รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ครั้งที่ 16
บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และ สถานที่
การประชุมจัดขึ้ นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ CD
โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
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กรรมการบริษทั ที่เข้าร่วมประชุม
1 ดร. สว่าง ประจักษ์ธรรม
2 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริษัท กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
นาย บรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รศ.ดร. วิชา จิวาลัย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
Mr. David Andrew Cross
กรรมการบริษัท และ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม กรรมการบริษัท และ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล
กรรมการบริษัท
นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม กรรมการบริษัท และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร
นางสาว วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ กรรมการบริษัท

กรรมการบริษทั ที่ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ
1 Mr. Nicholas Phillip Green
กรรมการบริษัท และ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
หมายเหตุ กรรมการเข้าร่วมประชุ มทั้งสิ้ น 11 ท่า น จากทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 92 ของกรรมการทั้งหมด
ฝ่ ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม
1 นาย ชัยวัฒน์ จิตติคุณ
2 นางสาว จิรสุดา สาเภาทอง
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รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบตั ิการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
และ เลขานุ การบริษัท
นาง อนุ รกั ษ์ รัตนสานส์สุนทร ผูจ้ ดั การสานักตรวจสอบภายใน
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4 นาง นฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและภาษี
5 นาย บัญชา ยงฤทธิกุล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายซัพพลายเชน
6 นาย สมิธ เตกาญจนวนิ ช
ผูจ้ ดั การโรงงานโพลีซนั
ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
1. นางสาว ศิริวรรณ นิ ตย์ดารง
ผูส้ อบบัญชีอนุ ญาตเลขที่ 5906
2. นางสาว จินตนา อัมพรพะงา
ที่ปรึกษากฎหมายจาก สานักกฏหมายอวยชัย อรเอก
1. นาย อวยชัย
อรเอก
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
1. นางสาว ยินดี
ทักษิ ณนุ กุลวงศ์
(หมายเหตุ : เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี บริ ษั ท ฯ ได้ร ายงานประเด็ น ข้อ
ซักถามและความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ พร้อมคาชี้ แจงของบริษัทฯ โดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาหนดแนวทางไว้ใน AGM
Checklist)
เริ่มการประชุม
ดร. สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าว
ต้อนรับ และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
จานวน (คน)
จานวน (หุน้ / เสียง)
สัดส่วน (%)
ประชุมด้วยตนเอง
39
109,058,166
22.99
มอบฉันทะ
43
269,969,903
56.92
ประชุมรวมทั้งหมด
82
379,028,069
79.91
จานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด
1,639
474,318,0080
100.00
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจาก
ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจานวนรวม 474,318,000 หุน้ คิดเป็ นจานวนไม่น้อยกว่า
158,106,000 หุน้ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ข้างต้น ถือว่าการประชุมในวันนี้ ครบองค์ประชุม
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 33 กาหนดว่า ในการออก
เสียงลงคะแนนของผูถ้ ื อหุน้ หุน้ แต่ละหุน้ มีคะแนนเสียงหนึ่ งเสียง และการลงคะแนนเสียงให้กระทา
อย่างเปิ ดเผย เว้นแต่มีผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อย 5 คนร้องขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวิ ธีอื่น ซึ่งโดยปกติแล้วการ
ชูมือเพื่อลงมติในแต่ละวาระจะถือว่าเป็ นการลงคะแนนเสียงอย่างเปิ ดเผย แต่ดว้ ยบริษัทฯ ได้นาระบบ
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คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง และได้มีผูถ้ ือ
หุน้ ไม่น้อยกว่า 5 คน ขอให้การออกเสี ยงลงคะแนนของผู ้ถือหุ ้นเป็ นวิธีก ารลงคะแนนเสี ยงในบัตร
ลงคะแนนเสียงอย่างถูกต้อง
ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม การประชุ ม วาระต่ า งๆ ประธานฯ ขอให้ ผู ้ช่ ว ยเลขานุ ก ารบริ ษั ท แจ้ง วิ ธี ก าร
ลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดย นาย เขมพัฒน์ เจริญพานิ ช ผูช้ ่วยเลขานุ การบริษัทได้แจ้งวิธีการ
ลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้หุ ้น 1 หุน้
มีเสียง 1 เสียง หากผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิ เศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติ ผูถ้ ือหุน้ คนนั้น
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานรับบัตรเพื่อนาไปรวบรวมคะแนน โดยในการนับคะแนนบริษัทฯ จะหัก
คะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ ผู ้
ถื อหุน้ มีสิท ธิ ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยบริษัท ฯ จะเก็ บบัตรลงคะแนน
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนเสียง
การเลือกตั้งเป็ นรายบุคคล กรณีผูถ้ ือหุน้ ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่างดออกเสียง หลังจากนั้นจะแจ้ง
ผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งนี้ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอ
วาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และประธานฯ ได้ขออาสาสมัครที่เป็ นผู ้
ถือหุน้ ในที่ประชุมเพื่อช่วยเป็ นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ ซึ่ง นาย อนันต์ชยั โห
ตระไวศยะ ผูถ้ ื อหุน้ ที่มาประชุ มด้วยตนเอง รับเป็ นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
สาหรับการประชุมครั้งนี้
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมและดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ครั้งที่ 15 เมื่ อ
วันที่ 4 เมษายน 2561
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2561 ครั้งที่ 15 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยได้จดั ทาภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมผู ้
ถือหุน้ และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งสาเนาให้ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียด ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถามในการ
พิจารณาวาระนี้
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ประธานฯ ขอมติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ น้ พิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุ มสามัญ ผู ้ถือ หุ น้
ประจาปี 2561 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ตามที่ได้เสนอ
มติที่ประชุม ที่ ประชุ มพิ จ ารณาแล้ว จึ งมีมติ รับรองรายงานการประชุ มสามัญ ผู ้ถือหุ น้ ประจ าปี
2561 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยเสียงข้าง
มากของจ านวนผู ้ถื อ หุ น้ และผู ้รับ มอบฉัน ทะที่ เ ข้า ร่ วมประชุ ม และมี สิท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนดังนี้
จานวน (คน) จานวน (หุน้ / เสียง) สัดส่วน (%)
รับรอง
84
380,288,568
100.00
ไม่รบั รอง
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
84
380,288,568
100.00
ทั้ง นี้ เป็ นไปตามความของข้อ บัง คับ บริ ษั ท ฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2561 ตามหนังสือรายงาน
ประจาปี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผล
การดาเนิ นงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดงั นี้
• วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็ นผูจ้ ดั หาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
สายตา พร้อมกับบริการที่สมบูรณ์ในราคาที่คุม้ ค่าคุม้ ราคา
• ปี 2560 บริษั ทฯ ได้ขยายสายการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุ คคลโดยใช้ก ารผลิตแบบ
อัตโนมัติเต็มรูปแบบ และในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดาเนิ นการผลิตเต็มกาลังการผลิตแล้ว
บริษัท ฯ ได้ทาการเปิ ดบริษั ทย่อย คือ บริษั ท ที โอจี ยูเอสเอ ไอเอ็ นซี . เพื่อจัดจาหน่ าย
สินค้าของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เริ่มดาเนิ นการตั้งแต่เดือนเมษายน
2561 นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัท ฯ ได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงสีฟ้าในทุ กเนื้ อ
เลนส์ที่บริษัทฯ ทาการผลิต
• ในปี 2561 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ 146 ล้านบาท ลดตา่ ลงจากปี 2560 ประมาณร้อยละ
20 เกิดจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้ น อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีแนวทางที่จะบริหารจัดการเพื่อให้
ต้นทุนลดลง
• ในปี 2561 รายได้ห ลัก ของบริ ษัท ฯ มาจากภูมิภ าคยุ โ รปร้อยละ 41.8 โดยมีภูมิภ าค
ออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รองลงมาตามลาดับ ส่วนภูมิภาค
อเมริกานั้นคาดว่าจะมีสดั ส่วนรายได้เพิ่มขึ้ นในปี 2562
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• บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการประกอบกิจการอย่างยัง่ ยืน โดยสร้างผลิตภัณฑ์สอดคล้อง
กับการประกอบกิจการอย่างยัง่ ยืนของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ Leaf
eco ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบจากธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปรับปรุงการใช้พลังงาน
โดยการนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็ นโครงการที่ทาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ในปี ที่ ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็ นหนึ่ งใน ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์
ได้รับ รางวัลองค์ก รนวัตกรรมยอดเยี่ ย มจากส านั ก นวัต กรรมแห่ งชาติ และได้เข้าร่ ว ม
โครงการเกษี ยณสุข บริษัทฯ ยังคงมุง่ มัน่ ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ซึ่งมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามดังนี้
คาถาม นางสาว วิภา สุวณิชย์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามถึงรายได้จากการขายในภูมิภาคยุโรปลดลง
คาตอบ นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริหาร ตอบว่า สืบเนื่ องจากการเปิ ดสงคราม
ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ส่งผลให้สินค้าจากประเทศจีนเข้าสู่ภูมิภาค
ยุโรปเพิ่มขึ้ นและมีการแข่งขันในภูมิภาคยุโรปรุนแรงขึ้ น ซึ่งส่งผลทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้นลดลง
คาถาม นาย อนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเรื่องการทาธุ รกิจในยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา
กาลังการผลิต และผลกระทบของ Brexit
คาตอบ นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ หาร ตอบว่า บริษัทยังคงมุ่งมัน่ ในการท า
ธุรกิจในภูมิภาคยุโรปต่อไปแม้ว่ากาไรต่อชิ้ นลดลง ตั้งแต่ปลายปี 2561 บริษัทฯ มีโอกาสใน
การทาธุ รกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้ น และมีจานวนลูกค้าเพิ่มขึ้ น แต่ลูกค้าเดิมที่เป็ น
ผูผ้ ลิตเลนส์ลดลง และถึงแม้ว่ารายได้จากประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้ นก็ไม่ทาให้รายได้จาก
ภูมิภาคยุโรปลดลง เลนส์ที่จดั ส่งไปทาตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นเลนส์หล่อ ส่วนใน
ยุโรปและเอเชียใช้เลนส์ RX ในการทาตลาด ส่วนการเพิ่มสายการผลิต RX Automation เพื่อทา
ให้ลดต้นทุนลง โดยฝ่ ายจัดการกาลังพิจารณาการลงทุน RX Automation Phase II ในเรื่อง
ผลกระทบของ Brexit นั้ น บริษัทฯ ได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อรับมือ แล้ว ซึ่ งน่ าจะได้รับ
ผลกระทบไม่มาก ในขณะนี้ บริษัทฯ กับลูกค้าในประเทศอังกฤษยังดาเนิ นธุรกิจไปอย่างปกติ
คาถาม นาย เอกพงศ์ โสภณอุ ดมพร ผู ้ถือหุ น้ สอบถามเรื่ องการลงทุ นสายการผลิ ต Automation
สินค้าของบริษั ทฯ ที่ ขายในประเทศไทย และโอกาสที่ จะขายสิ นค้าในร้านอื่ นนอกจากร้าน
หอแว่นในประเทศไทย
คาตอบ นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า การลงทุน RX Automation
Phase II จะทาให้กาลังการผลิตเพิ่มขึ้ นอีก 1 เท่าตัว แต่ใช้เงินลงทุน น้อยกว่า Phase I เพราะ
Phase I ได้ลงทุนอาคารไปแล้ว ส่วนสินค้าของบริษัทฯ ที่ขายในประเทศไทยล่าสุดคือ เลนส์
Zenith ที่ ข ณะนี้ ท าการตลาดกับร้า นหอแว่น ทั้งนี้ ทางบริ ษั ท ฯ ได้พ ยายามขยายตลาดใน
ประเทศไทยอยู่ แต่ตลาดในประเทศไทยเติบโตได้น้อยเพราะอัตราการซื้ อแว่นใหม่ของคนไทย
ค่อนข้างตา่ ต่ างจากในต่ างประเทศที่ มีอัตราการซื้ อแว่นที่ สูง กว่า เนื่ องจากมี ระบบประกัน
สุขภาพรองรับ
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มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
วาระที่ 3. พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้ นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสรุปงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสรุป
ได้วา่
ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,841.57 ล้านบาท รายได้
รวม 1,915.36 ล้านบาท กาไรสุทธิ 146.03 ล้านบาท กาไรสุทธิต่อหุน้ 0.31 บาท และสาหรับงบ
แสดงฐานะการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,559.77 ล้าน
บาท หนี้ สินรวม 722.33 ล้านบาท ส่วนของผูถ้ ื อหุน้ 1,837.44 ล้านบาท ทุ นชาระแล้ว 474.32
ล้านบาท
ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่ารายละเอียดงบการเงินในรายงานประจาปี ที่บริษัทฯ ได้
จัดส่งไปให้ผูถ้ ื อหุน้ แล้วนั้ น ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตของบริษัท สานักงาน อี
วาย จากัด และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอให้ผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคาถามดังนี้
คาถาม นางสาว วิภา สุวณิชย์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามถึงสาเหตุที่อตั รากาไรขั้นต้นลดลง การบริหารจัดการ
ลูกหนี้ เกิน 1 ปี และการตั้งสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่เพิ่มขึ้ น
คาตอบ นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร ตอบว่า ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการ
ขายสูงขึ้ น จากหลายสาเหตุ เช่น ต้นทุ นส่ งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เลนส์ RX ที่จาหน่ ายทาง
เว็บไซต์ในภูมิภาคยุโรป ต้นทุนการจัดตั้ง TOG USA Inc. การส่งเสริมการขายสินค้า Zenite กับ
หอแว่น เป็ นต้น ส่วนหนี้ ระยะยาวปี 2561 สูงกว่าปี 2560 ประมาณ 400,000 บาท และ
การบริหารจัดการได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
เรี ย บร้อ ยแล้ว ส่ ว นการตั้ง ส ารองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนั ก งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ นน่ า จะไม่ มี
ผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในปี นี้
คาถาม นาย อนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ื อหุน้ สอบถามเรื่องการส่งเสริมการขายกับหอแว่น ค่าเสื่อมราคา
สินค้าคงเหลือ อัตราแลกเปลี่ ยน หนี้ สินระยะยาว การปรับโครงสร้างผูบ้ ริ หาร เงินสารอง
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานใหม่ และมาตรฐานบัญชีใหม่
คาตอบ นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ต้องมีการส่งเสริมการขายกับหอ
แว่ น เพื่ อ เพิ่ ม ยอดขาย ส่ ว นเรื่ อ งค่ า เสื่ อ มราคาปี 2561 ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นมาจากการลงทุ น RX
Automation ในประเด็ น สิ น ค้า คงเหลื อ ในเรื่ อ งแม่ พิ ม พ์แ ก้ว ตามหลัก การบัญ ชี ถื อ ว่ า เป็ น
ทรัพย์สินจะตัดบัญชีเมื่อแตกเสียหาย โดยปี ที่ ผ่านมาได้มีการเพิ่มจานวนแม่พิมพ์แก้ว ส่วน
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สินค้าคงเหลือที่เป็ นสินค้าสาเร็จรูปมีเพิ่มขึ้ นก็เพราะบริษัทฯ เพิ่ มกาลังการผลิตเพื่อรับ Brexit
ในประเด็นอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ไว้ ส่วนการปรับโครงสร้างผู ้บริ ห ารก็ เนื่ องจากบริ ษั ท ฯ จะมีผู ้บ ริ ห ารระดับสูงเกษี ย ณอายุ
บริษัทฯ จึงต้องทาการปรับโครงสร้างการบริหารล่วงหน้าเพื่อให้ผูบ้ ริหารใหม่ที่เป็ นมืออาชีพ
เรียนรูง้ าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กันเงินสารองค่าชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้พนักงานที่ เกษี ยณอายุตาม
กฎหมายแรงงานไว้แล้ว ซึ่ง นาง นฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและภาษี ได้ชี้แจง
เพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ต้งั เงินสารองค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานไว้จานวน 15.4 ล้านบาท
และเปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 21 ส่วนมาตรฐานบัญชีใหม่คาดว่า
บริษัทฯ ไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
คาถาม นาย นิ รนั ดร์ จิตประกอบ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเรื่องการตัดค่าเสื่อมราคา และจานวนพนักงานที่
ลดลง
คาตอบ นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ตามนโยบายบัญชี โครงการ RX
Automation บริษัทฯ ทาการตัดค่าเสื่อม 10 ปี ส่วนเรื่องจานวนพนักงานในปี ที่ผ่านมาลดลง
ประมาณ 200 คน
คาถาม นาย เทอดศักดิ์ หวังเสต ผูถ้ ื อหุ น้ สอบถามถึ งผลกระทบจาก Brexit ต่อผลประกอบการในปี
2562 และ e-commerce
คาตอบ นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า คาดว่าในไตรมาส 1 และ 2 ของ
ปี 2562 บริษัทฯ จะได้รบั ผลกระทบจากการเตรียมรับมือ Brexit ส่วนการทาธุ รกิจด้วย ecommerce น่ าจะทาได้ยากเพราะลูกค้าต้องการประสบการณ์ในการใช้ก่อนตัดสินในซื้ อสินค้า
ประธานฯ ขอมติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ น้ อนุ มัติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จสิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชีตามที่ได้เสนอ
มติที่ประชุม โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวน (คน) จานวน (หุน้ / เสียง) สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
93
383,890,399
100.00
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
93
383,890,399
100.00
ทั้งนี้ เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
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วาระที่ 4. พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรสุทธิ การจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ประจาปี 2561
กาหนดวันเพื่อเป็ นการกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผล (Record Date)
และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
ประธานฯ กล่าวว่า จากผลการดาเนิ นงานปี 2561 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควร
จ่ายเงินปั นผลประจาปี ให้ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กาหนด
ไว้ สาหรับในปี 2561 บริษัทฯ นั้นไม่ตอ้ งตั้งสารองตามกฎหมาย เนื่ องจาก ณ ปั จจุบนั ทุนสารองของ
บริษัทฯ มีจานวนครบตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
จากผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ ในปี 2561 บริ ษั ท ฯ มี ก าไรสุ ท ธิ ตามงบการเงิ น รวม
146.03 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรร
เงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.28 บาท ซึ่งได้จ่ายปั นผลระหว่าง
กาลไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คงเหลือจ่ายในงวดนี้ ในอัตราหุน้ ละ
0.22 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิที่เสียภาษี เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 สาหรับเงินปั น
ผลจ่ายจานวน 18.97 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุน้ และในอัตราร้อยละ 20 สาหรับเงินปั น
ผลจ่ายจานวน 85.38 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.18 บาทต่อหุน้ ซึ่งผูร้ บั เงินปั นผลที่เป็ นบุคคลธรรมดา
จะได้รบั เครดิตภาษี ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่
มีสิ ท ธิ รับ เงิ น ปั นผลในวัน พฤหัส บดี ที่ 18 เมษายน 2562 และก าหนดจ่ า ยปั นผลในวัน ศุ ก ร์ที่ 3
พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลสรุปดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ปี 2561 (งบการเงินรวม) ปี 2560 (งบการเงินรวม)
1. กาไรสุทธิ
146.03 ล้านบาท
183.46 ล้านบาท
2. หักสารองตามกฎหมาย 5%
--- ล้านบาท
--- ล้านบาท
3. กาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย
146.03 ล้านบาท
183.46 ล้านบาท
4. จานวนหุน้
474.32 ล้านหุน้
474.32 ล้านหุน้
5. เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ ทั้งปี
0.28 บาท / หุน้
0.35 บาท / หุน้
6. เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล
0.06 บาท / หุน้
0.08 บาท / หุน้
7. เงินปั นผลจ่ายงวดสุดท้าย
0.22 บาท / หุน้
0.27 บาท / หุน้
8. รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น
132.81 ล้านบาท
166.01 ล้านบาท
9. อัตราการจ่ายเงินปั นผล
91 %
90 %
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคาถามดังนี้
คาถาม นาย อนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามถึงอัตราการจ่ายเงินปั นผลในอนาคต
คาตอบ นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ จะบริหาร
ให้ได้ผลตอบแทนกลับไปสูงเช่นในอดีต โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราสูงเช่นเดิม
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ประธานฯ ขอมติ จากที่ ประชุ มผู ้ถือหุน้ อนุ มัติก ารจัดสรรกาไรสุ ท ธิ และการจ่ ายเงิ นปั นผล
ประจาปี ตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุ มตั ิด ว้ ยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวน (คน) จานวน (หุน้ / เสียง) สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
96
390,272,699
100.00
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
96
390,272,699
100.00
ทั้งนี้ เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ า
เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ น้ โดยประธานกรรมการตรวจสอบกล่ า วว่า คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีเดิ ม เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยประจาปี 2562 เนื่ องจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีมาตรฐานการทางานที่ดีและมี
ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนั้น เมื่อได้
พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน
แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา โดยมีรายนามผูส้ อบบัญชี ดังนี้
รายชื่อ

เลขทะเบียนผูส้ อบ การลงนามตรวจสอบบัญชีในกลุ่ม TOG
บัญชีรบั อนุ ญาต
1. นางสาว ศิริวรรณ นิ ตย์ดารง
5906
เริ่มเป็ นผูล้ งนามปี 2561 หรือ
2. นาง สรินดา หิรญ
ั ประเสริฐวุฒิ
4799
เคยเป็ นผูล้ งนามปี 2558-2560 หรือ
3. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
4377
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งนาม
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็ นเงิน 2,190,000 บาท (สองล้านหนึ่ ง
แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2561 และบริษัทฯ ยังได้ให้ผูส้ อบบัญชีของบริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด ตรวจสอบรายงานผลการดาเนิ นงานและเครื่องจั กรที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลจาก BOI
ของบริ ษัท ย่อยสาหรับปี 2562 โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวน 120,000 บาทต่ อโครงการ
(หนึ่ ง แสนสองหมื่ น บาทถ้ว น) เท่ า กับ ปี 2561 ทั้ง นี้ ผู ้ส อบบัญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอมานั้ น ไม่ มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ แต่อย่างใด
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผูถ้ ือหุน้
ท่านใดสอบถามคาถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือ หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีและค่าสอบบัญชีปี 2562 ตามที่ได้เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุ มตั ิดว้ ยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวน (คน) จานวน (หุน้ / เสียง) สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
96
390,272,699
100.00
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
96
390,272,699
100.00
ทั้งนี้ เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ตามข้อบังคับข้อ 22 ของบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยูท่ ้งั หมด ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.
วิชา จิวาลัย กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูน้ าเสนอการพิจารณาในวาระนี้ ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งนี้
รศ.ดร. วิชา จิวาลัย กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการ
ประชุมคราวนี้ มีกรรมการครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระจานวน 4 คน ได้แก่
1. นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
2. นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์
3. นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล 4. นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม
รศ.ดร. วิชา จิวาลัย รายงานเพิ่มเติ มว่า บริษั ทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และ
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เชิญให้ผูถ้ ือ
หุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลื อกเป็ นกรรมการของบริษัท ฯ
รวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆ ล่วงหน้า แต่ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการหรือวาระการประชุ มเข้า
มายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้ร่วม
พิ จ ารณา) ได้พิ จ ารณาถึ งความเหมาะสม คุ ณ สมบั ติแ ละประสบการณ์ที่ จ ะเป็ นประโยชน์ แ ก่ ก าร
ดาเนิ นงานของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ได้นาเสนอประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทางานของ
กรรมการทั้ง 4 คน ให้ผู ้ถือหุ น้ พิ จ ารณาแล้วในหนั งสือเชิญ ประชุ มผู ้ถือหุ น้ ดังนั้ น จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิให้กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้ามาดารง
ตาแหน่ งต่ออีกวาระหนึ่ ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกเป็ นรายบุคคล (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ออกจากห้องประชุมในระหว่างพิจารณา) ดังนี้
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1) นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระ
2) นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระ
3) นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษัท
4) นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษัท
รศ.ดร. วิชา จิวาลัย ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่
มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามคาถามเพิ่มเติม
รศ.ดร. วิชา จิวาลัย ขอมติ จากที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ การเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ ตามที่ได้เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ และผู ้รับมอบฉันทะที่ เข้าร่วมประชุ ม และมีสิท ธิ ออกเสีย งลงคะแนน ให้แ ต่งตั้ง
กรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระ
จานวน (คน) จานวน (หุน้ / เสียง) สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
94
390,192,999
99.980
ไม่เห็นด้วย
1
100
0.001
งดออกเสียง
1
79,600
0.020
รวมทั้งหมด
96
390,272,699
100.000
2) นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระ
จานวน (คน) จานวน (หุน้ / เสียง) สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
94
390,192,999
99.980
ไม่เห็นด้วย
1
100
0.001
งดออกเสียง
1
79,600
0.020
รวมทั้งหมด
96
390,272,699
100.000
3) นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษัท
จานวน (คน) จานวน (หุน้ / เสียง) สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
94
383,263,099
98.204
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
2
7,009,600
1.796
รวมทั้งหมด
96
390,272,699
100.000
4) นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษัท
จานวน (คน) จานวน (หุน้ / เสียง) สัดส่วน (%)
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด

94
2
96

383,363,099
6,909,600
390,272,699

98.230
1.770
100.000

ทั้งนี้ เป็ นไปตามความของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 7. พิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุ กรรมการชุ ดต่างๆ
ประจาปี 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร. วิชา จิวาลัย กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เป็ นผูน้ าเสนอการพิจารณาในวาระนี้
กรรมการบริษัทฯ มีท้งั หมด 12 คน และมีคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน
2. คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 5 คน
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 3 คน
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 เรื่องกรรมการ ข้อ 23 กาหนดว่ากรรมการมีสิทธิ ได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ ยประชุม บาเหน็ จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกาหนดและอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้า
ร่ว มประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน ดัง นั้ น จึ ง ขอให้ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ น้ ก าหนดค่ า ตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2562
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ โดยผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการสรรหาและก า หนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึ งถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กบั บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ อยู่ในอุตสาหกรรมและธุ รกิจที่ มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้ได้กรรมการที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ให้บรรลุ
เป้าหมายและตามทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผูถ้ ือหุน้
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจา : พิจารณาจากผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้จ่ายค่าตอบแทนประจาให้คณะกรรมการสาหรับปี 2562 ไม่เกิน
5,815,000 บาท เท่ากับปี 2561
2. โบนัสกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้จ่ายโบนัสให้
คณะกรรมการ สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2561 ด้วยจานวนไม่เกิน 1,800,000 บาท (ปี 2560
เท่ากับ 3,720,000 บาท)
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รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2562
และโบนัสกรรมการประจาปี 2561 ได้รบั ไม่เกิน 7,615,000 บาท
รศ.ดร. วิชา จิวาลัย ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด ซึ่งมี
คาถามดังนี้
คาถาม นาย อนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามถึงการพิจารณาโบนัสของกรรมการ
คาตอบ รศ.ดร. วิช า จิ วาลัย กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ตอบว่า พิจ ารณาจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ
รศ.ดร. วิชา จิวาลัย ขอมติจากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ประจาปี 2562 และ โบนัสสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2561
ตามที่ได้เสนอ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น ได้มี ม ติ อ นุ มัติ ด ้ว ยเสี ย งไม่ น้อ ยกว่า สองในสามของจ านวนเสี ย ง
ทั้ ง หมดของผู ้ถื อ หุ ้น และผู ้รับ มอบฉั น ทะที่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนดังนี้
จานวน (คน) จานวน (หุน้ / เสียง) สัดส่วน (%)
เห็นด้วย
96
390,272,699
100.000
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด
96
390,272,699
100.000
ทั้งนี้ เป็ นไปตามความของมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 8. พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ
ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ (ก) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
74/2557 เรื่อง การประชุมผ่ านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (ข) คาชี้ แจงกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื่อง การ
ประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ของห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด สมาคม
การค้าและหอการค้า และ (ค) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
(ก) ให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 30 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นดังนี้
“ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่ อนั เป็ นที่ต้งั
สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผูซ้ ึ่งได้รบั
มอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนด
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ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผูซ้ ึ่งได้รบั มอบหมายจากประธาน
กรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานกรรมการ หรือผูซ้ ึ่งได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผูก้ าหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ
ในกรณี ที่ มี ก รรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปร้อ งขอให้เ รี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้ป ระธาน
กรรมการ หรือกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับ
แต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ
การประชุ มคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุ มผ่ านสื่ออิเล็ กทรอนิ กส์ได้ตามเงื่อนไข
ขัน้ ตอน และ วิธีการ ที่กฎหมายกาหนด”
(ข) ให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 36 เรื่องการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เป็ นดังนี้
“ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน
4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ งที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู ้
ถือหุน้
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้ คน
หนึ่ งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ท้งั หมด จะ
เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
ระบุ เรื่ องและเหตุ ผ ลในการที่ ขอให้เรี ย กประชุ มไว้ใ ห้ชัดเจนในหนั งสื อ ดังกล่า วด้วย ในกรณี เช่ น นี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุน้
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็
ได้ภายในสี่สิบ ห้าวันนั บแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการ
ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ครั้งใด
จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 39 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่
ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผูถ้ ือหุน้
ท่านใดสอบถามคาถามเพิ่มเติม
ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ และการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตามที่
ได้เสนอ
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มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุ มตั ิดว้ ยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมทั้งหมด

จานวน (คน)
96
96

จานวน (หุน้ / เสียง)
390,272,699
390,272,699

สัดส่วน (%)
100.000
100.000

ทั้งนี้ เป็ นไปตามความของมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะในที่ประชุมสอบถามหรือมีผูใ้ ดจะเสนอ
เรื่ องอื่ น หรื อจะแสดงความคิ ดเห็ นหรื อจะซัก ถามเรื่ องต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับการด าเนิ นกิ จ การของ
บริษัทฯหรือไม่ มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นดังนี้
คาถาม นาย อนุ ว่องสารกิจ ผู ้ถือหุ น้ สอบถามถึ งการประกอบการปี 2562 การขยายตลาดไปสู่
ประเทศอินเดีย
คาตอบ นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ในปี นี้ บริษัทฯ เน้นที่การบริหาร
จัดการภายในด้วยการลดต้นทุนในการประกอบกิจการ ในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เกิด
การดาเนิ นธุรกิจที่ผิดปกติขนและเป็
ึ้
นโอกาสของบริษัทฯ ที่ จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปี นี้
บริ ษั ท ฯ จะเน้นไปที่ ป ระเทศตลาดสหรัฐ อเมริ ก า นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ จะท าการตลาดใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้ น อนึ่ ง บริษัทฯ มองว่าการขยายตลาดไปสู่ประเทศอินเดียทาได้ค่อนข้างยาก
เพราะลักษณะตลาดที่มีอตั ราการทากาไรที่ตา่
เมื่อไม่มีคาถามอื่นใด ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบ
ฉัน ทะทุ ก ท่ า น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกลยุ ทธ์ธุรกิ จ กรรมการ ผู ้บริ ห าร ผูส้ อบบัญ ชี และที่ ปรึ ก ษา
กฎหมาย ที่ ได้กรุ ณาสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิ ดการประชุม ในเวลา 12.30
นาฬิกา

....................................................
(นายสว่าง ประจักษ์ธรรม)
ประธานที่ประชุม
...................................................
(นาย เขมพัฒน์ เจริญพานิ ช)
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
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