รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ครั้งที่ 15
บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และ สถานที่
การประชุมจัดขึ้ นเมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ CD
โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุ ขุม วิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒ นา
กรุงเทพฯ 10110
กรรมการบริษทั ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสว่าง
ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ
โต๊ะตระกูล
กรรมการ
3. นางอมลรัตน์
ประจักษ์ธรรม กรรมการ
4. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ
กรรมการ
5. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายไพรัช
เมฆอาภรณ์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายบรรจง
จิตต์แจ้ง
ประธานคณะกรรมการกลยุ ท ธ์ธุ ร กิ จ / กรรมการ
อิสระ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
8. นายวิชา
จิวาลัย
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
9.นายธรณ์
ประจักษ์ธรรม กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ/ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
กรรมการบริษทั ที่ลาประชุม
1. นายเดวิด
แอนดรูว์ ครอส กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
2. นายณอน
ดาร์เรน ลอว์
กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
3. นายสาโรจน์
ประจักษ์ธรรม กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
ฝ่ ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางอนุ รกั ษ์
รัตนสานส์สุนทร ผูจ้ ดั การสานักงานตรวจสอบภายใน
2. นายบัญชา
ยงฤทธิกุล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน TOG
3. นางนฤภรณ์
ประจักษ์ธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและภาษี อากร
4. MISS MICHELLE HSIEH
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
5. นายสมิธ
เตกาญจนวนิ ช ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงานโพลีซนั
6. นางเรวดี
จันทมณีโชติ
ผู ้ จั ด การส านั ก เลขานุ การบริ ษั ท และกฎหมาย/
เลขานุ การบริษัทฯ
7. นายสรัฐ
เตกาญจนวนิ ช ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนธุรกิจและการเงิน
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ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
1. นางสาวศิริวรรณ นิ ตย์ดารง
ผูส้ อบบัญชีอนุ ญาตเลขที่ 5906
2. นางสาวจินตนา อัมพรพะงา
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั ไอพี คอนเซ้าท์ตงิ้ จากัด
1. นายวันชัย
รักษ์ศิริวรกุล
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
1. นายอนุ พงศ์
สันตะวานนท์
(หมายเหตุ : เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รายงานประเด็นข้อ
ซัก ถามและความคิ ดเห็ นของผู ้ถือหุ น้ พร้อมคาชี้ แจงของบริ ษั ท ฯ โดยสรุ ปไว้ในรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาหนด
แนวทางไว้ใน AGM Checklist)
เริ่มการประชุม
นายสว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้
กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม และได้แจ้งจานวนผูถ้ ือหุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีท้งั หมดดังนี้
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
ประชุมด้วยตนเอง
34
85,550,859
18.04
มอบฉันทะ
31
216,140,331
45.57
ประชุมรวมทั้งหมด
65
301,691,190
63.61
จานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด
1,525
474,318,000
100.00
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. ในการประชุ มผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน
3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจานวนรวม 474,318,000 หุน้ คิด
เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 158,106,000 หุน้ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ฉะนั้นตามสัดส่วนข้างต้น ถือว่าการประชุมในวันนี้ ครบองค์ประชุม
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 33 กาหนดว่า ใน
การออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ หุน้ แต่ละหุน้ มีคะแนนเสียงหนึ่ งเสียง และการลงคะแนน
เสียงให้กระทาอย่างเปิ ดเผย เว้นแต่มีผถู้ ือหุน้ อย่างน้อย 5 คนร้องขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวิธีอื่น
ซึ่งโดยปกติแล้วการชูมือเพื่อลงมติในแต่ละวาระจะถือว่าเป็ นการลงคะแนนเสียงอย่างเปิ ดเผย
แต่ดว้ ยบริษัทฯ ได้นาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและ
การนับคะแนนเสียง และได้มีผูถ้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่า 5 คน ขอให้การออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอย่างถูกต้อง
2

ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม การประชุ ม วาระต่ างๆ ประธานฯ ขอให้เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท แจ้ง วิ ธี ก าร
ลงคะแนนเสี ยงให้ที่ ประชุ มทราบโดยนางเรวดี จันทมณี โชติ เลขานุ การบริ ษั ทได้แ จ้งวิธีก าร
ลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้หุน้
1 หุน้ มีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลง
มติ ผู ้ถือหุน้ คนนั้ นไม่มีสิทธิ ออกเสีย งลงคะแนนด้วยในเรื่ องนั้ น บริษั ทฯ จะนั บคะแนนเสีย ง
เฉพาะผู ้ถื อ หุ น้ และผู ้รับมอบฉันทะที่ ล งคะแนนเสี ย ง ไม่เ ห็ น ด้ว ย และงดออกเสี ย ง โดยให้
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานรับบัตรเพื่อนาไปรวบรวม
คะแนน โดยในการนั บคะแนนบริษัทฯ จะหักคะแนนที่ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจาก
จานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุ มและมีสิทธิ ออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ ค รบก าหนดออกจากต าแหน่ ง ตามวาระ ผู ้ถื อ หุ ้น มี สิ ท ธิ ใ นการ
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ และผู ้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ เห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงเพื่อนั บคะแนนเสียงการ
เลื อกตั้งเป็ นรายบุ คคล กรณี ผูถ้ ื อหุ น้ ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถื อว่างดออกเสี ย ง หลังจากนั้ น
จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งนี้ ไม่มีผูถ้ ื อ
หุ น้ เสนอวาระเพิ่ ม เติ ม ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ป ระกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท ฯ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 และ
ประธานฯ ได้ขออาสาสมัครที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมเพื่อช่วยเป็ นพยานในการตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียงครั้งนี้ ซึ่ง นายสุภกานต์ ศิริเพิ่มพูล ผูถ้ ื อหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้รบั เป็ น
อาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงสาหรับการประชุมครั้งนี้
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมและดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.
พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ครั้งที่
14 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจาปี 2560 ครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยได้จดั ทาภายใน
14 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือหุน้ และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และได้ส่งสาเนาให้ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดและไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่ าน
ใดมีคาถาม ในการพิจารณาวาระนี้
ประธานฯ ขอมติ จ ากที่ ประชุ มผู ้ถื อหุ น้ พิ จ ารณารับรองรายงานการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ตามที่ได้เสนอ
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มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว จึ ง มี ม ติ รับ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น
ประจาปี 2560 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ
ด้วยเสียงข้างมากของจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
รับรอง
76
302,504,125
100.00
ไม่รบั รอง
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
76
302,504,125
100.00
ทั้งนี้ เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 2.
รับ ทราบรายงานผลการดาเนิ น งานของบริ ษัท ฯ ในรอบปี 2560 ตาม
หนังสือรายงานประจาปี
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ นายธรณ์ ประจัก ษ์ ธ รรม กรรมการผู ้จัด การ
รายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ประจาปี 2560 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดงั นี้
1. วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็ นบริษัทฯ ที่มี
นวัตกรรม มุ่งเน้นการบริหารต้นทุ น และจะเป็ นผูผ้ ลิตเลนส์อิสระที่ เชื่อถือได้ เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจให้แก่ค่คู า้ ของบริษัทฯ
2. ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขยายสายการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลโดยใช้
การผลิตแบบอัตโนมัติเต็ มรูปแบบ ซึ่ งได้เปิ ดดาเนิ นการเชิงพาณิ ชย์แล้วตั้งแต่เดื อนธันวาคม
2560 และขณะนี้ ได้ดาเนิ นการผลิตเต็มกาลังการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทาการเปิ ดบริษัท
ย่อ ย คื อ บริ ษั ท ที โ อจี ยู เ อสเอ ไอเอ็ น ซี . เพื่ อ จัด จ าหน่ า ยสิ น ค้า ของบริ ษั ท ฯ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งการจัดตั้งได้ทาขึ้ นในปี 2560
สาหรับปี 2561 บริษัทฯ จะดาเนิ นการออกผลิตภัณฑ์เลนส์ป้องกันแสงสีฟ้า
ซึ่งมีผลการศึกษาทางการแพทย์ยืนยันว่าแสงสีฟ้าเป็ นอันตรายต่อจอประสาทตา ดังนั้นจึงถือได้ว่า
เป็ นโอกาสที่ดีที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะได้ตอบสนองความต้องการของตลาดและผูบ้ ริโภค
3. ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้ นเฉลี่ยร้อยละ 3.7 ต่อปี
4. ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลดาเนิ นงานที่ถดถอยลง มีกาไรสุทธิลดลง เมื่อ
เทียบได้กบั ปี 2557-2558 เนื่ องจากปี 2560 มีการแข่งข้นในด้านราคาสูงในผลิตภัณฑ์เลนส์
พื้ นฐาน (Standard Lenses) ยอดขายผลิตภัณฑ์เลนส์มลู ค่าเพิ่ม (Value Added Lenses) ไม่
เป็ นไปตามแผน และ บริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มี
ความเสียหายเกิดขึ้ นจากการย้ายสายการผลิตแม่พิมพ์แก้ว จากแครายมาที่บางบัวทอง แต่ที่ยงั
พอมีกาไรนั้นเพราะยังมีการเติบโตในผลิตภัณฑ์เลนส์สายตาเฉพาะบุคคล (RX Lenses)ใน
ระดับหนึ่ ง
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5. ภาพรวมด้านการตลาดในผลิตภัณฑ์ของบริษัทในปี 2560 สามารถสรุ ปได้
ว่าผลิตภัณฑ์เลนส์พื้นฐานมีการเติบโตอย่างดี ในตลาดยุโรป ผลิตภัณฑ์เลนส์มูลค่าเพิ่มมีการ
ชะลอตัวในการสัง่ ซื้ อในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ผลิตภัณฑ์เลนส์สายตาเฉพาะบุคคลมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่ องและอยู่ในแนวโน้มที่ ดีในตลาดออสเตรเลีย และนิ วซี แลนด์ ในการนี้ นายธรณ์
ประจักษ์ธรรม ได้รายงานสภาพตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ที่ประชุ มทราบว่า สภาพ
ตลาดในสหรัฐอเมริกามีภาวะชะงักงัน ทาให้ลูกค้าชะลอการสัง่ ซื้ อ และการที่ บริษัทฯ ได้เปิ ด
บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทาให้คู่คา้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ชะลอการทาธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อรอดูความชัดเจนของบริษัทฯว่า บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็น
ซี จัดตั้งขึ้ นมาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างไร มีบทบาทอย่างไร ซึ่งทางผูบ้ ริหารของบริษัท ทีโอจี ยูเอส
เอ ไอเอ็ นซี ได้ดาเนิ นการชี้ แจงให้ลูก ค้า ทราบถึ ง ลัก ษณะะการดาเนิ น ธุ ร กิ จ บทบาท และ
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี แล้ว จึงเชื่อได้ว่าบริษัทฯ จะมีความเติบโตและ
สามารถมียอดขายที่ดีขนในสหรั
ึ้
ฐอเมริกา
6. ในปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รบั การรับรองเป็ นหนึ่ งใน ESG 100 จากสถาบัน
ไทยพัฒน์ เป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน และในส่วนการบริหารกิจการเพื่อความยัง่ ยืน บริษัทฯ ได้รบั
การประเมินการดาเนิ นงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามข้อมูลประเด็น
ความยัง่ ยืนที่บริษัทเปิ ดเผยต่อสาธารณะอยู่ในอันดับที่ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค
จากบริษัทที่ได้รบั การประเมินในกลุ่มเดียวกัน 6 บริษัท (Corporate SDG Index) และอยู่ใน
อันดับที่ 30 จากบริษัทที่ได้รบั การประเมินทั้งสิ้ น 124 บริษัท จากสถาบันไทยพัฒน์
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด
เกี่ ยวกับรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษั ทฯ ในรอบปี 2560 ซึ่ งมี ผู ้ถือหุ น้ และผู ้รับมอบ
ฉันทะสอบถามดังนี้
คาถาม นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผูถ้ ื อหุน้ สอบถามถึ งบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี และกาลัง
การผลิตของสายการผลิตเลนส์สายตาส่วนบุคคลอัตโนมัติวา่ มีอย่างไร
คาตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ัดการ ตอบว่า ตามเงื่อนไขส่งเสริมการลงทุ น
รายได้ที่เกิดจากสายการผลิตเลนส์สายตาส่วนบุคคลอัตโนมัตินี้จะได้รบั ยกเว้นภาษี เงิน
ได้นิติบุคคลเป็ นเวลา 5 ปี และจะยกเว้นเพิ่มอี ก 2 ปี ถ้าเดิ นสายการผลิตภายในปี
2560 จึงทาให้บริษัทฯ เริ่มเดินสายการผลิตเมื่อปลายปี ที่แล้ว และเพื่อให้คุม้ ค่าจึงต้อง
เดินสายการผลิตเต็มกาลังผลิต ส่วนบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี ทาการจัดจาหน่ าย
เลนส์จากสายการผลิตหล่อเลนส์ไม่ใช่สายการผลิตเลนส์สายตาส่วนบุคคลอัตโนมัติ
คาถาม นายกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเหตุผลการตั้งบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอ
เอ็นซี และทาไมไม่ต้งั บริษัทในลักษณะนี้ ในภูมิภาคอื่นบ้าง
คาตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบว่า การตั้งบริษัทย่อยในลักษณะนี้ ทา
ให้เ กิ ด ความชะงัก งัน ของคู่คา้ เพราะคู่ค า้ จะรอดูก ารจัด ตั้งบริ ษั ท ให้แ ล้ว เสร็ จ ก่ อ น
นอกจากนี้ ตลาดในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า มี ผู ้ผ ลิ ตเลนส์ขนาดใหญ่ ท าให้บริ ษั ท ฯ
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เล็งเห็นโอกาสที่จะทาธุ รกิจกับผูผ้ ลิตเลนส์ รายย่อย ซึ่งต่างจากในยุโรปที่ผูผ้ ลิตเลนส์
ขนาดเล็กเข้มแข็งและสูผ้ ูผ้ ลิตเลนส์รายใหญ่ได้
คาถาม นายเศรษฐภักค์ กาญจนศุภศิริ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามแนวทางการแก้ไขปั ญหากาลังการซื้ อ
เลนส์ Value-Added Lenses ในตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ลดลง
คาตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ัดการ ตอบว่า บริษัทฯ ได้ทาความเข้าใจและ
แก้ไขปั ญหาร่วมกับคู่คา้ ที่ซื้อสินค้าลดลงและคาดว่า ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์เลนส์จะ
กลับสู่ปริมาณเดิมภายในปี นี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วาง Pricing Position ใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์เลนส์ Value-Added Lenses สาหรับคู่คา้ ในตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2560
วาระที่ 3.
พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับ
ปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าว
สรุปงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ซึ่งสรุปได้วา่
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,877.59 ล้าน
บาท รายได้รวม 1,912.26 ล้านบาท กาไรสุทธิ 183.46 ล้านบาท กาไรสุทธิต่อหุน้ 0.39
บาท และสาหรับงบแสดงฐานะการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์รวม 2,637.49 ล้านบาท หนี้ สินรวม 789.26 ล้านบาท ส่วนของผูถ้ ือหุน้ 1,848.23
ล้านบาท ทุนชาระแล้ว 474.32 ล้านบาท
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ ประชุ มเพิ่มเติ มว่ารายละเอียดงบการเงินในรายงาน
ประจ าปี ที่ บริ ษั ท ฯ ได้จัด ส่ง ไปให้ผู ้ถือ หุ น้ แล้ว นั้ น ได้ผ่ า นการตรวจสอบโดยผู ้ส อบบัญ ชี รับ
อนุ ญ าตของบริ ษั ท ส านั ก งาน อี วาย จ ากัด และได้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว จึ ง ขอให้ผู ้ถือ หุ น้ อนุ มัติง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามรายละเอียด ซึ่ง
มีคาถามดังนี้
คาถาม นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี สอบถามงบการเงินที่ปรากฎในรายงานประจาปี หน้า 145
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2559 เป็ นเงิน 11 ล้านบาท และเงิน
ให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันในปี 2560 เป็ นเงิน 8.12 ล้านบาท เป็ น
เงินกูย้ อดเดียวกันหรือไม่ และให้กแู ้ ก่ผูใ้ ด
คาตอบ นางนฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและภาษี อากร ตอบว่า เงินให้กยู ้ ืมระยะ
สั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กับ เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็ นคน
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ละยอดกัน โดยเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นเงินให้กูย้ ืมแก่บริษัท
ย่อย แต่ภายหลังปรับเป็ นการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแทน
ส่วนเงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ได้ชี้แจ้งว่า เป็ นการให้กยู ้ ืมแก่ค่คู า้ ในต่างประเทศซึ่งอยูร่ ะหว่างวิจยั และพัฒนา
สินค้าชนิ ดใหม่ โดยมีการคิดดอกเบี้ ย รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ 11 ในหน้า 138 ของรายงานประจาปี
คาถาม นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี สอบถามงบการเงินที่ปรากฎในรายงานประจาปี หน้า 171
เงินลงทุ นในบริษัทย่อยที่ มีการด้อยค่าเงินลงทุ นจานวน 12 ล้านบาท จึงขอทราบ
รายละเอียด
คาตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบว่า การด้อยค่ าลงของเงินลงทุ น
เกิดจากบริษัท เอ็มวิชนั ่ ออพติ คอล พีทีอี ลิมิเต็ ด (Mvision (สิงคโปร์)) บริษัทย่อย
เนื่ องจากการดาเนิ นงานไม่เป็ นไปตามแผน โดยบริษัทฯ เห็นว่า น่ าจะปลอดภัยกว่ าถ้า
ได้มีการบันทึกการด้อยค่าไว้
คาถาม นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี สอบถามเรื่องการบันทึกรายการมูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ราคาทุน ของ Mvision (สิงคโปร์) ว่ามีปรับลงแล้วหรือไม่
คาตอบ นางนฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและภาษี อากร ตอบว่า ได้มีการปรับลดแล้ว
คาถาม นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี สอบถามเรื่องต้นทุนบริการ ในหน้า 147 ของรายงาน
ประจาปี ว่า ในงบเฉพาะกิจที่ตน้ ทุนบริการเพิ่มขึ้ นจาก 7 แสนกว่าบาทในปี 2559
เป็ น 6 ล้านกว่าบาทในปี 2560 เกิดจากอะไร
คาตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบว่า เกิดจากการบริการที่บริษัทฯ
ให้บริการทา R&D Research ให้แก่บริษัทอื่นและบริษัทฯ เรียกเก็บเป็ นรายได้อื่น โดย
การทาR&Dเป็ นรายการที่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี อากรจากกรมสรรพากร
คาถาม นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี สอบถามเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
คาตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบว่า บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการ
ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้ นจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทฯมีมาตรการการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีกาหนดระยะเวลาสิ้ นสุด เมื่อหมดระยะเวลาก็
ดาเนิ นการป้องกันความเสี่ยงใหม่ในอัตราใหม่ เพราะการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในระยะยาวไม่สามารถทาได้ในสภาวการณ์ขณะนี้
คาถาม นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผูถ้ ื อหุ น้ สอบถามถึ งหนี้ การค้าที่ คา้ งชาระเกิ น 365 วัน ปี
2559 ที่มียอดอยู่ 8.1 ล้านบาท แต่มีปี 2560 มียอดเพิ่มขึ้ นกลายเป็ น 9.4 ล้านบาท
คาตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบว่า หนี้ การค้าที่คา้ งชาระเกิน 365
วัน เกิดขึ้ นจาก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีปัญหาและไม่สามารถชาระเงินที่คา้ งชาระได้ กลุ่มนี้
บริษัทฯ ยุติการทาการค้าด้วยและได้เริ่มดาเนิ นการตัดหนี้ สูญ ส่วนอีกกลุ่มเป็ นคู่คา้ ที่มี
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ปั ญหาชัว่ คราว ซึ่งกลุ่มนี้ ก็เริ่มชาระหนี้ คืนบ้างแล้ว แต่ท้งั บริษัทฯ ใช้ความระมัดระวัง
ในการทาการค้าด้วย
ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชีตามที่ได้
เสนอ
มติที่ประชุม โดยที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติ อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
101
375,916,133
100.00
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
101
375,916,133
100.00
ทั้งนี้ เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริ ษัท ฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 4.
พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรสุทธิแ ละการจ่ายเงิ นปั นผลของบริษัทฯ
ประจ าปี 2560 และก าหนดวั น เพื่ อ เป็ นวั น ก าหนดรายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้น
(RECORD DATE) เพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปั นผล
ประธานฯ กล่ าวว่า จากผลการดาเนิ นงานปี 2560 คณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปั นผลประจาปี ให้ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงิน
ปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ท ธิ ของงบการเงิ นรวมหลังหัก เงิ นสารองต่างๆ ทุ ก
ประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ สาหรับในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ตอ้ งตั้งสารองตาม
กฎหมาย เนื่ องจาก ณ ปั จจุบนั ทุนสารองของบริษัทฯ มีจานวนครบตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 183.46
ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรเงิน
กาไร และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท ซึ่งได้จ่ายปั นผลระหว่าง
กาลไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือจ่ายในงวดนี้ อีกใน
อัตราหุน้ ละ 0.27 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิที่เสียภาษี เงินได้นิติบุคคล
ในอัตราร้อยละ 20 สาหรับเงินปั นผลจ่ายจานวน 128.07 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.27 บาทต่อ
หุน้ ซึ่งผูร้ บั เงินปั นผลที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะได้รบั เครดิตภาษี ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวล
รัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันพุธที่ 18 เมษายน
2561 และกาหนดจ่ายปั นผลในวันพฤหัสที่ 3 พฤษภาคม 2561
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โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล ปี 2560 (งบการเงินรวม)
ปี 2559 (งบการเงินรวม)
1. กาไรสุทธิ
183.46 ล้านบาท
250.37 ล้านบาท
2. หักสารองตามกฎหมาย 5%
--- ล้านบาท
--- ล้านบาท
3. ก าไรสุ ท ธิ ห ลัง หัก ส ารอง
183.46 ล้านบาท
250.37 ล้านบาท
ตามกฎหมาย
4. จานวนหุน้
474.32 ล้านหุน้
474.32 ล้านหุน้
5. เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ ทั้งปี
0.35 บาท / หุน้
0.42 บาท / หุน้
6. เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล
0.08 บาท / หุน้
0.10 บาท / หุน้
7. เงินปั นผลจ่ายงวดสุดท้าย
0.27 บาท / หุน้
0.32 บาท / หุน้
8. รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น
166.01 ล้านบาท
199.21 ล้านบาท
9. อัตราการจ่ายเงินปั นผล
90 %
80 %
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด
และไม่มีผู ้ถือหุ น้ ท่ านใดสอบถามคาถามเพิ่ มเติ ม ประธานฯ จึ งขอมติ จ ากที่ ประชุ มผู ้ถือหุ น้
อนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ตามที่ได้เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุ มตั ิดว้ ยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
101
375,916,133
100.00
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
101
375,916,133
100.00
ทั้งนี้ เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริ ษัท ฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 5.
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน สาหรับปี 2561
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสิ งห์ ตังทัตสวัส ดิ์ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นผู ้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น ดัง นี้ ประธานกรรมการตรวจสอบกล่ า วว่ า
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีเดิ ม
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจาปี 2560 เนื่ องจากบริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด มีมาตรฐานการทางานที่ดีและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบตั ิห น้าที่ได้
เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่า
สอบบัญชีของบริษัทจดทาเบีย นอื่นในระดับเดี ยวกันแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาโดยผูส้ อบบัญชีบริษัทฯ ที่จะลงนาม 1 คน คือ
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รายชื่อ

เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั
ตรวจสอบบัญชี TOG
อนุ ญาต
1. นางสรินดา หิรญ
ั ประเสริฐวุฒิ
4799
ปี 2558-2560 หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
4377
2559-2560 หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิ ตย์ดารง
5906
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็ นเงิน 2,310,000 บาท
(สองล้านสามแสนหนึ่ งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้ นจากปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 120,000 บาท
(หนึ่ งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ แต่อย่างใด
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามรายละเอียด ซึ่ง
มีคาถามดังนี้
คาถาม นายเอกพงศ์ โสภณอุดมพร ผูถ้ ือหุน้ สอบถามถึ งการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับ
ผูส้ อบบัญชีรายอื่นหรือไม่
คาตอบ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบว่า หากไม่นับรวมค่าสอบบัญชี
ที่เพิ่มขึ้ นจานวนเงิน 120,000 บาท ซึ่งเป็ นงานเพิ่มที่บริษัทฯต้องการให้ผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพิ่มเติม ก็ถือได้วา่ ค่าสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชีและ
ค่าสอบบัญชีปี 2561 ตามที่ได้เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุ มตั ิดว้ ยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
101
375,916,133
100.00
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
101
375,916,133
100.00
ทั้งนี้ เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริ ษัท ฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 6.
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ตามข้อบังคับข้อ 22 ของบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู่ท้งั หมด ประธานฯ
ได้มอบหมายให้ นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นประธานในที่
ประชุมสาหรับวาระนี้ และ ได้มอบหมายให้ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรร
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หาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูน้ าเสนอการพิจารณาในวาระนี้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ครั้งนี้
นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคราวนี้ มีกรรมการครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
จานวน 4 คน ได้แก่
1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม 2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม
3. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม 4. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ
นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รายงานเพิ่ ม เติ ม ว่ า บริ ษั ท ฯ ได้ป ระกาศในเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท ฯ และเว็ บ ไซต์ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ วนั ที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 เชิญให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอ
รายชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น ว่า มีคุ ณสมบัติเ หมาะสมเพื่ อ รับ การคัดเลื อ กเป็ นกรรมการของบริ ษั ท ฯ
รวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆ ล่วงหน้า แต่ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการหรือวาระการประชุม
เข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ไม่ไ ด้ร่ ว มพิ จ ารณา) ได้พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสม คุ ณ สมบัติ แ ละประสบการณ์ที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และทางบริ ษั ท ฯ ได้น าเสนอประวัติ โ ดยย่อ และ
ประสบการณ์การทางานของกรรมการทั้ง 4 คน ให้ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแล้วในหนังสือเชิญประชุมผู ้
ถื อ หุ ้น ดัง นั้ น จึ ง ขอเสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มัติ ใ ห้ก รรมการที่ ค รบก าหนดออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้า มาดารงตาแหน่ งต่ ออี ก วาระหนึ่ ง และขอให้ที่ ประชุ ม
พิจ ารณาเลื อกเป็ นรายบุ คคล (โดยกรรมการที่ มีส่วนได้เสีย ออกจากห้องประชุ มในระหว่าง
พิจารณา) ดังนี้
1) นายสว่าง ประจักษ์ธรรม กลับเข้าดารงตาแหน่ ง ประธานกรรมการ
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
100
363,916,133
96.808
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
1
12,000,000
3.192
รวมทั้งหมด
101
375,916,133
100.000
2) นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการ
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
100
372,666,133
99.135
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
1
3,250,000
0.865
รวมทั้งหมด
101
375,916,133
100.000
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3)

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการ
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
99
353,816,133
94.121
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
2
22,100,000
5.879
รวมทั้งหมด
101
375,916,133
100.000
4) นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการ
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
101
375,916,133
100.000
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
101
375,916,133
100.000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานในที่ประชุมในวาระนี้ ได้เปิ ดโอกาส
ให้ผูถ้ ื อหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามคาถาม
เพิ่มเติม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานในที่ประชุมในวาระนี้ ขอมติจากที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ น้ พิจ ารณาอนุ มัติการเลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระ ตามที่ได้เสนอ
มติที่ประชุม จากผลการลงคะแนนเสียงแสดงว่า ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุน้ มีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนน
เสียงข้างมาก ของจานวนเสียงทั้งหมดของถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งออก
จากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีก
วาระหนึ่ ง
ทั้งนี้ เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริ ษัท ฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 7.
พิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุ กรรมการ
ชุดต่างๆ ประจาปี 2561
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูน้ าเสนอการพิจารณาในวาระนี้
กรรมการบริ ษั ท ฯ มี ท้ั ง หมด 12 คน และมี ค ณะอนุ กรรมการชุ ด ต่ า งๆ
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน
2. คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 5 คน
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 3 คน
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ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 เรื่องกรรมการ ข้อ 23 กาหนดว่ากรรมการ
มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษั ทฯ ในรูปของเงิ นรางวัล เบี้ ยประชุ ม บาเหน็ จ โบนั ส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกาหนดและอนุ มตั ิดว้ ยคะแนน
เสี ยง 2 ใน 3 ของผูถ้ ื อหุน้ ที่ เข้าร่วมประชุ มและมีสิทธิ ออกเสีย งลงคะแนน ดังนั้ น จึ งขอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2561
คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยผ่ านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึ งถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กบั บริษัท
จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ที่ อ ยู่ในอุ ตสาหกรรมและธุ ร กิ จ ที่ มี ขนาด
ใกล้เ คี ย งกัน โดยค่ า ตอบแทนกรรมการดัง กล่า วนั้ น เพี ย งพอที่ จ ะจูง ใจให้ไ ด้ก รรมการที่ มี
คุณภาพและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและตามทิศทางธุ รกิจของ บริษัทฯ โดยมี
กระบวนการที่ โปร่งใส สร้างความมัน่ ใจให้แ ก่ผู ้ถือหุน้ จึงเห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ น้
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจ า : พิ จ ารณาจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษั ท ฯโดยมี
กรรมการรวม 12 คน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนประจาให้กรรมการ
สาหรับปี 2561 ไม่เกิน 5,815,000 บาท (ปี 2560 เท่ากับ 5,955,000 บาท)
2. โบนั สกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรจะตอบแทนกรรมการ
เนื่ องจากผลการดาเนิ นงานในปี 2560 ด้วยโบนัสจานวนไม่เกิน 3,720,000 บาท (ปี 2559
เท่ากับ 5,647,000 บาท)
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ
ในปี 2561 และโบนัสกรรมการประจาปี 2560 ได้รบั ไม่เกิน 9,535,000 บาท
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด
และไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามคาถามเพิ่มเติม
ประธานฯ ขอมติ จากที่ ป ระชุ มผู ้ ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ประจาปี 2561 ตามที่ได้เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุ มตั ิดว้ ยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
101
375,916,133
100.000
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
101
375,916,133
100.000
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ทั้งนี้ เป็ นไปตามความของมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด
พ.ศ. 2535
วาระที่ 8.
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะในที่ ประชุ มสอบถาม
หรือมีผูใ้ ดจะเสนอเรื่องอื่นหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนิ นกิจการของบริษัทฯหรือไม่ มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นดังนี้
คาถาม นายศุภเลิศ รุง้ รุ่งอรุณ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกี่ยวกับการเยี่ยมชมโรงงาน และบริษัทฯ มี
นโยบายที่จะเพิ่มทุนหรือไม่
คาตอบ ประธานฯ ตอบว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนงานที่จะเพิ่มทุนแต่อย่างใด ส่วนการเยี่ยม
ชมโรงงานนั้น ทางฝ่ ายบริหารจะเป็ นผูด้ าเนิ นการแจ้งผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชม
โรงงานต่อไป
คาถาม นายเทอดศัก ดิ์ หวังเสต ผู ้ถือหุ น้ สอบถามถึ งกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ ก าที่
กาหนดให้เด็กต้องใช้เลนส์กนั แรงกระแทกอย่างสูงตามหน้า 20 ของรายงานประจาปี
2560 การทาการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริก าและภูมิภ าคยุ โ รป การกี ดกันทาง
การค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และกรณีลด
อัตราภาษี อากรในประเทศสหรัฐอเมริกา และโรงงาน RX Automation จะเป็ นอย่างไร
ในอนาคต
คาตอบ นายธรณ์ ประจัก ษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ัดการ ตอบว่า ข้อกฎหมายดังกล่าวทาให้เกิ ด
โอกาสการทาการตลาดผลิตภัณฑ์เลนส์ Trivex ของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยบริษัทฯ ได้ต้ังบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี เพื่อทาการตลาดสินค้าของบริษัทฯ
ส่วนในยุ โรป เนื่ องจากข้อกฎหมายนี้ ยังไม่ชัดเจน แต่บริษัทฯ และคู่ คา้ ได้ส่งเสริมให้
ตลาดตระหนักถึงความสาคัญของผลิตภัณฑ์ชนิ ดนี้
การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนนั้น บริษัทฯ น่ าจะได้รบั ผลดีเนื่ องจากประเทศไทยไม่ใช่ค่ขู ดั แย้งในกรณีนี้
ส่ ว นภาษี อ ากรในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า บริ ษั ท ฯ อยู่ ใ นระหว่ า งการปรึ ก ษากับ
ผูเ้ ชี่ย วชาญด้านภาษี อากรในการท าการค้าทุ กชนิ ด เนื่ องจากบริษัท ฯ เป็ นผูผ้ ลิตใน
ประเทศไทยจึงมีประเด็นเกี่ยวกับ Transfer Pricing ที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาให้
ความสาคัญอย่างยิ่งโดยบริษัทฯต้องมีมารฐานในการกาหนดราคาอย่างเหมาะสม
การใช้สายการผลิ ตอัตโนมัติเป็ นแนวโน้มที่ จะใช้มากขึ้ น การพัฒ นาในขั้นต่อไปของ
สายการผลิตนี้ บริษัทฯ จะขยายกาลังการผลิตเพิ่มโดยบริษัทฯต้องมัน่ ใจว่า บริษัทฯได้
ใช้เทคโนโลยี ที่ล่าสุ ดแล้วเป็ นสาคัญ ดังนั้ น การพัฒนาโรงงาน RX Automationจะ
ดาเนิ นการเป็ นแต่ละระยะไป(each phase)
คาถาม นายเศรษฐภักค์ กาญจนศุภศิริ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามแนวโน้มการทาธุรกิจของบริษัทฯ ใน
ปี 2561
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คาตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบว่า บริษัทฯ มีธุรกิจ 2 แบบ คือ ธุรกิจ
เกี่ ย วกับผลิ ตภัณฑ์เลนส์ห ล่อ และธุ รกิ จ เกี่ ย วกับผลิ ตภัณฑ์เลนส์เฉพาะบุ คคล กรณี
ธุ รกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลนส์หล่อเป็ นธุ รกิจที่มีการแข่งขันสูง บริษัทฯ จึงดาเนิ นการ
ประหยัดต้นทุนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ ส่วนธุ รกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลนส์
เฉพาะบุคคล เนื่ องจากปี ที่แล้วมีการควบรวมกิจการระหว่าง Essilor ซึ่งเป็ นบริษัทที่
ผลิตเลนส์อันดับหนึ่ งของโลกกับ Luxottica บริษัทผลิตกรอบแว่นอันดับหนึ่ งของโลก
และมีรา้ นค้าปลีกเป็ นของตนเอง ส่งผลให้เกิดธุรกิจที่มีสาย Supply Chain ครอบคลุม
ตั้งแต่ ตน้ น้ าถึ งปลายน้ า ส่งผลให้ผู ้ประกอบการรายอื่นต้องหาสาย Supply Chain ใน
ลักษณะนี้ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะไปสนับสนุ นในส่วนนี้ ได้
เมื่ อ ไม่มี ค าถามอื่ น ใด ประธานฯได้ก ล่ า วขอบคุ ณ ผู ้ถื อ หุ น้ ที่ ม าประชุ ม ด้ว ย
ตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกลยุ ท ธ์ธุรกิ จ กรรมการ ผู ้บริ ห าร
ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้ และกล่าว
ปิ ดการประชุม ในเวลา 12.00 นาฬิกา

....................................................
(นายสว่าง ประจักษ์ธรรม)
ประธานที่ประชุม

...................................................
(นางเรวดี จันทมณีโชติ)
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
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