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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2562 ครั้งที่ 16 

บริษทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และ สถานที่ 

 การประชุมจดัขึ้ นเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งคอนเวนชัน่ CD 

โรงแรมแอมบาสเดอร ์เลขท่ี 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

10110 

กรรมการบริษทัที่เขา้ร่วมประชุม 

1 ดร. สวา่ง  ประจกัษ์ธรรม ประธานกรรมการบริษัทฯ 

2 นาย ธรณ ์ประจกัษ์ธรรม กรรมการบริษัท กรรมการกลยุทธธุ์รกิจ และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3 นาย สิงห ์ ตงัทตัสวสัด์ิ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 นาย ไพรชั  เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ  

5 นาย บรรจง  จิตตแ์จง้ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกลยุทธธุ์รกิจ และ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

6 รศ.ดร. วิชา  จิวาลยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7 Mr. David Andrew Cross กรรมการบริษัท และ กรรมการกลยุทธธุ์รกิจ 

8 นาย สาโรจน์  ประจกัษ์ธรรม กรรมการบริษัท และ กรรมการกลยุทธธุ์รกิจ 

9 นาง พรพรรณ  โต๊ะตระกูล กรรมการบริษัท 

10 นาง อมลรตัน์  ประจกัษ์ธรรม กรรมการบริษัท และ  

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานบริหาร 

11 นางสาว วิจิตต ์ ทวีปรีชาชาติ กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษทัที่ลาประชุม เน่ืองจากตดิภารกิจในตา่งประเทศ 

1 Mr. Nicholas Phillip Green กรรมการบริษัท และ กรรมการกลยุทธธุ์รกิจ 

หมายเหตุ  กรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 92 ของกรรมการทั้งหมด 

ฝ่ายบริหารที่เขา้ร่วมประชุม 

1 นาย ชยัวฒัน์  จิตติคุณ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานปฏิบติัการ 

2 นางสาว จิรสุดา  ส าเภาทอง รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายงานบัญชีและการเงิน 

และ เลขานุการบริษัท 

3 นาง อนุรกัษ์  รตันสานสสุ์นทร ผูจ้ดัการส านักตรวจสอบภายใน 
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4 นาง นฤภรณ ์ ประจกัษ์ธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและภาษี 

5 นาย บญัชา  ยงฤทธิกุล ผูจ้ดัการฝ่ายซพัพลายเชน 

6 นาย สมิธ  เตกาญจนวนิช ผูจ้ดัการโรงงานโพลีซนั 

ตวัแทนผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส  านกังาน อีวาย จ  ากัด 

1. นางสาว ศิริวรรณ 

2. นางสาว จินตนา 

นิตยด์ ารง 

อมัพรพะงา 

ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 5906 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก ส านกักฏหมายอวยชยั อรเอก 

1. นาย อวยชยั  อรเอก  

ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

1. นางสาว ยินดี ทกัษิณนุกุลวงศ ์  

(หมายเหต ุ: เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้รายงานประเด็นขอ้

ซกัถามและความคิดเห็นของผูถื้อหุน้พรอ้มค าช้ีแจงของบริษัทฯ โดยสรุปไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อ

หุน้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดก้ าหนดแนวทางไวใ้น AGM 

Checklist)  

เริ่มการประชุม 

 ดร. สว่าง  ประจกัษ์ธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม (ประธานฯ) ไดก้ล่าว

ตอ้นรบั และขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลาอนัมีค่ามาร่วมประชุม พรอ้มทั้งไดแ้จง้จ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

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

ประชุมดว้ยตนเอง 

มอบฉนัทะ 

ประชุมรวมทั้งหมด 

39 

43 

82 

109,058,166 

269,969,903 

379,028,069 

22.99 

56.92 

79.91 

จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด 1,639 474,318,0080 100.00 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจาก

ผูถื้อหุน้ มาประชุมไมน่อ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ี

จ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซ่ึงมีจ านวนรวม 474,318,000 หุน้ คิดเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 

158,106,000 หุน้ จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ขา้งตน้ ถือวา่การประชุมในวนัน้ีครบองคป์ระชุม 

 ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 33 ก าหนดว่า ในการออก

เสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ หุน้แต่ละหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง และการลงคะแนนเสียงใหก้ระท า

อยา่งเปิดเผย เวน้แต่มีผูถื้อหุน้อย่างน้อย 5 คนรอ้งขอใหท่ี้ประชุมลงมติโดยวิ ธีอ่ืน ซ่ึงโดยปกติแลว้การ

ชูมือเพ่ือลงมติในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงอย่างเปิดเผย แต่ดว้ยบริษัทฯ ไดน้ าระบบ
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คอมพิวเตอรเ์ขา้มาใชเ้พ่ืออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง และไดม้ีผูถื้อ

หุน้ไม่น้อยกว่า 5 คน ขอใหก้ารออกเสียงลงคะแนนของผู ้ถือหุ ้นเป็นวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนนเสียงอยา่งถูกตอ้ง 

 ก่อนท่ีจะเร่ิมการประชุมวาระต่างๆ ประธานฯ ขอให้ผู ้ช่วยเลขานุการบริษัทแจง้วิธีการ

ลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบ โดย นาย เขมพฒัน์  เจริญพานิช ผูช้่วยเลขานุการบริษัทไดแ้จง้วิธีการ

ลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 42 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหหุ้ ้น 1 หุน้

มีเสียง 1 เสียง หากผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะลงมติ ผูถื้อหุน้คนน้ัน

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยในเร่ืองน้ัน บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉันทะท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยใหล้งคะแนนในบัตรลงคะแนน แลว้ยกมือ

เพ่ือใหเ้จา้หน้าท่ีประสานงานรบับตัรเพ่ือน าไปรวบรวมคะแนน โดยในการนับคะแนนบริษัทฯ จะหกั

คะแนนท่ีไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ยกเวน้วาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ผู ้

ถือหุน้มีสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนน

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเพ่ือนับคะแนนเสียง

การเลือกตั้งเป็นรายบุคคล กรณีผูถื้อหุน้ไม่ส่งบตัรลงคะแนนจะถือว่างดออกเสียง หลงัจากน้ันจะแจง้

ผลการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ 

 ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีครั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ

วาระเพ่ิมเติมตามท่ีบริษัทฯ ไดป้ระกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และประธานฯ ไดข้ออาสาสมคัรท่ีเป็นผู ้

ถือหุน้ในท่ีประชุมเพ่ือช่วยเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงครั้งน้ี ซ่ึง นาย อนันตช์ยั  โห

ตระไวศยะ ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง รบัเป็นอาสาสมคัรในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ส าหรบัการประชุมครั้งน้ี 

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2561 ครั้งที่ 15 เม่ือ

วนัที่ 4 เมษายน 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมฯ พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ า ปี 

2561 ครั้งท่ี 15 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 โดยไดจ้ดัท าภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมผู ้

ถือหุน้และจดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์

ตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ และไดส้่งส าเนาใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบั

หนังสือเชิญประชุมแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียด ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามในการ

พิจารณาวาระน้ี 
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ประธานฯ ขอมติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุน้

ประจ าปี 2561 ครั้งท่ี 15 เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2561 ตามท่ีไดเ้สนอ 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุน้ ประจ า ปี 

2561 ครั้งท่ี 15 เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2561 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ดว้ยเสียงขา้ง

มากของจ านวนผู ้ถือหุน้และผู ้รับมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนดงัน้ี 

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

รบัรอง 

ไมร่บัรอง 

งดออกเสียง 

84 

- 

- 

380,288,568  

- 

- 

100.00 

- 

- 

รวมทั้งหมด 84 380,288,568  100.00 

 ทั้งน้ีเป็นไปตามความของขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่ง

พระราชบญัญติับริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 2. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 ตามหนังสือรายงาน

ประจ าปี 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นาย ธรณ ์ประจกัษ์ธรรม ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รายงานผล

การด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ต่อท่ีประชุม โดยสรุปไดด้งัน้ี 

• วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเป็นผูจ้ดัหาผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบั

สายตา พรอ้มกบับริการท่ีสมบรูณใ์นราคาท่ีคุม้ค่าคุม้ราคา  

• ปี 2560 บริษัทฯ ไดข้ยายสายการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลโดยใชก้ารผลิตแบบ

อตัโนมติัเต็มรูปแบบ และในปี 2561 บริษัทฯ ไดด้ าเนินการผลิตเต็มก าลงัการผลิตแลว้ 

บริษัทฯ ไดท้ าการเปิดบริษัทย่อย คือ บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี. เพ่ือจัดจ าหน่าย

สินคา้ของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และไดเ้ร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 

2561 นอกจากน้ี ในปี 2561 บริษัทฯ ไดเ้ปิดตัวผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงสีฟ้าในทุกเน้ือ

เลนสท่ี์บริษัทฯ ท าการผลิต 

• ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 146 ลา้นบาท ลดต า่ลงจากปี 2560 ประมาณรอ้ยละ 

20 เกิดจากค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ดีบริษัทฯ มีแนวทางท่ีจะบริหารจดัการเพ่ือให้

ตน้ทุนลดลง 

• ในปี 2561 รายไดห้ลักของบริษัทฯ มาจากภูมิภาคยุโรปรอ้ยละ 41.8 โดยมีภูมิภาค

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รองลงมาตามล าดับ ส่วนภูมิภาค

อเมริกาน้ันคาดวา่จะมีสดัส่วนรายไดเ้พ่ิมขึ้ นในปี 2562 
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• บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในการประกอบกิจการอย่างยัง่ยืน โดยสรา้งผลิตภัณฑส์อดคลอ้ง

กบัการประกอบกิจการอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ ์Leaf 

eco ท่ีมีส่วนผสมของวตัถุดิบจากธรรมชาติ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัปรบัปรุงการใชพ้ลงังาน 

โดยการน าของเสียกลบัมาใชใ้หม ่ซ่ึงเป็นโครงการท่ีท าร่วมกบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดร้ับการรับรองเป็นหน่ึงใน ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ 

ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากส านักนวัตกรรมแห่งชาติ  และได้เขา้ร่วม

โครงการเกษียณสุข บริษัทฯ ยงัคงมุง่มัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอรปัชัน่  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัรายงาน

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ซ่ึงมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามดงัน้ี 

ค าถาม นางสาว วิภา  สุวณิชย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงรายไดจ้ากการขายในภมูิภาคยุโรปลดลง 

ค าตอบ นาย ธรณ์  ประจกัษ์ธรรม ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ตอบว่า สืบเน่ืองจากการเปิดสงคราม

ทางการคา้ระหว่างสหรฐัอเมริกาและประเทศจีน ส่งผลใหสิ้นคา้จากประเทศจีนเขา้สู่ภูมิภาค

ยุโรปเพ่ิมข้ึนและมีการแขง่ขนัในภมูิภาคยุโรปรุนแรงข้ึน ซ่ึงส่งผลท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลง 

ค าถาม นาย อนุ  ว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามเร่ืองการท าธุรกิจในยุโรปและประเทศสหรฐัอเมริกา 

ก าลงัการผลิต และผลกระทบของ Brexit 

ค าตอบ นาย ธรณ์  ประจักษ์ธรรม ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ตอบว่า บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ในการท า

ธุรกิจในภูมิภาคยุโรปต่อไปแมว้่าก าไรต่อช้ินลดลง ตั้งแต่ปลายปี 2561 บริษัทฯ มีโอกาสใน

การท าธุรกิจในประเทศสหรฐัอเมริกาเพ่ิมขึ้ น และมีจ านวนลูกคา้เพ่ิมขึ้ น แต่ลูกคา้เดิมท่ีเป็น

ผูผ้ลิตเลนสล์ดลง และถึงแมว้่ารายไดจ้ากประเทศสหรฐัอเมริกาเพ่ิมขึ้ นก็ไม่ท าใหร้ายไดจ้าก

ภูมิภาคยุโรปลดลง เลนสท่ี์จดัส่งไปท าตลาดในประเทศสหรฐัอเมริกาเป็นเลนสห์ล่อ ส่วนใน

ยุโรปและเอเชียใชเ้ลนส ์RX ในการท าตลาด ส่วนการเพ่ิมสายการผลิต RX Automation เพ่ือท า

ใหล้ดตน้ทุนลง โดยฝ่ายจดัการก าลงัพิจารณาการลงทุน RX Automation Phase II ในเร่ือง

ผลกระทบของ Brexit น้ัน บริษัทฯ ไดม้ีการเตรียมตัวล่วงหน้าเพ่ือรับมือแลว้ ซ่ึงน่าจะไดร้ับ

ผลกระทบไมม่าก ในขณะน้ีบริษัทฯ กบัลกูคา้ในประเทศองักฤษยงัด าเนินธุรกิจไปอยา่งปกติ 

ค าถาม นาย เอกพงศ์  โสภณอุดมพร ผู ้ถือหุน้ สอบถามเร่ืองการลงทุนสายการผลิต Automation 

สินคา้ของบริษัทฯ ท่ีขายในประเทศไทย และโอกาสท่ีจะขายสินคา้ในรา้นอ่ืนนอกจากรา้น 

หอแวน่ในประเทศไทย  

ค าตอบ นาย ธรณ์  ประจกัษ์ธรรม ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ตอบว่า การลงทุน RX Automation 

Phase II จะท าใหก้ าลงัการผลิตเพ่ิมขึ้ นอีก 1 เท่าตวั แต่ใชเ้งินลงทุนน้อยกว่า Phase I เพราะ 

Phase I ไดล้งทุนอาคารไปแลว้ ส่วนสินคา้ของบริษัทฯ ท่ีขายในประเทศไทยล่าสุดคือ เลนส ์

Zenith ท่ีขณะน้ีท าการตลาดกับรา้นหอแว่น ทั้งน้ี ทางบริษัทฯ ไดพ้ยายามขยายตลาดใน

ประเทศไทยอยู ่แต่ตลาดในประเทศไทยเติบโตไดน้้อยเพราะอตัราการซ้ือแว่นใหม่ของคนไทย

ค่อนขา้งต า่ ต่างจากในต่างประเทศท่ีมีอัตราการซ้ือแว่นท่ีสูงกว่าเน่ืองจากมีระบบประกัน

สุขภาพรองรบั 
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มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

วาระที่ 3.  พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิ้ นสุด ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นาย ธรณ ์ประจกัษ์ธรรม ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กล่าวสรุปงบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซ่ึงสรุป

ไดว้า่ 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  1,841.57  ลา้นบาท รายได้

รวม 1,915.36 ลา้นบาท ก าไรสุทธิ 146.03 ลา้นบาท ก าไรสุทธิต่อหุน้ 0.31 บาท และส าหรบังบ

แสดงฐานะการเงิน วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสินทรพัยร์วม 2,559.77 ลา้น

บาท หน้ีสินรวม 722.33 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,837.44 ลา้นบาท ทุนช าระแลว้ 474.32 

ลา้นบาท 

ประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่ารายละเอียดงบการเงินในรายงานประจ าปีท่ีบริษัทฯ ได้

จดัส่งไปใหผู้ถื้อหุน้แลว้น้ัน ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท ส า นักงาน อี 

วาย จ ากดั และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติังบแสดง

ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียด ซ่ึงมีค าถามดงัน้ี  

ค าถาม นางสาว วิภา  สุวณิชย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงสาเหตุท่ีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลง การบริหารจดัการ

ลกูหน้ีเกิน 1 ปี และการตั้งส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

ค าตอบ นาย ธรณ ์ ประจกัษ์ธรรม ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ตอบว่า ตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายในการ

ขายสูงขึ้ น จากหลายสาเหตุ เช่น ตน้ทุนส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เลนส์ RX ท่ีจ าหน่ายทาง

เว็บไซตใ์นภมูิภาคยุโรป ตน้ทุนการจดัตั้ง TOG USA Inc. การส่งเสริมการขายสินคา้ Zenite กบั

หอแว่น เป็นตน้ ส่วนหน้ีระยะยาวปี 2561 สูงกว่าปี 2560 ประมาณ 400,000 บาท และ

การบริหารจดัการไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 

เรียบรอ้ยแลว้ ส่วนการตั้งส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานท่ีเพ่ิมขึ้ นน่าจะไม่มี

ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีน้ี 

ค าถาม นาย อนุ  ว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามเร่ืองการส่งเสริมการขายกับหอแว่น ค่าเส่ือมราคา 

สินคา้คงเหลือ อัตราแลกเปล่ียน หน้ีสินระยะยาว การปรับโครงสรา้งผูบ้ริหาร เงินส ารอง

ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานใหม ่และมาตรฐานบญัชีใหม่ 

ค าตอบ นาย ธรณ ์ ประจกัษ์ธรรม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบว่า ตอ้งมีการส่งเสริมการขายกบัหอ

แว่นเพ่ือเพ่ิมยอดขาย ส่วนเร่ืองค่าเส่ือมราคาปี 2561 ท่ีเพ่ิมขึ้ นมาจากการลงทุน RX 

Automation ในประเด็นสินค้าคงเหลือ ในเร่ืองแม่พิมพ์แกว้ตามหลักการบัญชีถือว่าเป็น

ทรัพยสิ์นจะตัดบัญชีเมื่อแตกเสียหาย โดยปีท่ีผ่านมาไดม้ีการเพ่ิมจ านวนแม่พิมพ์แกว้ ส่วน
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สินคา้คงเหลือท่ีเป็นสินคา้ส าเร็จรูปมีเพ่ิมขึ้ นก็เพราะบริษัทฯ เพ่ิมก าลงัการผลิตเพ่ือรบั Brexit 

ในประเด็นอตัราแลกเปล่ียน บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน

ไว ้ส่วนการปรับโครงสรา้งผู ้บริหารก็เน่ืองจากบริษัทฯ จะมีผู ้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ 

บริษัทฯ จึงตอ้งท าการปรบัโครงสรา้งการบริหารล่วงหน้าเพ่ือใหผู้บ้ ริหารใหม่ท่ีเป็นมืออาชีพ

เรียนรูง้าน ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดก้ันเงินส ารองค่าชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหพ้นักงานท่ีเกษียณอายุตาม

กฎหมายแรงงานไวแ้ลว้ ซ่ึง นาง นฤภรณ ์ ประจกัษ์ธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและภาษี ไดช้ี้แจง

เพ่ิมเติมวา่ บริษัทฯ ไดต้ั้งเงินส ารองค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานไวจ้ านวน 15.4 ลา้นบาท 

และเปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 21 ส่วนมาตรฐานบัญชีใหม่คาดว่า 

บริษัทฯ ไมไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญั 

ค าถาม นาย นิรนัดร ์ จิตประกอบ ผูถื้อหุน้ สอบถามเร่ืองการตดัค่าเส่ือมราคา และจ านวนพนักงานท่ี

ลดลง 

ค าตอบ นาย ธรณ ์ ประจกัษ์ธรรม ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ตอบว่า ตามนโยบายบญัชี โครงการ RX 

Automation บริษัทฯ ท าการตัดค่าเส่ือม 10 ปี ส่วนเร่ืองจ านวนพนักงานในปีท่ีผ่านมาลดลง

ประมาณ 200 คน 

ค าถาม นาย เทอดศักด์ิ หวงัเสต ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงผลกระทบจาก Brexit ต่อผลประกอบการในปี 

2562 และ e-commerce  

ค าตอบ นาย ธรณ ์ประจกัษ์ธรรม ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ตอบว่า คาดว่าในไตรมาส 1 และ 2 ของ

ปี 2562 บริษัทฯ จะไดร้บัผลกระทบจากการเตรียมรับมือ Brexit ส่วนการท าธุรกิจดว้ย e-

commerce น่าจะท าไดย้ากเพราะลกูคา้ตอ้งการประสบการณใ์นการใชก้่อนตดัสินในซ้ือสินคา้ 

ประธานฯ ขอมติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุน้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก า ไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชีตามท่ีไดเ้สนอ 

มตทิี่ประชุม  โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

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

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

93 

- 

- 

383,890,399 

- 

- 

100.00 

- 

- 

รวมทั้งหมด 93 383,890,399 100.00 

 ทั้งน้ี เป็นไปตามความของขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
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วาระที่ 4.   พิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

ก าหนดวันเพื่อเป็นการก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) 

และก าหนดวนัจา่ยเงินปันผล 

ประธานฯ กล่าววา่ จากผลการด าเนินงานปี 2561 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นควร

จ่ายเงินปันผลประจ าปีใหผู้ถื้อหุน้ ซ่ึงตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 

ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ไดก้ าหนด

ไว ้ส าหรบัในปี 2561 บริษัทฯ น้ันไม่ตอ้งตั้งส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนัทุนส ารองของ

บริษัทฯ มีจ านวนครบตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 

146.03 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรร

เงินก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.28 บาท ซ่ึงไดจ้่ายปันผลระหว่าง

กาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2561 คงเหลือจ่ายในงวดน้ีในอตัราหุน้ละ 

0.22 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 30 ส าหรบัเงินปัน

ผลจ่ายจ านวน 18.97 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 0.04 บาทต่อหุน้ และในอตัรารอ้ยละ 20 ส าหรบัเงินปัน

ผลจ่ายจ านวน 85.38 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 0.18 บาทต่อหุน้ ซ่ึงผูร้บัเงินปันผลท่ีเป็นบุคคลธรรมดา

จะไดร้บัเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรษัฎากร ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ ้นท่ี

มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายปันผลในวันศุกร์ท่ี 3 

พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสรุปดงัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 (งบการเงินรวม) ปี 2560 (งบการเงินรวม) 

1. ก าไรสุทธิ 146.03 ลา้นบาท 183.46 ลา้นบาท 

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

3. ก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 146.03 ลา้นบาท 183.46 ลา้นบาท 

4. จ านวนหุน้ 474.32 ลา้นหุน้ 474.32 ลา้นหุน้ 

5. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ทั้งปี 0.28 บาท / หุน้ 0.35 บาท / หุน้ 

6. เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 0.06 บาท / หุน้ 0.08 บาท / หุน้ 

7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดทา้ย 0.22 บาท / หุน้ 0.27 บาท / หุน้ 

8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 132.81 ลา้นบาท 166.01 ลา้นบาท 

9. อตัราการจ่ายเงินปันผล 91 % 90 % 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียด ซ่ึงมีค าถามดงัน้ี  

ค าถาม นาย อนุ  วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงอตัราการจ่ายเงินปันผลในอนาคต 

ค าตอบ นาย ธรณ ์ ประจกัษ์ธรรม ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ตอบว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่จะบริหาร

ใหไ้ดผ้ลตอบแทนกลบัไปสงูเช่นในอดีต โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราสงูเช่นเดิม 
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ประธานฯ ขอมติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุน้อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปีตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

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

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

96 

- 

- 

390,272,699 

- 

- 

100.00 

- 

- 

รวมทั้งหมด 96 390,272,699 100.00 

 ทั้งน้ี เป็นไปตามความของขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 5. พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ส  าหรบัปี 2562 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นาย สิงห ์ตงัทตัสวสัด์ิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ า

เสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุน้ โดยประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นใหบ้ริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีเดิม เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยประจ าปี 2562 เน่ืองจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั มีมาตรฐานการท างานท่ีดีและมี

ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทั้งปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากน้ัน เมื่อได้

พิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนั

แลว้ เห็นวา่มีความเหมาะสมจึงเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา โดยมีรายนามผูส้อบบญัชี ดงัน้ี  

รายช่ือ เลขทะเบียนผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาต 

การลงนามตรวจสอบบญัชีในกลุ่ม TOG 

1. นางสาว ศิริวรรณ  นิตยด์ ารง 5906 เร่ิมเป็นผูล้งนามปี 2561 หรือ 

2. นาง สรินดา หิรญัประเสริฐวุฒิ 4799 เคยเป็นผูล้งนามปี 2558-2560 หรือ 

3. นางสาว กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 4377 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งนาม 

โดยก าหนดค่าสอบบญัชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงิน 2,190,000 บาท (สองลา้นหน่ึง

แสนเกา้หมื่นบาทถว้น) เท่ากบัปี 2561 และบริษัทฯ ยงัไดใ้หผู้ส้อบบญัชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย 

จ ากดั ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานและเคร่ืองจักรท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาก BOI 

ของบริษัทย่อยส าหรับปี 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวน 120 ,000 บาทต่อโครงการ 

(หน่ึงแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2561 ทั้งน้ีผู ้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ันไม่มี

ความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ แต่อยา่งใด 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผูถื้อหุน้

ท่านใดสอบถามค าถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีและค่าสอบบญัชีปี 2562 ตามท่ีไดเ้สนอ 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ และ

ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

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

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

96 

- 

- 

390,272,699 

- 

- 

100.00 

- 

- 

รวมทั้งหมด 96 390,272,699 100.00 

ทั้งน้ี เป็นไปตามความของขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ตามขอ้บงัคบัขอ้ 22 ของบริษัทฯ ไดก้ าหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครั้ง 

ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการท่ีมีอยูท่ั้งหมด ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้รศ.ดร. 

วิชา  จิวาลยั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอการพิจารณาในวาระน้ี ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครั้งน้ี  

รศ.ดร. วิชา  จิวาลยั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานต่อท่ีประชุมว่า ในการ

ประชุมคราวน้ีมีกรรมการครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน ไดแ้ก่ 

1.  นาย สิงห ์ตงัทตัสวสัด์ิ 2.  นาย ไพรชั เมฆอาภรณ ์

3.  นาง พรพรรณ โต๊ะตระกลู 4.  นาง อมลรตัน์ ประจกัษ์ธรรม 

รศ.ดร. วิชา  จิวาลัย รายงานเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  และ

เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เชิญใหผู้ถื้อ

หุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

รวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆ ล่วงหน้า แต่ไม่มีการเสนอช่ือกรรมการหรือวาระการประชุมเขา้

มายงับริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่ไดร้่วม

พิจารณา) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การ

ด าเนินงานของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ไดน้ าเสนอประวติัโดยย่อและประสบการณ์การท างานของ

กรรมการทั้ง 4 คน ใหผู้ ้ถือหุน้พิจารณาแลว้ในหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุน้ ดังน้ัน จึงขอเสนอใหท่ี้

ประชุมพิจารณาอนุมติัใหก้รรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลบัเขา้มาด ารง

ต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง และขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกเป็นรายบุคคล (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย

ออกจากหอ้งประชุมในระหวา่งพิจารณา) ดงัน้ี 
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1) นาย สิงห ์ตงัทตัสวสัด์ิ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

2) นาย ไพรชั เมฆอาภรณ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

3) นางพรพรรณ โต๊ะตระกลู กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท 

4) นางอมลรตัน์ ประจกัษ์ธรรม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท 

รศ.ดร. วิชา  จิวาลยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียด และไม่

มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามค าถามเพ่ิมเติม 

รศ.ดร. วิชา  จิวาลัย ขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ตามท่ีไดเ้สนอ 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้และผู ้รับมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ใหแ้ต่งตั้ง

กรรมการทั้ง 4 คน ซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

ของบริษัท ต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) นาย สิงห ์ตงัทตัสวสัด์ิ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

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

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

94 

1 

1 

390,192,999 

100 

79,600 

99.980 

0.001 

0.020 

รวมทั้งหมด 96 390,272,699 100.000 

2) นาย ไพรชั เมฆอาภรณ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

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

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

94 

1 

1 

390,192,999 

100 

79,600 

99.980 

0.001 

0.020 

รวมทั้งหมด 96 390,272,699 100.000 

3) นางพรพรรณ โต๊ะตระกลู กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท 

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

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

94 

- 

2 

383,263,099 

- 

7,009,600 

98.204 

- 

1.796 

รวมทั้งหมด 96 390,272,699 100.000 

4) นางอมลรตัน์ ประจกัษ์ธรรม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท 

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

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

94 

- 

2 

383,363,099 

- 

6,909,600 

98.230 

- 

1.770 

รวมทั้งหมด 96 390,272,699 100.000 

ทั้งน้ี เป็นไปตามความของขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 7.  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

ประจ าปี 2562 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้รศ.ดร. วิชา  จิวาลยั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เป็นผูน้ าเสนอการพิจารณาในวาระน้ี 

กรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 12 คน และมีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน 

2. คณะกรรมการกลยุทธธุ์รกิจ 5 คน 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3 คน 

ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ หมวด 4 เร่ืองกรรมการ ขอ้ 23 ก าหนดว่ากรรมการมีสิทธิไดร้ับ

ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนดและอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ ้นท่ีเขา้

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ัน จึงขอใหท่ี้ประชุมผู ้ถือหุน้ก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก า หนด

ค่าตอบแทนไดพิ้จารณาหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบั

ภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายและสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน  โดยค่าตอบแทน

กรรมการดงักล่าวน้ัน เพียงพอท่ีจะจงูใจใหไ้ดก้รรมการท่ีมีคุณภาพและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีใหบ้รรลุ

เป้าหมายและตามทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนประจ า : พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน เห็นควรใหจ้่ายค่าตอบแทนประจ าใหค้ณะกรรมการส าหรบัปี 2562 ไม่เกิน 

5,815,000 บาท เท่ากบัปี 2561 

2. โบนัสกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นควรใหจ้่ายโบนัสให้

คณะกรรมการ ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2561 ดว้ยจ านวนไม่เกิน 1,800,000 บาท (ปี 2560 

เท่ากบั 3,720,000  บาท)  
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รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2562 

และโบนัสกรรมการประจ าปี 2561 ไดร้บัไมเ่กิน 7,615,000 บาท 

รศ.ดร. วิชา  จิวาลยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด ซ่ึงมี

ค าถามดงัน้ี  

ค าถาม  นาย อนุ  วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงการพิจารณาโบนัสของกรรมการ 

ค าตอบ  รศ.ดร. วิชา  จิวาลัย กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอบว่า พิจารณาจากผล 

ประกอบการของบริษัทฯ เป็นส าคญั 

รศ.ดร. วิชา  จิวาลยั ขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2562 และ โบนัสส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2561 

ตามท่ีไดเ้สนอ 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู ้ถือหุ ้น และผู ้รับมอบฉันทะท่ีเข ้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสีย ง

ลงคะแนนดงัน้ี 

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

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

96 

- 

- 

390,272,699 

- 

- 

100.000 

- 

- 

รวมทั้งหมด 96 390,272,699 100.000 

 ทั้งน้ี เป็นไปตามความของมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 8.  พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกับการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์และการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้โดยผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 

ประธานฯ กล่าวว่า เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั (ก) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ข) ค าช้ีแจงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง การ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากดั สมาคม

การคา้และหอการคา้ และ (ค) พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติมโดยค าสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

(ก) ใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 30 เร่ือง การประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 30. คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ง

ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดร้บั

มอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 
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ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดร้บัมอบหมายจากประธาน

กรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น

รีบด่วนเพ่ือรกัษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมให้

เร็วกวา่น้ันก็ได ้โดยใหป้ระธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้ าหนด

วนั เวลา และสถานท่ีในการประชุมคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีมีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปรอ้งขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธาน

กรรมการ หรือกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันับ

แต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดใหม้ีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไดต้ามเง่ือนไข

ขัน้ตอน และ วิธีการ ท่ีกฎหมายก าหนด” 

(ข) ใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 36 เร่ืองการเรียกประชุมผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 

4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึงท่ีกล่าวมาแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญัผู ้

ถือหุน้ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คน

หน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ

เขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้ง

ระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้

ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็

ไดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อว่าเป็นการ

ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจาก

การจดัใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครั้งใด

จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 39 ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ี

ตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมในครั้งน้ันใหแ้ก่บริษัท” 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผูถื้อหุน้

ท่านใดสอบถามค าถามเพ่ิมเติม 

ประธานฯ ขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และการเรียกประชุมผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามท่ี

ไดเ้สนอ 
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มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมติัดว้ยเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 

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

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

96 

- 

- 

390,272,699 

- 

- 

100.000 

- 

- 

รวมทั้งหมด 96 390,272,699 100.000 

 ทั้งน้ี เป็นไปตามความของมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 9.  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะในท่ีประชุมสอบถามหรือมีผูใ้ดจะเสนอ

เร่ืองอ่ืนหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด า เนินกิจการของ

บริษัทฯหรือไม ่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดแ้สดงความคิดเห็นดงัน้ี 

ค าถาม นาย อนุ  ว่องสารกิจ ผู ้ถือหุน้ สอบถามถึงการประกอบการปี 2562 การขยายตลาดไปสู่

ประเทศอินเดีย 

ค าตอบ นาย ธรณ ์ ประจกัษ์ธรรม ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ตอบว่า ในปีน้ีบริษัทฯ เน้นท่ีการบริหาร

จดัการภายในดว้ยการลดตน้ทุนในการประกอบกิจการ ในตลาดประเทศสหรฐัอเมริกา ไดเ้กิด

การด าเนินธุรกิจท่ีผิดปกติขึ้ นและเป็นโอกาสของบริษัทฯ ท่ีจะใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยปีน้ี

บริษัทฯ จะเน้นไปท่ีประเทศตลาดสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี บริษัทฯ จะท าการตลาดใน

ประเทศไทยเพิ่มข้ึน อน่ึง บริษัทฯ มองวา่การขยายตลาดไปสู่ประเทศอินเดียท าไดค้่อนขา้งยาก 

เพราะลกัษณะตลาดท่ีมีอตัราการท าก าไรท่ีต า่ 

เมื่อไมม่ีค าถามอ่ืนใด ประธานฯไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบ

ฉันทะทุกท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการ ผู ้บริหาร ผูส้อบบัญชี และท่ีปรึกษา

กฎหมาย ท่ีไดก้รุณาสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งน้ี และกล่าวปิดการประชุม ในเวลา 12.30 

นาฬิกา 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

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

(นายสว่าง  ประจกัษ์ธรรม) 

ประธานท่ีประชุม 

 

 

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

(นาย เขมพฒัน์  เจริญพานิช) 

ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

 


