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 งดแจกของชําร่วย1 
 

วนัที� 20 กมุภาพนัธ์ 2562 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครั .งที� 40) 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั .งที� 39 
2. รายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบคิวอาร์โคด (QR Code)  
3. ประวตัิบคุคลผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเข้ารับการเลือกตั .งเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการแทนผู้ ที�ครบ

กําหนดออกตามวาระ  
4. นิยามกรรมการอิสระ  
5. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ก และ ข 
6. ประวตัิกรรมการอิสระที�ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
7. คําชี .แจงขั .นตอนการลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื�อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. แผนที�ของสถานที�จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
10. แบบขอรับหนงัสอืรายงานประจําปี 2561 

 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2562 (ครั .งที� 40) ในวนัพฤหสับดีที� 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจเูนียร์บอลรูม ชั .น 3 โรงแรมพลูแมน 
กรุงเทพ แกรนด์ สขุมุวิท เลขที� 30 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 ทั .งนี . เพื�อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที�ดี บริษัทจะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
พร้อมทั .งเอกสารประกอบการประชมุในเว็บไซต์ของบริษัท (www.oceanglass.com) เป็นการลว่งหน้าในวนัที� 25 มีนาคม 
2562 เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ นอกจากนี .คณะกรรมการ
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั .งให้ดํารง
ตําแหนง่กรรมการของบริษัทรวมถึงการสง่คําถามลว่งหน้าโดยได้ประกาศหลกัเกณฑ์และวิธีการผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท 
ตั .งแต่วนัที� 1 ตุลาคม ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ทั .งนี . หลงัจากครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอ
วาระการประชุมเพิ�มเติม ดังนั .นการกําหนดวาระการประชุม และการเสนอชื�อกรรมการ จึงมาจากมติที�ประชุม
คณะกรรมการ  

 คณะกรรมการจึงขอเรียนเชิญประชมุตามวนัและเวลาดงักลา่วเพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี .  

                                                 
1 เพื�อปฏิบติัตามนโยบายของสมาคมสงเสริมผู้ลงทุนไทยที�ได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนงดแจกของชําร่วยในงานประชุมผู้ ถือหุ้นเนื�องจากสมาคมฯ เล็งเห็นความสําคัญของการ
จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื�อรับทราบผลการดําเนินงาน การบริหารจดัการของกิจการที�ผู้ลงทนุตดัสินใจเข้าไปลงทนุเป็นสําคัญ 
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วาระที+ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี ครั*งที+ 39 เมื+อวันที+ 26 เมษายน 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  

บริษัทได้จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั .งที� 39 เมื�อวันที� 26 เมษายน 2561 โดยได้จัดทํารายงานการ
ประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน
เวลาที�กําหนด และได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั .งแตว่นัที� 10 พฤษภาคม 2561 ซึ�งบริษัทไม่ได้รับ
การเสนอให้แก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

สาํเนารายงานการประชมุดงัปรากฏตามสิ+งที+ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี
ครั .งที� 39 ซึ�งได้จดัประชมุเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2561 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนี .ต้องผา่นมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที+ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  

บริษัทจัดให้มีการรายงานเกี�ยวกับผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมาเพื�อสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมในการ
ดําเนินธุรกิจและเหตุการณ์สําคญัของบริษัท โดยการรายงานปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื�อง “คําอธิบายและ          
การวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ” ในรายงานประจําปี 2561 (สิ+งที+ส่งมาด้วย  2)  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่การรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผา่นมาเป็นข้อมลู
ที�มีประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย จึงเห็นสมควรให้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 
2561 ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

คะแนนเสียงในการลงมติ 

ไมม่ีการออกเสยีงลงมติในวาระนี . เนื�องจากเป็นการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
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วาระที+ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต สาํหรับปีสิ *นสุดวันที+ 31 ธันวาคม 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  

เพื�อให้เป็นไปตามนยัของมาตรา 112 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อ 43 ซึ�งกําหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้ทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิ .นสดุของ
รอบบญัชีและเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ  

โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สาํหรับปีสิ .นสดุวนัที� 
31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว  

 

  (หนว่ย : พนับาท) 
รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 

สนิทรัพย์รวม 3,265,917 3,223,846 

หนี �สนิรวม 1,392,805 1,363,151 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,873,112 1,860,695 

รวมรายได้ 2,031,094 1,935,114 

กําไรก่อนดอกเบี �ยจ่ายและภาษีเงินได้ 60,410 41,859 

กําไรสทุธิ 24,457 11,079 

กําไรตอ่หุ้น 1.15 0.52 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี7ยถว่งนํ �าหนกั (พนัหุ้น) 21,331 21,331 

รายละเอียดปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและรายงานของผู้ สอบบัญชี              
รับอนญุาต” (สิ+งที+ส่งมาด้วย 2)  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่งบการเงินดงักลา่วได้จดัทําโดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรนําเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชีรับอนุญาต สําหรับปีสิ .นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 
2561  ซึ�งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนี .ต้องผา่นมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที+ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยคํานงึถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระยะยาว
เป็นสําคญั ทั .งนี . บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 45 ซึ�งกําหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้
แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 

ความเห็นคณะกรรมการ  

สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 24,456,485.04 บาท คณะกรรมการพิจารณา
แล้วจึงเห็นสมควรให้นําเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลการดําเนินงาน ปี 2561 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี .   

1. เงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2561 

พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.57 บาท จํานวน 21,330,715 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายทั .งสิ .น 12,158,507.55 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกําไรที�เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา           
ร้อยละ 20 โดยผู้ รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที�จ่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในประมวล
รัษฎากร อยา่งไรก็ตาม ผู้ รับเงินปันผลที�เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวล
รัษฎากร  ทั .งนี . บริษัทมีกําไรสะสมจดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวนรวม 50,000,000 บาทซึ�งไมน้่อย
กว่าร้อยละสิบของทนุจดทะเบียนตามนยัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัพ.ศ 2535 
และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 46 ดงันั .น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกําไรสทุธิประจําปีเป็นเงินสํารองตาม
กฎหมายอีก โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

โดยกําหนดให้วนัที� 7 มีนาคม 2562 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกําหนดจ่าย 
เงินปันผลในวนัที� 17 พฤษภาคม 2562  

ทั�งนี� สิทธิในการรับเงนิปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ซึ�งจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที�
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2562 (ครั�งที� 40) 

2. เงนิกาํไรสุทธิส่วนที+เหลือ  ให้จดัสรรเป็นกําไรสะสมตอ่ไป 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล 

 2561 2560 2559 2558 2557 
กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 24 66 95 133 47 
กําไรตอ่หุ้น (บาท) 1.15 3.09 4.43 6.26 2.20 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.57 1.55 2.22 3.13 1.10 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (ร้อยละ) 50 50 50 50 50 

คะแนนเสียงในการลงมติ 

วาระนี .ต้องผา่นมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที+ 5 พิจารณาเลือกตั *งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที+ครบกาํหนดออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 23 กําหนดวา่ “ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั .ง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่
เป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้ที�สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั .น 
ให้จับฉลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั .น เป็นผู้ ออกจาก
ตําแหนง่ กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ อาจจะได้รับการเลอืกตั .งใหมไ่ด้”  

ในปี 2562 บริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 9 ท่าน โดยกรรมการที�ครบวาระการดํารงตําแหน่งมีจํานวน 3 ท่าน  
ดงัรายนามตอ่ไปนี . 

1) นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

2) นายแมทธิว กิจโอธาน  กรรมการอิสระ  
3) นายชยัประนิน วิสทุธิผล  
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

ทั .งนี . เพื�อสง่เสริมการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการที�ดีในเรื�องเกี�ยวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น 
บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการ 
สรรหากรรมการของบริษัทเป็นการลว่งหน้า ตั .งแต่วนัที� a ตลุาคม จนถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ทั .งนี . เมื�อครบ
กําหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั .งให้ดํารง
ตําแหนง่กรรมการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จึงได้พิจารณาและเห็นวา่กรรมการบริษัทที�จะครบวาระดงักลา่ว 
ได้ทําหน้าที�ในตําแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที� และมีคุณสมบตัิเหมาะสมที�จะดํารงตําแหน่งปฏิบตัิหน้าที�
กรรมการบริษัท อนัเป็นคณุประโยชน์แก่บริษัทตอ่ไปได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้เข้ารับการเลือกตั .งดํารงตําแหนง่
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการได้พิจารณาบคุคลที�ได้รับการเสนอครั .งนี . โดยผา่นกระบวนการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน ซึ�งมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในธุรกิจที�เกี�ยวข้องเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท  

โดยกรรมการรายเดิมที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ ตามหลกัเกณฑ์ของ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และได้ปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่าง
เหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนให้คําแนะนําที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทตลอด
ระยะเวลาที�ดํารงตําแหนง่กรรมการ  
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โดยกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายแมทธิว กิจโอธาน นายชัยประนิน วิสทุธิผล ซึ�งดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระเกินกวา่ 9 ปี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง อีกทั .งยงัได้นํา
ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญมาเป็นข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท             

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นําเสนอต่อที�
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั .งกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึ�งโดยมีรายนามตอ่ไปนี . 

1)  นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

2) นายแมทธิว กิจโอธาน  กรรมการอิสระ  
3) นายชยัประนิน วิสทุธิผล  
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

รายนามและประวตัิบุคคลผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเข้ารับการเลือกตั .งเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการ และนิยาม
กรรมการอิสระปรากฏตามสิ+งที+ส่งมาด้วย 3 และ 4 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนี .ต้องผา่นมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที+ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประจาํปี 2562 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล   

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที� ซึ�ง
คา่ตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี .ยประชมุ เบี .ยเลี .ยง โบนสั”  

หลักเกณฑ์และขั .นตอนการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการนั .น จะคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจะเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่
บริษัทที�มีขนาดใกล้เคียงกนัในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทกุปี โดยผ่านขั .นตอน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อ
นําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยองค์ประกอบของคา่ตอบแทนกรรมการมีดงัตอ่ไปนี . 
1. ค่าตอบแทนประจาํ 

  ปี 2562 ปี 2561 

  บาท/คน/เดอืน บาท/คน/เดอืน 
  (เสนออตัราเดิม) (อัตราปัจจุบัน) 
คณะกรรมการบริษัท         
  ประธานกรรมการ      81,000        81,000    
  กรรมการ      45,000        45,000    

คณะกรรมการตรวจสอบ        
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      25,200        25,200    
  กรรมการตรวจสอบ      18,000        18,000    

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน        
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
     15,700        15,700    

  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน      11,200        11,200    

2. ค่าตอบแทนโบนัส เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวม จ่ายจากผลกําไรจากการ

ดําเนินงานของปีรอบบญัชีที�เพิ�งสิ .นสดุลง ปัดเศษขึ .นลงให้เต็มจํานวน 10,000 บาท ซึ�งเป็นอตัราเดิมที�ได้รับ

อนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั .งที� 39 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรให้กรรมการ

แตล่ะทา่น  

3. สิทธิประโยชน์อื+นๆ -ไมม่ี- 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนําเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจําสําหรับ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั .งค่าตอบแทนที�เป็นโบนสั
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
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คะแนนเสียงในการลงมต ิ

วาระนี .ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ        
ในการนี .กรรมการท่านใดที�เป็นผู้ ถือหุ้นและมีสว่นได้สว่นเสียเกี�ยวกับวาระการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจําปี 2562 ไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนเสยีงในวาระนี . 
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วาระที+ 7 พิจารณาแต่งตั *งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ด้วยพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที� 33 กําหนดให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตั .ง
ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้แตง่ตั .งผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จํากดั (“ธรรมนิติ”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ในการให้บริการ
และอตัราคา่สอบบญัชีซึ�งมีความเหมาะสม โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากธรรมนิติเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด มีความน่าเชื�อถือและ
ประสบการณ์ที�เพียงพอ และไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้ส่วนเสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะที�จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที�อย่างเป็นอิสระแต่
อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทสาํหรับปี 2562 ทั .งนี . ในกรณีที�ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ 
ให้ธรรมนิติจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�นของบริษัทแทนได้  

รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี *  

ชื+อ 
ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที+ 

จาํนวนปีที+ 
เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท 

1. นางสาวธญัพร ตั .งธโนปจยั  9169 หรือ 2 

2. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิd  4752 หรือ - 

3. นายพจน์  อศัวสนัติชยั                    4891 - 

กําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2562 เป็นจํานวนเงินรวม 1,150,000 บาท เพิ�มขึ .นจากปีก่อนร้อยละ 4.5 ทั .งนี .

คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื�นที�เรียกเก็บเทา่ที�จําเป็น เช่น คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น  

รายละเอียด ปี 2562  
(ปีที+เสนอ) 

บาท 

ปี 2561  
(ปีที+ผ่านมา) 

 บาท 
คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบสาํหรับสิ .นสดุปี 640,000 605,000 

คา่ธรรมเนียมการสอบทานรายไตรมาส  
รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 170,000 บาท 

510,000 495,000 
 

รวมทั *งสิ *น 1,150,000 1,100,000 
คา่ใช้จา่ยอื�นที�จําเป็น ตามคา่ใช้จา่ยจริง ตามคา่ใช้จา่ยจริง 
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อนึ�ง ผู้ สอบบัญชีของบริษัท นางสาวธัญพร ตั .งธโนปจัย เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท คริสตลั 
เคลียร์ อินโนเวชั�น จํากัด แต่สําหรับบริษัทย่อยที�จดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่ Ocean Glass Trading 
(Shanghai) Co., Ltd. ซึ�งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท Ocean Glass Trading India 
Private Limited ซึ�งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย มิได้ใช้ผู้สอบบญัชีสงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบับริษัท 

ทั .งนี . เพื�อให้มั�นใจว่าบริษัทจะสามารถจดัทํางบการเงินได้ทนัตามกําหนดเวลา บริษัทจึงได้กําหนดระยะเวลา
การทํางานร่วมกนัและสื�อสารให้บริษัทยอ่ยทั .งในและตา่งประเทศทราบเป็นการลว่งหน้าถึงกําหนดระยะเวลา
การสง่ข้อมลู  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมนิติ มีประสบการณ์ในการ
ให้บริการ และมีอตัราค่าสอบบญัชีที�ความเหมาะสม โดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวมีคุณสมบตัิตามที�
สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด มีความน่าเชื�อถือและประสบการณ์
เพียงพอ และไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�
เกี�ยวข้องกับบุคคลดงักล่าวในลกัษณะที�จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที�อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดจึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
นําเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั .งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี . 

•  แต่งตั .งนางสาวธัญพร ตั .งธโนปจยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 9169 หรือ นายพีระเดช  พงษ์เสถียร
ศักดิd ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4752 หรือ นายพจน์  อัศวสนัติชัย ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 
4891 จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสําหรับปี 2562 และในกรณีที�ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชี   
รับอนญุาตอื�นของบริษัทแทนได้ 

• โดยกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2562 เป็นจํานวนเงินรวม 1,150,000 บาท ทั .งนี .ค่าธรรมเนียม
ดงักลา่ว ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื�นที�เรียกเก็บเทา่ที�จําเป็น เช่น คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น  

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนี .ต้องผา่นมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที+ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ+มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี+ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพื�อให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทสอดคล้องกบัการดําเนินกิจการในปัจจบุนั และกิจการที�มีแผนจะดําเนินการใน
อนาคต โดยพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กําหนดไว้วา่ “ภายใต้บงัคบัมาตรา 19 
วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัทได้เมื�อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติ
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ใน
การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเติมภายในสบิ
สี�วนันบัแตว่นัที�ที�ประชมุลงมติ”  

จึงขอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วตัถปุระสงค์เพิ�มอีก 3 ข้อ ดงันี . 

ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน  32  ข้อ  

ข้อ 30  ประกอบกิจการประมูลเพื�อขายสินค้าและรับจ้างทําของ ตามวัตถุประสงค์ทั .งหมดให้แก่
บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล สว่นราชการและองค์การของรัฐ 

ข้อ 31 ประกอบกิจการจําหนา่ย ขายปลกี ขายสง่สนิค้าและผลติภณัฑ์ทกุชนิดตามวตัถปุระสงค์ของ
บริษัท โดยขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค จําหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก จําหน่ายผ่าน
ร้านค้าของบริษัท จําหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือลักษณะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
จําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่าย และเว็บไซต์ของตวัแทนจําหน่ายหรือคู่ค้าทางธุรกิจเมื�อได้รับ
อนญุาตจากหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องแล้ว  

ข้อ 32  ประกอบกิจการให้บริการเกี�ยวกบัการจดัการ การให้คําแนะนํา รับเป็นที�ปรึกษา การจดัการ
สมัมนา การจดัการฝึกอบรม การวิจยั ในเรื�องที�เกี�ยวข้องกบักิจการของบริษัท ทั .งภายในและ
ภายนอกราชอาณาจกัร 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้นําเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติม
วตัถุประสงค์ของบริษัทอีก 3 ข้อ และแก้ไขเปลี�ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วตัถุประสงค์ 
รวมทั .งให้ดําเนินการยื�นจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเติมตามระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด  

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนี .ต้องผา่นมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทโอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา 

และสถานที�ดงักล่าว โดยบริษัทกําหนดให้วนัที� 7 มีนาคม 2562 เป็นวนักําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื�อเข้าร่วม

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครั .งที� 40 

ทั .งนี . เพื�อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกจึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ท่าน
ผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดแสดงหลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือโปรดนําหนงัสือมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารสําคญั
ประกอบการมอบฉันทะแสดงต่อพนกังานผู้ รับลงทะเบียนตั .งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั .งนี . หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะ
แต่งตั .งบคุคลอื�นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก หรือแบบ ข  ที�แนบมาพร้อมนี .ตามรายการสิ+งที+ ส่งมาด้วย 5 ในกรณีที�ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทดงัรายนามและประวตัิปรากฏตามสิ+ งที+ ส่งมาด้วย 6 กรุณาระบุชื�อผู้ รับมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสาร
สําคญัประกอบการมอบฉันทะโดยบริษัทขอแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ�งท่านสามารถระบุการออกเสียง
ลงคะแนนได้อยา่งชดัเจนและโปรดจัดส่งเอกสารมายงัเลขานุการบริษัท บริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน) เลขที+ 
75/88-91 อาคารโอเชี+ยนทาวเวอร์ 2 ชั *น 34 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันศุกร์ที+  19 เมษายน 2562 ทั .งนี . ท่านสามารถศึกษารายละเอียดขั .นตอนการ
ลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมถึงข้อบงัคบับริษัทในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นตามรายการสิ+งที+ส่งมาด้วย 7 และ 8 ตามลาํดบั 
 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 
เลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์: 0 2661 6556 ตอ่ 1200 
อีเมลล์: ir@oceanglass.com   
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สิ+งที+ส่งมาด้วย 1 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี ครั*งที+ 39 

บริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน)  

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั .งที� 39 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั .น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ          
แกรนด์ สขุมุวิท เลขที� 30 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

กรรมการบริษัทที�เข้าร่วมประชมุ 

1. นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายกีรติ อสัสกลุ กรรมการ 
3. นายวรกานต์ ชโูต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายธชัพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
7. นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
8. นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการบริษัทที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ 

นายแมทธิว กิจโอธาน   กรรมการอิสระ 

ผู้บริหารของบริษัทที�เข้าร่วมประชมุ 

1. นายอเูดย์ เวอร์มา ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานพฒันาลกูค้าและช่องทางจดัจําหนา่ย 
2. นายเสถียร ศรีใสคํา ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานบญัชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. นางญาดา แอนดาริส ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบคุคล 

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั  

นางสาวธญัพร ตั .งธโนปจยั   ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 

ที�ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท อภิสทิธิd แอนด์ อลัลายแอนซ์ จํากดั 

นางสริิวษา สวุรรณเจษฎา 
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บรรยากาศก่อนเริ�มการประชมุ 
บริษัทได้จัดสถานที�บริเวณห้องประชุมเป็นที�แสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัท และวีดีทัศน์ โดยแยกตามตราสินค้า Ocean, 
Ocean Professional และ Lucaris ซึ�งมุง่เน้นกลุม่ผู้บริโภคที�แตกตา่งกนัให้ผู้ ถือหุ้นได้รับชม 

เริ�มการประชุม  

เริ�มประชมุเวลา 14.00 น.  

นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการทําหน้าที�เป็นประธานที�ประชมุ ประธานกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที�มาร่วมประชมุ 
และแนะนํากรรมการทกุทา่น ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีของบริษัท และที�ปรึกษากฎหมายตอ่ที�ประชมุ ประธานแจ้งวา่กรรมการ
หนึ�งทา่น คือ นายแมทธิว กิจโอธาน ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้เนื�องจากเหตสุดุวสิยัจากการเดนิทางกลบัจากตา่งจงัหวดั 
นอกจากนี . ประธานได้แนะนํากรรมการทา่นใหมข่องบริษัท คือ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จดัการ ซึ�งได้รับการ
แต่งตั .งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั .งที� 3/2561 เมื�อวนัที� 21 มีนาคม 2561 แทนนายศิลปรัตน์ วฒันเกษตร ซึ�งได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระเมื�อวนัที� 1 ตลุาคม 2560 ดงันั .น ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั .งที� 
39 คณะกรรมการบริษัทจึงยงัคงมีจํานวน 9 ทา่น  

ประธานแนะนําประวัติการทํางานของ นางสาวจริยา แสงไชยญา ต่อที�ประชุมว่า นางสาวจริยา แสงไชยญา เป็นผู้มี
ประสบการณ์ความเชี�ยวชาญในอตุสาหกรรมแก้ว โดยได้ร่วมงานกบับริษัทในตําแหน่งผู้ อํานวยการบริหารสายการผลิต
ตั .งแตปี่ 2556 ถึง 2559 และตอ่มาในปี 2559 ถึงปี 2560 บริษัทได้มีการจดัทําแผนการสบืทอดตําแหนง่ โดย นางสาวจริยา 
แสงไชยญา ได้รับเลอืกเป็นรองกรรมการผู้จดัการและรักษาการกรรมการผู้จดัการ  

จากนั .นประธานไ ด้แถลงว่า  ตาม ข้อบังคับ กําหนดไว้ว่ า  ที� ประชุม ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจาก 
ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 25 คน และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั .งหมดของบริษัท บดันี . 
มีผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุด้วยตนเองจํานวน 37 ทา่น ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 30 ทา่น รวมจํานวนผู้ เข้าร่วมประชุม
ทั .งสิ .น 67 ท่าน ถือหุ้นรวม 14,306,944 หุ้น จากจํานวนหุ้นสามญัที�ออกจําหนา่ยและชําระแล้วทั .งสิ .น 21,330,715 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 67.07 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี ครั .งที� 39 

ประธานได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวสวุรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น นางนุสรา บญัญัติปิย
พจน์ ทําหน้าที�เป็นสกัขีพยานการนับคะแนน จากนั .นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล เป็นเลขานุการที�
ประชุมและเป็นผู้ ชี .แจงต่อที�ประชมุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชมุ โดยได้กลา่ววา่ บริษัทคํานงึถึงสิทธิความเทา่
เทียมกันของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณา
เลือกตั .งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงการสง่คําถามลว่งหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั .งแต่วนัที�  8 ธันวาคม 2560 ถึงวนัที� 8 มกราคม 2561 ทั .งนี . 
หลงัจากครบกําหนดระยะเวลาดงักลา่ว ปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระการประชมุ และเสนอชื�อกรรมการเพื�อรับ
การเลอืกตั .งสาํหรับการประชมุครั .งนี . ดงันั .น การกําหนดวาระการประชมุ และการเสนอชื�อกรรมการ จึงมาจากมติที�ประชมุ
คณะกรรมการตามที�ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ  
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ทั .งนี . เพื�อความถกูต้องในการออกเสียงลงคะแนน เลขานกุารที�ประชุมจึงได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะได้รับทราบ โดยผู้ ถือหุ้นที�ลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับชดุบตัรลงคะแนนเสยีง ซึ�งจะ
ถือว่าการลงทะเบียนได้เสร็จสมบรูณ์แล้ว โดยในชดุบตัรลงคะแนนจะประกอบไปด้วยบตัรยืนยนัการลงทะเบียน บตัรออก
เสยีงลงคะแนนตามวาระตา่งๆ ซึ�งผู้ ถือหุ้นจะต้องลงนามและฉีกบตัรให้แก่เจ้าหน้าที� ณ จดุลงทะเบียน และสว่นสดุท้ายจะ
เป็นบตัรแสดงความจํานงเข้าเยี�ยมชมโรงงาน ซึ�งจะจดัให้มีขึ .นในวนัที� 1 มิถนุายน 2561 จํานวนไมเ่กิน 50 ทา่น  

สําหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในชุดบตัรออกเสียงลงคะแนนจะประกอบด้วย ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง 
เพื�อความถกูต้องในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถทําเครื�องหมายหน้าช่องเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ�งเท่านั .น เว้นแต่กรณีผู้ รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ทั .งนี . หากท่านลงคะแนน
เกินกว่า 1 ช่อง หรือลงคะแนนเกินกว่าคะแนนเสียงที�มีอยู ่หรือบตัรลงคะแนนมีการขีดฆ่าโดยไม่มีการลงลายมือชื�อกํากบั
จะถือวา่บตัรลงคะแนนดงักลา่วเป็นบตัรเสยี  

สําหรับการออกเสยีงลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีถามในทกุๆ วาระ ว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นทกุท่านเห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ตามมติที�นําเสนอ 
หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนที�บริษัทจดัเตรียมไว้ให้ 
เมื�อลงคะแนนเสร็จ กรุณาชูมือขึ .นเพื�อเจ้าหน้าที�บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนน โดยบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น
เฉพาะผู้ ที�ออกเสยีงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีงเทา่นั .น แตเ่ฉพาะในวาระที� 5 เรื�องการเลอืกตั .งกรรมการ เจ้าหน้าที�ของบริษัท
จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสยีง สําหรับการรวบรวม
ผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสยีงที�ไมเ่ห็นด้วยและ  งดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วม
ประชมุ และสว่นที�เหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที�เห็นด้วยในระเบียบวาระนั .นๆ  

สําหรับผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนั .น บริษัทได้นําคะแนน
เสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นบนัทกึรวมไว้เพื�อการลงมติตามวาระไว้แล้ว  

อนึ�ง ในการพิจารณาแต่ละวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีข้อซกัถามในวาระใด ขอให้ท่านซกัถามในช่วง
ถาม-ตอบของวาระนั .นๆ หรือให้ไปถามในช่วงท้ายของการประชุม โดยก่อนถามคําถาม กรุณาแจ้งชื�อ-นามสกุล เพื�อเป็น
การแนะนําตวัและเพื�อให้บริษัทสามารถระบชืุ�อของทา่นได้ถกูต้องเมื�อจดัทํารายงานการประชมุ   

สาํหรับการออกเสยีงลงคะแนนให้ถือปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัทดงันี .  

1. ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ ถือหุ้นคนนั .นไมม่ีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั .น เว้นแตก่าร
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั .งกรรมการ 

2. เว้นแต่ข้อบงัคบันี .จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนน
เสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู ่โดยถือวา่หุ้นหนึ�งมีเสยีงหนึ�ง  

3. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที�ประชุมมีมติให้
ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบัให้เป็นไปตามที�ประธานในที�ประชมุกําหนด  

เว้นแตข้่อบงัคบักําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นนั .นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี .  
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1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ .นอีกเสียงหนึ�ง เป็นเสียง 
ชี .ขาด 

2. กรณีแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั .งกรรมการ ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามข้อบงัคบัของ
บริษัท ดงันี .  

1. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู ่โดยถือวา่หุ้นหนึ�งมีเสยีงหนึ�ง  

2. ผู้ ถือหุ้นจะใช้สทิธิเลอืกบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตท่ั .งนี .ต้องไมเ่กินจํานวนกรรมการที�พงึจะ
เลอืกตั .งในครั .งนั .น  

3. ในกรณีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบคุคลมากกวา่ 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บคุคลแตล่ะ
คนนั .น ได้เทา่กบัจํานวนคะแนนเสยีงที�ตนมีอยู ่ทั .งนี . โดยจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดมิได้  

4. บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั .งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะ
พึงเลือกตั .งในครั .งนั .น ในกรณีบุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั .งในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที�จะพึงเลือกตั .งในครั .งนั .น ให้ประธานที�ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี .ขาด เพื�อให้ได้จํานวนกรรมการที�จะพงึ
เลอืกตั .งในครั .งนั .น 

หลงัจากนั .นประธานจึงดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี .  

วาระที+ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ครั*งที+ 38 เมื+อวันที+ 25 เมษายน 2560 

ประธานได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั .งที� 38 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 
2560 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทําขึ .นและนําส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในเวลาที�กฎหมายกําหนด ทั .งนี . บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัท 
ตั .งแต่วนัที� 9 พฤษภาคม 2560 โดยสําเนารายงานการประชมุดงักลา่วได้ถกูจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ
ครั .งนี .แล้ว   

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นในที�ประชมุทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื�น  

มติที+ประชุม  

ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั .งที� 38 เป็นรายงานการประชุมที�ถกูต้อง 
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี .  

ทั .งนี . ระหว่างการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มจํานวน 2 ราย คิดเป็นจํานวน 2,601 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุม
ทั .งหมด 69 ราย รวมจํานวนหุ้นทั .งหมดในวาระนี . 14,309,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0842 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้
แล้วทั .งหมดของบริษัท 
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-   เห็นด้วย 14,305,545 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.9720 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสยีง  4,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0280 
-  บตัรเสยี   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที+ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2560 

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จดัการ แถลงในนามของคณะกรรมการให้ที�ประชมุทราบ
ถึงผลการดําเนินงานโดยรวมสาํหรับปี 2560 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ซึ�งบริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
ในรูปแบบซีดีรอมพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครั .งนี .แล้ว  

นางสาวจริยา แสงไชยญา แถลงตอ่ที�ประชมุวา่ เพื�อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้กําหนดวิสยัทศัน์ (Vision) ไว้
ว่า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ�งในผู้ นําตลาดโลก ด้วยนวตักรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจดัการ พร้อมทั .ง
มุ่งมั�นสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกําไรอย่างต่อเนื�อง” และมีพนัธกิจ (Mission) คือ 
“สร้างสนุทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเครื�องแก้วคณุภาพดี” ซึ�งบริษัทได้กําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรเพื�อให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจที�ได้กลา่วไว้ข้างต้น  

ผลการดําเนินงานในปี 2560 สรุปได้ดงันี .  

ปี 2560 นับเป็นอีกปีหนึ�งที� บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) ประสบผลสําเร็จโดยมียอดขายเติบโตท่ามกลาง
ภาวะการแขง่ขนัด้านราคาและรูปแบบผลติภณัฑ์ในธุรกิจเครื�องแก้วทั .งในประเทศและตา่งประเทศ โดยบริษัทมีรายได้จาก
การขายรวม 2,148 ล้านบาท เพิ�มขึ .น 108 ล้านบาท เมื�อเทียบกบัปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.3 ทั .งนี . บริษัทมีสดัสว่นรายได้
จากการขายในตา่งประเทศคิดเป็นร้อยละ 75.0 และสดัสว่นรายได้จากการขายภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 25.0   

ทั .งนี . ในปีที�ผา่นมาการดําเนินธุรกิจของบริษัทยงัคงเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจยั ไม่วา่จะเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจที�
สง่ผลให้เงินสกุลบาทต่อเงินสกุลหลกัแข็งค่าขึ .น ซึ�งสง่ผลต่อการสง่ออกสินค้าไปยงัต่างประเทศ             ในขณะเดียวกนั 
ผู้ นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศสามารถนําสินค้าเข้ามาจําหน่ายในราคาที�แข่งขนัได้ยิ�งขึ .น ประกอบกบัต้นทุนพลงังานที�
สงูขึ .นจากปีก่อน สง่ผลให้บริษัทมีอตัรากําไรขั .นต้นในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 34.4 ลดลงจากปี 2559 ซึ�งมีอตัรากําไรขั .นต้น
ร้อยละ 39.1 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการแข็งคา่ขึ .นของเงินสกลุบาทต่อเงินสกลุเหรียญสหรัฐ ซึ�งแข็งค่าขึ .นเฉลี�ยร้อยละ 4 
และต้นทนุพลงังานที�เพิ�มขึ .นร้อยละ 33 เมื�อเทียบกบัปีก่อน 

บริษัทมีสดัสว่นการขายผา่น 3 กลุม่ลกูค้า ได้แก่ 

1. กลุม่ลกูค้าธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและเครื�องดื�ม (Food Service) เทา่กบัร้อยละ 41.0 

2. กลุม่ลกูค้าธุรกิจค้าปลกี (Retail) เทา่กบัร้อยละ 36.0 

3. กลุม่ลกูค้าธุรกิจบริษัท ห้างร้าน หนว่ยงานราชการ (B2B) เทา่กบัร้อยละ 23.0 

 

  



 

20 
 

ด้านการตลาดและการพัฒนาตราผลิตภณัฑ์ 

ในปีที�ผา่นมา บริษัทยงัคงรักษาความสามารถในการแขง่ขนัไว้ได้ด้วยการขยายช่องทางการจดัจําหนา่ย พร้อมทั .งปรับปรุง
โครงสร้างการขายในตลาดหลกั ควบคูไ่ปกบัการพฒันาผลติภณัฑ์ใหมอ่ยา่งตอ่เนื�อง เพื�อให้มีความหลากหลายทั .งรูปแบบ
และดีไซน์ สามารถตอบสนองความต้องการตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค 

โดยในปี 2560 บริษัทมีการทําชดุของขวญัที�เรียกวา่ Magic Moment ซึ�งออกแบบร่วมกบัผู้ผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์ ชั .นนํา ซึ�ง
ประสบความสําเร็จและทําให้บริษัทมียอดขายสงูขึ .นประมาณร้อยละ 12 เมื�อเทียบกบัชุดผลิตภณัฑ์ของขวญัปีใหม่ในปี 
2559  

สําหรับตราสินค้า Ocean Professional ซึ�งเป็นแบรนด์สําหรับลกูค้าโรงแรมและร้านอาหาร บริษัทได้จดัทํากิจกรรมเวิร์คช็
อปที�ภูเก็ตและหวัหินในรูปแบบของการให้คําปรึกษาแก่ลกูค้า โดยร่วมมือกับผู้ นําทางด้านกาแฟในการนําเสนอสินค้า
เครื�องดื�มร่วมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี . บริษัทยังคงมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอเพื�อ
ตอบสนองทกุความต้องการของผู้บริโภค โดยได้นําผลติภณัฑ์ใหมอ่อกสูต่ลาด คือ        ชดุแก้ว Santé ซึ�งได้รับการตอบรับ
จากลกูค้าอยา่งดี โดยชดุแก้วคอลเลคชั�นใหมนี่ . ถกูพฒันาขึ .นเพื�อทดแทนแก้วไวน์ชดุ Madison  

สําหรับตราสินค้า Lucaris บริษัทได้จดักิจกรรม Wine Master Class เพื�อให้ความรู้ในเรื�องแก้วไวน์ Lucaris รุ่น Desire ที�
นครเซี�ยงไฮ้ ประเทศจีน และเมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยเป็นการจดักิจกรรมร่วมกบักลุม่โรงแรม      ห้าดาว ซึ�งมี Mr. 
Nelson Chow ประธานสมาคมซอมเมอลิเยร์ ประเทศฮ่องกง ไต้หวนั และจีน เป็นผู้ดําเนินกิจกรรม นอกจากนี . บริษัทยงั
เป็นผู้สนบัสนุนเครื�องแก้วคริสตลัในงานไวน์และอาหารระดบัประเทศ เช่น The Hotelier Awards Asia, F&B Conclave 
ประเทศอินเดีย, The First Chaîne des Rôtisseurs Jeunes Sommeliers Compétition 2017 ประเทศไทย และงาน 
Globe in a Glass ประเทศอินเดีย และมีการทําการตลาดผ่านสื�อออนไลน์ อาทิ Facebook, Instagram, Weibo, และ 
WeChat   

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ผลติภณัฑ์ Lucaris รุ่น Desire ยงัได้รับรางวลั China Good Design Award 2017 ที�ประเทศ
จีน และรางวลั iF Design Award 2018 ในเดือน มกราคม 2561 ที�ประเทศเยอรมนี  ซึ�งรางวลัที�ได้รับเป็นรางวลัอนัทรง
เกียรติด้านการออกแบบที�ทั�วโลกตา่งให้ความยอมรับ 

การดาํเนินงานด้านการผลิต  

ในปีที�ผ่านมา บริษัทได้ผ่านการรับรองระบบการจดัการคณุภาพ ISO 9001 : 2015 และมีการปรับปรุงคลงัเก็บสินค้าเพื�อ
เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการคลงัสินค้า นอกจากนี . บริษัทยงัคงดําเนินโครงการด้านสิ�งแวดล้อมและการอนรัุกษ์
พลงังานอยา่งตอ่เนื�อง อาทิเช่น การเปลี�ยนหลอดไฟ High Bay เป็น LED High Bay เป็นต้น 

การดาํเนินงานด้านบรรษัทภบิาล 

นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ได้แถลงตอ่ที�ประชมุวา่ ในการดําเนินงานด้านบรรษัทภิบาล บริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูล
กิจการ อ้างอิงจากหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนด เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต ปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง เพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 
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โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกํากับดูแลกิจการที�ดี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทยในระดบั “ดีเยี�ยม” (Very Good) และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
(AGM) ด้วยคะแนนเต็ม 100 และบริษัทยงัคงได้รับเลือกให้เป็นหนึ�งในบริษัทจดทะเบียนที�มีการดําเนินงานโดดเด่นด้าน
สิ�งแวดล้อม สงัคม และธรรมมาภิบาล จากสถาบนัไทยพฒัน์  

สําหรับพฒันาการด้านการตอ่ต้านทจุริต เมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับมอบใบประกาศนียบตัรรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  โดยบริษัท
กําหนดให้จดัทํานโยบายการต่อต้านทุจริต สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทเพื�อเป็นแนวปฏิบตัิให้แก่บคุลากรทกุระดบัในการปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต นอกจากนี . บริษัทได้
กําหนดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี�ยวกับการทุจริตพร้อมทั .งกําหนดให้มีมาตรการคุ้มครองและ
รักษาความลบัของผู้ ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส 

ด้านการจัดการเพื+อสังคม  

บริษัทได้จดักิจกรรมเพื�อผู้มีสว่นได้สว่นเสยี (Stakeholder) โดยสง่เสริมให้ดําเนินโครงการเพื�อสงัคมเป็นประจําทกุปี ดงันี . 

- โครงการปันนํ .าใจ มอบความสดใส คืนความรู้สูช่มุชน ที�โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม จงัหวดั สมทุรปราการ  

- โครงการมอบทนุการศกึษาสาํหรับบตุรของพนกังาน  

- โครงการต้นไม้ของพ่อสานต่อปณิธาน โดยพนักงานได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กุหลาบเวียงพิงค์ เพื�อ
แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ เ ข้าร่วมการถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิถลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั .งสิ .น 10,099 ดอก 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 ปรากฏ
วา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงัรายละเอียดตอ่ไปนี . 

นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี . 

1. ตามที�บริษัทรายงานว่า ในปี 2560 บริษัทมีอตัรากําไรขั .นต้นที�ร้อยละ 34.4 ลดลงจากปี 2559 ซึ�งมีอตัรากําไร
ขั .นต้นที�ร้อยละ 39.1 ดงันั .น จะเห็นได้ว่าบริษัทมีส่วนต่างอตัรากําไรขั .นต้นประมาณร้อยละ 4.7 และบริษัทได้
ชี .แจงว่าเป็นผลมาจากอตัราแลกเปลี�ยนประมาณร้อยละ 4.0 หมายความว่า ในส่วนต่างที�กล่าวมาข้างต้นนั .น 
ส่วนหนึ�งเป็นผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ทําให้กําไรขั .นต้นลดลงเข้าใจถูกต้องหรือไม่ และในส่วนของค่า
พลงังาน เข้าใจว่าในปี 2559 มีการรายงานต้นทุนพลงังานที�ประมาณ 280 ล้านบาท และ 330 ล้านบาทในปี 
2560 ซึ�งเพิ�มขึ .นประมาณ 50 ล้านบาท เข้าใจถกูต้องหรือไม ่

นางสาวจริยา แสงไชยญา  ตอบผู้ ถือหุ้นวา่ ความเข้าใจของผู้ ถือหุ้นถกูต้อง 
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2. คําถามเกี�ยวกบักลุม่สนิค้าของบริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปดงันี . 

2.1 สินค้าของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Food Service กลุ่ม Retail และกลุ่ม B2B โดยใน
รายงานประจําปีรายงานวา่ยอดขายสนิค้ากลุม่ B2B มีจํานวนลดลงพอสมควร ซึ�งผู้ ถือหุ้น เข้าใจวา่กลุม่
ลกูค้า B2B เป็นกลุม่ที�ให้ผลกําไรคอ่นข้างดี เข้าใจถกูต้องหรือไม ่

นายเสถียร ศรีใสคํา ชี .แจงผู้ ถือหุ้นว่า ลูกค้ากลุ่ม B2B เป็นกลุ่มลูกค้าที�มารองรับกําลงัการผลิต
สว่นเกิน ดงันั .นจึงไมไ่ด้ให้ผลกําไรที�สงูมากนกั 

2.2 สนิค้าของบริษัทที�พิมพ์ชื�อโรงแรมตา่งๆ เป็นสนิค้าที�อยูใ่นกลุม่ใด และมีผลกําไรที�ดีหรือไม ่

นายเสถยีร ศรีใสคาํ ชี .แจงผู้ ถือหุ้นวา่ การจําหนา่ยสนิค้าในลกัษณะนี . เป็นประเภท Direct Sale ที�จดั
อยูใ่นกลุม่ลกูค้า Food Service ซึ�งให้ผลกําไรคอ่นข้างดี 

2.3  หาก B2B ให้ผลกําไรที�ไม่สูงมากนัก การที�บริษัทมียอดขายสินค้าในกลุ่มนี .ลดลงจึงเป็นเรื�องที�ดีใช่
หรือไม ่ 

นายเสถียร ศรีใสคํา ชี .แจงผู้ ถือหุ้นว่า ในกรณีที�บริษัทมีกําลงัการผลิตเหลืออยู่ซึ�งเป็นผลให้เกิด
ค่าใช้จ่ายหยุดสายการผลิต ดังนั .น การที�บริษัทมีลูกค้ากลุ่ม B2B มารองรับกําลงัการผลิตที�เหลือ
ดงักลา่ว ก็ยอ่มเป็นผลดีตอ่บริษัทแม้วา่จะให้ผลกําไรน้อยก็ตาม  

2.4 ดงันั .น การที�ยอดขายสินค้ากลุม่ B2B ลดน้อยลง แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถขายสินค้าให้แก่ลกูค้า
กลุม่อื�นได้ดีกวา่ ถกูต้องหรือไม ่

นายเสถยีร ศรีใสคาํ ตอบผู้ ถือหุ้นวา่ ความเข้าใจของผู้ ถือหุ้นถกูต้อง 

3. สําหรับรางวลั China Good Design Award ซึ�งเข้าใจวา่บริษัทได้รับมาเมื�อปลายปี แต่สําหรับรางวลั iF Design 
Award เข้าใจว่าเป็นรางวลัที�บริษัทเพิ�งได้รับใช่หรือไม่ และรางวลัทั .งสองเป็นรางวลัที�ทั�วโลกให้การยอมรับใช่
หรือไม ่

นางสาวจริยา แสงไชยญา  ชี .แจงผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทเพิ�งได้รับรางวลั iF Design Award เมื�อต้นปี 2561โดย
รางวัล China Good Design Award และ iF Design Award เป็นรางวัลที�ได้รับการยอมรับจาก     ทั�วโลกใน
ประเภทนวตักรรมการออกแบบ ซึ�งบริษัทได้นํารางวลัดงักลา่วไปใช้ประชาสมัพนัธ์สนิค้าของบริษัท  

มติที+ประชุม  

ไมม่ีการออกเสยีงลงมติในวาระนี . เนื�องจากเป็นการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
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วาระที+  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตสาํหรับปีสิ *นสุดวันที+ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานได้มอบหมายให้ นายเสถียร ศรีใสคํา ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานบญัชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายงานให้ที�ประชมุทราบเกี�ยวกบังบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับปี
สิ .นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต และได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จดัสง่งบการเงินดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอื
เชิญประชมุในครั .งนี . โดยมีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี .   

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที+ 31 ธันวาคม 

รายการ 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ปี 2559 

(ล้านบาท) 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,230.25 1,360.25 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,822.28 1,665.63 
รวมสินทรัพย์ 3,052.53 3,025.88 
หนี .สนิหมนุเวียน 644.10 641.96 
หนี .สนิไมห่มนุเวียน 525.59 689.26 
รวมหนี .สนิ 1,169.69 1,331.22 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,882.84 1,694.66 
รวมหนี *สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,052.53 3,025.88 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,053 ล้านบาท เพิ�มขึ .นจากปีก่อนจํานวน 27 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ .นร้อย
ละ 0.88 อนัเป็นผลจากรายการดงัตอ่ไปนี . 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ�มขึ .นจํานวน 2 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ .นร้อยละ 2.4 เนื�องจากการบริหาร
จดัการกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานอยา่งตอ่เนื�อง จึงสามารถชําระคืนเงินกู้ยืมทั .งระยะสั .น และระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน รวมถึงการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี 

- บริษัทมีสินค้าคงเหลือ ลดลงจํานวน 121 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.2 เนื�องจากปริมาณการจําหนา่ยสนิค้า
ที�เพิ�มขึ .นในระหวา่งปี และนโยบายการบริหารปริมาณสนิค้าคงเหลอื 

- บริษัทมีภาษีมูลค่าเพิ�มค้างรับลดลงจํานวน 17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.1 เนื�องจากการรับคืน
ภาษีมลูคา่เพิ�มจากกรมสรรพากรในระหวา่งปี 

- ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ เพิ�มขึ .น 152 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ .นร้อยละ 9.3 ส่วนใหญ่เนื�องจากบริษัทบนัทึก
มลูคา่ยตุิธรรมจากการประเมินราคาที�ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในระหวา่งปี 
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บริษัทมีหนี .สินรวม 1,170 ล้านบาท ลดลงจํานวน 162  ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นผลจากการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั .นและ
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 1,883 ล้านบาท เพิ�มขึ .น 188 ล้านบาท สว่นใหญ่เนื�องจากการ
รับรู้ผลกําไรจากการตีราคาที�ดินใหมแ่ละผลกําไรสาํหรับปี สทุธิจากเงินปันผลที�จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นในระหวา่งปี 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
สาํหรับปีสิ *นสุด ณ วันที+ 31 ธันวาคม 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ปี 2560 ปี 2559 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
รายได้จากการขาย 2,147.64 2,040.36 
กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 7.63 8.93 
รายได้อื�น 11.42 5.66 
รวมรายได้ 2,166.69 2,054.95 
ต้นทนุขาย 1,408.20 1,242.63 
คา่ใช้จา่ยจากการระงบัการผลติชั�วคราว 159.15 173.27 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 385.33 393.74 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 106.36 100.90 
ต้นทนุทางการเงิน 24.07 32.62 
รวมค่าใช้จ่าย 2,083.11 1,943.16 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 83.58 111.79 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 17.60 17.22 
กาํไรสาํหรับปี 65.98 94.57 
กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี, สทุธิจากภาษี 169.56 0.77 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 235.54 95.34 

กาํไรต่อหุ้นขั *นพื *นฐาน (บาท) 3.09 4.43 

- บริษัทและบริษัทย่อย (“บริษัท”) มียอดขายจํานวน 2,148 ล้านบาทเพิ�มขึ .นร้อยละ 5.3 เมื�อเทียบกบัปีก่อน สว่น
ใหญ่มาจากการเติบโตของยอดขายในตา่งประเทศ โดยเฉพาะความสาํเร็จจากการขยายช่องทางการจําหนา่ยใน
ประเทศจีน  

- บริษัทมีอตัรากําไรขั .นต้นที�ร้อยละ 34.4 ลดลงจากปีก่อนซึ�งมีอตัราร้อยละ 39.1 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากสภาวะ
การแข่งขนัที�สงูขึ .นในตลาดเครื�องแก้ว รวมทั .งการแข็งค่าขึ .นของเงินบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และต้นทนุ
พลงังานที�สงูขึ .นเมื�อเทียบกบัปีก่อน 

สาํหรับค่าใช้จ่าย 

บริษัทมีคา่ใช้จ่ายจากการหยดุสายการผลิตชั�วคราวจํานวน 159 ล้านบาท ลดลง 14 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.2 เมื�อ
เทียบกบัปีที�ผ่านมา โดยเป็นการหยดุสายการผลิตชั�วคราวเพื�อซ่อมบํารุงเครื�องจกัรและบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดลุกบั
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การจําหน่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 385 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท เมื�อเทียบกบัปีที�ผ่านมา สว่นใหญ่มา
จากการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการขายและคา่ใช้จ่ายด้านกิจกรรมทางการตลาด  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 106 ล้านบาท เพิ�มขึ .นจํานวน 5 ล้านบาท เนื�องมาจากค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนกังานที�
เพิ�มขึ .นและการตดัจําหนา่ยสนิค้าเสื�อมสภาพที�เพิ�มขึ .นในระหวา่งปี 

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจํานวน 24 ล้านบาท ลดลงจํานวน 9 ล้านบาท เนื�องจากบริษัทสามารถบริหารจัดการให้เกิด
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยา่งตอ่เนื�อง และการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในระหวา่งปีสง่ผลให้ภาระดอกเบี .ยจ่าย
ลดลง 

ทั .งนี . จากสภาวะการแข่งขนัในธุรกิจเครื�องแก้วที�สงูขึ .น และการแข็งค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และ
ต้นทนุพลงังานที�สงูขึ .น บริษัทจึงควบคมุคา่ใช้จ่ายจากการขายและการบริหารให้เป็นไปตามแผนที�วางไว้ สง่ผลให้บริษัทมี
ผลกําไรสทุธิสาํหรับปีจํานวน 66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 29 ล้านบาท คิดเป็นกําไรตอ่หุ้น 3.09 บาท 

บริษัทมีกําไรก่อนดอกเบี .ยจ่าย ภาษีเงินได้ คา่เสื�อมราคาและตดัจําหนา่ย (EBITDA) เป็นจํานวน 271 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 38 ล้านบาท 

จากการวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงินที�สําคญั พบว่าบริษัทมีสภาพคลอ่งที�ดีใกล้เคียงกบัปีก่อน และมีความสามารถใน
การชําระดอกเบี .ยและภาระผกูพนัทางการเงินได้เป็นอยา่งดี นอกจากนี . บริษัทยงัคงรักษาอตัราสว่นหนี .สนิตอ่สว่นของผู้ ถือ
หุ้นให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินภายในประเทศ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดเกี�ยวกับงบการเงินดงักล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นสอบถาม
เพิ�มเติม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี . 

1. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ ถือหุ้น  สอบถามดงันี . 

1.1. เนื�องจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ .น อยากทราบว่ายอดขายของ
บริษัทที�เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสดัสว่นเทา่ไหร่ของยอดขายทั .งหมด 

นายเสถียร ศรีใสคํา  ชี .แจงผู้ ถือหุ้นวา่ บริษัทมียอดขายที�เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณร้อยละ 
50-60 จากยอดขายรวมทั .งหมด ทั .งนี . ขึ .นอยูก่บัยอดขายของแตล่ะปี 

1.2. ทราบว่าบริษัทมีการทําสญัญาซื .อขายอตัราแลกเปลี�ยนลว่งหน้าอยากทราบวา่คิดเป็นกี�เปอร์เซ็นต์จาก
สดัสว่นยอดขายดงักลา่ว 

นายเสถียร ศรีใสคํา  ชี .แจงผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทใช้สดัส่วนประมาณร้อยละ 50 ของ มูลค่าความเสี�ยง
สทุธิ (Net Exposure) ภายหลงัการบริหารรายรับ-รายจ่ายที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ (Natural Hedge) 

2. นายไววิทย์ พูนจิระเดชมา ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี .  
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2.1. ต้นทนุพลงังานในปี 2561 จะสงูขึ .นกวา่ปี 2560 หรือไมเ่นื�องจากในปีนี .ราคานํ .ามนัเพิ�มสงูขึ .นมาก 

นางสาวจริยา แสงไชยญา  ชี .แจงผู้ ถือหุ้นวา่ ในปีนี .แนวโน้มราคานํ .ามนัจะเพิ�มสงูขึ .น ดงันั .น ผลกระทบ
ต่อต้นทุนพลงังานในปี 2561 จะสงูขึ .นกว่าในปี 2560 แน่นอน ซึ�งอยู่ในแผนที�บริษัทคาดการณ์ไว้แล้ว
ในช่วงการจดัทํางบประมาณประจําปี โดยในช่วงต้นปีที�ผ่านมาบริษัทมีผลกระทบเฉลี�ยประมาณร้อยละ 
4 ของราคาพลงังานเฉพาะในสว่นของก๊าซธรรมชาติ (NG Gas) 

2.2. ในปี 2560 คา่ซอ่มแซมเพิ�มขึ .นกวา่ 20 ล้านบาทเนื�องจากสาเหตอุะไร 

นางสาวจริยา แสงไชยญา  ชี .แจงผู้ ถือหุ้นว่า การที�ค่าซ่อมแซมในปี 2560 เพิ�มสูงขึ .นกว่าปีก่อน
ประมาณ 20 ล้านบาทนั .น สว่นใหญ่แล้วมาจากกิจกรรมการผลติ โดยในขั .นตอนการผลติแก้วจะต้องใช้
เครื�องตัดปากแก้วที�เรียกว่า Coldcut ซึ�งใช้ Laser Head เครื�องจักรนี .มีอายุประมาณ  3 ปี และใน
จํานวน 2 เครื�องที�บริษัทมีอยูไ่ด้หมดอายกุารใช้งานพร้อมกนัในปีที�ผา่นมา ทําให้มีคา่ใช้จ่ายในการซอ่ม
บํารุงประมาณ 6 ล้านบาท อีกทั .งบริษัทได้ทําการซ่อมแซมเตาหลอม A บางส่วน (Hot Repair) ด้วย
การซอ่มคอเตาเพื�อปอ้งกนันํ .าแก้วรั�วไหล เพราะหากนํ .าแก้วเกิดรั�วไหลก็จะทําให้เกิดอบุตัิเหตไุด้ ซึ�งหาก
เกิดอบุตัิเหตทีุ�ไมไ่ด้วางแผนหรือบริหารไว้ก็จะเกิดผลกระทบคอ่นข้างมาก การซ่อมแซมดงักลา่วใช้เงิน
ประมาณ 5 ล้านบาท นอกจากนี . บริษัทยงัมีคา่ซอ่มแซมที�เกี�ยวกบัเครื�องผลติแก้วคริสตลั เนื�องจากในปี 
2560 มีการเดินเครื�องจกัรผลติแก้วคริสตลัมากกวา่ในปี 2559 ซึ�งในการซอ่มแซมเครื�องจกัรดงักลา่วจะ
ใช้อุปกรณ์หรืออะไหล่ต่างๆ ที�มีราคาสงู เมื�อมีการเดินเครื�องจักรมากขึ .นกว่าเดิม ค่าใช้จ่ายเพื�อการ
ซ่อมแซมส่วนที�สึกหรอจากการใช้งานก็จะเพิ�มมากขึ .นเช่นกัน ซึ�งเป็นเรื� องปกติที�จะเกิดขึ .นใน
อตุสาหกรรมการผลติ 

2.3. คา่ใช้จ่ายอื�นๆ ที�เพิ�มขึ .นกวา่ 61 ล้านบาท ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายอะไรบ้าง 

นายเสถียร ศรีใสคํา  ชี .แจงผู้ ถือหุ้นวา่ จากรายงานทางการเงินที�แสดงในรายงานประจําปีของบริษัท
ได้มีการจัดประเภทค่าใช้จ่ายในอีกลักษณะหนึ�ง ซึ�งในปี 2560 ค่าใช้จ่ายดังกล่าว มีจํานวน 281           
ล้านบาท และในปี 2559 มีจํานวน 220 ล้านบาท เพิ�มขึ .นจํานวน 61 ล้านบาท  ซึ�งส่วนหนึ�งเป็น
คา่ใช้จ่ายที�เกิดจากการเปลี�ยนรูปแบบการทําธุรกิจในประเทศจีน กลา่วคือ บริษัทได้เปลี�ยนมาทําตลาด
เอง คา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ .นจึงประกอบด้วยรายการดงันี . 

- คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัการจดัหา (Supply Chain) และ การขนสง่ (Logistic) ประมาณ 30 ล้านบาท 

- คา่ใช้จ่ายด้านบคุลากรในประเทศจีน ประมาณ 4 ล้านบาท 

สาํหรับคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานในประเทศไทยประกอบด้วยรายการดงันี . 

- ค่าใช้จ่ายจากการตดัจ่ายวตัถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปที�เสื�อมสภาพภายในประเทศ ประมาณ 10 
ล้านบาท 

- คา่ขนสง่ภายในประเทศ ประมาณ 7 ล้านบาท และ 

- คา่ใช้จ่ายจิปาถะในโรงงานผลติ ประมาณ 10 ล้านบาท 
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2.4. บริษัทมีแผนเพิ�มกําไรในปี 2561 อยา่งไร  

นางสาวจริยา แสงไชยญา  ชี .แจงผู้ ถือหุ้นวา่ เมื�อบริษัทมองเห็นแนวโน้มเงินบาทจะแข็งคา่ขึ .น บริษัท
ก็จะพิจารณาแนวทางการดําเนินธุรกิจให้เกิดผลกระทบน้อยที�สุด ซึ�งก็คือการมุ่งเน้นการทําตลาด
ภายในประเทศ โดยเมื�อดูจากยอดขายในปี 2560 เทียบกับปี 2559 แล้ว จะเห็นว่ายอดขาย
ภายในประเทศลดลง บริษัทจึงวางแผนเพิ�มยอดขายในปี 2561 ให้เท่ากบั หรือ มากกว่ายอดขายในปี 
2559  

สําหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทมีแผนจะขยายตลาดใหม่เพิ�ม โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยด้านการ
แขง่ขนั การกําหนดราคาซึ�งจะต้องสอดคล้องกบัสถานการณ์ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ของแต่ละประเทศที�จะขยายตลาดไป โดยคณุอเูดย์ เวอร์มา ได้วางแผนและทําการสาํรวจตลาดอยู ่ใน
สว่นของคา่ใช้จ่าย บริษัทยงัคงพิจารณาและควบคมุการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที�กําหนดไว้ 

3. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ ถือหุ้น  สอบถามดงันี . 

3.1. ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับการซ่อมบํารุง (Cold Repair) เตาหลอม A ที�จะดําเนินการในปี 2561 มีจํานวน
เทา่ใด 

นางสาวจริยา แสงไชยญา  ชี .แจงผู้ ถือหุ้ นว่า บริษัทมีการตั .งค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (Capital 
Expenditure) ไว้ที� 130 ล้านบาท 

3.2. บริษัทจะมีการแบ่งตัดค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 5-6 ปี ใช่หรือไม่ และมีกรณีที�ตัดค่าใช้จ่ายครั .งเดียว
หรือไม ่

นายเสถยีร ศรีใสคาํ  ชี .แจงผู้ ถือหุ้นวา่ การตดัคา่ใช้จ่ายจะขึ .นอยูก่บัอปุกรณ์ที�เปลี�ยน ถ้าเป็นสนิทรัพย์
ประเภทโครงสร้างที�มีอายกุารใช้งาน 10 ปี บริษัทก็จะแบ่งตดัคา่ใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 10 ปี แต่ถ้าเป็น
สินทรัพย์ที�มีอายุการใช้งาน 5 ปี บริษัทก็จะแบ่งตัดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี  ทั .งนี . กรณีที�ตัด
ค่าใช้จ่ายครั .งเดียวจะมีน้อยมาก ซึ�งจะเกิดในกรณีที�สินทรัพย์ของบริษัทมาจากรอบบญัชีก่อน และมี
การซอ่มบํารุงเตาบางสว่น (Minor Hot Repair) จึงจะต้องทําการตดัจ่าย   (Write Off) ซึ�งเป็นสดัสว่นที�
เลก็น้อย 

4. นางรัตนา ตันสกุล เจ้าหน้าที+อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม
เกี�ยวกบัคา่ใช้จ่ายในการหยดุสายการผลติ ถึงแม้ในปี 2560 คา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะลดลงจากปี 2559 แตต่วัเลขยงั
คอ่นข้างสงู บริษัทจะมีแนวทางหรือวิธีการบริหารจดัการอยา่งไรให้คา่ใช้จ่ายในสว่นนี .ลดน้อยลง   

นายเสถียร ศรีใสคํา  ชี .แจงเกี�ยวกบัต้นทนุในการผลิตว่า ต้นทนุจากการหยดุสายการผลิต (Shutdown Cost) 
ตวันี .เป็นการประมาณการในเชิงทฤษฎีที�ระดบักําลงัการผลิตสงูสดุ (Ideal Capacity) ของเครื�องจกัร ซึ�งในทาง
ปฏิบตัิบริษัทจะมีกลุ่มเครื�องจักรอยู่หลายชนิดเพื�อรองรับการผลิตแก้วที�หลากหลาย แต่ไม่ได้เดินเครื�องผลิต
พร้อมกันทุกเครื�อง ดงันั .นค่าใช้จ่ายที�เป็นต้นทุนคงที� (Fixed Cost) ในแต่ละเครื�องจักร จึงถูกนํามาบนัทึกเป็น
คา่ใช้จ่ายในการหยดุสายการผลติ เพื�อบริหารจดัการไมใ่ห้สนิค้าคงเหลอืของบริษัทมีจํานวนที�สงูเกินไป  
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นางสาวจริยา แสงไชยญา  ชี .แจงเพิ�มเติมว่า สําหรับแนวทางการบริหารเพื�อลดค่าใช้จ่ายจากการหยุด
สายการผลติ บริษัทจะต้องเพิ�มยอดขายให้มากขึ .น โดยการขยายช่องทางการจําหนา่ยไปยงัตลาดที�มีศกัยภาพใน
การเติบโตและสามารถแขง่ขนัได้   โดยจะสร้างความแข็งแกร่งของตราสนิค้าตามแผน การตลาดที�วางไว้  

มติที+ประชุม  
ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตสําหรับปีสิ .นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วม
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี . 

ทั .งนี . ระหว่างการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มจํานวน 8 ราย คิดเป็นจํานวน 4,810 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุม
ทั .งหมด 77 ราย รวมจํานวนหุ้นทั .งหมดในวาระนี . 14,314,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1068 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้
แล้วทั .งหมดของบริษัท 

-   เห็นด้วย 14,310,355 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.9721 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสยีง  4,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0279 
-  บตัรเสยี   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที+ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2560 

ประธานแถลงต่อที�ประชุมว่า บริษัทมีผลประกอบการกําไรสทุธิสําหรับปี 2560 จํานวน 65,978,762.79 บาท หรือเท่ากับ 
3.09 บาทต่อหุ้น ในขณะที�บริษัทมีผลกําไรสะสมจดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายรวมจํานวน 50 ล้านบาท ซึ�งไม่น้อยกวา่
ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน ตามนยัของมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 46 ดงันั .น บริษัทจึงไมต้่องพิจารณาจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปีเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายอีก 

บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 ซึ�งกําหนดห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�
บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้แบง่เงินปันผล เงินปันผลให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั .น บริษัทจะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ นในระยะยาวดังนั .น 
คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2560 ให้แก่
ผู้ ถือหุ้ นสามัญในอัตราหุ้ นละ 1.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิต่อหุ้ น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั .งสิ .น 
33,062,608.25 บาท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่การจ่ายเงินปันผลในอตัราที�เสนอนั .นเหมาะสมเป็นไป
ตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทยงัคงมีเงินทนุที�มั�นคงสามารถรองรับการเติบโตและขยายธุรกิจได้อยา่งตอ่เนื�อง  

โดยคณะกรรมการกําหนดให้วนัที� 8 มีนาคม 2561 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) และกําหนด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที� 18 พฤษภาคม 2561 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัดงักลา่วข้างต้น ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด
ซกัถาม 
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ประธานขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.55 บาท ตามที�คณะกรรมการเสนอ  

มติที+ประชุม  

ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิจดัสรรเงินกําไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 ในอตัรา       
หุ้นละ 1.55 บาท ตามที�คณะกรรมการเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นที�
เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี . 

-   เห็นด้วย 14,311,355 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.9790 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสยีง  3,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0210 
-  บตัรเสยี   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที+ 5 พิจารณาเลือกตั *งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที+ครบกาํหนดออกตามวาระ  

ประธานแถลงต่อที�ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กําหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั .ง                 
ให้กรรมการออกจากตําแหนง่เป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั .งหมด และกรรมการซึ�งพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ 
อาจจะได้รับเลือกตั .งใหม่ได้อีก สําหรับในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั .งที� 39 กรรมการที�ครบวาระการดํารง
ตําแหนง่จํานวน 3 ทา่น คือ  

1) นายกีรติ อสัสกลุ กรรมการ 

2) นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3) นายธชัพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ทั .งนี . เพื�อสง่เสริมการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการที�ดีในเรื�องเกี�ยวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงได้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของ
บริษัทเป็นการลว่งหน้า ตั .งแต่วนัที� 8 ธันวาคม 2560 จนถึงวนัที� 8 มกราคม 2561 ทั .งนี . เมื�อครบกําหนดระยะเวลาดงักลา่ว 
ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั .งให้ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั .ง 3 ท่าน ได้ปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่าง
เหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คําแนะนําที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที�ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั .ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามในการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ดงันั .น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื�อทั .ง 3 ทา่น เข้ารับ
การพิจารณาเพื�อเลอืกตั .งเป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึ�งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั .งที� 39 นี . โดยข้อมลูประวตัิ
กรรมการและผลงานได้ถกูจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

เพื�อความโปร่งใส กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหนง่ตามวาระดงักลา่วได้ออกจากที�ประชมุชั�วคราวเฉพาะวาระนี . เพื�อเปิดโอกาส
ให้ที�ประชมุพิจารณาหรือซกัถามกรรมการที�เหลอื 
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ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเกี�ยวกบัการเลอืกตั .งกรรมการเข้าดํารงตําแหนง่แทนกรรมการที�ครบกําหนดต้องออก
จากตําแหนง่ตามวาระในปี 2560 ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม 

ประธานจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาเลือกตั .งกรรมการ 1) นายกีรติ อัสสกุล 2) นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 3) นายธัชพล         
โปษยานนท์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง   

มติที+ประชุม  

ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิเลอืกตั .งบคุคลทั .ง 3 ทา่นดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง โดยการลงคะแนนเลอืกตั .ง
เป็นรายบคุคล ดงันี .  

1) นายกีรติ อัสสกุล ดํารงตําแหนง่ กรรมการ 

โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี .  

ทั .งนี . ระหว่างการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มจํานวน 4 ราย คิดเป็นจํานวน 1,180 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วม
ประชมุทั .งหมด 81 ราย รวมจํานวนหุ้นทั .งหมดในวาระนี . 14,315,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1123 ของจํานวนหุ้น
ที�จําหนา่ยได้แล้วทั .งหมดของบริษัท 

-   เห็นด้วย 14,312,535 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.9790 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
-  งดออกเสยีง  3,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.0210 
-  บตัรเสยี   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

2)  นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ทั .งนี . ระหว่างการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มจํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวน 10 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วม
ประชมุทั .งหมด 82 ราย รวมจํานวนหุ้นทั .งหมดในวาระนี . 14,315,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1124 ของจํานวนหุ้น
ที�จําหนา่ยได้แล้วทั .งหมดของบริษัท 

โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี .  

-   เห็นด้วย 14,312,445 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.9783 
-  ไมเ่ห็นด้วย  100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.0007 
-  งดออกเสยีง  3,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.0210 
-  บตัรเสยี   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
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3) นายธัชพล โปษยานนท์ ดาํรงตาํแหนง่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ทั .งนี . ระหว่างการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มจํานวน 3 ราย คิดเป็นจํานวน 220 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วม
ประชมุทั .งหมด 85 ราย รวมจํานวนหุ้นทั .งหมดในวาระนี . 14,315,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1134 ของจํานวนหุ้น
ที�จําหนา่ยได้แล้วทั .งหมดของบริษัท 

โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี . 

-   เห็นด้วย 14,312,665 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.9783 
-  ไมเ่ห็นด้วย  100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.0007 
-  งดออกเสยีง  3,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.0210 
-  บตัรเสยี   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

จากนั .น ประธานจึงเชิญกรรมการที�ได้รับเลอืกตั .งดงักลา่วกลบัเข้ามาในห้องประชมุ และกลา่วต้อนรับกรรมการทั .งสามทา่น
ที�ได้รับเลอืกตั .งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง พร้อมทั .งกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น 

วาระที+  6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนประจาํปี 2561 

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงใน
นามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20 กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการ
ปฏิบตัิหน้าที� ซึ�งคา่ตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี .ยประชมุ เบี .ยเลี .ยง โบนสั” โดยหลกัเกณฑ์และขั .นตอนการพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการนั .น จะคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั .ง
เทียบเคียงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่บริษัทที�มีขนาดใกล้เคียงกนัในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และจะมี
การทบทวนทกุปี  

ทั .งนี . เนื�องจากอัตราค่าตอบแทนในปัจจุบันของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ยงัคงเป็นอตัราเดิมที�ได้รับการอนุมตัิตั .งแต่ปี 2558 รวมเป็นเวลา 3 ปี ซึ�งเมื�อพิจารณาถึงหน้าที�และความ
รับผิดชอบในปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ทบทวนและเสนอให้ปรับปรุงค่าตอบแทน
สาํหรับปี 2561 เป็นดงันี . 

1) คา่ตอบแทนประจํา คณะกรรมการขอเสนอคา่ตอบแทนรายเดือนสาํหรับปี 2561 ในอตัราใหม ่ดงันี . 
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ปี 2561 ปี 2560 เพิ+มขึ *น 

  
(อัตราใหม่) (อัตราปัจจุบันเริ+ม   

      ใช้ตั *งแต่ปี 2558)   

  
บาท/คน/เดอืน บาท/คน/เดอืน   

คณะกรรมการบริษัท           

  ประธานกรรมการ      81,000            72,000    12.5% 

  กรรมการ      45,000            40,000    12.5% 

คณะกรรมการตรวจสอบ           

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      25,200            22,400    12.5% 

  กรรมการตรวจสอบ      18,000            16,000    12.5% 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

          

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

     15,700            14,000    12.1% 

  กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

     11,200            10,000    12.0% 

ทั .งนี . อตัราใหมด่งักลา่วเป็นการปรับเพิ�มขึ .นจากอตัราปัจจบุนัร้อยละ 12.5 โดยปัดเศษมาให้เป็นหลกัร้อยตวักลม 

2)  ค่าตอบแทนที�เป็นโบนสั คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนที�เป็นโบนสัเป็นจํานวนเงินเท่ากบัอตัรา      ร้อยละ 
1.3 ของเงินปันผลรวมซึ�งจ่ายจากผลกําไรจากการดําเนินงานของปีรอบบญัชีที�เพิ�งสิ .นสดุลง         ปัดเศษขึ .น/ลง
ใ ห้ เ ต็ ม จํ า น ว น  10, 000 บ า ท  ซึ� ง เท่ ากับ จํ านวน 430,000 บาท โดยคณะกรรมการบ ริ ษั ทจะ เ ป็ น 
ผู้ พิจารณาจดัสรรให้กรรมการแตล่ะทา่น  

3) สทิธิประโยชน์อื�น  - ไมม่ี 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเติม ดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี . 

นางรัตนา ตันสกุล เจ้าหน้าที+อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ 
บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัทมาโดยตลอด ทั .งนี . หากพิจารณาผลการดําเนินงานในปี 2558 ถึง 2560 
ปรากฏว่าบริษัทมีกําไรลดลงจากจํานวน 133 ล้านบาทในปี 2558 เหลือจํานวน 95 ล้านบาทในปี 2559 และจํานนวน 66 
ล้านบาทในปี 2560 ทําให้เงินปันผลของผู้ ถือหุ้นหากคิดเป็นตวัเงินนั .นลดลงมาโดยตลอด และในครั .งนี . คณะกรรมการมีมติ
เสนอให้เพิ�มค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ ถือหุ้นจึงขอให้คณะกรรมการทบทวนข้อเสนอเพิ�มค่าตอบแทนดงักล่าว เนื�องจาก
บริษัทมีผลกําไรลดลงมาอยา่งตอ่เนื�อง และอตัราการจ่ายเงินปันผลของผู้ ถือหุ้นก็ยงัคงที�อยู ่ทั .งนี . หากผลประกอบการดีเงิน 
ก็ขอให้คณะกรรมการนําเรื�องการปรับเพิ�มคา่ตอบแทนมาพิจารณาใหมอี่กครั .งหนึ�ง  
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นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นสาํหรับข้อมลูผลกําไร และชี .แจงผู้ ถือหุ้นวา่อตัราคา่ตอบแทนกรรมการ
ปัจจุบนัเป็นอตัราเดียวกนักับปี 2558 โดยเมื�อย้อนไปพิจารณาผลกําไรในปี 2557 บริษัทมีผลกําไรจํานวน 47 ล้านบาท 
และเพิ�มขึ .นเป็นจํานวน 133 ล้านบาทในปี 2558 จากนั .นลดลงมาที� 95 ล้านบาทในปี 2559 และ 66 ล้านบาทในปี 2560 
ซึ�งตอนที�บริษัทมีกําไรเพิ�มขึ .นเมื�อปี 2558 บริษัทก็ไมไ่ด้ขอเพิ�มอตัราคา่ตอบแทนกรรมการแตอ่ยา่งใด และเมื�อพิจารณาผล
กําไรปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2557 ก็พบวา่กําไรของบริษัทเพิ�มสงูขึ .นกวา่ร้อยละ 40  

นางรัตนา ตันสกุล กลา่วเพิ�มเติมต่อที�ประชุมว่า เมื�อคํานวณค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกบักําไรในปี 2558 คิด
เป็นอตัราร้อยละ 4.1 และในปี 2559 คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.7 ทั .งนี . ในปี 2561 หากคิดค่าตอบแทนที�อตัราเดิมจะเท่ากับ
อตัราร้อยละ 8.3 แตห่ากคิดตามอตัราคา่ตอบแทนที�เสนอใหมจ่ะพบวา่เพิ�มขึ .นเป็นอตัราร้อย 9.3 ซึ�งสงูขึ .นเกือบ 1 เทา่จาก
ปี 2558 ในขณะที�ผลประกอบการลดลง 1 เท่า ผู้ ถือหุ้นจึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนให้คงอตัราค่าตอบแทน
กรรมการที�อตัราเดิม 

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ชี .แจงเพิ�มเติมวา่ หากย้อนไปพิจารณาผลกําไรในปี 2557 จะเห็นวา่บริษัทมีกําไรจํานวน 47 
ล้านบาท ซึ�งในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้ปรับค่าตอบแทนเป็นอตัราปัจจบุนั ดงันั .น การเสนอให้
ปรับเพิ�มค่าตอบแทนในอตัราร้อยละ 12.5 นั .น หากเปรียบเทียบกําไรในปีที�ผ่านมากับปี 2557 จะพบว่าบริษัทมีกําไร
เพิ�มขึ .นร้อยละ 40  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเติม ประธานขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการดงัรายละเอียดตามที� นายชชัวิน 
เจริญรัชต์ภาคย์ แถลง 

เลขานกุารที�ประชมุ แถลงต่อที�ประชมุว่า ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 39(1) กําหนดว่าผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษใน
เรื�องใด ผู้ ถือหุ้นคนนั .นไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั .นเว้นแตก่ารออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั .งกรรมการ ดงันั .น นาย
กีรติ อสัสกลุ และนายนภทัร อสัสกลุ ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทและเป็นผู้ ถือหุ้น มีคะแนนเสยีงรวมจํานวน 2,089,309 
เสยีง จึงเข้าเงื�อนไขตามข้อบงัคบัดงักลา่วซึ�งไมม่ีสทิธิออกเสยีง โดยจํานวนเสยีงดงักลา่วได้ถกูบนัทกึในระบบเรียบร้อยแล้ว   

มติที+ประชุม  

ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน สาํหรับปี 2561 ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของ
จํานวนเสยีงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ โดยผู้ ถือหุ้นที�เป็นกรรมการไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนี .  

ทั .งนี . ระหวา่งการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มจํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวน 100 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชมุทั .งหมด 
84 ราย รวมจํานวนหุ้นทั .งหมดในวาระนี . 12,226,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.3190 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั .งหมด
ของบริษัท 

 -    เห็นด้วย 12,219,556 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.9427 
-  ไมเ่ห็นด้วย  3,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.0319 
-  งดออกเสยีง  3,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.0254 
-  บตัรเสยี   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
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วาระที+ 7 พิจารณาแต่งตั *งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 

ประธานได้มอบหมายให้ นายวรกานต์ ชโูต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงตอ่ที�ประชมุในนามของคณะกรรมการ
ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั .งผู้ สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที�สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด มีความน่าเชื�อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้สว่นเสียกับ
บริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที�จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิ
หน้าที�อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รายนามผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตมีดงัตอ่ไปนี .  

1) นางสาวธญัพร ตั .งธโนปจยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 9169 หรือ 

2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิd ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4752 หรือ 

3) นายพจน์ อศัวิสนัติชยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4891  

โดยให้ผู้ใดผู้หนึ�งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสาํหรับปี 2561 และในกรณีที�ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถ
ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื�นของบริษัทแทนได้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควรกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบปีบญัชี 2560 เป็นจํานวนเงินรวม 1,100,000 บาท ซึ�ง
เป็นอัตราที�เพิ�มขึ .นจากปีก่อนร้อยละ 4.76 ทั .งนี . ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื�นที�เรียกเก็บเท่าที�จําเป็น เช่น 
คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น 

อนึ�ง บริษัทย่อยที�จดัตั .งในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชั�น จํากดั ใช้สํานกังานสอบบญัชีเดียวกนักบั
บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจํานวนเงิน 45,000 บาท แต่สําหรับบริษัทย่อยที�จัดตั .งขึ .นในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท 
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ซึ�งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท Ocean Glass 
Trading India Private Limited ซึ�งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย จะพิจารณาใช้สาํนกังานสอบบญัชีในท้องถิ�น  

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั .ง
ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2561 ดงักลา่ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเกี�ยวกบัการแตง่ตั .งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี ปรากฏว่าไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่น
ใดซกัถาม 

ประธานจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั .งผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2561 และอนุมัติการกําหนด ค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2561 ดงัรายละเอียดตามที�แถลง  

มติที+ประชุม  

ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตั .งผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 และอนมุตัิกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 
2561 ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี . 
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ระหว่างประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�ม 2 ราย คิดเป็นจํานวน 2,089,309 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชมุทั .งหมด 86 ราย 
รวมจํานวนหุ้นทั .งหมดในวาระนี . 14,315,865 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1139 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั .งหมดของ
บริษัท 

-   เห็นด้วย 14,310,565 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.9630 
-  ไมเ่ห็นด้วย  2,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0161 
-  งดออกเสยีง  3,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0210 
-  บตัรเสยี   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที+ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ+มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที+ 33 วรรคสอง 

ประธานได้ชี .แจงให้ที�ประชุมทราบว่า ด้วยคําสั�งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที� 21/2560 เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเติม
กฎหมายเพื�ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ�งได้มีการแก้ไขเพิ�มเติมพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 หมวด 7 เรื�องการประชุมผู้ ถือหุ้น มาตรา 100 เป็นผลให้ข้อบงัคบัของบริษัท หมวดที� 5 เรื�องการประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 
33 วรรคสอง ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที�แก้ไขเพิ�มเติมดงักล่าว ในการนี . จึงขอเสนอให้แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทเพื�อให้
สอดคล้องกบักฎหมาย ดงันี . 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที+เสนอแก้ไขใหม่ 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื�น นอกจากที�กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุ
ผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั .งหมด หรือผู้ ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 
ใน 10 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั .งหมด จะเข้าชื�อกนัทํา
หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี .คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุวิสามญัใน 
1 เดือนนบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื�น นอกจากที�กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุ
ผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้ นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ย
ได้ทั .งหมด จะเข้าชื�อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชั ด เ จ น ใ น ห นั ง สื อ ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย  ใ น ก ร ณี เ ช่ น นี . 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 
วันนับแต่วัน ที� ไ ด้ รับหนังสือจากผู้ ถื อหุ้ น  ในกรณี ที�
คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทั .งหลายซึ�งเข้าชื�อกนัหรือ
ผู้ ถือหุ้นคนอื�นๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที�บงัคบัไว้นั .นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วนัครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสองในกรณีเช่นนี . ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุม ผู้ ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที�เกิดจากการจัดให้มี
การประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที�
ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะ
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที+เสนอแก้ไขใหม่ 

ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสองครั .งใดจํานวนผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อ 36 ผู้
ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่าย
ที�เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั .งนั .นให้แก่บริษัท 

ประธานจึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาการแก้ไขเพิ�มเตมิข้อบงัคบัที� 33 ของบริษัทตามที�ประธานเสนอ 

มติที+ประชุม  

ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเตมิข้อบงัคบัข้อที� 33 วรรคสอง ของบริษัทตามที�ประธานเสนอ ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี . 

-   เห็นด้วย 14,311,865 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.9721 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสยีง  4,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0279 
-  บตัรเสยี   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

ไม่มีผู้ ใดเสนอเรื�องอื�นใดต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณา แต่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินกิจการของบริษัท 
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี .  

1. นายวรเทพ เจริญพรพาณิชย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงัตอ่ไปนี .  

1.1. ปีที�แล้วในไตรมาสที� 1 และ 2 บริษัทมีคําสั�งซื .อสินค้าจากต่างประเทศในจํานวนที�ค่อนข้างสงู จึงขอ
สอบถามวา่ในปีนี .บริษัทจะมียอดสั�งซื .อสนิค้าในลกัษณะนี .ซํ .าอีกหรือไม ่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี .แจงผู้ ถือหุ้นวา่ ยอดขายจากตา่งประเทศในปีที�แล้วเป็นยอดขายในกลุม่ 
B2B ซึ�งจะแตกต่างกับลูกค้าในกลุ่ม Food Service กล่าวคือการสั�งซื .อจะไม่ต่อเนื�องและมีการ
เปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดขึ .นอยู่กบัโปรโมชั�นในขณะนั .น อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงความสร้างสมัพนัธ์กบั
กลุม่ลกูค้า B2B อยา่งตอ่เนื�อง โดยมีตวัแทนของบริษัทดแูลและติดตอ่ลกูค้ากลุม่นี .อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อ
นําเสนอผลติภณัฑ์สาํหรับกิจกรรมของลกูค้า 

1.2. ตามที�บริษัทได้รายงานว่าบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ .นในปีนี . อาทิเช่น ค่าซ่อมเตา และการปรับ
คา่ตอบแทนกรรมการที�เพิ�มขึ .น จึงอยากทราบวา่การทําธุรกิจของบริษัทจะเป็นอยา่งไร แนวโน้มการทํา
กําไรของบริษัทจะยงัคงเทา่เดิม หรือลดลงอยา่งไร  

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี .แจงผู้ ถือหุ้นว่า ในการทําธุรกิจนั .นบริษัทจะมีการวางแผนงานเพื�อ
ผลกัดนัให้ยอดขายเติบโตขึ .น ซึ�งจะมีคา่ใช้จ่ายตา่งๆ เพิ�มขึ .นตามมา สิ�งที�บริษัทจะสามารถรักษาการทํา
กําไรของบริษัทให้ยั�งยืนจึงมาจากการเพิ�มยอดขายด้วยการมองหาตลาดใหม่ การเพิ�มการรับรู้ตรา
สินค้า และการมองหาโอกาสในบางตลาดที�จะสามารถปรับราคาขายได้ อย่างไรก็ตาม หากมองใน 
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เรื�องของต้นทุนพลงังานนั .น ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื�องแก้วจะได้รับผลกระทบเหมือนกนั
หมด ซึ�งบริษัทคูแ่ขง่ก็มองหาช่องทางการขึ .นราคาสนิค้าในตลาดเช่นเดียวกนั ดงันั .น หากคูแ่ขง่ในตลาด
มีการปรับราคา บริษัทก็จะพร้อมที�จะปรับราคา เพื�อให้ได้ยอดขายตามแผนที�วางไว้  

ในสว่นของกําไร บริษัทยงัคงปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอย่างต่อเนื�องเพื�อลดต้นทนุ ซึ�ง
บริษัทได้ดําเนินโครงการประหยดัพลงังานตั .งแต่ปี  2559 โดยในปี 2560 บริษัทได้ ปรับปรุงการใช้แสง
สว่างโดยเปลี�ยนจากหลอด Metal Heli High Bay เป็น LED High Bay นอกจากนี . บริษัทมีแผนที�จะ
ปรับปรุงการใช้พลงังานในส่วนของเครื�องจกัรในการผลิต  ดงันั .น จะเห็นว่าในปีนี .บริษัทเน้นเรื�องการ
ประหยดัพลงังานคอ่นข้างมากเพื�อรองรับการปรับเพิ�มราคาพลงังาน ซึ�งแผนงานดงักลา่วจะช่วยสร้าง
ความยั�งยืนในการทํากําไรและลดผลกระทบจากราคาพลงังานได้  

สาํหรับการบริหารคา่ใช้จ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น คา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบังานแสดงสนิค้า บริษัทก็
จะทบทวนว่าการเข้าร่วมงานดงักลา่วสร้างโอกาสในการขายเพียงใด มีความคุ้มค่าหรือไม่ ดงันั .น ใน
การบริหารจดัการ บริษัทจะคํานงึถึงโอกาสในการดําเนินธุรกิจและการทํากําไรอยา่งยั�งยืนอยูเ่สมอ  

1.3. ปัจจุบัน มีบริษัทจดทะเบียนนิยมแบ่งแยกมูลค่าหุ้ นที�ตราไว้ เพื�อเพิ�มสภาพคล่องในการซื .อ-ขาย
หลกัทรัพย์ ซึ�งหลกัทรัพย์ของบริษัทมีราคาอยูที่�หุ้นละ10 บาท จึงขอสอบถามวา่ บริษัทมีแผนจะแบง่แยก
มลูคา่หุ้นที�ตราไว้เพื�อเพิ�มสภาพคลอ่งหรือไม ่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี .แจงผู้ ถือหุ้นวา่ ปัจจบุนับริษัทยงัไมม่ีนโยบายดงักลา่ว 

2. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี . 

2.1. ลกูค้าที�ต้องการทําโปรโมชั�น เช่น ธนาคาร ที�ต้องการให้พิมพ์โลโก้ลงบนสนิค้า งานในลกัษณะนี .เป็นการ
จําหนา่ยสนิค้าในกลุม่ B2B ใช่หรือไม ่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบวา่ ความเข้าใจของผู้ ถือหุ้นนั .นถกูต้อง 

นายกีรติ อัสสกุล ชี .แจงผู้ ถือหุ้นเพิ�มเติมว่า การทําธุรกิจ B2B นั .น ลกูค้ามีความต้องการให้พิมพ์โลโก้
ลงบนแก้วเพื�อนําไปแจกแถม ลกูค้ากลุม่นี .สว่นมากจึงขอสว่นลดพิเศษ โดยบริษัทจะพิจารณาก่อนว่า
ในขณะนั .นบริษัทมีกําลงัการผลิตสว่นเกินหรือไม่ หากบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีกําลงัการผลิตเหลืออยู่
มาก ก็จะผลิตสินค้าต่อไปดีกว่าหยดุเครื�องจกัร ดงันั .น สินค้า B2B บางยอดการสั�งซื .อจึงมีกําไรดี แต่
บางยอดสั�งซื .อบริษัทอาจมีความจําเป็นต้องทําเพื�อรักษากําลงัการผลิตไว้โดยไม่ต้องเก็บสินค้าในคลงั
เป็นจํานวนมาก 

สําหรับการทํากําไรในแต่ละช่วง เช่นในปี 2560 บริษัทมีคําสั�งซื .อจากต่างประเทศเข้ามาทําให้ผลการ
ดําเนินงานด้านการสง่ออกดีกวา่ปี 2559 ทั .งนี . บริษัทสง่ออกสนิค้าไปหลายประเทศทั�วโลกเพื�อกระจาย
ความเสี�ยงในช่วงที�บางประเทศมียอดขายถดถอย แต่ในขณะเดียวกนับางประเทศก็มียอดขายเติบโต 
ซึ�งการสง่ออกในแตล่ะประเทศจะมีอตัราสว่นไมเ่กินร้อยละ 25 ของยอดขายตา่งประเทศ ซึ�งในแตล่ะปี
บริษัทจะมียอดขายในประเทศและตา่งประเทศไมเ่ทา่กนั บางปียอดขายในประเทศจะมากกวา่ 
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นอกจากนี . แก้วเป็นสินค้าที�เกี�ยวกับการสังสรรค์รื�นเริง ซึ�งบริษัทเองก็มีสโลแกน (Slogan) Life’s 
Pleasure ที�ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความสขุในการดื�มกิน แต่ในปี 2560 เป็นช่วงที�ประเทศอยู่ในความ
โศกเศร้า บรรยากาศในการดื�มกินก็ลดน้อยลงไป บริษัทก็คาดหวังว่าในปี 2561 สถานการณ์จะ
คลี�คลายและกระเตื .องขึ .น บริษัทจะพยายามยิ�งขึ .นเพื�อให้ยอดขายเติบโตมากกว่า 2,000 ล้านบาทขึ .น
ไป เพราะบริษัทก็ยงัมีกําลงัการผลติเหลอือยูแ่ละมีความหวงัอยูที่�แก้วคริสตลัซึ�งในตลาดให้การยอมรับ
อยา่งดี บริษัทจะรักษาคณุภาพ สร้างตราสนิค้า และรักษาลกูค้า พร้อมทั .งควบคมุดแูลต้นทนุของบริษัท
ตามแนวนโยบายของผู้บริหาร 

2.2. บริษัทมีแผนจะซอ่มแซมเตาหลอม A ในช่วงใด 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี .แจงผู้ ถือหุ้นวา่ บริษัทมีแผนจะซอ่มแซมเตาหลอม A ในช่วงไตรมาสที� 3 
ซึ�งเป็นช่วงที�มีการขายน้อย ทั .งนี . ก่อนดําเนินการซ่อมแซม บริษัทจะวางแผนผลิตสินค้าเข้าคลงัให้
เพียงพอกบัการขาย โดยการซอ่มแซมจะใช้เวลาประมาณ 40-50 วนั 

2.3. สาํหรับคา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมเตาหลอม ทราบวา่จะเกิดคา่ใช้จ่าย 2 สว่น สว่นที�หนึ�งคือคา่ซอ่มแซม 
และอีกสว่นคือผลกระทบจากการที�ต้องหยดุสายการผลติ ไมท่ราบวา่คา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมจํานวน 
130 ล้านบาทนี .รวมถึงคา่ใช้จ่ายที�จะต้องหยดุสายการผลติหรือไม ่และหากไมร่วมจะคิดเป็นเงินจํานวน
เทา่ไหร่ และพนกังานที�ทํางานในสายผลติจะได้รับผลกระทบหรือไม ่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี .แจงผู้ ถือหุ้นเพิ�มเติมว่า ตวัเลขจากการที�ต้องหยุดสายการผลิต อาจ
สง่ผลกระทบในทางบญัชี แตจ่ะไมม่ีกระทบตอ่ยอดขาย เนื�องจากบริษัทยงัมเีครื�องจกัรสาํรองไว้อยูแ่ละ
มีการวางแผนบริหารจดัการสนิค้าไว้แล้ว 

นายกีรติ อัสสกุล ชี .แจงผู้ ถือหุ้นเพิ�มเติมว่า สิ�งที�สําคญัคือในแต่ละปีบริษัทมีการหยุดสายการผลิต
มากหรือน้อย ในปัจจุบนัเมื�อบริษัทมีกําลงัการผลิตเหลืออยู่ ตวัเลขที�ตดัออกสดุท้ายคือ ค่าใช้จ่ายใน
การหยดุเครื�องจกัร หรือ Shutdown Expense ซึ�งอาจจะดเูหมือนวา่เครื�องจกัรมีปัญหาทําให้ต้องหยดุ
สายการผลติ แตจ่ริงๆ แล้วเป็นเพราะกําลงัการผลติสว่นเกิน หรือ Excess Capacity ดงันั .น ตวัเลขตวันี .
คือตวัที�จะมีผลกระทบกบัผลประกอบการ 

การหยดุสายการผลิตเพื�อซอ่มแซมเตานั .นเป็นเรื�องปกติที�จะต้องทําทกุ 5-6 ปี ถ้าหากบริษัทไมม่ี กําลงั
การผลติสว่นเกิน การหยดุสายการผลติก็จะทําให้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายที�ไมม่ีรายได้มารองรับแตเ่มื�อบริษัท
มีกําลงัการผลิตส่วนเกิน บริษัทก็จะมีค่าใช้จ่ายที�ยังมีรายได้มารองรับ การหยุดเครื�องจักรจึงไม่มี
ผลกระทบโดยรวมที�มีนัยสําคัญ กล่าวคือ เมื�อบริษัทมีสินค้าคงเหลือสูงเกินไปและควรหยุดเดิน
เครื�องจักร ทําให้มีค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต แต่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญเพราะ
อย่างไรบริษัทก็จะต้องหยุดเครื�องเพื�อซ่อมแซมเตา ดังนั .น จึงเป็นการหยุดสายการผลิตเพื�อบริหาร
สินค้าคงเหลือ สําหรับพนกังานที�ทํางานในแตล่ะสายผลิตก็จะถกูจดัสรรไปทํางานอยา่งอื�นโดยจะไมม่ี
การลดจํานวนพนกังานแตอ่ยา่งใด  
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นายเสถียร ศรีใสคํา  ชี .แจงผู้ ถือหุ้นเพิ�มเติมวา่ การหยดุสายการผลิตชั�วคราวในปี 2561 จะใกล้เคียง
กบัปี 2560 ตวัเลขจะไมแ่ตกต่างกนัมาก และบริษัทได้วางแผนเรื�องการจดัสรรพนกังานในสายผลติให้
ไปทํางานในสว่นอื�นไว้แล้ว 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี .แจงผู้ ถือหุ้นเพิ�มเติมว่า การหยดุสายการผลิตเป็นสว่นหนึ�งในแผนงาน
ของบริษัท ซึ�งในการผลตินั .นการหยดุเดินเครื�องจกัรใดๆ ที�มีระยะเวลาในทางบญัชีจะบนัทกึวา่เป็นการ
หยดุสายการผลติแตก่ารบนัทกึวา่เครื�องจกัรนี .มีมลูคา่เทา่ไหร่ และการหยดุการผลติจะมีผลกระทบเป็น
ตวัเลขมากน้อยอยา่งไรนั .น ไม่สามารถระบแุนน่อนได้ เว้นแตเ่ป็นแผนการใหญ่ๆ เช่น การซ่อมแซมเตา
หลอม A จะมีการประมาณคา่ใช้จ่ายลว่งหน้าในงบประมาณประจําปี ซึ�งในงบการเงินของบริษัทจะเห็น
ได้วา่บริษัทมีการระบตุวัเลขคา่ใช้จ่ายหยดุสายการผลติไว้ทกุปี 

3. นายไววิทย์ พูนจิระเดชมา ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี . 

3.1 ขอสอบถามข้อมูลเกี�ยวกับแผนการตลาดต่างประเทศ อาทิเช่น ในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ตลอดจน
ประเทศจีนและอินเดีย 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี .แจงผู้ ถือหุ้นวา่ บริษัทเน้นการสร้างการรับรู้ตราสินค้าในตลาดหลกั ได้แก่ ประเทศ
ไทย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศเวียดนาม สําหรับสินค้าแก้วคริสตลั บริษัทยงัคงเน้นทําการตลาด
ในตลาดหลกัเช่นเดียวกัน โดยในปี 2560 บริษัทมีการจัดกิจกรรมการตลาดในประเทศจีน และเมืองนิวเดลี 
ประเทศอินเดีย และปีนี .บริษัทยงัคงดําเนินกิจกรรมตอ่ไปแต่เปลี�ยนจะเมืองเพื�อกระจายการรับรู้ตราสินค้า ทั .งนี . 
หากทําการตลาดแบบกระจายไปหลายประเทศอาจต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก บริษัทจึงเน้นเมืองหลกัที�มี
ศกัยภาพ  

ประธานกลา่วขอบคณุถือหุ้นที�ได้สละเวลามาร่วมประชมุและให้ข้อคิดเห็นตา่งๆ ที�เป็นประโยชน์อยา่งยิ�งตอ่บริษัท 

เลขานกุารที�ประชมุได้ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการประชมุในครั .ง
นี . เพื�อบริษัทจะได้นําไปปรับปรุงการจดัประชมุครั .งตอ่ไป  

ประธานกลา่วปิดประชมุ เลกิประชมุเมื�อเวลา 16.00 นาฬิกา 

 

ลงชื�อ นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานที�ประชมุ 
   

ลงชื�อ นางรักดี ภกัดีชมุพล เลขานกุารที�ประชมุ 
  และผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
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สิ+งที+ส่งมาด้วย K 
รายงานประจาํปี 2561 

ในรูปแบบคิวอาร์โคด (QR-Code) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หากทา่นผู้ ถือหุ้นมคีวามประสงค์จะขอรับหนงัสอืรายงานประจําปี 2561 กรุณากรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม “แบบขอรับหนงัสอืรายงานประจําปี 2561” ตามสิ+งที+ส่งมาด้วย 10 
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 สิ+งที+ส่งมาด้วย 3 
ประวัติผู้ที+ได้รับการเสนอชื+อเข้ารับการเลือกตั *งเพื+อดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนผู้ที+ครบกาํหนดออกตามวาระ   

ชื+อ – สกุล  : นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

อายุ : 62 ปี 

สัญชาติ : ไทย 
วุฒกิารศกึษา 
 

: ปริญญาโท สาขาบริหารอตุสาหกรรม  
ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมเครื�องกล  
Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมเครื�องกล  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 

: Role of the Compensation Committee (RCC �a/��a�) 
Director Certification Program (DCP 88/2007)  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

CG Forum 3/2015  “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 

วันที+ได้รับการแต่งตั *งเป็นกรรมการ 
ครั*งแรก 

: วนัที� 19 เมษายน พ.ศ. 2548 

จาํนวนปีที+ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 14 ปี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื+น 

: มีนาคม 2556  – กมุภาพนัธ์ 2561  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
   บมจ. ล็อกซเลย์ ไวร์เลส 
มิถนุายน 2556 – พฤศจิกายน 2560  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  
  บมจ. ล็อกซเลย์ ไวร์เลส 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื+น  
(ที+ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

: มีนาคม 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

  บจ. มีนาทรานสปอร์ต 
กนัยายน 2559 – เมษายน 2561  กรรมการ 
 บจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ 
มีนาคม 255� – กนัยายน 2559   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน    

  บจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที+แข่งขัน / 
เกี+ยวเนื+องกับธุรกิจที+อาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

: ไม่มี 
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ชื+อ – สกุล  : นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที+ผ่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 

ความเชี+ยวชาญและผลงานในปีที+ผ่านมา : • ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการสรรหากรรมการ และพิจารณา
คา่ตอบแทนกรรมการ 

• ให้คําปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกําหนดกลยทุธ์ และให้ข้อเสนอแนะด้าน
ตา่งๆที�เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 
 

: คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 9 ครั .ง จากทั .งหมด 12 ครั .ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เข้าร่วมประชมุ 3 ครั .ง                
จากทั .งหมด 3 ครั .ง 
การประชมุผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุ 1 ครั .ง จากทั .งหมด 1 ครั .ง 
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สิ+งที+ส่งมาด้วย 3 
ประวัติผู้ที+ได้รับการเสนอชื+อเข้ารับการเลือกตั *งเพื+อดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนผู้ที+ครบกาํหนดออกตามวาระ   
ชื+อ – สกุล  : นายแมทธิว กิจโอธาน 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 
อายุ : 52 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วุฒกิารศกึษา 
 

: MSc. (Management) Imperial College, 
University of London, England 

Bachelor of Commerce, 
University of Toronto, Canada 

การอบรม / สัมมนา : Director Certification Program (DCP 95/2007) 
Director Accreditation Program (DAP 57/2006) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.รุ่นที� 19) 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
วันที+ได้รับการแต่งตั *งเป็นกรรมการครั*งแรก : วนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 2550 
จาํนวนปีที+ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 12 ปี (รวมระยะเวลาที�จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระในคราวนี .อีก 3 ปี 

เป็น 15 ปี)   
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื+น : 2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการผู้จดัการ 
 บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ  
 บมจ. บีอีซี เวลิด์  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื+น  
(ที+ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

: 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ   
 บจ. บีบีจีไอ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที+แข่งขัน / 
เกี+ยวเนื+องกับธุรกิจที+อาจทาํให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

: ไม่มี 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 
ปีที+ผ่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไม่มี 

ความเชี+ยวชาญและผลงานในปีที+ผ่านมา : • ให้คําปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกําหนดกลยทุธ์ และให้
ข้อเสนอแนะด้านตา่งๆที�เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 
 

: คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม � ครั .ง จากทั .งหมด a� ครั .ง 
การประชมุผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุ � ครั .ง จากทั .งหมด a ครั .ง 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั *งกรรมการอิสระ 
 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี 
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี .กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลที�อาจมีความ
ขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา 

1. กรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา 

2. ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย 

3. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างอิสระ (เช่น 
การซื .อ/ขาย วตัถดุบิ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย(ถ้ามี) 

              
 
ไม่เป็น   

ไม่เป็น   

ไม่มี                                            
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สิ+งที+ส่งมาด้วย 3 
ประวัติผู้ที+ได้รับการเสนอชื+อเข้ารับการเลือกตั *งเพื+อดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนผู้ที+ครบกาํหนดออกตามวาระ   
ชื+อ – สกุล  : นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 59 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วุฒกิารศกึษา 
 

: ปริญญาโท Advertising School of The Art 
Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี ครุศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม / สัมมนา : Director Certification Program (DCP 88/2007) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
วันที+ได้รับการแต่งตั *งเป็นกรรมการครั*ง
แรก 

: 23 มกราคม 2550                       

จาํนวนปีที+ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 12 ปี (รวมระยะเวลาที�จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระในคราวนี .อีก 3 ปี เป็น 15 ปี)   
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื+น : 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ 

  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
   ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
  บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื+น  
(ที+ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

: 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
  บมจ. อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ 
2553 - ปัจจุบนั  นายกกิตตมิศกัดิd  
  สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย 
2540 - ปัจจุบนั   ประธานกรรมการบริหาร   
  บจ. ทีบีดบับลิวเอ (ประเทศไทย) 
2534 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร   
  บจ. พธู (1969) 
2534 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร   
  บจ. ปาทกุา  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที+แข่งขัน / 
เกี+ยวเนื+องกับธุรกิจที+อาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

: ไม่มี 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที+ผ่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 
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ชื+อ – สกุล  : นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 
ความเชี+ยวชาญและผลงานในปีที+ผ่านมา : • สอบทานรายงานทางการเงินเพื�อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนรายงาน

ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ และกํากบัดแูลสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม
แผนงาน รวมทั .งประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคมุภายใน 

• ทบทวนกรอบการบริหารความเสี�ยง พร้อมทั .งพิจารณากําหนดเกณฑ์การประเมิน
ความเสี�ยง (Risk Assessment Criteria) ให้มีความเหมาะสม  

• ให้คําปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกําหนดกลยทุธ์ และให้ข้อเสนอแนะด้าน
ตา่งๆที�เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 
 

: คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 1� ครั .ง จากทั .งหมด 12 ครั .ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชมุ 3 ครั .ง จากทั .งหมด 4 ครั .ง 
การประชมุผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุ 1 ครั .ง จากทั .งหมด 1 ครั .ง 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั *งกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี .กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแย้งใน
ปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา 

1. กรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา 

2. ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย 

3. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื .อ/ขาย 
วตัถดุิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย(ถ้ามี) 

              
 
ไม่เป็น   

ไม่เป็น   

ไม่มี                                            
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สิ+งที+ส่งมาด้วย 4 
กรรมการอิสระ  หมายถงึ กรรมการที+มีคุณสมบัตติามหรือเท่ากับข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั .งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท  ทั .งนี . ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั .น ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี  ทั .งนี . ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว
ไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�ปรึกษา ของส่วนราชการซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา        
คูส่มรส พี�น้อง และบตุร  รวมทั .งคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที�จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั .งไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผู้ ถือหุ้นที�มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม         
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี  ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั .นด้วย  
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั .งขึ .นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ ที�
เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที�มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั .งหมดของบริษัทอื�น  ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

(9) ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแต่งตั .งให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ�ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้   
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ในกรณีที�บุคคลที�บริษัทแต่งตั .งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที�มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที�กําหนดตามวรรคหนึ�ง (4) หรือ (6) ให้ได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ต่อเมื�อบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการ
บริษัทที�แสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั .งบคุคลดงักลา่วไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที�
และการให้ความเห็นที�เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนี .ในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตั .ง
กรรมการอิสระด้วย 

           (ก)  ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวชิาชีพ ที�ทําให้บคุคลดงักลา่วมี คณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์ที�กําหนด 

           (ข)  เหตผุลและความจําเป็นที�ยงัคงหรือแตง่ตั .งให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

           (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตั .งบคุคลดงักลา่วเป็น กรรมการอิสระ 
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สิ+งที+ส่งมาด้วย 5 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A 
 
 เขียนที�………………….……...…………………… 
 Made at 
 วนัที�……......เดือน…...……….…พ.ศ….……… 
 Date       Month              Year 

 
(1) ข้าพเจ้า………..………………..……………………………………………………………………………...…..………………………………………… 
 I/We 
สญัชาต…ิ……………………………..… อยู่บ้านเลขที�……………..…………..………………………………………………………………..………… 
Nationality                      Residing at No. 

 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นทั .งสิ .น รวม ….…………………………………………….……….…………….…หุ้น 
A shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of                                                                                                            shares(s), 
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………………………………………………………………………………………………….เสียงดงันี . 
and having rights to vote equivalent to                                                                                               vote(s), the details of which are as follows: 
 

หุ้นสามญั………………………หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………เสียง 
ordinary share for    share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
หุ้นบริุมสทิธิ………-….……….หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…….……-…………………เสียง 
preferred share for  share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้   

� 3.1 …………………………………………………………………………………………………………………อาย…ุ……………ปี 
 hereby authorize                                                                                                                                          age 

อยู่บ้านเลขที�………………………………………………………………………………………………………………………………… 
residing at  
 

 � 3.2 นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ (กรรมการอิสระ) อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที� � ซอยแยกซอยสามมิตร ถนนสขุุมวิท 16 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 

  Mr. Chatchawin Chareon-Rajapark (Independent Director), 58 years old, residing at 7, Soi Yak Soi Sammitr, Sukhumvit 16 Road, 
Klongtoey, Bangkok    

         
  � 3.3 นายธัชพล โปษยานนท์ (กรรมการอิสระ) อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที� 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรีย์ เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร  
  Mr. Tachapol Poshayanonda (Independent Director), 53 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, 

Bangkok 
 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครั .งที� 40) ในวนัพฤหสับดีที� 25 
เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 
to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 (No. 40), 
convened on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m. 
 
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั .นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทําเองทกุประการ  
Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects. 

 
 

ลงชื�อ………………………………….…………………….ผู้มอบฉนัทะ 
Signed                                                                    Proxy Grantor 
 
ลงชื�อ……………………………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                                        Proxy Holder 

 
หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Note:  A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes. He/she cannot divide the number of shares to 

allow several proxies to cast their votes in different ways. 

โปรดกาเครื�องหมาย
หน้าผู้ รับมอบฉันทะ

เพียงชื�อเดียว 

Please mark a 
sign in front of 
only one proxy 

name 

อากรแสตมป์  
�� บาท 

Duty Stamp Baht 
20 
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สิ+งที+ส่งมาด้วย 5 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B 
 

 เขียนที�………………….……...…………………… 
 Made at 
 วนัที�……......เดือน…...……….…พ.ศ….……… 
  Date            Month               Year 

 
(1) ข้าพเจ้า………..………………..……………………………………………………………………………...…..………………………………………… 
 I/We 
สญัชาต…ิ……………………………..… อยู่บ้านเลขที�……………..…………..………………………………………………………………..………… 
Nationality                      Residing at No. 

 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นทั .งสิ .น รวม ….…………………………………………….……….…………….…หุ้น 
A shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of                                                                                                            shares(s), 
 
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………………………………………………………………………………………………….เสียงดงันี . 
and having rights to vote equivalent to                                                                                               vote(s), the details of which are as follows: 
 

หุ้นสามญั………………………หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………เสียง 
ordinary share for    share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
หุ้นบริุมสทิธิ………-….……….หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…….……-…………………เสียง 
preferred share for  share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้   

� 3.1 ………………………………………………………………………………………………………………อาย…ุ……………ปี 
 hereby authorize                                                                                                                                          age 

อยู่บ้านเลขที�………………………………………………………………………………………………………………………………… 
residing at  
 

 � 3.2 นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ (กรรมการอิสระ) อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที� � ซอยแยกซอยสามมิตร ถนนสขุุมวิท 16 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 

  Mr. Chatchawin Chareon-Rajapark (Independent Director), 58 years old, residing at 7, Soi Yak Soi Sammitr, Sukhumvit 16 Road, 
Klongtoey, Bangkok    

         
  � 3.3 นายธัชพล โปษยานนท์ (กรรมการอิสระ) อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที� �a��/�� ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรีย์ เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร  
  Mr. Tachapol Poshayanonda (Independent Director), 53 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, 

Bangkok 
 
เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครั .งที� 40) ในวันพฤหสับดีที�         
25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 
to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 (No. 40), 
convenes on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m. 
 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุดงันี . 

I hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows: 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed     appropriate. 

� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี . 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 

  

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp 
Baht 20 

 

โปรดกาเครื�องหมาย
หน้าผู้ รับมอบฉันทะ

เพียงชื�อเดียว 

Please mark a 
sign in front of 
only one proxy 

name 
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วาระที+ 1 
Agenda 1 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั*งที+ 39 เมื+อวันที+ 26 เมษายน 2561 
To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.39 convened on April 26, 2018 

 � เหน็ด้วย 
 Approve 

� ไม่เหน็ด้วย 
 Disapprove 

� งดออกเสียง  
Abstain 

 
วาระที+ 2 
Agenda 2 

รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2561 
To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2018 

 ไม่มีการออกเสียงลงมตใินวาระนี * 
Voting for this agenda is not required 

 
วาระที+ 3 
Agenda 3 

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับปีสิ *นสุด
วันที+ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั*งรายงานของผู้สอบบัญชี 
To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor’s report for the 
year ended December 31, 2018  

 � เหน็ด้วย 
 Approve 

� ไม่เหน็ด้วย 
 Disapprove 

� งดออกเสียง  
Abstain 

 
วาระที+ 4 
Agenda 4 

พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2561 
To approve the allocation of net profit and dividend payment from operating results for the year 2018 

 � เหน็ด้วย 
 Approve 

� ไม่เหน็ด้วย 
 Disapprove 

� งดออกเสียง  
Abstain 

 
วาระที+ 5 
Agenda 5 

พจิารณาเลือกตั *งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที+ครบกําหนดออกตามวาระ 
To elect the directors to succeed those retiring by rotation 

 เลือกตั .งกรรมการทั .งชดุ  
To elect the entire directors                 

 � เหน็ด้วย 
 Approve 

� ไม่เหน็ด้วย 
 Disapprove 

� งดออกเสียง  
Abstain 

 เลือกตั .งกรรมการบางรายดงันี .   
  To elect director individually as follows:  

 5.1  นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ / Mr. Chakri Chanrungvanich 
 � เหน็ด้วย 

 Approve 

� ไม่เหน็ด้วย 
 Disapprove 

� งดออกเสียง  
Abstain 

 5.2   นายแมทธิว กิจโอธาน / Mr. Matthew Kichohan 
 � เหน็ด้วย 

 Approve 

� ไม่เหน็ด้วย 
 Disapprove 

� งดออกเสียง  
Abstain 

 5.3   นายชยัประนิน / Mr. Chaipranin Visudhipol 
 � เหน็ด้วย 

 Approve 

� ไม่เหน็ด้วย 
 Disapprove 

� งดออกเสียง  
Abstain 

 
วาระที+ 6 
Agenda 6 

พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประจําปี 2562 
To fix the remuneration of Directors, the Audit Committee members, and the Nomination and Remuneration Committee 
members for the year 2019 

 � เหน็ด้วย 
 Approve 

� ไม่เหน็ด้วย 
 Disapprove 

� งดออกเสียง  
Abstain 
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วาระที+ 7 
Agenda 7 

พจิารณาแต่งตั *งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 
To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2019 

 � เหน็ด้วย 
 Approve 

� ไม่เหน็ด้วย 
 Disapprove 

� งดออกเสียง  
Abstain 

 
วาระที+ 8 
Agenda 8 

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ+มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี+ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ ^. 
วัตถุประสงค์ 
To approve the amendment to the Company’s Objectives and the Company’s Memorandum of Association, Article 3 
Objectives of the Company 

 � เหน็ด้วย 
 Approve 

� ไม่เหน็ด้วย 
 Disapprove 

� งดออกเสียง  
Abstain 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี . ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั .น ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
In case is stated unclearly, consideration of any other agenda other than those mentioned above, and modification of any factual 
information, proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate. 

(6)   คําแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอื�นๆ (ถ้ามี) ของผู้ รับมอบฉนัทะ …………………………………………… 
The proxy holder’s statement or any other evidences (if any) 

(7) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้   หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน  หรือในกรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณาหรือลง
มตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ข้าพเจ้าระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง  หรือเพิ�มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
มีสทิธิพิจารณาลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
In case I do not specify my voting wish at any agenda or if my indication is not clear or in case the meeting considers or resolves any 
matter aside from the agenda mentioned above including the case where there is any amendment, modification or addition of any fact, 
the proxy shall be entitled to consider and resolve on my behalf in all respects as deemed appropriate. 

 
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั .นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทําเองทกุประการ 
Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects. 

 
ลงชื�อ…………………………………………….….. 
Signed                                    

ผู้มอบฉนัทะ  
Proxy Grantor 

 
ลงชื�อ………………………………………..……….. 
Signed                                    
 

ผู้ รั บมอบฉันทะ 
Proxy Holder 

หมายเหตุ  
1.   ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะ  จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ

หลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.  วาระเลือกตั .งกรรมการสามารถเลือกตั .งกรรมการทั .งชดุหรือเลือกตั .งกรรมการบางราย 
3.  กรณีหากมีข้อกําหนดหรือข้อบงัคับใดกําหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอื�นใดเช่น กรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียในกิจการเรื�อง

ใดที�ได้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ในข้อ (6) 
Note:  
1.  A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes. He/she cannot divide the number of shares to allow several proxies 

to cast their votes in different ways. 
2.  Regarding the agenda to elect the directors, the entire directors or certain directors may be elected. 
3.  If there is any term or regulation requiring the proxy to state or present any other evidence such as in case the proxy is having interests in any matter 

which he/she attends in the meeting and votes, he/she may state or present such documents and evidences as stated in (6). 
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สิ+งที+ส่งมาด้วย  5 
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

Annex attached to the Proxy 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) 
Granting of proxy as a shareholder of Ocean Glass Public Company Limited 

 
ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครั .งที� 40) ในวนัพฤหสับดีที� 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 (No. 40) to be held on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m. 
 
วาระที�……………เรื�อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

 � เหน็ด้วย 
 Approve 

� ไม่เหน็ด้วย 
 Disapprove 

� งดออกเสียง  
Abstain 

 
วาระที�……………เรื�อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

 � เหน็ด้วย 
 Approve 

� ไม่เหน็ด้วย 
 Disapprove 

� งดออกเสียง  
Abstain 

 
วาระที�……………เรื�อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

 � เหน็ด้วย 
 Approve 

� ไม่เหน็ด้วย 
 Disapprove 

� งดออกเสียง  
Abstain 

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I hereby certify that all details in the Annex attached to the proxy are true and correct. 
 
 

ลงชื�อ……………………………………….. 
Signed                                    
 

ผู้มอบฉนัทะ  
Proxy Grantor 

 
 

ลงชื�อ……………………………………….. 
Signed                                    
 

ผู้ รั บมอบฉันทะ 
Proxy Holder 
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สิ+งที+ส่งมาด้วย 6 
ประวัติกรรมการอิสระที+ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น  
ชื+อ – สกุล  : นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

อายุ : 58 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ที+อยู่ : เลขที� 7 ซอยแยกซอยสามมิตร ถนนสขุมุวทิ 16  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศกึษา 
 

: ปริญญาเอก สาขาการจดัการ  
ปริญญาโท สาขาการจดัการ  
ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 

การอบรม / สัมมนา : Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)  
Audit Committee Program (ACP 19/2007)  
Director Certification Program (DCP 88/2007)  
Director Accreditation Program (DAP 52/2006) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
วันที+ได้รับการแต่งตั *งเป็นกรรมการครั*งแรก  วนัที� 19 เมษายน 2548 
จาํนวนปีที+ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 14 ปี  
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื+น : 2557 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร  

 บมจ.อีสเทอร์นสตาร์ เรียลเอสเตท 
2552 - 2561  กรรรมการอิสระ  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 และกรรมการนโยบายและกลยทุธ์  
   บมจ.ไทยประกนัภยั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื+น  
(ที+ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

: 2541 - ปัจจุบนั  กรรมการผู้จดัการ 
   บจ. เพรสิเด้นท์โฮเตล็และทาวเวอร์  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที+แข่งขัน / เกี+ยวเนื+องกับ
ธุรกิจที+อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

: ไม่มี 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที+
ผ่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

: ไม่มี 

กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที� 6 พิจารณาอนมุตักํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนประจําปี 2562 
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  สิ+งที+ส่งมาด้วย 6 

ประวัติกรรมการอิสระที+ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น  
ชื+อ – สกุล  : นายธัชพล โปษยานนท์ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 53 ปี 

สัญชาติ : ไทย 
ที+อยู่ : เลขที� 2120/53 ถนนจนัทน์ แขวงช่องนนทรีย์  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศกึษา 
 

: ปริญญาเอก สาขา Engineering Management  
ปริญญาโท สาขา Engineering Management  
University of Missouri-Rolla  สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโท สาขา Industrial Management  
Central Missouri State University  สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมเคมี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม / สัมมนา : Director Certification Program (DCP120/2009)  
Director Accreditation Program (DAP 68/2008) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  ไม่มี 
วันที+ได้รับการแต่งตั *งเป็นกรรมการครั*งแรก : 22 กมุภาพนัธ์ 2548                     
จาํนวนปีที+ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 14 ปี 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื+น : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื+น  
(ที+ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

: คณะทํางาน  
- โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวนัออก (อตุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์, อตุสาหกรรมหุ่นยนต์เพื�อการอตุสาหกรรม, โครงสร้างพื .นฐาน
ดจิิตอล)  

- โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(สํานกังาน ก.พ.) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที+แข่งขัน / 
เกี+ยวเนื+องกับธุรกิจที+อาจทาํให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

: ไม่มี 
 
 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีที+ผ่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 

กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที� 6 พิจารณาอนมุตักํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนประจําปี 2562 
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สิ+งที+ส่งมาด้วย 7 

คาํชี *แจงขั *นตอนการลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื+อการเข้าร่วมประชุมและ 

การลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.  การลงทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสารหรือหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ จดุลงทะเบียน ห้องจเูนียร์
บอลรูม  ชั .น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สขุุมวิท เลขที� 30 ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร ก่อนเวลาประชมุตั .งแตเ่วลา 12.00 น. ในวนัพฤหสับดีที� 25 เมษายน 2562 

2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

แสดงบตัรประจําตวัประชาชนฉบบัจริง หรือบตัรประจําตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสอืเดินทางฉบบัจริง (กรณีผู้ ถือ
หุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบียน ในกรณีที�มีการแก้ไขชื�อ-สกุล ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี�ยนแปลง
ดงักลา่วด้วย 

3.  การมอบฉันทะ  

� ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตาม
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะที�แนบมาพร้อมนี . และหนงัสอืมอบฉนัทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

� ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระที�บริษัทเสนอ รายละเอียดดงัปรากฏตามสิ+งที+ส่งมาด้วย 6 และโปรด
สง่หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษัท ก่อนวนัประชุมลว่งหน้าไม่น้อยกว่า a วนั โดยกรอกข้อมลู
และลงลายมือชื�อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขีดลบข้อความที�สําคญัผู้มอบฉนัทะต้องลงนามกํากบัไว้ทกุแหง่ 
และหนงัสอืมอบฉนัทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ  

3.1 บุคคลธรรมดา  

� หนงัสอืมอบฉนัทะซึ�งลงนามโดยผู้มอบฉนัทะ 

� สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง   (ในกรณีผู้มอบ
ฉนัทะเป็น ชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

� ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชนฉบบัจริง หรือบตัรประจําตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือ
เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื�อลงทะเบียน 

3.2 นิติบุคคล 

� หนงัสือมอบฉันทะซึ�งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล
พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

� กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย กรุณาแนบสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บคุคล ซึ�งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้าม)ี
กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที�จดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้แนบสาํเนาหนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลซึ�งออก
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โดยหนว่ยราชการที�มีอํานาจของประเทศที�นิติบคุคลนั .นตั .งอยู ่หนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลดงักลา่วจะต้องผา่น
การรับรองจากโนตารีพบัลคิ (Notary Public) หรือหนว่ยราชการที�มีอํานาจไมเ่กิน 3 เดือน 

� สําหรับนิติบคุคลต่างประเทศเอกสารใดที�มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องแนบคําแปลเป็นภาษาองักฤษมา
พร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั .นลงนามรับรองความถกูต้องของคําแปล 

� ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชนฉบบัจริง หรือบตัรประจําตวัข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือ
เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื�อลงทะเบียน 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น: มติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทหมวด 5 ว่าด้วยเรื�องการประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 39 การออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น
ให้ถือปฏิบตัิดงันี . 

1. ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด  ผู้ ถือหุ้นคนนั .นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั .นเว้นแต่การ
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั .งกรรมการ 

2. เว้นแต่ข้อบงัคบันี .จะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น ในการออกเสียงลงคะแนนทกุคราวให้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีง
เทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู ่โดยถือวา่หุ้นหนึ�งมีเสยีงหนึ�ง 

3. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย  เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที�ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั  สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบัให้เป็นไปตามที�ประธานในที�ประชมุกําหนด 

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 กําหนดว่าในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ .นอีกเสยีงหนึ�ง
เป็นเสยีงชี .ขาด  ในกรณีแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบั ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั .งหมดของผู้ ถือ
หุ้นซึ�งมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ขั *นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1.  ประธานในที�ประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนน  

2.  ผู้ ถือหุ้นกาเครื�องหมาย � ลงในช่องที�ต้องการออกเสยีงลงคะแนน  

3.  สง่บตัรออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระให้เจ้าหน้าที� 

4.  เจ้าหน้าที�จะนบัคะแนนเสยีง และสง่ผลคะแนนให้ประธาน 

5.  ประธานประกาศผลการลงคะแนนเสยีงเป็นรายวาระ 

กติกาการนับคะแนนเสียง 

1.  นบัเฉพาะคะแนนเสยีงของผู้อยูใ่นห้องประชมุ และผู้ ที�ออกเสยีงลงคะแนนไว้แล้ว 

2.  หากผู้ ร่วมประชมุประสงค์จะออกจากห้องประชมุโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที� เว้นแต่
ประสงค์จะให้ถือวา่ออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วย 
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สิ+งที+ส่งมาด้วย  8 
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที+เกี+ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ข้อ 22.  ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตั .งกรรมการตามหลักเกณฑ์

 และวธีิการ ดงัตอ่ไปนี . 

(a) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ตน
ถืออยู่ โดยถือวา่หุ้นหนึ�งมีเสียงหนึ�ง 

(�) ผู้ ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั .งนี .ต้องไม่เกินจํานวนกรรมการ
ที�จะพงึเลือกตั .งในครั .งนั .น 

(�) ในกรณีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบคุคลมากกว่า 1 คน เป็น
กรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคล
แต่ละคนนั .นได้เท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที�ตนมีอยู่ 
ทั .งนี .โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดมิได้ 

(�) บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็น
ผู้ ได้รับการเลือกตั .งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที�จะพึงเลือกตั .งในครั .งนั .น ในกรณีบุคคลซึ�งได้รับการ
เลือกตั .งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที�จะพงึเลือกตั .งในครั .งนั .น ให้ประธาน
ที�ประชุมเป็นผู้ ออกเสียงชี .ขาด เพื�อให้ได้จํานวน
กรรมการที�จะพงึเลือกตั .งในครั .งนั .น 

ข้อ 33.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ
ประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ .นสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 

กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี . 

(a) รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

(�) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

(�) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(�) เลือกตั .งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(�) แตง่ตั .งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ
บญัชี 

(�) กิจการอื�นๆ 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื�น นอกจากที�กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะ
เหน็สมควร ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ a� ของจํานวนหุ้ นที�จําหน่ายได้
ทั .งหมด จะเข้าชื�อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื�องและเหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจน
ในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี . คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน �� วนันับแต่วนัที�ได้รับ
หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการ
ประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้ น
ทั .งหลายซึ�งเข้าชื�อกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื�น ๆ รวมกนัได้จํานวน
หุ้นตามที�บงัคบัไว้นั .นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน �� วนั
นบัแตว่นัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสองในกรณีเช่นนี . 
ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ ถือหุ้ นที�คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที�เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที�เป็นการ
เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครั .งใดจํานวนผู้ ถือ
หุ้นซึ�งมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้
ในข้อ �� ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั .งนั .นให้แก่
บริษัท 

ข้อ 34.ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นให้คณะกรรมการจัดทําเป็น
หนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเ รื� องที�จะเสนอต่อ ที�ประชุม พร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะ
เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติหรือเพื�อพิจารณาแล้วแต่กรณี 
รวมทั .งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว โดย
จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้นทราบไม่น้อยว่า 7 วนั 
ก่อนวนัประชมุและโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมก่อนวนั
ประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั ในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลาตดิต่อกัน
ไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

การประชุมผู้ ถือหุ้ น จะจัดให้มีขึ .น ณ ท้องที�อันเป็นที�ตั .ง
สํานักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที�อื�นตามที�คณะกรรมการ
เหน็สมควรก็ได้ 
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ข้อ 35.ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ�ง
บรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตนก็ได้ 

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที�นายทะเบียน
กําหนด และให้ผู้ รับมอบฉันทะยื�นหนังสือมอบฉันทะต่อ
ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ประธานกรรมการกําหนดก่อนเข้า
ประชมุ 

ในการออกเสียงคะแนน ให้ถือว่าผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนน
เสียงเท่ากบัจํานวนคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ�งมอบฉันทะ
และมีสิทธิออกเสียงในครั .งนั .นมีรวมกัน เว้นแต่ผู้ รับมอบ
ฉันทะจะแถลงต่อที�ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออก
เสียงแทนผู้ ถือหุ้นซึ�งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื�อผู้
ถือหุ้นมอบฉันทะและจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นคนนั .นๆ ถืออยู่
ด้วย 

ข้อ 36.ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจาก
ผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อย
กว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั .งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้
ทั .งหมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั .งใด เมื�อล่วงเวลา
นดัไปแล้วถึง 1 ชั�วโมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชุม 
ไม่ครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือ
หุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบั
ไป แต่ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั .นมิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ใน
การประชมุครั .งหลงันี . ไม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น ใน
กรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุเลือก
ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

ข้อ 38. ประธานในที�ประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าที�ควบคมุการประชุมให้
เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี .
ต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที�

กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที�ประชุมจะมีมติให้
เปลี�ยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

เมื�อที�ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ�งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ�งมี
หุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้ นที�
จําหน่ายได้ทั .งหมด จะขอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื� องอื�น
นอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

ในกรณีที�ที�ประชมุพิจารณาเรื�องตามลําดบัระเบียบวาระไม่
เสร็จตามวรรคหนึ�งหรือพิจารณาเรื�องที�ผู้ ถือหุ้ นเสนอไม่
เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณีและจําเป็นต้องเลื�อนการ
พิจารณา ให้ที�ประชุมกําหนดสถานที� วัน และเวลาที�จะ
ประชุมครั .งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัด
ประชุมระบุสถานที� วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุม 
ไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั .งนี . ให้
โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
3 วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ข้อ 39.การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือปฏิบตัิ
ดงันี . 

(a) ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด        ผู้
ถือหุ้นคนนั .นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั .น
เว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตั .งกรรมการ 

(�) เว้นแต่ข้อบังคับนี .จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ในการ
ออกเสียงลงคะแนนทุกคราวให้ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนมี
คะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู่ โดยถือว่า
หุ้นหนึ�งมีเสียงหนึ�ง 

(�) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่
ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที�ประชุมลงมติ
ให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออก
เสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที�ประธานในที�
ประชมุกําหนด 

ข้อ 40. เว้นแต่ข้อบังคับนี .จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น มติของที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นนั .นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี . 

(a) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
เสียงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานใน
ที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ .นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี .ขาด 
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(�) ในกรณีดงัต่อไปนี .ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4 ของจํานวนเสียงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) ขายหรือโอนกิจการของบริษัททั .งหมดหรือ
บางส่วนที�สําคญัให้แก่บคุคลอื�น 

(ข) ซื .อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื�น หรือ
บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) ทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี�ยวกับการให้เช่า
กิจการของบริษัททั .งหมดหรือบางส่วนที�สําคญั 

(ง) มอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจัดการธุรกิจของ
บริษัท 

(จ) รวมกิจการกับบุคคลอื�นโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ฉ) แก้ไขเพิ�มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั 

(ช) เพิ�มหรือลดทนุของบริษัท หรือออกหุ้นกู้  

(ซ) ควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุน ณ วนัสิ .นสุดของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที�
ประชุมผู้ ถือหุ้ นนั .น ในการประชุมสามัญประจําปีเพื�อ
พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ  ง บ ดุ ล แ ล ะ บัญ ชี กํ า ไ ร ข า ด ทุ น นี . 
คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน
นําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจดัส่งเอกสารดงัตอ่ไปนี .ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

(a) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที�ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบญัชี 

(�) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงิน
กําไร ในกรณีที�บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
แบง่เงินปันผล 

เงินปันผลให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั โดยอนมุตัิ
ของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ได้เป็นครั .งคราว เมื�อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที�จะ
ทําเช่นนั .น และเมื�อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วนัที�ที�
ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั .งนี .
ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ นและให้โฆษณาคําบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนงัสือพิมพ์ด้วย 

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุน
สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี .จะมี
จํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน 
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**โปรดทราบ** 

เพื�อความเข้าใจที�ถกูต้องของผู้ ถือหุ้น บริษัทขอเรียนวา่ สถานที�จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครั .งที� ��) เป็นที�เดียวกนักบัการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั .งที� 39 (ครั .งที�แล้ว)   
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