่ิมเติม 
               ประธานฯขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ตามท่ีไดเ้สนอ 

 

มตทิีป่ระชุม   จากผลการลงคะแนนเสียงแสดงวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซ่ึงออกจาก
ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯต่อไปอีกวาระหน่ึง   

  ทั้งน้ี เป็นไปตามความของขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั                 
 พ.ศ. 2535 
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วาระทึ ่7    พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2559 

ดว้ยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครบวาระ ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายบรรจง  จิตตแ์จง้   กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอการพิจารณา  

กรรมการบริษทัฯ  มีทั้งหมด  12   คน  และมีคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ   ประกอบดว้ย 

  1.  คณะกรรมการตรวจสอบ  3   คน 
  2.  คณะกรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ  6   คน 
  3.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  3  คน 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวด 4 เร่ืองกรรมการ ขอ้ 23 ก าหนดวา่กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของ
เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะก าหนดและอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันั้นจึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2559 

คณะกรรมการบริษทัฯโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑ์การ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้
กบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน โดยค่าตอบแทน
กรรมการดงักล่าวนั้นเพียงพอท่ีจะจูงใจใหไ้ดก้รรมการท่ีมีคุณภาพและสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้รรลุเป้าหมายและตามทิศทางธุรกิจของ 

บริษทัฯโดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส  สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนประจ า : พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯโดยมีกรรมการรวม 12 คน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เห็น
ควรจ่ายค่าตอบแทนประจ าใหก้รรมการส าหรับปี 2559 ไม่เกิน 5,647,000 บาท  (ปี2558 เท่ากบั 5,378,000 บาท) 

2. โบนัสกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรจะตอบแทนกรรมการเน่ืองจากผลการด าเนินงานในปี 2558              
ประสบความส าเร็จตามท่ีมุ่งมัน่ไวด้ว้ยโบนสัจ านวนไม่เกิน  4,883,000  ลา้นบาท (ปี 2557 เท่ากบั 4,337,000 บาท) 
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทัฯ ในปี 2559 และโบนสักรรมการประจ าปี 2558 

ไดรั้บไม่เกิน 10.53 ลา้นบาท   
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามค าถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ ขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ประจ าปี 2559 ตามท่ีไดเ้สนอ 

 

มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 

                       ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 ทั้งน้ีเป็นไปตามความของ มาตรา  90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535      
  

 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้/เสียง) สดัส่วน (% ) 
เห็นดว้ย 95 380,665,089            100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง - - - 

รวมทั้งหมด 95 380,665,089         100 
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วาระที ่8   พจิารณาอนุมตักิารเพิม่วตัถุประสงค์และแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ 

ดว้ยทางกรมสรรพากรออกมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีซ่ึงท าใหไ้ดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี  โดย
บริษทัฯตอ้งมีวตัถุประสงคก์ารท าวจิยัและพฒันาระบุไวด้ว้ย  ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดงัน้ี   

“ขอ้ (43)  ท าการวจิยัและพฒันา นวตักรรมใหม่ๆ เก่ียวกบัสุขภาวะความปลอดภยั และเคร่ืองใชอ่ื้นๆส่วนบุคคล”   
รวมทั้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดงัน้ี 

“ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มีจ านวน 43 ขอ้”  

ทั้งน้ีท่ีประชุมไดเ้ห็นชอบใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อ านาจแกไ้ข เพ่ิมเติม ใหถ้อ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามค าถามเพ่ิมเติม 
ประธานฯไดข้อมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวตัถุประสงค์และแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ    

ขอ้ 3 ของบริษทัฯ ตามท่ีไดเ้สนอ 

 

มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 

                      ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้/เสียง) สดัส่วน (% ) 
เห็นดว้ย 95 380,665,089             100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง - - - 

รวมทั้งหมด 95 380,665,089           100 

 

 ทั้งน้ีเป็นไปตามความของขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 42 (2) (ฉ)  และ มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั                 
 พ.ศ. 2535  

 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะในท่ีประชุมสอบถามหรือมีผูใ้ดจะเสนอเร่ืองอ่ืนหรือจะแสดงความ

คิดเห็นหรือจะซักถามเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯหรือไม่  มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไดแ้สดงความ
คิดเห็นดงัน้ี 

นางรุจิรา  บางกลุธรรม ตวัแทนจาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดช่ื้นชมและแสดงความยนิดีกบับริษทัฯท่ีไดรั้บรางวลัการ
ต่อตา้นการทุจริตเม่ือวนัท่ี 16  มกราคม 2558 และไดส้อบถามเพ่ิมเติมวา่หลงัจากท่ีบริษทัฯไดรั้บรางวลัดงักล่าวแลว้  บริษทัฯ ได้
ด าเนินการอยา่งไรบา้ง ซ่ึงนางสาววจิิตต ์ทวปีรีชาชาติ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงวา่ บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือใหคู้ค่า้ทุกราย
ใหท้ราบถึงมาตรการการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากคู่คา้ทุก
รายโดยคู่คา้ทุกรายไดใ้หค้  ามัน่และร่วมสนบัสนุน รวมทั้ง ยอมรับมาตรการการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตและคอร์รับชัน่ของบริษทัฯ
เป็นอยา่งดี 
 

 

 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 คร้ังท่ี 13                                                                                                               12 
 

เม่ือไม่มีค าถามอ่ืนใด ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น และ ผูรั้บมอบฉันทะ ทุกท่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ประธานกรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ   กรรมการอิสระ   กรรมการ  ผูบ้ริหาร และผูส้อบ
บญัชี ท่ีไดก้รุณาสละเวลามาร่วมการประชุมในคร้ังน้ี  และกล่าวปิดการประชุม ในเวลา  11.30  นาฬิกา   

       

                              
       ------------------------------------ 

                                                                                                          (นายสว่าง ประจกัษ์ธรรม) 
                                                                                                                                                ประธานทีป่ระชุม  

        

  

    
 ----------------------------------- 

       (นางสาว วจิติต์  ทวปีรีชาชาต)ิ 
           ผู้จดบันทกึการประชุม 


