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สลน. 19/2558 

        28 เมษายน 2558 

 

เร่ือง แจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังที่ 36 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 ดวยบริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 36 ในวันที่ 28 

เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองจูเนียรบอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนดมิลเลเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30           

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติในเร่ือง

ตางๆ ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557          
ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

  
 คะแนนเสียง รอยละ 
เห็นดวย 14,988,812 100.00 
ไมเห็นดวย                     0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป 2557 ตามที่รายงาน 

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี  
ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้  

 
 คะแนนเสียง รอยละ 
เห็นดวย 15,014,762 100.00 
ไมเห็นดวย                     0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
 

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2557  
ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
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-  จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1.10 บาท จํานวน 21,330,715 หุน รวมเปนเงิน

ปนผลจายทั้งส้ิน 23,463,786.50 บาท  

-  กําหนดใหวันที่ 10 มีนาคม 2558 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) ในการรับเงินปนผล โดย

จะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม 

พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่   11 มีนาคม 2558  

-  กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558  

- เงินกําไรสุทธิสวนที่เหลือ ใหจัดสรรเปนกําไรสะสมตอไป 

 คะแนนเสียง รอยละ 
เห็นดวย 15,014,962 100.00 
ไมเห็นดวย                      0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
 

วาระที่ 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งครบกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

5.1)  นายชัชวิน เจริญรัชตภาคย ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
 คะแนนเสียง รอยละ 
เห็นดวย 15,014,962 100.00 
ไมเห็นดวย              0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 

5.2)  นายธัชพล โปษยานนท ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 คะแนนเสียง รอยละ 
เห็นดวย 15,014,962 100.00 
ไมเห็นดวย              0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 

5.3)  นายนภัทร อัสสกุล ดํารงตําแหนง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 คะแนนเสียง รอยละ 
เห็นดวย 15,013,962 99.9933 
ไมเห็นดวย              0 0.00 
งดออกเสียง 1,000 0.0066 
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วาระที่ 6 อนุมัติใหปรับเพ่ิมคาตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ประจําป 2558 ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังนี้ 

คาตอบแทนรายเดือน  ป 2558 (อัตราใหม) 
บาท/คน/เดือน 

 
คณะกรรมการบริษัท  

    ประธานคณะกรรมการ 72,000 

    กรรมการ 40,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 22,400 

     กรรมการตรวจสอบ  16,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 14,000 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 10,000 

ทั้งนี้ใหมีผลต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2558 เปนตนไป จนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง 

คาตอบแทนที่เปนโบนัส เปนจํานวนเงินเทากับอัตรารอยละ 1.3 ของเงินปนผลรวมซึ่งจายจากผลกําไร

จากการดําเนินงานของปรอบบัญชีที่เพิ่งส้ินสุดลง (ปดเศษขึ้น/ลงใหเต็มจํานวน 10,000 บาท) ซึ่งเทากับ

จํานวน 310,000 บาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาจัดสรรใหกรรมการแตละทาน  
 คะแนนเสียง รอยละ 
เห็นดวย 13,443,565 100.00 
ไมเห็นดวย                     0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
 

วาระที่ 7 อนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

-  แตงต้ังนายประสิทธิ์  เย่ืองศรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4174 หรือนางสาววราภรณ วรธิติกุล 

ผูสอบบัญชี รับอนุญาต เลขท่ี 4474 หรือนายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3977 

จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใดคน

หนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทสําหรับป 2558 และในกรณี

ที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตน   ไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคู

เปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบี

เอเอส จํากัดแทนได  
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-  กําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินรวม 1,440,000 บาท ทั้งนี้คาธรรมเนียมดังกลาวไมรวม

คาใชจายอื่นที่เรียกเก็บเทาที่จําเปน เชนคาใชจายในการเดินทาง ฯลฯ เปนตน 
 คะแนนเสียง รอยละ 
เห็นดวย 15,015,270 100.00 
ไมเห็นดวย                     0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 

 

วาระที่ 8 อนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 3. “วัตถุประสงค
ของบริษัทมีจํานวน 29 ขอ” ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

- แกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท (ขอ 29)  การคนควา วิจัย วิเคราะห รวบรวมขอมูล ทดลอง 

ทดสอบ รวมถึงการพัฒนาอยางเปนระบบครบวงจรทั้งดานการตลาด ผลิตภัณฑ สูตร และ

กระบวนการผลิตตางๆ ของสินคาตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคนี้ ตลอดจนกําหนดมาตรฐาน 

ขอกําหนดของสินคาและผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นเอง รวมทั้งเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี วิเคราะห สรุป เก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถิติกิจกรรมทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร 

การตลาด การโฆษณา และการพาณิชยเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจของบริษัท 

- แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัทจากจํานวน 28 ขอ เปน 

29 ขอ เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคดังกลาว 

 คะแนนเสียง รอยละ 
เห็นดวย 15,011,273 99.9733 
ไมเห็นดวย                     0 0.00 
งดออกเสียง 4,000 0.0266 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

                     (นายกีรติ อัสสกุล) 

        กรรมการผูจัดการ 

 

 
สํานักเลขานุการบริษัท  

โทร. (02) 661-6556 ตอ 501 


