(Translations)
Minutes of The 2016 Annual General Meeting of Shareholders No. 13
of
Thai Optical Group Public Company Limited (the Company)
Time and Venue: The meeting was held on Tuesday, April 5, 2016 at 10.00 hrs., at Convention CD Room,
Ambassador Hotel No. 171 Sukumvit Soi 11 Road, Klongtoey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110.
Present Directors:
1. Mr. Sawang
Pracharktam
2. Mr. Singh
Tangtatswas
3. Mr. Phairuch Mekarporn
4. Mr. Banchong Chittchang
5. Mr. Wicha
6.
7.
8.
9.
10.

Mr. Sarote
Mrs. Pornpun
Mr. Wirach
Miss. Wichit
Mr. Torn

Jiwalai
Prachaktam
Thotrakul
Pracharktam
Thaveeprechachat
Pracharktam

Chairman of the Board of Directors
Chairman of the Audit Committee/ Independent Director
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
Member of the Audit Committee/
Independent Director
Chairman of Business Strategic Committee/
Member of the Nomination and Remuneration Committee/
Independent Director
Member of the Audit Committee/
Member of the Nomination and Remuneration Committee/
Independent Director
Director/ Member of Business Strategic Committee
Director
Director /Member of Business Strategic Committee
Director/Company Secretary
Director/ Member of Business Strategic Committee/Managing Director

Name list of directors not in attendance:
1. Mr. David Andrew Cross
Director/ Member of Business Strategic Committee
2. Mr. Sean Darren Lawe
Director/ Member of Business Strategic Committee
Name list of Executive Management present:
1. Mrs. Anuruk Rattanasansuntorn
Internal Audit Manager
2. Mrs. Narueporn Pracharktam
Accounting and Tax Division Manager
3. Mr. Smith Teganjanavanich
Plant Division Manager (Poly Sun)
4. Mr. Bancha Yongrithikul
Plant Division Manager (TOG)
5. Miss Michelle Hsieh
Sales and Marketing Division Manager
6. Mr. Sarath Teganjanavanich
Business Planning and Finance Division Manager
Legal Representative of the Company
1. Mrs. Rewadee Jantamaneechote
Representative Auditor from EY Office Limited:
1. Mrs. Sarinda Hirunprasurtwutti
CPA (Thailand) No. 4799
2. Miss Siriwan Nitdumrong
3. Miss Jintana Aumpornphanga
Representative from Thai Investors Association:
1. Ms. Rujira Bangkunthum
(Remark: To follow Good Corporate Governance Principles, the Company recorded the substance of enquiries,
discussion and clarification in the minutes of shareholders’ meeting in accordance with the AGM Checklist
recommended by the Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand (SEC)).
The Beginning of the Meeting:
Mr. Sawang Pracharktam, Chairman of the Board of Directors, presided as Chairman of the Meeting (the
Chairman) had welcomed and conveyed gratitude to all shareholders and proxies for contributing their valuable
time to attend the Meeting. The Chairman announced that there were shareholders and proxies who attended
the Meeting hereunder:
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Self-Attended
By proxy
Total Amount
Total amount of Shareholders

Amount
(persons)
40
30
70
1,500

Number of
Shares/Rights
119,800,207
162,035,000
281,835,207
474,318,000

Proportion
(%)
25.26
34.16
59.42
100

According to the Company’s Article of Association Clause 39 defined that in the meeting of shareholders, the
total persons and proxies attended the meeting should not be less than 25 persons and the total numbers of
shares should not be less than one third of the total numbers of free float shares of the Company’s total paid up
shares which was 474,318,000 shares or not less than 158,106,000 shares which were considered forming a
quorum.
As above said proportions, the Meeting was therefore considered to form a quorum.
Pursuant to Section 33 of the Public Limited Company Act provides that to cast a vote, each share shall have one
vote. Voting shall be done on the open basis, unless at least five shareholders request to vote by other means.
Generally, voting by showing hand is recognized as a voting on the open basis. However, the Company has used
the computer system to facilitate the process of registration and voting calculation. There were at least five
shareholders who made a request and proposed to vote by using computer system. The Chairman, therefore,
concluded to the Meeting that voting of shareholders shall be facilitated by the computer system using the
method of writing votes on ballots of each agenda.
Before commencement of the Meeting, the Chairman asked the Company Secretary to explain the voting
procedure to the Meeting. The Company Secretary explained to the voting procedure for each agenda to the
Meeting as follows:
With reference to the Company’s Article of Association Clause 42 defining that the vote casting in the Meeting
was one share per one vote, in case that, any shareholders who were considered a the stakeholders in any
agendas then their votes would not be counted in that agenda. In the voting procedure for each agenda,
shareholders and proxies could vote only for approval, disapproval or stays abstain. Only, the votes of
disapproval and abstention would be counted in each issue by marking the voting cards and please raise their
hands then the Company’s staff would collect the voting cards . The votes to disapprove and abstain would then
be deducted from the total votes in the Meeting to obtain the remaining concurrence in each issue. Except
Agenda Item 6, for considering and appointing directors to replace directors whose terms are expired by
rotation. Shareholders had the right to vote in the election of directors individually. The Company will collect a
ballot of all shareholders and proxies who voted approval, disapproval and abstain for counting the electoral
votes individually. If shareholders and proxies did not submit their ballots, their votes would be considered as
abstain. After that, the Chairman would announce voting results to the Meeting.
The Annual General Meeting of Shareholders of this time, there were one extraordinary agendas and no any
additional proposed agenda from shareholders after the Company had announced on the Company’s website and
the website of the Stock Exchange of Thailand. Moreover, the Chairman had asked for a volunteer who was a
shareholder in the Meeting to investigate and being the witness in the counting votes during the Meeting. And
Mr. Yosanun Pracharktam presided as the volunteer.
The Chairman announced to open the Meeting and then conducted the Meeting according to the following
agendas:
Agenda Item 1: To certify the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders No.12
which was held on April 1, 2015.
The Chairman proposed the Meeting to consider and certify the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of
Shareholders No.12 which was held on April 1, 2015 that were prepared and sent the copy within 14 days from
the date of the meeting to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce within the timeframe in
compliance with Thai law and also being announced on the Company’s website. Also, the copy of the said
minutes had already been delivered together with the Meeting Invitation letter to all shareholders.
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The Chairman opened opportunity to shareholders and proxies to put forward their questions and comments.
And there were no questions and comments raised, while the Meeting was considering this agenda.
The Chairman requested the Meeting had the resolution to certify the minutes of the 2015 Annual General
Meeting of Shareholders No.12 which was held on April 1, 2015 as proposed.
Resolution: The Meeting had considered and resolved to certify the minutes of the 2015 Annual General
Meeting of Shareholders No.12 which held on April 1, 2015 as proposed by major votes of shareholders and
proxies who attended the Meeting as follows:

Approved
Disapproved
Abstained
Total

Amount
(persons)
78
78

Number of
Shares/Rights
294,207,291
294,207,291

Proportion (%)
100
100

It is in accordance with the Company’s Articles of Association Clause 42(1) and Section 107 of Public Company
Limited Act B.E. 2535.
Agenda Item 2: To acknowledge the Company’s operating results for the year 2015
in accordance with the Annual Report.
The Chairman had assigned Mr. Torn Pracharktam, Managing Director to report the Company’s operating results
for the year 2015 to the Meeting as follows;
1. The Company had sustainable growth in the revenue and profit throughout 10 years of the Company’s
operation which can be shown not only the increasing of the average income at 5 percent whilst the
increasing of the average of profit at 12 percent, but also supported by various awards in relation to the
Company’s performance, the promotion of corporate social and environment which can be described as
follows;
- SET Awards 2015 for “The Best Company Performance” (among listed company that has market
capital under 3 billion million) from the Stock Exchange of Thailand.
- SET Sustainability Awards 2015 and Thailand Sustainability Investment 2015 from the Stock
Exchange of Thailand.
- Thai Investors Association and The Stock Exchange of Thailand had assessed the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company and rated the Company in "Excellent" level for five
consecutive years (year 2011-2015).
- 2015 Sustainable Investment as ESG 100 by Thaipat Institute.
- Award to certify that the Company has good standard for anti-corruption by CAC (Collective Action
Coalition) in the rage 79.
- TOG had been assessed with the ranking of 4-stars with "Top Quartile" of Corporate Governance
Report 2014(CGR 2014) by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC), the Stock
Exchange of Thailand, and Thai Institute of Directors (IOD).
- The Children Sustainability Forum: Business for the Future 2015 from Unicef and The Stock
Exchange of Thailand& Thaipat Institute.
2. The Company’s Business Overall. The Company has the customers in various countries, more than 50
countries around the world. The majority of the Company’s customers is located in Europe zone.
However, the Company anticipated to maximize the business value for the best benefit to all
shareholders by expanding the sale volume in America Continental gradually.
3. Marketing and Sales Strategy. In year 2016, the Company has a plan to expand business opportunity in
America Continental market with the anticipation to increase the business market in America Continental
from 6% in year 2015 to 12% in year 2016. The Company also expected the growth in Europe market at
39 % (which is lesser than last year which was at 43%), in Australia and New Zealand market at 30%,
Asia and Africa market at 19%. The Company expected that the growth of valued added lenses,
standard lenses and Rx lenses would be 38.6%, 29.1% and 26% respectively.
4. Change of Corporate identity. The Company has changed the corporate identity to improve Company’s
image to be a modernized and lean organization. New Company’s corporate identity was below;
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The Company will apply the new corporate identity to all Company’s product packages. Moreover, the
Company will provide more content and Company’s information onto Company’s website to provide
appropriate information to all shareholders and other persons who are interested in the Company’s
business.
5. In year 2015, the Company has a good growth of Company’s revenue and benefit which was beyond the
expectation because the Company had utilized the Productivity Improvement Program. The Company
has been continuously improving the product quality. The Company had a plan to relocate the glass
mold production facilities from TOC1 plant (Kare Rine factory) to TOG plant by Q3/2016 in order to
enhance the productivity of operators, reduce cost of inventory, logistics and handling and shut down of
TOC1 plant which would help in cutting unnecessary fixed costs and expenses. Additionally, the current
casting facilities of 1.50/1.55 at TOC 2 plant (Bangbuathong factory) was transferred to TOG plant in the
end Feb 2016. This would make higher efficiency of production management for standard lenses. It also
support the inventory optimization and raw material management, cut unnecessary fixed costs and
expenses running two production lines and prepare the premises for Rx Automation Project.
6. The Company also is interested in the improvement of product efficiency by implementation of fully RX
Automated Production Line Results in 7x24x360 service (work 7 days, 24 hours per day throughout 360
days) which would support the production during peak demand i.e. long vacation and seasonal holiday.
Additionally, it would help to reduce human error in the production line and increase the ability to
produce a standard product without heavily rely on skilled operators.
7. Furthermore, Mr. Torn Pracharktam, Managing Director reported that the Company has been
continuously implemented and conducted the CSR activities both CSR in process and CSR after process.
The Company realized in the importance of the CSR activities and believed that with good CSR process
would make both people who lives nearby and Company’ employees happy, this would help to improve
the Company’s performance efficiently.
The Chairman opened the opportunity for shareholders and proxies to inquire about the Company’s operating
results of the year 2015. And, there were no questions and comments were raised.
Resolution:

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

Agenda Item 3: To consider and approve on the Statement of Financial Position and
Statement of Comprehensive Income ended at December 31, 2015 and
acknowledge the auditor’s report.
The Chairman had assigned Mr. Torn Pracharktam, Managing Director to report the Company’s the Statement of
Financial Position and Statement of Comprehensive Income ended at December 31, 2015.
Mr. Torn Pracharktam, Managing Director concluded the Statements of comprehensive income as of December
31, 2015, the Company and the Subsidiary company had revenue from Sales and Services of 1,823.79 million
Baht, with total revenue of 1,893.04 million Baht and Net profit of 229.64 million Baht and Earning per share of
0.48 Baht. For Statement of Financial Report as of December 31, 2015, the Company and the Subsidiary
company had obtained total asset of 2,250.12 million Baht, total liabilities of 450.62 million Baht, Shareholders’
equity of 1,799.50 million Baht and Paid up capital of 474.32 million Baht.
The Chairman stated to the Meeting that details had been disclosed in financial statements in the annual report
which the Company had delivered to all shareholders, and the reports had been approved by the Audit
Committee and duly audited by the Certified Public Accountant of EY Office Limited. Then, the Chairman
requested the Meeting to consider and approve the Company’s Statement of Financial Position and Statement of
Comprehensive Income for the year ended December 31, 2015.
The Chairman provided opportunities for shareholders and proxies to inquire more details and there were
questions hereto;
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Question: Mr. Thitipong Sophonudomporn, Proxy shareholders, had 2 questions in regards of financial
statements which are as follows;
1. The financial statements showed that the Company had lots of product in stock about 40%, having this
product in stock whether or not this figure is considered as a normal situation for the Company's business
operations, and
2. Since the Company’s revenue resulting from the exportation, thus whether or not the Company has taken
measures to manage the risk of exchange rate, if so what are the mitigation approach.
Answer : Mr. Torn Pracharktam, Director and Managing Director, answered the questions as follows;
1. For the management of inventories, he explained that most of inventories are glass mold which is one third
of total inventories which is the normal business operation because glass mold will be continuously used in the
production line if they are not damaged, it is still in use and it still has the value in the Company’s asset. In the
production line, 450,000 glass molds will be used, thus this would make the value of glass mold high. For the
remaining value of inventory will be finished products. Since the Company’s business is one part of the supply
chain, therefore, the Company shall have sufficient goods in stock to support the customer’s demand. However,
to manage the goods in stock, the Company attempted to reduce the cost of raw materials used in production
line.
2. To manage the exchange rate risk. The Company has foreign currency in sale and cost structure by way of
this, it would make the Company business to have the natural hedge, which makes the foreign exchange risk
less than other business. However, the Company did some hedging to protect the loss caused by the exchange
rate risk as well.
In addition, Mr. Thitipong Sophonudomporn questioned why the glass mold was considered as inventory. In this
regards, Mrs. Narueporn Pracharktam Accounting and Tax Manager and Miss Siriwan Nitdumrong, the
representative of the Company’s Auditor from office E Y Ltd clarified that the glass mold is considered as
consumable supply in the production line, which can be used less than one year, thus, in accordance with the
accounting standard, the consumable supply will be recorded as the inventory item.
The Chairman requested the Meeting had the resolution to approve on the Statement of Financial Position and
Statement of Comprehensive Income ended at December 31, 2015 and acknowledge the auditor’s report as
proposed.
Resolution: The Meeting had the resolution to approve with the majority votes of attended shareholders and
proxies who had the rights to vote as follows;

Approved
Disapproved
Abstained
Total

Amount
(persons)

Number of
Shares/Rights

Proportion
(%)

88
88

322,935,888
322,935,888

100
100

It is in accordance with the Company’s Articles of Association Clause 42(1) and Section 107 of Public Company
Limited Act B.E. 2535
Agenda Item 4:

To consider and approve of the Company’s appropriation of Net profit and
Dividend payout for the year 2015, and the Closing date of the Share
Registration Book to determine those who are eligible to receive dividend.

The Chairman stated to the Meeting that according to the Company’s operating results for the year 2015, the
Board of Directors had considered as appropriateness to payout yearly dividend to shareholders. Pursuant to
Company’s dividend payment policy stating that “The dividend paid shall not less than 40 percent of the Net
Profit of consolidated financial statements after deduction of all reserves which required by law and the
Company”, and in year 2015, the Company had no need to set legal reserve because the Company’s capital
reserve had been fully reserved as required by the law. In the year 2015, Net Profit of the Company in regard to
Consolidated Financial Statements was 230 million Baht, as a result, the Board of Directors viewed that it was
appropriate to propose the shareholder’s meeting to consider appropriation of profit and approved dividend
payout for the year 2015 of Baht 0.38 per share. However, the Company had already paid the interim dividend of
Baht 0.08 per share on September 9, 2015, therefore, the remaining final dividend would be Baht 0.30 per
share. In addition, individual shareholders who received dividends can claim tax refund from this dividend in
accordance with Section 47 bis of the Revenue Code due to the Company paid dividend from profit that had
been paid income tax already at the rate of 30% and 20% of Net Profit. The dividend payment would be paid to
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eligible shareholders according to the regulation of the Company, whose names were listed on the Shareholders’
registration book on the Record date of Wednesday, April 20, 2016 and fixed the share registration book Closing
date as Thursday, April 21, 2016 for gathering shareholders' names under the Section 225 of the Securities and
Exchange Act B.E. 2535. Wednesday, May 4, 2016 will be the dividend payment date.

The details of dividend payment described in the table below:

Details of Dividend payment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Net Profit
Less legal reserve of 5%
Net profit after legal reserve
Paid-up shares
Dividend payout (whole year)
Interim dividend payout
Final dividend payout
Total dividend payout
Dividend Payout ratio

Year 2015
(Consolidated financial
statements)
230.00 million Baht
--million Baht
230.00 million Baht
474.32 million Shares
0.38 Baht / Share
0.08 Baht / Share
0.30 Baht / Share
180.24 million Baht
78%

Year 2014
(Consolidated financial
statements)
203.28 million Baht
--million Baht
203.28 million Baht
474.32 million Shares
0.35 Baht / Share
0.12 Baht / Share
0.23 Baht / Share
166.01 million Baht
82%

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

Approved
Disapproved
Abstained
Total

Amount
(persons)
90
90

Number of
Shares/Rights
328,305,888
328,305,888

Proportion
(%)
100
100

It is in accordance with the Company’s Articles of Association Clause 42(1) and Section 107 of Public Company
Limited Act B.E. 2535.
Agenda Item 5: To consider and appoint the Company’s auditor and to determine the audit fee for
the year 2016.
The Chairman assigned Mr. Singh Tangtatswas, Chairman of the Audit Committee to report details of this agenda
to the Meeting.
Chairman of the Audit Committee reported that the committee had recommended the former auditors from EY
Office Limited, to be the auditor of the Company and the Subsidiary company for the year 2016 because of their
standard, expertise and good performance. In addition, to compare with other companies with the same
standard, the audit fee of EY Office Limited is reasonable and appropriate to their job content so proposed to the
Annual General Meeting of Shareholders for consideration and one auditor had been authorized to sign, namely
hereto;
Name
CPA No.
TOG’s auditor
1.Mrs. Sarinda
Hirunprasurtwutti
No.4799
Year 2015-2016 or
2.Miss Kamontip Lertwitworatep
No.4377
or,
3.Mr. Wichart
Lokatekrawee
No.4451
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The audit fee of the Company and its Subsidiary for the year 2016 was limited at 2,035,000 Baht (Two
Million thirty five thousand Baht only). This rate increased from the year 2015 in the amount of 135,000 Baht
(One Hundred and thirty five thousand Baht only). Those said auditors did not have relationship or transactions
with the Company /the Subsidiary company/ Executives, Directors, Major shareholders or any person who had
relationship with the said persons that might lead to occur conflict of interest.
The Chairman provided an opportunity to shareholders and proxies to inquire more details. And, there were no
questions and comments were raised.
The Chairman requested the Meeting had the resolution to approve the appointment of the Company’s auditor
and to determine the audit fee for the year 2016 as proposed.
Resolution: The Meeting had the resolution to approve with the majority votes of attended shareholders and
proxies who had the rights to vote as follows;

Approved
Disapproved
Abstained
Total

Amount
(persons)
95
95

Number of
Shares/Rights
380,665,089
380,665,089

Proportion
(%)
100
100

It is in accordance with the Company’s Articles of Association Clause 42 (1) and Section 107 of Public Company
Limited Act B.E. 2535.
Agenda Item 6: To consider and appoint directors to replace the directors whose terms are
expired by rotation.
According to, the Public Company Limited Act B.E.2535 and Clause 22 of the Company’s Articles of Association,
it is prescribed that one - third of all directors must be retired by rotation on the date of Annual General Meeting
of Shareholders in every year. For the Annual General Meeting of Shareholders in Year 2016, No. 13, since the
Chairman of Nomination and Compensation Committee has ended his term, the Chairman, then, assigned
Mr. Banchong Chittchang, Member of Nomination and Compensation Committee to report this agenda to the
Meeting. Mr. Banchong Chittchang, the representative of Nomination and Compensation Committee reported to
the Meeting that for this Meeting, there are four (4) directors, whose terms are expired and they are Nonexecutive directors as follows:
1. Mr. Singh Tangtatswas
2. Mr. Phairuch Mekarporn
3. Mrs. Pornpun Thotrakul
4. Mr. Wirach Pracharktam
Mr. Banchong Chittchang stated that the Company had announced on its website and website of the Stock
Exchange of Thailand (during October 1 to December 31, 2015) for inviting shareholders to nominate qualified
person to be elected as the Company’s director including with prior propose other agenda, but there was no any
proposed agenda or director nominee to the Company, therefore, the Nomination and Remuneration Committee
had proposed to re-elect the four (4) directors who retired by rotation to hold the Company’s directorship for
another term due to their knowledge, qualifications, skills and experiences which could be beneficial to the
Company’s business. The Meeting was requested to consider electing directors individually as follows:
(The director who were stakeholders, had step outside the meeting room while the Meeting conducted
the directors’ election)
1. Mr. Singh Tangtatswas to be re-elected as the Independent Director
Amount
Number of
Proportion
(persons)
Shares/Rights
(%)
Approved
93
380,664,988
100
Disapproved
1
100
Abstained
1
1
Total
95
380,665,089
100
2. Mr. Phairuch Mekarporn, to be re-elected as Independent Director.
Amount
Number of
Proportion
(persons)
Shares/Rights
(%)
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Approved
Disapproved
Abstained
Total

93
1
1
95

380,664,988
100
1
380,665,089

3. Mrs. Pornpun Thotrakul, to be re-elected as Director.
Amount
Number of
(persons)
Shares/Rights
Approved
93
375,785,088
Disapproved
Abstained
2
4,880,001
Total
95
380,665,089
4. Mr. Wirach Pracharktam, to be re-elected as Director.
Amount
Number of
(persons)
Shares/Rights
Approved
94
380,665,088
Disapproved
Abstained
1
1
Total
95
380,665,089

100
100

Proportion
(%)
100
1.288
100
Proportion
(%)
100
100

The representative of Nomination and Compensation Committee provided an opportunity to shareholders and
proxies to inquire more details. And, there were no questions and comments were raised.
The Chairman requested the Meeting had the resolution to approve the appointment of the directors to replace
the directors whose terms are expired by rotation as proposed.
Resolution:
The result of the votes showed that the Meeting had the resolution approval with the majority
votes of attended shareholders and proxies who had the rights to vote to appoint these four directors who
retired by rotation to hold the Company’s directorship for another term.
It is in accordance with the Company’s Articles of Association Clause 42(1) and Section 107 of Public Company
Limited Act B.E. 2535.
Agenda Item 7: To consider and approve on the 2016 Remuneration of the Company’s Board
of Directors and the Sub-Committees.
Since the Chairman of Nomination and Compensation Committee has ended his term, the Chairman, then,
assigned Mr. Banchong Chittchang, Member of Nomination and Compensation Committee to present details of
this agenda to the Meeting as follows;
The Company has 12 Board of Directors and the Company’s Sub-Committees are included;
1. The Audit Committee, 3 persons.
2. The Business Strategic Committee, 6 persons.
3. The Nomination and Remuneration Committee, 3 persons
Regarding to the Company’s Articles of Association, Chapter 4 (Directors), Clause 23, it is prescribed that the
Directors’ remuneration in form of reward, meeting fee, per diem, bonus or other compensations must be
determined and approved by the Annual General Meeting of Shareholders with the vote not less than two-third
of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting. Therefore, the shareholders’ meeting
should fix the remuneration of the Company’s Directors for the year 2016.
In this regards, the Nomination and Remuneration Committee had considered carefully for proper Directors’
remuneration comparing with the reference of same industry as well as considered on the business growth and
the Company’s profit growth in accordance with the present appropriate economic situation and ensure that the
amount would be appropriate for the whole Boards as an incentive for directors to perform their duties
effectively as well as provide sustainable benefit to the shareholders. The Meeting therefore was proposed to
consider the remuneration of the Committees and the Sub-committees for the year 2016, details were
summarized as follows:
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1. Director’s Remuneration : considering from Company’s operating performance for the total Board of
Directors of 12 persons, thus ,the Nomination and Remuneration Committee has duly considered to
pay the director’s remuneration for year 2016 in the amount not exceed 5,647,000 baht (Year 2015
was 5,378,000 baht).
2. Director’s Bonus : the Nomination and Remuneration Committee has considered the Company’s
performance in year 2015 and therefore proposed to pay bonus to the Board of Directors in the
amount not exceed 4,883,000 baht (bonus paid for Company’s performance in year 2014 was
4,337,000 baht).
Total remuneration of the Committees and the Sub-committees for the year 2016 and Bonus of the year
2015, had been proposed and limited to 10.53 Million Baht.
The Chairman opened opportunity for the shareholders to put forward their questions and comments. And, there
were no questions and comments were raised.
The Chairman requested the Meeting had the resolution to approve on the 2016 Remuneration of the Company’s
Board of Directors and the Sub-Committees as proposed.
Resolution:
The Meeting had the resolution to approve with the votes not less than two-third of the total
number of votes of the attended shareholders and proxies who had the rights to vote as follows;

Approved
Disapproved
Abstained
Total

Amount
(persons)
95
95

Number of
Shares/Rights
380,665,089
380,665,089

Proportion
(%)
100
100

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

Amount
(persons)
95
95

Number of
Shares/Rights
380,665,089
380,665,089

Proportion
(%)
100
100

It is in accordance with the Company’s Articles of Association Clause 42(2) (vi) and Section 31 of Public Company
Limited Act B.E. 2535.
Agenda Item 9:

Other matters (if any).

The Chairman opened opportunity to shareholders and proxies to put forward their questions and comments.
There was one (1) shareholder raised questions as follows;
Ms. Rujira Bangkuntham, a representative from Thai Investors Association granted the appreciation to the
Company that the Company has been awarded the Certification of Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption on 16 January 2015. After granted such award, Ms. Rujira Bangkuntham enquired that what
were the actions that the Company has had implemented thereafter. On this question, Miss Wichit
Thaveeprechachat
Director/the Company Secretary replied that the Company has continuously sent the
information to all supplies to create anti-corruption awareness where all customers were fully understood our
policy and agreed to implement the anti-corruption activities broadly.
As neither inquiries nor comments were raised further, the Chairman expressed gratitude to
Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Chairman of
the Business Strategic Committee, Independent Directors, Directors, Auditors , shareholders and proxies for
contributing their valuable time to join the meeting and adjourn the meeting at 11.30 hrs.

----------------------------------(Mr. Sawang Pracharktam)
Chairman of the meeting

-------------------------------------(Miss Wichit Thaveeprechachat)
Minutes Taker
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ครั้งที่ 13
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
วัน เวลา และ สถานที่
การประชุ มจัดขึ้นเมื่ อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น CD โรงแรมแอมบาสเดอร์
เลขที่ 171 ถนนสุขมุ วิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
กรรมการบริษัททีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม
2. นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. นายวิชา จิวาลัย
6. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม
7. นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล
8. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม
9. นางสาววิจิตต์ ทวีปรี ชาชาติ
10. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม
กรรมการบริษัททีล่ าประชุม
1. นายเดวิด แอนดรู ว์ ครอส
2. นายฌอน ดาร์เรน รอว์
ฝ่ ายบริหารบริษัททีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นางอนุรักษ์ รัตนสานส์สุนทร
2. นางนฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม
3. นายสมิธ เตกาญจนวนิช
4. นายบัญชา ยงฤทธิกลุ
5. Miss Michelle Hsieh
6. นายสรัฐ เตกาญจนวนิช
นิตกิ รประจาบริษัท
1. นางเรวดี จันทมณี โชติ

ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ /กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
กรรมการ / เลขานุการบริ ษทั
กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ/ กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

ผูจ้ ดั การสานักงานตรวจสอบภายใน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและภาษีอากร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน Poly Sun
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน TOG
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
ผูจ้ ดั การสานักวางแผนธุรกิจและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อี วาย จากัด (ชื่อเดิม บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด)
1. นางสิ รินดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4799
2. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดารง
3. นางสาวจินตนา อัมพรพะงา
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ตัวแทนจาก สมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
1. นางรุ จิรา บางกุลธรรม
(หมายเหตุ: เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี บริ ษทั ฯได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็ นของผูถ้ ือหุ ้น
พร้ อ มค าชี้ แจงของบริ ษัท ฯโดยสรุ ป ไว้ใ นรายงานการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ได้ กาหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist)
เริ่มการประชุม
นายสว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับ และ ขอบคุณผูถ้ ือหุน้
ที่สละเวลาอันมีค่ามาร่ วมประชุม และได้แจ้งจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมมีท้ งั หมดดังนี้
ประชุมด้วยตนเอง
มอบฉันทะ
ประชุมรวมทั้งหมด
จานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด

จานวน (คน)
40
30
70
1,500

จานวน (หุน้ /เสี ยง)
119,800,207
162,035,000
281,835,207
474,318,000

สัดส่วน (% )
25.26
34.16
59.42
100

ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 39.ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
25 คน และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯซึ่ งมีจานวนรวม 474, 318,000
หุน้ คิดเป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 158,106,000 หุน้ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ฉะนั้นตามสัดส่วนข้างต้น ถือว่าการประชุมในวันนี้ครบองค์ประชุม
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 33 กาหนดว่า ในการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ื อหุ ้น
หุ ้นแต่ละหุ ้นมีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยง และ การลงคะแนนเสี ยงให้กระทาอย่างเปิ ดเผย เว้นแต่มีผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอให้ที่
ประชุมลงมติโดยวิธีอื่น ซึ่งโดยปกติแล้วการชูมือเพื่อลงมติในแต่ละวาระจะถือว่าเป็ นการลงคะแนนเสี ยงอย่างเปิ ดเผย แต่ดว้ ยบริ ษทั ฯ
ได้นาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสี ยง และได้มีผถู ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
ขอให้การออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นวิธีการลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนเสี ยงอย่างถูกต้องแล้ว
ก่อนที่ จะเริ่ มการประชุมวาระต่าง ๆ ประธานฯ ขอให้เลขานุ การบริ ษทั แจ้งวิธีการลงคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบโดย
นางสาววิจิตต์ ทวีปรี ชาชาติ กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบดังนี้
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 42 ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้หุ้น 1 หุ ้นมีเสี ยง 1 เสี ยง ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้น
คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผูถ้ ือหุน้ คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนด้วยในเรื่ องนั้น บริ ษทั ฯ จะ
นับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ื อหุ ้น และผูร้ ับมอบฉันทะที่ ลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็ นด้วย และ งดออกเสี ยง โดยให้ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานรับบัตรเพื่อนาไปรวบรวมคะแนน โดยในการนับคะแนนบริ ษทั ฯ จะหักคะแนนที่
ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่ เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่ องการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดย
บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยง เพื่อนับคะแนน
เสี ยงการเลือกตั้งเป็ นรายบุคคล กรณี ผูถ้ ือหุ ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่างดออกเสี ยง หลังจากนั้นจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่
ประชุมทราบ
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การประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ครั้งนี้ มีวาระพิเศษ 1 วาระ และไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริ ษทั ฯได้ประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานฯได้ขออาสาสมัครที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในที่ประชุมเพื่อช่วย
เป็ นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงครั้งนี้ ซึ่ ง นายยศนันท์ ประจักษ์ธรรม ได้รับเป็ นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับ
คะแนนเสี ยงสาหรับการประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ครั้งที่ 12 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2558 โดยได้จดั ทาภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือหุน้ และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และได้ส่งสาเนาให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อม
กับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดและไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม ในการพิจารณาวาระนี้
ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2558 ตามที่ได้เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 1 เมษายน
2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยเสี ยงข้างมากของจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนนดังนี้

รับรอง
ไม่รับรอง
งดออกเสี ยง
รวมทั้งหมด

จานวน (คน)
78
78

จานวน (หุน้ /เสี ยง)
294,207,291
294,207,291

สัดส่วน (% )
100
100

ทั้งนี้เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด
พ.ศ. 2535
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามหนังสื อรายงานประจาปี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจา
ปี 2558 ต่อที่ประชุม โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนินการที่เติบโตอย่างเป็ นลาดับในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา โดยรายได้ถวั เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 แต่
กาไรถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ซึ่งสะท้อนได้จากรางวัลต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ ได้รับอันเกี่ยวเนื่องกับผลการดาเนินงาน
การดูแลสังคม และเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ได้แก่
- SET Awards 2015 ประเภท “บริ ษทั จดทะเบียนด้าน ผลการดาเนินงานยอดเยีย่ ม” (กลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3 พันล้านบาท) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
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-

SET Sustainability Awards 2015 และ Thailand Sustainability Investment 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
- บริ ษทั ฯได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยีย่ ม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2558 ติดต่อกัน 5 ปี (ปี 2554-2558)
- บริ ษทั ฯได้รับใบรับรอง ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์
- บริ ษทั ฯได้รับใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดย
สถาบัน IOD ลาดับที่ 79
- บริ ษทั ฯ ได้รับการประเมิ นผลการสารวจด้านการกากับดูแลกิ จการบริ ษทั จดทะเบี ยนประจาปี 2558 (CGR
2014) ในระดับ 4 ดาว “Top Quartile” จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) และ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล The Children Sustainability Forum : Business for future จาก Unicef ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและ สถาบันไทยพัฒน์
2. ภาพรวมธุรกิ จของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั นี้ ลูกค้าของบริ ษทั ฯ มีอยูใ่ นหลายประเทศทัว่ โลกมากกว่า 50 ประเทศโดย
ธุรกิจส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จะมีฐานลูกค้าอยูท่ ี่ประเทศในแถบทวีปยุโรป แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์ใน
การดาเนิ น ธุ รกิ จเพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดกับผูถ้ ื อหุ ้นโดยมี แผนในการขยายฐานธุ รกิ จไปยังประเทศในทวีป
อเมริ กาให้มากขึ้น
3. กลยุทธ์การตลาดและการขาย โดยในปี 2559 นี้ บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะขยายฐานธุรกิจไปในตลาดสหรัฐอเมริ กาให้มาก
ขึ้น โดยเพิ่มการเติบโตจากเดิมร้อยละ 6 ในปี 2558 เป็ นร้อยละ 12 ทั้งนี้ ได้ประมาณการการเติบโตทางธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ ในตลาดยุโรปที่ร้อยละ 39 (ลดลงจากปี 2558 ที่มีการเติบโตที่ ร้อยละ 43) ตลาดออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์
ที่ร้อยละ 30 ตลาดเอเซียและแอฟริ การ้อยละ19 ในส่วนผลิตภัณฑ์บริ ษทั ฯ คาดว่าจะมีการเติบโตในส่ วนผลิตภัณฑ์
Value-added ที่ร้อยละ 38.6 ในผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ที่ร้อยละ 29.1 และในเลนส์เฉพาะบุคคล (RX) ที่ร้อยละ 26
4. บริ ษทั ฯได้ปรับปรุ งอัตลักษณ์ของบริ ษทั ฯใหม่ให้ดูทนั สมัย กระฉับกระเฉง และโดดเด่นมากขึ้นโดยมีอตั ลักษณ์ใหม่
ของบริ ษทั ฯ ดังนี้

ซึ่ งบริ ษทั ฯจะใช้เป็ นโลโก้บนบรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้าของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ปรั บปรุ งเว็ปไซต์ของ
บริ ษทั ฯ ให้มีเนื้อหาครอบคลุมและรองรับข้อมูลของบริ ษทั ฯ ที่จะเผยแพร่ ข่าวสารและกิจกรรมของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผู ้
ถือหุน้ และประชาชนทัว่ ไป
5. ปี 2558 ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯมีการเติบโตของรายได้ และผลกาไรที่ได้เกินเป้ าหมายที่วางไว้ ได้เพราะบริ ษทั ฯมี การลด
ต้นทุน และเพิ่มผลผลิตจากการทา Productivity Improvement Program นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังคงดาเนิ นการ
ปรับปรุ งคุณภาพในผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ องโดยบริ ษทั ฯมี แผนจะ ย้าย glass mold production จาก TOC 1 (โรงงาน
แคราย) ไปยัง TOG ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดการสิ นค้าคงคลัง การขนส่ งและการดาเนิ นการ และการปิ ดโรงงาน TOC 1 นี้ เป็ นการตัดต้นทุนการผลิตที่ไม่
จาเป็ นลง และ บริ ษทั ฯได้ ย้าย casting facilities 1.50/1.55 ที่ TOC 2 (โรงงานบางบัวทอง) ไปที่ TOG แล้วเมื่อเดื อน
กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารสายการผลิตของเลนส์มาตฐาน ทาให้การจัดการสิ นค้าคง
คลัง (invetory) และวัตถุดิบ (raw material) เป็ นไปอย่างสมประโยชน์สูงสุ ด รวมทั้งเป็ นการลดต้นทุนในสอง
สายการผลิตและยังเป็ นการเตรี ยมพิน้ ที่สาหรับโครงการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคล (Rx Automation Project)
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6. บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสนใจและมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยใช้กระบวนการ RX Automated
Production Line Result in 7x24x360 (ทางาน 7 วัน วันละ 24 ชัว่ โมง ตลอด 360 วัน ) ซึ่งเป็ นการผลิตที่ใช้เครื่ องจักร
มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในช่วงเทศกาล และวันหยุดยาว นอกจากนี้กระบวนการนี้ยงั จะลด
ข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตและทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานโดยไม่ตอ้ งพึ่งพาทักษะส่วนบุคคลของ
พนักงานในสายการผลิตมากจนเกินไป
7. บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมทั้งภายในองค์กรและภายนอกอย่างสม่าเสมอ และ
ตระหนักถึงคุณค่าของ CSRที่สามารถตอบแทนไม่ใช่เพียงแค่ประชาชน หรื อชุมชนที่อยูโ่ ดยรอบพื้นที่ของบริ ษทั ฯ
แต่ยงั มุ่งเน้นสร้างความสุขในการทางานให้แก่พนักงาน โดยตระหนักว่าหากชุมชนและพนักงานมีความสุขก็จะทา
ให้ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯมีประสิ ทธิ ผลมากขึ้นด้วย
ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ในรอบปี 2558 และไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามคาถามเพิม่ เติม
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบ
รายงานของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวสรุ ปงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ซึ่งสรุ ปได้วา่
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริ การ 1,823.79 ล้านบาท รายได้รวม 1,893.04 ล้านบาท กาไรสุ ทธิ
229.64 ล้านบาท กาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น 0.48 บาท และสาหรับงบแสดงฐานะการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
สิ นทรัพย์รวม 2,250.12 ล้านบาท หนี้สินรวม 450.62 ล้านบาท ส่วนของผูถ้ ือหุน้ 1,799.50 ล้านบาททุนชาระแล้ว 474.32 ล้านบาท
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่ารายละเอียดงบการเงินในรายงานประจาปี ที่บริ ษทั ฯได้จดั ส่ งไปให้ผถู ้ ือหุ ้นแล้วนั้น
ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด และได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคาถามดังนี้
คาถาม นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่ องงบการเงินของบริ ษทั 2 ประเด็น ได้แก่
1. จากงบการเงินได้แสดงว่าบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือในคลัง (product stock) ที่ค่อนข้างเยอะประมาณ ร้อยละ40 ไม่ทราบว่า
การมีstock สิ นค้าในปริ มาณที่มากถือว่าเป็ นการดาเนินการตามปกติสาหรับธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อไม่ และ
2. รายได้ของบริ ษทั ฯ เกิดจากการส่งออกเป็ นหลัก ไม่ทราบว่าบริ ษทั ฯ มีมาตรการในการจัดการความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างไรบ้าง
คาตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรการผูจ้ ดั การได้ตอบคาถามดังต่อไปนี้
1. ในส่วนการจัดการสิ นค้าคงเหลือนั้น มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ส่วนใหญ่คือ แม่พิมพ์แก้ว ซึ่งมีประมาณ 1 ใน 3 ของสิ นค้า
คงเหลือ ซึ่งเป็ นธรรมชาติของธุรกิจบริ ษทั ฯ เพราะแม่พิมพ์แก้วจะถูกนามาใช้อย่างต่อเนื่องในการผลิตอยูต่ ลอดเวลา และหาก
ยังไม่เสี ยหาย แม่พิมพ์แก้วจะยังคงมีมูลค่าอยูใ่ นสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยในการผลิตของบริ ษทั ฯ เราจะใช้แม่พิมพ์แก้ว
ประมาณ 450,000 ชิ้นต่อรอบ ทาให้มูลค่าแม่พิมพ์แก้วมีมูลค่าสู ง ส่ วนมูลค่าที่เหลือของสิ นค้าคงเหลือคือ สิ นค้าสาเร็ จรู ป
เนื่องจากธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นส่วนหนึ่งของ supply chain ดังนั้น หากลูกค้าสัง่ สิ นค้า บริ ษทั ฯจึงจาเป็ นต้องมีสินค้าพร้อม
จัดส่งให้ตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงจาเป็ นต้องมีสินค้าในstockให้เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
พยายามจัดการสิ นค้าคงค้างในการผลิตโดยพยายามลดต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
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2. ในการจัดการความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ด้วยบริ ษทั ฯ มีโครงสร้างการขายเป็ นเงินต่างประเทศและโครงสร้าง
ต้นทุนที่มีการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเช่นกัน
จึงทาให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯในเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นแบบ
natural hedge ซึ่งทาให้มีความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่นอ้ ยกว่าธุรกิจประเภทอื่น แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯก็ได้มีการทา
hedging เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้ดว้ ยเช่นกัน
นอกจากนี้ นายฐิติพงศ์
โสภณอุดมพร ได้ต้ งั ข้อสงสัยว่าทาไมแม่พิมพ์แก้วจึงถือว่าเป็ นสิ นค้าคงเหลือ ซึ่งในส่วนนี้
นางนฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและภาษีอากร และ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดารง ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั
สานักงาน อี วาย จากัด ได้ช้ ีแจงว่า แม่พิมพ์แก้วเป็ นวัสดุสิ้นเปลืองที่อยูใ่ นกระบวนการผลิตซึ่งมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี ซึ่งตาม
นโยบายการบัญชีและ มาตรฐานการบันทึกบัญชี กาหนดว่าวัสดุสิ้นเปลืองนั้นให้ถือว่าเป็ นรายการที่ตอ้ งบันทึกอยูใ่ นรายการสินค้า
คงเหลือ
ประธานฯขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ตามที่ได้เสนอ
มติทปี่ ระชุม โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมทั้งหมด

จานวน (คน)
88
88

จานวน (หุน้ /เสี ยง)
322,935,888
322,935,888

สัดส่วน (% )
100
100

ทั้งนี้เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด
พ.ศ. 2535
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุ ทธิและการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจาปี 2558 และวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
ประธานฯ กล่าวว่า จากผลการดาเนิ นงานปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นควรจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี ให้
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งตามนโยบายของบริ ษทั ฯจะจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสารองต่างๆ
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษทั ฯได้กาหนดไว้ สาหรับ ในปี 2558 บริ ษทั ฯไม่ตอ้ งตั้งสารองตามกฎหมาย เนื่ องจาก ณ ปั จจุบนั ทุน
สารองของบริ ษทั ฯ มีจานวนครบตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว จากผลประกอบการของบริ ษทั ฯใน ปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ตามงบ
การเงินรวม 230 ล้านบาท คณะกรรมการบริ ษทั จึ งเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไร และการ
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 ในอัตราหุ ้นละ 38 สตางค์ ซึ่ งได้จ่ายปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 8 สตางค์ เมื่อวันที่ 9
กันยายน 2558 คงเหลือจ่ายในงวดนี้ อีกในอัตราหุ ้นละ 30 สตางค์ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ซึ่ งเป็ นการจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติ
บุคคลใน อัตราร้อยละ 20 และร้อยละ 30 ซึ่งผูร้ ับเงินปั นผลที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิแห่ งประมวล
รัษฎากร ทั้งนี้บริ ษทั ฯได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา
225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนในวัน พฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2559 และกาหนดจ่ายปั นผลในวันพุธที่ 4
พฤษภาคม 2559
โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
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รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กาไรสุทธิ
2. หักสารองตามกฎหมาย 5%
3. กาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย
4. จานวนหุน้
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ ทั้งปี
6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย
8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
9. อัตราการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2558
(งบการเงินรวม)
230.00 ล้านบาท
--- ล้านบาท
230.00 ล้านบาท
474.32 ล้านหุน้
0.38 บาท / หุน้
0.08 บาท / หุน้
0.30 บาท / หุน้
180.24 ล้านบาท
78 %

ปี 2557
(งบการเงินรวม)
203.28 ล้านบาท
--- ล้านบาท
203.28 ล้านบาท
474.32 ล้านหุน้
0.35 บาท / หุน้
0.12 บาท / หุน้
0.23 บาท / หุน้
166.01 ล้านบาท
82 %

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามคาถามเพิ่มเติม
ประธานฯจึงขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจาปี ตามที่ได้เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ /เสี ยง)
สัดส่วน (% )
เห็นด้วย
90
328,305,888
100
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมทั้งหมด
90
328,305,888
100
ทั้งนี้เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด
พ.ศ. 2535
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน สาหรับปี 2559
ประธานฯได้มอบหมายให้นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีเดิมเป็ น
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2559 เนื่ องจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด มีมาตรฐานการทางานที่ดี และ มีความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและ
อัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาโดยผูส้ อบ
บัญชีบริ ษทั ฯที่จะลงนาม 1 คน คือ
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รายชื่ อ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบบัญชี TOG
1. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
4799
-- หรื อ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
4377
-- หรื อ
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี
4451
-โดยกาหนดค่าสอบบัญชีบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เป็ นเงิน 2,035,000 บาท (สองล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี
2558 เป็ นจานวนเงิน 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผสู ้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์
หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/บริ ษทั ย่อย/กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ แต่อย่างใด
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามคาถามเพิม่ เติม
ประธานฯได้ขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีปี 2559 ตามที่ได้เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมทั้งหมด

จานวน (คน)
95
95

จานวน (หุน้ /เสี ยง)
380,665,089
380,665,089

สัดส่วน (% )
100
100

ทั้งนี้เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด
พ.ศ. 2535
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ตามข้อบังคับข้อ 22 ของบริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยูท่ ้ งั หมด สาหรับในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ครั้งที่ 13 นี้ ด้วยประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนครบวาระ จึงมอบหมายให้นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู ้
นาเสนอการพิจารณาในวาระนี้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งนี้ มีกรรมการออกจากตาแหน่งครบตามวาระจานวน 4 คน
ได้แก่
1.นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์
2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์
3. นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล
4. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม
นายบรรจง จิตต์แจ้ง ผูแ้ ทนของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า บริ ษทั ฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆล่วงหน้า แต่ไม่มีการเสนอชื่อ
กรรมการหรื อวาระการประชุมเข้ามายังบริ ษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ไม่ได้
ร่ วมพิจารณา) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติและ ประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์แก่การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และทาง
บริ ษทั ฯ ได้นาเสนอประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทางานของกรรมการทั้ง 4 คน ให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาแล้วในหนังสื อเชิญประชุมผู ้
ถือหุน้ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนกลับเข้ามาดารง
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ตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกเป็ นรายบุคคล (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยออกจากห้องประชุมในระหว่าง
พิจารณา ) ดังนี้
1) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระ
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ /เสี ยง)
สัดส่วน (% )
เห็นด้วย
93
380,664,988
100
ไม่เห็นด้วย
1
100
งดออกเสี ยง
1
1
รวมทั้งหมด
95
380,665,089
100
2) นายไพรัช เมฆอาภรณ์
กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระ
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ /เสี ยง)
สัดส่วน (% )
เห็นด้วย
93
380,664,988
100
ไม่เห็นด้วย
1
100
งดออกเสี ยง
1
1
รวมทั้งหมด
95
380,665,089
100
3) นางพรพรรณ โต๊ ะตระกูล
กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง กรรมการ
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ /เสี ยง)
สัดส่วน (% )
เห็นด้วย
93
375,785,088
98.718
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2
4,880,001
1.288
รวมทั้งหมด
95
380,665,089
100
4) นายวิรัช ประจักษ์ ธรรม
กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง กรรมการ
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ /เสี ยง)
สัดส่วน (% )
เห็นด้วย
94
380,665,088
100
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
1
1
รวมทั้งหมด
95
380,665,089
100
ผูแ้ ทนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู ้
ถือหุน้ ท่านใดสอบถามคาถามเพิม่ เติม
ประธานฯขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
วาระ ตามที่ได้เสนอ
มติทปี่ ระชุม จากผลการลงคะแนนเสี ยงแสดงว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ถือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด
พ.ศ. 2535
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วาระทึ่ 7 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่ างๆ ประจาปี 2559
ด้วยประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ครบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูน้ าเสนอการพิจารณา
กรรมการบริ ษทั ฯ มีท้ งั หมด 12 คน และมีคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน
2. คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 6 คน
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 3 คน
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวด 4 เรื่ องกรรมการ ข้อ 23 กาหนดว่ากรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ในรู ปของ
เงิ นรางวัล เบี้ ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น จะกาหนดและอนุมตั ิดว้ ย
คะแนนเสี ยง 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2559
คณะกรรมการบริ ษทั ฯโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้
กับบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ที่ อยู่ในอุตสาหกรรมและธุ รกิ จที่ มีขนาดใกล้เคี ยงกัน โดยค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้ได้กรรมการที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้ าหมายและตามทิศทางธุรกิจของ
บริ ษทั ฯโดยมีกระบวนการที่โปร่ งใส สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจา : พิจารณาจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯโดยมีกรรมการรวม 12 คน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เห็น
ควรจ่ายค่าตอบแทนประจาให้กรรมการสาหรับปี 2559 ไม่เกิน 5,647,000 บาท (ปี 2558 เท่ากับ 5,378,000 บาท)
2. โบนัส กรรมการ : คณะกรรมการสรรหาฯ เห็ น ควรจะตอบแทนกรรมการเนื่ อ งจากผลการด าเนิ น งานในปี 2558
ประสบความสาเร็ จตามที่มุ่งมัน่ ไว้ดว้ ยโบนัสจานวนไม่เกิน 4,883,000 ล้านบาท (ปี 2557 เท่ากับ 4,337,000 บาท)
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ในปี 2559 และโบนัสกรรมการประจาปี 2558
ได้รับไม่เกิน 10.53 ล้านบาท
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามคาถามเพิ่มเติม
ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ประจาปี 2559 ตามที่ได้เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมทั้งหมด

จานวน (คน)
95
95

จานวน (หุน้ /เสี ยง)
380,665,089
380,665,089

สัดส่วน (% )
100
100

ทั้งนี้เป็ นไปตามความของ มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ครั้งที่ 13

10

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ วัตถุประสงค์ และแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ
ด้วยทางกรมสรรพากรออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งทาให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดย
บริ ษทั ฯต้องมีวตั ถุประสงค์การทาวิจยั และพัฒนาระบุไว้ดว้ ย ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ดังนี้
“ข้อ (43) ทาการวิจยั และพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับสุขภาวะความปลอดภัย และเครื่ องใช้อื่นๆส่วนบุคคล”
รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ดังนี้
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ มีจานวน 43 ข้อ”
ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์มีอานาจแก้ไข เพิม่ เติม ให้ถอ้ ยคาเพือ่ ให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามคาถามเพิ่มเติม
ประธานฯได้ขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ การเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ข้อ 3 ของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมทั้งหมด

จานวน (คน)
95
95

จานวน (หุน้ /เสี ยง)
380,665,089
380,665,089

สัดส่วน (% )
100
100

ทั้งนี้เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 42 (2) (ฉ) และ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด
พ.ศ. 2535
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะในที่ประชุม สอบถามหรื อมีผใู ้ ดจะเสนอเรื่ องอื่นหรื อจะแสดงความ
คิดเห็ นหรื อจะซักถามเรื่ องต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯหรื อไม่ มีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะได้แสดงความ
คิดเห็นดังนี้
นางรุ จิรา บางกุลธรรม ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกบั บริ ษทั ฯที่ได้รับรางวัลการ
ต่อต้านการทุจริ ตเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และได้สอบถามเพิ่มเติมว่าหลังจากที่บริ ษทั ฯได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ ได้
ดาเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งนางสาววิจิตต์ ทวีปรี ชาชาติ กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงว่า บริ ษทั ฯ ได้ส่งหนังสื อให้คคู่ า้ ทุกราย
ให้ทราบถึงมาตรการการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากคู่คา้ ทุก
รายโดยคู่คา้ ทุกรายได้ให้คามัน่ และร่ วมสนับสนุน รวมทั้ง ยอมรับมาตรการการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รับชัน่ ของบริ ษทั ฯ
เป็ นอย่างดี
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เมื่ อ ไม่มี คาถามอื่ นใด ประธานฯได้กล่ าวขอบคุ ณผูถ้ ื อหุ ้น และ ผูร้ ั บ มอบฉันทะ ทุ กท่ าน ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการอิสระ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบ
บัญชี ที่ได้กรุ ณาสละเวลามาร่ วมการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิ ดการประชุม ในเวลา 11.30 นาฬิกา

-----------------------------------(นายสว่ าง ประจักษ์ ธรรม)
ประธานทีป่ ระชุม

----------------------------------(นางสาว วิจติ ต์ ทวีปรีชาชาติ)
ผู้จดบันทึกการประชุม
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