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สลน. 13/2560 

        วนัที� 25 เมษายน 2560 
 
เรื�อง แจ้งมติที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั +งที� 38 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ด้วยบริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี ครั +งที� 38 ในวันที� 25 
เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั +น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สขุุมวิท เลขที� 30           
ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติในเรื�อง
ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี + 

วาระที� 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปีครั งที� 37 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2559   
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี   

  
 คะแนนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 14,223,189 99.8042 % 
ไม่เหน็ด้วย                     6,300 0.0442 % 
งดออกเสียง 21,600 0.1516 % 
บัตรเสีย 0 0.0000 % 

 

วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2559 ตามที�รายงาน 

วาระที� 3 อนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิ  นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั  งรายงานของผู้สอบบัญชี  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี   

 
 คะแนนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 14,296,793 99.9958 % 
ไม่เหน็ด้วย                     0 0.0000 % 
งดออกเสียง 600 0.0042 % 
บัตรเสีย 0 0.0000 % 
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วาระที� 4 อนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี   

-  จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 2.22 บาท จํานวน 21,330,715 หุ้น รวมเป็นเงิน
ปันผลจ่ายทั +งสิ +น 47,354,187.30 บาท  

-  กําหนดให้วนัที� 24 มีนาคม 2560 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล โดย
จะรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 27 มีนาคม 2560  

-  กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 19 พฤษภาคม 2560  
- เงินกําไรสทุธิสว่นที�เหลอื ให้จดัสรรเป็นกําไรสะสมตอ่ไป 

 คะแนนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 14,296,793 99.9958 % 
ไม่เหน็ด้วย                      0 0.0000 % 
งดออกเสียง 600 0.0042 % 
บัตรเสีย 0 0.0000 % 

 
วาระที� 5 เลือกตั  งกรรมการบริษัทซึ�งครบกาํหนดออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง  

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี   

5.1)   นายวรกานต์ ชโูต  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คะแนนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 14,296,693 99.9951 % 
ไม่เหน็ด้วย                     100 0.0007 % 
งดออกเสียง 600 0.0042 % 
บัตรเสีย 0 0.0000 % 

5.2)  นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 คะแนนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 14,275,693 99.8482 % 
ไม่เหน็ด้วย                     21,100 0.1476 % 
งดออกเสียง 600 0.0042 % 
บัตรเสีย 0 0.0000 % 

 5.3)  นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 คะแนนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 14,202,554 99.9958 % 
ไม่เหน็ด้วย                     0 0.0000 % 
งดออกเสียง 600 0.0042 % 
บัตรเสีย 0 0.0000 % 
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วาระที� 6 อนุมัติเพิ� มจํานวนกรรมการอีก � ท่านจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และแต่งตั  งนายศิลปรัตน์        
วัฒนเกษตร เป็นกรรมการบริษัทใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
 คะแนนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 14,295,793 99.9888 % 
ไม่เหน็ด้วย                     0 0.0000 % 
งดออกเสียง 1,600 0.0112 % 
บัตรเสีย 0 0.0000 % 

 

วาระที� 7 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประจําปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั  งหมด
ของผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุม ดังนี   
 

ค่าตอบแทนรายเดือน  ปี 2560 (คงอตัราเดิม) 
บาท/คน/เดอืน 

 
คณะกรรมการบริษัท  

    ประธานคณะกรรมการ 72,000 

    กรรมการ 40,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 22,400 

     กรรมการตรวจสอบ  16,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 14,000 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 10,000 

ค่าตอบแทนที�เป็นโบนัส เป็นจํานวนเงินเทา่กบัอตัราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ�งจ่ายจากผลกําไร
จากการดําเนินงานของปีรอบบญัชีที�เพิ�งสิ +นสดุลง ปัดเศษขึ +น/ลงให้เต็มจํานวน 10,000 บาท ซึ�งเท่ากับ
จํานวน 620,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรให้กรรมการแตล่ะทา่น  
 คะแนนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 12,301,723 99.9951 % 
ไม่เหน็ด้วย                     0 0.0000 % 
งดออกเสียง 600 0.0049 % 
บัตรเสีย 0 0.0000 % 
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วาระที� 8 อนุมัติการแต่งตั  งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี   

-  แตง่ตั +ง  นางสาวธญัพร ตั +งธโนปจยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 9169 หรือ  
  นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิQ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4752 หรือ  
  นางสาววนันิสา งามบวัทอง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 6838  
 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที�ผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จดัหาผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตอื�นของบริษัทแทนได้  

-  กําหนดค่าสอบบัญชีเป็นจํานวนเงินรวม 1,050,000 บาท ทั +งนี +ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวม
คา่ใช้จ่ายอื�นที�เรียกเก็บเทา่ที�จําเป็น เช่นคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ เป็นต้น 

 คะแนนเสียง ร้อยละ 
เห็นด้วย 14,296,993 99.9958 % 
ไม่เหน็ด้วย                     0 0.0000 % 
งดออกเสียง 600 0.0042 % 
บัตรเสีย 0 0.0000 % 

 
 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
               นายศิลปรตัน์ วฒันเกษตร 

        กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
 
 

เลขานกุารบริษัท  
โทร. (TU) VVW-VXXV ต่อ XTW 


