รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ครั้งที่ 14
บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และ สถานที่
การประชุมจัดขึ้ นเมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 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 ประธานคณะกรรมการ
2. นายธรณ์
ประจักษ์ธรรม กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ / กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายไพรัช
เมฆอาภรณ์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายบรรจง
จิตต์แจ้ง
ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ / กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
6. นายวิชา
จิวาลัย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
7. นายสาโรจน์
ประจักษ์ธรรม กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
8. นางพรพรรณ
โต๊ะตระกูล
กรรมการ
9. นายวิรชั
ประจักษ์ธรรม กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
10. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ
กรรมการ / เลขานุ การบริษัท
กรรมการบริษทั ที่ลาประชุม
1. นายเดวิด
แอนดรูว์ ครอส กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
2. นายณอน
ดาร์เรน ลอว์
กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
ฝ่ ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางอนุ รกั ษ์
รัตนสานส์สุนทร ผูจ้ ดั การสานักงานตรวจสอบภายใน
2. นางนฤภรณ์
ประจักษ์ธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและภาษี อากร
3. นายบัญชา
ยงฤทธิกุล
ผูจ้ ดั การโรงงาน TOG
4. นางอมลรัตน์
ประจักษ์ธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารซัพพลายเชน
5. นายสรัฐ
เตกาญจนวนิ ช ผูจ้ ดั การสานักวางแผนธุรกิจและการเงิน
นิตกิ รประจาบริษทั
1. นางเรวดี
จันทมณีโชติ
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ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
1. นางสรินดา
หิรญ
ั ประเสริฐวุฒิ ผูส้ อบบัญชีอนุ ญาตเลขที่ 4799
2. นางสาวศิริวรรณ นิ ตย์ดารง
3. นางสาวจินตนา อัมพรพะงา
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั นฤทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
1. นายนฤทธิ์
ดิเรกวัฒนชัย
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
1. คุณพรเทพ
เหลือทรัพย์สุข
(หมายเหตุ : เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รายงานประเด็นข้อ
ซัก ถามและความคิ ดเห็ นของผู ้ถือหุ น้ พร้อมคาชี้ แจงของบริ ษั ท ฯ โดยสรุ ปไว้ในรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาหนด
แนวทางไว้ใน AGM Checklist)
ก่อนที่ จะเริ่มการประชุ ม นายสรัฐ เตกาญจนวนิ ช ผู ้จัดการสานั กวางแผนธุ รกิจและ
การเงิน แจ้งแก้ไขรายงานประจาปี 2559 ซึ่งมีขอ้ มูลที่ไม่ถูกต้องในหน้า 63 ตารางข้อ 2. ใน
หัวข้อ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร โดยขอแก้ไขดังนี้
1. แก้ไขจานวนเงินเดื อนของผูบ้ ริหารประจาปี 2559 จาก 25,189,797 บาท/ปี
เป็ น 14,659,799 บาท/ปี
2. แก้ไขจานวนรวมค่าตอบแทนผูบ้ ริหารประจาปี 2559 จาก 29,225,231 บาท/ปี
เป็ น 18,695,233 บาท/ปี
ทั้ง นี้ ทางบริ ษั ท ฯ ได้จัด ท าใบแทรกการแก้ไ ขดัง กล่ า วในเล่ ม รายงานประจ าปี ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งแจ้งการแก้ไขบนเว็ปไซด์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
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
51
102,289,317
21.57
มอบฉันทะ
46
206,377,781
43.51
ประชุมรวมทั้งหมด
97
308,667,098
65.08
จานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด
1,296
474,318,000
100.00
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. ในการประชุ มผูถ้ ือหุน้ ต้องมี ผูถ้ ื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
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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 ขอให้การออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอย่างถูกต้องแล้ว
ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม การประชุ ม วาระต่ างๆ ประธานฯ ขอให้เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท แจ้ง วิ ธี ก าร
ลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบโดยนางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ กรรมการและเลขานุ การบริ ษัท
ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้หุน้
1 หุน้ มีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลง
มติ ผู ้ถือหุน้ คนนั้ นไม่มีสิ ทธิ 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
การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งนี้ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ
ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานฯ
ได้ขออาสาสมัครที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมเพื่อช่วยเป็ นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงครั้งนี้ ซึ่ง นางสาวจิติมา กัลยากนกวรรณ ได้รบั เป็ นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงสาหรับการประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมและดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.
พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ครั้งที่
13 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจาปี 2559 ครั้งที่ 13 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยได้จดั ทาภายใน
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14 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือหุน้ และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ตามที่ กฎหมายกาหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และได้ส่งสาเนาให้ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดและไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่าน
ใดมีคาถาม ในการพิจารณาวาระนี้
ประธานฯ ขอมติ จ ากที่ ประชุ มผู ้ถื อหุ น้ พิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ตามที่ได้เสนอ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว จึ ง มี ม ติ รับ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น
ประจาปี 2559 ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ
ด้วยเสียงข้างมากของจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
รับรอง
105
311,451,298
100.00
ไม่รบั รอง
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
105
311,451,298
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 2559 ตาม
หนังสือรายงานประจาปี
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ นายธรณ์ ประจัก ษ์ ธ รรม กรรมการผู ้จัด การ
รายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ประจาปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดงั นี้
1. ภาพรวมของบริษัทฯ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีโรงงานอยู่ 2 แห่งตั้งอยู่ที่บางบัวทอง
คือ โรงงานผลิตเลนส์หล่อสาเร็จรูป และโรงงานผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล ผลิตภัณฑ์ก็ยงั
อยู่ในกรอบเดิมคือ เลนส์สาเร็จรูป แม่พิมพ์สาเร็จ เลนส์สายตาเฉพาะบุคคล และมี ผลิตภัณฑ์
เลนส์ป้องกันแสงแดด
2. วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็ นบริษัทฯ ที่มี
นวัตกรรม มุ่งเน้นการบริหารต้นทุ น และจะเป็ นผูผ้ ลิตเลนส์อิสระที่ เชื่อถือได้ เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจให้แก่ค่คู า้ ของบริษัทฯ
3. รอบระยะเวลา 10 ปี ที่ ผ่ านมาในแง่รายได้ บริษั ท ฯ สามารถรักษาการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยได้รอ้ ยละ 4.8 ต่อปี
4. ในปี ที่ผ่านมา บริษัทฯได้รบั ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
สามัญประจาปี 2559 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุ นไทย บริษัทฯ ได้รับ
การประเมิน การกากับดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท ประจ าปี 2559 จัดอยู่ในระดับ 4 ดาว “Top
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Quartile” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) และได้รับใบรับรอง
ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์
5. ระบบการผลิตของบริษัทฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานดังนี้ ISO9001 ใน
ด้านการผลิต ISO13485 ในด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์ และ ISO14001 ในด้านสิ่งแวดล้อม
6. บริ ษั ท ฯ เน้นการส่ ง ออกกว่า ร้อ ยละ 95-96 ของรายได้ร วม คู่ค า้ ของ
บริษัทฯ มีกว่า 50 ประเทศทัว่ โลก ส่วนใหญ่เป็ นประเทศในยุโรปและเอเชียแปซิฟิก
7. สัดส่วนของรายได้ปี 2559 กลุ่มประเทศยุโรปเป็ นกลุ่มหลักที่ บริษัทฯ ทา
รายได้ประมาณ 774 ล้านบาท
8. การบริหารกิจการเพื่อความยัง่ ยืน บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการบริหาร
เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืน หรือ Sustainable Caring ต่อลูกค้า และพนักงานของบริษัทฯ
ในส่วนการบริหารห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ เน้นการให้วสั ดุอย่างคุม้ ค่า
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด
เกี่ ยวกับรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษั ทฯ ในรอบปี 2559 ซึ่ งมี ผู ้ถือหุ น้ และผู ้รับมอบ
ฉันทะสอบถามดังนี้
คาถาม นายพรเทพ เหลื อทรัพย์สุข ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู ้ลงทุ นไทย สอบถามใน 2
ประเด็นดังนี้
1. แผนการในอนาคตเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและการควบคุมต้นทุน
ของบริษัทฯ มีอย่างไร
2. บริษัทฯ มีการพัฒนาการนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ อย่างไร
คาตอบ 1. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบคาถามในประเด็นแผนการใน
อนาคตเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและการควบคุมต้นทุนของบริษัทฯ
ว่า ในปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดาเนิ นการยุบสายการผลิตซึ่งสะท้อนถึง Productivity
Improvement ของบริษัทฯ เช่น การยุบสายการผลิต เลนส์หล่อของTOC ที่บางบัว
ทองและย้ายสายการผลิตนั้นมารวมไว้ที่โรงงาน TOG บางบัวทอง ส่งผลให้บริษัทฯ
ประหยัดค่าน้ าค่าไฟฟ้ าประมาณ 12 ล้านบาท ต่อปี บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นถึง สร้าง
ความยัง่ ยื น ให้แ ก่ บุ ค คลากรของบริ ษั ท โดยให้มี ก ารฝึ กอบรมแก่ พ นั ก งานอย่า ง
ต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนพัฒนาสายผลิตแบบ Rx Automationโดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตล่าสุดเพื่อรักษาระดับการแข่งขันของบริษัทฯ โดยในการพัฒนา
สายการผลิต RX Automation นั้นบริษัทฯ ยังไม่ได้ดาเนิ นการผลิตเต็มตามกาลัง
ผลิ ต เพราะต้อ งการเหลื อ ก าลัง ผลิ ต เพื่ อ รองรับ เทคโนโลยี ที่ มี ก ารพัฒ นาและ
เปลี่ยนแปลง
2. นางสาววิจิ ตต์ ทวีปรี ช าชาติ กรรมการและเลขานุ การบริ ษั ท ได้ตอบคาถามใน
ประเด็นพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ ว่า บริษัทฯ ติดตาม
และประเมิ น ผลการต่ อ ต้า นทุ จ ริ ต ของบริ ษั ท ฯ โดยผู ้ต รวจสอบภายในและผู ้
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ตรวจสอบอิสระจากภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดาเนิ นการต่ออายุใบรับรอง
การต่อต้านทุจริตและคอรัปชัน่ เมื่อใบรับรองฉบับเก่าหมดอายุ
คาถาม นายเทอดศัก ดิ์ หวังเสต ผู ้ถือหุ น้ สอบถามถึ งวัตถุ ประสงค์ของการตั้งบริ ษั ทย่อยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาว่ามีอย่างไร
คาตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบคาถามว่า วัตถุประสงค์ของการตั้ง
บริ ษั ท ย่ อ ยในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าคื อ เพื่ อ ท าธุ ร กิ จ จั ด จ าหน่ ายใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุ ลูกค้าสหรัฐไม่ นิยมซื้ อสินค้าจานวนมากๆ แต่ นิยมซื้ อจานวน
น้อยเพื่อลดภาระสินค้าคงคลัง โดยบริษัทฯ จะ Sub-contract ให้กบั บุคคลที่สามที่มี
ความเชี่ยวชาญธุรกิจจัดจาหน่ ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นผูด้ าเนิ นการบริษัทย่อย
แทนบริษัทฯ ซึ่งจะการดาเนิ นการในลักษณะดังกล่าวจะประหยัดกว่าที่ บริษัทฯ จะไป
ดาเนิ นการเอง
คาถาม นายชัยชนะ ปิ ยะมาวดี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามถึงประเภทและต้นทุนของพลาสติกชีวภาพที่
บริษัทฯ ใช้อยูเ่ ป็ นวัตถุดิบว่าเป็ นอย่างไร
คาตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบคาถามว่า วัตถุดิบที่ นามาทาเลนส์
เป็ น Specialty Chemical ราคาต้นทุ นไม่ผันผวนเหมือนสินค้า Commodity โดย
LeafECOใช้วตั ถุดิบจากภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรไทยได้
อีกด้วย
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2559
วาระที่ 3.
พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับ
ปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าว
สรุปงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสรุปได้วา่
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,933.99 ล้าน
บาท รายได้รวม 2,006.05 ล้านบาท กาไรสุทธิ 250.37 ล้านบาท กาไรสุ ทธิต่อหุน้ 0.53
บาท และสาหรับงบแสดงฐานะการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์รวม 2,591.31 ล้านบาท หนี้ สินรวม 735.23 ล้านบาท ส่วนของผูถ้ ือหุน้ 1,856.08
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 2559
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามรายละเอียด ซึ่ง
มีคาถามดังนี้
คาถาม นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผูถ้ ือหุน้ สอบถามถึงข้อมูลที่ปรากฏใน หน้า 125 ของรายงาน
ประจาปี เกี่ยวกับสาเหตุที่หนี้ ค้างชาระเกิน 365 วัน ของปี 2559 เพิ่มขึ้ นจากปี 2558
ว่ามีอย่างไร และสาเหตุที่รายได้จากเวียดนามในปี 2559 ลดลงว่าเป็ นเพราะเหตุใด
คาตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบคาถามว่า หนี้ ค้างชาระที่เพิ่มขึ้ นมา
จากลูกค้าจากยุ โรปจานวน 1 ราย ซึ่ งกาลังประสบปั ญ หาทางธุ รกิจ โดยก่อนหน้านี้
บริษัทฯ ได้พบปั ญหานี้ และพยายามจากัดการปล่อยเครดิตให้แก่ลกู ค้ารายดังกล่าว จึง
ท าให้บ ริ ษั ท ฯ ประสบความเสี ย หายไม่ม าก ส่ ว นกรณี เ วี ย ดนามที่ มี ร ายได้ล ดลงก็
สืบเนื่ องจากปี ที่แล้วมีการดาเนิ นธุรกิจ เพื่อแย่งชิงฐานลูกค้า
คาถาม นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามถึงนิ ยามของคาว่า “สัญญาเช่า
อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง” ที่ปรากฏอยูใ่ น หน้า 122 ของรายงานประจาปี
คาตอบ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้ อบบัญชี ได้ตอบคาถามว่า “สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ มี
ความเสี่ยง” ปรากฏอยูใ่ นหมายเหตุ ประกอบงบการเงินอธิบายประเภทสัญญาเช่า โดย
เป็ นคาเฉพาะทางบัญชีซึ่งไม่ได้มีความหมายว่าเป็ นการเช่าอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง
ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้ นสุด วันที่ 31ธันวาคม 2559 ตามที่ได้เสนอ
มติที่ประชุม โดยที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติ อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
117
368,264,298
100.00
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
117
368,264,298
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
ประจาปี 2559 และวัน ปิ ดสมุ ดทะเบียนพักการโอนเพื่อสิทธิในการรับ
เงินปั นผล
ประธานฯ กล่ าวว่า จากผลการดาเนิ นงานปี 2559 คณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปั นผลประจาปี ให้ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงิน
ปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ท ธิ ของงบการเงิ นรวมหลังหัก เงิ นสารองต่างๆ ทุ ก
ประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ สาหรับในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ตอ้ งตั้งสารองตาม
7

กฎหมาย เนื่ องจาก ณ ปั จจุบนั ทุนสารองของบริษัทฯ มีจานวนครบตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 250.37
ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรเงิน
กาไร และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.42 บาท ซึ่งได้จ่ายปั นผลระหว่าง
กาลไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คงเหลือจ่ายในงวดนี้ อีกใน
อัตราหุน้ ละ 0.32 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิที่เสียภาษี เงินได้นิติบุคคล
ในอัตราร้อยละ 20 สาหรับเงินปั นผลจ่ายจานวน 91.38 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.19 บาทต่อ
หุน้ และร้อยละ 30 สาหรับเงินปั นผลจ่ายจานวน 60.40 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.13 บาทต่อ
หุน้ ซึ่งผูร้ บั เงินปั นผลที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะได้รบั เครดิตภาษี ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวล
รัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันพุธที่ 19 เมษายน
2560 และให้ร วบรวมรายชื่ อ ตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 และ
กาหนดจ่ายปั นผลในวันพฤหัสที่ 4 พฤษภาคม 2560
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล ปี 2559 (งบการเงินรวม)
ปี 2558 (งบการเงินรวม)
1. กาไรสุทธิ
250.37 ล้านบาท
230.00 ล้านบาท
2. หักสารองตามกฎหมาย 5%
--- ล้านบาท
--- ล้านบาท
3. ก าไรสุ ท ธิ ห ลัง หัก ส ารอง
250.37 ล้านบาท
230.00 ล้านบาท
ตามกฎหมาย
4. จานวนหุน้
474.32 ล้านหุน้
474.32 ล้านหุน้
5. เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ ทั้งปี
0.42 บาท / หุน้
0.38 บาท / หุน้
6. เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล
0.10 บาท / หุน้
0.08 บาท / หุน้
7. เงินปั นผลจ่ายงวดสุดท้าย
0.32 บาท / หุน้
0.30 บาท / หุน้
8. รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น
199.21 ล้านบาท
180.24 ล้านบาท
9. อัตราการจ่ายเงินปั นผล
80 %
78 %
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
117
368,264,298
100.00
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
117
368,264,298
100.00
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ทั้งนี้ เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริ ษัท ฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 5.
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน สาหรับปี 2560
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูน้ าเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุน้ ดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีเดิมเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยประจ าปี 2560 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ส านั ก งาน อี ว าย จ ากัด มี
มาตรฐานการทางานที่ดีและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่าง
ดีมาโดยตลอด นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทีย บกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาโดยผูส้ อบบัญชีบริษัทฯ ที่จะลงนาม 1 คน คือ
รายชื่อ
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั
ตรวจสอบบัญชี TOG
อนุ ญาต
1. นางสรินดา หิรญ
ั ประเสริฐวุฒิ
4799
ปี 2558 - 2559 หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
4377
2559 หรือ
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี
4451
2559
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็ นเงิน 2,190,000 บาท
(สองล้านหนึ่ งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้ นจากปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 155,000 บาท
(หนึ่ งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์
หรื อส่วนได้เสี ย กับบริ ษั ท ฯ/บริ ษั ท ย่อย/กรรมการ/ผู ้บริ ห าร/ผู ้ถือหุ น้ รายใหญ่ แต่ อย่างใด
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผูถ้ ื อหุน้
ท่านใดสอบถามคาถามเพิ่มเติม
ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชีและ
ค่าสอบบัญชีปี 2560 ตามที่ได้เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุ มตั ิดว้ ยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
119
368,355,298
100.00
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
119
368,355,298
100.00
ทั้งนี้ เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริ ษัท ฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ตามข้อบังคับข้อ 22 ของบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู่ท้งั หมด ประธานฯ
ได้มอบหมายให้ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ น
ผูน้ าเสนอการพิจารณาในวาระนี้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งนี้ มีกรรมการครบ
กาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระจานวน 4 คน ได้แก่
1. นายวิชา จิวาลัย
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. Mr. Sean Daren Lawe
4. Mr. David Andrew Cross
นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุ ลาคม ถึ ง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เชิญให้ผูถ้ ื อหุน้ เสนอรายชื่อบุ คคลที่ เห็ นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุม
ต่ า งๆ ล่ ว งหน้ า แต่ ไ ม่ มี ก ารเสนอชื่ อ กรรมการหรื อ วาระการประชุ ม เข้า มายัง บริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน (โดยกรรมการที่ มี ส่ ว นได้เ สี ย ไม่ ไ ด้ร่ ว ม
พิจารณา) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์แก่การ
ดาเนิ นงานของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ได้นาเสนอประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทางาน
ของกรรมการทั้ง 4 คน ให้ผู ้ถือหุน้ พิจ ารณาแล้วในหนั งสือเชิญประชุ มผูถ้ ื อหุ น้ ดังนั้ น จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิให้กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระทั้ง 4 คน
กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งต่ออีกวาระหนึ่ ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกเป็ นรายบุคคล (โดย
กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมในระหว่างพิจารณา) ดังนี้
1) นายวิชา จิวาลัย กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระ
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
118
368,355,198
99.999973
ไม่เห็นด้วย
1
100
0.000027
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
119
368,355,298
100.00
2) นายบรรจง จิตต์แจ้ง กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระ
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
118
368,355,198
99.999973
ไม่เห็นด้วย
1
100
0.000027
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
119
368,355,298
100.00
วาระที่ 6.
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3)

นายณอน ดาร์เรน ลอว์ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการ
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
118
368,345,298
99.9973
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
1
10,000
0.0027
รวมทั้งหมด
119
368,355,298
100.00
4) นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการ
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
118
368,345,298
99.9973
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
1
10,000
0.0027
รวมทั้งหมด
119
368,355,298
100.00
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามคาถามเพิ่มเติม
ประธานฯ ขอมติ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ การเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ 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 2560
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูน้ าเสนอการพิจารณา
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 6 คน
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 3 คน
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 เรื่องกรรมการ ข้อ 23 กาหนดว่ากรรมการ
มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษั ทฯ ในรูปของเงิ นรางวัล เบี้ ยประชุ ม บาเหน็ จ โบนั ส หรื อ
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ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกาหนดและอนุ มตั ิดว้ ยคะแนน
เสียง 2 ใน 3 ของผูถ้ ื อหุน้ ที่ เข้าร่วมประชุ มและมีสิทธิ ออกเสีย งลงคะแนน ดังนั้ น จึ งขอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2560
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 ะจู ง 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 2560 ไม่เกิน 5,955,000 บาท (ปี 2559 เท่ากับ 5,647,000 บาท)
2. โบนั สกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรจะตอบแทนกรรมการ
เนื่ องจากผลการดาเนิ นงานในปี 2559 ประสบความสาเร็จตามที่มุ่งมัน่ ไว้ดว้ ยโบนัสจานวนไม่
เกิน 5,647,000 บาท (ปี 2558 เท่ากับ 4,883,000 บาท)
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ
ในปี 2560 และโบนัสกรรมการประจาปี 2559 ได้รบั ไม่เกิน 11.60 ล้านบาท
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู ้ถือหุน้ 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 2560 ตามที่ได้เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุ มตั ิดว้ ยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
119
368,355,298
100.00
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
119
368,355,298
100.00
ทั้งนี้ เป็ นไปตามความของมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด
พ.ศ. 2535
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วาระที่ 8.

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะในที่ ประชุ มสอบถาม
หรือมีผูใ้ ดจะเสนอเรื่องอื่นหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนิ นกิจการของบริษัทฯหรือไม่ มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นดังนี้
คาถาม นายอนุ กลู ปิ ยะธนานุ กลู ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเป็ น 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. กาลังผลิตที่เพิ่มขึ้ นของสายการผลิตใหม่และสัดส่วนของเลนส์ฝนพิเศษที่เพิ่มขึ้ น มี
อย่างไร
2. บริษัทฯ มีมาตรการเกี่ยวกับความเสี่ยงในยุโรป อย่างไร
3. บริษั ทฯ มีแ นวโน้มที่ จะนาธุ รกิจหอแว่นเข้าร่วมกับบริษั ทฯ ในตลาดหลักทรัพ ย์
หรือไม่
คาตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบคาถามว่า
1. สายการผลิ ต เลนส์สัง่ ฝนพิ เ ศษที่ เ พิ่ ม ขึ้ นมา จะเริ่ ม ผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ไ ด้ภ ายใน
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 โดยมีกาลังผลิตประมาณ 3,600 ชิ้ นต่อวัน และได้รบั
สิทธิประโยชน์ทางภาษี จาก BOI
2. ส่วนกรณีผลกระทบจาก Brexit คู่คา้ สาคัญของบริษัทได้ทาการประเมินผลกระทบ
จากความเสี่ ย งและปรับ กลยุ ท ธ์ แ ละยัง ได้ม อบข้อ มู ล ดั ง กล่ า วให้กับ บริ ษั ท ฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับกลุ่ม SME ในยุโรปที่ ยงั ไม่ได้รับการดู แล
จากบริษัทขนาดใหญ่
3. ปั จจุบนั ยังไม่มีแผนการนาธุรกิจหอแว่นเข้าร่วมกับบริษัทฯ
คาถาม นางสาวกัลชุญา ศุขเทวา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเป็ น 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สภาพตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาที่บริษัทฯ กาลังจะตั้งบริษัทย่อยขึ้ นมีอย่างไร
2. บริษัทฯ ได้ดาเนิ นการขยายตลาดไปยังภูมิภาคใดของประเทศประเทศเวียดนาม
คาตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบคาถามว่า
1. สาเหตุต้งั บริษัทย่อยเพื่อจาหน่ ายสินค้าของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ
(1) ลูกค้ารายใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกครอบงาจากผูผ้ ลิตรายใหญ่ ทาให้
การเปลี่ยนมาใช้สินค้าจากผูผ้ ลิตรายอื่นค่อนข้างยาก บริษั ทฯ จึ งใช้วิธีการนาเสนอสิ นค้าที่
ผูผ้ ลิตรายใหญ่ไม่นาเสนอให้ลกู ค้ารายใหญ่
(2) สินค้าเลนส์แว่นตาเป็ นเครื่ องมือแพทย์ในสหรัฐอเมริกาที่ผูกกับการประกัน
สุขภาพต้องได้รบั Vision Insurance Code ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รบั แล้ว
(3) สหรัฐมีธุรกิจ SME ธุ รกิจห้องแล็ปขนาดเล็กจานวนมากซึ่งต้องใช้วิธี Knock
Door เพื่อเข้าหาลูกค้า
2. ส่วนตลาดเวียดนามนั้น บริษัทฯ ได้วาง Key Account ไว้ท้งั สามภูมิภาคทั้งภาคเหนื อ
ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่ งปั จจุบันสินค้าที่ ขายยังเป็ นสินค้าพื้ นฐานของบริษัทฯ แต่
หากอนาคตตลาดเวียดนามแข็งแรงขึ้ นกว่านี้ บริ ษั ทฯ จะนาสิ นค้า Premium ของ
บริษัทฯ ไปขายเพิ่มเติมต่อไป
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คาถาม นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผูถ้ ื อหุน้ สอบถามถึงจานวนงบประมาณในการทา R&D ว่ามี
เท่าใด และสอบถามแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีอย่างไร
คาตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบคาถามว่า บริษัทฯ ตั้งงบประมาณ
ในการท า R&D ไว้จ านวนร้อ ยละ 1 ของรายได้ต่ อ ปี โดยบริ ษั ท ฯ เน้ น การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดสินค้าที่ มีอยู่ในปั จจุบัน บริษัทฯ ยังร่วมกับสถาบัน ภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ย โดยปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ร่วมกับ NECTEC ของ สวทช.
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการรับทางานวิจยั ให้กบั บริษัทอื่นๆ เช่น จากกลุ่ม
Start-up เป็ นต้น
คาถาม นายมนต์ชัย อุ ดมหิรัญ ผู ้ถือหุ น้ สอบถามเกี่ ย วกับ สายการผลิต ใหม่ ใน 3 ประเด็ น
ดังต่อไปนี้
1. เมื่อเปิ ดสายการผลิตใหม่ กาลังการผลิตในปี 2560 และ 2561 เป็ นอย่างไร
2. เมื่อเปิ ดสายการผลิตใหม่ Order Leap Time เป็ นอย่างไร
3. จานวนของเสียที่เกิดจากการผลิตเป็ นอย่างไร
4. สายการผลิตใหม่ตอ้ งเปลี่ยนแม่พิมพ์หรือไม่
คาตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบคาถามว่า
1. ในประเด็นกาลังการผลิต จานวนปริมาณการผลิตในปี 2560 และ 2561 จะเพิ่ม
เฉพาะเลนส์ส่วนบุคคล
2. ปั จจุบนั บริษัทฯ มี Order Leap Time ช้ากว่า Best Practice อยู่ 1 วัน บริษัทฯ จะ
พยายามลดเวลาดังกล่าวลงเพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างกันมาก
3. ประเด็นของเสีย บริษัทฯ ตั้งเป้าจะลดของเสียลงอย่างต่อเนื่ อง
4. ส่วนประเด็นสุดท้าย เนื่ องจากสายการผลิตใหม่เป็ นสายการผลิตเลนส์สายเฉพาะ
บุคคลจึงไม่ตอ้ งใช้แม่พิมพ์ใหม่
เมื่อไม่มีคาถามอื่นใด ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
ทุ ก ท่ า น ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการอิสระ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่ ไ ด้กรุ ณาสละเวลามาร่วมการประชุ มในครั้งนี้ และกล่าวปิ ดการประชุ ม ในเวลา
12.00 นาฬิกา

....................................................
(นายสว่าง ประจักษ์ธรรม)
ประธานที่ประชุม
...................................................
(นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ)
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
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