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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)  

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 (คร้ังที่ 41)  

ดว้ยสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 19 (COVID-19) ที่ยงัเกิดขึน้ในหลำยพืน้ที่ทั่วโลก                       
บริษัท โอเชียนกลำส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จึงไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชือ้โรคเพื่อควำม
ปลอดภัยและสุขอนำมัยของผู้เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 (ครั้งที่  41) ซึ่งจะจัดให้มีขึน้ในวันพุธที่                      
29 กรกฎำคม 2563 ณ โรงแรม ดบัเบิล้ทร ีบำยฮิลตลั สขุมุวิท กรุงเทพฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) 

ทั้งนี ้ในกำรประชุม บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องควบคุมกำรประชุมให้กระชับ เพื่อลดระยะเวลำกำรรวมตัว           
ของคนจ ำนวนมำกในสถำนที่เดียวกนั ประกอบกบักำรจดัสถำนที่ประชุมใหม้ีกำรเวน้ระยะหำ่งตำมประกำศของภำครฐั สง่ผล
ใหไ้มส่ำมำรถรองรบัผูเ้ขำ้รว่มประชมุจ ำนวนมำกได ้บรษัิทจึงขอควำมรว่มมือจำกผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดปฏิบตัิดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้โปรดมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทเขำ้ร่วมประชุมแทน โดยกรอกรำยละเอียดและลงนำมใน 
“หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และจดัสง่ใหบ้ริษัทพรอ้มค ำถำม (ถำ้มี) โดยใสซ่องธุรกิจตอบ
รบัท่ีบรษัิทไดจ้ดัสง่ใหพ้รอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ มีควำมประสงคจ์ะเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โปรดปฏิบตัิตำมกระบวนกำร         
คดักรองของบรษัิทอยำ่งเครง่ครดั 
2.1 ก่อนเขำ้รว่มประชมุ 

2.1.1 โปรดลงทะเบียนเขำ้-ออกสถำนที่จัดประชุมผ่ำนแพลตฟอรม์ไทยชนะโดยกำรสแกนคิวอำรโ์คด้ 
(QR Code) ผ่ำนมือถือของท่ำน หรือ ลงนำมในแบบฟอร์มที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้  ณ จุด
ลงทะเบียน 

2.1.2 โปรดใหข้อ้มลูสขุภำพในแบบสอบถำม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และใหค้วำมรว่มมือในกำรตรวจวดั
อณุหภมูิ 
- ผูเ้ขำ้รว่มประชมุ และ/หรอื บคุคลใกลชิ้ดที่มีควำมเสีย่ง เช่น เดินทำงไป-กลบั จำกประเทศเสีย่ง 
อยูใ่นเขตพืน้ทีเ่สีย่ง สมัผสักบัผูท้ี่มีควำมเสีย่ง จะไมส่ำมำรถเขำ้มำในบรเิวณที่จดัประชมุได ้  

- ผูเ้ขำ้รว่มประชมุที่มีไขส้งู (มีอณุหภมูิสงูกวำ่ 37.5 องศำ) ปวดศีรษะ ไอ จำม มีน ำ้มกู ไมไ่ดก้ลิ่น 
หำยใจล ำบำก จะไมส่ำมำรถเขำ้มำในบรเิวณที่จดัประชมุได ้  

- ผูท้ี่ผำ่นกำรคดักรอง กรุณำติดสติก๊เกอรแ์ละใสห่นำ้กำกอนำมยัตลอดงำนประชมุ 
2.1.3 โปรดใหค้วำมร่วมมือเวน้ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลอย่ำงนอ้ย 1 เมตร เพื่อลดควำมแออดัตำมจุด

ตำ่งๆ ในบรเิวณที่จดัประชมุ  
2.2 กำรเขำ้รว่มประชมุ 

2.2.1 บรษัิทจะจดัที่นั่งในหอ้งประชมุ โดยเวน้ระยะหำ่งตำมที่ภำครฐัก ำหนด ซึง่อำจท ำใหท้ี่นั่งในหอ้ง
ประชมุมจี ำนวนจ ำกดั โดยผูถื้อหุน้ที่ไมส่ำมำรถนั่งในหอ้งประชมุได ้โปรดนั่งบรเิวณพืน้ท่ีส  ำรองที่
บรษัิทจดัให ้

2.2.2 กำรสอบถำมในหอ้งประชมุ โปรดเขียนลงในกระดำษเทำ่นัน้  
 

ขอขอบคณุในควำมรว่มมือมำ ณ ท่ีนี ้
 

หมายเหตุ : บรษัิทของดจดังำนผูถื้อหุน้เยี่ยมชมโรงงำนประจ ำปี 2563 เพื่อควำมปลอดภยัในสขุภำพของทำ่น 
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วนัท่ี 17 มิถนุำยน 2563 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 (ครัง้ที่ 41) 

เรยีน ทำ่นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท โอเชียนกลำส จ ำกดั (มหำชน) 

สิง่ที่สง่มำดว้ย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 (ครัง้ที่ 40) 
2. รำยงำนประจ ำปี 2562 ในรูปแบบคิวอำรโ์คด (QR Code)  
3. ประวตัิบคุคลผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอช่ือเขำ้รบักำรเลือกตัง้เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนผูท้ี่ครบ

ก ำหนดออกตำมวำระ  
4. นิยำมกรรมกำรอิสระ  
5. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ก และ ข และ ค 
6. ประวตัิกรรมกำรอิสระท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกบรษัิทใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 
7. ค ำชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงทะเบียน กำรแสดงสิทธิเพื่อเขำ้รว่มประชุมและกำรออกเสียงลงคะแนน

ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
8. ขอ้บงัคบับรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 
9. แผนท่ีของสถำนท่ีจดักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้  
10. แบบขอรบัหนงัสอืรำยงำนประจ ำปี 2562 
11. แบบสอบถำมสขุภำพ 

 

ดว้ยคณะกรรมกำรบริษัท โอเชียนกลำส จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหจ้ดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2563 (ครัง้ที่ 41) ในวนัพธุที่ 29 กรกฎำคม 2563 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งเธียรเ์ตอร ์ชัน้ 3 โรงแรมดบัเบิล้ทรี บำย  
ฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ เลขที ่18/1 ซอยสขุมุวิท 26 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

 ทัง้นี ้เพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี บรษัิทจะเผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
พรอ้มทัง้เอกสำรประกอบกำรประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท www.oceanglass.com ลว่งหนำ้ในวนัที่ 29 มิถนุำยน 2563 
เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลำศกึษำขอ้มลูประกอบกำรประชมุลว่งหนำ้อยำ่งเพียงพอ นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบรษัิท
ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรของบริษัทรวมถึงกำรสง่ค ำถำมลว่งหนำ้โดยไดป้ระกำศหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัท ตัง้แต่
วนัท่ี 1 ตลุำคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ทัง้นี ้หลงัจำกครบก ำหนดระยะเวลำดงักลำ่ว ไมม่ีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอวำระกำร
ประชมุเพิ่มเติม ดงันัน้กำรก ำหนดวำระกำรประชมุ และกำรเสนอช่ือกรรมกำร จึงมำจำกมติที่ประชมุคณะกรรมกำร  

 คณะกรรมกำรจึงขอเรยีนเชิญประชมุตำมวนัและเวลำดงักลำ่วเพื่อพิจำรณำเรือ่งตำ่งๆ ตำมระเบียบวำระ
กำรประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

                                                 
1 เพ่ือปฏิบติัตำมนโยบำยของสมำคมสงเสริมผูล้งทุนไทยท่ีไดร้ณรงคใ์หบ้ริษัทจดทะเบียนงดแจกของช ำร่วยในงำนประชุมผูถื้อหุน้เน่ืองจำกสมำคมฯ เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำร
จดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ซึง่เป็นกำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมเพ่ือรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรจดักำรของกิจกำรท่ีผูล้งทนุตดัสินใจเขำ้ไปลงทนุเป็นส ำคัญ 

http://www.oceanglass.com/
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 (คร้ังที่ 40) เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2562  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บรษัิทไดจ้ดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 (ครัง้ที่ 40) เมื่อวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 โดยไดจ้ดัท ำรำยงำน
กำรประชุมและจัดส่งใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์
ภำยในเวลำที่ก ำหนด และไดม้ีกำรเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทตัง้แต่วนัที่ 9 พฤษภำคม 2562 ซึ่งบริษัท
ไมไ่ดร้บักำรเสนอใหแ้กไ้ขรำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด  

ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุดงัปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรเห็นสมควรน ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น         
ประจ ำปี 2562 (ครัง้ที่ 40) ซึง่ไดจ้ดัประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วำระนีต้อ้งผำ่นมติดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2562 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษัทจัดใหม้ีกำรรำยงำนเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภำพรวมในกำร
ด ำเนินธุรกิจและเหตุกำรณ์ส ำคญัของบริษัท โดยกำรรำยงำนปรำกฏอยู่ภำยใตห้ัวขอ้เรื่อง “ค ำอธิบำยและ          
กำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร” ในรำยงำนประจ ำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย  2)  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้มีควำมเห็นวำ่กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทในรอบปีที่ผำ่นมำเป็นขอ้มลู
ที่มีประโยชนต์่อผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย จึงเห็นสมควรใหร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรบั      
ปี 2562 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทรำบ 

คะแนนเสียงในการลงมติ 

ไมม่ีกำรออกเสยีงลงมติในวำระนี ้เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนยัของมำตรำ 112 ของพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บงัคบั
ของบริษัทขอ้ 43 ซึ่งก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตอ้งจดัใหท้ ำงบดลุและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุของ
รอบบญัชีและเสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ  

โดยงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ และรำยงำนผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวำคม 2562 ไดผ้่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตและผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแลว้  

  (หนว่ย : พนับำท) 
รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 
สนิทรพัยร์วม 3,229,210 3,206,723 
หนีส้นิรวม 1,356,388 1,349,997 
สว่นของผูถื้อหุน้ 1,872,822 1,856,726 
รวมรายได ้ 1,898,434 1,855,853 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได ้ 39,097 29,951 
ก าไรสทุธิ 18,134 11,554 
ก าไรตอ่หุน้ 0.85 0.54 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (พนัหุน้) 21,331 21,331 

รำยละเอียดปรำกฎอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2562 ภำยใต้หัวข้อ “งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชี               
รบัอนญุำต” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้มีควำมเห็นวำ่งบกำรเงินดงักลำ่วไดจ้ดัท ำโดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จึงเห็นสมควรน ำเสนอท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2562  ซึง่ไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วำระนีต้อ้งผำ่นมติดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
บรษัิทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยค ำนงึถึงผลประกอบกำรและผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในระยะยำว
เป็นส ำคญั ทัง้นี ้บรษัิทจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ำมนยัของมำตรำ 115 แหง่พระรำชบญัญตัิ
บรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 45 ซึง่หำ้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจำกเงินประเภท
อื่นนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขำดทนุสะสมอยู่หำ้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล เงินปันผลใหแ้บ่งตำม
จ ำนวนหุน้ หุน้ละเท่ำๆ กนั คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้ครำว เมื่อ
เห็นว่ำบริษัทมีผลก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนัน้  และเมื่อไดจ้่ำยเงินปันผลแลว้ ใหร้ำยงำนใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
ทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 บริษัทมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 18,133,905.52  บำท และมีเงินส ำรองตำม
กฎหมำยจ ำนวน 50,000,000 บำท จึงไม่ตอ้งจัดสรรเงินก ำไรสทุธิประจ ำปีเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำยอีก 
เนื่องจำกบริษัทมีก ำไรสะสมจดัสรรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียนตำม
นยัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ 2535 และตำมขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 46 
ทัง้นี ้ดว้ยสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ 19 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  
4/2563 เมื่อวนัที่ 22 เมษำยน 2563 จึงไดม้ีมติใหเ้ลื่อนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 (ครัง้ที่ 41) 
และจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนตัง้แต่วนัที่  1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2562 ใหแ้ก่           
ผูถื้อหุน้สำมัญที่มีรำยช่ือ ณ วันใหส้ิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) วันที่ 12 มีนำคม 2563 และจ่ำยเงิน      
ปันผลเมื่อวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.57 บำท หรอืคิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 67 ของก ำไรสทุธิ รวม
เป็นเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ 12,158,507.55 บำท  

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล 
ผลการด าเนินงาน 2562 2561 2560 2559 2558 
ก ำไรสทุธิ (ลำ้นบำท) 18 24 66 95 133 
ก ำไรตอ่หุน้ (บำท) 0.85 1.15 3.09 4.43 6.26 
เงินปันผลตอ่หุน้ (บำท) 0.57 0.57 1.55 2.22 3.13 
อตัรำเงินปันผลตอ่หุน้ (รอ้ยละ) 67 50 50 50 50 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2562 งดจ่ำยเงินปันผล และรบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้
- รบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนตัง้แต่วนัที่  1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 

2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญัเมื่อวนัที่ 18 พฤษภำคม 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.57 บำท หรือคิดเป็นอตัรำ       
รอ้ยละ 67 ของก ำไรสทุธิ  

- งดจ่ำยเงินปันผลจำกผลด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2562 
- จดัสรรก ำไรสทุธิสว่นที่เหลอืใหเ้ป็นก ำไรสะสมตอ่ไป 

คะแนนเสียงในการลงมติ  
วำระนีต้อ้งผำ่นมติดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 



 

5 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 23 ก ำหนดวำ่ “ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหนง่
เป็นจ ำนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวน
ใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ 
ใหจ้ับฉลำกกันว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนัน้ เป็นผูอ้อกจำก
ต ำแหนง่ กรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหนง่ตำมวำระ อำจจะไดร้บักำรเลอืกตัง้ใหมไ่ด้”  

ในปี 2563 บริษัทมีคณะกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน โดยกรรมกำรที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งมีจ ำนวน 3 ท่ำน  
ดงัรำยนำมตอ่ไปนี ้

1) นำยวรกำนต ์ชโูต 
 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2) นำยนภทัร อสัสกลุ กรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

3) นำงสำวจรยิำ แสงไชยญำ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ทัง้นี ้เพื่อสง่เสริมกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีในเรื่องเก่ียวกบักำรดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้ 
บริษัทจึงไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเขำ้รบักำรพิจำรณำตำมกระบวนกำร 
สรรหำกรรมกำรของบริษัทเป็นกำรลว่งหนำ้ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุำคม จนถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ทัง้นี ้เมื่อครบ
ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้ใหด้  ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิท  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน จึงไดพ้ิจำรณำและเห็นวำ่กรรมกำรบรษัิทท่ีจะครบวำระดงักลำ่ว 
ไดท้ ำหนำ้ที่ในต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอย่ำงเต็มที่  และมีคุณสมบตัิเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งปฏิบตัิหนำ้ที่
กรรมกำรบริษัท อนัเป็นคณุประโยชนแ์ก่บริษัทตอ่ไปได  ้จึงเห็นสมควรเสนอใหเ้ขำ้รบักำรเลือกตัง้ด ำรงต ำแหนง่
เป็นกรรมกำรอีกวำระหนึง่ 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอครัง้นี ้โดยผำ่นกระบวนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำคำ่ตอบแทน ซึง่มีหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำจำกคณุสมบตัิ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์
ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งเหมำะสมกบัลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบรษัิท  

โดยกรรมกำรรำยเดิมที่ไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มในกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรและ/หรือกรรมกำรอิสระ ตำมหลกัเกณฑข์อง
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และไดป้ฏิบตัิงำนในฐำนะกรรมกำรบรษัิทอย่ำง
เหมำะสมเต็มควำมสำมำรถ ตลอดจนให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทตลอด
ระยะเวลำที่ด  ำรงต ำแหนง่กรรมกำร  
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โดยกรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยวรกำนต ์ชูโต ซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเกินกว่ำ 9 ปี สำมำรถให้
ควำมเห็นไดอ้ย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  อีกทัง้ยังไดน้ ำประสบกำรณ์ และควำม
เช่ียวชำญมำเป็นขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท             

คณะกรรมกำรจึงมีมติเห็นชอบตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน น ำเสนอต่อที่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีก
วำระหนึง่โดยมีรำยนำมตอ่ไปนี ้

1) นำยวรกำนต ์ชโูต 
 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2) นำยนภทัร อสัสกลุ กรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

3) นำงสำวจรยิำ แสงไชยญำ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

รำยนำมและประวตัิบุคคลผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอช่ือเขำ้รบักำรเลือกตัง้เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และนิยำม
กรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วำระนีต้อ้งผำ่นมติดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   
ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 20 ก ำหนดว่ำ “กรรมกำรมีสิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ซึ่งค่ำตอบแทน 
ไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง โบนสั” โดยหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรนัน้ จะค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร โดยจะ
เทียบเคียงกบัอตัรำคำ่ตอบแทนกรรมกำรในกลุม่บรษัิทที่มีขนำดใกลเ้คียงกนัในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และจะมีกำรทบทวนทกุปี โดยผ่ำนขัน้ตอนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยองคป์ระกอบของค่ำตอบแทน
กรรมกำรมีดงัตอ่ไปนี ้
ค่าตอบแทนประจ า               (บาท/คน/เดือน) 

  ปี 2563 ปี 2562 
  (เสนออตัราเดิม) (อัตราปัจจุบัน) 
คณะกรรมกำรบรษัิท         
  ประธำนกรรมกำร      81,000        81,000    
  กรรมกำร      45,000        45,000    
คณะกรรมกำรตรวจสอบ        
  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ      25,200        25,200    
  กรรมกำรตรวจสอบ      18,000        18,000    
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน        
  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน      15,700        15,700    
  กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน      11,200        11,200    

สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ -ไมม่ี- 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นควรน ำเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนประจ ำส ำหรับ
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

คะแนนเสียงในการลงมติ 
วำระนีต้อ้งผ่ำนมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ        
ในกำรนีก้รรมกำรท่ำนใดที่เป็นผูถื้อหุน้และมีสว่นไดส้ว่นเสียเก่ียวกับวำระกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประจ ำปี  2563 ไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนเสยีงในวำระนี ้
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ดว้ยพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดัและขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 33 ก ำหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตัง้
ผูส้อบบญัชี และก ำหนดคำ่สอบบญัชีของบรษัิททกุปี  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำและเสนอใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตจำกบรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จ ำกดั (“ธรรมนิติ”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจำรณำถึงประสบกำรณใ์นกำรใหบ้ริกำร
และอตัรำคำ่สอบบญัชีซึง่มีควำมเหมำะสม โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตจำกธรรมนิติเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้น
ตำมที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด มีควำมน่ำเช่ือถือและ
ประสบกำรณท์ี่เพียงพอ และไม่มีควำมสมัพนัธห์รือสว่นไดส้่วนเสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงเป็นอิสระแต่
อยำ่งใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบรษัิท โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่เป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษัิทส ำหรบัปี 2563 ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตดงักลำ่วขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบตัิงำนได ้
ใหธ้รรมนิติจดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตอื่นของบรษัิทแทนได ้ 

รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้  

ชื่อ 
ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที ่

จ านวนปีที ่
เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท 

1. นำงสำวธญัพร ตัง้ธโนปจยั  9169 หรอื 3 

2. นำยพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ ์ 4752 หรอื - 

3. นำงสำวอรสิำ ชมุวิสตูร 9393 - 

ก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรบัปี 2563 เป็นจ ำนวนเงินรวม 1,120,000 บำท ลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 2.6 ทัง้นี ้

คำ่ธรรมเนียมดงักลำ่ว ไมร่วมคำ่ใชจ้่ำยอื่นที่เรยีกเก็บเทำ่ที่จ ำเป็น เช่น คำ่ใชจ้่ำยในกำรเดินทำง เป็นตน้  

รายละเอียด ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

บาท 

ปี 2562 
(ปีที่ผ่านมา) 

 บาท 
1) ค่าสอบบัญช ี

- คำ่ธรรมเนียมกำรตรวจสอบส ำหรบัสิน้สดุปี 640,000 640,000 

- คำ่ธรรมเนียมกำรสอบทำนรำยไตรมำส  
 รวม 3 ไตรมำส ไตรมำสละ 160,000 บำท 

480,000 
 

510,000 

- คำ่ใชจ้ำ่ยอื่นที่จ ำเป็น ตำมคำ่ใชจ้ำ่ยจรงิ ตำมคำ่ใชจ้ำ่ยจรงิ 
รวมทั้งสิน้ 1,120,000 

 
 

1,150,000 
2) ค่าบริการอื่น ไมม่ี ไมม่ี 
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อนึง่ ผูส้อบบญัชีของบรษัิท นำงสำวธญัพร ตัง้ธโนปจยั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ย คือ บรษัิท ครสิตลั เคลยีร ์
อินโนเวชั่น จ ำกดั แตส่  ำหรบับรษัิทยอ่ยที่จดทะเบียนในตำ่งประเทศ ไดแ้ก่ บรษัิท โอเชียนกลำส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ)้ 
จ ำกัด ซึ่งจดทะเบียนในสำธำรณรัฐประชำชนจีน และบริษัท โอเชียนกลำส เทรดดิง้ อินเดีย จ ำกัด ซึ่ง              
จดทะเบียนในประเทศอินเดีย มิไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีสงักดัส ำนกังำนสอบบญัชีเดียวกบับรษัิท 

ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัทจะสำมำรถจดัท ำงบกำรเงินไดท้นัตำมก ำหนดเวลำ บริษัทจึงไดก้ ำหนดระยะเวลำ
กำรท ำงำนรว่มกนัและสือ่สำรใหบ้ริษัทยอ่ยทัง้ในและตำ่งประเทศทรำบเป็นกำรลว่งหนำ้ถึงก ำหนดระยะเวลำ
กำรสง่ขอ้มลู  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้มีควำมเห็นว่ำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกธรรมนิติ มีประสบกำรณ์ในกำร
ใหบ้ริกำร และมีอตัรำค่ำสอบบญัชีที่ควำมเหมำะสม โดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตดงักล่ำวมีคุณสมบตัิตำมที่
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด มีควำมน่ำเช่ือถือและประสบกำรณ์
เพียงพอ และไม่มีควำมสมัพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่ำวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงเป็นอิสระแต่อย่ำงใดจึงมี
ควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท คณะกรรมกำรจึงเห็นสมควร
น ำเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563 ตำมขอ้เสนอ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงันี ้

- แต่งตัง้นำงสำวธัญพร ตัง้ธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 9169 หรือ นำยพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4752 หรือ นำงสำวอริสำ ชุมวิสตูร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 9393 จำก
บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทโดยใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและ
แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทส ำหรบัปี 2563 และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตดงักล่ำว
ขำ้งตน้ไมส่ำมำรถปฏิบตัิงำนไดใ้หบ้รษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั จดัหำผูส้อบบญัชี   รบัอนญุำตอื่นของ
บรษัิทแทนได ้

- โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรบัปี 2563 เป็นจ ำนวนเงินรวม 1,120,000 บำท ทัง้นีค้่ำธรรมเนียมดงักลำ่ว 
ไมร่วมคำ่ใชจ้่ำยอื่นที่เรยีกเก็บเทำ่ที่จ ำเป็น เช่น คำ่ใชจ้่ำยในกำรเดินทำง เป็นตน้  

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วำระนีต้อ้งผำ่นมติดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเร่ืองการจัดประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2563 
ก ำหนดใหก้ำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสต์อ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของกำร
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมก ำหนด และใหม้ีผลบังคับใชต้ำม
กฎหมำย ดงันัน้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัประชุมตำมที่กฎหมำยบญัญัติใหต้อ้งมีกำรประชุม จึงขอ
เสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 29 ขอ้ 32 และ ขอ้ 34 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ขอ้ 29 คณะกรรมกำรตอ้งประชมุอยำ่งนอ้ย 3 เดือน
ต่อครัง้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ หรือ ณ 
ทอ้งที่อื่นตำมที่เห็นสมควรก็ได ้

ขอ้ 29 คณะกรรมกำรตอ้งประชมุอยำ่งนอ้ย 3 เดือน
ต่อครัง้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ หรือ ณ 
ท้อ งที่ อื่ น  หรื อด ำ เนิ นกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ์ตำมที่เห็นสมควรก็ได ้โดยใหป้ฏิบตัิ
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
และตำมมำตรฐำนกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยั
ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำย 

ขอ้ 32 ในกำรเรยีกประชมุคณะกรรมกำร ใหป้ระธำน
กรรมกำรหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวัน
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษำสิทธิ
หรือประโยชนข์องบริษัท จะแจง้กำรนดัประชุมโดย
วิธีอื่นและก ำหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวำ่นัน้ก็ได ้

ขอ้ 32 ในกำรเรยีกประชมุคณะกรรมกำร ใหป้ระธำน
กรรมกำรหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวัน
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษำสิทธิ
หรือประโยชนข์องบริษัท จะแจง้กำรนดัประชุมโดย
วิธีอื่นและก ำหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวำ่นัน้ก็ได ้ 
ในกำรส่งหนงัสือนดัประชุมส ำหรบักำรประชุมผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกสน์ัน้ ใหป้ระธำนกรรมกำรหรือผูซ้ึ่ง
ไดร้บัมอบหมำยส่งหนงัสือนดัประชุมโดยจดหมำย
อิเลก็ทรอนิกสถ์ึงกรรมกำรภำยในก ำหนดเวลำกำรนดั
ประชุมขำ้งตน้ ทัง้นีป้ระธำนกรรมกำรหรือผูซ้ึ่งไดร้บั
มอบหมำยตอ้งจดัเก็บส ำเนำหนงัสอืเชิญประชมุและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมไวเ้ป็นหลกัฐำน โดยจะ
จดัเก็บในรูปขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสก็์ได ้

ขอ้ 34 ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมกำร 
จัดท ำเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถำนที่ วนั เวลำ 
ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุม พรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควรโดยระบุ
ใหช้ดัเจนวำ่เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนมุตัิ
หรือเพื่อพิจำรณำแลว้แต่กรณี รวมทัง้ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรในเรื่องดงักลำ่ว โดยจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้

ขอ้ 34  ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมกำร 
จัดท ำเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถำนที่ วนั เวลำ 
ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุม พรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควรโดยระบุ
ใหช้ดัเจนวำ่เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนมุตัิ
หรือเพื่อพิจำรณำแลว้แต่กรณี รวมทัง้ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรในเรื่องดงักลำ่ว โดยจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 
และนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวัน
ประชุมและโฆษณำค ำบอกกลำ่วนดัประชุม ก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 3 วัน ในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลำ
ติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวำ่ 3 วนั  
กำรประชมุผูถื้อหุน้ จะจดัใหม้ขีึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็น
ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ หรอื ณ ทอ้งที่อื่นตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควรก็ได ้
 

และนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวัน
ประชมุ และโฆษณำค ำบอกกลำ่วนดัประชมุ ก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 3 วัน ในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลำ
ติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวำ่ 3 วนั  
กำรประชมุผูถื้อหุน้ จะจดัใหม้ีขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ 
ส ำนกังำนใหญ่ หรือ ณ ทอ้งที่อื่น หรือด ำเนินกำรจดั
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควรก็ได ้โดยใหป้ฏิบัติตำมหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด และตำมมำตรฐำน
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย อย่ำงไรก็ดี       
ในกำรส่งหนงัสือนดัประชุมส ำหรบักำรประชุมผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกสน์ัน้ ใหป้ระธำนกรรมกำรหรือผูซ้ึ่ง
ไดร้บัมอบหมำยส่งหนงัสือนดัประชุมโดยจดหมำย
อิเล็กทรอนิกสถ์ึงผูถื้อหุน้ภำยในก ำหนดเวลำกำรนดั
ประชุมขำ้งตน้ ทัง้นีป้ระธำนกรรมกำรหรือผูซ้ึ่งไดร้บั
มอบหมำยตอ้งจดัเก็บส ำเนำหนงัสอืเชิญประชมุและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมไวเ้ป็นหลกัฐำน โดยจะ
จดัเก็บในรูปขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสก็์ได ้

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้จึงเห็นสมควรใหน้ ำเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั
ของบริษัทขอ้ 29 ขอ้ 32 และ ขอ้ 34 โดยใหย้กเลิกขอ้ควำมเดิมและแทนที่ดว้ยขอ้ควำมที่เสนอใหพ้ิจำรณำ 
รวมถึงใหด้  ำเนินกำรยื่นจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัตำมที่เสนอ 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วำระนีต้อ้งผำ่นมติดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิ
ของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพื่อใหว้ตัถปุระสงคข์องบรษัิทสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินกิจกำรในปัจจบุนั และกิจกำรที่มีแผนจะด ำเนินกำรใน
อนำคต โดยพระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 31 ก ำหนดไวว้ำ่ “ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ 19 
วรรคสอง บริษัทจะแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบริษัทไดเ้มื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ
ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ใน
กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท ใหบ้รษัิทขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมภำยในสบิ
สี่วนันบัแต่วนัที่ที่ประชุมลงมติ” จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ        
ขอ้ 3. วตัถปุระสงคเ์พิ่มอีก 1 ขอ้ ดงันี ้

ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษัิท มีจ ำนวน  33  ขอ้  
(33) ประกอบกิจกำรซือ้ ขำย แลกเปลี่ยน น ำเข้ำ ส่งออก ค้ำปลีก ค้ำส่ง และซือ้ขำยผ่ำนช่องทำง

อิเลก็ทรอนิกส ์ซึง่สนิคำ้ทกุชนิด รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะ 

ก) ผลติภณัฑท์ ำควำมสะอำด ผลติภณัฑฆ์ำ่เชือ้โรค เจลท ำควำมสะอำด เจลแอลกอฮอลล์ำ้งมือ 

ข) ผลิตภณัฑ ์อปุกรณแ์ละเครื่องใชต้ำ่งๆ ที่ใชใ้นครวัเรือน โรงแรม รำ้นอำหำร และกิจกำรอื่น

ใดที่มีลกัษณะคลำ้ยคลงึกนั รวมถึงใหบ้ริกำรซ่อมบ ำรุง แกไ้ข เปลี่ยนแปลงและปรบัปรุง

ทรพัยส์นิ ตลอดจนสนิคำ้ดงักลำ่วมำแลว้ขำ้งตน้ทกุชนิด 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้จึงเห็นสมควรใหน้ ำเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคข์องบริษัทอีก 1 ขอ้ และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3. วตัถุประสงค ์
รวมทัง้ใหด้  ำเนินกำรยื่นจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด  

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วำระนีต้อ้งผำ่นมติดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
  
 
  
  



 

13 
 

 บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุน้ของบรษัิทโอเชียนกลำส จ ำกดั (มหำชน) โปรดเขำ้รว่มประชมุตำมวนั เวลำ 
และสถำนที่ดงักลำ่ว โดยบริษัทก ำหนดใหว้นัที่ 1 กรกฎำคม 2563 เป็นวนัก ำหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อเขำ้ร่วม
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 (ครัง้ที่ 41) 

ทัง้นี ้เพื่อใหก้ำรลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยควำมสะดวกจงึขอใหท้ำ่นผูถื้อหุน้ และ/หรอื ทำ่น
ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดแสดงหลกัฐำนแสดงสิทธิเขำ้รว่มประชุม หรือโปรดน ำหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มแนบเอกสำรส ำคญั
ประกอบกำรมอบฉันทะแสดงต่อพนกังำนผูร้บัลงทะเบียนตัง้แต่เวลำ 12.00 น. เป็นตน้ไป ทัง้นี ้หำกผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะ
แต่งตัง้บคุคลอื่นเขำ้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก หรอืแบบ ข หรือแบบ ค  ที่แนบมำพรอ้มนีต้ำมรำยกำรสิ่งทีส่่งมาดว้ย 5 ในกรณีที่ทำ่นประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้
กรรมกำรอิสระของบริษัทดงัรำยนำมและประวตัิปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 กรุณำระบุช่ือผูร้บัมอบฉันทะพรอ้มแนบ
เอกสำรส ำคญัประกอบกำรมอบฉนัทะโดยบริษัทขอแนะน ำใหใ้ชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่ำนสำมำรถระบกุำรออก
เสียงลงคะแนนไดอ้ยำ่งชดัเจนและโปรดจัดส่งเอกสารมายังเลขานุการบริษัท บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 ชั้น 34 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี ้ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดขั้นตอนกำร
ลงทะเบียน กำรแสดงสิทธิเพื่อเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมถึงขอ้บงัคบับริษัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับกำร
ประชมุผูถื้อหุน้ตำมรำยกำรสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 ตำมล ำดบั 
 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 
 นำยจกัร ีฉนัทเ์รอืงวณิชย ์

ประธำนกรรมกำร 

 

 

 

 

 
เลขำนกุำรบรษัิท 
โทรศพัท:์ 0 2661 6556 ตอ่ 1200 
อีเมลล:์ ir@oceanglass.com   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
บริษัท โอเชยีนกลาส จ ากัด (มหาชน)  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2562 (คร้ังที ่40) 
__________________________________________________________________________________ 

การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 (ครัง้ท่ี 40) เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งจูเนียร  ์         
บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด ์สุขุมวิท เลขท่ี 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ         
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

กรรมการบริษัทท่ีเขา้รว่มประชมุ 
1. นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายกีรติ อสัสกลุ กรรมการ 
3. นายชชัวิน เจริญรชัตภ์าคย ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายธชัพล โปษยานนท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
5. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ 
6.  นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษัทท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุ 
1. นายวรกานต ์ชโูต   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชยัประนิน วิสทุธิผล  กรรมการตรวจสอบ 

ผูบ้ริหารของบริษัทท่ีเขา้รว่มประชมุ 
1. นายอเูดย ์เวอรม์า ผูอ้  านวยการบริหาร สายงานพฒันาลกูคา้และช่องทางจดัจ าหน่าย 
2. นายเสถียร ศรีใสค า ผู้อ  านวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3. นางญาดา แอนดาริส ผูอ้  านวยการบริหาร สายงานทรพัยากรบคุคล 
4. นายกฤษณะ ไพโรจน ์ ผูอ้  านวยการ สายงานการผลิต 

ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั  
นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั   ผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 

ท่ีปรกึษากฎหมายอิสระจาก บริษัท อภิสิทธ์ิ แอนด ์อลัลายแอนซ ์จ ากดั 
นางสาวนวรตัน ์เพชรสงัหาร 
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บรรยากาศก่อนเริ่มการประชมุ 
บริษัทไดจ้ัดสถานท่ีบริเวณหอ้งประชุมเป็นท่ีแสดงผลิตภัณฑข์องบริษัท และวีดีทัศน ์โดยแยกตามตราสินคา้ 
Ocean และ Lucaris ซึง่มุง่เนน้กลุม่ผูบ้ริโภคท่ีแตกตา่งกนัใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัชม  

เริ่มการประชุม  

เริ่มประชมุเวลา 14.00 น.  

นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ประธานกลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วม
ประชมุ และแนะน ากรรมการทกุท่าน ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีของบริษัท และท่ีปรกึษากฎหมายต่อท่ีประชุม ประธาน
แจง้วา่กรรมการสองท่าน ไดแ้ก่ นายวรกานต ์ชโูต และนายชยัประนิน วิสทุธิผล ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุในครัง้นีไ้ด ้ 

จากนั้นประธานได้แถลงว่า  ตามข้อบังคับก าหนดไว้ว่า ท่ีประชุมต้องมีผู ้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก  
ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของ
บริษัท บัดนี ้มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน  34 ท่าน ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้จ านวน 25 ท่าน รวม
จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 59 ท่าน ถือหุน้รวม 14,256,563 หุน้ จากจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายและช าระ
แลว้ทัง้สิน้ 21,330,715 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 66.8358 จงึครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 36 ประธานจึง
กลา่วเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 (ครัง้ท่ี 40) 

ประธานไดเ้รียนเชิญผูถื้อหุน้ 1 ท่าน คือ นางสาวสวุรรณ อดุมเฉลิมเดช ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ นางสาวนุสรา 
บัญญัติปิยพจน ์ท าหนา้ท่ีเป็นสกัขีพยานการนับคะแนน จากนัน้ประธานไดม้อบหมายให้ นางรกัดี ภักดีชุมพล                     
เป็นเลขานุการท่ีประชุมและเป็นผูชี้แ้จงต่อท่ีประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม  โดยไดก้ล่าวว่า 
บริษัทค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งค าถามล่วงหนา้ 
โดยไดป้ระกาศใหท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท ตั้งแต่วนัท่ี  
1 ตลุาคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ทัง้นี ้หลงัจากครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
เสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือกรรมการเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้ส  าหรบัการประชุมครัง้นี ้ดงันัน้ การก าหนด
วาระการประชมุ และการเสนอช่ือกรรมการ จงึมาจากมติท่ีประชมุคณะกรรมการตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ  

ทั้งนี ้เพ่ือความถูกตอ้งในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการท่ีประชุมจึงไดแ้จง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้          
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดร้บัทราบ โดยผูถื้อหุน้ท่ีลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ จะไดร้บัชุดบตัร
ลงคะแนนเสียง ซึ่งจะถือว่าการลงทะเบียนไดเ้สร็จสมบูรณแ์ลว้ โดยในชุดบตัรลงคะแนนจะประกอบไปดว้ยบัตร
ยืนยันการลงทะเบียน บัตรออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ ซึ่งผู ้ถือหุ้นจะตอ้งลงนามและฉีกบัตรให้แก่
เจา้หนา้ท่ี ณ จุดลงทะเบียน และส่วนสดุทา้ยจะเป็นบัตรแสดงความจ านงเขา้เย่ียมชมโรงงาน ซึ่งจะจดัใหม้ีขึน้ใน
วนัท่ี 7 มิถนุายน 2562 จ านวนไมเ่กิน 50 ท่าน  
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ส าหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในชุดบัตรออกเสียงลงคะแนนจะประกอบดว้ย ช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  และ         
งดออกเสียง เพ่ือความถูกตอ้งในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะโปรดออกเสียงลงคะแนน 
เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางสว่น    

ทัง้นี ้หากท่านลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือลงคะแนนเกินกวา่คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ หรือบตัรลงคะแนนมีการขีดฆ่า
โดยไมม่ีการลงลายมือช่ือก ากบัจะถือวา่บตัรลงคะแนนดงักลา่วเป็นบตัรเสีย  

ส าหรบัการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะใชวิ้ธีถามในทกุๆ วาระ วา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ถา้ไมม่ีผูถื้อหุน้ไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้เห็นดว้ย หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัเตรียมไวใ้ห้และสง่มอบใหเ้จา้หนา้ท่ีของ
บริษัท ทัง้นี ้เฉพาะวาระท่ี 5 เรื่องการเลือกตัง้กรรมการ เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 
ไมว่า่ท่านจะออกเสียงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  

ส าหรบัการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนัน้ๆ  

ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นัน้ บริษัทจะบนัทกึ
คะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ท่านนัน้   

อนึ่ง ในการพิจารณาแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระใด ขอใหท้่านซกัถาม
ในช่วงถาม-ตอบของวาระนัน้ๆ หรือใหไ้ปถามในช่วงทา้ยของการประชมุ และกรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุ เพ่ือใหบ้ริษัท 
สามารถระบช่ืุอของท่านไดถ้กูตอ้งเม่ือจดัท ารายงานการประชมุ   

ส าหรบัการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของบริษัทดงันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ เวน้
แตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

2. เวน้แต่ขอ้บังคบันีจ้ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละคนมี
คะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยถือวา่หุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง  

3. การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คนรอ้งขอ และท่ีประชุมมีมติ
ใหล้งคะแนนลับ ก็ใหล้งคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ี
ประชมุก าหนด  
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เวน้แตข่อ้บงัคบัก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

2. กรณีจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของ ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

3. กรณีแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัท ดงันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้แตล่ะคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยถือวา่หุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง  

2. ผูถื้อหุน้จะใชส้ิทธิเลือกบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กินจ านวน
กรรมการท่ีพงึจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

3. ในกรณีผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
ใหแ้ก่บุคคลแต่ละคนนัน้ ไดเ้ท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ ทัง้นี ้โดยจะแบ่งคะแนนเสียง
ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดมิได ้ 

4. บุคคลซึ่งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผู้
ออกเสียงชีข้าด เพ่ือใหไ้ดจ้  านวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

หลงัจากนัน้ประธานจงึด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี คร้ังที ่39 เมื่อวันที ่26 เมษายน 2561 

ประธานไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งท่ี 39 เมื่อวันท่ี                   
26 เมษายน 2561 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวไดจ้ัดท าขึน้และน าส่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ผยแพร่รายงานการ
ประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดถู้กจดัส่ง
ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้   

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายงานการประชมุ ปรากฏว่ามี 
ผูถื้อหุน้สอบถามดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผูถื้อหุน้ ขอใหอ้ธิบายขอ้ความท่ีปรากฏในหนา้ 39 ย่อหนา้สุดทา้ยของรายงานการ
ประชุมท่ีระบวุ่า “การหยดุสายการผลิตเพ่ือซอ่มแซมเตาเป็นเรื่องท่ีจะตอ้งท าในทุก 5-6 ปี ถา้หากบริษัทไม่มีก าลงั
การผลิตสว่นเกิน การหยุดสายการผลิตก็จะท าใหบ้ริษัทมีรายจ่ายท่ีไม่มีรายไดม้ารองรบั แต่เมื่อบริษัทมีก าลงัการ
ผลิตสว่นเกิน บริษัทก็จะมีคา่ใชจ้่ายท่ีมีรายไดม้ารองรบั”  

นายกรีต ิอัสสกุล ตอบผูถื้อหุน้วา่ ประเดน็ค าถามของผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการหยดุสายการผลิตนัน้ เก่ียวขอ้งกบัเรื่อง
การบริหารจดัการและการบญัชี ซึง่จะใหน้ายเสถียร ศรีใสค า เป็นผูต้อบค าถามในสว่นของการบญัชี 

ในดา้นการบริหารจดัการ นายกีรติ อสัสกุล ชีแ้จงว่า โดยปกติแลว้โรงงานประเภทท่ีบริษัทด าเนินกิจการจะมีก าลงั
การผลิตท่ีเหลืออยู่ ทัง้นี ้ในช่วงตัง้แต่ปี 2550 ถึง 2555 บริษัทเดินเครื่องเต็มก าลงัการผลิตมาโดยตลอดเพ่ือให้
เพียงพอตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ อย่างไรก็ดี ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา สถานการณก์ารขายในตลาดไดเ้ปลี่ยนแปลง
ไป ก าลงัการผลิตสินคา้ทั่วโลกยงัคงเหลืออยู่ในตลาดจ านวนมาก ดว้ยเหตนีุ ้บริษัทจงึไมส่ามารถเดินเครื่องผลิตได้
เต็มท่ี และจ าเป็นตอ้งวางแผนหยุดการผลิตเป็นช่วงๆ ซึ่งค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการหยุดสายการผลิตจะน าไป
บนัทกึบญัชีเป็นคา่ใชจ้่ายระงบัการผลิตชั่วคราว  

โดยทั่วไปบริษัทผูผ้ลิตจะน าก าลงัการผลิตส่วนเกินมาใชผ้ลิตสินคา้ใหก้ับลูกคา้เพ่ือน าเงินสดเขา้มาเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในบริษัท แต่หากการซือ้ขายสินคา้ในครัง้นั้นมีการต่อรองราคาท่ีต ่าเกินไป บริษัทก็จะตัดสินใจไม่
จ าหน่าย และเลือกท่ีจะหยุดเครื่องจักรแทน ทั้งนี ้หากบริษัทไม่วางแผนล่วงหนา้ การหยุดสายการผลิตแบบ
ฉบัพลนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทได ้ 

นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทมีเครื่องจักรมากกว่าสิบเครื่อง บริษัทก็จะหยุดเครื่องจักรสลบักนั และในระหว่างการ
หยุดเครื่องจักรนัน้ บริษัทก็จะท าการบ ารุงรกัษาเครื่องจักรนัน้ๆ  ไปดว้ย ดงันัน้ แมจ้ะมีค่าใชจ้่ายจากการหยุด
สายการผลิตซึ่งถือเป็นต้นทุนคงท่ี ท่ีไม่มียอดขายหรือก าไรมาทดแทนได้ บริษัทก็จะถือว่าเป็นการหยุด
สายการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากบริษัทมีโอกาสซอ่มแซม บ ารุงรกัษาเครื่องจกัร  

ดังนั้น โรงงานผลิตจะท างานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ซึ่งหากมีการวางแผนซ่อมบ ารุงเตาหลอม บริษัทก็จะ
บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรไปดว้ย พรอ้มทัง้น าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาปรบัปรุงพฒันา    

นายเสถียร ศรีใสค า  ทวนค าถามและตอบผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมในด้านการบัญชีว่า บริษัทจ าเป็นต้องหยุด
สายการผลิตเพ่ือบ ารุงรกัษาตามแผนงาน แมว้า่ในตลาดจะยงัมีความตอ้งการสินคา้ก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทมีก าลงั
การผลิตสว่นเกิน บริษัทก็สามารถน าสินคา้นัน้ไปจ าหน่ายเพ่ือใหเ้กิดกระแสเงินสดในบริษัทได  ้

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชีแ้จงผูถื้อหุน้เพ่ิมเติมว่า ก าลงัการผลิตส่วนเกิน หมายถึง การผลิตสินคา้ต่อปีท่ีสูง
กว่ายอดขาย ซึ่งในการผลิตเครื่องจกัรจะตอ้งผลิตสินคา้ตลอดทุกวนัตามท่ีนายกีรติ อสัสกุล ไดก้ล่าวไวต้อนตน้ 
ดงันัน้ บริษัทจึงตอ้งวางแผนบริหารจดัการเพ่ือไม่ให้มีสินคา้เพ่ิมมากเกินไป การหยุดสายการผลิตจงึเป็นการปรบั
สมดุลสินคา้คงคลงั มิเช่นนัน้ จะเกิดเป็นค่าใชจ้่ายดา้นวตัถุดิบ ดา้นการจัดเก็บสินคา้ ซึ่งถือเป็นค่าใชจ้่ายท่ีไม่มี
รายไดม้ารองรบั  



 

19 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
ครัง้ท่ี 39 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

มตทิีป่ระชุม  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้ท่ี 39 เป็นรายงานการประชมุท่ี
ถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ทัง้นี ้ระหว่างการประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจ านวน 7 ราย คิดเป็นจ านวน 325,700 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทัง้หมด 66 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี ้14,582,263 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 68.3627 ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท 

-   เห็นดว้ย 14,582,263 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.0000 
-  ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2561 

ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผูจ้ดัการ แถลงในนามของคณะกรรมการใหท่ี้ประชมุ
ทราบถึงผลการด าเนินงานโดยรวมส าหรบัปี 2561 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งบริษัทได้
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปคิวอารโ์คด (QR Code) พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้  

นางสาวจริยา แสงไชยญา แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ บริษัทก าหนดวิสัยทัศน ์
(Vision) ไวว้า่ “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผูน้  าตลาดโลก ดว้ยนวตักรรม ความเป็นเลิศขององคก์ร และการบริหาร
จดัการ พรอ้มทัง้มุ่งมั่นสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลก าไรอย่างต่อเน่ือง” และมี
พันธกิจ (Mission) คือ “สรา้งสุนทรียภาพในการใชชี้วิตดว้ยเครื่องแกว้คุณภาพดี” ซึ่งบริษัทไดก้ าหนดเป้าหมาย
และกลยุทธข์ององคก์รเพ่ือใหบ้รรลวุตัถุประสงคต์ามวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ผลการด าเนินงาน
ในปี 2561 สรุปไดด้งันี ้ 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายไดร้วมจ านวน 2,031 ลา้นบาท ลดลง 136 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.26 
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจ านวน 6.7 ลา้นบาท จากการป้องกัน
ความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา และมีรายไดอ้ื่นจ านวน 3.8 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายไดท่ี้มาจากการ
ขายเศษวสัด ุและการรบัรูร้ายไดค้า่แมพิ่มพใ์นระหวา่งปี  
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บริษัทมีสดัสว่นการขายผ่านกลุม่ลกูคา้ ไดแ้ก่ 

1. กลุม่ลกูคา้ธุรกิจโรงแรม รา้นอาหารและเครื่องดื่ม (Food Service) เท่ากบัรอ้ยละ 65.0 

2. กลุม่ลกูคา้ธุรกิจคา้ปลีก (Retail) เท่ากบัรอ้ยละ 23.0 

3. กลุม่ลกูคา้ธุรกิจบริษัท หา้งรา้น หน่วยงานราชการ (B2B) เท่ากบัรอ้ยละ 9.0 

4. กลุ่มลกูคา้ออนไลน ์เท่ากบัรอ้ยละ 3.0 ซึ่งในส่วนการขายสินคา้ผ่านทางออนไลนน์ัน้ บริษัทเริ่ม
ด าเนินการมาตัง้แตปี่ 2560  

รายได้จากการขาย 

ในปี 2561 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 2,021 ลา้นบาท ลดลง 127 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5.9 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน มีสดัส่วนรายได้จากการขายในประเทศจ านวน 526 ลา้นบาท และจากการขายในต่างประเทศ
จ านวน 1,495 ลา้นบาท มีก าไรขัน้ตน้รวมรอ้ยละ 31.4 ของยอดขาย 

ในปีท่ีผ่านมา การแข่งขนัในตลาดยงัคงเป็นความทา้ทายของบริษัท โดยคู่แข่งหลกัของบริษัทยงัคงเป็นผูผ้ลิตจาก
ประเทศจีน และประเทศตุรกี ซึ่งมีสดัส่วนการส่งออกสินคา้มากกว่าประเทศไทย โดยประเทศจีน มีสดัส่วนการ
ส่งออกมากกว่าประเทศไทยประมาณ 13-14 เท่า และประเทศตุรกี มีสัดส่วนการส่งออกมากกว่าประเทศไทย
ประมาณ 4 เท่า นอกจากนี ้ความผนัผวนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสง่ผลใหค้่าเงินของประเทศคูแ่ข่งอ่อนค่าลง
เมื่อเทียบกบัเงินสกุลดอลล่ารส์หรฐั  เช่น ประเทศตรุกี มีอตัราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลงท่ีรอ้ยละ 33.0 ในขณะท่ีเงิน
สกุลบาทมีอตัราแลกเปลี่ยนแข็งค่าท่ีรอ้ยละ 4.8  และประเทศจีนมีอตัราแลกเปลี่ยนแข็งค่าท่ีรอ้ยละ 2.0 ดงันัน้ 
ประเทศท่ีมีอตัราคา่เงินออ่นคา่จงึมีโอกาสในการขายสินคา้ไดม้ากกวา่ เช่น สินคา้จากประเทศตรุกี เป็นตน้  

นอกจากนี ้ความผนัผวนจากอตัราแลกเปลี่ยนยงัไดส้่งผลกระทบต่อลกูคา้ของบริษัทในประเทศต่างๆ เช่น ลกูคา้
ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีการอ่อนค่าของค่าเงินท่ีรอ้ยละ 2.0  และประเทศอินเดีย ซึ่งมีการอ่อนค่าของค่าเงินท่ี           
รอ้ยละ 5.0 เม่ือเทียบกบัเงินสกลุดอลลา่รส์หรฐั     

ค่าใช้จ่าย 

เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสงูในปีท่ีผ่านมา บริษัทจึงพยายามควบคมุค่าใชจ้่ายต่างๆ ใหด้ีย่ิงขึน้ 
โดยในปี 2561 บริษัทมีค่าใชจ้่ายโดยรวมจ านวน 1,990 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 90 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 0.9 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีค่าใช้ในการบริหารท่ีสูงขึน้อันเกิดจากค่าใชจ้่ายจากการตัดจ าหน่าย
สินทรพัยท่ี์เสื่อมสภาพ และคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน  

ทัง้นี ้ดว้ยการควบคุมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานตามท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงเป็นผลใหบ้ริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 24      
ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 42 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 62.9  
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ด้านการตลาดและการพัฒนาตราผลิตภัณฑ ์

ในปีท่ีผ่านมา ตราสินคา้โอเชียน (Ocean) ไดเ้ปิดตวัแกว้บารรุ์น่คอนเน็กซช์ั่น (Connexion) ซึง่ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ
สดุยอดดีไซนเ์ครื่องแกว้ส าหรบัธุรกิจบริการจากเวทีระดบัโลก (Tableware International Awards of Excellence 
2019) ในงานแอมเบียนเต ้(Ambiente) ณ เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี นอกจากนี ้บริษัทยงัไดพ้ฒันาแกว้
น า้ท่ีสามารถเปลี่ยนสีไดต้ามอุณหภูมิเมื่อมีการเติมน า้เย็นหรือน า้รอ้น และจ าหน่ายสินคา้ดงักล่าวผ่านช่องทาง
ออนไลน ์ซึง่มีอตัราการเติบโตของยอดขายท่ีรอ้ยละ 31.0 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

ส าหรบัตราสินคา้ลคูาริส (Lucaris) บริษัทไดเ้ปิดตวัสินคา้แกว้บารค์ริสตลัคอลเลคชั่นใหม่รุ่นริมส ์(RIMS) ซึ่งได้
ออกแบบและพฒันาร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นค็อกเทลและเครื่องดื่มระดบัโลก โดยไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้เป็น
อย่างด ี

บริษัทไดจ้ัดกิจกรรมใหค้วามรูใ้นเรื่องไวน ์(Wine Master Class) โดยร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญดา้นไวน ์อาทิเช่น Miss 
Sarah Heller ซึ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นไวนท่ี์อายุนอ้ยท่ีสุด Miss Sonal Holland ผูเ้ช่ียวชาญดา้นไวนจ์ากประเทศ
อินเดีย Mr. Magandeep Singh ซอมเมอลิเยร ์(Sommelier) ประเทศอินเดีย และ Mr. Nelson Chow ประธาน
สมาคมซอมเมอลิเยร ์(Sommelier) ประเทศฮ่องกง  

นอกจากนี ้ตราสินคา้ Ocean และ Lucaris บริษัทไดร้ับการตอบรับใหเ้ป็นหนึ่งในผู้จ  าหน่ายสินคา้ล าดับตน้           
(Preferred Supplier) ใหแ้ก่กลุม่โรงแรมชัน้น าระดบัโลก  

การด าเนินงานด้านการผลิต  

ในปีท่ีผ่านมา ฝ่ายผลิตไดต้ิดตัง้เครื่องจกัรใหม่ทดแทนเครื่องจกัรที่เสื่อมสภาพจ านวน 1 เครื่อง ซึ่งเริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 และมีการปรับปรุงคลังเก็บสินคา้ให้ทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ โดย
สามารถจัดเก็บสินคา้ไดสู้งขึน้ถึง 10 ชั้น นอกจากนี ้บริษัทยังด าเนินโครงการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น การลดใชพ้ลงังาน LPG และการปรบัปรุงระบบควบคมุการเผาไหมเ้ตาหลอม 
เป็นตน้ 

การก ากับดูแลกจิการและความรับผิดชอบต่อสังคม  

ในการด าเนินงานดา้นการก ากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม บริษัทไดก้ าหนดเป็นนโยบาย เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถื้อหุน้ ในปีท่ีผ่านมา บริษัท
ไดร้บัการประเมินในโครงการ การก ากับดูแลกิจการท่ีดีในระดบั “ดีเย่ียม” (Very Good) และไดร้บัการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนน 97 คะแนน และบริษัทยังคงส่งเสริมใหม้ีการ
ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นทจุริตของบริษัทอย่างเครง่ครดั 

ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ปีท่ีผ่านมาบริษัทไดจ้ัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม และดูแลผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder) ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร อาทิเช่น 
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- การขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพ่ือพฒันาอย่างต่อเน่ือง   

- การรว่มกิจกรรมปลกูป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางป ูกบันิคมอตุสาหกรรม บางปู 

- การร่วมรณรงคล์ดขยะโดยสนบัสนุนใหน้ักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ในการใชภ้าชนะ
แกว้ท่ีใชซ้  า้ได ้โดยบริษัทใหก้ารสนบัสนนุแกว้สว่นตวัจ านวน 10,000 ใบ  

- การรณรงคใ์หพ้นักงานรกัษ์สิ่งแวดลอ้มในโครงการ Ocean Let's Go Green โดยการสนับสนุนภาชนะแกว้
ส่วนตวัใหก้ับพนักงาน พรอ้มทัง้รณรงค ์“งดใชถุ้งพลาสติก” โดยบริษัทไดจ้ัดเตรียมถุงผา้ใหพ้นักงานใชง้าน
แทนถงุพลาสติก   

- การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ปรบัปรุงอาคารเรียน หอ้งอาหาร และอบรม ใหค้วามรูเ้รื่องการปลูกพืชผกั
สวนครวัเพ่ืออาหารกลางวนั ณ โรงเรียนวดับางกะเจา้กลาง จงัหวดัสมทุรปราการ เมื่อวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้สอบถาม          
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. นายวีระศักดิ ์สาครอรุณ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ 
1.1  ตามท่ีบริษัทมีค่าใชจ้่ายท่ีมาจากก าลงัการผลิตส่วนเกินซึ่งในปี 2560 มีจ านวน 159 ลา้นบาท 

และในปี 2561 มีจ  านวน 76 ลา้นบาทนัน้ บริษัทมีวิธีแยกการบนัทึกค่าใชจ้่ายอย่างไร ระหว่าง
การหยุดสายการผลิตแบบปกติเพ่ือการซ่อมบ ารุง และการหยุดสายการผลิตเน่ืองจากมีก าลงั
การผลิตสว่นเกิน บริษัทบนัทกึเป็นตน้ทนุของสินคา้หรือไม ่หรือบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายปกติ  

นายเสถียร ศรีใสค า ตอบผูถื้อหุน้ว่า ในเรื่องของค่าใชจ้่ายในการหยุดการผลิต หรือค่าใชจ้่าย
จากก าลงัการผลิตส่วนเกินนัน้ บริษัทจะค านวณจากแผนการหยุดเครื่องจกัร โดยเครื่องจกัรของ
บริษัทมีความหลากหลายเพ่ือรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ โดยสินคา้แตล่ะประเภทจะมีความ
ตอ้งการในตลาดท่ีแตกต่างกนั สินคา้ตวัใดท่ีมีความตอ้งการในตลาดลดลง บริษัทก็จะหยุดการ
ผลิต ซึ่งเมื่อหยุดผลิตตามแผนงานแล้ว บริษัทก็จะน าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ เช่น ค่าไฟฟ้า 
ค่าแรงงาน และค่าเสื่อมต่างๆ มาบันทึกบัญชีเป็นรายการค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิต
ชั่วคราว  

1.2 เน่ืองจากบริษัทมีก าลงัการผลิตสว่นเกินจงึท าใหต้อ้งผลิตสินคา้เพ่ิมขึน้ เป็นผลใหบ้ริษัทมีสินคา้
คงคลัง และมีค่าใชจ้่ายเก่ียวกับสินคา้ลา้สมัยเพ่ิมขึน้จากปีก่อน ดังนั้น บริษัทจะด าเนินการ
อย่างไรเพ่ือผลกัดนัใหม้ีการจ าหน่ายสินคา้ลา้สมยัออกไป และน ากระแสเงินสดกลบัเขา้มาใน
บริษัท 
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นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบผูถื้อหุน้ว่า กรณีท่ีสินคา้คงคลงัในปี 2561 มีจ านวนสงูขึน้นัน้
เกิดจากความตอ้งการสินคา้ในตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ลกูคา้มีความตอ้งการสินคา้ท่ี
หลากหลายมากขึน้ ซึ่งบางครัง้หากสินคา้บางรายการขาดไป ลกูคา้บางประเทศก็จะไม่ยอมปิด
ตูส้ินคา้เพ่ือส่งออก ดงันัน้ บริษัทจึงตอ้งวิเคราะหว์่าสินคา้ตัวใดมีความตอ้งการในตลาดบ้าง 
และจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขายสินค้าท่ีหลากหลายได้อย่างไร ทั้งนี ้บริษัทไดล้งทุนซือ้
เครื่องจกัรใหม่เพ่ือผลิตสินคา้ใหม้ีความหลากหลายตามความตอ้งการของตลาด โดยสินคา้คง
คลงัในปี 2561 ท่ีมีจ านวนมากขึน้เน่ืองจากบริษัทตอ้งการเติมเตม็ความตอ้งการสินคา้ของลกูคา้
ในหลายประเทศ แต่ในปีนีบ้ริษัทไดว้างแผนควบคุมการผลิตใหด้ีย่ิงขึน้ ส  าหรบัรายการค่าเผ่ือ
การลดลงของมลูคา่สินคา้ลา้สมยัท่ีเพ่ิมขึน้ นายเสถียร ศรีใสค า จะเป็นผูต้อบค าถาม 

นายเสถียร ศรีใสค า กล่าวเสริมคณุจริยา แสงไชยญา ว่าสาเหตุท่ีสินคา้คงคลงัในช่วงปลายปี 
2561 มีจ านวนเพ่ิมสูงขึน้เน่ืองจากช่วงระหว่างปี 2561-2562 บริษัทมีการซ่อมบ ารุงเตาหลอม 
(Cold Repair) ซึ่งท าใหบ้ริษัทไม่สามารถผลิตสินคา้ในช่วงนั้นได ้ดังนั้น ก่อนซ่อมบ ารุงเตา
หลอม บริษัทจงึตอ้งผลิตสินคา้ส ารองไวเ้พ่ือการขาย  

ส าหรับกรณีรายการค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้ลา้สมัยท่ีเพ่ิมขึน้นั้น เน่ืองจากสินคา้
ดงักล่าวไดถู้กเก็บสะสมมานาน ดงันัน้เพ่ือใหก้ารบริหารสินคา้คงคลังสะทอ้นมูลค่าท่ีแท้จริง 
บริษัทจงึท าการประเมินคณุภาพของสินคา้ และพิจารณาวา่จะสามารถน าไปขายไดห้รือไม ่โดย
มีการจัดกลุ่มสินคา้ เช่น กลุ่มสินคา้ท่ียังขายได ้(Active Product) กลุ่มสินคา้จา้งผลิต (OEM) 
เป็นตน้ ทัง้นี ้คาดวา่รายการตัง้ส  ารองตามท่ีกลา่วขา้งตน้จะลดนอ้ยลงในปี 2562  

1.3  บริษัทมีการจดัการกบัสินคา้คงคลงัท่ีไม่มีมลูคา่อย่างไร ขาย หรือท าลายทิง้เพ่ือไม่ใหก้ระทบกบั
ภาพลกัษณต์ราสินคา้บริษัท 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการแบ่งสินคา้คงคลังออกเป็นกลุ่ม           
สินคา้บางประเภทสามารถขายได ้บางประเภทลดราคาได ้แต่บางประเภทก็ไม่สามารถขายได้
เน่ืองจากเป็นสินคา้จา้งผลิต (OEM) ท่ีมีตราของลกูคา้หรืออยู่ในบรรจภุณัฑข์องลกูคา้ซึ่งจะตอ้ง
ท าลายทิง้ บริษัทจึงตอ้งประเมินว่าสินคา้ใดสามารถน ามาลา้งหรือปรบัปรุงสภาพของสินคา้ให้
สามารถน ากลบัมาขายได ้ 

2. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถอืหุน้ สอบถามว่า 

2.1 ในปี 2561 บริษัทมีรายการค่าใชจ้่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราวจ านวน 76 ลา้นบาท ซึ่ง
ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2560 ท่ีมีจ  านวน 160 ลา้นบาท ซึ่งจากท่ีนายเสถียร ศรีใสค า ไดอ้ธิบายวา่
ในกรณีท่ีบริษัทซ่อมบ ารุงเตาหลอม (Cold Repair) บริษัทจะผลิตสินคา้เต็มก าลงัเพ่ือส ารองไว้
ขาย ก่อนหยดุสายการผลิต สง่ผลใหค้า่ใชใ้นสว่นนีล้ดลง ผูถื้อหุน้เขา้ใจถกูตอ้งหรือไม ่ 
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นายเสถียร ศรีใสค า ตอบผูถื้อหุน้ว่า การผลิตเต็มก าลังก่อนการซ่อมบ ารุงเป็นปัจจัยหนึ่ง            
แต่อีกปัจจัยท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได ้คือ การหยุดซ่อมบ ารุงเตาหลอมซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนีจ้ะถูก
ค านวณรวมเขา้ไปในรายการคา่ใชจ้่ายจากการระงบัการผลิตชั่วคราว ส  าหรบัเครื่องจกัรอื่นท่ียงั
เดินเครื่องได ้บริษัทก็จะน าไปผลิตสินคา้เพ่ือส ารองไวข้ายในช่วงเทศกาลคือ ช่วงเดือนมกราคม-
กมุภาพนัธ ์

2.2  รายการคา่ใชจ้่ายจากการระงบัการผลิตชั่วคราวในปี 2561 จ านวน 76 ลา้นบาท มีการระบไุวใ้น
รายงานประจ าปีว่าประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายเพ่ือซ่อมบ ารุงเตาหลอมเอ (A) จ านวน 26 ลา้นบาท 
หากเป็นเช่นนัน้ แสดงวา่ปีนีม้ีการซอ่มบ ารุงแตค่า่ใชจ้่ายลดลง ผูถื้อหุน้เขา้ใจถกูตอ้งหรือไม่ 

นายเสถียร ศรีใสค า ตอบผูถื้อหุน้ว่า ผูถื้อหุน้เขา้ใจถูกตอ้ง ทัง้นี ้การซ่อมบ ารุงไดเ้กิดขึน้ตัง้แต่
ปี 2561 ตอ่เน่ืองมาถงึปี 2562  

2.3 ผูถื้อหุน้เขา้ใจวา่รายการคา่ใชจ้่ายจากการระงบัการผลิตชั่วคราวในอดีตท่ีผ่านมามีจ านวนเฉลี่ย
กวา่ 100 ลา้นบาท ซึง่หากในปี 2562 ไมม่ีการซอ่มบ ารุงเตาหลอม คา่ใชจ้่ายในสว่นนีก้็จะลดลง
ใช่หรือไม ่

นายเสถียร ศรีใสค า ตอบผูถื้อหุน้ว่า ในปี 2562 จะมีการซ่อมบ ารุงเตาหลอม ซึ่งบริษัทได้
ประกาศแผนการซ่อมบ ารุงดงักล่าวใหท้ราบแลว้ อย่างไรก็ดี บริษัทยังไม่สามารถระบุตัวเลข
แน่นอนวา่คา่ใชจ้่ายจะเป็นจ านวนเท่าใด 

มตทิีป่ระชุม  

ไมม่ีการออกเสียงลงมติในวาระนี ้เน่ืองจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

ประธานรายงานใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบังบการเงินของบริษัท ไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็ส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยบริษัทไดจ้ัดส่งงบการเงิน ใหแ้ก่         
ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้  
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(หน่วย : พันบาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิ 

2561 2560 2561 2560 
สินทรพัยร์วม 3,265,917 3,052,530 3,223,846 3,005,393 
หนีส้ินรวม 1,392,805 1,169,688 1,363,151 1,122,714 
สว่นของผูถื้อหุน้ 1,873,112 1,882,842 1,860,695 1,882,679 
รวมรายได ้ 2,031,094 2,166,696 1,935,114 2,093,783 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได ้ 60,410 107,660 41,859 100,532 
ก าไรสทุธิ 24,457 65,979 11,079 61,149 
ก าไรตอ่หุน้ (หน่วย : บาท) 1.15 3.09 0.52 2.87 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุน้) 21,331 21,331 21,331 21,331 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได ้60.4 ลา้นบาท ก าไรสทุธิจ านวน 24.45 
ลา้นบาท คิดเป็นก าไรตอ่หุน้เท่ากบั 1.15 บาทตอ่หุน้  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินดังกล่าวข้างตน้ ปรากฏว่าไม่มีผู ้ถือหุ้น
สอบถามเพ่ิมเติม ประธานจงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
และรายงานผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามท่ีเสนอ 

มตทิีป่ระชุม  

ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

ทัง้นี ้ระหว่างการประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจ านวน 7 ราย คิดเป็นจ านวน 12,234 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทัง้หมด 73 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี ้14,594,497 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 68.4201 ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท 

-   เห็นดว้ย 14,594,497 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.0000 
-  ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีผลประกอบการก าไรสุทธิส  าหรบัปี 2561 จ านวน 24 ลา้นบาท หรือเท่ากับ 
1.15 บาทตอ่หุน้ ทัง้นี ้บริษัทมีก าไรสะสมจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายรวมจ านวน 50 ลา้นบาท ซึง่ไมน่อ้ยกว่า
รอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน ตามนยัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 46 ดงันัน้ บริษัทจงึไมต่อ้งพิจารณาจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 45 ซึ่งก าหนดหา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
ก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละ
เท่าๆ กนั 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนัน้ บริษัทจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในระยะยาวดงันัน้ 
คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.57 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตอ่หุน้ รวมเป็น
เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 12,158,507.55 บาท โดยคณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราท่ีเสนอนัน้เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทยงัคงมีเงินทนุท่ีมั่นคงสามารถรองรบัการเติบโต
และขยายธุรกิจไดอ้ย่างตอ่เน่ือง  

โดยคณะกรรมการก าหนดใหว้นัท่ี 7 มีนาคม 2562 เป็นวนัใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ในการรบัเงินปันผล (Record Date) และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัดงักลา่วขา้งตน้ ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้
ท่านใดซกัถาม 

ประธานขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.57 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  

มตทิีป่ระชุม  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิจัดสรรเงินก าไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561  ในอตัราหุน้ละ 0.57 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย 14,594,497 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.0000 
-  ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
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วาระที ่5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ  

ประธานไดม้อบหมายให ้นายชัชวิน เจริญรชัตภ์าคย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
แถลงต่อท่ีประชุมในนามของคณะกรรมการว่า ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 23 ไดก้ าหนดไวว้่า ในการประชุม
สามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และ
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจจะไดร้ับเลือกตั้งใหม่ไดอ้ีก ส  าหรับในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562 (ครัง้ท่ี 40) กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน คือ  

1) นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ  

3) นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี ้เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามหลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ 
บริษัทจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาตามกระบวนการสรร
หากรรมการของบริษัทเป็นการลว่งหนา้ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจงึไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน ไดป้ฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท
อย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทตลอด
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถว้นตาม พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑข์อง
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้น 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน เขา้รบัการพิจารณาเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 40 นี ้โดยขอ้มลูประวตัิกรรมการและผลงานไดถู้กจดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้ม
หนงัสือเชิญประชมุแลว้  

เพ่ือความโปรง่ใส กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วไดอ้อกจากท่ีประชมุชั่วคราวเฉพาะวาระนี ้ เพ่ือเปิด
โอกาสใหท่ี้ประชมุพิจารณาหรอืซกัถามกรรมการที่เหลือ 

นายชัชวิน เจริญรชัตภ์าคย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2562 ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

นายชชัวิน เจริญรชัตภ์าคย ์จงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ  
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มตทิีป่ระชุม  

ท่ีประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิเลือกตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่านด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนน
เลือกตัง้เป็นรายบคุคล ดงันี ้ 

1) นายจักรี ฉันทเ์รืองวณิชย์ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

-   เห็นดว้ย 14,590,497 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    99.9726 
-  ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.0000 
-  งดออกเสียง  4,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.0274 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.0000 

2)  นายแมทธิว กจิโอธาน กรรมการอิสระ  

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

-   เห็นดว้ย 14,594,397 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    99.9993 
-  ไมเ่ห็นดว้ย  100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.0007 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.0000 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.0000 

3) นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย 14,590,397 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    99.9719 
-  ไมเ่ห็นดว้ย  100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.0007 
-  งดออกเสียง  4,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.0274 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.0000 

จากนัน้ ประธานจงึเชิญกรรมการที่ไดร้บัเลือกตัง้ดงักลา่วกลบัเขา้มาในหอ้งประชุม และกล่าวตอ้นรบักรรมการทัง้
สามท่านท่ีไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พรอ้มทัง้กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ 
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วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนประจ าปี 2562 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายชัชวิน เจริญรชัต์ภาคย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
แถลงในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิไดร้ับ
ค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ท่ี ซึ่งค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง โบนสั” โดยหลกัเกณฑแ์ละ
ขั้นตอนการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ท่ีและความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทัง้เทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทกุปี  

1) คา่ตอบแทนประจ า คณะกรรมการขอเสนอคา่ตอบแทนรายเดือนส าหรบัปี 2562 ในอตัราเดิมเช่นเดียวกบั
ปี 2561 ดงันี ้

 

ปี 2562 
บาท/คน/เดอืน 
(เสนออัตราเดมิ) 

ปี 2561 
บาท/คน/เดอืน 
(อัตราปัจจุบัน) 

คณะกรรมกำรบริษัท   
 

    
  ประธำนกรรมกำร 81,000 81,000 
  กรรมกำร 45,000  45,000  
คณะกรรมกำรตรวจสอบ   

 
    

  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 25,200 25,200 
  กรรมกำรตรวจสอบ 18,000  18,000  
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน   

 
    

  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 15,700  15,700  
  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 11,200 11,200 

2)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนสั คณะกรรมการขอเสนอใหค้งอตัราเดิมเป็นจ านวนเงินเท่ากับอตัรารอ้ยละ 1.3 
ของเงินปันผลรวมซึง่จ่ายจากผลก าไรจากการด าเนินงานของปีรอบบญัชีท่ีเพ่ิงสิน้สดุลง ปัดเศษขึน้/ลงให้
เต็มจ านวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนอตัราเดิมท่ีไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
(ครัง้ท่ี 39) ซึ่งเท่ากบัจ านวน 160,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณาจัดสรรใหก้รรมการ
แตล่ะท่าน  

3) สิทธิประโยชนอ์ื่น  - ไมม่ี 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏวา่ไมม่ีมีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  

ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดตามท่ีนายชัชวิน เจริญรัชตภ์าคย ์
แถลง 
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เลขานุการท่ีประชมุ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 39 (1) ก าหนดว่าผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้เวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการ ดังนั้น นายกีรติ อัสสกุล และนายนภัทร อัสสกุล ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้น               
มีคะแนนเสียงรวมจ านวน 2,089,309 เสียง จึงเขา้เง่ือนไขตามขอ้บงัคบัดงักลา่วซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจ านวน
เสียงดงักลา่วไดถ้กูบนัทกึในระบบเรียบรอ้ยแลว้   

มตทิีป่ระชุม  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ส าหรบัปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง 
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ โดยผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ 

 -    เห็นดว้ย 12,505,188 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     100.0000 
-  ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ีและก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2562 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายธัชพล โปษยานนท ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อท่ีประชมุในนามของ
คณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชี
ธรรมนิติ จ  ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด มีความน่าเช่ือถือและประสบการณเ์พียงพอ และไมม่ี
ความสัมพันธ์หรือส่วนไดส้่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคล
ดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รายนามผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตมีดงัตอ่ไปนี ้ 

1) นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9169 หรือ 

2) นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัดิ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4752 หรือ 

3) นายพจน ์อศัวสนัติชยั  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4891  

โดยใหผู้ใ้ดผูห้นึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทส าหรบัปี 2562 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่
สามารถปฏิบัติงานได ้ใหบ้ริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562 เป็นจ านวนเงิน
รวม 1,150,000 บาท ซึ่งเป็นอตัราท่ีเพ่ิมขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 4.5 ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นท่ี
เรียกเก็บเท่าท่ีจ าเป็น เช่น คา่ใชจ้่ายในการเดินทาง เป็นตน้ 

อนึ่ง บริษัทย่อยท่ีจดัตัง้ในประเทศไทยจะใชส้  านักงานสอบบญัชีเดียวกบับริษัท  ส าหรบับริษัทย่อยท่ีจัดตัง้ขึน้ใน
ตา่งประเทศจะพิจารณาใชส้  านกังานสอบบญัชีในทอ้งถ่ิน 
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คณะกรรมการไดม้ีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ดงักลา่ว 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกบัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดซกัถาม  

ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และอนุมตัิการก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2562 ดงัรายละเอียดตามท่ีแถลง  

มตทิีป่ระชุม  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และอนุมตัิก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย 14,594,497 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.0000 
-  ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค ์

ประธานไดชี้แ้จงใหท่ี้ประชมุทราบวา่ เพ่ือใหว้ตัถปุระสงคข์องบริษัทสอดคลอ้งกบัการด าเนินกิจการในปัจจบุนั และ
กิจการท่ีมีแผนจะด าเนินการในอนาคต จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ          
ขอ้ 3. วตัถปุระสงค ์เพ่ิมอีก 3 ขอ้ ดงันี ้

ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบริษัท มีจ านวน 32 ขอ้ 

ขอ้ 30 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือขายสินคา้และรับจา้งท าของ ตามวัตถุประสงคท์ั้งหมด
ใหแ้ก่บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล สว่นราชการและองคก์ารของรฐั 

ขอ้ 31 ประกอบกิจการการจ าหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินคา้และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค จ าหน่ายผ่าน
แค็ตตาล็อก จ าหน่ายผ่านรา้นคา้ของบริษัท จ าหน่ายผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต หรือ
ลกัษณะธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์จ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่าย และเว็บไซตข์องตวัแทน
จ าหน่ายหรือคูค่า้ทางธุรกิจเมื่อไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

ขอ้ 32 ประกอบกิจการใหบ้ริการเก่ียวกับการจดัการ การใหค้  าแนะน า รบัเป็นท่ีปรึกษา การ
จัดการสมัมนา การจัดการฝึกอบรม การวิจัย ในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษัท 
ทัง้ภายในและภายนอกราชอาณาจกัร 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเรื่องการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทขา้งตน้ ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้
สอบถามเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดสรุปดงันี ้

นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผูถื้อหุน้ ขอใหชี้แ้จงลกัษณะกิจการภายใตว้ตัถปุระสงค ์ขอ้ 32  

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชีแ้จงผูถื้อหุน้วา่ ในอนาคต บริษัทอาจมีแผนท่ีจะใหบ้ริการจดัการอบรมในดา้นต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการหลกัของบริษัท ใหแ้ก่ลกูคา้หรือคูค่า้ท่ีสนใจ และก่อใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมเติมแก่บริษัท 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท และ
แกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3. วตัถปุระสงค ์ตามท่ีประธานเสนอ 

มตทิีป่ระชุม  

ท่ีประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัท และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ขอ้ 3. วตัถุประสงค ์ตามท่ีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย 14,594,497 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.0000 
-  ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา แต่มีผูถื้อหุน้สอบถามเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้ 

นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวกบัแผนการซอ่มบ ารุงเตาหลอมของบริษัทในปีนี ้ 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบว่า ในปีนี ้บริษัทมีแผนซ่อมบ ารุงเตาหลอมบี (B) เพ่ิมเติมจากการซ่อมบ ารุง       
เตาหลอมเอ (A) ซึง่ด  าเนินการตอ่เน่ืองจากปีท่ีแลว้  

ประธานกลา่วขอบคณุถือหุน้ท่ีไดส้ละเวลามารว่มประชมุและใหข้อ้คิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงตอ่บริษัท 

พิธีกรไดข้อความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการประชมุในครัง้นี ้เพ่ือ
บริษัทจะไดน้ าไปปรบัปรุงการจดัประชมุครัง้ตอ่ไป  

ประธานกลา่วปิดประชมุ เลิกประชมุเมื่อเวลา 15.20 นาฬิกา 

ลงช่ือ นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ ประธานท่ีประชมุ 
   
ลงช่ือ นางรกัดี ภกัดีชมุพล เลขานกุารที่ประชมุ 
  และผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
รายงานประจ าปี 2562 

ในรูปแบบคิวอารโ์คด (QR-Code) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หำกทำ่นผูถื้อหุน้มคีวำมประสงคจ์ะขอรบัหนงัสอืรำยงำนประจ ำปี 2562 กรุณำกรอกรำยละเอียดตำม
แบบฟอรม์ “แบบขอรบัหนงัสอืรำยงำนประจ ำปี 2562” ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 10 
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 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เข้ารับการเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบก าหนดออกตามวาระ   
ชื่อ – สกุล  : นายวรกานต ์ ชูโต 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมกำรอิสระ  

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
อายุ : 66 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วุฒกิารศกึษา 
 

: ปรญิญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร ์
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

การอบรมสัมมนา : Director Certification Program (DCP 99/2008) 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

: วนัท่ี 27 กมุภำพนัธ ์2550                  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 13 ปี (รวมระยะเวลำท่ีจะด ำรงต  ำแหน่งจนครบวำระในครำวนีอี้ก 3 ปี เป็น 16 ปี)   
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 

ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีทีผ่่านมา : - สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำก่อนรำยงำน
ตอ่ตลำดหลกัทรพัย ์และก ำกบัดแูลสอบทำนงำนตรวจสอบภำยในใหเ้ป็นไปตำม
แผนงำน รวมทัง้ประเมินควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำร
ควบคมุภำยใน 

- ทบทวนกรอบกำรบรหิำรควำมเส่ียง พรอ้มทัง้พิจำรณำก ำหนดเกณฑก์ำรประเมิน
ควำมเส่ียง ใหมี้ควำมเหมำะสม  

- ใหค้  ำปรกึษำในกำรวำงแผนธุรกิจ กำรก ำหนดกลยทุธ ์และใหข้อ้เสนอแนะดำ้นตำ่งๆ
ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่คณะผูบ้รหิำร 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
 

: คณะกรรมกำรบรษิัท  เขำ้รว่ม 9 ครัง้ จำกทัง้หมด 12 ครัง้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  เขำ้รว่ม 4 ครัง้ จำกทัง้หมด   4 ครัง้ 
กำรประชมุผูถื้อหุน้   เขำ้รว่ม - ครัง้  จำกทัง้หมด   1 ครัง้ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 
 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวักบัผูบ้รหิำร หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ไม่มี 
ควำมสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษิัท/บรษิัทใหญ่/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิตบิคุคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ 

1. กรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง ท่ีปรกึษำท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ 

2. ผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษำกฎหมำย 

3. ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดอ้ย่ำงอิสระ (เช่น 
กำรซือ้/ขำย วตัถดุบิ/สินคำ้/บรกิำร กำรยืม/ใหกู้ยื้มเงิน) พรอ้มระบขุนำดของรำยกำรดว้ย(ถำ้มี) 

              
 
ไม่เป็น   

ไม่เป็น   

ไม่มี                                             
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เข้ารับการเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบก าหนดออกตามวาระ   
ชื่อ – สกุล  : นายนภัทร  อัสสกุล 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมกำร 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
อายุ : 43 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วุฒกิารศกึษา 
 

: - บรหิำรธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย ์ (RE-CU) 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกิจ 
สถำบนับณัฑิตบรหิำรธุรกิจศศนิทร ์จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- ปรญิญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร ์ 
Babson College สหรฐัอเมรกิำ 

การอบรม / สัมมนา : - หลกัสตูรกำรบรหิำรกำรทอ่งเท่ียวส ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงู รุน่ท่ี 3 ประจ ำปี 2562 
กำรทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

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

- Director Certification Program (DCP 31/2003) 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%)  0.44 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคร้ังแรก : วนัท่ี 10 มิถนุำยน 2545                   
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 18 ปี  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 3 กิจการ 

: 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร  บจ. แฮนส ์เมเนจเมนท ์
2556 – ปัจจบุนั  กรรมกำร  บจ. อำร ์เอ็ม ไอ 
2547 – ปัจจบุนั  กรรมกำรผูจ้ดักำร บจ. สยำมเอสเตท 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีทีผ่่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ญำตกิรรมกำร 

ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีทีผ่่านมา  - ใหค้  ำปรกึษำและขอ้เสนอแนะดำ้นกำรสรรหำกรรมกำร และพิจำรณำคำ่ตอบแทน
กรรมกำร 

- ใหค้  ำปรกึษำในกำรวำงแผนธุรกิจ กำรก ำหนดกลยทุธ ์และใหข้อ้เสนอแนะดำ้นตำ่งๆ
ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่คณะผูบ้รหิำร  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
 

 คณะกรรมกำรบรษิัท  เขำ้รว่ม 11ครัง้ จำกทัง้หมด 12 ครัง้ 
คณะกรรมกำรสรรหำฯ  เขำ้รว่ม  3 ครัง้ จำกทัง้หมด   3 ครัง้ 
กำรประชมุผูถื้อหุน้   เขำ้รว่ม  1 ครัง้ จำกทัง้หมด   1 ครัง้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เข้ารับการเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบก าหนดออกตามวาระ   
ชื่อ – สกุล  : นางสาวจริยา  แสงไชยญา 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมกำรผูจ้ดักำร 
อายุ : 54 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วุฒกิารศกึษา 
 

: - ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกิจ   
สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำรศำสตร  ์

- ปรญิญำโท สำขำวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  
Colorado State University สหรฐัอเมรกิำ 

- ปรญิญำตรี คณะวทิยำศำสตร ์สำขำเคมีวศิวกรรม 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

การอบรม / สัมมนา : - Director Certification Program (DCP 258/2018) 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology  
Licensed Program of SCQuARE International organized by Simplework 

- Total Quality Management  
AOTS ประเทศญ่ีปุ่ น 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%)  ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคร้ังแรก : วนัท่ี 21 มีนำคม 2561                   
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 2 ปี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) จ านวน 3 กิจการ 

: 2562 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษิัท ครสิตลั เคลียร ์อินโนเวชั่น จ ำกดั 
2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท โอเชียนกลำส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ)้ จ  ำกดั 
2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท โอเชียนกลำส เทรดดิง้ อินเดีย จ ำกดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 
ปีทีผ่่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไม่มี 

ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีทีผ่่านมา : - บรหิำรจดักำรและควบคมุดแูลกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิัทใหเ้ป็นไปตำมแผน
ธุรกิจ และกลยทุธท่ี์วำงไว ้

- ด ำเนินงำนตำมท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกมติท่ีประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือมติ
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
 

: คณะกรรมกำรบรษิัท  เขำ้รว่ม 11 ครัง้ จำกทัง้หมด 12 ครัง้ 
กำรประชมุผูถื้อหุน้   เขำ้รว่ม   1 ครัง้ จำกทัง้หมด   1 ครัง้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
กรรมการอิสระ  หมายถงึ กรรมการที่มีคุณสมบัตติามหรือเท่ากับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท  ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปี  ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักลำ่ว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษัิท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำมำรดำ        
คูส่มรส พี่นอ้ง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บั
กำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม         
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปี 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี  ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรอืที่ปรกึษำทำงกำรเงิน 
ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย  
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปี 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้สว่นที่มีนยัในหำ้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมกำรที่มีสว่นรว่มบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษัิท 

ภำยหลงัไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตำมวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมกำรอิสระ
อำจไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 
(collective decision) ได ้  
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ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ
หรือกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูค่ำที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) ใหไ้ดร้บักำรผ่อนผนัขอ้หำ้มกำรมีหรือเคยมี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจหรอืกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูคำ่ดงักลำ่ว ก็ต่อเมื่อบริษัทไดจ้ดัใหม้ีควำมเห็นคณะกรรมกำร
บริษัทที่แสดงวำ่ไดพ้ิจำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แลว้ว่ำ กำรแต่งตัง้บคุคลดงักลำ่วไม่มีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่
และกำรใหค้วำมเห็นที่เป็นอิสระ และจดัใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวำระพิจำรณำแตง่ตัง้
กรรมกำรอิสระดว้ย 

           (ก)  ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจหรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชีพ ที่ท ำใหบ้คุคลดงักลำ่วมี คณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตำม 
หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด 

           (ข)  เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 

           (ค)  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบรษัิทในกำรเสนอใหม้ีกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็น กรรมกำรอิสระ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A 
 
 เขียนท่ี………………….……...…………………… 
 Made at 
 วนัท่ี……......เดือน…...……….…พ.ศ….……… 
 Date       Month              Year 

 
(1) ขำ้พเจำ้………..………………..……………………………………………………………………………...…..………………………………………… 
 I/We 
สญัชำต…ิ……………………………..… อยู่บำ้นเลขท่ี……………..…………..………………………………………………………………..………… 
Nationality                      Residing at No. 

 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท โอเชียนกลำส จ ำกดั (มหำชน) โดยถือหุน้ทัง้สิน้ รวม ….…………………………………………….……….…………….…หุน้ 
A shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of                                                                                                            shares(s), 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั……………………………………………………………………………………………………………………….เสียงดงันี ้
and having rights to vote equivalent to                                                                                               vote(s), the details of which are as follows: 
 

หุน้สำมญั………………………หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั……………………………เสียง 
ordinary share for    share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
หุน้บรุมิสทิธิ………-….……….หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั…….……-…………………เสียง 
preferred share for  share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  

 3.1 …………………………………………………………………………………………………………………อำย…ุ……………ปี 
 hereby authorize                                                                                                                                          age 

อยู่บำ้นเลขท่ี………………………………………………………………………………………………………………………………… 
residing at  
 

  3.2 นำยชชัวิน เจริญรชัตภ์ำคย ์(กรรมกำรอิสระ) อำยุ 59 ปี อยู่บำ้นเลขท่ี 7 ซอยแยกซอยสำมมิตร ถนนสขุุมวิท 16 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหำนคร 

  Mr. Chatchawin Chareon-Rajapark (Independent Director), 59 years old, residing at 7, Soi Yak Soi Sammitr, Sukhumvit 16 Road, 
Klongtoey, Bangkok    

         
   3.3 นำยธชัพล โปษยำนนท ์(กรรมกำรอิสระ) อำย ุ54 ปี อยู่บำ้นเลขท่ี 2120/53 ถนนจนัทน ์แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำกรุงเทพมหำนคร  
  Mr. Tachapol Poshayanonda (Independent Director), 54 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, 

Bangkok 
 
เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพ่ือเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 (ครัง้ท่ี 41) ในวนัพธุท่ี 29 กรกฎำคม 
2563 เวลำ 14.00 น. 
to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 (No. 41), 
convened on Wednesday, July 29, 2020 at 2.00 p.m. 
 
กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุนัน้ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดท้  ำเองทกุประกำร  
Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects. 

 
 

ลงช่ือ………………………………….…………………….ผูม้อบฉนัทะ 
Signed                                                                    Proxy Grantor 
 
ลงช่ือ……………………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed                                                                        Proxy Holder 

 
หมำยเหต:ุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้น

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
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. 
 

โปรดกำเครื่องหมำย
หนำ้ผูร้บัมอบฉันทะ

เพียงช่ือเดียว 

Please mark a 
sign in front of 
only one proxy 

name 

อำกรแสตมป์  
20 บำท 

Duty Stamp 
Baht 20 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B 
 

 เขียนท่ี………………….……...…………………… 
 Made at 
 วนัท่ี……......เดือน…...……….…พ.ศ….……… 
  Date            Month               Year 

 
(1) ขำ้พเจำ้………..………………..……………………………………………………………………………...…..………………………………………… 
 I/We 
สญัชำต…ิ……………………………..… อยู่บำ้นเลขท่ี……………..…………..………………………………………………………………..………… 
Nationality                      Residing at No. 

 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท โอเชียนกลำส จ ำกดั (มหำชน) โดยถือหุน้ทัง้สิน้ รวม ….…………………………………………….……….…………….…หุน้ 
A shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of                                                                                                            shares(s), 
 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั……………………………………………………………………………………………………………………….เสียงดงันี ้
and having rights to vote equivalent to                                                                                               vote(s), the details of which are as follows: 
 

หุน้สำมญั………………………หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั……………………………เสียง 
ordinary share for    share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
หุน้บรุมิสทิธิ………-….……….หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั…….……-…………………เสียง 
preferred share for  share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  

 3.1 ………………………………………………………………………………………………………………อำย…ุ……………ปี 
 hereby authorize                                                                                                                                          age 

อยู่บำ้นเลขท่ี………………………………………………………………………………………………………………………………… 
residing at  
 

  3.2 นำยชชัวิน เจริญรชัตภ์ำคย ์(กรรมกำรอิสระ) อำยุ 59 ปี อยู่บำ้นเลขท่ี 7 ซอยแยกซอยสำมมิตร ถนนสขุุมวิท 16 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 

  Mr. Chatchawin Chareon-Rajapark (Independent Director), 59 years old, residing at 7, Soi Yak Soi Sammitr, Sukhumvit 16 Road, 
Klongtoey, Bangkok    

         
   3.3 นำยธชัพล โปษยำนนท ์(กรรมกำรอิสระ) อำย ุ54 ปี อยู่บำ้นเลขท่ี 2120/53 ถนนจนัทน ์แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำกรุงเทพมหำนคร  
  Mr. Tachapol Poshayanonda (Independent Director), 54 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, 

Bangkok 
 
เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพ่ือเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 (ครัง้ท่ี 41) ในวนัพธุท่ี 29 กรกฎำคม 
2563 เวลำ 14.00 น. 
to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 (No. 41), 
convenes on Wednesday, July 29, 2020 at 2.00 p.m. 
 
(4)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุดงันี ้

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

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 

  

อำกรแสตมป์  
20 บำท 

Duty Stamp 
Baht 20 

 

โปรดกำเครื่องหมำย
หนำ้ผูร้บัมอบฉันทะ

เพียงช่ือเดียว 

Please mark a 
sign in front of 
only one proxy 

name 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
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วาระที ่1 
Agenda 1 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 (คร้ังที ่40) เมือ่วันที ่25 เมษายน 2562 
To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 (No.40) convened on April 25, 2019 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที ่2 
Agenda 2 

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2562 
To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2019 

 ไม่มีกำรออกเสียงลงมตใินวำระนี ้/ Voting for this agenda is not required 
 

วาระที ่3 
Agenda 3 

พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562  
To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor’s report for the yea r ended 
December 31, 2019  

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที ่4 
Agenda 4 

พจิารณาอนุมัตจัิดสรรก าไรสุทธิ งดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
To approve the allocation of net profit, no dividend payment for the year 2019, and acknowledge the interim dividend payment 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล / Acknowledge the interim dividend payment 

 ไม่มีกำรออกเสียงลงมตใินวำระนี ้/ Voting for this agenda is not required 
 

วาระที ่5 
Agenda 5 

พจิารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
To elect the directors to succeed those retiring by rotation 

 เลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ I  To elect the entire directors                 
  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 เลือกตัง้กรรมกำรบำงรำยดงันี ้ I  To elect director individually as follows: 
 5.1  นำยวรกำนต ์ชโูต I Mr. Woragan Xuto  
  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 5.2   นำยนภทัร อสัสกลุ I Mr. Naputt Assakul 
  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 5.3   นำงสำวจรยิำ แสงไชยญำ I Miss Jariya Sangchaiya 
  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระที ่6 
Agenda 6 

พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
To fix the remuneration of Directors, the Audit Committee members, and the Nomination and Remuneration Committee members for the 
year 2020 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที ่7 
Agenda 7 

พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2020 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที ่8 
Agenda 8 

พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษัทเร่ืองการจัดประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์
To approve the amendment to the Company’s Articles of Association regarding Electronic Meeting 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
วาระที ่9 
Agenda 9 

พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงคข์องบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค ์ 
To approve the amendment to the Company’s Objectives and the Company’s Memorandum of Association, Article 3 Objectives of the 
Company  

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
(5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี้ ใหถื้อว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่

เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 
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. 
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(6)   ค ำแถลงหรือเอกสำรหลกัฐำนอ่ืนๆ (ถำ้มี) ของผูร้บัมอบฉนัทะ …………………………………………… 
The proxy holder’s statement or any other evidences (if any) 

(7) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้  หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลง
มตใินเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องท่ีขำ้พเจำ้ระบไุวข้ำ้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง  หรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประกำรใด  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ
มีสทิธิพิจำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
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. 

 
กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุนัน้ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดท้  ำเองทกุประกำร 
Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects. 

 
ลงช่ือ…………………………………………….….. 
Signed                                    

ผูม้อบฉนัทะ  
Proxy Grantor 

 
ลงช่ือ………………………………………..……….. 
Signed                                    
 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Proxy Holder 

หมายเหต ุ 
1.   ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ  จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ

หลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
2.  วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรบำงรำย 
3.  กรณีหำกมีขอ้ก ำหนดหรือขอ้บงัคับใดก ำหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสำรหลกัฐำนอ่ืนใดเช่น กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียในกิจกำรเรื่อง

ใดท่ีไดเ้ขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนก็สำมำรถแถลงหรือแสดงเอกสำรหลกัฐำนโดยระบไุวใ้นขอ้ (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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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C 
(ส าหรับผู้ถือหุน้ต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ใหคั้สโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
 

 เขียนท่ี………………….……...…………………… 
 Made at 
 วนัท่ี……......เดือน…...……….…พ.ศ….……… 
  Date            Month               Year 

 
(1) ขำ้พเจำ้………..………………..……………………………………………………………………………...…..……………………………………… 
 I/We 
สญัชำต…ิ……………………………..… อยู่บำ้นเลขท่ี……………..…………..………………………………………………………………..………… 
Nationality                      Residing at No. 
(2)  ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั..................................................................................................................  
Being a Custodian of 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้บรษัิท โอเชียนกลำส จ ำกดั (มหำชน) โดยถือหุน้ทัง้สิน้ รวม ….….…………………………………….......................…..………...………หุน้ 
who is a shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of                                                                                                   shares(s), 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั…………………….…………………………...…..…………………………...….......................…………..…เสียง ดงันี ้
and having rights to vote equivalent to                                                                                               vote(s), the details of which are as follows: 

หุน้สำมญั………………………หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั……………………………เสียง 
ordinary share for    share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
หุน้บรุมิสทิธิ………-….……….หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั…….……-…………………เสียง 
preferred share for  share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  

 3.1 ………………………………………………………………………………………………………………อำย…ุ……………ปี 
 hereby authorize                                                                                                                                          age 

อยู่บำ้นเลขท่ี………………………………………………………………………………………………………………………………… 
residing at  

  3.2 นำยชชัวิน เจริญรชัตภ์ำคย ์(กรรมกำรอิสระ) อำยุ 59 ปี อยู่บำ้นเลขท่ี 7 ซอยแยกซอยสำมมิตร ถนนสขุุมวิท 16 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 

  Mr. Chatchawin Chareon-Rajapark (Independent Director), 59 years old, residing at 7, Soi Yak Soi Sammitr, Sukhumvit 16 Road, 
Klongtoey, Bangkok    

           3.3 นำยธชัพล โปษยำนนท ์(กรรมกำรอิสระ) อำย ุ54 ปี อยู่บำ้นเลขท่ี 2120/53 ถนนจนัทน ์แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำกรุงเทพมหำนคร  
  Mr. Tachapol Poshayanonda (Independent Director), 54 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, 

Bangkok 

เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพ่ือเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 (ครัง้ท่ี 41) ในวนัพธุท่ี 29 กรกฎำคม 
2563 เวลำ 14.00 น. 
to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 (No. 41), 
convenes on Wednesday, July 29, 2020 at 2.00 p.m. 

(4) จ ำนวนคะแนนเสียงท่ีขำ้พเจำ้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในกำรเขำ้รว่มประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
     Details of the number of votes which I authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows: 
 เทำ่กบัจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีขำ้พเจำ้ถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนไดต้ำมขอ้ (2) 

Equivalent to the total number of shares I am holding and entitled to vote in accordance with (2) 
  บำงสว่น  คือ     หุน้สำมญั ………………….หุน้  และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได…้…………เสียง 

Only partially; Ordinary share for         shares, having voting rights equivalent to      vote(s) 
รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด………………………………เสียง 
Total voting rights for                                                          vote(s) 
 

โปรดกำเครื่องหมำย
หนำ้ผูร้บัมอบฉันทะ

เพียงช่ือเดียว 

Please mark a 
sign in front of 
only one proxy 

name 

อากรแสตมป์  

20 บาท 

Duty Stamp 

Baht 20 
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 (5)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้
I hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows: 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 

วาระที ่1 
Agenda 1 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 (คร้ังที ่40) เมือ่วันที ่25 เมษายน 2562 
To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 (No.40) convened on April 25, 2019 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที ่2 
Agenda 2 

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2562 
To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2019 

 ไม่มีกำรออกเสียงลงมตใินวำระนี ้/ Voting for this agenda is not required 
 

วาระที ่3 
Agenda 3 

พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562  
To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor’s report for the yea r ended 
December 31, 2019  

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที ่4 
Agenda 4 

พจิารณาอนุมัตจัิดสรรก าไรสุทธิ งดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
To approve the allocation of net profit, no dividend payment for the year 2019, and acknowledge the interim dividend payment 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล / Acknowledge the interim dividend payment 

 ไม่มีกำรออกเสียงลงมตใินวำระนี ้/ Voting for this agenda is not required 
 

วาระที ่5 
Agenda 5 

พจิารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
To elect the directors to succeed those retiring by rotation 

 เลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ I  To elect the entire directors                 
  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 เลือกตัง้กรรมกำรบำงรำยดงันี ้ I  To elect director individually as follows: 
 5.1  นำยวรกำนต ์ชโูต I Mr. Woragan Xuto  
  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 5.2   นำยนภทัร อสัสกลุ I Mr. Naputt Assakul 
  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 5.3   นำงสำวจรยิำ แสงไชยญำ I Miss Jariya Sangchaiya 
  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระที ่6 
Agenda 6 

พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
To fix the remuneration of Directors, the Audit Committee members, and the Nomination and Remuneration Committee members for the 
year 2020 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที ่7 
Agenda 7 

พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2020 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที ่8 
Agenda 8 

พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษัทเร่ืองการจัดประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์
To approve the amendment to the Company’s Articles of Association regarding Electronic Meeting 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
วาระที ่9 
Agenda 9 

พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงคข์องบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค ์ 
To approve the amendment to the Company’s Objectives and the Company’s Memorandum of Association, Article 3 Objectives of the 
Company  

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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 (6)  ค  ำแถลงหรือเอกสำรหลกัฐำนอ่ืนๆ (ถำ้มี) ของผูร้บัมอบฉนัทะ …………………………………………… 
The proxy holder’s statement or any other evidences (if any) 

 (7) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้  หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำร
พิจำรณำหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องท่ีขำ้พเจำ้ระบไุวข้ำ้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง  หรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประกำรใด  ใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 

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. 

กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุนัน้ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดท้  ำเองทกุประกำร 
Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects. 

 
ลงช่ือ………………………………….. Signed                                    
(………………………………………………..) 

ผูม้อบฉนัทะ  
Proxy Grantor 

 
ลงช่ือ………………………………….. Signed                                    
(………………………………………………..) 

ผู้ ร ับมอบฉันทะ 
Proxy Holder 

หมายเหตุ  
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ใหเ้ทำ่นัน้ 

2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะมีดงัตอ่ไปนี ้
ก. หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
ข. หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้ 

4. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรบำงรำย 
5. กรณีหำกมีขอ้ก ำหนดหรือขอ้บงัคบัใดก ำหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสำรหลกัฐำนอ่ืนใดเช่น กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูมี้สว่นไดเ้สียใน
กิจกำรเรื่องใดท่ีไดเ้ขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนก็สำมำรถแถลงหรือแสดงเอกสำรหลกัฐำนโดยระบไุวใ้นขอ้ (6) 

Note:  
1. The Proxy Form C shall only be used by foreign shareholders with custodian in Thailand  
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are as follows. 

a. Power of Attorney from the shareholder authorized a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  
b. Letter confirming that the person executing the Proxy Form has obtained a custodian license. 

3.   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. 

4.  Regarding the agenda to elect the directors, the entire directors or certain directors may be elected. 
5.  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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สิ่งที่ส่งมาด้วย  5 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

Annex attached to the Proxy 
 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท โอเชียนกลำส จ ำกดั (มหำชน) 
Granting of proxy as a shareholder of Ocean Glass Public Company Limited 

 
ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 (ครัง้ที่ 41) ในวนัพธุท่ี 29 กรกฎำคม 2563 เวลำ 14.00 น. 

at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 (No. 41) to be held on Wednesday, July 29, 2020 at 2.00 p.m. 
 
วำระท่ี……………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

  เหน็ดว้ย 
 Approve 

 ไม่เหน็ดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง  
Abstain 

 
วำระท่ี……………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

  เหน็ดว้ย 
 Approve 

 ไม่เหน็ดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง  
Abstain 

 
วำระท่ี……………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

  เหน็ดว้ย 
 Approve 

 ไม่เหน็ดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง  
Abstain 

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

ลงช่ือ……………………………………….. 
Signed                                    
 

ผูม้อบฉนัทะ  
Proxy Grantor 

 
 

ลงช่ือ……………………………………….. 
Signed                                    
 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Proxy Holder 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น  
ชื่อ – สกุล  : นายชัชวิน เจริญรัชตภ์าคย ์
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมกำรอิสระ 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ   
พิจำรณำค่ำตอบแทน 
กรรมกำรตรวจสอบ 

อายุ : 59 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ทีอ่ยู่ : เลขท่ี 7 ซอยแยกซอยสำมมิตร ถนนสขุมุวทิ 16  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
วุฒกิารศกึษา 
 

: - ปรญิญำเอก สำขำกำรจดักำร  
- ปรญิญำโท สำขำกำรจดักำร  
- ปรญิญำตรี สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ 

Massachusetts Institute of Technology สหรฐัอเมรกิำ 
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) 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคร้ังแรก  วนัท่ี 19 เมษำยน 2548 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 15 ปี  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2557 - ปัจจุบนั  ประธำนกรรมกำรบรหิำร  

 บมจ.อีสเทอรน์สตำร ์เรียลเอสเตท 
2552 - 2561  กรรรมกำรอิสระ  
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
 และกรรมกำรนโยบำยและกลยทุธ ์ 
   บมจ.ไทยประกนัภยั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

: 2541 - ปัจจุบนั  กรรมกำรผูจ้ดักำร 
   บจ. เพรสิเดน้ทโ์ฮเตล็และทำวเวอร ์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่
ผ่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

: ไม่มี 

กรรมกำรมีส่วนไดส้่วนเสีย ในวำระที่ 6 พิจำรณำอนมุตักิ  ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 
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  สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น  
ชื่อ – สกุล  : นายธัชพล โปษยานนท ์
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
อายุ : 54 ปี 

สัญชาติ : ไทย 
ทีอ่ยู่ : เลขท่ี 2120/53 ถนนจนัทน ์แขวงช่องนนทรี  

เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 
วุฒกิารศกึษา 
 

: - ปรญิญำเอก สำขำ Engineering Management  
- ปรญิญำโท สำขำ Engineering Management  
 University of Missouri-Rolla  สหรฐัอเมรกิำ 
- ปรญิญำโท สำขำ Industrial Management  
 Central Missouri State University  สหรฐัอเมรกิำ 
- ปรญิญำตรี สำขำวศิวกรรมเคมี จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 

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

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%)  ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคร้ังแรก : วนัท่ี 22 กมุภำพนัธ ์2548                     
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 15 ปี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

: 2563 – ปัจจบุนั  Country Director (ประเทศไทย และอินโดจีน) 
  Palo Alto Networks  
2562 – ปัจจบุนั  อนกุรรมกำรดำ้นยุทธศำสตรอ์งคก์ร 
  ส ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิิทลั (องคก์ำรมหำชน)  
2562 – ปัจจบุนั  คณะท ำงำน 

- โครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภำคตะวนัออก 
(อตุสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส,์ อตุสำหกรรมหุ่นยนตเ์พ่ือกำร
อตุสำหกรรม, โครงสรำ้งพืน้ฐำนดิจิตอล)  

- โครงกำรรฐับำลอิเล็กทรอนิกส ์ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร
ขำ้รำชกำรพลเรือน (ส ำนกังำน ก.พ.) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

: ไม่มี 
 

ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีทีผ่่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 

กรรมกำรมีส่วนไดส้่วนเสีย ในวำระที่ 6 พิจำรณำอนมุตักิ  ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ค าชีแ้จงขัน้ตอนการลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื่อการเข้าร่วมประชุมและ 

การลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.  การลงทะเบียน 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนและยื่นเอกสำรหรือหลกัฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ  ณ จุดลงทะเบียน        
ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3 โรงแรมดับเบิล้ทรี  บำย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่  18/1 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน                          
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 ก่อนเวลำประชมุตัง้แตเ่วลำ 12.00 น. ในวนัพธุที่ 29 กรกฎำคม 2563 

2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

แสดงบตัรประจ ำตวัประชำชนฉบบัจรงิ หรอืบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรฉบบัจรงิ หรอืหนงัสอืเดินทำงฉบบัจรงิ (กรณีผูถื้อ
หุน้เป็นชำวต่ำงประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีกำรแกไ้ขช่ือ-สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐำนรบัรองกำรเปลี่ยนแปลง
ดงักลำ่วดว้ย 

3.  การมอบฉันทะ  

 ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเขำ้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตำม
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมำพรอ้มนี ้และหนงัสอืมอบฉนัทะตอ้งติดอำกรแสตมป์ 20 บำท 

 ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้บักรรมกำรอิสระที่บรษัิทเสนอ รำยละเอียดดงัปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และโปรด
สง่หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสำรหรือหลกัฐำนมำยงับริษัท ก่อนวนัประชุมลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 วนั โดยกรอกขอ้มลู
และลงลำยมือช่ือใหค้รบถว้น หำกมีกำรแกไ้ข หรือ ขีดลบขอ้ควำมที่ส  ำคญัผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนำมก ำกบัไวท้กุแหง่ 
และหนงัสอืมอบฉนัทะตอ้งติดอำกรแสตมป์ 20 บำท 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ  

3.1 บุคคลธรรมดา  

 หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนำมโดยผูม้อบฉนัทะ 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง   (ในกรณีผูม้อบ
ฉนัทะเป็น ชำวตำ่งประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

 ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชนฉบบัจริง  หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรฉบบัจริง หรือหนงัสือ
เดินทำงฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชำวตำ่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

3.2 นิติบุคคล 

 หนงัสือมอบฉันทะซึ่งลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผูกพนันิติบคุคลตำมหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคล
พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) 

 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย กรุณำแนบส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติ
บคุคล ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนันิติบคุคล พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้ม)ี
กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตำ่งประเทศ ใหแ้นบส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรเป็นนิติบคุคลซึง่ออก
โดยหนว่ยรำชกำรท่ีมีอ  ำนำจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู ่หนงัสอืรบัรองกำรเป็นนิติบคุคลดงักลำ่วจะตอ้งผำ่น
กำรรบัรองจำกโนตำรพีบัลคิ (Notary Public) หรอืหนว่ยรำชกำรที่มีอ  ำนำจไมเ่กิน 3 เดือน 
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 ส ำหรบันิติบคุคลต่ำงประเทศเอกสำรใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งแนบค ำแปลเป็นภำษำองักฤษมำ
พรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้งของค ำแปล 

 ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชนฉบบัจริง หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรฉบับจริง หรือหนังสือ
เดินทำงฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชำวตำ่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น: มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทหมวด 5 ว่ำดว้ยเรือ่งกำรประชมุผูถื้อหุน้ ขอ้ 39 กำรออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุน้
ใหถื้อปฏิบตัิดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด  ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้เวน้แต่กำร
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำร 

2. เวน้แต่ขอ้บงัคบันีจ้ะก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอื่น ในกำรออกเสียงลงคะแนนทกุครำวใหผู้ถื้อหุน้แตล่ะคนมีคะแนนเสยีง
เทำ่กบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยถือวำ่หุน้หนึง่มีเสยีงหนึง่ 

3. กำรออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท ำโดยเปิดเผย  เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน รอ้งขอและที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั  สว่นวิธีกำรออกเสยีงลงคะแนนลบัใหเ้ป็นไปตำมที่ประธำนในที่ประชมุก ำหนด 

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 40 ก ำหนดว่ำในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่
มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้ำด  ในกรณีแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มำประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1.  ประธำนในที่ประชมุขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนน  

2.  ผูถื้อหุน้กำเครือ่งหมำย  ลงในช่องที่ตอ้งกำรออกเสยีงลงคะแนน  

3.  สง่บตัรออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวำระใหเ้จำ้หนำ้ที่ 

4.  เจำ้หนำ้ที่จะนบัคะแนนเสยีง และสง่ผลคะแนนใหป้ระธำน 

5.  ประธำนประกำศผลกำรลงคะแนนเสยีงเป็นรำยวำระ 

กติกาการนับคะแนนเสียง 

1.  นบัเฉพำะคะแนนเสยีงของผูอ้ยูใ่นหอ้งประชมุ และผูท้ี่ออกเสยีงลงคะแนนไวแ้ลว้ 

2.  หำกผูร้ว่มประชมุประสงคจ์ะออกจำกหอ้งประชมุโดยออกเสียงลงคะแนนไวล้ว่งหนำ้ โปรดติดต่อเจำ้หนำ้ที่  เวน้แต่
ประสงคจ์ะใหถื้อวำ่ออกเสยีงลงคะแนนเห็นดว้ย 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย  8 
ข้อบังคับบริษัทในสว่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 

ข้อ 22. ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ดงัต่อไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุน้ที่ตนถืออยู่ 

โดยถือว่ำหุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง 
(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได้ แต่ทั้งนีต้ ้องไม่เกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

(3) ในกรณีผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิเลือกบคุคลมำกกว่ำ 1 คน เป็นกรรมกำร 
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้นได้
เท่ำกบัจ ำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้นีโ้ดยจะแบ่งคะแนน
เสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดมิได ้

(4) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ด้รบั
กำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ในกรณีบคุคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำ
มีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ ใหป้ระธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด เพ่ือใหไ้ด้
จ ำนวนกรรมกำรที่จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

ข้อ 29. คณะกรรมกำรตอ้งประชุมอย่ำงนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ ณ ทอ้งที่อัน
เป็นท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ หรอื ณ ทอ้งที่อื่นตำมที่เห็นสมควรก็ได ้ 

ข้อ 32. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ใหป้ระธำนกรรมกำรหรือผู้ซึ่ง
ไดร้บัมอบหมำยส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำ 7 
วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษำสิทธิหรอื
ประโยชนข์องบรษัิท จะแจง้กำรนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก ำหนดวนั
ประชมุใหเ้รว็กว่ำนัน้ก็ได ้

ข้อ 33.คณะกรรมกำรตอ้งจัดใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุสำมญั
ประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 
กิจกำรอนัท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีพงึกระท ำมีดงันี ้
(1) รบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร 
(2) พิจำรณำและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุ 
(3) พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไร 
(4) เลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี 
(6) กิจกำรอื่นๆ 
กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอื่น นอกจำกที่กล่ำวแลว้ ใหเ้รียกว่ำกำร
ประชุมวิสำมัญ คณะกรรมกำรจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นกำร
ประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือ
หลำยคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวน
หุ้นที่ จ ำ หน่ ำย ได้ทั้ ง หมด  จ ะ เ ข้ำ ช่ื อ กันท ำหนั ง สื อ ขอให้
คณะกรรมกำรเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็
ได ้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมกำรตอ้งจัด
ใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยใน 45 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจำก
ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยใน

ก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลำยซึ่งเขำ้ช่ือกนัหรอื
ผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ ำนวนหุน้ตำมที่บังคับไว้นัน้จะเรียก
ประชุมเองก็ไดภ้ำยใน 45 วนันบัแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำม
วรรคสองในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุม  ผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยอนั
จ ำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดใหม้ีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวก
ตำมสมควร ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นกำรเรียก
ประชมุเพรำะผูถื้อหุน้ตำมวรรคสองครัง้ใดจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 36 ผูถื้อหุน้
ตำมวรรคสองตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค้่ำใชจ่้ำยที่เกิดจำกกำร
จดัใหม้ีกำรประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ข้อ 34.ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมกำรจัดท ำเป็นหนังสือนดั
ประชุม ระบสุถำนที่ วนั เวลำ ระเบียบวำระกำรประชมุ และเรื่องที่
จะเสนอต่อที่ประชมุ พรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควรโดยระบใุห้
ชดัเจนว่ำเป็นเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทรำบ เพ่ืออนมุตัิหรอืเพ่ือพิจำรณำ
แลว้แต่กรณี รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดงักล่ำว 
โดยจัดส่งใหผู้้ถือหุ้นและนำยทะเบียนหุ้นทรำบไม่น้อยว่ำ 7 วัน 
ก่อนวนัประชมุและโฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชมุก่อนวนัประชุม
ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนั ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลำติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนั 
กำรประชุมผูถื้อหุน้ จะจัดใหม้ีขึน้ ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ส  ำนักงำน
ใหญ่ หรอื ณ ทอ้งที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรก็ได ้

ข้อ 35.ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหบุ้คคลซึ่งบรรลุนิติ
ภำวะแลว้เขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้
หนงัสือมอบฉันทะใหเ้ป็นไปตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนด และ
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะย่ืนหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธำนกรรมกำรหรือผู้
ที่ประธำนกรรมกำรก ำหนดก่อนเขำ้ประชมุ 
ในกำรออกเสียงคะแนน ให้ถือว่ำผู้ร ับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ำกับจ ำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิ
ออกเสียงในครัง้นัน้มีรวมกัน เวน้แต่ผูร้บัมอบฉันทะจะแถลงต่อที่
ประชมุก่อนลงคะแนนว่ำตนจะออกเสียงแทนผูถื้อหุน้ซึ่งมอบฉันทะ
เพียงบำงคน โดยระบุช่ือผูถื้อหุน้มอบฉันทะและจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อ
หุน้คนนัน้ๆ ถืออยู่ดว้ย 

ข้อ 36.ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 
(ถำ้มี) มำประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 
3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  ใน
กรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนดัไปแลว้
ถงึ 1 ชั่วโมงจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำเขำ้รว่มประชมุ ไม่ครบองคป์ระชมุ
ตำมที่ก ำหนดไว ้หำกว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อ
หุน้รอ้งขอ กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป แต่ถำ้กำรประชมุผูถื้อหุน้นัน้
มิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ 
และใหส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ ในกำรประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ข้อ 37. ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่
ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้
ถำ้มีรองประธำนกรรมกำรใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้
ไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรอืมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหผู้้
ถือหุน้ซึ่งมำประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชมุ 

ข้อ 38. ประธำนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ มีหนำ้ที่ควบคมุกำรประชุมใหเ้ป็นไป
ตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทว่ำดว้ยกำรประชมุ ในกำรนีต้อ้งด ำเนินกำร
ประชุมใหเ้ป็นไปตำมล ำดบัระเบียบวำระที่ก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดั
ประชุม เวน้แต่ที่ประชุมจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล ำดบัระเบียบวำระด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุม 
เมื่อที่ประชุมพิจำรณำเสร็จตำมวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด 
จะขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไวใ้นหนังสือ
นัดประชุมอีกก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องตำมล ำดับ
ระเบียบวำระไม่เสร็จตำมวรรคหนึ่งหรือพิจำรณำเรื่องที่ผู้ ถือหุน้
เสนอไม่เสร็จตำมวรรคสอง แลว้แต่กรณีและจ ำเป็นตอ้งเลื่อนกำร
พิจำรณำ ใหท้ี่ประชมุก ำหนดสถำนที่ วนั และเวลำที่จะประชมุครัง้
ต่อไป และใหค้ณะกรรมกำรส่งหนงัสือนัดประชุมระบสุถำนที่ วัน 
เวลำ และระเบียบวำระกำรประชุม ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั
ก่อนวันประชุม  ทั้งนี ้ ให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

ข้อ 39.กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชมุผูถื้อหุน้ใหถื้อปฏิบตัิดงันี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่กำรออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำร 

(2) เว้นแต่ข้อบังคับนีจ้ะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ในกำรออกเสียง
ลงคะแนนทุกครำวให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับ
จ ำนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยถือว่ำหุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง 

(3) กำรออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท ำโดยเปิดเผย เวน้แต่ผู้ถือหุน้ไม่
นอ้ยกว่ำ 5 คน รอ้งขอและที่ประชุมลงมติใหล้งคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลบัใหเ้ป็นไปตำมที่
ประธำนในที่ประชมุก ำหนด 

ข้อ 40. เวน้แต่ขอ้บังคับนีจ้ะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น มติของที่ประชุมผูถื้อ
หุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมำประชุมและมีสิท ธิออกเสี ยง
ลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในที่ประชมุออก
เสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนีใ้หถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
(ก) ขำยหรอืโอนกิจกำรของบรษัิททัง้หมดหรอืบำงส่วนท่ีส ำคญั

ใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) ซื ้อหรือรับ โอนกิจกำรของบริ ษั ทมหำชนอื่ น  หรือ
บรษัิทเอกชนมำเป็นของบรษัิท 

(ค) ท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำ เก่ียวกับกำรใหเ้ช่ำกิจกำรของ
บรษัิททัง้หมดหรอืบำงส่วนที่ส  ำคญั 

(ง) มอบหมำยใหบ้คุคลอื่นเขำ้จดักำรธรุกิจของบรษัิท 
(จ) รวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไร

ขำดทนุกนั 
(ฉ) แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบั 
(ช) เพ่ิมหรอืลดทนุของบรษัิท หรอืออกหุน้กู ้
(ซ) ควบหรอืเลิกบรษัิท 

ข้อ 43. คณะกรรมกำรตอ้งจัดใหม้ีกำรท ำงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุ ณ 
วันสิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ 
ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ งบดลุและบญัชี
ก ำไรขำดทุนนี ้คณะกรรมกำรตอ้งจัดใหผู้ส้อบบัญชีตรวจสอบให้
เสรจ็ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ข้อ 44. คณะกรรมกำรต้องจัดส่งเอกสำรดังต่อไปนีใ้ห้ผูถื้อหุ้นพรอ้มกับ
หนงัสือนดัประชมุสำมญัประจ ำปี 
(1) ส ำเนำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ

แลว้พรอ้มกบัรำยงำนกำรตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
(2) รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร 

ข้อ 45. หำ้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร ใน
กรณีท่ีบรษัิทยงัมียอดขำดทนุสะสมอยู่หำ้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 
เงินปันผลใหแ้บ่งตำมจ ำนวนหุน้ หุน้ละเท่ำๆ กนั โดยอนมุตัิของที่
ประชมุผูถื้อหุน้  
คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็น
ครัง้ครำว เมื่อเห็นว่ำบรษัิทมีผลก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนัน้ และ
เมื่อไดจ่้ำยเงินปันผลแลว้ใหร้ำยงำนใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบใน
กำรประชมุครำวต่อไป  
กำรจ่ำยเงินปันผลใหก้ระท ำภำยใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้
ถือหุน้หรอืคณะกรรมกำรลงมติแลว้แต่กรณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสือ
ไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลใน
หนงัสือพิมพด์ว้ย 

ข้อ 46. บริษัทตอ้งจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่
นอ้ยกว่ำรอ้ยละหำ้ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดเงินขำดทนุ
สะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ย
ละสิบของทนุจดทะเบียน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย  9 
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 (คร้ังที่ 41) 
หอ้งเธียรเ์ตอร ์ชัน้ 3 โรงแรมดบัเบิล้ทร ีบำย ฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ  

เลขที ่18/1 ซอยสขุมุวิท 26 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทร (02) 649-6666 

 
 

 

**โปรดทราบ** 

สถำนท่ีจดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 (ครัง้ที่ 41)  เปลี่ยนแปลงจำกกำรประชมุปีท่ีแลว้ 

ครัง้ท่ีแลว้  โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ แกรนด ์สขุมุวทิ 

คร้ังนี้  โรงแรมดับเบิล้ทรี บาย ฮลิตัน สุขุมวทิ 

  

*ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (คร้ังท่ี 41) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย  10 
แบบขอรับหนังสอืรายงานประจ าปี 2562 

 
เรยีน  เลขำนกุำรบรษัิท 
 บรษัิท โอเชียนกลำส จ ำกดั (มหำชน) 
 
 ขำ้พเจำ้ (โปรดระบ ุช่ือ-สกลุ) ................................................................................................................... 
มีควำมประสงคข์อรบัหนงัสอืรำยงำนประจ ำปี 2562 โดยขอใหจ้ดัสง่เอกสำรตำมที่อยูด่งัตอ่ไปนี ้
 
 เลขที่............................... หมูบ่ำ้น.......................................................ถนน............................................. 
ซอย.........................หมูท่ี่......................ต ำบล/แขวง..............................................อ ำเภอ/เขต...... .......................... 
จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์........................................โทร........................................... 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
โปรดส่งกลับมายงั 

- ทำงอีเมลล ์: ir@oceanglass.com 
- ทำงไปรษณีย ์: บรษัิท โอเชียนกลำส จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 75/88-91 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร ์2 ชัน้ 34 ถนน

สขุมุวิท 19 (ซอยวฒันำ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
 

  

mailto:ir@oceanglass.com
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สิ่งที่ส่งมาด้วย  11 

แบบสอบถามสุขภาพ 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 (คร้ังที่ 41)  

Health Questionnaire Form for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 (No. 41) 

 
ช่ือ-นำมสกลุ…………………………………………………………….… 
Name – Surname 

 ผูถื้อหุน้ 
Shareholder  

 ผูร้บัมอบฉนัทะ  
Proxy 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ..................... 
Other (Please specify) 

หมำยเลขโทรศพัท…์…………..…………..……………………… 
Phone No.                       

 

 
ในระยะเวลำ 14   วนั ทำ่น บคุคลในครอบครวั บคุคลใกลช้ิด มีกิจกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตอ่ไปนีห้รือไม่ 
During last 14 days, do you or your family member, close contact have any following activities? 
 

1. มีกำรเดนิทำงไป หรือ กลบั จำกประเทศ หรือ จงัหวดั เขต สถำนท่ี ที่มีผูป่้วยตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 
Travelled to/from counties, provinces, area, place with COVID-19 outbreak 
 ใช่ (โปรดระบสุถำนท่ี) / Yes (please specify) .................................................................................. 
 ไม่ใช ่/ No 

 
2. สมัผสักบัผูป่้วยท่ีตดิเชือ้ไวรสั COVID-19  

Contacted with COVID-19 infected patient  
 ใช่ / Yes       ไม่ใช่ / No 
 

ทำ่น มีอำกำรป่วยดงัตอ่ไปนีห้รือไม่ 
Do you have any following symptoms? 

 
3. มีไขส้งู (มีอณุหภมูิสงูกว่ำ 37.5 องศำ) ปวดศีรษะ ไอ จำม มีน ำ้มกู ไมไ่ดก้ลิ่น หำยใจล ำบำก  

Having a fever over 37.5 degrees Celsius, headache, cough, runny nose, loss of senses of smell, difficulty breathing  
 ใช่ / Yes       ไม่ใช่ / No 

ขอ้มูลในแบบสอบถำมฉบับนี้จะใชเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรป้องกันควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 19 (“COVID-19”)       
โดยบริษัทจะท ำลำยเอกสำรเม่ือครบก ำหนด 30 วนั (เวน้แต่กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็น) / This questionnaire will be used for the purpose of preventing the 
spread of Coronavirus 19 ("COVID-19").  The Company will dispose this questionnaire after 30 days (unless it must be retained). 

 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ ขอ้มลูขำ้งตน้ถกูตอ้ง เป็นจรงิ / I hereby certify that the above information is true and accurate. 

 

ผู้ให้ข้อมูล / Information Provider ส าหรับเจ้าหน้าที ่/ Officer Only 

   ไม่พบควำมเสี่ยง สำมำรถเขำ้บรเิวณท่ีจดัประชมุ 
  No risk found, allow to enter into the meeting area 

  พบควำมเสี่ยง ไม่สำมำรถเขำ้บรเิวณท่ีจดัประชมุ 
  Risk found, not allow to enter into the meeting area 

ลงช่ือ........................................................................................... 
Signed 

ลงช่ือ............................................................................................ 
Signed 

 

 


