
  

 

หนา้ 1/4 
 

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 

COA004/2566      
        วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2566 
 
 

เรื่อง แจง้มติคณะกรรมการบรษิัทเรื่องการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 (ครัง้ที่ 44) และการจ่ายเงินปันผล  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2566 เมื่อวนัที่ 22 กมุภาพนัธ ์2566 ไดม้ีมติ
ที่ส  าคญัดงันี ้

1. อนุมัติให้ก ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566 (คร้ังที ่44) ในวันพุธที ่26 เมษำยน 2566 เวลำ14:00 น. 
โดยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ณ อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร ์2 ห้องประชุม ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 
19 (ซอยวัฒนำ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ โดยมรีะเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี ้

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 (คร้ังที ่43) เม่ือวันที ่27 เมษำยน 2565 

 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) ซึ่งไดจ้ดัประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2565 

วำระที ่2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับปี 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่าการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลที่มี
ประโยชนต์่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย จึงเห็นสมควรใหร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัปี 
2565 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

 วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2565  

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่างบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2565  ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
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บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิและกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ  
 ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2565 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 20,310,289.48 บาท คณะกรรมการจึง

เห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผลส าหรบั
ผลการด าเนินงาน ปี 2565 ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้  

1. เงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2565 

1.1 พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.57 บาท จ านวน 21,330,715 หุน้ รวม
เป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 12,158,507.55 บาท  

1.2 โดยก าหนดใหว้นัที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นวันใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรบัเงินปันผล 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2566  

ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 (ครัง้ที ่44) 

2. เงินก าไรสทุธิส่วนท่ีเหลือใหจ้ดัสรรเป็นก าไรสะสมต่อไป 

วำระที ่5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทเข้ำรับต ำแหน่งแทนกรรมกำรทีค่รบวำระในกำรประชุมสำมัญ         
ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566 (คร้ังที ่44) 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาบุคคลที่ไดร้บัการเสนอครัง้นี ้โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาจากคุณสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัท  

โดยกรรมการรายเดิมที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูม้ีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากดัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ ตามหลกัเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ และไดป้ฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บรษิัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัท
ตลอดระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 

โดยกรรมการอิสระ 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายวรกานต ์ชูโต ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี สามารถ
ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง อีกทั้งยังไดน้ าประสบการณ ์และ
ความเชี่ยวชาญมาเป็นขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน น าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึงโดยมีรายนามต่อไปนี ้
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บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 

 
1) นายวรกานต ์ชโูต กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2) นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3) นางสาวจรยิา แสงไชยญา กรรมการผูจ้ดัการ 

 
วำระที ่6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2566 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจ าส าหรับ
กรรมการ และกรรมการชดุย่อย ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันี ้
1. ค่ำตอบแทนประจ ำ (บำท/คน/เดือน) 

  ปี 2566 ปี 2565 
  (เสนออตัรำเดิม) (อัตรำปัจจุบัน) 
คณะกรรมการบรษิัท         
  ประธานกรรมการ      81,000        81,000    
  กรรมการ      45,000        45,000    
คณะกรรมการตรวจสอบ        
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      25,200        25,200    
  กรรมการตรวจสอบ      18,000        18,000    
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
     15,700        15,700    

  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน      11,200        11,200    

2. ค่ำตอบแทนโบนัส เป็นจ านวนเงินเท่ากับรอ้ยละ 1.3 ของเงินปันผลรวม จ่ายจากผลก าไรจากการ

ด าเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิน้สุดลง ปัดเศษขึน้ลงใหเ้ต็มจ านวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่

ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 39 โดยคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรให้

กรรมการแต่ละท่าน  

3. สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ -ไม่มี- 
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บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 

วำระที ่7 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2566 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่าผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจากธรรมนิติ มีประสบการณใ์นการใหบ้ริการ 
และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่ความเหมาะสม โดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ส  านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณเ์พียงพอ และ
ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคล
ดงักล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดงันี ้ 

• แต่งตัง้นางสาวธัญพร ตัง้ธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9169 หรือ นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ์ 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่  9393 
จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท  าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทส าหรบัปี 2566 และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรบั
อนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้รษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตอื่นของบรษิัทแทนได ้

• โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2566 เป็นจ านวนเงินรวม 1,220,000 บาท ทัง้นีค้่าธรรมเนียมดงักล่าว 
ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็น เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง เป็นตน้  

วำระที ่8 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเร่ืองกำรใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกสใ์นกำรส่งค ำ
บอกกล่ำวถึงผู้ถือหุ้น กำรโฆษณำค ำบอกกล่ำว กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น และกำรมอบฉันทะ 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้จึงเห็นสมควรใหน้ าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับบริษัทในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์นการส่งค าบอกกล่าวถึงผู้ถือหุน้         
การโฆษณาค าบอกกล่าว การจดัประชุมผูถื้อหุน้ และการมอบฉันทะ ในหมวดที่ 5 การประชุมผูถื้อหุน้ และ
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้งให้ด  าเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

2. บริษัทก ำหนดให้วนัที ่9 มีนำคม 2566 เป็นวนัก ำหนดสทิธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้ำร่วมประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566 (คร้ังที ่44) และรับเงนิปันผล 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นางสาวจรยิา แสงไชยญา) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

เลขานกุารบริษัท โทร (02) 661-6556 ต่อ 1200 




