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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2560 ครั้งที่ 14 

บริษทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และ สถานที่ 

 การประชุมจดัขึ้ นเมื่อวนัพุธท่ี 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งคอนเวนชัน่ CD 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขท่ี 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110 

กรรมการบริษทัที่เขา้ร่วมประชุม 

1. นายสวา่ง ประจกัษ์ธรรม ประธานคณะกรรมการ 

2. นายธรณ ์ ประจกัษ์ธรรม กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุ์รกิจ / กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายสิงห ์ ตงัทตัสวสัด์ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

4. นายไพรชั เมฆอาภรณ ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

5. นายบรรจง จิตตแ์จง้ ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ / กรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

6. นายวิชา จิวาลยั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

7. นายสาโรจน์ ประจกัษ์ธรรม กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุ์รกิจ 

8. นางพรพรรณ โต๊ะตระกลู กรรมการ 

9. นายวิรชั ประจกัษ์ธรรม กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุ์รกิจ 

10. นางสาววิจิตต ์ ทวีปรีชาชาติ กรรมการ / เลขานุการบริษัท 

กรรมการบริษทัที่ลาประชุม 

1. นายเดวิด แอนดรวู ์ครอส กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุ์รกิจ 

2. นายณอน ดารเ์รน ลอว ์ กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุ์รกิจ 

ฝ่ายบริหารที่เขา้ร่วมประชุม 

1. นางอนุรกัษ์ รตันสานสสุ์นทร ผูจ้ดัการส านักงานตรวจสอบภายใน 

2. นางนฤภรณ ์ ประจกัษ์ธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและภาษีอากร 

3. นายบญัชา ยงฤทธิกุล ผูจ้ดัการโรงงาน TOG 

4. นางอมลรตัน์ ประจกัษ์ธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารซพัพลายเชน 

5. นายสรฐั เตกาญจนวนิช ผูจ้ดัการส านักวางแผนธุรกิจและการเงิน 

นิตกิรประจ าบริษทั 

1. นางเรวดี จนัทมณีโชติ  
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ตวัแทนผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส  านกังาน อีวาย จ  ากดั 

1. นางสรินดา หิรญัประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 4799 

2. นางสาวศิริวรรณ นิตยด์ ารง  

3. นางสาวจินตนา อมัพรพะงา  

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั นฤทธ์ิ แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ  ากดั 

1. นายนฤทธ์ิ ดิเรกวฒันชยั  

ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

1. คุณพรเทพ เหลือทรพัยสุ์ข  

(หมายเหตุ : เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดร้ายงานประเด็นขอ้

ซักถามและความคิดเห็นของผู ้ถือหุน้พรอ้มค าช้ีแจงของบริษัทฯ โดยสรุปไวใ้นรายงานการ

ประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดก้ าหนด

แนวทางไวใ้น AGM Checklist) 

ก่อนท่ีจะเร่ิมการประชุม นายสรัฐ เตกาญจนวนิช ผู ้จัดการส านักวางแผนธุรกิจและ

การเงิน แจง้แกไ้ขรายงานประจ าปี 2559 ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งในหน้า 63 ตารางขอ้ 2. ใน

หวัขอ้ ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร โดยขอแกไ้ขดงัน้ี 

1. แกไ้ขจ านวนเงินเดือนของผูบ้ริหารประจ าปี 2559 จาก 25,189,797 บาท/ปี 

เป็น 14,659,799 บาท/ปี 

2. แกไ้ขจ านวนรวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารประจ าปี 2559 จาก 29,225,231 บาท/ปี 

เป็น 18,695,233 บาท/ปี 

ทั้งน้ี ทางบริษัทฯ ได้จัดท าใบแทรกการแก้ไขดังกล่าวในเล่มรายงานประจ าปีทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทั้งแจง้การแกไ้ขบนเว็ปไซดข์องบริษัทฯ เรียบรอ้ยแลว้ 

เริ่มการประชุม 

 นายสวา่ง  ประจกัษ์ธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม (ประธานฯ) ได้

กล่าวตอ้นรบั และขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลาอนัมีค่ามาร่วมประชุม และไดแ้จง้จ านวนผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมมีทั้งหมดดงัน้ี 

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

ประชุมดว้ยตนเอง 

มอบฉนัทะ 

ประชุมรวมทั้งหมด 

51 

46 

97 

102,289,317 

206,377,781 

308,667,098 

21.57 

43.51 

65.08 

จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด 1,296 474,318,000 100.00 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 

3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซ่ึงมีจ านวนรวม 474,318,000 หุน้ คิด

เป็นจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 158,106,000 หุน้ จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
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 ฉะน้ันตามสดัส่วนขา้งตน้ ถือวา่การประชุมในวนัน้ีครบองคป์ระชุม 

 ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 33 ก าหนดว่า ใน

การออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ หุน้แต่ละหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง และการลงคะแนน

เสียงใหก้ระท าอยา่งเปิดเผย เวน้แต่มีผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 5 คนรอ้งขอใหท่ี้ประชุมลงมติโดยวิธีอ่ืน 

ซ่ึงโดยปกติแลว้การชูมือเพ่ือลงมติในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงอย่างเปิดเผย 

แต่ดว้ยบริษัทฯ ไดน้ าระบบคอมพิวเตอรเ์ขา้มาใชเ้พ่ืออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและ

การนับคะแนนเสียง และไดม้ีผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า 5 คน ขอใหก้ารออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อ

หุน้เป็นวิธีการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงอยา่งถูกตอ้งแลว้ 

 ก่อนท่ีจะเร่ิมการประชุมวาระต่างๆ ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษัทแจง้วิธีการ

ลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบโดยนางสาววิจิตต ์ทวีปรีชาชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัท

ไดแ้จง้วิธีการลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 42 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้ 

1 หุน้มีเสียง 1 เสียง ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้ง

มติ ผู ้ถือหุน้คนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยในเร่ืองน้ัน บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียง

เฉพาะผู ้ถือหุน้และผู ้รับมอบฉันทะท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยให้

ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แลว้ยกมือเพ่ือใหเ้จา้หน้าท่ีประสานงานรบับตัรเพ่ือน าไปรวบรวม

คะแนน โดยในการนับคะแนนบริษัทฯ จะหักคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงออกจาก

จ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ยกเวน้วาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิในการ

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้และผู ้รับมอบฉันทะ ทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเพ่ือนับคะแนนเสียงการ

เลือกตั้งเป็นรายบุคคล กรณีผูถื้อหุน้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่างดออกเสียง หลังจากน้ัน

จะแจง้ผลการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ 

 การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีครั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระเพ่ิมเติมตามท่ีบริษัทฯ 

ไดป้ระกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประธานฯ 

ไดข้ออาสาสมคัรท่ีเป็นผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมเพ่ือช่วยเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนน

เสียงครั้งน้ี ซ่ึง นางสาวจิติมา กลัยากนกวรรณ ไดร้บัเป็นอาสาสมคัรในการตรวจสอบการนับ

คะแนนเสียงส าหรบัการประชุม 

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2559 ครั้งที่ 

13 เม่ือวนัที่ 5 เมษายน 2559 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมฯ พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ ประจ าปี 2559 ครั้งท่ี 13 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2559 โดยไดจ้ดัท าภายใน 
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14 วนันับแต่วนัประชุมผูถื้อหุน้และจดัส่งรายงานการประชุมดังกล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ และไดส้่งส าเนาใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน

ใดมีค าถาม ในการพิจารณาวาระน้ี 

ประธานฯ ขอมติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ครั้งท่ี 13 เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2559 ตามท่ีไดเ้สนอ 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 

ประจ าปี 2559 ครั้งท่ี 13 เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2559 ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

ดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

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

รบัรอง 

ไมร่บัรอง 

งดออกเสียง 

105 

- 

- 

311,451,298 

- 

- 

100.00 

- 

- 

รวมทั้งหมด 105 311,451,298 100.00 

 ทั้งน้ีเป็นไปตามความของขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่ง

พระราชบญัญติับริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตาม

หนงัสือรายงานประจ าปี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให ้นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู ้จัดการ 

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ต่อท่ีประชุม โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ภาพรวมของบริษัทฯ ปัจจุบนับริษัทฯ มีโรงงานอยู่ 2 แห่งตั้งอยู่ท่ีบางบวัทอง 

คือ โรงงานผลิตเลนสห์ล่อส าเร็จรูป และโรงงานผลิตเลนสส์ายตาเฉพาะบุคคล ผลิตภัณฑก็์ยงั

อยู่ในกรอบเดิมคือ เลนสส์ าเร็จรูป แม่พิมพส์ าเร็จ เลนสส์ายตาเฉพาะบุคคล และมี ผลิตภณัฑ์

เลนสป้์องกนัแสงแดด  

2. วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเป็นบริษัทฯ ท่ีมี

นวตักรรม มุ่งเน้นการบริหารตน้ทุน และจะเป็นผูผ้ลิตเลนส์อิสระท่ีเช่ือถือได ้เพ่ือสรา้งความ

มัน่ใจใหแ้ก่คู่คา้ของบริษัทฯ 

3. รอบระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมาในแง่รายได้ บริษัทฯ สามารถรักษาการ

เจริญเติบโตเฉล่ียไดร้อ้ยละ 4.8 ต่อปี  

4. ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯไดร้บัผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้

สามญัประจ าปี 2559 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย บริษัทฯ ไดร้ับ

การประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทประจ าปี 2559 จัดอยู่ในระดับ 4 ดาว “Top 
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Quartile” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และไดร้ับใบรับรอง  

ESG 100 จากสถาบนัไทยพฒัน์   

5. ระบบการผลิตของบริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดังน้ี ISO9001 ใน

ดา้นการผลิต ISO13485 ในดา้นการผลิตเคร่ืองมือแพทย ์และ ISO14001 ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

6. บริษัทฯ เน้นการส่งออกกว่ารอ้ยละ 95-96 ของรายได้รวม คู่คา้ของ

บริษัทฯ มกีวา่ 50 ประเทศทัว่โลก ส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรปและเอเชียแปซิฟิก 

7. สดัส่วนของรายไดปี้ 2559 กลุ่มประเทศยุโรปเป็นกลุ่มหลกัท่ีบริษัทฯ ท า

รายไดป้ระมาณ 774 ลา้นบาท  

8. การบริหารกิจการเพ่ือความยัง่ยืน บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการบริหาร

เพ่ือใหบ้ริษัทฯ เติบโตอย่างยัง่ยืน หรือ Sustainable Caring ต่อลกูคา้ และพนักงานของบริษัทฯ 

ในส่วนการบริหารห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ เนน้การใหว้สัดุอยา่งคุม้ค่า  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด

เก่ียวกับรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ซ่ึงมีผู ้ถือหุน้และผู ้รับมอบ

ฉนัทะสอบถามดงัน้ี 

ค าถาม นายพรเทพ เหลือทรัพย์สุข ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย สอบถามใน 2 

ประเด็นดงัน้ี 

1. แผนการในอนาคตเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและการควบคุมตน้ทุน

ของบริษัทฯ มีอยา่งไร 

2. บริษัทฯ มีการพฒันาการนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรปัชัน่อยา่งไร  

ค าตอบ 1. นายธรณ์ ประจกัษ์ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบค าถามในประเด็นแผนการใน

อนาคตเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและการควบคุมตน้ทุนของบริษัทฯ 

ว่า ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดด้ าเนินการยุบสายการผลิตซ่ึงสะทอ้นถึง Productivity 

Improvement ของบริษัทฯ เช่น การยุบสายการผลิต เลนสห์ล่อของTOC ท่ีบางบวั

ทองและยา้ยสายการผลิตน้ันมารวมไวท่ี้โรงงาน TOG บางบวัทอง ส่งผลใหบ้ริษัทฯ 

ประหยดัค่าน ้าค่าไฟฟ้าประมาณ 12 ลา้นบาท ต่อปี  บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นถึงสรา้ง

ความยัง่ยืนใหแ้ก่บุคคลากรของบริษัทโดยใหม้ีการฝึกอบรมแก่พนักงานอย่าง

ต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัลงทุนพฒันาสายผลิตแบบ  Rx Automationโดยใช้

เทคโนโลยีการผลิตล่าสุดเพ่ือรกัษาระดับการแข่งขนัของบริษัทฯ โดยในการพฒันา

สายการผลิต RX Automation น้ันบริษัทฯ ยงัไม่ไดด้ าเนินการผลิตเต็มตามก าลงั

ผลิตเพราะต้องการเหลือก าลังผลิตเพ่ือรองรับเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาและ

เปล่ียนแปลง 

 2. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัท ไดต้อบค าถามใน

ประเด็นพฒันาการเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรปัชัน่ วา่ บริษัทฯ ติดตาม

และประเมินผลการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ โดยผู ้ตรวจสอบภายในและผู ้
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ตรวจสอบอิสระจากภายนอก นอกจากน้ี บริษัทฯ จะด าเนินการต่ออายุใบรบัรอง

การต่อตา้นทุจริตและคอรปัชัน่เมื่อใบรบัรองฉบบัเก่าหมดอายุ 

ค าถาม นายเทอดศักด์ิ หวังเสต ผู ้ถือหุน้ สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งบริษัทย่อยใน

ประเทศสหรฐัอเมริกาวา่มีอยา่งไร  

ค าตอบ นายธรณ ์ประจกัษ์ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบค าถามว่า วตัถุประสงคข์องการตั้ง

บริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ เพ่ือท าธุรกิจจัดจ าหน่ายใ นประเทศ

สหรฐัอเมริกา ดว้ยเหตุลูกคา้สหรัฐไม่นิยมซ้ือสินคา้จ านวนมากๆ แต่นิยมซ้ือจ านวน

น้อยเพ่ือลดภาระสินคา้คงคลงั โดยบริษัทฯ จะ Sub-contract ใหก้บับุคคลท่ีสามท่ีมี

ความเช่ียวชาญธุรกิจจดัจ าหน่ายในประเทศสหรฐัอเมริกาเป็นผูด้ าเนินการบริษัทย่อย

แทนบริษัทฯ ซ่ึงจะการด าเนินการในลกัษณะดังกล่าวจะประหยดักว่าท่ีบริษัทฯ จะไป

ด าเนินการเอง 

ค าถาม นายชยัชนะ ปิยะมาวดี ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงประเภทและตน้ทุนของพลาสติกชีวภาพท่ี

บริษัทฯ ใชอ้ยูเ่ป็นวตัถุดิบวา่เป็นอยา่งไร 

ค าตอบ นายธรณ ์ประจกัษ์ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบค าถามว่า วตัถุดิบท่ีน ามาท าเลนส์

เป็น Specialty Chemical ราคาตน้ทุนไม่ผันผวนเหมือนสินคา้ Commodity โดย 

LeafECOใชว้ตัถุดิบจากภาคใตข้องประเทศไทยซ่ึงยงัสามารถช่วยเหลือเกษตรกรไทยได้

อีกดว้ย 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน

รอบปี 2559 

วาระที่ 3.  พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบั

ปีสิ้ นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธรณ ์ประจกัษ์ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ กล่าว

สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซ่ึงสรุปไดว้า่ 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  1,933.99  ลา้น

บาท รายไดร้วม 2,006.05 ลา้นบาท ก าไรสุทธิ 250.37 ลา้นบาท ก าไรสุทธิต่อหุน้ 0.53 

บาท และส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

สินทรพัยร์วม 2,591.31 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 735.23 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,856.08 

ลา้นบาท ทุนช าระแลว้ 474.32 ลา้นบาท 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่ารายละเอียดงบการเงินในรายงาน

ประจ าปีท่ีบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งไปใหผู้ ้ถือหุน้แลว้น้ัน ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับ

อนุญาตของบริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ จึงขอใหผู้ ้ถือหุน้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก า ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียด ซ่ึง

มีค าถามดงัน้ี 

ค าถาม นายเทอดศกัด์ิ หวงัเสต ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงขอ้มลูท่ีปรากฏใน หน้า 125 ของรายงาน

ประจ าปี เก่ียวกบัสาเหตุท่ีหน้ีคา้งช าระเกิน 365 วนั ของปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 

วา่มีอยา่งไร และสาเหตุท่ีรายไดจ้ากเวียดนามในปี 2559 ลดลงวา่เป็นเพราะเหตุใด 

ค าตอบ นายธรณ ์ประจกัษ์ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบค าถามว่า หน้ีคา้งช าระท่ีเพ่ิมขึ้ นมา

จากลูกคา้จากยุโรปจ านวน 1 ราย ซ่ึงก าลังประสบปัญหาทางธุรกิจ โดยก่อนหน้าน้ี

บริษัทฯ ไดพ้บปัญหาน้ีและพยายามจ ากดัการปล่อยเครดิตใหแ้ก่ลกูคา้รายดงักล่าว จึง

ท าใหบ้ริษัทฯ ประสบความเสียหายไม่มาก ส่วนกรณีเวียดนามท่ีมีรายได้ลดลงก็

สืบเน่ืองจากปีท่ีแลว้มีการด าเนินธุรกิจ เพ่ือแยง่ชิงฐานลกูคา้ 

ค าถาม นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามถึงนิยามของค าว่า “สัญญาเช่า

อุปกรณท่ี์มีความเส่ียง” ท่ีปรากฏอยูใ่น หนา้ 122 ของรายงานประจ าปี 

ค าตอบ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบญัชี ไดต้อบค าถามว่า “สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีมี

ความเส่ียง” ปรากฏอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินอธิบายประเภทสญัญาเช่า โดย

เป็นค าเฉพาะทางบญัชีซ่ึงไมไ่ดม้ีความหมายวา่เป็นการเช่าอุปกรณท่ี์มีความเส่ียง 

ประธานฯ ขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส้ินสุด วนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 ตามท่ีไดเ้สนอ 

มตทิี่ประชุม  โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

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

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

117 

- 

- 

368,264,298 

- 

- 

100.00 

- 

- 

รวมทั้งหมด 117 368,264,298 100.00 

 ทั้งน้ี เป็นไปตามความของขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 

แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนเพื่อสิทธิในการรับ 

เงินปันผล 

ประธานฯ กล่าวว่า จากผลการด าเนินงานปี 2559 คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแลว้เห็นควรจ่ายเงินปันผลประจ าปีใหผู้ถื้อหุน้ ซ่ึงตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงิน

ปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินส ารองต่างๆ ทุก

ประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ไดก้ าหนดไว ้ส าหรบัในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ตอ้งตั้งส ารองตาม
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กฎหมาย เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนัทุนส ารองของบริษัทฯ มีจ านวนครบตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 250.37 

ลา้นบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงิน

ก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท ซ่ึงไดจ้่ายปันผลระหว่าง

กาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 คงเหลือจ่ายในงวดน้ี อีกใน

อตัราหุน้ละ 0.32 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ในอตัรารอ้ยละ 20 ส าหรบัเงินปันผลจ่ายจ านวน 91.38 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 0.19 บาทต่อ

หุน้ และรอ้ยละ 30 ส าหรบัเงินปันผลจ่ายจ านวน 60.40 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 0.13 บาทต่อ

หุน้ ซ่ึงผูร้บัเงินปันผลท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไดร้บัเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวล

รษัฎากร ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัพุธท่ี 19 เมษายน 

2560 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560 และ

ก าหนดจ่ายปันผลในวนัพฤหสัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 (งบการเงินรวม) ปี 2558 (งบการเงินรวม) 

1. ก าไรสุทธิ 250.37 ลา้นบาท 230.00 ลา้นบาท 

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

3. ก าไรสุทธิหลังหักส ารอง

ตามกฎหมาย 

250.37 ลา้นบาท 230.00 ลา้นบาท 

4. จ านวนหุน้ 474.32 ลา้นหุน้ 474.32 ลา้นหุน้ 

5. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ทั้งปี 0.42 บาท / หุน้ 0.38 บาท / หุน้ 

6. เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 0.10 บาท / หุน้ 0.08 บาท / หุน้ 

7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดทา้ย 0.32 บาท / หุน้ 0.30 บาท / หุน้ 

8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 199.21 ลา้นบาท 180.24 ลา้นบาท 

9. อตัราการจ่ายเงินปันผล 80 % 78 % 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด 

และไม่มีผู ้ถือหุน้ท่านใดสอบถามค าถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอมติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุน้

อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจ าปีตามท่ีไดเ้สนอ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

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

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

117 

- 

- 

368,264,298 

- 

- 

100.00 

- 

- 

รวมทั้งหมด 117 368,264,298 100.00 
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 ทั้งน้ี เป็นไปตามความของขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 

แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 5. พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ส าหรบัปี 2560 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายสิงห ์ตงัทตัสวสัด์ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดังน้ี ประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวว่า คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นใหบ้ริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีเดิมเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2560 เน่ืองจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มี

มาตรฐานการท างานท่ีดีและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทั้งปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ป็นอย่าง

ดีมาโดยตลอด นอกจากน้ัน เมื่อไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชี

ของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแลว้ เห็นวา่มีความเหมาะสมจึงเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาโดยผูส้อบบญัชีบริษัทฯ ท่ีจะลงนาม 1 คน คือ 

รายช่ือ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาต 

ตรวจสอบบญัชี TOG 

1. นางสรินดา หิรญัประเสริฐวุฒิ 4799 ปี 2558 - 2559 หรือ 

2. นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 4377 2559 หรือ 

3. นายวิชาติ โลเกศกระวี 4451 2559 

โดยก าหนดค่าสอบบญัชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงิน 2,190,000 บาท 

(สองลา้นหน่ึงแสนเกา้หมื่นบาทถว้น) ซ่ึงเพ่ิมขึ้ นจากปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 155,000 บาท 

(หน่ึงแสนหา้หมื่นหา้พนับาทถว้น) ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ันไม่มีความสมัพนัธ์

หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู ้บริหาร/ผู ้ถือหุน้รายใหญ่ แต่อย่างใด

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผูถื้อหุน้

ท่านใดสอบถามค าถามเพ่ิมเติม 

ประธานฯ ไดข้อมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ

ค่าสอบบญัชีปี 2560 ตามท่ีไดเ้สนอ 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

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

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

119 

- 

- 

368,355,298 

- 

- 

100.00 

- 

- 

รวมทั้งหมด 119 368,355,298 100.00 

 ทั้งน้ี เป็นไปตามความของขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 

แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
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วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ตามขอ้บงัคบัขอ้ 22 ของบริษัทฯ ไดก้ าหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด ประธานฯ 

ไดม้อบหมายให ้นายไพรชั เมฆอาภรณ ์ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็น

ผูน้ าเสนอการพิจารณาในวาระน้ี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครั้งน้ี มีกรรมการครบ

ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน ไดแ้ก่ 

1. นายวิชา จิวาลยั  2. นายบรรจง จิตตแ์จง้ 

3. Mr. Sean Daren Lawe 4. Mr. David Andrew Cross 

นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กล่าวว่า บริษัทฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตั้งแต่

วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามี

คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุม

ต่างๆ ล่วงหน้า แต่ไม่มีการเสนอช่ือกรรมการหรือวาระการประชุมเข ้ามายังบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ไม่ได้ร่ วม

พิจารณา) ไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบติัและประสบการณท่ี์จะเป็นประโยชน์แก่การ

ด าเนินงานของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ไดน้ าเสนอประวติัโดยย่อและประสบการณก์ารท างาน

ของกรรมการทั้ง 4 คน ใหผู้ ้ถือหุน้พิจารณาแลว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ดังน้ัน จึงขอ

เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัใหก้รรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน 

กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง และขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกเป็นรายบุคคล (โดย

กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียออกจากหอ้งประชุมในระหวา่งพิจารณา) ดงัน้ี 

1) นายวิชา จิวาลยั กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

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

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

118 

1 

- 

368,355,198 

100 

- 

99.999973 

0.000027 

- 

รวมทั้งหมด 119 368,355,298 100.00 

2) นายบรรจง จิตตแ์จง้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

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

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

118 

1 

- 

368,355,198 

100 

- 

99.999973 

0.000027 

- 

รวมทั้งหมด 119 368,355,298 100.00 
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3) นายณอน ดารเ์รน ลอว ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

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

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

118 

- 

1 

368,345,298 

- 

10,000 

99.9973 

- 

0.0027 

รวมทั้งหมด 119 368,355,298 100.00 

4) นายเดวิด แอนดรวู ์ครอส กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

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

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

118 

- 

1 

368,345,298 

- 

10,000 

99.9973 

- 

0.0027 

รวมทั้งหมด 119 368,355,298 100.00 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียด และไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามค าถามเพ่ิมเติม 

ประธานฯ ขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการ

แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ตามท่ีไดเ้สนอ 

มตทิี่ประชุม  จากผลการลงคะแนนเสียงแสดงว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของถือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ใหแ้ต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซ่ึงออก

จากต าแหน่งตามวาระ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีก

วาระหน่ึง 

 ทั้งน้ี เป็นไปตามความของขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 42 (1) และ มาตรา 107 

แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

วาระที่ 7.  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ

ชุดตา่งๆ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายไพรชั เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอการพิจารณา 

กรรมการบริษัทฯ มีทั้ งหมด 12 คน และมีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน 

2. คณะกรรมการกลยุทธธุ์รกิจ 6 คน 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3 คน 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ หมวด 4 เร่ืองกรรมการ ขอ้ 23 ก าหนดว่ากรรมการ

มีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
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ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนดและอนุมติัดว้ยคะแนน

เสียง 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ัน จึงขอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความ

เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายและสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาด

ใกลเ้คียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวน้ัน เพียงพอท่ีจะจูงใจใหไ้ด้กรรมการท่ีมี

คุณภาพและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีใหบ้รรลุเป้าหมายและตามทิศทางธุรกิจของ บริษัทฯ โดยมี

กระบวนการท่ีโปร่งใส สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผู ้ถือหุน้ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนประจ า : พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯโดยมี

กรรมการรวม 12 คน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนประจ าใหก้รรมการ

ส าหรบัปี 2560 ไมเ่กิน 5,955,000 บาท (ปี 2559 เท่ากบั 5,647,000 บาท) 

2. โบนัสกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรจะตอบแทนกรรมการ

เน่ืองจากผลการด าเนินงานในปี 2559 ประสบความส าเร็จตามท่ีมุ่งมัน่ไวด้ว้ยโบนัสจ านวนไม่

เกิน 5,647,000 บาท (ปี 2558 เท่ากบั 4,883,000 บาท)  

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ 

ในปี 2560 และโบนัสกรรมการประจ าปี 2559 ไดร้บัไมเ่กิน 11.60 ลา้นบาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด 

และไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามค าถามเพ่ิมเติม 

ประธานฯ ขอมติจาก ท่ีประ ชุมผู ้ ถือ หุ ้นพิจารณาอนุมัติค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2560 ตามท่ีไดเ้สนอ 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมติัดว้ยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนดงัน้ี 

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

เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย 

งดออกเสียง 

119 

- 

- 

368,355,298 

- 

- 

100.00 

- 

- 

รวมทั้งหมด 119 368,355,298 100.00 

 ทั้งน้ี เป็นไปตามความของมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จ ากดั 

พ.ศ. 2535 
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วาระที่ 8.  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะในท่ีประชุมสอบถาม

หรือมีผูใ้ดจะเสนอเร่ืองอ่ืนหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซกัถามเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินกิจการของบริษัทฯหรือไม ่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดแ้สดงความคิดเห็นดงัน้ี 

ค าถาม นายอนุกลู ปิยะธนานุกลู ผูถื้อหุน้ สอบถามเป็น 3 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

1. ก าลงัผลิตท่ีเพ่ิมขึ้ นของสายการผลิตใหม่และสดัส่วนของเลนสฝ์นพิเศษท่ีเพ่ิมขึ้ น มี

อยา่งไร  

2. บริษัทฯ มีมาตรการเก่ียวกบัความเส่ียงในยุโรป อยา่งไร  

3. บริษัทฯ มีแนวโน้มท่ีจะน าธุรกิจหอแว่นเขา้ร่วมกับบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์

หรือไม ่

ค าตอบ นายธรณ ์ประจกัษ์ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบค าถามวา่  

1. สายการผลิตเลนส์สัง่ฝนพิเศษท่ีเพ่ิมขึ้ นมา จะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายใน 

ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2560 โดยมีก าลงัผลิตประมาณ 3,600 ช้ินต่อวนั และไดร้บั

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI  

2. ส่วนกรณีผลกระทบจาก Brexit คู่คา้ส าคญัของบริษัทไดท้ าการประเมินผลกระทบ

จากความเส่ียงและปรับกลยุทธ์และยังได้มอบข้อมูลดังกล่าวให้กับบริษัทฯ 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญักับกลุ่ม SME ในยุโรปท่ียงัไม่ไดร้ับการดูแล

จากบริษัทขนาดใหญ่  

3. ปัจจุบนัยงัไมม่ีแผนการน าธุรกิจหอแวน่เขา้ร่วมกบับริษัทฯ 

ค าถาม นางสาวกลัชุญา ศุขเทวา ผูถื้อหุน้ สอบถามเป็น 2 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

1. สภาพตลาดประเทศสหรฐัอเมริกาท่ีบริษัทฯ ก าลงัจะตั้งบริษัทยอ่ยขึ้ นมีอยา่งไร  

2. บริษัทฯ ไดด้ าเนินการขยายตลาดไปยงัภมูิภาคใดของประเทศประเทศเวียดนาม 

ค าตอบ นายธรณ ์ประจกัษ์ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบค าถามวา่  

1. สาเหตุตั้งบริษัทยอ่ยเพ่ือจ าหน่ายสินคา้ของบริษัทฯ ในประเทศสหรฐัอเมริกา คือ  

(1) ลกูคา้รายใหญ่ในประเทศสหรฐัอเมริกาถูกครอบง าจากผูผ้ลิตรายใหญ่ ท าให้

การเปล่ียนมาใชสิ้นคา้จากผูผ้ลิตรายอ่ืนค่อนขา้งยาก บริษัทฯ จึงใชว้ิธีการน าเสนอสินคา้ท่ี

ผูผ้ลิตรายใหญ่ไมน่ าเสนอใหล้กูคา้รายใหญ่  

(2) สินคา้เลนสแ์ว่นตาเป็นเคร่ืองมือแพทยใ์นสหรฐัอเมริกาท่ีผูกกบัการประกนั

สุขภาพตอ้งไดร้บั Vision Insurance Code ซ่ึงบริษัทฯ ก็ไดร้บัแลว้  

(3) สหรฐัมีธุรกิจ SME ธุรกิจหอ้งแล็ปขนาดเล็กจ านวนมากซ่ึงตอ้งใชว้ิธี Knock 

Door เพ่ือเขา้หาลกูคา้ 

2. ส่วนตลาดเวียดนามน้ัน บริษัทฯ ไดว้าง Key Account ไวท้ั้งสามภูมิภาคทั้งภาคเหนือ 

ภาคกลาง และภาคใต ้ซ่ึงปัจจุบันสินคา้ท่ีขายยงัเป็นสินคา้พ้ืนฐานของบริษัทฯ แต่

หากอนาคตตลาดเวียดนามแข็งแรงขึ้ นกว่าน้ี บริษัทฯ จะน าสินคา้ Premium ของ

บริษัทฯ ไปขายเพ่ิมเติมต่อไป 



 

14 

 

ค าถาม นายเทอดศักด์ิ หวงัเสต ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงจ านวนงบประมาณในการท า R&D ว่ามี

เท่าใด และสอบถามแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ มีอยา่งไร 

ค าตอบ นายธรณ ์ประจกัษ์ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบค าถามว่า บริษัทฯ ตั้งงบประมาณ

ในการท า R&D ไวจ้ านวนรอ้ยละ 1 ของรายได้ต่อปี โดยบริษัทฯ เน้นการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพ่ือต่อยอดสินคา้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังร่วมกับสถาบันภาครัฐและ

เอกชนเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑด์ว้ย โดยปัจจุบนับริษัทฯ ไดร้่วมกบั NECTEC ของ สวทช. 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีรายไดจ้ากการรบัท างานวิจยัใหก้บับริษัทอ่ืนๆ เช่น จากกลุ่ม 

Start-up เป็นตน้ 

ค าถาม นายมนต์ชัย อุดมหิรัญ ผู ้ถือหุน้ สอบถามเก่ียวกับสายการผลิตใหม่ ใน 3 ประเด็น 

ดงัต่อไปน้ี 

1. เมื่อเปิดสายการผลิตใหม ่ก าลงัการผลิตในปี 2560 และ 2561 เป็นอยา่งไร  

2. เมื่อเปิดสายการผลิตใหม ่Order Leap Time เป็นอยา่งไร 

3. จ านวนของเสียท่ีเกิดจากการผลิตเป็นอยา่งไร  

4. สายการผลิตใหมต่อ้งเปล่ียนแมพิ่มพห์รือไม ่

ค าตอบ นายธรณ ์ประจกัษ์ธรรม กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบค าถามวา่  

1. ในประเด็นก าลงัการผลิต จ านวนปริมาณการผลิตในปี 2560 และ 2561 จะเพ่ิม

เฉพาะเลนสส์่วนบุคคล  

2. ปัจจุบนับริษัทฯ มี Order Leap Time ชา้กว่า Best Practice อยู่ 1 วนั บริษัทฯ จะ

พยายามลดเวลาดงักล่าวลงเพ่ือไม่ใหเ้กิดความแตกต่างกนัมาก  

3. ประเด็นของเสีย บริษัทฯ ตั้งเป้าจะลดของเสียลงอยา่งต่อเน่ือง  

4. ส่วนประเด็นสุดทา้ย เน่ืองจากสายการผลิตใหม่เป็นสายการผลิตเลนสส์ายเฉพาะ

บุคคลจึงไมต่อ้งใชแ้มพิ่มพใ์หม่ 

เมื่อไม่มีค าถามอ่ืนใด ประธานฯไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะ

ทุกท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการกลยุทธธุ์รกิจ กรรมการอิสระ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษา

กฎหมาย ท่ีไดก้รุณาสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งน้ี และกล่าวปิดการประชุม ในเวลา 

12.00 นาฬิกา 
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(นายสว่าง  ประจกัษ์ธรรม) 

ประธานท่ีประชุม 

 

 

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

(นางสาววิจิตต ์ ทวีปรีชาชาติ) 

ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

 


