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- ทางไปรษณีย ์: เลขานกุารบรษิัท 

บริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 ชัน้ 34 
ถนนสขุมุวิท 19 (ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

 

 

 

 

 

 

 

  

งดแจกของช ารว่ย อาหารและเครื่องดื่ม  

mailto:ir@oceanglass.com%20หรือ


 

 
 

 

สารบัญ 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) ........................................................................................ 1 

ค าชีแ้จงขัน้ตอนปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) .............................................................. 12 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนน การแจง้ผลคะแนน และวิธีถามค าถาม 

ในการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) .......................................................................................................... 14 

แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ...................................................................... 15 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ........................................................................................................................................ 16 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ........................................................................................................................................ 17 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค......................................................................................................................................... 20 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (ครัง้ที่ 42) ...................................................................................... 24 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอารโ์คด (QR-Code) ........................... 41 

ประวตัิผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผูท้ี่ครบก าหนดออกตามวาระ  ............... 42 

นิยามกรรมการอิสระ ............................................................................................................................................... 47 

ประวตัิกรรมการอิสระท่ีไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ .................................................. 48 

ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ ............................................................................................ 50 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 1 

 

งดแจกของช ารว่ย อาหารและเครื่องดืม่ 1 

วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2565 

เรื่อง หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บรษิัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ค าชีแ้จงขัน้ตอนปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนน การแจง้ผลคะแนน และวิธีถามค าถามในการประชมุ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

3. แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
4. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค.  
5. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (ครัง้ที่ 42)  
6. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  2564  (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด  

(QR-Code)  
7. ประวัติผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผูท้ี่ครบก าหนด

ออกตามวาระ   
8. นิยามกรรมการอิสระ  
9. ประวตัิกรรมการอิสระท่ีไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  
10. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  

ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยงัคงขยายขอบเขตการแพรร่ะบาดใน
หลายพืน้ที่ทั่วประเทศ คณะกรรมการบริษัทจึงไดต้ระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบ
ฉนัทะและผูท้ี่มีส่วนรว่มในการประชมุ  

ดงันัน้ ในที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัพธุที่ 23 กมุภาพนัธ ์2565 จึงไดม้ีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้
ก าหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (ครั้งที่  43) ในวันพุธที่  27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.            
ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ณ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 หอ้งประชุม ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 19 
(ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  

ทั้งนี ้ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิทั www.oceanglass.com ล่วงหนา้ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565 เพื่อ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูประกอบการประชมุล่วงหนา้อย่างเพียงพอ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุและเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิัทรวมถึงการส่งค าถามล่วงหนา้ โดยไดป้ระกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 
2564 จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งหลงัจากครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุม
เพิ่มเติม ดงันัน้การก าหนดวาระการประชมุ และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจึงขอเรียนเชิญประชุมตามวนัและเวลาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชมุดงัต่อไปนี ้

 
1 เพ่ือปฏิบตัิตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทยที่ไดร้ณรงคใ์หบ้ริษัทจดทะเบียนงดแจกของช าร่วยในงานประชุมผูถ้ือหุน้เนื่องจากสมาคมฯ เล็งเห็นความส าคัญของการ
จดัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เขา้รว่มประชมุเพ่ือรบัทราบผลการด าเนินงาน การบริหารจดัการของกิจการที่ผูล้งทนุตดัสินใจเขา้ไปลงทนุเป็นส าคญั และ
เพ่ือเป็นการป้องการการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

http://www.oceanglass.com/


 

หนา้ 2 

 

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (คร้ังที ่42) เม่ือวันที ่28 เมษายน 2564  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บรษิัทไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (ครัง้ที่ 42) เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2564 โดยไดจ้ดัท ารายงาน
การประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์
ภายในเวลาที่ก าหนด โดยไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทตัง้แต่วนัที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งบรษิัทไม่ไดร้บั
การเสนอใหแ้กไ้ขรายงานการประชมุดงักล่าวแต่อย่างใด  

ส าเนารายงานการประชมุดงัปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น         
ประจ าปี 2564 (ครัง้ที่ 42) ซึ่งไดจ้ดัประชมุเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนีต้อ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษัทจัดให้มีการรายงานเก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมในการ
ด าเนินธุรกิจและเหตุการณ์ส าคัญของบริษัท โดยการรายงานปรากฏอยู่ภายใตห้ัวข้อเรื่อง “ค าอธิบายและ          
การวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ” ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ดงัปรากฏตาม  
สิ่งทีส่่งมาด้วย 6  

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่าการรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมาเป็นขอ้มลู
ที่มีประโยชนต์่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย จึงเห็นสมควรใหร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบั      
ปี 2564 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

คะแนนเสียงในการลงมติ 

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี ้เนื่องจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

  



 

หนา้ 3 

 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามนัยของมาตรา 112 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบั
ของบรษิัทขอ้ 43 ซึ่งก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ณ วนัสิน้สดุของรอบ
บญัชีและเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ มีรายละเอียดโดยสรุปดงัต่อไปนี ้

  
(หน่วย : พนับาท) 

รายการ  งบการเงนิรวม  

งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

สินทรพัยร์วม 3,359,377  3,351,112  
หนีสิ้นรวม 1,520,432  1,525,031  
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 1,838,945  1,826,081  
รวมรายได ้ 1,567,384  1,566,599  
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได ้ 29,027  20,482  
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 3,020  (5,057) 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ 0.14  (0.24) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกั (พนัหุน้) 21,331  21,331  

รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ  
“งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต” (สิ่งทีส่่งมาด้วย 6)  

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่างบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนีต้อ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

  



 

หนา้ 4 

 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและการงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
บรษิัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในระยะยาว
เป็นส าคญั ทัง้นี ้บรษิัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติ
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 45 ซึ่งหา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภท
อื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  

ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2564 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 3,020,126.18 บาท โดยมีเงินส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 50,000,000 บาท ซึ่งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียนของบรษิัทตามนยัของ
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ  46  
ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิ
ประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของ
ทนุจดทะเบียน  

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณางดจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี  2564 
เพื่อส ารองไว้ใชใ้นการบริหารสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี ้บริษัทมีเงินส ารองตามกฎหมาย
จ านวนรวม 50,000,000 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามนัยของมาตรา  116  
แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 46 ดงันัน้ บรษิัทจึงไม่ตอ้ง
จดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีเป็นเงินส ารองตามกฎหมายอีก 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล 
ผลการด าเนินงาน 2564 2563 2562 2561 2560 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ลา้นบาท) 3 (246) 18 24 66 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท) 0.14 (11.53) 0.85 1.15 3.09 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) - - 0.57 0.57 1.55 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (รอ้ยละ) - - 67 50 50 

คะแนนเสียงในการลงมติ 

วาระนีต้อ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

 
  



 

หนา้ 5 

 

 
วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 23 ก าหนดว่า “ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง
เป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลท้ี่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ 
ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจจะไดร้บัการเลือกตัง้ใหม่ได”้  

ในปี 2565 บริษัทมีคณะกรรมการจ านวน 9 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งมีจ านวน 3 ท่าน  
ดงัรายนามต่อไปนี ้

1) นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ ประธานกรรมการ  
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2) นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

3) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ 
 

ทัง้นี ้เพื่อส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ 
บริษัทจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาตามกระบวนการ  
สรรหากรรมการของบรษิัทเป็นการล่วงหนา้ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ทัง้นี ้เมื่อ
ครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้ใหด้  ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิัท  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงไดพ้ิจารณาและเห็นว่ากรรมการบรษิัทท่ีจะครบวาระดงักล่าว 
ไดท้ าหนา้ที่ในต าแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่  และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งปฏิบตัิหนา้ที่
กรรมการบริษัท อนัเป็นคุณประโยชนแ์ก่บริษัทต่อไปได  ้จึงเห็นสมควรเสนอใหเ้ขา้รบัการเลือกตัง้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาบคุคลที่ไดร้บัการเสนอครัง้นี ้โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์
ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัท  

โดยกรรมการรายเดิมที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูม้ีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด   
พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ ตาม
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และไดป้ฏิบัติง านในฐานะ
กรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของ
บรษิัทตลอดระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ  

 



 

หนา้ 6 

 

โดยกรรมการอิสระ 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายชยัประนิน วิสทุธิผล และนายแมทธิว กิจโอธาน ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระเกินกว่า 9 ปี สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ยงัไดน้ า
ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญมาเป็นขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท             

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน น าเสนอต่อที่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีก
วาระหนึ่งโดยมีรายนามต่อไปนี ้

1) นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ ประธานกรรมการ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

3) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ 
 

รายนามและประวัติบุคคลผู้ที่ไดร้ับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ และนิยาม
กรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 7 และ 8 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนีต้อ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

  



 

หนา้ 7 

 

 
วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 20 ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ที่ซึ่งค่าตอบแทน 
ไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง โบนัส” โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการนั้น จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจะ
เทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบรษิัทที่มีขนาดใกลเ้คียงกนัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และจะมีการทบทวนทุกปี โดยผ่านขัน้ตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยองคป์ระกอบของค่าตอบแทน
กรรมการมีดงัต่อไปนี ้
1. ค่าตอบแทนประจ า              (บาท/คน/เดือน) 

  ปี 2565 ปี 2564 
  (เสนออตัราเดิม) (อัตราปัจจุบัน) 
คณะกรรมการบรษิัท         
  ประธานกรรมการ       81,000        81,000    
  กรรมการ      45,000        45,000    
คณะกรรมการตรวจสอบ      
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      25,200        25,200    
  กรรมการตรวจสอบ      18,000        18,000    
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      15,700        15,700    
  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน      11,200        11,200    

2. สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ -ไม่มี- 

ความเหน็คณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจ าปีส าหรบั
กรรมการ และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

คะแนนเสียงในการลงมติ 
วาระนีต้อ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ        
ในการนีก้รรมการท่านใดที่เป็นผูถื้อหุน้และมีส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกับวาระการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

  



 

หนา้ 8 

 

 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ดว้ยพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ที่ 33 ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อ
หุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจากบรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จ ากัด (“ธรรมนิติ”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงประสบการณใ์นการใหบ้ริการ
และอตัราค่าสอบบญัชีซึ่งมีความเหมาะสม โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจากธรรมนิติเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้น
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด มีความน่าเชื่อถือและ
ประสบการณท์ี่เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธห์รือส่วนไดส่้วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่อย่างเป็นอิสระแต่
อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทส าหรบัปี 2565 ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้
ใหธ้รรมนิติจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษิัทแทนได ้ 

รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี ้ 

ชื่อ 
ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที ่

จ านวนปีที ่
เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษทั 

1. นางสาวธัญพร ตัง้ธโนปจยั  9169 หรือ 5 

2. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ์  4752 หรือ - 

3. นางสาวอรสิา ชมุวิสตูร 9393 - 

ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 1,170,000 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 4.5 ทัง้นี ้

ค่าธรรมเนียมดงักล่าว ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็น เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง เป็นตน้  

รายละเอียด ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

บาท 

ปี 2564 
(ปีทีผ่่านมา) 

 บาท 
1) ค่าสอบบัญช ี

- ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบส าหรบัสิน้สดุปี 690,000 640,000 

- ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายไตรมาส  
 รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 160,000 บาท 

480,000 
 

480,000 
 

- ค่าใชจ้า่ยอื่นที่จ  าเป็น ตามค่าใชจ้า่ยจรงิ ตามค่าใชจ้า่ยจรงิ 
รวมทัง้สิน้ 1,170,000 

 
 

1,120,000 
 
 

2) ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี 
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อนึ่ง ผูส้อบบญัชีของบรษิัท นางสาวธัญพร ตัง้ธโนปจยั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อย คือ บรษิัท ครสิตลั เคลียร ์
อินโนเวชั่น จ ากดั แต่ส าหรบับรษิัทย่อยที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ไดแ้ก่ บรษิัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ)้ 
จ ากัด ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ ้ง  อินเดีย จ ากัด                    
ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย มิไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีสงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบับรษิัท 

ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทจะสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดเวลา บริษัทจึงไดก้ าหนดระยะเวลา
การท างานร่วมกันและส่ือสารใหบ้ริษัทย่อยทัง้ในและต่างประเทศทราบเป็นการล่วงหนา้ถึงก าหนดระยะเวลา
การส่งขอ้มลู  

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมนิติ มีประสบการณ์ในการ
ใหบ้ริการ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่ความเหมาะสม โดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตดงักล่าวมีคุณสมบตัิตามที่
ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยก์ าหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์
เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดจึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
น าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ตามขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้

- แต่งตัง้นางสาวธัญพร ตัง้ธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ์ 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 9393 จาก
บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทโดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของ
บรษิัทแทนได ้

- โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 1,170,000 บาท ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็น เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง เป็นตน้  

คะแนนเสียงในการลงมติ  
วาระนีต้อ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิ

ของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
 เพื่อใหว้ตัถุประสงคข์องบริษัทสอดคลอ้งกบัการด าเนินกิจการในปัจจุบนั และกิจการที่มีแผนจะด าเนินการใน

อนาคต โดยพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ก าหนดไวว้่า “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 19 
วรรคสอง บริษัทจะแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บังคับของบริษัทไดเ้มื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   
ในการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบรษิัท ใหบ้รษิัทขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมภายใน
สิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีที่ประชมุลงมติ”  

 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ  3. วัตถุประสงค์ โดยเพิ่ม
วตัถปุระสงคข์องบรษิัทอีก 2 ขอ้ ดงันี ้

 ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน  35  ขอ้ 

(34) ประกอบธุรกิจใหบ้ริการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์โดยการเปิดรบัสมาชิก ใหบ้ริการแก่สมาชิก 
ให้บริการคน้คว้าข้อมูล จ าหน่ายสินคา้อันเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท บริการนายหน้า  
การช าระเงินและการรบัช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์การส่งสินคา้ และ/หรือสินคา้อื่นใดอนั
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ (เมื่อได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง) 

(35) ประกอบธุรกิจโฆษณา ออกแบบโฆษณา การตีพิมพ์  ให้เช่าพื ้นที่ โฆษณา ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้จึงเห็นสมควรให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงคข์องบริษัทอีก 2 ขอ้ และแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3. วัตถุประสงค ์
รวมทัง้ใหด้  าเนินการยื่นจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนีต้อ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามวนั และเวลาดงักล่าว โดยบรษิัทก าหนดใหว้นัที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ 
(Record Date) เพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43)  

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมโปรดส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียน (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3) พรอ้มเอกสารยืนยนั
ตัวตนมายังบริษัท หากผู้ถือหุ้นประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) ในกรณีที่ท่านประสงคจ์ะ
มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท รายนามและประวตัิของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9 โดยบริษัทขอ
แนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนไดอ้ย่างชัดเจนและโปรดจัดส่ง
เอกสารมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที ่21 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง  

- อีเมล: ir@oceanglass.com หรือ 
- ทางไปรษณีย ์: เลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 ชัน้ 34                
ถนนสขุมุวิท 19 (ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

เมื่อบริษัทไดร้บัเอกสารจากท่านแลว้ บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสิทธิการเขา้รว่มประชมุ 
และจะจัดส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) รหัสผูใ้ช้ (Password) พรอ้มเว็บลิงค ์(Weblink) และคู่มือการใชง้านระบบใหก้ับท่าน
ตามอีเมลที่ท่านไดล้งทะเบียนไวก้บับริษัท ทั้งนี ้โปรดงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่าน
แก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที ่
25 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 และ 2 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์
ประธานกรรมการ 

 
 
 
เลขานกุารบรษิัท 
โทรศพัท:์ 0 2661 6556 ต่อ 1200 
อีเมล: ir@oceanglass.com   
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

ค าชีแ้จงขัน้ตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
1. ผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุ E-AGM ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3  

2. เอกสารที่ผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งส่งมอบใหก้บับรษิัทก่อนการเขา้รว่มประชมุ E-AGM 

2.1 บคุคลธรรมดา 

2.1.1 ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้

เป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

2.1.2 กรณีมอบฉนัทะ  

- หนงัสือมอบฉันทะ ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 โดยกรอกขอ้ความใหค้รบถว้นและลงลายมือชื่อทัง้ผูม้อบ

ฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้

เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

2.2 นิติบคุคล 

2.2.1 ผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาว

ต่างประเทศ) ของผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนั

นิติบุคคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติ

บคุคลนัน้ตัง้อยู่  

2.2.2 กรณีมอบฉนัทะ 

- หนงัสือมอบฉันทะ ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 โดยกรอกขอ้ความใหค้รบถว้นและลงลายมือชื่อทัง้ผูม้อบ

ฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนั

นิติบุคคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติ

บคุคลนัน้ตัง้อยู่  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาว

ต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

2.2.3 กรณีคสัโตเดียน 

- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 โดยกรอกขอ้ความใหค้รบถว้นและลงลายมือชื่อทัง้

ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
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- ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนั

นิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูด้  าเนินการแทน 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาว

ต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

3. กรุณาส่งเอกสารดงักล่าวขา้งตน้มายงับรษิัทภายในวันพฤหัสบดีที ่21 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง 
- อีเมล: ir@oceanglass.com หรือ 
- ทางไปรษณีย ์: เลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 ชัน้ 34                 
ถนนสขุมุวิท 19 (ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

4. เมื่อบรษิัทไดร้บัเอกสารจากท่านแลว้ บรษิัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสิทธิการเขา้รว่มประชมุ และจะ

จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password)  พรอ้มเว็บลิงค ์(Weblink) และคู่มือการใชง้านระบบใหก้ับท่าน         

ตามอีเมลที่ท่านไดล้งทะเบียนไวก้บับริษัท ทั้งนี้ โปรดงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของ

ท่านแก่ผู้อื่น กรณีทีช่ื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายใน

วันที ่25 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที 

 

ค าบอกกล่าวการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใหค้วามส าคญักับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 
และการปฏิบตัิตามพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
1. วตัถปุระสงค ์และขอ้มลูส่วนบคุคลที่จะเก็บรวบรวม 
 บริษัทจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจง้ไวแ้ก่บริษัทฯ ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู่ หมายเลข

โทรศพัท ์และเลขที่บตัรประจ าตวัประชาชนของท่าน เพื่อน าไปใชภ้ายใตว้ตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้ 
- ก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43)  
- จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ  
- จดัส่งแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีแบบรูปเล่มตามที่ผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
-  บนัทึกค าถาม ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) 

2. ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล 
บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตลอดระยะเวลาที่จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ตามที่ระบขุา้งตน้ และจะลบท าลายขอ้มลูเมื่อสิน้สดุการใชข้อ้มลูตามวตัถปุระสงค ์

3. สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
ในฐานะท่ีท่านเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่ก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการ
ขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง สิทธิในการขอใหล้บหรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใช้
ขอ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในการขอใหโ้อนขอ้มลูส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด และสิทธิในการคดัคา้นการ
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัตน 

mailto:ir@oceanglass.com
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

วธิีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีถามค าถาม 
ในการประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 

การออกเสียงลงคะแนน 

1. ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทหมวด 5 ว่าดว้ยเรื่องการประชมุผูถื้อหุน้ ขอ้ 39 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้
ใหถื้อปฏิบตัิดงันี ้
1.1 ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้เวน้แต่การ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

1.2 เวน้แต่ขอ้บงัคบันีจ้ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราวใหผู้ถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนน
เสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหน่ึง 

1.3 การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คน รอ้งขอและที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบัใหเ้ป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 40 ก าหนดว่าในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงชีข้าด ในกรณีแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. ผูถื้อหุน้ ผูม้อบฉันทะ/ผูร้บัมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” 
หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ
หากท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม  E-AGM กรุณาติดต่อบริษัท ดิจิทัล แอคเซส 
แพลตฟอรม์ จ ากดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการประชมุ E-AGM ที่หมายเลขโทรศพัท ์0-2009-9888 กด 1 

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลคะแนน 

เลขานุการที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียงใน            
แต่ละวาระจากการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธาน
ที่ประชมุจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 

วิธีการถามค าถาม 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถส่งค าถามผ่านหนา้ต่างขอ้ความ โดยกรรมการจะตอบค าถามดงักล่าวในช่วง  Q&A ใน           
แต่ละวาระ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุผ่านอีเมล ir@oceanglass.com  
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 
แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (คร้ังที ่43) 
       เขียนที่.............................................. 

 
ชื่อ-นามสกลุ…………………………………………………………….… 
 

สญัชาต…ิ…………………………………………………….… 
 

อยู่บา้นเลขที่…………..…ถนน………………………….…ต าบล/แขวง..................................…อ าเภอ/เขต............................................… 
 

จงัหวดั…………..…………………………….…รหสัไปรษณีย.์...........................................…ประเทศ....................................................... 
                         

หมายเลขโทรศพัท…์…………..……..……………………… 
 

 

 ผูถ้ือหุน้       ผูร้บัมอบฉนัทะ      ของบริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) จ านวน........................................................................หุน้ 

ขอยืนยนัเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) ในวนัพธุที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

โปรดส่งเว็บลิงค ์(Weblink) ชื่อผูใ้ช ้(Username) รหสัผูใ้ช ้(Password) และคู่มือส าหรบัการประชมุของขา้พเจา้มายงัอีเมลของขา้พเจา้ดงันี ้

อีเมล..............................................................................................................................................…………..…………..…………….. 
 
ทัง้นี ้ขา้พเจา้ขอใหค้วามยินยอมใหบ้ริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) ในการน าขอ้มูลส่วนบคุคลขา้งตน้ รวมทัง้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวซึ่ง
จะมีการบันทึกระหว่างการประชุมไปใช้เพื่อการด าเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 (ครั้งที่  43)  
ของบริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
ลงช่ือ.............................................................................ผูถ้ือหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
หมายเหตุส าคัญ  
โปรดจัดส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบบันี ้ที่กรอกขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มแนบเอกสาร
หลกัฐานยืนยนัตวัตน เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบสิทธิในการเขา้รว่มประชุมมายงับริษัทภายในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง
อีเมล: ir@oceanglass.com  หรือ ทางไปรษณีย:์ เลขานุการบริษัท บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชี่ยน
ทาวเวอร ์2 ชัน้ 34 ถนนสขุมุวิท 19 (ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 

ท่านสามารถลงทะเบียนดว้ยตนเองไดท้ี ่
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=NFH3ruRusMkzvV%2bK4ck2pxV09WVQVL%2biJCe0
MNOQ7hHr%2b88baEFI3g%3d%3d 

  

mailto:ir@oceanglass.com%20%20หรือ
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

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

 
(1) ขา้พเจา้………..………………..……………………………………………………………………………...…..………………………………………… 
 I/We 
สญัชาติ………………………………..… อยู่บา้นเลขท่ี……………..…………..………………………………………………………………..………… 
Nationality                      Residing at No. 

 
(2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้ทัง้สิน้ รวม ….…………………………………………….……….…………….…หุน้ 
A shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of                                                                                                            shares(s), 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………………………………………………………………………………………………….เสียงดงันี ้
and having rights to vote equivalent to                                                                                               vote(s), the details of which are as follows: 
 

หุน้สามญั………………………หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………เสียง 
ordinary share for    share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
หุน้บรุิมสิทธิ………-….……….หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….……-…………………เสียง 
preferred share for  share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้  

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

อยู่บา้นเลขท่ี………………………………………………………………………………………………………………………………… 
residing at  
 

  3.2 นายวรกานต ์ชโูต กรรมการอิสระ อาย ุ68 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 103/50 ม.ไกรสร ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  
 Mr. Woragan Xuto, Independent Director, 68 years old, residing at 103/50, Kraisorn Village, Prachacheon Road, Lad-Yao, 

Chatuchak, Bangkok     
         
   3.3 ดร. ธัชพล โปษยานนท ์กรรมการอิสระ อาย ุ56 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 2120/53 ถนนจนัทน ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร  
  Dr. Tachapol Poshayanonda, Independent Director, 56 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, 

Bangkok 
 
 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ท่ี 43) ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน
2565 เวลา 14.00 น. 
to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 (No. 43), 
convened on Wednesday, 27 April 2022 at 2.00 p.m. 
 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดท้ าเองทกุประการ  
Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects. 

 
 

ลงชื่อ………………………………….…………………….ผูม้อบฉันทะ 
Signed                                                                    Proxy Grantor 
 
ลงชื่อ……………………………………………………….ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed                                                                        Proxy Holder 

 
หมายเหต:ุ ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

โปรดกาเครื่องหมาย
หนา้ผูร้บัมอบฉันทะ

เพียงชื่อเดียว 

Please mark a 
sign in front of 
only one proxy 

name 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp 
Baht 20 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Proxy Form B 
 

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

 
(1) ขา้พเจา้………..………………..……………………………………………………………………………...…..………………………………………… 
 I/We 
สญัชาติ………………………………..… อยู่บา้นเลขท่ี……………..…………..………………………………………………………………..………… 
Nationality                      Residing at No. 

 
(2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้ทัง้สิน้ รวม ….…………………………………………….……….…………….…หุน้ 
A shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of                                                                                                            shares(s), 
 
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………………………………………………………………………………………………….เสียงดงันี ้
and having rights to vote equivalent to                                                                                               vote(s), the details of which are as follows: 
 

หุน้สามญั………………………หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………เสียง 
ordinary share for    share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
หุน้บรุิมสิทธิ………-….……….หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….……-…………………เสียง 
preferred share for  share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้  

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

อยู่บา้นเลขท่ี………………………………………………………………………………………………………………………………… 
residing at  
 

  3.2 นายวรกานต ์ชโูต กรรมการอิสระ อาย ุ68 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 103/50 ม.ไกรสร ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  
 Mr. Woragan Xuto, Independent Director, 68 years old, residing at 103/50, Kraisorn Village, Prachacheon Road, Lad-Yao, 

Chatuchak, Bangkok     
         
   3.3 ดร. ธัชพล โปษยานนท ์กรรมการอิสระ อาย ุ56 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 2120/53 ถนนจนัทน ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร  
  Dr. Tachapol Poshayanonda, Independent Director, 56 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, 

Bangkok 
 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ท่ี 43) ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน
2565 เวลา 14.00 น. 
to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 (No. 43), 
convened on Wednesday, 27 April 2022 at 2.00 p.m. 
 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุดงันี ้

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

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

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

 
 
 

  

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp 
Baht 20 

 

โปรดกาเครื่องหมาย
หนา้ผูร้บัมอบฉันทะ

เพียงชื่อเดียว 

Please mark a 
sign in front of 
only one proxy 

name 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 
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วาระท่ี 1 
Agenda 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (คร้ังท่ี 42) เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564 
To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 (No.42) convened on April 28, 2021 

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี 2 
Agenda 2 

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2564 
To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2021 

 ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี ้/ Voting for this agenda is not required 
 

วาระท่ี 3 
Agenda 3 

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor’s report for the year ended 
December 31, 2021 

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี 4 
Agenda 4 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564  
To approve the allocation of net profit and the omission of dividend payment from 2021 operating results 

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี 5 
Agenda 5 

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

 เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ I  To elect the entire directors                 
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 เลือกตัง้กรรมการบางรายดงันี ้ I  To elect director individually as follows: 
 5.1  นายจกัรี ฉันทเ์รืองวณิชย ์ I Mr. Chakri Chanruangvanich    
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 5.2   นายชยัประนิน  วิสทุธิผล I Mr. Chaipranin Visudhipol 
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 5.3   นายแมทธิว กิจโอธาน I Mr. Matthew Kichodhan 
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี 6 
Agenda 6 

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 
To fix the remuneration of Directors and the Sub-Committees for the year 2022 

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี 7 
Agenda 7 

พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2022 

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
วาระท่ี 8 
Agenda 8 

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

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกูตอ้ง และ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
Any vote casted by the proxy in any agenda not in accordance with this proxy shall be deemed incorrect and not treated as my vote as 
a shareholder. 

 (6)   ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอื่นๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉันทะ …………………………………………… 
The proxy holder’s statement or any other evidences (if any) 

 (7) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ขา้พเจา้ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 
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กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดท้ าเองทกุประการ 
Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects. 

 
ลงชื่อ…………………………………………….….. 
Signed                                    

ผูม้อบฉันทะ  
Proxy Grantor 

 
ลงชื่อ………………………………………..……….. 
Signed                                    
 

ผูร้บัมอบฉันทะ 
Proxy Holder 

หมายเหต ุ 
1.   ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการบางราย 
3.  กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในกิจการเรื่อง

ใดที่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (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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สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Proxy Form C 
(ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศทีแ่ต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
 

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

 
(1) ขา้พเจา้………..………………..……………………………………………………………………………...…..……………………………………… 
 I/We 
สญัชาติ………………………………..… อยู่บา้นเลขท่ี……………..…………..………………………………………………………………..………… 
Nationality                      Residing at No. 
(2)  ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั..................................................................................................................  
Being a Custodian of 
ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้บริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้ทัง้สิน้ รวม ….….…………………………………….......................…..………...………หุน้ 
who is a shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of                                                                                                   shares(s), 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………….…………………………...…..…………………………...….......................…………..…เสียง ดงันี ้
and having rights to vote equivalent to                                                                                               vote(s), the details of which are as follows: 

หุน้สามญั………………………หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………เสียง 
ordinary share for    share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
หุน้บรุิมสิทธิ………-….……….หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….……-…………………เสียง 
preferred share for  share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้  

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

อยู่บา้นเลขท่ี………………………………………………………………………………………………………………………………… 
residing at  

  3.2 นายวรกานต ์ชโูต กรรมการอิสระ อาย ุ68 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 103/50 ม.ไกรสร ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  
 Mr. Woragan Xuto, Independent Director, 68 years old, residing at 103/50, Kraisorn Village, Prachacheon Road, Lad-Yao, 

Chatuchak, Bangkok     
         
   3.3 ดร. ธัชพล โปษยานนท ์(กรรมการอิสระ) อาย ุ56 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 2120/53 ถนนจนัทน ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร  
  Dr. Tachapol Poshayanonda, Independent Director, 56 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, 

Bangkok 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) ในวันพุธท่ี 27 เมษายน
2565 เวลา 14.00 น. 
to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 (No. 43), 
convened on Wednesday, 27 April 2022 at 2.00 p.m. 

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

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

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

โปรดกาเครื่องหมาย
หนา้ผูร้บัมอบฉันทะ

เพียงชื่อเดียว 

Please mark a 
sign in front of 
only one proxy 

name 

อากรแสตมป์  

20 บาท 

Duty Stamp 

Baht 20 

 



 

หนา้ 21 

 

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้
I hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows: 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

วาระท่ี 1 
Agenda 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (คร้ังท่ี 42) เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564 
To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 (No.42) convened on April 28, 2021 

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี 2 
Agenda 2 

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2564 
To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2021 

 ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี ้/ Voting for this agenda is not required 
 

วาระท่ี 3 
Agenda 3 

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor’s report for the year ended December 
31, 2021 

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี 4 
Agenda 4 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564  
To approve the allocation of net profit and the omission of dividend payment from 2021 operating results 

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี 5 
Agenda 5 

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

 เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ I  To elect the entire directors                 
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 เลือกตัง้กรรมการบางรายดงันี ้ I  To elect director individually as follows: 
 5.1  นายจกัรี ฉันทเ์รืองวณิชย ์ I Mr. Chakri Chanruangvanich    
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 5.2   นายชยัประนิน วิสทุธิผล I Mr. Chaipranin Visudhipol 
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 5.3   นายแมทธิว กิจโอธาน I Mr. Matthew Kichodhan 
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี 6 
Agenda 6 

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 
To fix the remuneration of Directors and the Sub-Committees for the year 2022 

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี 7 
Agenda 7 

พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2022 

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
วาระท่ี 8 
Agenda 8 

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

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

(6)  ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอื่นๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉันทะ …………………………………………… 
The proxy holder’s statement or any other evidences (if any) 

(7) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีขา้พเจา้ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

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. 
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กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดท้ าเองทกุประการ 
Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects. 

 
ลงชื่อ………………………………….. Signed                                    
(………………………………………………..) 

ผูม้อบฉันทะ  
Proxy Grantor 

 
ลงชื่อ………………………………….. Signed                                    
(………………………………………………..) 

ผูร้บัมอบฉันทะ 
Proxy Holder 

หมายเหตุ  
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะมีดงัต่อไปนี ้
ก. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
ข. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการบางราย 
5. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใดเช่น กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียใน
กิจการเรื่องใดท่ีไดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (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 authorizing 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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สิ่งทีส่่งมาด้วย  4 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

Annex attached to the Proxy 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 
Granting of proxy as a shareholder of Ocean Glass Public Company Limited 

 
ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที ่43) ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 (No. 43) to be held on Wednesday, 27 April 2022, at 2.00 p.m. 
 
วาระท่ี……………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

  เห็นดว้ย 
 Approve 

 ไม่เห็นดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง  
Abstain 

 
วาระท่ี……………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

  เห็นดว้ย 
 Approve 

 ไม่เห็นดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง  
Abstain 

 
วาระท่ี……………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

  เห็นดว้ย 
 Approve 

 ไม่เห็นดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง  
Abstain 

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

ลงชื่อ……………………………………….. 
Signed                                    
 

ผูม้อบฉันทะ  
Proxy Grantor 

 
 

ลงชื่อ……………………………………….. 
Signed                                    
 

ผูร้บัมอบฉันทะ 
Proxy Holder 

 

  



 

หนา้ 24 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (คร้ังที ่42) 

บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) 
__________________________________________________________________________________ 

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. จัดประชุมขึน้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
ถ่ายทอดสด ณ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 หอ้งประชมุ ชัน้ 12 ถนนสขุมุวิท 19 (ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร  

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายกีรติ อสัสกลุ กรรมการ 
3. นายวรกานต ์ชโูต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.ธัชพล โปษยานนท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายชยัประนนิ วิสทุธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ 
8.  นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
9. นางสาวจรยิา แสงไชยญา กรรมการผูจ้ดัการ 

สดัสว่นของกรรมการที่เขา้รว่มประชมุเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายเสถียร ศรีใสค า ผู้อ านวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน  และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. นายอเูดย ์เวอรม์า ผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานพฒันาลกูคา้และช่องทางจดัจ าหน่าย 
3.  นางสาวนิตยา เสวกโกเมต ผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานทรพัยากรบคุคล 
4. นายกฤษณะ ไพโรจน ์  ผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานการผลิต 
5.  นางสาววีรนชุ ตรงัคต์ระกลู  ผูอ้  านวยการ สายงานการตลาด 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด  

นางสาวธัญพร ตัง้ธโนปจยั   ผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2563 

ทีป่รึกษากฎหมายอิสระและสักขีพยานการนับคะแนน จาก บริษัท เอดับบลิวพี แอนด ์อัลลายแอนซ ์จ ากัด 

นางสาววิยะฎาถวิล เลื่อนฉวี  
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เร่ิมการประชุม  

เริ่มประชมุเวลา 14.00 น.  

นางรกัดี ภกัดีชมุพล ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ยงัคงแพรร่ะบาดในหลายพืน้ที่ทั่วประเทศ ดงันัน้ เพื่อความปลอดภยัในสขุภาพของผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉันทะ การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 (ครัง้ที่ 42) จึงจัดประชุมขึน้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์โดยบริษัทไดจ้ัดใหม้ีการบนัทึกภาพและเสียงการประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะเผยแพร่ภาพและเสียงการ
ประชุมผูถื้อหุน้ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท และบริษัทขอแจง้งดจดังานผูถื้อหุน้เยี่ยมชมโรงงานประจ าปี 2564 เพื่อ
ความปลอดภยัในสขุภาพของผูถื้อหุน้และพนกังานของบรษิัท 

นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ประธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที่มาร่วม
ประชมุ และแนะน ากรรมการทกุท่าน ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชีของบรษิัท และที่ปรกึษากฎหมายต่อที่ประชมุ  

จากนั้นประธานไดแ้ถลงว่า ตามขอ้บังคับก าหนดไวว่้า ที่ประชุมตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้ ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้  
ไม่นอ้ยกว่า 25 คน และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดข องบรษิัท บดันี ้
มีผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 5 ท่าน ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้จ านวน 25 ท่าน รวมจ านวนผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทั้งสิน้ 30 ท่าน ถือหุ้นรวม 14,847,337 หุ้น จากจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ทั้งสิน้ 
21,330,715 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 69.6054 จึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 36 ประธานจึงกล่าวเปิด
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (ครัง้ที่ 42) 

จากนั้นประธานไดม้อบหมายให้ นางรกัดี ภักดีชุมพล  ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผูช้ีแ้จงต่อที่
ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยไดก้ล่าวว่า บริษัทค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม 
โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ ง
กรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งค าถามล่วงหนา้ โดยไดป้ระกาศใหท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัท ตัง้แต่วนัที่ 5 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้หลงัจากครบ
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการเพื่อเขา้รบั
การเลือกตัง้ส  าหรบัการประชุมครัง้นี  ้ดงันัน้ การก าหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่
ประชมุคณะกรรมการตามที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ  

ส าหรับการประชุมในวันนีจ้ะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยบริษัทไดว่้าจ้างบริษัท ควิดแลบ จ ากัด 
(QUIDLAB) เป็นผู้ให้บริการจัดประชุม โดยใช้ระบบโฟกัส (FOQUS) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ทั้งนี ้การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กฎหมายก าหนด และเป็นไปตามมาตราฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกระท า
ผ่านระบบควบคมุการประชมุที่มั่นคงปลอดภยั  



 

หนา้ 26 

 

ทัง้นี ้เพื่อการปฏิบตัิที่ถกูตอ้ง นางรกัดี ภกัดีชมุพล เลขานกุารที่ประชมุจึงไดแ้จง้วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบั
คะแนน และวิธีการถามค าถาม หรือวิธีแสดงความคิดเห็น ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดร้บัทราบ ดงันี ้ 

1.   ผู้เข้าร่วมประชุมต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามที่บริษัทก าหนด  ซึ่งได้แจ้ง
รายละเอียดไปพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุม ยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นครัง้นี ้และเม่ือผูถื้อหุน้ท าการลงทะเบียนเขา้ประชุมดว้ยชื่อผูใ้ชง้านและรหสัผ่าน
ที่ผูใ้หบ้รกิาร บรษิัท ควิดแลบ จ ากดั (QUIDLAB) ไดจ้ดัสง่ใหแ้ลว้ จะถือว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท า
การลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 

2.  ในการประชุม คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม  
โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระและจะเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผล
คะแนนต่อที่ประชมุเมื่อการนบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ เสรจ็สิน้  

ส าหรบัการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของบรษิัทดงันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดส้ว่นเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  
เวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ให้ผู้ถือหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่   
โดยถือว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง  

3. การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คนรอ้งขอ และที่ประชมุมีมติ
ใหล้งคะแนนลบั ก็ใหล้งคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบัใหเ้ป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุ
ก าหนด  

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้ปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ดงันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง  

2. ผูถื้อหุน้จะใชส้ิทธิเลือกบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินจ านวนกรรมการ
ที่พงึจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

3. ในกรณีผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิเลือกบคุคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บคุคล
แต่ละคนนั้น ไดเ้ท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่  ทัง้นี ้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อย
เพียงใดมิได ้ 
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4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด เพื่อใหไ้ด้
จ  านวนกรรมการที่จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

ผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนในวาระ โดยคลิกปุ่ มลงคะแนน โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็น
ดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ 

เพื่อไม่เห็นเป็นการเสียเวลา ประธาน จะใชวิ้ธีถามในทกุๆ วาระว่ามีผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถา้ไม่มีให้
ถือว่าผู้ถือหุน้เห็นดว้ยตามมติที่เสนอ แต่เฉพาะในวาระที่  5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอใหผู้้ถือหุน้ทุกท่าน
ลงคะแนนทัง้ที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน
เสียงเป็นเวลา 2 นาที 

เวน้แต่ขอ้บงัคบัก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

1. ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง 
ชีข้าด 

2. กรณีจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

ส าหรบัวิธีถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหซ้กัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นที่เก่ียวกับวาระนั้นๆ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ สามารถพิมพค์ าถามผ่านกล่องขอ้ความในระบบ 
โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ พิมพช์ื่อ นามสกุล และสถานะของว่าเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะ ตามดว้ยค าถาม โดย
บริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชุม ทัง้นี ้หากมีจ านวนค าถามถูกส่งเขา้มาเป็นจ านวนมาก บริษัทจะตอบถาม
ดงักลา่ว โดยระบลุงในรายงานการประชมุ  

หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อผู้
ให้บริการ  บริษัท ควิดแลบ จ ากัด  (QUIDLAB) โทร (02) 013-4322 หรือ (080) 008-7616 หรือทางอี เมล 
info@quidlab.com 

หลงัจากนัน้ประธานจึงด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
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วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (คร้ังที ่41) เมื่อวันที ่29 กรกฎาคม 
2563 

ประธานไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563 ครัง้ที่ 41 เมื่อวนัที่ 
29 กรกฎาคม 2563 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวไดจ้ัดท าขึน้และน าส่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  กระทรวง
พาณิชยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ผยแพร่รายงานการ
ประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดถู้กจัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พร้อมหนังสือเชิญ
ประชมุครัง้นีแ้ลว้   

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดเก่ียวกับรายงานการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้
สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี  2563        
(ครัง้ที่ 41) เมื่อวนัที่ 29 กรกฏาคม 2563  

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจ านวน 5,000 หุน้ (รวมมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 31 ราย) 
รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี ้14,852,337 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 69.6289 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิัท 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 41) เป็นรายงานการ
ประชุมที่ถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

-   เห็นดว้ย 14,769,259 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.4406 
-  ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 83,078 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.5594 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 14,852,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2563 

ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวจรยิา แสงไชยญา กรรมการผูจ้ดัการ แถลงในนามของคณะกรรมการใหท้ี่ประชมุ
ทราบถึงผลการด าเนินงานโดยรวมส าหรบัปี 2563 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งบริษัทได้
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้  
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นางสาวจริยา แสงไชยญา แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ บริษัทก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) ไวว่้า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผูน้  าตลาดโลก ดว้ยนวตักรรม ความเป็นเลิศขององคก์ร และการบรหิาร
จดัการ พรอ้มทัง้มุ่งมั่นสรา้งความพงึพอใจใหก้ับลกูคา้ โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลก าไรอย่างต่อเนื่อง” และมี
พันธกิจ (Mission) คือ “สรา้งสุนทรียภาพในการใชช้ีวิตดว้ยเครื่องแกว้คุณภาพดี” ซึ่งบริษัทไดก้ าหนดเป้าหมาย
และกลยทุธข์ององคก์รเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจที่ไดก้ลา่วไวข้า้งตน้  

ผลการด าเนินงานในปี 2563 สรุปไดด้งันี ้ 

ในปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อย ตอ้งเผชิญความทา้ทายทัง้จากวิกฤติเศรษฐกิจอนัเกิดจากการแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่ประกาศใช้ในหลายประเทศทั่วโลก 
ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเที่ยวหยุดชะงกั ความตอ้งการสินคา้ในตลาดมีปริมาณลดลง ประกอบกับการปรบั
ขึน้ค่าระวางเรือและปัญหาขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรใ์นช่วงไตรมาสสดุทา้ย สง่ผลใหใ้นปี 2563 บรษิัทมีรายไดร้วม
จ านวน 1,116 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 41.21 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นรายไดจ้ากการขายจ านวน 1,112 ลา้น
บาท ลดลงรอ้ยละ 40.46 และรายไดอ้ื่นจ านวน 4 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรบัรูร้ายไดค้่าแม่พิมพ์ รายได้
ค่าขนสง่ รายไดจ้ากการขายเศษวสัด ุและอปุกรณเ์สื่อมสภาพที่เกิดจากการผลิต 

รายได้จากการขาย 

ในปี 2563 บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศจ านวน 332 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 33.19 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
ในขณะที่รายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศมีจ านวน 780 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 43.10 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  โดย
มีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ  29.82 และจากการขายในต่างประเทศคิดเป็น 
รอ้ยละ 70.18 ของรายไดจ้ากการขาย  

สัดส่วนการขายสินค้าแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ  

ในปี 2563 บริษัทมียอดขายจากกลุ่มธุรกิจโรงแรม รา้นอาหาร (Food service) คิดเป็นรอ้ยละ 44.0 ยอดขายจาก
การค้าปลีก (Retail) คิดเป็นรอ้ยละ 32.0 ยอดขายจากกลุ่มบีทูบี  (B2B) คิดเป็นรอ้ยละ 17.0 และยอดขายจาก
ออนไลน ์(Online) คิดเป็นรอ้ยละ 7.0 

ก าไรข้ันต้น  

ในปี 2563 บรษิัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้คิดเป็นรอ้ยละ 36.46 ของยอดขาย เพิ่มขึน้จากปีก่อน ซึ่งมีอตัรารอ้ยละ 33.48 
เนื่องจาก ตน้ทนุพลงังานที่ลดลงและประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึน้   
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ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2563 บรษิัทมีค่าใชจ้่ายรวมจ านวน 1,395.27 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 24.96 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากมาตรการควบคุมค่าใชจ้่ายและการผลิตที่ลดลง บริษัทมีตน้ทุนขายจ านวน 706.37 ลา้นบาท ลดลง
รอ้ยละ 43.13 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามยอดจ าหน่ายและตน้ทุนพลงังานที่ลดลง บริษัทมีค่าใชจ้่ายจากการระงบั
การผลิตชั่วคราวจ านวน 206.42 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 67.35 เมื่อเทียบกับปีก่อน  โดยบริษัทไดต้ิดสินใจหยุด
สายผลิตชั่วคราวจ านวน 2 เตาหลอมจากทั้งหมด 3 เตาหลอม เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 จนถึง           
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เพื่อซ่อมบ ารุงเตาหลอมตามแผนงาน และบริหารสินคา้สินคา้คงเหลือใหส้มดลุกับการขายที่
ลดลง รวมทัง้รกัษากระแสเงินสดใหเ้พียงต่อการด าเนินงานในช่วงการขายที่ลดลงอนัเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)   

นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ปิดเผยรายการค่าเผื่อปรบัลดมูลค่าสินคา้คงเหลือจ านวน 50.79 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
423.06 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการตั้งค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัตถุดิบที่เสื่อมสภาพ เศษแก้วคริสตัลลีน
สว่นเกินจากการผลิตจ านวน 4.03 ลา้นบาท การปรบัลดสินคา้ส าเรจ็รูปคงเหลือจ านวน 19.94 ลา้นบาท ค่าอะไหล่
ที่เสื่อมสภาพจ านวน 18.54 ลา้นบาท และวสัดสุิน้เปลืองจ านวน 8.28 ลา้นบาท  

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 227.48 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 26.86 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีค่าใชจ้่ายใน
การบรหิารจ านวน 144.92 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 16.31 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

บริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจ านวน 52.29 ลา้นบาท ในขณะที่ปีก่อนบริษัทมีก าไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจ านวน 21.69 ลา้นบาท และมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 24.78 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 39.75 เนื่องจากการกูย้ืมที่เพิ่มขึน้เพื่อรกัษาสภาพคลอ่งใหก้บับรษิัท 

ดังนั้น จากรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทัง้หมด ท าใหบ้ริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 245.89 ลา้นบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุน้ที่  
11.53 บาท ต่อหุน้ 

ด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ในช่วงต้นปี 2563 บริษัทได้พัฒนาและเปิดจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์ของบริษัท  เพื่อตอบโจทย์
การตลาดออนไลน ์โดยเนน้กลุม่เปา้หมายคือ รา้นอาหาร คาเฟ่ ผบั บาร ์และโรงแรม รวมถึงกลุม่ลกูคา้บรษิัท และ
ลกูคา้รายย่อยในประเทศไทย  

ด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

แบรนดโ์อเชียน  

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 แบรนดโ์อเชียน ไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑพ์รีเม่ียมใหม่ภายใตช้ื่อพอช (POSH) เพื่อตอบ
โจทยไ์ลฟ์สไตลค์นรุ่นใหม่ โดยเนน้การท าการตลาดออนไลนผ์่านแพลตฟอรม์โซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม 
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ไลนอ์อฟฟิเชี่ยลแอคเคานตใ์นประเทศไทย โดยบริษัทวางแผนจัดจ าหน่ายผ่านหา้งคา้ปลีกและรา้นคา้ไลฟ์สไตล์ 
ทั่วประเทศไทยในปี 2564  

แบรนดล์คูารสิ 

ในช่วงไตรมาสที่  2 ของปี 2563 แบรนดล์ูคาริส ไดเ้ปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ภายใตช้ื่อคราม (KRAM) รุ่นลิมิเต็ด 
อีดิชั่น ที่ร่วมออกแบบโดยศิลปิน คุณภาวิษา มีศรีนนท ์และในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 แบรนดล์ูคาริส ได้
เปิดตวัคริสตลัแฮนดเ์มดรุน่แรก ภายใตช้ื่อ ดิ เอลลิเมนท ์(The Elements) ที่ร่วมออกแบบโดยคณุซารา่ เฮลเลอร ์- 
มาสเตอร ์ออฟ ไวน ์(Sarah Heller MW) พรอ้มรางวลัดา้นการออกแบบจากดีมารค์ (DeMark) ประจ าปี 2563  

นอกจากนี ้แบรนดล์คูาริส ไดบุ้กตลาดออนไลน ์เพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และไดร้่วมกับอินฟลเูอนเซอร ์(Influencer) ที่มีชื่อเสียงในการโปรโมท
สินคา้ เช่น คณุบมู ธรศิร (Boom Tharis)  เบิรด์ & ฮารท์ (Byrd & Heart) และ น า้หวาน ซาซ่า (Itsmewaan) เป็นตน้  

การก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษัทไดก้ าหนดจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถื้อหุน้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไดร้บัการประเมินในโครงการ การก ากับดแูลกิจการที่ดี
ในระดับ “ดีเยี่ยม” (Very Good) และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563  
ดว้ยคะแนน 99 คะแนน และบริษัทยังคงส่งเสริมใหม้ีการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตของบริษัทอย่าง
เครง่ครดั 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม เก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้สอบถาม  
ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร ์ผูถื้อหุน้  

รับทราบผลการด าเนินงานปี 2563 ภายใต้วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งเชื่อว่าบริษัทจะผ่านไปไดด้ว้ยดี และขอส่งผ่านค าขอบคุณ ก าลังใจ ถึงพนักงานและ
บคุลากรของบรษิัททกุท่านมา ณ โอกาสนี ้  

2.  นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า 

2.1 การส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายที่ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศ
เวียดนาม มีผลประกอบการเป็นอย่างไร 

  



 

หนา้ 32 

 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า ในปี 2563 บรษิัทมีสดัสว่นการขายในแต่ละประเทศดงันี ้ 

บริษัทมีสดัส่วนการขายในประเทศจีนประมาณรอ้ยละ 9.0 ของยอดขายรวม คิดเป็นจ านวนเงิน 105.0 
ล้านบาท ในขณะที่ประเทศอินเดียมีสัดส่วนการขายประมาณร้อยละ 10.0 คิดเป็นจ านวนเงิน 109.0         
ลา้นบาท และในภมูิภาคอาเซียนมีสดัส่วนการขายประมาณรอ้ยละ 16.0 คิดเป็นจ านวนเงิน 176.0 ลา้นบาท 
ส าหรบัประเทศเวียดนาม มีสดัสว่นการขายประมาณรอ้ยละ 10.0 คิดเป็นจ านวนเงิน 110.0 ลา้นบาท  ซึ่ง
ยอดขายดงักล่าวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทั้งนี ้หากอยู่ในช่วงสถานการณ์ปกติ บริษัทจะมียอดขายใน
ภมูิภาคอาเซียนประมาณ 285-330 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 15.0 ของยอดขายรวม 
ทั้งนี ้ ในปี 2563 ยอดขายในภูมิภาคอาเซียนลดลงรอ้ยละ 39.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม          
การขายในประเทศจีน ประเทศอินเดีย ภูมิภาคอาเซียน มีแนวโนม้การขายที่ดีขึน้ โดยเฉพาะการขายใน
ประเทศเวียดนามซึ่งคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึน้  

2.2 ช่องทางจ าหน่ายทางโซเชียลมีเดีย เติบโตก่ีเปอรเ์ซ็นตใ์นปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีสดัส่วนเป็นเท่าไหร่ต่อ
ยอดขายทัง้หมด และมีสดัสว่นระหว่างในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า บริษัทไดเ้ริ่มเปิดจ าหน่ายผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์  
และทางโซเชียลมีเดีย ในช่วงไตรมาสที่  2 ของปี 2563 โดยเน้นการขายในประเทศเป็นหลัก และเริ่ม
จ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางมารเ์กตเพลส เช่น ลาซาดา้ ชอ้ปปี้ เจดีเซ็นทรลั ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 
2563 โดยมียอดขายประมาณ 3.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.3 ของยอดขายรวม โดยเป็นยอดขายใน
ประเทศทัง้หมด และในจ านวนครึ่งหนึ่งของยอดขายทัง้หมดประมาณ 1.8 ลา้นบาท เป็นยอดขายที่เกิดขึน้
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ทัง้นี ้บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาช่องทางจดัจ าหน่ายผ่านทางอีคอมเมิรซ์จะ
เพิ่มโอกาสใหก้ารขายผ่านช่องทางออนไลนเ์ติบโตขึน้  

2.3 เฉพาะสินคา้แบรนด์ลูคาริส ในตลาดต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการเติบโตหรือถดถอย
อย่างไรในปีที่ผ่านมา  

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า ในปี 2563 บริษัทมียอดขายสินคา้แบรนดล์ูคาริส 
ประมาณ 117.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.0 ของยอดขายรวม ซึ่งลดลงรอ้ยละ 39.0 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน โดยบริษัทมีสดัส่วนการขายในประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 15.0 และมีสดัส่วนการขายต่างประเทศคิด
เป็นรอ้ยละ 85.0  

2.4 ราคาวตัถดุิบมีการปรบัตวัขึน้มากนอ้ยเพียงใดในช่วงนี ้เนื่องจากอาจจะมีวตัถดุิบบางรายการที่เหมือนกับ
วตัถดุิบที่ใชใ้นการผลิตขวดแกว้บรรจวุคัซีน (Vial) ซึ่งเป็นที่ตอ้งการอย่างมากในขณะนี ้ 
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นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า วัตถุดิบที่มีความตอ้งการในทอ้งตลาดส าหรบัการ
ผลิตขวดแก้วบรรจุวัคซีนมีชื่อเรียกว่า โซดาแอช (Soda Ash) ซึ่งมีการปรับราคาเพิ่มขึน้ แต่เนื่องจาก
บริษัทมีการวางแผนจดัซือ้วตัถุดิบโดยก าหนดราคาจดัซือ้ไปจนถึงช่วงไตรมาสที่  3 ของปี 2564 การปรบั
ราคาเพิ่มขึน้ในวตัถดุิบดงักลา่วจึงไม่มีผลกระทบต่อบรษิัท 

มติทีป่ระชุม  

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี ้เนื่องจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานรายงานใหท้ี่ประชุมทราบเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท ไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส  าหรบัปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต และไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยบริษัทไดจ้ดัส่งงบการเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2563 2562 2563 2562 
สินทรพัยร์วม 3,439,756 3,229,210 3,438,650 3,206,723 
หนีส้ินรวม 1,606,005 1,356,388 1,607,512 1,349,997 
สว่นของผูถื้อหุน้ 1,833,751 1,872,822 1,831,138 1,856,726 
รวมรายได ้ 1,115,996 1,898,434 1,121,511 1,855,853 
ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงาน (279,270) 39,097 (265,973) 29,951 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (245,895) 18,134 (231,242) 11,554 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (หน่วย : บาท) (11.53) 0.85 (10.84) 0.54 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุน้) 21,331 21,331 21,331 21,331 

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 หนา้ 72 – 139 ภายใตห้วัขอ้ “งบการเงินและรายงานของผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาต”  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น  ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุน้
สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
และรายงานผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ  
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มติทีป่ระชุม  

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่
เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย    14,852,337 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 14,852,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563  

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยค านึงถึงผลประกอบการและ
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในระยะยาวเป็นส าคญั 

ทัง้นี ้บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งก าหนดหา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวน
หุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

ส าหรับการด าเนินงานในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 245,894,869.55 บาท โดยมีเงินทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 50,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 46 ก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไวส้ว่นหนึ่งเป็นทนุส ารองไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี โดยในปี 2563 บรษิัทไม่ตอ้งจดัสรร
เงินส ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบรษิัทมีเงินส  ารองครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณางดจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานและงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี  2563 เนื่องจากบริษัทมีผลการ
ด าเนินการที่ขาดทนุ ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิงดจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานและงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี  2563 
ตามที่ประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้
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-   เห็นดว้ย 14,852,337 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

   รวม 14,852,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

วาระที ่5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทเข้ารับต าแหน่งแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (คร้ังที ่42)   

ประธานแถลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 23 ไดก้ าหนดไวว่้า ในการ
ประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และ
กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจจะไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ไดอ้ีก ส  าหรบัในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 (ครัง้ที่ 42) กรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน คือ  

1) นายกีรติ อสัสกลุ กรรมการ 

2) ดร.ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

3) ดร.ธัชพล โปษยานนท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน ไดป้ฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษิัท
อย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทตลอด
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถว้นตาม พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตาม
หลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
ดงันัน้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน เขา้รบัการพิจารณาเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (ครัง้ที่ 42) นี ้โดยขอ้มลูประวตัิกรรมการและผลงานไดถู้กจดัส่งใหก้ับผู้
ถือหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

เพื่อความโปรง่ใส กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วไดอ้อกจากที่ประชมุชั่วคราวเฉพาะวาระนี ้ เพื่อเปิด
โอกาสใหท้ี่ประชมุพิจารณาหรอืซกัถามกรรมการที่เหลือ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนด
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (ครัง้ที่ 42) ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน
ใดซกัถาม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ  
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มติทีป่ระชุม  

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิเลือกตัง้บคุคลทัง้ 3 ท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนน
เลือกตัง้เป็นรายบคุคล ดงันี ้ 

1) นายกีรต ิอัสสกุล ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้
รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

-   เห็นดว้ย 14,852,337 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 14,852,337 เสียงคิดเป็นร้อยละ       100.0000 

2)  ดร.ชัชวิน เจริญรัชตภ์าคย ์ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่
เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

-   เห็นดว้ย  14,852,137 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9987 
-  ไม่เห็นดว้ย  200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0013 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 14,852,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

3) ดร.ธัชพล โปษยานนท ์ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่ม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย 14,852,137 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9987 
-  ไม่เห็นดว้ย 200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0013 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 14,852,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

จากนัน้ ประธานจึงเชิญกรรมการที่ไดร้บัเลือกตัง้ดงักลา่วกลบัเขา้มาในหอ้งประชมุ และกล่าวตอ้นรบักรรมการทัง้ 
3 ท่านที่ไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พรอ้มทัง้กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ 
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วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

ประธานไดม้อบหมายให ้ดร.ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลง
ในนามของคณะกรรมการบรษิัทว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 20 ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทน
ในการปฏิบตัิหนา้ที่ ซึ่งค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง โบนสั” โดยหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการ รวมทั้งเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทกุปี  

ค่าตอบแทนประจ า คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนส าหรบัปี 2564 ในอตัราเดิมเช่นเดียวกบัปี 2563  

 

ปี 2564 
บาท/คน/เดือน 
(เสนออัตราเดิม) 

ปี 2563 
บาท/คน/เดือน 
(อัตราปัจจุบัน) 

คณะกรรมการบรษิัท   
 

    
  ประธานกรรมการ 81,000 81,000 
  กรรมการ 45,000  45,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ   
 

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
 

    
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,700  15,700  
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 11,200 11,200 

สิทธิประโยชนอ์ื่น  - ไม่มี 

ทัง้นี ้สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการทุกท่านดว้ยความ
สมัครใจ งดรบัหรือปรบัลดค่าตอบแทนรายเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 จนถึงเดือน
กนัยายน 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตกุารณด์งักล่าว 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
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1. นายสถาพร ผังนิรันดร ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า 

 ในวาระการประชุมนีม้ีการแจง้ว่า กรรมการสมคัรใจงดรบั หรือปรบัค่าตอบแทนรายเดือนเป็นระยะเวลา  
5 เดือน จึงอยากสอบถามว่ากรรมการทกุท่านสมคัรใจงดรบั หรือปรบัลดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเท่าใด  

ดร.ชัชวิน เจริญรัชตภ์าคย  ์ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า ในระยะเวลา 5 เดือนนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนกันยายน 2563 กรรมการสว่นใหญ่งดรบัค่าตอบแทนเป็นจ านวน 5 เดือน และกรรมการที่เหลือปรบั
ลดค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งเป็นการกระท าโดยสมคัรใจของกรรมการทุกท่าน รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
1,941,160 บาท 

เลขานุการที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 39 (1) ก าหนดว่าผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ ดงันัน้ นายกีรติ อสัสกลุ และนายนภทัร อสัสกลุ ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทและเป็นผูถื้อหุน้มีคะแนน
เสียงรวมจ านวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเงื่อนไขตามข้อบังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจ านวนเสียง
ดงักลา่วไดถ้กูบนัทกึในระบบเรียบรอ้ยแลว้    

ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปี 2564 รายละเอียดตามที่ ดร.ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์แถลง 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ส าหรบัปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยผูถื้อหุน้ที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ จ  านวน  
2 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 2,089,309 หุน้  

-    เห็นดว้ย 12,763,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 12,763,028 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธานไดม้อบหมายให้ นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมในนามของ
คณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชี
ธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส  านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณเ์พียงพอ และไม่มี
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ความสัมพันธ์หรือส่วนไดส้่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบงบการเงินของบรษิัท รายนามผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตมีดงัต่อไปนี ้ 

1) นางสาวธัญพร ตัง้ธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9169 หรือ 

2) นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4752 หรือ 

3) นางสาวอรสิา ชมุวิสตูร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9393 

โดยใหผู้ใ้ดผูห้นึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทส าหรบัปี 2564 และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ ใหบ้ริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทในรอบปีบญัชี 2564 เป็นจ านวนเงิน
รวม 1,120,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็น เช่น 
ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง เป็นตน้ 

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จัดตัง้ในประเทศไทยจะใชส้  านกังานสอบบญัชีเดียวกับบริษัท  ส  าหรบับริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้ใน
ต่างประเทศจะพิจารณาใชส้  านกังานสอบบญัชีในทอ้งถิ่น 

คณะกรรมการไดม้ีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ดงักลา่ว 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกับการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หุน้สอบถาม  

ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2564 ดงัรายละเอียดตามที่แถลง  

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 และอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย 14,852,337 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 14,852,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานกล่าวขอบคุณถือหุน้ที่ไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและใหข้้อคิดเห็นต่างๆ  ที่เป็น
ประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อบรษิัท 

ประธานกลา่วปิดประชมุ เลิกประชมุเมื่อเวลา 15.15 นาฬิกา 

 

ลงชื่อ นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ ประธานที่ประชมุ 
    
ลงชื่อ นางรกัดี ภกัดีชมุพล เลขานกุารที่ประชมุ 
 

 
และผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอารโ์คด (QR-Code) 

 
หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรบัหนงัสือรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปเล่ม 
กรุณากรอกรายละเอยีดใน “แบบขอรบัหนงัสือรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)” ดา้นล่างนี ้

 

 
 

แบบขอรับหนังสอืรายการแสดงขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
 

เรียน  เลขานกุารบรษิัท 
 บรษิัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ (โปรดระบ ุชื่อ-สกลุ) ................................................................................................................... 
มีความประสงคข์อรบัหนงัสือแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยขอใหจ้ดัส่งเอกสาร
ตามที่อยู่ดงัต่อไปนี ้
 
 เลขที่............................... หมู่บา้น.......................................................ถนน............................................. 
ซอย.........................หมู่ที่......................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต............................... 
จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์........................................โทร........................................... 
 
 

 
 
โปรดส่งกลับมายัง 

- ทางอีเมลล ์: ir@oceanglass.com 
- ทางไปรษณีย ์: หน่วยงานเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 ชัน้ 34             
ถนนสขุมุวิท 19 (ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 
 
 
 

mailto:ir@oceanglass.com
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกต้ังเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ทีค่รบก าหนดออกตามวาระ   
ชื่อ – สกุล  : นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์
ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ : 65 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา 
 

: ปริญญาโท สาขาบริหารอตุสาหกรรม  
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรมสัมมนา : Role of the Compensation Committee (RCC 21/2016)   
Director Certification Program (DCP 88/2007) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
CG Forum 3/2015 “Risk Oversight: High Priority Roles Of the Board” 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคร้ังแรก : วนัท่ี 19 เมษายน 2548 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 17 ปี (รวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระในคราวนีอ้ีก 3 ปี เป็น 20 ปี)   
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
(จ านวน 2 แห่ง) 

: 2559 – 2561 กรรมการ 
2558 – 2559 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    
 บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์
2556 – 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
2556 – 2560 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

บมจ. ล็อกซเลย ์ไวรเ์ลส 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 
(จ านวน 1 แห่ง) 

: 2561 – 2562 กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

 บจ. มีนาทรานสปอรต์ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 

ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีทีผ่่านมา : ใหค้  าปรกึษาในการวางแผนธุรกิจ การก าหนดกลยทุธ ์การบริหารความเสี่ยงองคก์ร 
และใหข้อ้เสนอแนะดา้นต่างๆท่ีเป็นประโยชนแ์ก่คณะผูบ้ริหาร 
ใหค้  าปรกึษาและขอ้เสนอแนะดา้นการสรรหากรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
 

: คณะกรรมการบริษัท  เขา้รว่ม 13 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาฯ เขา้รว่ม   4 ครัง้ จากทัง้หมด   4 ครัง้ 
การประชมุผูถื้อหุน้   เขา้รว่ม   1 ครัง้ จากทัง้หมด   1 ครัง้ 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกต้ังเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ทีค่รบก าหนดออกตามวาระ   
ชื่อ – สกุล  : นายชยัประนิน  วิสทุธิผล 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 62 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา 
 

: ปริญญาโท Advertising School of The Art 
Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี ครุศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคร้ังแรก : 23 มกราคม 2550                       
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 15 ปี (รวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระในคราวนีอ้ีก 3 ปี เป็น 18 ปี)   
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
(จ านวน 2 แห่ง) 

: 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
   ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
  บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน (จ านวน 5 แห่ง) 

: 2564 - ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร 
  บจ. บลูแคนวาส  
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
  บมจ. อินเด็กซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ 
2553 - ปัจจุบนั  นายกกิตติมศกัด์ิ  
  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 
2534 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร   
  บจ. พธู (1969) 
2534 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร   
  บจ. ปาทุกา 
2540 - 2564   ประธานกรรมการบริหาร   
  บจ. ทบีีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีทีผ่่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 

ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีทีผ่่านมา : - ใหค้  าปรกึษาในการวางแผนธุรกิจ การก าหนดกลยทุธ ์การบริหารความเสี่ยงองคก์ร 
และใหข้อ้เสนอแนะดา้นต่างๆท่ีเป็นประโยชนแ์ก่คณะผูบ้ริหาร  

- สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนรายงานต่อ
ตลาดหลกัทรพัย ์และก ากบัดแูลสอบทานงานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตาม
แผนงาน รวมทัง้ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคมุภายใน 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
 

: คณะกรรมการบริษัท   เขา้รว่ม 12 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  เขา้รว่ม  4 ครัง้ จากทัง้หมด   4 ครัง้ 
การประชมุผูถื้อหุน้    เขา้รว่ม  1 ครัง้ จากทัง้หมด   1 ครัง้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 
 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักับผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี 

ความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้ง ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

2. ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ (เช่น 
การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สินคา้/บริการ การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน) พรอ้มระบขุนาดของรายการดว้ย(ถา้มี) 

 
 

ไม่เป็น 

ไม่เป็น 

ไม่มี 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 
ประวัติผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เข้ารับการเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ทีค่รบก าหนดออกตามวาระ   
ชื่อ – สกุล  : นายแมทธิว กิจโอธาน 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 
อายุ : 55 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา 
 

: MSc. (Management) Imperial College, 
University of London, England 
Bachelor of Commerce, 
University of Toronto, Canada 

การอบรม / สัมมนา : Director Certification Program (DCP 95/2007) 
Director Accreditation Program (DAP 57/2006) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท.รุน่ท่ี 19) 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคร้ังแรก : 27 กมุภาพนัธ ์2550 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 15 ปี (รวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระในคราวนีอ้ีก 3 ปี เป็น 18 ปี)   
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
(จ านวน 2 แห่ง) 

: 2556 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริษัท 
  กรรมการผูจ้ดัการ 
  บมจ.เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์
2550 – ปัจจบุนั   กรรมการ  
  บมจ. บีอีซี เวิลด ์ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน (จ านวน 1 แห่ง) 

: 2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ   
 บจ. บีบีจีไอ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 
ปีทีผ่่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไม่มี 

ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีทีผ่่านมา : ใหค้  าปรกึษาในการวางแผนธุรกิจ การก าหนดกลยทุธ ์การบริหารความเสี่ยง
องคก์ร และใหข้อ้เสนอแนะดา้นต่างๆท่ีเป็นประโยชนแ์ก่คณะผูบ้ริหาร 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
 

: คณะกรรมการบริษัท  เขา้รว่ม 10 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 
การประชมุผูถื้อหุน้   เขา้รว่ม  1 ครัง้ จากทัง้หมด   1 ครัง้ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 
 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักับผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี 
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้ง ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

2. ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ (เช่น 
การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สินคา้/บริการ การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน) พรอ้มระบขุนาดของรายการดว้ย(ถา้มี) 

 
 

ไม่เป็น 

ไม่เป็น 

ไม่มี 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 8 
นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคณุสมบตัติามหรือเท่ากบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี  ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา 
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร  
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจ
ควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท  ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผูถ้ือหุน้ที่มีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคมุของผู้
ที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็น
ผูถ้ือหุน้ที่มีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการ
เกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผูถ้ือ
หุน้ที่มีนยั ผูมี้อ านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับผูถ้ือหุน้
รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้ง
หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลังไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 

ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกิน
มลูค่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) ใหไ้ดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกิน
มลูค่าดงักล่าว ก็ต่อเม่ือบริษัทไดจ้ดัใหมี้ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าไดพ้ิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้ว่า การแต่งตัง้บคุคล
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และจัดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนีใ้นหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุน้
ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย 
(ก)  ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ที่ท  าใหบ้คุคลดงักล่าวมี คณุสมบตัิไม่เป็นไปตาม หลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
(ข)  เหตผุลและความจ าเป็นที่ยงัคงหรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอใหมี้การแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็น กรรมการอิสระ 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 9 
ประวัติกรรมการอิสระทีไ่ด้รับมอบหมายจากบริษทัให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
ชื่อ – สกุล  : นายวรกานต ์ชูโต 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 68 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ทีอ่ยู่ : เลขท่ี 103/50 ม.ไกรสร ถ.ประชาชื่น  

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
วุฒิการศึกษา 
 

: ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การอบรม / สัมมนา : Director Certification Program (DCP 99/2008) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคร้ังแรก : วนัที่ 27 กมุภาพนัธ ์2550                  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 15 ปี  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
(จ านวน 1 แห่ง) 

: 2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน 3 แห่ง) 

: 2554 – 2555   ท่ีปรกึษา 
 กลุ่มเอสซีจี เคมิคอล กรุ๊ป 
2552 – 2554   กรรมการผูจ้ดัการ 
 บจ. เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ ์จ ากัด 
2550 – 2551    กรรมการ –การจดัจ าหน่าย 
 บจ. เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่
ผ่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

: ไม่มี 

กรรมการมีส่วนไดส้่วนเสีย ในวาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2565 
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  สิ่งทีส่่งมาด้วย 9 
ประวัติกรรมการอิสระทีไ่ด้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
ชื่อ – สกุล  : ดร. ธัชพล โปษยานนท ์
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 56 ปี 

สัญชาติ : ไทย 
ทีอ่ยู่ : เลขท่ี 2120/53 ถนนจันทน ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา 
 

: ปริญญาเอก สาขา Engineering Management  
ปริญญาโท สาขา Engineering Management  
University of Missouri-Rolla  สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโท สาขา Industrial Management  
Central Missouri State University  สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคร้ังแรก : 22 กมุภาพนัธ ์2548                     
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 17 ปี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
(จ านวน 1 แห่ง) 

: 2563 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ  
           บมจ. บีอีซี เวิลด ์จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
(จ านวน 5 แห่ง) 

: 2563 – ปัจจบุนั  ผูอ้  านวยการ  
 บจ. พาโล อัลโต เน็ตเวิรค์ ประเทศไทย และอินโดจีน 
2562 – ปัจจบุนั  อนกุรรมการดา้นยุทธศาสตรอ์งคก์ร 
 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคก์ารมหาชน)  
2562 – ปัจจบุนั  คณะท างาน 

- โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวนัออก 
(อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส,์ อุตสาหกรรมหุ่นยนตเ์พื่อการ
อตุสาหกรรม, โครงสรา้งพืน้ฐานดิจิตอล)  

- โครงการรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์ส  านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) 

2550 – 2562  กรรมการผูจ้ดัการ  
  บจ. ซิสโก้ ซีสเต็มส ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีทีผ่่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 

กรรมการมีส่วนไดส้่วนเสีย ในวาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2565 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย  10 
ข้อบังคับบริษทัในสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้ 

ข้อ 22. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุน้จะใชส้ิทธิเลือกบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
(3) ในกรณีผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บคุคลแต่ละคนนัน้ไดเ้ท่ากบัจ านวน

คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้นีโ้ดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดมิได ้
(4) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใน

กรณีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตั้งในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ใหป้ระธานที่
ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด เพ่ือใหไ้ดจ้  านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

ข้อ 29.  คณะกรรมการตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ หรือ ณ ทอ้งที่อื่น หรือด าเนินการจดัประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ตามที่เห็นสมควรก็ได ้โดยใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการรกัษาความ
มั่นคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

ข้อ 32.  ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่า
นัน้ก็ได ้ในการส่งหนงัสือนัดประชมุส าหรบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสน์ัน้ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชมุโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึ์งกรรมการภายในก าหนดเวลาการนดัประชมุขา้งตน้ ทัง้นีป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายตอ้ง
จดัเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก็์ได ้

ข้อ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้
(1) รบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่น นอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการ
ที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัที่
ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกัน
หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้  านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายใน 45 วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรค
สองในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุ ผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการ
จดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรค
สองครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้  36 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองตอ้งร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 

ข้อ 34.  ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการ จดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และ
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุม ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั ในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  การประชุมผูถื้อหุน้ 
จะจัดใหม้ีขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ ส านักงานใหญ่ หรือ ณ ทอ้งที่อื่น หรือด าเนินการจัดประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรก็ได ้โดยใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย อย่างไรก็ดี       ในการส่งหนังสือนัดประชุมส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสน์ัน้ ให้
ประธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึ์งผูถื้อหุน้ภายในก าหนดเวลาการนัดประชุม
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ขา้งตน้ ทัง้นีป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายตอ้งจดัเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุไวเ้ป็นหลกัฐาน 
โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก็์ได ้

ข้อ 35. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหบ้คุคลซึ่งบรรลนุิติภาวะแลว้เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้
หนังสือมอบฉันทะใหเ้ป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และใหผู้ร้ับมอบฉันทะย่ืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่
ประธานกรรมการก าหนดก่อนเขา้ประชมุ 
ในการออกเสียงคะแนน ใหถื้อว่าผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงใน
ครัง้นัน้มีรวมกนั เวน้แต่ผูร้บัมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูถื้อหุน้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุ
ชื่อผูถื้อหุน้มอบฉันทะและจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้คนนัน้ๆ ถืออยู่ดว้ย 

ข้อ 36. ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผู้
ถือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่ปรากฏว่า
การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่มประชมุ ไม่ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่า
การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้
ถือหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้่งหนงัสือนัดประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบั
ว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรอง
ประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 38. ประธานในที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทว่าดว้ยการประชมุ ในการนีต้อ้งด าเนินการประชุม
ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชมุ เวน้แต่ที่ประชมุจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้  ในกรณีที่ที่
ประชมุพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหน่ึงหรือพิจารณาเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอไม่เสรจ็ตามวรรคสอง แลว้แต่กรณีและ
จ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท้ี่ประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุ
สถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ใหถื้อปฏิบตัิดงันี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเวน้แต่การออกเสียงลงคะแนน

เลือกตัง้กรรมการ 
(2) เวน้แต่ขอ้บงัคบันีจ้ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราวใหผู้ถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตน

ถืออยู่ โดยถือว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหน่ึง 
(3) การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คน รอ้งขอและที่ประชมุลงมติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนน

ลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบัใหเ้ป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 
ข้อ 40. เวน้แต่ขอ้บงัคบันีจ้ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนีใ้หถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) ขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) ซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) ท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญา เก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั 
(ง) มอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท 
(จ) รวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ) แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั 
(ช) เพ่ิมหรือลดทนุของบริษัท หรือออกหุน้กู ้
(ซ) ควบหรือเลิกบริษัท 
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ข้อ 43. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ในการ
ประชุมสามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบบัญชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อน
น าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ข้อ 44. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 45. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 
เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั โดยอนมุตัิของที่ประชมุผูถื้อหุน้  
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้
จ่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป  
การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสือไปยังผู้
ถือหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

ข้อ 46. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน 

 


