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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2561 ครั้งที่ 15 

บริษทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และ สถานที่ 

 การประชุมจดัขึ้ นเมื่อวนัพุธท่ี 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งคอนเวนชัน่ CD 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขท่ี 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110 

กรรมการบริษทัที่เขา้ร่วมประชุม 

1. นายสวา่ง 

2. นางพรพรรณ 

3. นางอมลรตัน์ 

4. นางสาววิจิตต ์         

5. นายสิงห ์

6. นายไพรชั 

 

7. นายบรรจง 

 

8. นายวิชา 

 

9.นายธรณ ์

ประจกัษ์ธรรม 

โต๊ะตระกลู 

ประจกัษ์ธรรม 

ทวีปรีชาชาติ 

ตงัทตัสวสัด์ิ 

เมฆอาภรณ ์

 

จิตตแ์จง้ 

 

จิวาลยั 

 

ประจกัษ์ธรรม 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ / กรรมการ

อิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการกลยุทธธุ์รกิจ   

กรรมการบริษทัที่ลาประชุม 

1. นายเดวิด 

2. นายณอน 

3. นายสาโรจน์ 

แอนดรวู ์ครอส 

ดารเ์รน ลอว ์

ประจกัษ์ธรรม 

กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุ์รกิจ 

กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุ์รกิจ 

กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุ์รกิจ 

ฝ่ายบริหารที่เขา้ร่วมประชุม 

1. นางอนุรกัษ์ 

2. นายบญัชา 

3. นางนฤภรณ ์

4. MISS MICHELLE 

5. นายสมิธ  

6. นางเรวดี 

 

7. นายสรฐั 

รตันสานสสุ์นทร 

ยงฤทธิกุล 

ประจกัษ์ธรรม 

HSIEH 

เตกาญจนวนิช  

จนัทมณีโชติ 

 

เตกาญจนวนิช 

ผูจ้ดัการส านักงานตรวจสอบภายใน 

ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน TOG 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและภาษีอากร 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานโพลีซนั 

ผู ้จัดการส านักเลขานุการบริ ษัทและกฎหมาย/

เลขานุการบริษัทฯ 

ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน 

 



 

2 

 

ตวัแทนผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส  านกังาน อีวาย จ  ากดั 

1. นางสาวศิริวรรณ 

2. นางสาวจินตนา 

นิตยด์ ารง 

อมัพรพะงา 

ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 5906 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษทัไอพี คอนเซา้ทต์ิ้ ง จ  ากดั 

1. นายวนัชยั รกัษ์ศิริวรกุล  

ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

1. นายอนุพงศ ์ สนัตะวานนท ์  

 

(หมายเหต ุ: เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดร้ายงานประเด็นขอ้

ซักถามและความคิดเห็นของผู ้ถือหุน้พรอ้มค าช้ีแจงของบริษัทฯ โดยสรุปไวใ้นรายงานการ

ประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดก้ าหนด

แนวทางไวใ้น AGM Checklist)  

เริ่มการประชุม 

 นายสวา่ง  ประจกัษ์ธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม (ประธานฯ) ได้

กล่าวตอ้นรบั และขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลาอนัมีค่ามาร่วมประชุม และไดแ้จง้จ านวนผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมมีทั้งหมดดงัน้ี 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้ / เสียง) สดัส่วน (%) 

ประชุมดว้ยตนเอง 

มอบฉนัทะ 

ประชุมรวมทั้งหมด 

34 

31 

65 

85,550,859 

216,140,331 

301,691,190 

18.04 

45.57 

63.61 

จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด 1,525 474,318,000 100.00 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 

3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซ่ึงมีจ านวนรวม 474,318,000 หุน้ คิด

เป็นจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 158,106,000 หุน้ จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ฉะน้ันตามสดัส่วนขา้งตน้ ถือวา่การประชุมในวนัน้ีครบองคป์ระชุม 

 ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 33 ก าหนดว่า ใน

การออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ หุน้แต่ละหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง และการลงคะแนน

เสียงใหก้ระท าอยา่งเปิดเผย เวน้แต่มีผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 5 คนรอ้งขอใหท่ี้ประชุมลงมติโดยวิธีอ่ืน 

ซ่ึงโดยปกติแลว้การชูมือเพ่ือลงมติในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงอย่างเปิดเผย 

แต่ดว้ยบริษัทฯ ไดน้ าระบบคอมพิวเตอรเ์ขา้มาใชเ้พ่ืออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและ

การนับคะแนนเสียง และไดม้ีผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า 5 คน ขอใหก้ารออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อ

หุน้เป็นวิธีการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงอยา่งถูกตอ้ง 
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 ก่อนท่ีจะเร่ิมการประชุมวาระต่างๆ ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษัทแจง้วิธีการ

ลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบโดยนางเรวดี  จันทมณีโชติ เลขานุการบริษัทไดแ้จง้วิธีการ

ลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 42 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้ 

1 หุน้มีเสียง 1 เสียง ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้ง

มติ ผู ้ถือหุน้คนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยในเร่ืองน้ัน บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียง

เฉพาะผู ้ถือหุน้และผู ้รับมอบฉันทะท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยให้

ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แลว้ยกมือเพ่ือใหเ้จา้หน้าท่ีประสานงานรบับตัรเพ่ือน าไปรวบรวม

คะแนน โดยในการนับคะแนนบริษัทฯ จะหักคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงออกจาก

จ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ยกเวน้วาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิในการ

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้และผู ้รับมอบฉันทะ ทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเพ่ือนับคะแนนเสียงการ

เลือกตั้งเป็นรายบุคคล กรณีผูถื้อหุน้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่างดออกเสียง หลังจากน้ัน

จะแจง้ผลการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ 

 ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีครั้งน้ีไม่มีผูถื้อ

หุน้เสนอวาระเพ่ิมเติมตามท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 และ

ประธานฯ ไดข้ออาสาสมคัรท่ีเป็นผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมเพ่ือช่วยเป็นพยานในการตรวจสอบการ

นับคะแนนเสียงครั้งน้ี ซ่ึง นายสุภกานต์  ศิริเพ่ิมพูล ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดร้บัเป็น

อาสาสมคัรในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงส าหรบัการประชุมครั้งน้ี 

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 

14 เม่ือวนัที่ 5 เมษายน 2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมฯ พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ ประจ าปี 2560 ครั้งท่ี 14 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2560 โดยไดจ้ดัท าภายใน 

14 วนันับแต่วนัประชุมผูถื้อหุน้และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ และไดส้่งส าเนาใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน

ใดมีค าถาม ในการพิจารณาวาระน้ี 

ประธานฯ ขอมติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ครั้งท่ี 14 เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ตามท่ีไดเ้สนอ 
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มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 

ประจ าปี 2560 ครั้งท่ี 14 เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

ดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้ / เสียง) สดัส่วน (%) 

รบัรอง 

ไมร่บัรอง 

งดออกเสียง 

76 

- 

- 

302,504,125 

- 

- 

100.00 

- 

- 

รวมทั้งหมด 76 302,504,125 100.00 

 ทั้งน้ีเป็นไปตามความของขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่ง

พระราชบญัญติับริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตาม

หนงัสือรายงานประจ าปี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให ้นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู ้จัดการ 

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ต่อท่ีประชุม โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเป็นบริษัทฯ ท่ีมี

นวตักรรม มุ่งเน้นการบริหารตน้ทุน และจะเป็นผูผ้ลิตเลนส์อิสระท่ีเช่ือถือได ้เพ่ือสรา้งความ

มัน่ใจใหแ้ก่คู่คา้ของบริษัทฯ 

2. ในปี 2560 บริษัทฯ ไดข้ยายสายการผลิตเลนสส์ายตาเฉพาะบุคคลโดยใช้

การผลิตแบบอัตโนมติัเต็มรูปแบบ ซ่ึงไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แลว้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 

2560 และขณะน้ีไดด้ าเนินการผลิตเต็มก าลงัการผลิต นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดท้ าการเปิดบริษัท

ย่อย คือ บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี. เพ่ือจัดจ าหน่ายสินคา้ของบริษัทฯ ในประเทศ

สหรฐัอเมริกา ซ่ึงการจดัตั้งไดท้ าข้ึนในปี 2560   

 ส าหรบัปี 2561 บริษัทฯ จะด าเนินการออกผลิตภณัฑเ์ลนสป้์องกนัแสงสีฟ้า

ซ่ึงมีผลการศึกษาทางการแพทยย์ืนยนัว่าแสงสีฟ้าเป็นอนัตรายต่อจอประสาทตา ดงัน้ันจึงถือไดว้่า

เป็นโอกาสท่ีดีท่ีผลิตภณัฑข์องบริษัทฯจะไดต้อบสนองความตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภค  

3. ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2560 บริษัทฯ มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนเฉล่ียรอ้ยละ 3.7 ต่อปี  

4. ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลด าเนินงานท่ีถดถอยลง มีก าไรสุทธิลดลง เมื่อ

เทียบไดก้บัปี 2557-2558 เน่ืองจากปี 2560 มีการแข่งขน้ในดา้นราคาสูงในผลิตภณัฑเ์ลนส์

พ้ืนฐาน (Standard Lenses)  ยอดขายผลิตภณัฑเ์ลนส์มลูค่าเพ่ิม (Value Added Lenses) ไม่

เป็นไปตามแผน และ บริษัทฯ ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษัทฯ มี

ความเสียหายเกิดขึ้ นจากการยา้ยสายการผลิตแม่พิมพแ์กว้จากแครายมาท่ีบางบวัทอง แต่ท่ียงั

พอมีก าไรน้ันเพราะยงัมีการเติบโตในผลิตภัณฑเ์ลนสส์ายตาเฉพาะบุคคล (RX Lenses)ใน

ระดบัหน่ึง 
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5. ภาพรวมดา้นการตลาดในผลิตภณัฑข์องบริษัทในปี 2560 สามารถสรุปได้

ว่าผลิตภัณฑ์เลนสพ้ื์นฐานมีการเติบโตอย่างดีในตลาดยุโรป ผลิตภัณฑ์เลนส์มูลค่าเพ่ิมมีการ

ชะลอตวัในการสัง่ซ้ือในภมูิภาคเอเซียแปซิฟิก  ผลิตภณัฑเ์ลนสส์ายตาเฉพาะบุคคลมีการเติบโต

อย่างต่อเน่ืองและอยู่ในแนวโน้มท่ีดีในตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  ในการน้ี นายธรณ ์

ประจักษ์ธรรม ไดร้ายงานสภาพตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ใหท่ี้ประชุมทราบว่า สภาพ

ตลาดในสหรฐัอเมริกามีภาวะชะงกังนั ท าใหลู้กคา้ชะลอการสัง่ซ้ือ และการท่ีบริษัทฯ ไดเ้ปิด

บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าใหคู้่คา้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ชะลอการท าธุรกิจกบับริษัทฯ เพ่ือรอดคูวามชดัเจนของบริษัทฯว่า บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็น

ซี จดัตั้งข้ึนมาเพ่ือวตัถุประสงคอ์ยา่งไร มีบทบาทอยา่งไร ซ่ึงทางผูบ้ริหารของบริษัท ทีโอจี ยูเอส

เอ ไอเอ็นซี ได้ด าเนินการช้ีแจงใหลู้กคา้ทราบถึงลักษณะะการด าเนินธุรกิจ บทบาท และ

ผลิตภัณฑข์อง บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี แลว้ จึงเช่ือไดว้่าบริษัทฯ จะมีความเติบโตและ

สามารถมียอดขายท่ีดีขึ้ นในสหรฐัอเมริกา  

6. ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นหน่ึงใน ESG 100 จากสถาบนั

ไทยพฒัน์ เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั และในส่วนการบริหารกิจการเพ่ือความยัง่ยืน บริษัทฯ ไดร้บั

การประเมินการด าเนินงานท่ีตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน ตามขอ้มลูประเด็น

ความยัง่ยืนท่ีบริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่ในอนัดับท่ี 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค 

จากบริษัทท่ีไดร้บัการประเมินในกลุ่มเดียวกนั 6 บริษัท (Corporate SDG Index) และอยู่ใน

อนัดบัท่ี 30 จากบริษัทท่ีไดร้บัการประเมินทั้งส้ิน 124 บริษัท จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด

เก่ียวกับรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ซ่ึงมีผู ้ถือหุน้และผู ้รับมอบ

ฉนัทะสอบถามดงัน้ี 

ค าถาม นายเทอดศักด์ิ หวงัเสต ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี และก าลงั

การผลิตของสายการผลิตเลนสส์ายตาส่วนบุคคลอตัโนมติัวา่มีอยา่งไร 

ค าตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ัดการ ตอบว่า ตามเง่ือนไขส่งเสริมการลงทุน 

รายไดท่ี้เกิดจากสายการผลิตเลนสส์ายตาส่วนบุคคลอตัโนมติัน้ีจะไดร้บัยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี และจะยกเวน้เพ่ิมอีก 2 ปี ถา้เดินสายการผลิตภายในปี 

2560 จึงท าใหบ้ริษัทฯ เร่ิมเดินสายการผลิตเม่ือปลายปีท่ีแลว้ และเพ่ือใหคุ้ม้ค่าจึงตอ้ง

เดินสายการผลิตเต็มก าลงัผลิต ส่วนบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี ท าการจดัจ าหน่าย

เลนสจ์ากสายการผลิตหล่อเลนสไ์มใ่ช่สายการผลิตเลนสส์ายตาส่วนบุคคลอตัโนมติั 

ค าถาม นายกิตติพงศ ์ มานะอนันตกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามเหตุผลการตั้งบริษัท ทีโอจี ยเูอสเอ ไอ

เอ็นซี และท าไมไมต่ั้งบริษัทในลกัษณะน้ีในภมูิภาคอ่ืนบา้ง 

ค าตอบ นายธรณ ์ประจกัษ์ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ตอบว่า การตั้งบริษัทย่อยในลกัษณะน้ีท า

ใหเ้กิดความชะงักงันของคู่คา้ เพราะคู่คา้จะรอดูการจัดตั้งบริษัทใหแ้ลว้เสร็จก่อน 

นอกจากน้ี ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู ้ผลิตเลนส์ขนาดใหญ่ ท าใหบ้ริษัทฯ 
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เล็งเห็นโอกาสท่ีจะท าธุรกิจกับผูผ้ลิตเลนส์รายย่อย ซ่ึงต่างจากในยุโรปท่ีผูผ้ลิตเลนส์

ขนาดเล็กเขม้แข็งและสูผู้ผ้ลิตเลนสร์ายใหญ่ได ้

ค าถาม นายเศรษฐภกัค ์ กาญจนศุภศิริ ผูถื้อหุน้ สอบถามแนวทางการแกไ้ขปัญหาก าลงัการซ้ือ

เลนส ์Value-Added Lenses ในตลาดภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีลดลง  

ค าตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ัดการ ตอบว่า บริษัทฯ ไดท้ าความเขา้ใจและ

แกไ้ขปัญหาร่วมกบัคู่คา้ท่ีซ้ือสินคา้ลดลงและคาดว่า ปริมาณการขายผลิตภณัฑเ์ลนสจ์ะ

กลบัสู่ปริมาณเดิมภายในปีน้ี นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดว้าง Pricing Position ใหม่ของ

ผลิตภณัฑเ์ลนส ์Value-Added Lenses ส าหรบัคู่คา้ในตลาดภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน

รอบปี 2560 

วาระที่ 3.  พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบั

ปีสิ้ นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธรณ ์ประจกัษ์ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ กล่าว

สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย ซ่ึงสรุปไดว้า่ 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  1,877.59  ลา้น

บาท รายไดร้วม 1,912.26 ลา้นบาท ก าไรสุทธิ 183.46 ลา้นบาท ก าไรสุทธิต่อหุน้ 0.39 

บาท และส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

สินทรพัยร์วม 2,637.49 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 789.26 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,848.23 

ลา้นบาท ทุนช าระแลว้ 474.32 ลา้นบาท 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่ารายละเอียดงบการเงินในรายงาน

ประจ าปีท่ีบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งไปใหผู้ ้ถือหุน้แลว้น้ัน ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับ

อนุญาตของบริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ จึงขอใหผู้ ้ถือหุน้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียด ซ่ึง

มีค าถามดงัน้ี  

ค าถาม นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี สอบถามงบการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี หน้า 145 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในปี 2559 เป็นเงิน 11 ลา้นบาท และเงิน

ใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในปี 2560 เป็นเงิน 8.12 ลา้นบาท เป็น

เงินกูย้อดเดียวกนัหรือไม ่และใหกู้แ้ก่ผูใ้ด 

ค าตอบ นางนฤภรณ ์ ประจกัษ์ธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและภาษีอากร ตอบว่า เงินใหกู้ย้ืมระยะ

สั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กบั เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั เป็นคน
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ละยอดกนั โดยเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน เป็นเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัท

ยอ่ย แต่ภายหลงัปรบัเป็นการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแทน  

 ส่วนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั นายธรณ ์ ประจกัษ์ธรรม กรรมการ

ผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจง้วา่ เป็นการใหกู้ย้ืมแก่คู่คา้ในต่างประเทศซ่ึงอยูร่ะหว่างวิจยัและพฒันา

สินคา้ชนิดใหม่ โดยมีการคิดดอกเบ้ีย รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินท่ี 11 ในหนา้ 138 ของรายงานประจ าปี  

ค าถาม นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี สอบถามงบการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี หน้า 171 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีมีการดอ้ยค่าเงินลงทุนจ านวน 12 ลา้นบาท จึงขอทราบ

รายละเอียด 

ค าตอบ นายธรณ์  ประจกัษ์ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบว่า การดอ้ยค่าลงของเงินลงทุน

เกิดจากบริษัท เอ็มวิชัน่ ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด (Mvision (สิงคโปร์)) บริษัทย่อย 

เน่ืองจากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โดยบริษัทฯ เห็นว่า น่าจะปลอดภยักว่าถา้

ไดม้ีการบนัทึกการดอ้ยค่าไว ้

ค าถาม นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี สอบถามเร่ืองการบนัทึกรายการมลูค่าตามบญัชีตามวิธี

ราคาทุน ของ Mvision (สิงคโปร)์ วา่มีปรบัลงแลว้หรือไม่ 

ค าตอบ นางนฤภรณ ์ ประจกัษ์ธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและภาษีอากร ตอบวา่ ไดม้ีการปรบัลดแลว้  

ค าถาม นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี สอบถามเร่ืองตน้ทุนบริการ ในหน้า 147 ของรายงาน

ประจ าปี ว่า ในงบเฉพาะกิจท่ีตน้ทุนบริการเพ่ิมขึ้ นจาก 7 แสนกว่าบาทในปี 2559 

เป็น 6 ลา้นกวา่บาทในปี 2560 เกิดจากอะไร 

ค าตอบ นายธรณ์  ประจกัษ์ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบว่า เกิดจากการบริการท่ีบริษัทฯ 

ใหบ้ริการท า R&D Research ใหแ้ก่บริษัทอ่ืนและบริษัทฯ เรียกเก็บเป็นรายได้อ่ืน โดย

การท าR&Dเป็นรายการท่ีไดร้บัสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากกรมสรรพากร 

ค าถาม นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี สอบถามเร่ืองการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ค าตอบ นายธรณ์  ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ตอบว่า บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญในการ

ป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน โดยบริษัทฯมีมาตรการการป้องกนั

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยมีก าหนดระยะเวลาส้ินสุด เมื่อหมดระยะเวลาก็

ด าเนินการป้องกนัความเส่ียงใหม่ในอตัราใหม่ เพราะการป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนในระยะยาวไมส่ามารถท าไดใ้นสภาวการณข์ณะน้ี 

ค าถาม นายเทอดศักด์ิ หวงัเสต ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงหน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระเกิน 365 วนั ปี 

2559 ท่ีมียอดอยู ่8.1 ลา้นบาท แต่มีปี 2560 มียอดเพ่ิมข้ึนกลายเป็น 9.4 ลา้นบาท 

ค าตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ตอบว่า หน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระเกิน 365 

วนั เกิดข้ึนจาก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีปัญหาและไมส่ามารถช าระเงินท่ีคา้งช าระได ้กลุ่มน้ี

บริษัทฯ ยุติการท าการคา้ดว้ยและไดเ้ร่ิมด าเนินการตดัหน้ีสูญ ส่วนอีกกลุ่มเป็นคู่คา้ท่ีมี
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ปัญหาชัว่คราว ซ่ึงกลุ่มน้ีก็เร่ิมช าระหน้ีคืนบา้งแลว้ แต่ทั้ง บริษัทฯ ใชค้วามระมดัระวัง

ในการท าการคา้ดว้ย 

ประธานฯ ขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชีตามท่ีได้

เสนอ 

มตทิี่ประชุม  โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้ / เสียง) สดัส่วน (%) 

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

101 

- 

- 

375,916,133 

- 

- 

100.00 

- 

- 

รวมทั้งหมด 101 375,916,133 100.00 

 ทั้งน้ี เป็นไปตามความของขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 

แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2560 และก าหนดวันเพื่อเป็นวันก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ ้น 

(RECORD DATE) เพ่ือก าหนดสิทธิในการรบัเงินปันผล 

ประธานฯ กล่าวว่า จากผลการด าเนินงานปี 2560 คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแลว้เห็นควรจ่ายเงินปันผลประจ าปีใหผู้ถื้อหุน้ ซ่ึงตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงิน

ปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินส ารองต่างๆ ทุก

ประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ไดก้ าหนดไว ้ส าหรบัในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ตอ้งตั้งส ารองตาม

กฎหมาย เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนัทุนส ารองของบริษัทฯ มีจ านวนครบตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 183.46  

ลา้นบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงิน

ก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ซ่ึงไดจ้่ายปันผลระหว่าง

กาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 คงเหลือจ่ายในงวดน้ี อีกใน

อตัราหุน้ละ 0.27 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ในอตัรารอ้ยละ 20 ส าหรบัเงินปันผลจ่ายจ านวน 128.07 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 0.27 บาทต่อ

หุน้ ซ่ึงผูร้บัเงินปันผลท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไดร้บัเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวล

รษัฎากร ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัพุธท่ี 18 เมษายน 

2561 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัพฤหสัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 
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โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 (งบการเงินรวม) ปี 2559 (งบการเงินรวม) 

1. ก าไรสุทธิ 183.46 ลา้นบาท 250.37 ลา้นบาท 

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

3. ก าไรสุทธิหลังหักส ารอง

ตามกฎหมาย 

183.46 ลา้นบาท 250.37 ลา้นบาท 

4. จ านวนหุน้ 474.32 ลา้นหุน้ 474.32 ลา้นหุน้ 

5. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ทั้งปี 0.35 บาท / หุน้ 0.42 บาท / หุน้ 

6. เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 0.08 บาท / หุน้ 0.10 บาท / หุน้ 

7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดทา้ย 0.27 บาท / หุน้ 0.32 บาท / หุน้ 

8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 166.01 ลา้นบาท 199.21 ลา้นบาท 

9. อตัราการจ่ายเงินปันผล 90 % 80 % 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด 

และไม่มีผู ้ถือหุน้ท่านใดสอบถามค าถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอมติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุน้

อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจ าปีตามท่ีไดเ้สนอ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้ / เสียง) สดัส่วน (%) 

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

101 

- 

- 

375,916,133 

- 

- 

100.00 

- 

- 

รวมทั้งหมด 101 375,916,133 100.00 

 ทั้งน้ี เป็นไปตามความของขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 

แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 5. พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ส าหรบัปี 2561 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายสิงห์ ตังทัตสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผู ้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นดังน้ี ประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวว่า 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นใหบ้ริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีเดิม

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2560 เน่ืองจากบริษัท ส านักงาน อีวาย 

จ ากดั มีมาตรฐานการท างานท่ีดีและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทั้งปฏิบติัหน้าท่ีได้

เป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากน้ัน เมื่อไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่า

สอบบัญชีของบริษัทจดทาเบียนอ่ืนในระดับเดียวกันแลว้ เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาโดยผูส้อบบญัชีบริษัทฯ ท่ีจะลงนาม 1 คน คือ 



 

10 

 

 

รายช่ือ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาต 

ตรวจสอบบญัชี TOG 

1. นางสรินดา หิรญัประเสริฐวุฒิ 4799 ปี 2558-2560 หรือ 

2. นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 4377 2559-2560 หรือ 

3. นางสาวศิริวรรณ  นิตยด์ ารง 5906  

โดยก าหนดค่าสอบบญัชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงิน 2,310,000 บาท 

(สองลา้นสามแสนหน่ึงหมื่นบาทถว้น) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 120,000 บาท 

(หน่ึงแสนสองหมื่นบาทถว้น) ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ันไม่มีความสมัพนัธห์รือ

ส่วนไดเ้สียกบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ แต่อยา่งใด 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียด ซ่ึง

มีค าถามดงัน้ี  

ค าถาม นายเอกพงศ์  โสภณอุดมพร ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงการเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีกับ

ผูส้อบบญัชีรายอ่ืนหรือไม่ 

ค าตอบ นายสิงห ์ตงัทตัสวสัด์ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบว่า หากไม่นับรวมค่าสอบบญัชี

ท่ีเพ่ิมขึ้ นจ านวนเงิน 120,000 บาท ซ่ึงเป็นงานเพ่ิมท่ีบริษัทฯตอ้งการใหผู้ส้อบบญัชี

ตรวจสอบและพิจารณาเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมเติม ก็ถือไดว้า่ ค่าสอบบญัชีของ

บริษัทฯ ไมไ่ดเ้ปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด 

ประธานฯ ไดข้อมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ

ค่าสอบบญัชีปี 2561 ตามท่ีไดเ้สนอ 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้ / เสียง) สดัส่วน (%) 

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

101 

- 

- 

375,916,133 

- 

- 

100.00 

- 

- 

รวมทั้งหมด 101 375,916,133 100.00 

 ทั้งน้ี เป็นไปตามความของขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 

แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ตามขอ้บงัคบัขอ้ 22 ของบริษัทฯ ไดก้ าหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด ประธานฯ 

ไดม้อบหมายให ้นายสิงห์ ตังทัตสวสัด์ิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในท่ี

ประชุมส าหรบัวาระน้ี และ ไดม้อบหมายให ้นายไพรชั เมฆอาภรณ ์ประธานคณะกรรมการสรร
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หาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอการพิจารณาในวาระน้ี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปีครั้งน้ี  

นายไพรชั เมฆอาภรณ ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ในการประชุมคราวน้ีมีกรรมการครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

จ านวน 4 คน ไดแ้ก่ 

1.  นายสวา่ง  ประจกัษ์ธรรม 2.  นายสาโรจน์  ประจกัษ์ธรรม 

3.  นายธรณ ์ ประจกัษ์ธรรม 4.  นางสาววิจิตต ์ ทวีปรีชาชาติ 

นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

รายงานเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  และเว็บไซต์ของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ตั้งแต่วนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2561 เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอ

รายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

รวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆ ล่วงหนา้ แต่ไมม่ีการเสนอช่ือกรรมการหรือวาระการประชุม

เขา้มายงับริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีจะเป็น

ประโยชน์แก่การด าเนินงานของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ได้น าเสนอประวัติโดยย่อและ

ประสบการณก์ารท างานของกรรมการทั้ง 4 คน ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้ในหนังสือเชิญประชุมผู ้

ถือหุ ้น ดังน้ัน จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก

ต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง และขอใหท่ี้ประชุม

พิจารณาเลือกเป็นรายบุคคล (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียออกจากหอ้งประชุมในระหว่าง

พิจารณา) ดงัน้ี 

1) นายสวา่ง  ประจกัษ์ธรรม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้ / เสียง) สดัส่วน (%) 

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

100 

- 

1 

363,916,133 

- 

12,000,000 

96.808 

- 

3.192 

รวมทั้งหมด 101 375,916,133 100.000 

2) นายสาโรจน์  ประจกัษ์ธรรม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้ / เสียง) สดัส่วน (%) 

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

100 

- 

1 

372,666,133 

- 

3,250,000 

99.135 

- 

0.865 

รวมทั้งหมด 101 375,916,133 100.000 
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3) นายธรณ ์ ประจกัษ์ธรรม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้ / เสียง) สดัส่วน (%) 

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

99 

- 

2 

353,816,133 

- 

22,100,000 

94.121 

- 

5.879 

รวมทั้งหมด 101 375,916,133 100.000 

4) นางสาววิจิตต ์ ทวีปรีชาชาติ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้ / เสียง) สดัส่วน (%) 

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

101 

- 

- 

375,916,133 

- 

- 

100.000 

- 

- 

รวมทั้งหมด 101 375,916,133 100.000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานในท่ีประชุมในวาระน้ี ไดเ้ปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามค าถาม

เพ่ิมเติม 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานในท่ีประชุมในวาระน้ี ขอมติจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ ตามท่ีไดเ้สนอ 

มตทิี่ประชุม  จากผลการลงคะแนนเสียงแสดงว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของถือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ใหแ้ต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซ่ึงออก

จากต าแหน่งตามวาระ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีก

วาระหน่ึง 

 ทั้งน้ี เป็นไปตามความของขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 

แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 7.  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ

ชุดตา่งๆ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายไพรชั เมฆอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอการพิจารณาในวาระน้ี 

กรรมการบริษัทฯ มีทั้ งหมด 12 คน และมีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน 

2. คณะกรรมการกลยุทธธุ์รกิจ 5 คน 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3 คน 
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ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ หมวด 4 เร่ืองกรรมการ ขอ้ 23 ก าหนดว่ากรรมการ

มีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนดและอนุมติัดว้ยคะแนน

เสียง 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ัน จึงขอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความ

เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายและสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาด

ใกลเ้คียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวน้ัน เพียงพอท่ีจะจูงใจใหไ้ด้กรรมการท่ีมี

คุณภาพและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีใหบ้รรลุเป้าหมายและตามทิศทางธุรกิจของ บริษัทฯ โดยมี

กระบวนการท่ีโปร่งใส สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผู ้ถือหุน้ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนประจ า : พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯโดยมี

กรรมการรวม 12 คน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนประจ าใหก้รรมการ

ส าหรบัปี 2561 ไมเ่กิน 5,815,000 บาท (ปี 2560 เท่ากบั 5,955,000 บาท) 

2. โบนัสกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรจะตอบแทนกรรมการ

เน่ืองจากผลการด าเนินงานในปี 2560 ดว้ยโบนัสจ านวนไม่เกิน 3,720,000 บาท (ปี 2559 

เท่ากบั 5,647,000 บาท)  

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ 

ในปี 2561 และโบนัสกรรมการประจ าปี 2560 ไดร้บัไมเ่กิน 9,535,000 บาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด 

และไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามค าถามเพ่ิมเติม 

ประธานฯ ขอมติจาก ท่ีประ ชุมผู ้ ถือ หุ ้นพิจารณาอนุมัติค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2561 ตามท่ีไดเ้สนอ 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมติัดว้ยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนดงัน้ี 

 จ านวน (คน) จ านวน (หุน้ / เสียง) สดัส่วน (%) 

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

101 

- 

- 

375,916,133 

- 

- 

100.000 

- 

- 

รวมทั้งหมด 101 375,916,133 100.000 



 

14 

 

 ทั้งน้ี เป็นไปตามความของมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จ ากดั 

พ.ศ. 2535 

วาระที่ 8.  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะในท่ีประชุมสอบถาม

หรือมีผูใ้ดจะเสนอเร่ืองอ่ืนหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซกัถามเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินกิจการของบริษัทฯหรือไม ่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดแ้สดงความคิดเห็นดงัน้ี 

ค าถาม นายศุภเลิศ รุง้รุ่งอรุณ ผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวกบัการเยี่ยมชมโรงงาน  และบริษัทฯ มี

นโยบายท่ีจะเพิ่มทุนหรือไม่ 

ค าตอบ ประธานฯ ตอบวา่ ขณะน้ีบริษัทฯ ยงัไมม่ีแผนงานท่ีจะเพิ่มทุนแต่อยา่งใด ส่วนการเยี่ยม

ชมโรงงานน้ัน ทางฝ่ายบริหารจะเป็นผูด้ าเนินการแจง้ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการเขา้เยี่ยมชม

โรงงานต่อไป 

ค าถาม นายเทอดศักด์ิ หวงัเสต ผู ้ถือหุน้ สอบถามถึงกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ี

ก าหนดใหเ้ด็กตอ้งใชเ้ลนสก์นัแรงกระแทกอย่างสูงตามหน้า 20 ของรายงานประจ าปี 

2560 การท าการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคยุโรป การกีดกันทาง

การคา้ระหว่างประเทศสหรฐัอเมริกากบัประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน และกรณีลด

อตัราภาษีอากรในประเทศสหรฐัอเมริกา และโรงงาน RX Automation จะเป็นอย่างไร

ในอนาคต 

ค าตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ัดการ ตอบว่า ขอ้กฎหมายดังกล่าวท าใหเ้กิด

โอกาสการท าการตลาดผลิตภัณฑเ์ลนส ์Trivex ของบริษัทฯ ในประเทศสหรฐัอเมริกา 

โดยบริษัทฯ ไดต้ั้งบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี เพ่ือท าการตลาดสินคา้ของบริษัทฯ 

ส่วนในยุโรป เน่ืองจากขอ้กฎหมายน้ียงัไม่ชัดเจน แต่บริษัทฯ และคู่คา้ไดส้่งเสริมให้

ตลาดตระหนักถึงความส าคญัของผลิตภณัฑช์นิดน้ี  

 การกีดกนัทางการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัอเมริกากบัประเทศสาธารณรฐัประชาชน

จีนน้ัน บริษัทฯ น่าจะไดร้บัผลดีเน่ืองจากประเทศไทยไมใ่ช่คู่ขดัแยง้ในกรณีน้ี 

 ส่วนภาษีอากรในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการปรึกษากับ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษีอากรในการท าการคา้ทุกชนิด เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตใน

ประเทศไทยจึงมีประเด็นเก่ียวกบั Transfer Pricing ท่ีทางประเทศสหรฐัอเมริกาให้

ความส าคญัอยา่งยิ่งโดยบริษัทฯตอ้งมีมารฐานในการก าหนดราคาอยา่งเหมาะสม 

 การใชส้ายการผลิตอัตโนมติัเป็นแนวโน้มท่ีจะใชม้ากขึ้ น การพัฒนาในขั้นต่อไปของ

สายการผลิตน้ี บริษัทฯ จะขยายก าลงัการผลิตเพ่ิมโดยบริษัทฯตอ้งมัน่ใจว่า บริษัทฯได้

ใชเ้ทคโนโลยีท่ีล่าสุดแลว้เป็นส าคัญ ดังน้ัน การพัฒนาโรงงาน RX Automationจะ

ด าเนินการเป็นแต่ละระยะไป(each phase) 

ค าถาม นายเศรษฐภกัค ์ กาญจนศุภศิริ ผูถื้อหุน้ สอบถามแนวโน้มการท าธุรกิจของบริษัทฯ ใน

ปี 2561  
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ค าตอบ นายธรณ ์ประจกัษ์ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ตอบวา่ บริษัทฯ มีธุรกิจ 2 แบบ คือ ธุรกิจ

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์เลนส์หล่อ และธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เลนส์เฉพาะบุคคล กรณี

ธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภัณฑเ์ลนส์หล่อเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง บริษัทฯ จึงด าเนินการ

ประหยดัตน้ทุนเพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถแข่งขนัได ้ส่วนธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภัณฑเ์ลนส์

เฉพาะบุคคล เน่ืองจากปีท่ีแลว้มีการควบรวมกิจการระหว่าง Essilor ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี

ผลิตเลนส์อันดับหน่ึงของโลกกับ Luxottica บริษัทผลิตกรอบแว่นอันดับหน่ึงของโลก

และมีรา้นคา้ปลีกเป็นของตนเอง ส่งผลใหเ้กิดธุรกิจท่ีมีสาย Supply Chain ครอบคลุม

ตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลายน ้า ส่งผลใหผู้ ้ประกอบการรายอ่ืนตอ้งหาสาย Supply Chain ใน

ลกัษณะน้ี บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสท่ีจะไปสนับสนุนในส่วนน้ีได ้

เมื่อไม่มีค าถามอ่ืนใด ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุน้ ท่ีมาประชุมด้วย

ตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการ ผู ้บริหาร 

ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีไดก้รุณาสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งน้ี และกล่าว

ปิดการประชุม ในเวลา 12.00 นาฬิกา 
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(นายสว่าง  ประจกัษ์ธรรม) 

ประธานท่ีประชุม 

 

 

................................................... 

(นางเรวดี  จนัทมณีโชติ) 

ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

 


