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สลน. 07/2560       
        9 มีนาคม 2560 
 
 

เรื�อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื�องการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 38 และการจ่ายเงินปันผล  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทโอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) ครั -งที� 3/2560 เมื�อวนัที� 9 มีนาคม 2560 ได้มีมติ
ที�สาํคญัดงันี - 

1. อนุมัติให้กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั!งที$  38 ในวันอังคารที$  25 เมษายน 2560 เวลา/0:22 น. ณ 
ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั !น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที$  30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ! 

วาระที$ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปีครั!งที$ 37 เมื$อวันที$ 26 เมษายน 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปีครั -งที� 37 ซึ�งได้จดัประชมุเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2559 

วาระที$ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่าการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา เป็นข้อมูลที�มี
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี จึงเห็นสมควรให้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 
2559 ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 วาระที$ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับปี สิ !นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั !งรายงานของผู้สอบบัญชี 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นวา่งบการเงินดงักลา่วได้จดัทําโดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสําหรับปีสิ -นสดุ
วันที�  31 ธันวาคม 2559 ซึ�งได้รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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วาระที$ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ  
สาํหรับผลการดําเนินงานในปี 2559 บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 94,573,143.83 บาท คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรนําเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรสทุธิและการจา่ยเงินปันผลสาํหรับ
ผลการดําเนินงาน ปี 2559 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี -   
1. เงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2559 

1.1 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 2.22 บาท จํานวน 21,330,715 หุ้น รวม
เป็นเงินปันผลจ่ายทั -งสิ -น 47,354,187.30 บาท  

1.2 กําหนดให้วนัที� 24 มีนาคม 2560 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล โดย
จะรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ�มเติมพ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 27 มีนาคม 2560 และกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัที� 19 พฤษภาคม 2560  

ทั -งนี - สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน ซึ�งจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุัติ
จากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั -งที� 38 

2. เงินกําไรสทุธิสว่นที�เหลอืให้จดัสรรเป็นกําไรสะสมตอ่ไป 

วาระที$ 5 พิจารณาเลือกตั !งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที$ครบกาํหนดออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ  

ในปี 2560 บริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 8 ท่าน โดยกรรมการที�ครบวาระการดํารงตําแหน่งมีจํานวน 3 
ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี - 

1) นายวรกานต์ ชโูต  กรรมการอิสระ 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2) นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ 
    กรรมการตรวจสอบ  
3) นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ 
    กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ�งมี
หลกัเกณฑ์การพิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัการ
ดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตั -งกรรมการที�ครบ
กําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ�ง 
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วาระที$ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ$มจาํนวนกรรมการและการแต่งตั !งกรรมการใหม่ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             
ให้นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเพิ�มจํานวนกรรมการอีก 1 ท่านจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และให้
แตง่ตั -ง นายศิลปรัตน์ วฒันเกษตร เป็นกรรมการบริษัทใหม ่

วาระที$ 7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประจาํปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรนําเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั -งค่าตอบแทนที�เป็นโบนสัตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
1) คา่ตอบแทนรายเดือน 

 บาท/คน/เดอืน 
 ปี 2560 

(เสนออตัราเดิม) 
ปี 2559 

(อัตราปัจจุบัน) 

คณะกรรมการบริษัท   

    ประธานคณะกรรมการ 72,000 72,000 
    กรรมการ 40,000 40,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ   

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 22,400 22,400 
    กรรมการตรวจสอบ  16,000 16,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

14,000 14,000 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 10,000 10,000 

2) คา่ตอบแทนที�เป็นโบนสั 
เสนอให้คงอตัราเดิมเป็นจํานวนเงินเทา่กบัอตัราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ�งจ่ายจากผลกําไรจาก
การดําเนินงานของปีรอบบัญชีที�เพิ�งสิ -นสุดลง ปัดเศษขึ -น/ลงให้เต็มจํานวน 10,000 บาท ซึ�งเป็น
ค่าตอบแทนอตัราเดิมที�ได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั -งที� 37 โดยคณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรให้กรรมการแตล่ะทา่น  

3) สทิธิประโยชน์อื�น  ไมม่ี 
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วาระที$ 8 พิจารณาแต่งตั !งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั -งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2560 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี - 

� แต่งตั -งนางสาวธัญพร ตั -งธโนปจยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� QRSQ หรือ นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิT 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� UVWX หรือ นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� SYZY 
จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสําหรับปี 2560 และในกรณีที�ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่ว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื�นของ 
บริษัทแทนได้ 

� โดยกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2560 เป็นจํานวนเงินรวม 1,050,000 บาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 30 
ทั -งนี -ค่าธรรมเนียมดงักลา่วไม่รวมค่าใช้จ่ายอื�นที�เรียกเก็บเท่าที�จําเป็นเช่นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางฯลฯ
เป็นต้น 

วาระที$ 9 เรื$องอื$น ๆ (ถ้ามี) 

2. กําหนดให้วันที$  24 มีนาคม 2560 เป็นวันกําหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื$อเข้าร่วมประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจําปีครั!งที$ 38 โดยจะรวบรวมรายชื$อผู้ถอืหุ้นตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ$ มเติมพ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที$          
27 มีนาคม 2560 
 
 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
…….…………………………………. 

(นายศิลปรัตน์ วฒันเกษตร) 
ผู้จดัการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้จดัการ 

 


