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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัท  ไทยออพติคอล กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน) 
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น. 

ถ่ายทอดจากห้องออพติคแกลเลอรี่ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ TOC (บริษัทย่อย)

กรรมการที่เข้าประชุม

1 ดร. สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการ 

2 นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3 นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4 นายบรรจง	 จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

5 รศ.ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ

6 นายเดวิด   แอนดูรว์     ครอส กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

7 นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

8 นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

9 นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

10 นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร (CAO)

กรรมการที่ลาประชุม

1 นายพอล    ไบรอัน ฟัสซี กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

2 นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ผู้เข้าร่วมประชุม

1 นายชัยวัฒน์ จิตติคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ (COO)

2 นางสาวจิรสุดา สำเภาทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี และการเงิน (CFO)

3 นางสาวสุปัฏบ์ ควรประดิษฐ์ เลขานุการบริษัท

4 นางสาวนุชจรินทร์ บุญเสริมสุข ผู้ชำนาญการ สำนักตรวจสอบภายใน

5 นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

6 นางสาวจินตนา อัมพรพะงา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

7 นายสุวกรม์ เอี่ยมดิลก ที่ปรึกษากฎหมาย

8 นางสาวชนาธิป วิทยากูล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

9 นายยอดฟ้า บุษยาสกุล ตัวแทนผู้ถือหุ้นที่มาสังเกตการณ์ระหว่างการลงคะแนน
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เริ่มการประชุม ณ เวลา 10:00 น.

                 ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับ และขอบคุณ

ผู้ถือหุ้นและทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้


                 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม

ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 
474,318,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 158,106,000 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

                 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นข้างต้น ถือว่าการประชุมในนี้ครบองค์ประชุม ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานที่ประชุมจึง
กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวสุปัฏบ์ ควรประดิษฐ์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

                 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 33 กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนของ

ผู้ถือหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนเสียงให้กระทำอย่างเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คน 

ร้องขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวิธีอื่น

                 อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศจากทาง

ภาครัฐที่สนับสนุนให้มีการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 บริษัทจึงได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้จัดการประชุม
เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง ตลอดจนใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ในการจัดเก็บข้อมูล

การลงคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละวาระอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ ทางบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งคู่มือการใช้งานโดยละเอียดให้แก่ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

                 อย่างไรก็ดี เพื่อความชัดเจนบริษัทแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้ ขั้นแรกให้ผู้ถือหุ้นเปิดระบบ     
DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” จากนั้นเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยการลงคะแนนมีให้เลือก

ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” กรณีประสงค์จะลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” / “งดออกเสียง” ให้กดปุ่ม

ดังกล่าว เพื่อลงคะแนนตามความประสงค์ และให้รอบริษัทกล่าว “ปิดการลงคะแนน” โดยผู้ถือหุ้นสามารถกดไอคอน กราฟ
สีน้ำเงิน หน้าระเบียบวาระเพื่อดูสรุปผลคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” ให้กด “เห็นด้วย” หรือ ไม่ต้องกดสัญลักษณ์ใดๆ และ
รอให้บริษัทประกาศ “ปิดการลงคะแนน” โดยผู้ถือหุ้นสามารถกดไอคอน กราฟสีน้ำเงิน หน้าระเบียบวาระเพื่อดูสรุปผลคะแนน 
เพื่อดูสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ 
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                 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้หุ้น 1 หุ้น  มีคะแนนเสียง 1 เสียง   

                 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อน

การประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ

การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

                 นอกจากนี้แล้วบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการบันทึกวีดีทัศน์ตลอดการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมได้
ในภายหลังการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiopticalgroup.com


ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่ง
รายงาน การประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมาย
กำหนด และได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 


จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม จึงได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยเสียงข้างมาก
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนดังนี้


ทั้งนี้ เป็นไปตามความของข้อบังคับบริษัทข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535


หมายเหตุ  
ไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากเป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

http://www.thaiopticalgroup.com
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report)

ในวาระนี้ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้


วิสัยทัศน์และพันธกิจ                                                                                                                        
บริษัทมีเป้าหมายเป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน                                                  
ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่ามีการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอ                                        
คู่ค้าได้รับความสะดวกสบายในการทำธุรกิจร่วมกัน                                                                               
และเป็นผู้จัดจำหน่ายเลนส์สำเร็จรูปในราคาที่คุ้มค่าสูงสุด                                                                                                                       
อีกทั้งเป็นผู้ผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลอย่างครบวงจร ให้บริการตรงเวลาทุกครั้ง

ผลประกอบการในปี 2563                                                                                                      
ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 1,821 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวม 1,972 ล้านบาท 
อัตราการเติบโตคิดเป็น -7.7% ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่ง  
มีกำไรสุทธิ 132 ล้านบาท อัตราการเติบโตคิดเป็น -47.7% มีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

รายได้จากการขายตามภูมิภาคในปี 2563 เป็นดังนี้


• ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จำนวน 673 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% 

• ยุโรปจำนวน 511 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28.1%

• เอเชีย-แปซิฟิค จำนวน 369 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20.3%

• อเมริกา จำนวน 247 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.6%

• อื่นๆ จำนวน 21 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.1%


พัฒนาการทางด้านการผลิตที่สำคัญของบริษัทในปี 2563 มีดังนี้

• เริ่มต้นการผลิตเลนส์สำเร็จรูปด้วยระบบอัตโนมัติ

• ขยายความสามารถของสายการผลิตเลนส์ RX ด้วยระบบ Automation รุ่นใหม่

• อยู่ระหว่างการพัฒนาสารเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันไอน้ำเกาะที่เลนส์ เพื่อรองรับความต้องการ

ของลูกค้าที่พบปัญหาดังกล่าวเวลาต้องใส่หน้ากากอนามัย

• อยู่ระหว่างการพัฒนาเลนส์กันแดดแบบย่อบางที่มีคุณลักษณะกันแรงกระแทกสูง


พัฒนาการทางด้านงานพาณิชย์ที่สำคัญของบริษัทในปี 2563 มีดังนี้

• การย้ายคลังสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจไปยังรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา

• เริ่มต้นดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในภาคพื้นยุโรปในวันที่ 1 มีนาคม 2564

• ทำการตลาดร่วมกับหอแว่นกรุ๊ปเพื่อส่งเสริมการขายเลนส์โปรเกรสซีฟกลุ่มพรีเมี่ยม โดยได้

จัดแคมเปญร่วมกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ท เพื่อเจาะลูกค้ากลุ่มเกมเมอร์

การประกอบกิจการอย่างยั่งยืน                                                                                            
บริษัทมีความมุ่งมั่นจะประกอบกิจการอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่


1) การใส่ใจผู้คน

2) การใส่ใจผู้บริโภค

3) การใส่ใจสิ่งแวดล้อม


ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการรับรองเป็นหนึ่งใน ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ติดอันดับหุ้นยั่งยืน 
THSI จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น        
โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ณ  
วันที่  16  มกราคม 2558 และ ในปี 2561 ได้รับการรับรองรับรองต่ออายุบริษัทเป็นสมาชิกของ          
แนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยใบรับรอง
ดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง






หน้า 5

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2563 ซึ่งมีคำถาม ดังนี้


คำถามจากนายมานพ จันทร์เจริญสุข

ค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมามีผลกระทบอย่างไรบ้าง และจะส่งผลต่อต้นปี 2564 อย่างไร


คำตอบจากนายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไปตามหลักอุปสงค์อุปทาน เนื่องจากในช่วงเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวทำให้บริษัทต่างๆ

มีความต้องการขนส่งสินค้าจำนวนมาก จึงทำให้มีอำนาจการต่อรองราคาค่าขนส่งลดลง ส่งผลให้ราคา

ค่าขนส่งสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ค่าขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่รับได้ และบริษัทยังคงมีกำไรจาก

การขายสินค้าอยู่


มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณางบแสดงฐานะ

การเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีข้อมูลโดยสรุปดังนี้


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายได้รวม                                                        1,850.00     ล้านบาท 

กำไรสุทธิ                                                               68.78     ล้านบาท 

กำไรสุทธิต่อหุ้น                                                        0.15     บาท 


งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 

สินทรัพย์รวม                                                     2,811.21     ล้านบาท 

หนี้สินรวม                                                         1,004.71     ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น                                                1,806.50     ล้านบาท 

ทุนชำระแล้ว                                                         474.32     ล้านบาท

โดยงบการเงินในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปแล้วนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ 
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จากนั้นได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระ ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้น
อนุมัติในรายการดังกล่าวตามที่เสนอ


มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี  ซึ่ง
ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย 
จำกัด อีกทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ประชุมมีมติ
อนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้






หน้า 6

หมายเหตุ  
ไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากเป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2563

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้ “จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของ
งบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้” 


เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ตามผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบ
การเงินรวม 68.78 ล้านบาท โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2561-2563 ดังต่อไปนี้ 


รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี  2563 
(งบการเงินรวม)

ปี  2562 
(งบการเงินรวม)

ปี  2561 
(งบการเงินรวม)

1. กำไรสุทธิ 68.78 ล้านบาท 132.13 ล้านบาท 146.03 ล้านบาท

2. หักสำรองตามกฎหมาย 5% ---  ล้านบาท ---  ล้านบาท ---  ล้านบาท

3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย    68.78 ล้านบาท 132.13 ล้านบาท 146.03 ล้านบาท

4. จำนวนหุ้น 474.32  ล้านหุ้น 474.32  ล้านหุ้น 474.32  ล้านหุ้น

5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี 0.12 บาท/หุ้น 0.25 บาท/หุ้น 0.28 บาท / หุ้น

6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล งดจ่าย 0.10 บาท/หุ้น 0.06 บาท / หุ้น

7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย 0.12 บาท/หุ้น 0.15 บาท/หุ้น 0.22 บาท / หุ้น

8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 56.92 ล้านบาท 118.58 ล้านบาท 132.81 ล้านบาท

9. อัตราการจ่ายเงินปันผล 83 % 90% 91  %






หน้า 7

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่าย
เงินปันผลปี 2563 ดังนี้ 

1. รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท

2. ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว  

3. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 474.32 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน  56.92  

ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลดังนี้

(1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 23.72  ล้านบาท  หรือเท่ากับ  0.05  บาทต่อหุ้น  เป็นการจ่ายจาก

เงินปันผล ที่จัดสรรมาจากกำไรที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

(2) เงินปันผลจ่ายจำนวน  9.49 ล้านบาท  หรือเท่ากับ  0.02  บาทต่อหุ้น  เป็นการจ่ายจากเงินปันผล 

ที่จัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 

(3) เงินปันผลจ่ายจำนวน  23.72  ล้านบาท  หรือเท่ากับ  0.05 บาทต่อหุ้น  เป็นการจ่ายจาก

เงินปันผล ที่จัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30

(4) การจ่ายเงินปันผลดังข้างต้นได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)ใน

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 และ

(5) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564


บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทประจำปี 2563 ปรากฏว่าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ
และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 
2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ         
มอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

หมายเหตุ  
ไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากเป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์






หน้า 8

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 
2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ    
มอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้


หมายเหตุ  
ไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากเป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้ ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ เพื่อ
ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวม
ทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่า
สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีค่าสอบ
บัญชีที่เหมาะสม รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564  มีดังต่อไปนี้




ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำปี 2564 รวม 3 บริษัท จำนวน 
2,470,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เทียบเท่ากับปีก่อนหน้า


บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบ
บัญชี ประจำปี 2564 ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
กําหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

                 นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวรายงาน

ต่อที่ประชุม ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 22 กำหนดให้ “กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 

1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนด

พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ 


1) ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม

2) นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

3) นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม และ

4) นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ


                 ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าตนเองเป็นหนึ่งในกรรมการที่มีส่วนได้เสียใน

การพิจารณาในวาระนี้ ตนเองและกรรมการอีก 3 ท่านจึงขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณา และ

กลับเข้ามาภายหลังการพิจารณาในวาระนี้สิ้นสุดลง โดยระหว่างที่อยู่ภายนอกห้องประชุมได้มอบหมาย

ให้คุณสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ประชุมแทนตนเอง

                 ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆ ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 เพื่อ ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระการประชุม
เข้ามายังบริษัท

                 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
อย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

                 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

อีกวาระหนึ่ง โดยเปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน 

ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้น

ที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) ดร. สว่าง ประจักษ์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 
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2) นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

 


3) นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 

4) นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 

 


หมายเหตุ  
ไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากเป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ
บริษัทประจำปี 2564

นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่
ประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท
ในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ” 


ที่ประชุมจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดย
ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษัทที่วางไว้โดยมีกระบวนการ

ที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6.815 ล้านบาท


1) ค่าตอบแทนประจำปี 2564: พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทโดยปัจจุบันมีกรรมการ
รวม 12 คน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประจำให้กรรมการ จำนวนไม่เกิน 5.815 ล้านบาท


2) โบนัสกรรมการปี 2564: โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นควรให้บริษัทตอบแทนกรรมการด้วยโบนัสประจำปี 
จำนวนไม่เกิน 1.0 ล้านบาท


3) ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากสวัสดิการของบริษัท


บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย 
และโบนัสกรรมการบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6.815 ล้าน
บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน    

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้


หมายเหตุ  
ไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากเป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือแสดงความคิดเห็นในโอกาสนี้ 


ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นๆ ท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น


ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์และผู้มอบฉันทะทุกท่าน 
รวมทั้งขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี 

ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ ตัวแทนผู้ถือหุ้น 

ที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


การประชุมเสร็จสิ้นและปิดประชุมในเวลา 11.50 น.

___________________________________

(ดร. สว่าง ประจักษ์ธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

___________________________________

(น.ส. สุปัฏบ์ ควรประดิษฐ์)


เลขานุการบริษัท

-- ลงนาม -- 

-- ลงนาม -- 


