
 
 

 

 

 
 

 

 

หนังสือบอกกล่าว 
เชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2566 (ครั้งที ่44) 

บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 วันพุธที ่26 เมษายน 2566 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
  
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เทา่น้ัน 

 
 

 

 
ติดต่อสอบถาม 
เลขานกุารบริษัท 
- โทร 08 5516 4304 I email: ir@oceanglass.com  
ควิดแลบ (ผูใ้หบ้ริการระบบ E-AGM) 
- โทร 02 013 4322 หรือ 08 0008 7616 I email: info@quidlab.com  

 
 

ทะเบยีนเลขที ่บมจ. 89 
ส ำนักงำนใหญ ่: 
75/88-90 อาคารโอเชีย่นทาวเวอร ์2 ชัน้ 34 
ถ.สุขุมวทิ 19 (ซอยวฒันา) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์: 0-2661-6556 
โทรสาร: 0-2661-6558-9, 0-2661-6550, 0-2260-5213 

 
 
โชวร์มู :  
75/1 อาคารโอเชีย่นทาวเวอร ์2 ชัน้ 34 
ถ.สุขุมวทิ 19 (ซอยวฒันา) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์: 0-2661-6556 ต่อ 2525, 2526 

 
 
โรงงำน : 
365-365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวทิ 
ต.แพรกษา อ.เมอืงสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 
โทรศพัท์: 0-2324-0422, 0-2709-3267-9 
โทรสาร: 0-2324-0420 ww

w.
oc

ea
ng

las
s.c

om
  IS

O 
90

01
 

งดแจกของช ารว่ย อาหารและเครื่องดื่ม  

mailto:ir@oceanglass.com
mailto:info@quidlab.com
http://www.oceanglass.com/


 
 

 
 

 

สารบัญ 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 (ครัง้ที่ 44) ........................................................................................ 1 

ค าชีแ้จงขัน้ตอนปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(“E-AGM”) ........................................................... 13 

เอกสารประกอบการเขา้รว่มประชมุ E-AGM ............................................................................................................. 14 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนน การแจง้ผลคะแนน และวิธีถามค าถาม 

ในการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) .......................................................................................................... 16 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.  ....................................................................................................................................... 17 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ........................................................................................................................................ 18 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค......................................................................................................................................... 21 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) ...................................................................................... 25 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอารโ์คด (QR-Code) ........................... 42 

ประวตัิผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผูท้ี่ครบก าหนดออกตามวาระ  ............... 43 

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 1 

 

งดแจกของช ารว่ย อาหารและเครื่องดืม่ 1 

วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2566 

เรื่อง หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 (ครัง้ที่ 44) 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

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

2. เอกสารประกอบการเขา้รว่มประชมุ E-AGM 
3. วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนน การแจง้ผลคะแนน และวิธีถามค าถามในการประชมุ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
4. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค.  
5. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43)  
6. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด  

(QR-Code)  
7. ประวัติผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผูท้ี่ครบก าหนด

ออกตามวาระ   
8. นิยามกรรมการอิสระ  
9. ประวตัิกรรมการอิสระท่ีไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  
10. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติ ในที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 
3/2566 เมื่อวนัพุธที่ 22 กุมภาพนัธ ์2566 ใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 (ครัง้ที่ 44) ในวนัพุธที่ 26 เมษายน 
2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น  ณ บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด 
(มหาชน) อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 ถนนสขุมุวิท 19 (ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ   

ทั้งนี ้ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิทั www.oceanglass.com ล่วงหนา้ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2566 เพื่อ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูประกอบการประชมุล่วงหนา้อย่างเพียงพอ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุและเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิัทรวมถึงการส่งค าถามล่วงหนา้ โดยไดป้ระกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท ตัง้แต่วนัท่ี 4 ตลุาคม 
2565 จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งหลงัจากครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุม
เพิ่มเติม ดงันัน้การก าหนดวาระการประชมุ และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจึงขอเรียนเชิญประชุมตามวนัและเวลาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชมุดงัต่อไปนี ้
 

 

 
1 เพ่ือปฏิบตัิตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทยที่ไดร้ณรงคใ์หบ้ริษัทจดทะเบียนงดแจกของช าร่วยในงานประชุมผูถ้ือหุน้เนื่องจากสมาคมฯ เล็งเห็นความส าคัญของการ
จดัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ือรบัทราบผลการด าเนินงาน การบริหารจดัการของกิจการที่ผูล้งทนุตดัสินใจเขา้ไปลงทนุเป็นส าคัญ  

http://www.oceanglass.com/


 
 

หนา้ 2 

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (คร้ังที ่43) เม่ือวันที ่27 เมษายน 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บรษิัทไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2565 โดยไดจ้ดัท ารายงาน
การประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์
ภายในเวลาที่ก าหนด โดยไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทตัง้แต่วนัที่ 11 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบรษิัทไม่ไดร้บั
การเสนอใหแ้กไ้ขรายงานการประชมุดงักล่าวแต่อย่างใด  

ส าเนารายงานการประชมุดงัปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น         
ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) ซึ่งไดจ้ดัประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2565 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนีต้อ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษัทจัดให้มีการรายงานเก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมในการ
ด าเนินธุรกิจและเหตุการณ์ส าคัญของบริษัท โดยการรายงานปรากฏอยู่ภายใตห้ัวข้อเรื่อง “ค าอธิบายและ          
การวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ” ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ดงัปรากฏตาม  
สิ่งทีส่่งมาด้วย 6  

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่าการรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมาเป็นขอ้มลู
ที่มีประโยชนต์่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย จึงเห็นสมควรใหร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบั      
ปี 2565 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

คะแนนเสียงในการลงมติ 

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี ้เนื่องจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

  



 
 

หนา้ 3 

 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565  

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 2565 ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ มีรายละเอียดโดยสรุปดงัต่อไปนี ้

  
(หน่วย : พนับาท) 

รายการ งบการเงนิรวม 
งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 
สินทรพัยร์วม 3,493,555  3,481,759  
หนีสิ้นรวม 1,620,462  1,622,599  
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 1,873,093  1,859,160  
รวมรายได ้ 1,974,542  1,973,655  
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได ้ 50,973  48,254  
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 20,310  17,693  
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ 0.95  0.83  
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกั (พนัหุน้) 21,331  21,331  

รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ  
“งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต” (สิ่งทีส่่งมาด้วย 6)  

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่างบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2565 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนีต้อ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

  



 
 

หนา้ 4 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
บรษิัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในระยะยาว
เป็นส าคญั ทัง้นี ้บรษิัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติ
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 45 ซึ่งหา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภท
อื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล เงินปันผลใหแ้บ่งตาม
จ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

ความเหน็คณะกรรมการ  

ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2565 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 20,310,289.48 บาท คณะกรรมการพิจารณา
แลว้จึงเห็นสมควรใหน้ าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงาน ปี 2565 ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้  

1. เงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2565 

พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.57 บาท จ านวน 21,330,715 หุน้ รวมเป็นเงินปัน
ผลจ่ายทั้งสิน้ 12,158,507.55  บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรที่เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในอตัรา
รอ้ยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประมวล
รษัฎากร อย่างไรก็ตาม ผูร้บัเงินปันผลที่เป็นบคุคลธรรมดาจะไดร้บัเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวล
รษัฎากร ทัง้นี ้บริษัทมีก าไรสะสมจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนรวม 50,000,000 บาทซึ่งไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียนตามนยัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดพ.ศ 2535 
และตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 46 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ตอ้งจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีเป็นเงินส ารองตาม
กฎหมายอีก โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลขา้งตน้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 

โดยก าหนดใหว้นัที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรบัเงินปันผล และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2566  

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 (ครัง้ที ่44) 

2. เงนิก าไรสุทธิส่วนทีเ่หลือ  ใหจ้ดัสรรเป็นก าไรสะสมต่อไป 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล 
ผลการด าเนินงาน 2565 2564 2563 2562 2561 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ลา้นบาท) 20 3 (246) 18 24 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท) 0.95 0.14 (11.53) 0.85 1.15 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.57 - - 0.57 0.57 
อตัราเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 60 - - 67 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 2566 บริษัทมีคณะกรรมการจ านวน 9 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งมีจ านวน 3 ท่าน  
ดงัรายนามต่อไปนี ้

1) นายวรกานต ์ชโูต กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ  
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3) นางสาวจรยิา แสงไชยญา กรรมการผูจ้ดัการ 
 

ทัง้นี ้เพื่อส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ 
บริษัทจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาตามกระบวนการ  
สรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี ้ 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้ให้
ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566) จึงได้พิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ  ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัท และเห็น
ว่ากรรมการบริษัทที่จะครบวาระดงักล่าว ไดท้ าหนา้ที่ในต าแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่  และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการบริษัท อนัเป็นคุณประโยชนแ์ก่บรษิัทต่อไปได ้จึงเห็นสมควร
เสนอใหเ้ขา้รบัการเลือกตัง้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566)         
ไดพ้ิจารณาบุคคลที่ไดร้บัการเสนอครัง้นี ้โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทก าหนด และบุคคลที่ไดร้บัการเสนอครัง้นี ้ มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท  

โดยกรรมการรายเดิมที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูม้ีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด   
พ.ศ.  2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  และ/หรือกรรมการอิสระ  
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และไดป้ฏิบตัิงานในฐานะ



 
 

หนา้ 6 

 

กรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของ
บรษิัทตลอดระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ นาย
วรกานต ์ชูโต ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี (ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งที่ผ่านมารวมกับ
วาระท่ีจะด ารงต าแหน่งต่อไปหากไดร้บัเลือกตัง้ในครัง้นีร้วมทัง้สิน้เป็นระยะเวลา 19 ปี) มีคุณสมบตัิเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดที่เก่ียวกับกรรมการอิสระ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ อีกทัง้ยงัได้
น าประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญมาเป็นขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน น าเสนอต่อที่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีก
วาระหนึ่งโดยมีรายนามต่อไปนี ้

1) นายวรกานต ์ชโูต กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3) นางสาวจรยิา แสงไชยญา กรรมการผูจ้ดัการ 
 

รายนามและประวัติบุคคลผู้ที่ไดร้ับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ และนิยาม
กรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 7 และ 8 

 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนีต้อ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

  



 
 

หนา้ 7 

 

วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2566 

 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 2566 ปี 2565 
  (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. ค่าตอบแทนโบนัส เป็นจ านวนเงินเท่ากับรอ้ยละ 1.3 ของเงินปันผลรวม จ่ายจากผลก าไรจากการ

ด าเนินงานของปีรอบบญัชีที่เพิ่งสิน้สดุลง ปัดเศษขึน้ลงใหเ้ต็มจ านวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นอตัราเดิมที่ไดร้บั

อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 39 โดยคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรใหก้รรมการ

แต่ละท่าน  

3. สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ  -ไม่มีเช่นเดียวกบัปี 2565-  

ความเหน็คณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจ าปีส าหรบั
กรรมการ และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

คะแนนเสียงในการลงมติ 
วาระนีต้อ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ        
ในการนีก้รรมการท่านใดที่เป็นผูถื้อหุน้และมีส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกับวาระการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2566 ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
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วาระที ่7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ดว้ยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ที่ 33 ก าหนดใหท้ี่ประชุม       
ผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 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 จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบรษิัท โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทส าหรบัปี 2566 ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้
ใหธ้รรมนิติจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษิัทแทนได ้ 

รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี ้ 

ชื่อ 
ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที ่

จ านวนปีที ่
เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษทั 

1. นางสาวธัญพร ตัง้ธโนปจยั  9169 หรือ 6 

2. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ์  4752 หรือ - 

3. นางสาวอรสิา ชมุวิสตูร 9393 - 

ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2566 เป็นจ านวนเงินรวม 1,220,000 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 4.27 ทัง้นี ้

ค่าธรรมเนียมดงักล่าว ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็น เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง เป็นตน้  

รายละเอียด ปี 2566 
(ปีทีเ่สนอ) 

บาท 

ปี 2565 
(ปีทีผ่่านมา) 

 บาท 
1) ค่าสอบบัญช ี

- ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบส าหรบัสิน้สดุปี 740,000 690,000 

- ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายไตรมาส  
 รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 160,000 บาท 

480,000 480,000 
 

- ค่าใชจ้า่ยอื่นที่จ  าเป็น ตามค่าใชจ้า่ยจรงิ ตามค่าใชจ้า่ยจรงิ 
รวมทัง้สิน้ 1,220,000 

 
1,170,000 

 
 

2) ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี 
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อนึ่ง บรษิัท ครสิตลั เคลียร ์อินโนเวชั่น จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ใชส้ านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชี
เดียวกัน แต่ส าหรบับริษัทย่อยที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ไดแ้ก่ บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ)้ จ ากดั 
ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรฐัประชาชนจีน และบริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย จ ากัด ซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศอินเดีย มิไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีสงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบับรษิัท 

ทั้งนี ้คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทสามารถจดัท างบการเงินไดท้ันตามก าหนดเวลา โดยบริษัทจะก าหนด
ระยะเวลาการท างานร่วมกนัและส่ือสารใหบ้ริษัทย่อยทัง้ในและต่างประเทศทราบเป็นการล่วงหนา้ถึงก าหนด
ระยะเวลาในการส่งขอ้มลู 

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 2566 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 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของ
บรษิัทแทนได ้

- โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2566 เป็นจ านวนเงินรวม 1,220,000 บาท ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็น เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง เป็นตน้  

คะแนนเสียงในการลงมติ  
วาระนีต้อ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเร่ืองการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์นการส่งค า
บอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้น การโฆษณาค าบอกกล่าว การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่  24 พฤษภาคม 
พ.ศ.2565 ไดก้ าหนดเรื่องการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นการจัดส่งหนังสือหรือ
เอกสาร การจดัประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนการมอบฉนัทะในการประชมุผูถื้อหุน้ ดงันัน้ เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการบอกกล่าว เตือน แจง้ขอ้ความ หรือโฆษณาขอ้ความใด ๆ เก่ียวกบับรษิัทต่อผูถื้อหุน้ หรือบคุคลอื่นทราบ 
ตลอดจนการจัดประชุมผูถื้อหุน้ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของ
บริษัทในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัการใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์นการส่งค าบอกกล่าวถึงผูถื้อหุน้ การโฆษณาค า
บอกกล่าว การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 6  
การบญัชี การเงนิ และการสอบบญัชี ดงันี ้
ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 
หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 34. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุ
ใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ 
หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว โดยจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
และนายทะเบียนหุน้ทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนั
ประชมุและโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุ ก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  
 
 
การประชุมผูถื้อหุน้ จะจัดใหม้ีขึน้ ณ ทอ้งที่อันเป็น
ที่ ตั้ ง ส านักงานใหญ่  หรื อ  ณ  ท้อ งที่ อื่ น  หรื อ
ด าเนินการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และ
ตามมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
อย่างไรก็ดี       ในการส่งหนงัสือนดัประชุมส าหรบั
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมโดยจดหมายอิเ ล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้น

ขอ้ 34. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุ
ใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ 
หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว โดยจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
และนายทะเบียนหุน้ทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนั
ประชมุและโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุ ก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ ์เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ยกว่า 3 วนั หรืออาจโฆษณาค าบอก
กล่ าวนัดประชุ มทาง ส่ื ออิ เ ล็ กทรอนิ กส์ แทน  
ตามหลกัเกณฑท์ี่นายทะเบียนก าหนดก็ได ้
การประชุมผูถื้อหุน้ จะจัดใหม้ีขึน้ ณ ทอ้งที่อันเป็น
ที่ ตั้งส านักงานใหญ่ หรือ  ณ ท้องที่ อื่ น   หรือ
ด าเนินการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และ
ตามมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
อย่างไรก็ดี ในการส่งหนังสือนัดประชุมส าหรบัการ
ประชุมผ่านส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส์นั้น  ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมโดยจดหมายอิเ ล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้น
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ภายในก าหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น  ทั้งนี ้
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้อง
จัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลักฐาน โดยจะจดัเก็บ
ในรูปขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

ภายในก าหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น  ทั้งนี ้
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้อง
จัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลักฐาน โดยจะจดัเก็บ
ในรูปขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

ขอ้ 35. ฯลฯ 
หนงัสือมอบฉนัทะใหเ้ป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบ
ฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ ประธาน
กรรมการก าหนดก่อนเขา้ประชมุ  
ฯลฯ 

ขอ้ 35. ฯลฯ 
หนงัสือมอบฉนัทะใหเ้ป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบ
ฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ ประธาน
กรรมการก าหนดก่ อน เข้าประชุม  โดยอาจ
ด าเนินการมอบฉันทะดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและ
เชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ด าเนินการโดย 
ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่นายทะเบียนก าหนด 
ฯลฯ 

หมวดที ่6 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 
ขอ้ 45. ฯลฯ 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าการภายใน 1 เดือน 
นบัตัง้แต่วนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลง
มติแลว้แต่กรณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้
และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลใน
หนงัสือพิมพด์ว้ย 

ขอ้ 45. ฯลฯ  
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าการภายใน 1 เดือน 
นบัตัง้แต่วนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลง
มติแลว้แต่กรณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้
และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลใน
หนั ง สื อพิ มพ์  ห รื อ อาจแจ้ ง ด้ว ย วิ ธี ก า รทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และโฆษณาค าบอกกล่าวทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกสแ์ทน ตามหลักเกณฑท์ี่นายทะเบียน
ก าหนดก็ได ้

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้จึงเห็นสมควรให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
ขอ้บังคับบริษัทในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์นการส่งค าบอกกล่าวถึงผูถื้อหุน้  การ
โฆษณาค าบอกกล่าว การจดัประชมุผูถื้อหุน้ และการมอบฉนัทะ ในหมวดที่ 5 การประชมุผูถื้อหุน้ และหมวดที่ 
6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้งใหด้  าเนินการยื่นจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด  
คะแนนเสียงในการลงมติ  
วาระนีต้อ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามวนั และเวลาดงักล่าว โดยบริษัทกาํหนดใหว้นัท่ี 9 มีนาคม 2566 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ 

(Record Date) เพ่ือเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 (ครัง้ท่ี 44)  

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) สามารถศึกษารายละเอียดขัน้ตอนการ

ปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุ การแสดงสิทธิเพ่ือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 - 3 

 

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”) 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม E-AGM กรุณาส่งเอกสารแสดงตนผ่านระบบ

น าส่งเอกสาร (Pre-Registration) ได้ที่  https://quiddlabb.foqus.vc/registration/ หรือสแกน QR 

Code เพื่อระบุตัวตนและรบัการยืนยนัสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยบริษัทจะเปิดระบบให้

ด าเนินการตัง้แต่วนัท่ี 16 – 25 เมษายน 2566 

1. เมื่อเขา้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ กรอกขอ้มลูตามที่ระบบแสดง (โดยขอ้มลูที่กรอกในระบบตอ้งตรงกัน
กบัขอ้มลู ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) จากบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   
- เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์/ เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบคุคล  

- อีเมลที่ใชส้  าหรบัการรบัเว็บลิงค ์(Weblink) ในการเขา้สู่การประชุม E-AGM ชื่อผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่าน 

(Password) ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุ E-AGM 

- หมายเลขโทรศพัท ์

- แนบเอกสารประกอบการเขา้รว่มประชมุรายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

2. เมื่อบริษัทไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1 จากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ
เข้าร่วมประชุม และเมื่อตรวจสอบสิทธิเรียบรอ้ยแลว้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไดร้ับอีเมลแจ้งตามรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้
- ชื่อผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่าน (Password) 

- เว็บลิงค ์(WebLink) ในการเขา้สู่ระบบการประชมุ E-AGM  

- คู่มือการใชง้านระบบการประชมุ E-AGM  

ในกรณีที ่ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไม่ไดร้บัการอนุมตัิ ท่านจะไดร้บัอีเมลแจง้สาเหตุ โดยท่านสามารถยืน่เอกสาร

เพิ่มเตมิหรือเอกสารทีไ่ดร้บัการแกไ้ขแลว้ ผ่านช่องทางการยืน่เอกสารในระบบ 

3. ทั้งนี ้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ              
ไม่เปิดเผยแก่ผูอ้ื่น และในกรณีที่ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่านสญูหาย หรือยงัไม่ไดร้บัภายใน
วันที ่25 เมษายน 2566 กรุณาติดต่อบรษิัทโดยทนัที 

4. ขอใหท้่านศกึษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-AGM ที่บรษิัทไดส่้งใหท้่านทางอีเมลโดยละเอียด ทัง้นี ้ระบบจะ

เปิดใหท้่านลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุล่วงหนา้ก่อนเริ่มประชมุ 1 ชั่วโมง ในเวลา 13.00 น.  

5. ส าหรบัวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ 

โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนน

ส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ 

6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชมุ E-AGM ก่อนการประชมุ หรือระหว่างการประชมุ 

กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท  โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ 

Quidlab ไวใ้นอีเมลที่ไดส่้งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท้่าน 

https://quiddlabb.foqus.vc/registration/
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

เอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุม E-AGM 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาว
ต่างประเทศ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

1.2 กรณีมอบฉนัทะ  
- หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยกรอกขอ้ความใหค้รบถว้นและลงลายมือชื่อทั้งผูม้อบฉันทะและ

ผูร้บัมอบฉนัทะ  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 
2. นิติบุคคล 
2.1 ผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราชการ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
ของผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนังสือ
รบัรองการเป็นนิติบคุคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่  

2.2 กรณีมอบฉนัทะ 
- หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยกรอกขอ้ความใหค้รบถว้นและลงลายมือชื่อทั้งผูม้อบฉันทะและ

ผูร้บัมอบฉนัทะ 
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนงัสือ
รบัรองการเป็นนิติบคุคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่  

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราชการ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
ของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

2.3 กรณีคสัโตเดียน 
- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 4 โดยกรอกขอ้ความใหค้รบถว้นและลงลายมือชื่อทัง้ผูม้อบฉนัทะ

และผูร้บัมอบฉนัทะ 
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูด้  าเนินการแทน 
- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราชการ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 

ของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 
หมายเหตุส าคัญ  
โปรดจดัส่งตน้ฉบบัเอกสารแสดงตวัตนตามกรณี และ/หรือหนงัสือมอบฉนัทะ มายงับริษัทตามที่อยู่ดา้นลา่งนี:้  

- เลขานกุารบริษัท บรษิัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 75/88-90 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร ์2 ชัน้ 34 ถนนสขุมุวิท 19 (ซอย
วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
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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 หมาย เลข

โทรศพัท ์และเลขที่บตัรประจ าตวัประชาชนของท่าน เพื่อน าไปใชภ้ายใตว้ตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้ 
- ก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 (ครัง้ที่ 44) และรบัเงินปันผล 
- จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ  
- จดัส่งแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีแบบรูปเล่มตามที่ผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
-  บนัทึกค าถาม ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 (ครัง้ที่ 44) 

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 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 
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 ิ 

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลคะแนน 

เลขานุการที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียงใน            
แต่ละวาระจากการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธาน
ที่ประชมุจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 

วิธีการถามค าถาม 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถส่งค าถามผ่านหนา้ต่างขอ้ความ โดยกรรมการจะตอบค าถามดงักล่าวในช่วง  Q&A ใน           
แต่ละวาระ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุผ่านอีเมล ir@oceanglass.com  
  

mailto:ir@oceanglass.com
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปไม่ซับซ้อน - แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

เร่ือง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
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 ดร. ธัชพล โปษยานนท ์กรรมการอิสระ อาย ุ57 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 2120/53 ถนนจนัทน ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร  
  Dr. Tachapol Poshayanonda, Independent Director, 57 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, 

Bangkok 
         
   3.3 นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ อาย ุ63 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 57 สขุมุวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 
 Mr. Chaipranin Visudhipol, Independent Director, 63 years old, residing at 57 Sukhumvit 11, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok 
 
 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566 (ครัง้ท่ี 44) ในวนัพธุท่ี 26 เมษายน
2566 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 2023 (No. 44), 
convened on Wednesday, 26 April 2023 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 านวนหุ้น

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), 
 
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 ดร. ธัชพล โปษยานนท ์กรรมการอิสระ อาย ุ57 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 2120/53 ถนนจนัทน ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
  Dr. Tachapol Poshayanonda, Independent Director, 57 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, 

Bangkok 
         
   3.3 นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ อาย ุ63 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 57 สขุมุวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 
 Mr. Chaipranin Visudhipol, Independent Director, 63 years old, residing at 57 Sukhumvit 11, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok 
 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566 (ครัง้ท่ี 44) ในวนัพธุท่ี 26 เมษายน
2566 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 2023 (No. 44), 
convened on Wednesday, 26 April 2023 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 2565 (คร้ังท่ี 43) เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2565 
To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 (No.43) convened on April 27, 2022 

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี 2 
Agenda 2 

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2565 
To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2022 

 ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี ้/ Voting for this agenda is not required 
 

วาระท่ี 3 
Agenda 3 

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  
To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor’s report for the year ended 
December 31, 2022 

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี 4 
Agenda 4 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2565  
To approve the allocation of net profit and dividend payment from operating result for the year 2022 

  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  นายวรกานต ์ชโูต  I Mr. Woragan Xuto    
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 5.2   นายนภทัร อสัสกลุ I Mr. Naputt Assakul 
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 5.3   นางสาวจริยา แสงไชยญา I Miss Jariya Sangchaiya 
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี 6 
Agenda 6 

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2566 
To fix the remuneration of Directors and the Sub-Committees for the year 2023 

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี 7 
Agenda 7 

พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 
To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2023 

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

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเร่ืองการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์นการส่งค าบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้น การโฆษณาค า
บอกกล่าว การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ 
To approve the amendment to the Company’s Articles of Association regarding Adoption of Electronic Means for Sending Notice to 
Shareholders, Publishing of Notice, Convening Shareholders’ Meeting and Authorizing Proxy 

  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 
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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. 
 
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 านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ

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 ดร. ธัชพล โปษยานนท ์กรรมการอิสระ อาย ุ57 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 2120/53 ถนนจนัทน ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
  Dr. Tachapol Poshayanonda, Independent Director, 57 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, 

Bangkok 
         
   3.3 นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ อาย ุ63 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 57 สขุมุวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 
 Mr. Chaipranin Visudhipol, Independent Director, 63 years old, residing at 57 Sukhumvit 11, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok 
 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566 (ครัง้ที่ 44) ในวันพุธท่ี 26 เมษายน
2566 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 2023 (No. 44), 
convened on Wednesday, 26 April 2023 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) 

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้

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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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 2565 (คร้ังท่ี 43) เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2565 
To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 (No.43) convened on April 27, 2022 

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี 2 
Agenda 2 

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2565 
To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2022 

 ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี ้/ Voting for this agenda is not required 
 

วาระท่ี 3 
Agenda 3 

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  
To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor’s report for the year ended December 
31, 2022 

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี 4 
Agenda 4 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2565  
To approve the allocation of net profit and dividend payment from operating results for the year 2022 

  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  นายวรกานต ์ชโูต  I Mr. Woragan Xuto    
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 5.2   นายนภทัร อสัสกลุ I Mr. Naputt Assakul 
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 5.3   นางสาวจริยา แสงไชยญา I Miss Jariya Sangchaiya 
  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี 6 
Agenda 6 

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2566 
To fix the remuneration of Directors and the Sub-Committees for the year 2023 

  เห็นดว้ย / Approve  ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี 7 
Agenda 7 

พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 
To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2023 

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

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับของบริษัทเร่ืองการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์นการส่งค าบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้น การโฆษณาค า
บอกกล่าว การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ 
To approve the amendment to the Company’s Articles of Association regarding Adoption of Electronic Means for Sending Notice to 
Shareholders, Publishing of Notice, Convening Shareholders’ Meeting and Authorizing Proxy 

  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). 

 

  



 
 

หนา้ 24 

 

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 2566 (ครัง้ที ่44) ในวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. 

at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 (No. 44) to be held on Wednesday, 26 April 2023, 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 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 
บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน)  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (คร้ังที ่43) 
__________________________________________________________________________________ 

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. จัดประชุมขึน้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
โดยถ่ายทอดสด ณ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 หอ้งประชุม ชัน้ 12 ถนนสขุุมวิท 19 (ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

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

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

กรรมการบริษัททีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

ดร.ธัชพล โปษยานนท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สดัสว่นของกรรมการที่เขา้รว่มประชมุเท่ากบัรอ้ยละ 89.0 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายวีระสิทธิ์ ประเทืองสขุพงษ ์ ผู้อ านวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และจดัซือ้ 

2. นายอเูดย ์เวอรม์า ผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานพฒันาลกูคา้และช่องทางจดัจ าหน่าย 
3.  นายกฤษณะ ไพโรจน ์ ผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานการผลิต 
4. นางสาววีรนชุ ตรงัคต์ระกลู  ผูอ้  านวยการ สายงานการตลาด 
5.  นายทีปกร เกษมหาด ารงฤทธิ์ ผูอ้  านวยการ สายงานทรพัยากรบคุคล 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด  

นางสาวธัญพร ตัง้ธโนปจยั   ผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2564 

ทีป่รึกษากฎหมายอิสระและสักขีพยานการนับคะแนน จาก บริษัท เอดับบลิวพี แอนด ์อัลลายแอนซ ์จ ากัด 

ดร. ณฐัพงศ ์สวุรรณอินทร ์
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เร่ิมการประชุม  

เริ่มประชมุเวลา 14.00 น.  

นางรกัดี ภกัดีชมุพล ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ที่ยงัคงแพร่ระบาดในหลายพืน้ที่ทั่วประเทศ ดงันัน้ เพื่อความปลอดภยัในสขุภาพของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ 
การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) จึงจัดประชุมขึน้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการบนัทึกภาพและเสียงการประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะเผยแพร่ภาพและเสียงการประชุมผูถื้อหุน้
ผ่ านทาง เ ว็บไซต์ของบริษั ท  และบริษั ทขอแจ้ง งดจัดงานผู้ ถื อหุ้น เยี่ ยมชมโรงงานประจ า ปี  2565  
เพื่อความปลอดภยัในสขุภาพของผูถื้อหุน้และพนกังานของบรษิัท 

นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ประธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที่มาร่วม
ประชมุ และแนะน ากรรมการทกุท่าน ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชีของบรษิัท และที่ปรกึษากฎหมายต่อที่ประชมุ  

จากนั้นประธานไดแ้ถลงว่า ตามขอ้บังคับก าหนดไวว่้า ที่ประชุมตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้ ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้  
ไม่นอ้ยกว่า 25 คน และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัท บดันี ้ 
มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมออนไลนจ์ านวน 6 ท่าน ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้จ านวน 19 ท่าน รวมจ านวนผูเ้ขา้รว่ม
ประชุมทั้งสิน้ 25 ท่าน ถือหุ้นรวม 12,396,682 หุ้น จากจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ทั้งสิน้ 
21,330,715 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 58.1166 จึงครบเป็นองคป์ระชุมตามข้อบงัคบับริษัทขอ้ 36 ประธานจึงกล่าวเปิด
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) 

จากนั้นประธานไดม้อบหมายให้ นางรกัดี ภักดีชุมพล ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผูช้ีแ้จงต่อที่
ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยไดก้ล่าวว่า บริษัทค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม 
โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งค าถามล่วงหนา้ โดยไดป้ระกาศใหท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัท ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ทัง้นี ้หลงัจากครบ
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการเพื่อเขา้รบั
การเลือกตัง้ส  าหรบัการประชุมครัง้นี ้ดงันัน้ การก าหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่
ประชมุคณะกรรมการตามที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ  

ส าหรับการประชุมในวันนีจ้ะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยบริษัทไดว่้าจ้างบริษัท ดิจิทัล แอคเซส 
แพลตฟอรม์ จ ากดั เป็นผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุ โดยใชร้ะบบ ดีเอพี (DAP) และ เว็บเอ็กซ ์(Webex) ในการด าเนินการ
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การจดัประชมุเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท และเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 



 
 

หนา้ 27 

 

ทัง้นี ้เพื่อการปฏิบตัิที่ถกูตอ้ง นางรกัดี ภกัดีชุมพล เลขานุการที่ประชมุจึงไดแ้จง้วิธีการด าเนินการประชุม การออก
เสียงลงคะแนน การนบัคะแนน และวิธีการถามค าถาม หรือวิธีแสดงความคิดเห็น ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะได้
รบัทราบ ดงันี ้ 

1.   เมื่อผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะท าการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมเรียบรอ้ยแล้ว
จ านวนหุน้ของบคุคลดงักลา่วจะถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 

2.  ในการประชุม คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม  
โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระและจะเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผล
คะแนนต่อที่ประชมุเมื่อการนบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ เสรจ็สิน้ 

ส าหรบัการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของบรษิัทดงันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดส้ว่นเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
เวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนทกุคราว ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่โดยถือ
ว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง  

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 ้ 

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง



 
 

หนา้ 28 

 

เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด เพื่อใหไ้ด้
จ  านวนกรรมการที่จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

ผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคลิกปุ่ มลงคะแนน โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ 
“ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุน้ไม่ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นดว้ย”  
โดยอตัโนมตัิ 

เพื่อไม่เห็นเป็นการเสียเวลา ประธานฯ จะใชวิ้ธีถามในทุกๆ วาระว่ามีผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถา้ไม่มี
ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้เห็นดว้ยตามมติที่เสนอ แต่เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตัง้กรรมการ ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่าน
ลงคะแนนทัง้ที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน
เสียงเป็นเวลา 1 นาที 

เวน้แต่ขอ้บงัคบัก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

1. ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

2. กรณีจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ       
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

3. กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้บังคับ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ส าหรบัวิธีถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหซ้กัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นที่เก่ียวกับวาระนั้นๆ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ สามารถพิมพค์ าถามผ่านกล่องขอ้ความในระบบ 
โดยบรษิัทจะตอบค าถามในหอ้งประชุม ทัง้นี ้หากมีจ านวนค าถามถกูส่งเขา้มาเป็นจ านวนมาก บรษิัทจะตอบถาม
ดงักลา่ว โดยระบลุงในรายงานการประชมุ  

หากผูถื้อหุน้ประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคระหว่างการประชมุ กรุณาติดต่อ 096-468-6131 

หลงัจากนัน้ประธานจึงด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้



 
 

หนา้ 29 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (คร้ังที่ 42) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2564 

ประธานไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (ครัง้ที่ 42) เม่ือวนัที่ 
28 เมษายน 2564 โดยรายงานการประชมุดงักลา่วไดจ้ดัท าขึน้และน าสง่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้บรษิัทไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชุมบน
เว็บไซตข์องบริษัท โดยส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวไดถู้กจัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้นี ้
แลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดเก่ียวกับรายงานการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้
สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564  
(ครัง้ที่ 42) เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2564 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2564 (ครัง้ที่ 42) เป็นรายงานการ
ประชมุที่ถกูตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย 12,396,682 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 12,396,682 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2564 

ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวจรยิา แสงไชยญา กรรมการผูจ้ดัการ แถลงในนามของคณะกรรมการใหท้ี่ประชมุ
ทราบถึงผลการด าเนินงานโดยรวมส าหรบัปี 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
2564 ซึ่งบรษิัทไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้  

นางสาวจริยา แสงไชยญา แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ บริษัทก าหนดวิสัยทัศน ์
(Vision) ไวว่้า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผูน้  าตลาดโลก ดว้ยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององคก์ร และการบรหิาร
จัดการ พรอ้มทัง้มุ่งสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลูกคา้ โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลก าไรอย่างต่อเนื่อง ” และมี
ภารกิจ  (Mission)  คือ “การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชี วิตผ่านทางผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพดี ”  
ซึ่งบรษิัทไดก้ าหนดเปา้หมายและกลยทุธข์ององคก์รเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามวิสยัทศันแ์ละภารกิจที่ไดก้ลา่วไว้
ขา้งตน้ 

 



 
 

หนา้ 30 

 

ผลการด าเนินงานในปี 2564 สรุปไดด้งันี ้ 

ในปี 2564 จากวิกฤตเศรษฐกิจอนัเกิดจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่ต่อเนื่องยาวนานมา
ตัง้แต่ปี 2563 บรษิัทจึงใหค้วามส าคญักบัการด าเนินกลยทุธเ์พื่อตอบสนองต่อวิถีการด ารงชีวิตใหม่ (New Normal) 
โดยไดป้รับปรุงพัฒนาการขายสินคา้ผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์ในประเทศไทย พรอ้มทั้งยกระดับการขายสินคา้
ออนไลนใ์นประเทศจีน อินเดีย และเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดหลกัของบริษัท เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัความสะดวกและ
เขา้ถึงสินคา้ไดง้่าย  

ส าหรบัอีคอมเมิรซ์ในประเทศไทย บริษัทไดใ้หบ้ริการออกแบบแกว้พิมพส์ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
พรอ้มทัง้เพิ่มรายการสินคา้กว่า 500 รายการ ภายใตแ้บรนด ์โอเชียน ลคูารสิ และพอช  

นอกจากนี ้บรษิัทวางแผนจะขยายการใหบ้รกิารอีคอมเมิรซ์ไปยงัต่างประเทศทั่วโลก พรอ้มทัง้พฒันาอีคอมเมิรซ์ให้
เป็นแพลตฟอรม์ที่มีสินคา้ในกลุ่มเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหารที่หลากหลาย ครบวงจร และสามารถใหบ้ริการ
ลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

ส าหรบัตลาดต่างประเทศ ดว้ยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไดค้ลี่คลาย ส่งผลให้
ความตอ้งการสินคา้กลบัมาอีกครัง้หนึ่ง บริษัทจึงตอบสนองการฟ้ืนตวัของตลาด โดยเพิ่มการกระจายสินคา้ไปยงั
ตลาดหลัก (Core Market) เช่น ประเทศอินเดีย จีน และตลาดส่วนเพิ่ม (Extended Market) ได้แก่ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา แอฟรกิา ยโุรป และ เอเชียแปซิฟิก ซึ่งประกอบดว้ยประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์

รายได้จากการขาย 

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดร้วมจ านวน 1,567 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 40.45 เมื่อเทียบกับปีก่อน  
โดยเป็นรายไดจ้ากการขายจ านวน 1,545 ลา้นบาท และมีรายไดอ้ื่นอีกจ านวน 22 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการ
รบัรูร้ายไดจ้ากการขายอุปกรณข์องเครื่องจกัรที่เสื่อมสภาพ และรายไดจ้ากการขนส่งที่เป็นในส่วนของอีคอมเมิรซ์
และการขายเศษวสัด ุ

ในด้านการขาย 

ดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในต่างประเทศที่เริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะในฝ่ัง
ยุโรป และอเมริกา ความตอ้งการสินคา้ในตลาดจึงกลบัมาอีกครัง้ ส่งผลใหก้ารสง่ออกสินคา้ฟ้ืนตวัจากปีก่อน โดย
บริษัทมีรายไดจ้ากการสง่ออกจ านวน 1,233 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 58.05 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจาก
การส่งออกสินคา้ไปยงัภูมิภาคเอเชียใต ้ตะวนัออกกลาง อเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก ทัง้นี ้ดว้ยสถานการณ์
ขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรแ์ละการปรบัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องของค่าระวางเรือยงัคงเป็นอุปสรรคต่อการสง่ออกของ
บรษิัทตลอดปี 2564  

ส าหรบัการขายสินคา้ในประเทศ บริษัทมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 312 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.82 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาครฐัจึงด าเนิน
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มาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดโดยมีการปิดหา้งสรรพสินคา้ โรงแรม และรา้นอาหารเป็นเวลาหลายเดือน ส่งผล
ใหค้วามตอ้งการสินคา้เครื่องแก้วในกลุ่มโรงแรม รา้นอาหาร ลดลง ในขณะเดียวกัน กลุ่มลูกคา้องคก์ร (B2B) 
ชะลอการใชจ้่ายเพื่อซือ้สินคา้ส าหรบักิจกรรมสง่เสรมิการขาย  

จากสถานการณต์่างๆ ที่เกิดขึน้ บริษัทจึงไดป้รบัปรุงระบบอีคอมเมิรซ์แพลตฟอรม์ (E-commerce Platform) และ
เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ในมารเ์ก็ตเพลส (Marketplace) เช่น ลาซาดา้ (Lazada) และ ชอ้ปปี้ (Shopee) 
ท าใหย้อดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์เติบโตขึน้หลายเท่าเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยในปี 2564 บรษิัทมียอดขายผ่าน
ช่องทางอีคอมเมริซ์จ านวน 18 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2563 ที่มียอดขายจ านวน 4 ลา้นบาท 

ทั้งนี ้ สัดส่วนการขายสินค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 20.20 และตลาดต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 79.80  
ของรายไดจ้ากการขาย 

ก าไรข้ันต้น 

บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้คิดเป็นรอ้ยละ 34.44 ของยอดขาย ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอตัราก าไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ 36.46 
เนื่องจากสดัส่วนการขายสินคา้ไปยังต่างประเทศที่สูงขึน้ ประกอบกับการเพิ่มขึน้ของตน้ทุนพลงังานและราคา
วตัถดุิบสง่ผลใหก้ าไรขัน้ตน้ลดลง 

สัดส่วนการขายสินค้าแบ่งตามช่องทางการจ าหน่าย 

ในปี 2564 บริษัทมีสดัส่วนการขายสินคา้ในต่างประเทศผ่านตวัแทนจ าหน่ายเพิ่มขึน้เนื่องจากสถานการณต์่างๆ ที่
เริ่มคลี่คลาย ส าหรบัสดัส่วนการขายในประเทศแยกตามช่องทางการจ าหน่าย ไดแ้ก่ การขายสินคา้แบบดั้งเดิม 
(Traditional Trade) คิดเป็นรอ้ยละ 19.0 การขายจากกลุ่มธุรกิจโรงแรม รา้นอาหาร (Food Service) คิดเป็นรอ้ยละ 
6.0 การขายจากลกูคา้รายย่อย (Retail –Modern Trade) คิดเป็นรอ้ยละ 41.0 การขายจากอีคอมเมิรซ์ คิดเป็นรอ้ย
ละ 6.0 และการขายจากกลุม่บีทบูี (B2B) คิดเป็นรอ้ยละ 28.0  

ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2564 บริษัทมีค่าใชจ้่ายรวมจ านวน 1,538 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากตน้ทุนขายอันเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน ท าใหค้่าใชจ้่ายระงับสายการผลิตชั่วคราว 
ลดลง ในขณะที่บรษิัทสามารถด าเนินมาตรการควบคมุค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทมีตน้ทุนขายเพิ่มขึน้รอ้ยละ 43.42 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามยอดจ าหน่าย ตน้ทุนพลังงาน และวัตถุดิบที่
เพิ่มขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 48.0 บริษัทมีค่าใชจ้่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบ ารุงเตาหลอมและบริหาร
สินคา้คงเหลือใหส้มดลุกบัการขายจ านวน 174 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 15.72 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

นอกจากนี ้  บริษัท มี รายการค่ า ใช้จ่ าย โอนกลับจากการปรับลดมูลค่ าสิ นค้า  จ านวน  3 ล้านบาท  
โดยสว่นใหญ่มาจากการกลบัรายการของสินคา้ส าเรจ็รูปที่มีอายมุากกว่า 5 ปี ซึ่งสามารถขายออกไปไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ท าลายทิง้ 



 
 

หนา้ 32 

 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายลดลงรอ้ยละ 3.23 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสถานการณโ์ควิดที่ยงัไม่เอือ้อ านวย
ต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาดในปีที่ผ่านมา  
ส่วนค่าใชจ้่ายในการบริหาร ลดลงรอ้ยละ 25.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากมาตรการควบคุมค่าใชจ้่ายต่างๆ และ
การปรบัลดก าลงัคนในปี 2563 

บรษิัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงรอ้ยละ 55.20 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยสว่นใหญ่
เป็นผลขาดทนุจากการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ 

ทัง้นี ้บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินลดลงรอ้ยละ 11.21 เนื่องจากบริษัทมียอดขายและกระแสเงินสดจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ จึงสามารถช าระคืนเงินกูย้ืมไดม้ากขึน้ สง่ผลใหด้อกเบีย้กูย้ืมลดลง 

ก าไรสุทธิ 

ด้วยบริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 4 ในขณะที่บริษัทสามารถควบคุมตน้ทุนการ
ด าเนินงานไดด้ีกว่าปีก่อน ส่งผลใหบ้ริษัทกลบัมามีก าไรสุทธิจ านวน 3 ลา้นบาท อัตราก าไรสุทธิคิดเป็นรอ้ยละ 
0.19 และมีก าไรสทุธิต่อหุน้ที่ 0.14 บาท 

การก ากับดูแลกิจการ  

บริษัทไดก้ าหนดจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูม้ีสว่นไดส้่วนเสีย ในปีที่ผ่านมา บริษัทไดร้บัการประเมินในโครงการ การก ากับดแูล
กิจการที่ดีในระดับ “ดีเยี่ยม” และไดร้ับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ดว้ย
คะแนน 100 คะแนน และบริษัทยงัคงสง่เสริมใหพ้นกังานทกุระดบัในองคก์รปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติ
ของบรษิัทอย่างเครง่ครดั 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม เก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้สอบถาม  
ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1.  นายชญานว์ัต คาระวะวัฒนา ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า 

1.1 บริษัทมีแผนรบัมือกับค่าใชจ้่ายที่เพิ่มสงูขึน้ ทัง้ทางดา้นตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการขนส่ง เช่น ค่าก๊าซ 
ค่าน า้มนัขนสง่ และค่าระวางเรืออย่างไร 

 นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า ดา้นตน้ทุนพลังงาน ดว้ยลกัษณะอุตสาหกรรมของ
บรษิัท การเพิ่มปรมิาณการผลิตและปรมิาณการขาย เป็นสิ่งที่บรษิัทจะตอ้งบรหิารจดัการเพื่อหาจดุสมดุลใน
การใชพ้ลงังานต่อหน่วยของผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสม เนื่องจากตน้ทุนพลงังานในการหลอมของเตานัน้ ไม่ว่า
จะมีการผลิตมากนอ้ย หรือไม่ผลิต ส่วนหนึ่งจะมีค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานในการใหค้วามรอ้นแก่เตาหลอม
แบบคงที่ และอีกส่วนหนึ่งเป็นการใชพ้ลงังานที่ขึน้อยู่กับปริมาณการผลิต ซึ่งหากสดัส่วนค่าพลงังานเพิ่ม
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สงูขึน้ บรษิัทจ าเป็นตอ้งเพิ่มปรมิาณการผลิตใหม้ากขึน้ ควบคู่ไปกบัการหาตลาดและเพิ่มยอดขายเพื่อท าให้
ตน้ทนุต่อหน่วยเฉลี่ยลดลง  

ในส่วนตน้ทุนค่าระวางเรือและค่าขนส่งนั้น มีอตัราเฉลี่ยในระดับเดิมตัง้แต่ปี 2563 ซึ่งในการส่งออกสินคา้
สว่นใหญ่จะใชเ้งื่อนไขการขายแบบเอฟโอบี (FOB : Free on Board) ซึ่งลกูคา้เป็นฝ่ายรบัตน้ทนุค่าระวางเรือ 
อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ด้านการขาย บริษัทมีการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อลดภาระ
ค่าใชจ้่ายดา้นระวางเรือ   

ส าหรบัการปรบัเพิ่มขึน้ของตน้ทุนพลงังานนั้น นอกจากบริษัทจะตอ้งปรบัสมดุลค่าใชจ้่ายเป็นการภายใน
แลว้ บริษัทยังตอ้งด าเนินการปรับราคาขายใหส้มดุลกับตน้ทุนพลังงานที่เพิ่มขึน้ ซึ่ งในปัจจุบัน หลายๆ 
อตุสาหกรรมไดร้บัภาระและปรบัเพิ่มราคาสินคา้ ดงันัน้ การปรบัราคาจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้

1.2 อยากทราบแนวโนม้อุปสงค ์(Demand) และอุปทาน (Supply) ของอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศไทยและ
ต่ า งป ร ะ เทศ  ภายหลั ง สถานการณ์ก า ร แพร่ ร ะบาดของ โ รคติ ด เ ชื ้อ ไ ว รัส โค โ รนา  2019  
เริ่มคลี่คลาย 

 นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผู้ถือหุ้นว่า อุปสงค์หรือความต้องการซื ้อสินค้า (Demand)  
มีแนวโน้มที่ดีขึ ้น พิจารณาได้จากยอดขายการส่งออกไปยังภูมิภาคยุโรปและอเมริกาที่ เพิ่มขึ ้น  
ส าหรบัตลาดในประเทศไทย บริษัทคาดว่าจะมีแนวโนม้ที่ดีขึน้เช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศ อนัจะเห็นได้
จากแนวโน้มการเปิดประเทศในหลายๆ ประเทศ ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเที่ยวดีขึน้ ความตอ้งการ
สินคา้ก็จะมีมากขึน้ 

ส่วนอุปทานหรือความต้องการขายสินค้า (Supply) บริษัทเชื่อว่าอุตสาหกรรมการผลิตไดร้ับผลกระทบ
เช่นเดียวกัน สังเกตได้จากโรงงานบางแห่งในต่างประเทศที่ได้หยุดสายการผลิตชั่วคราวนั้น กลับมา
เดินเครื่องผลิตอีกครัง้ ซึ่งคาดว่าอปุทานจะเพิ่มขึน้เช่นเดียวกับอุปสงคใ์นตลาด ทัง้นี ้การแข่งขนัจะขึน้อยู่กับ
ความสามารถในการปรบัตวัของผูผ้ลิตแต่ละราย 

2. นายสมพงษ ์รติพิชยกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า 

2.1 แนวโน้มยอดขายสินคา้ในปี 2565 จะดีขึ ้น้หรือไม่ ปัจจุบันยอดขายสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ     
เป็นอย่างไร 

 นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผู้ถือหุน้ว่า เนื่องจากมีความตอ้งการซือ้ที่มากขึน้ ประกอบกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ เริ่มกลับมาฟ้ืนตัว ท าให้ร ้านอาหารกลับมาเปิดกิจการได้มากยิ่งขึน้ ซึ่ง
สถานการณใ์นต่างประเทศและในประเทศคงไม่แตกต่างกัน ผูค้นสามารถกลบัมาใชช้ีวิตประจ าวันไดม้าก
ยิ่งขึน้ เชื่อว่ายอดขายในปี 2565 มีแนวโนม้ที่ดีขึน้เช่นกนั 
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2.2 สถานการณต์ูค้อนเทนเนอรใ์นปัจจบุนัดีขึน้หรือไม่ 

 นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า สถานการณต์ูค้อนเทนเนอรอ์ยู่ในสภาวะทรงตวัและจะ
ไม่รุนแรงขึน้เม่ือเทียบกับปลายปี 2564 ทัง้นี ้จากการพูดคุยกับผูท้ี่อยู่ในอุตสาหกรรมการส่งออก คาดว่า
สถานการณอ์าจไม่กลบัมาดีเท่ากบัในอดีต แต่จะไม่แย่ลงไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั  

2.3 ในปี 2565 จะมีการหยดุสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบ ารุงเตาหลอมอีกหรือไม ่

 นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า ในปี 2565 ไม่มีแผนการหยุดสายการผลิตชั่วคราวเพื่อ
ซ่อมบ ารุงเตาหลอม 

มติทีป่ระชุม  

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี ้เนื่องจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ประธานรายงานใหท้ี่ประชุมทราบเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท ไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส  าหรบัปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต และไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยบริษัทไดจ้ดัส่งงบการเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้
(หน่วย : พันบาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2564 2563 2564 2563 
สินทรพัยร์วม 3,359,377 3,439,756 3,351,112 3,438,650 
หนีส้ินรวม 1,520,432 1,606,005 1,525,031 1,607,512 
สว่นของผูถื้อหุน้ 1,838,945 1,833,751 1,826,081 1,831,138 
รวมรายได ้ 1,567,384 1,115,996 1,566,599 1,121,511 
ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงาน 29,027 (279,270) 20,482 (265,973) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 3,020 (245,895) (5,057) (231,242) 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (หน่วย : บาท) 0.14 (11.53) (0.24) (10.84) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุน้) 21,331 21,331 21,331 21,331 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุน้
สอบถามเพิ่มเติม  
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ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงาน
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ  

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย    12,396,582 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 12,396,582 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิและงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  

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 2564 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 3,020,126.18 บาท โดยมีเงินทุนส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 50,000,000 บาท ซึ่งครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินส ารองอีก 

ทัง้นี ้ดว้ยความไม่แน่นอนทัง้ทางดา้นโรคระบาด เศรษฐกิจและการเมือง จึงขอเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
จัดสรรก าไรสุทธิเป็นก าไรสะสมเพื่อส  ารองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. นายสมพงษ ์รติพิชยกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า 

เพราะเหตใุดบรษิัทจึงไม่จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม 
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นายจักรี ฉันทเ์รืองวณิชย ์ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า แมว่้าสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 จะคลี่คลายลงแลว้ แต่ยงัไม่สิน้สดุลง ประกอบกบัความไม่แน่นอนทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง 
บรษิัทจึงไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได ้

จากนั้น ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นก าไรสะสมและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2564 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นก าไรสะสมและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 ตามที่ประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

-   เห็นดว้ย 12,396,182 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9968 
-  ไม่เห็นดว้ย 400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0032 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

   รวม 12,396,582 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

วาระที ่5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทเข้ารับต าแหน่งแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (คร้ังที ่43)   

ประธานไดม้อบหมายให ้ดร.ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลง
ต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 23 ไดก้ าหนดไวว่้า ในการประชุมสามัญ
ประจ า ปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่ ง เ ป็นจ านวน 1 ใน  3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
และกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจจะไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ไดอ้ีก ส  าหรบัในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) กรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน คือ  

1) นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์  ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นายชยัประนนิ วิสทุธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน ไดป้ฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษิัท
อย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทตลอด
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถว้นตาม พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑข์อง
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่ เ ก่ีย วข้อง ดังนั้น 
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คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน เขา้รบัการพิจารณาเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (ครั้งที่ 43) นี ้โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งใหก้ับ 
ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

เพื่อความโปรง่ใส กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วไดอ้อกจากที่ประชมุชั่วคราวเฉพาะวาระนี ้ เพื่อเปิด
โอกาสใหท้ี่ประชมุพิจารณาหรอืซกัถามกรรมการที่เหลือ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนด
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน
ใดซกัถาม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ  

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิเลือกตัง้บคุคลทัง้ 3 ท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนน
เลือกตัง้เป็นรายบคุคล ดงันี ้ 

1) นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้ 

-   เห็นดว้ย 12,396,582 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 12,396,582 เสียงคิดเป็นร้อยละ       100.0000 

2)  นายชัยประนิน วิสุทธิผล ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

-   เห็นดว้ย  12,396,582 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9992 
-  ไม่เห็นดว้ย  100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0008 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 12,396,682 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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3) นายแมทธิว กิจโอธาน ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย 12,385,082 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9992 
-  ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0008 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 12,385,182 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

จากนัน้ ประธานจึงเชิญกรรมการที่ไดร้บัเลือกตัง้ดงักลา่วกลบัเขา้มาในหอ้งประชมุ และกล่าวตอ้นรบักรรมการทัง้  
3 ท่านที่ไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พรอ้มทัง้กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ 

วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

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 2565 ในอตัราเดิมเช่นเดียวกบัปี 2564  

 

ปี 2565 
(อัตราทีเ่สนอ) 

ปี 2564 
(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 
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ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ าปี 2565 ปรากฏว่าไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถาม  

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 2565 รายละเอียดตามที่ ดร.ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์แถลง 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ส าหรบัปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชุม โดยผูถื้อหุน้ที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียเป็นผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้จ  านวน 2 ราย 
รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 2,089,309 หุน้  

-         เห็นดว้ย    12,290,943 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 12,290,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายวรกานต ์ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมในนามของ
คณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชี
ธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส  านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณเ์พียงพอ และไม่มี
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 
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โดยใหผู้ใ้ดผูห้นึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทส าหรบัปี 2565 และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่
สามารถปฏิบัติงานได ้ใหบ้ริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทในรอบปีบญัชี 2565 เป็นจ านวนเงิน
รวม 1,170,000 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 4.5 ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักลา่วไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่
จ  าเป็น เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง เป็นตน้ 

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จัดตัง้ในประเทศไทยจะใชส้  านกังานสอบบญัชีเดียวกับบริษัท ส  าหรบับริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้ใน
ต่างประเทศจะพิจารณาใชส้  านกังานสอบบญัชีในทอ้งถิ่น 

คณะกรรมการไดม้ีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ดงักลา่ว 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกับการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หุน้สอบถาม  

ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2565 ดงัรายละเอียดตามที่แถลง  

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 และอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย 14,380,252 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 14,380,252 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค ์

เพื่อใหว้ัตถุประสงคข์องบริษัทสอดคลอ้งกับการด าเนินกิจการในปัจจุบันและที่จะมีแผนในอนาคต  ประธานได้
เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 3. วตัถุประสงค ์โดยเพิ่มวตัถุประสงคอ์ีก 2 
ขอ้ เป็น 35 ขอ้ ไดแ้ก่ 

(34) ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์โดยการเปิดรบัสมาชิก ใหบ้ริการแก่สมาชิก ใหบ้ริการคน้ควา้
ข้อมูล จ าหน่ายสินคา้อันเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท บริการนายหน้า การช าระเงินและการรับช าระเงินทาง
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อิเล็กทรอนิกส ์การส่งสินคา้ และ/หรือสินคา้อื่นใดอันเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส ์(เมื่อไดร้บั
ใบอนญุาตจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง) 

(35) ประกอบธุรกิจโฆษณา ออกแบบโฆษณา การตีพิมพ ์ใหเ้ช่าพืน้ที่โฆษณา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกับแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบรษิัท และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนงัสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3. วตัถปุระสงค ์ปรากฏว่าไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถาม  

ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3. วตัถปุระสงค ์ดงัรายละเอียดตามที่เสนอ 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์
สนธิชองบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค ์ดว้ยคะแนนเสียงสามในสี่เสียงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย 14,380,252 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 14,380,252 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หลงัจากจบวาระที่ 8 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ถามค าถามอ่ืนใด โดยมีขอ้ซกัถามดงัต่อไปนี ้

1.  นายสมพงษ ์รติพิชยกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า 

ปัจจุบนับริษัทใชก้ าลงัการผลิตคิดเป็นรอ้ยละเท่าใด และในช่วงภาวะปกติบริษัทใชอ้ัตราก าลงัการผลิต
รอ้ยละเท่าใด 

นายกฤษณะ ไพโรจน์ ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า ปัจจุบันบริษัทใชก้ าลงัการผลิตประมาณรอ้ยละ 70.0 
ทัง้นี ้เมื่อยอ้นกลบัไปประมาณ 3-4 ปีก่อน ในสถานการณป์กติที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 บรษิัทใชก้ าลงัการผลิตประมาณรอ้ยละ 85.0 ถึงรอ้ยละ 90.0 

ประธานกลา่วปิดประชมุ เลิกประชมุเมื่อเวลา 15.15 นาฬิกา 

ลงชื่อ นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ ประธานที่ประชมุ 
    
ลงชื่อ นางรกัดี ภกัดีชมุพล เลขานกุารบรษิัท 
 

 
และผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอารโ์คด (QR-Code) 

 
หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรบัหนงัสือรายการขอ้มลูประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปเล่ม 

กรุณากรอกรายละเอยีดดา้นล่างนี ้

 
 
 

แบบขอรับหนังสอืรายการแสดงขอ้มูลประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 
 

เรียน  เลขานกุารบรษิัท 
 บรษิัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ (โปรดระบ ุชื่อ-สกลุ) ................................................................................................................... 
มีความประสงคข์อรบัหนงัสือแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2565 (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 75/88-90 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  : นายวรกานต ์ชูโต 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 69 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา 
 

: ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคร้ังแรก : วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2550 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 16 ปี (รวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระในคราวนีอ้ีก 3 ปี เป็น 19 ปี)   
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
(จ านวน 1 แห่ง) 

: 2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 
(จ านวน 3 แห่ง) 

: 2554 – 2555  ท่ีปรกึษา กลุ่มเอสซีจี เคมิคอล 
2552 – 2554  กรรมการผูจ้ดัการ 
  บจ. เอสซีจีเอ็กซพีเรียนซ ์
2550 – 2551  ผูอ้  านวยการส านกังานผูจ้ดัการใหญ่ธุรกิจจดัจ าหน่าย 
  บจ. เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 

ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีทีผ่่านมา : • ใหค้  าปรกึษาในการวางแผนธุรกิจ การก าหนดกลยทุธ ์การบริหารความเสี่ยง
องคก์ร และใหข้อ้เสนอแนะดา้นต่างๆท่ีเป็นประโยชนแ์ก่คณะผูบ้ริหาร 

• สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อน
รายงานต่อตลาดหลกัทรพัย ์และก ากบัดแูลสอบทานงานตรวจสอบภายในให้
เป็นไปตามแผนงาน รวทัง้ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคมุภายใน 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 
 

: คณะกรรมการบริษัท  เขา้รว่ม 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาฯ เขา้รว่ม   4 ครัง้ จากทัง้หมด   5 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 7 
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกต้ังเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ทีค่รบก าหนดออกตามวาระ   
ชื่อ – สกุล  : นายนภทัร อสัสกลุ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ 

กรรมการสรรกาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ : 46 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา 
 

: บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์(RE-CU) 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
Babson College สหรัฐอเมริกา 

การอบรม / สัมมนา : หลกัสตูรการบริหารการท่องเท่ียวส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ท่ี 3 ประจ าปี 2562  
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
CG Forum 3/2015 “Risk Oversight: High Priority Roles of the Board”  
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
Director Certification Program (DCP 31/2003) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.44 (ณ 30 ธันวาคม 2565) 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคร้ังแรก : 10 มิถุนายน 2545  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 21 ปี (รวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระในคราวนีอ้ีก 3 ปี เป็น 24 ปี)   
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 

: ไม่มี  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
(จ านวน 3 แห่ง) 

: 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บจ. แฮนส ์เมเนจเมนท ์
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ  
  บจ. อาร ์เอ็ม ไอ 
2547 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ 
  บจ. สยามเอสเตท 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีทีผ่่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 

ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีทีผ่่านมา : - ใหค้  าปรกึษาในการวางแผนธุรกิจ การก าหนดกลยทุธ ์การบริหารความเสี่ยงองคก์ร 
และใหข้อ้เสนอแนะดา้นต่างๆท่ีเป็นประโยชนแ์ก่คณะผูบ้ริหาร  

- ใหค้  าปรกัษาและขอ้เสนอแนะดา้นการสรรหากรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 
 

: คณะกรรมการบริษัท   เขา้รว่ม 11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาฯ  เขา้รว่ม  2 ครัง้ จากทัง้หมด   4 ครัง้ 
การประชมุผูถื้อหุน้    เขา้รว่ม  1 ครัง้ จากทัง้หมด   1 ครัง้ 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 
ประวัติผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เข้ารับการเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ทีค่รบก าหนดออกตามวาระ   
ชื่อ – สกุล  : นางสาวจริยา แสงไชยญา 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผูจ้ดัการ 
อายุ : 56 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา 
 

: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 
Colorado State University สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ์สาขาเคมีวิศวกรรม 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรม / สัมมนา : Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 2021)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
AI & IOT Summit ประจ าปี 2563 
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยและกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
Director Certification Program (DCP 258/2018) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology  
Licensed Program of SCQuARE International  
Total Quality Management, AOTS ประเทศญี่ปุ่ น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคร้ังแรก : 21 มีนาคม 2561 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 5 ปี (รวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระในคราวนีอ้ีก 3 ปี เป็น 8 ปี)   
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
(จ านวน 3 แห่ง) 

: 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท คริสตลั เคลียร ์อินโนเวชั่น จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ)้ จ ากัด 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 
ปีทีผ่่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไม่มี 

ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีทีผ่่านมา : - บริหารจดัการและควบคุมดแูลการด าเนินกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามแผน
ธุรกิจ และกลยทุธท่ี์วางไว ้

- ด าเนินงานตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากมติท่ีประชมุกรรมการ และ/หรือมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 
 

: คณะกรรมการบริษัท  เขา้รว่ม 12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 
การประชมุผูถื้อหุน้   เขา้รว่ม  1 ครัง้ จากทัง้หมด   1 ครัง้ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคณุสมบตัติามหรือเท่ากบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ

ควบคมุของบริษัท 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 บริษัทร่ วม ผูถ้ือ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริ การ
เกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผูถ้ือ
หุน้ที่มีนยั ผูมี้อ านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
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 และจัดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนีใ้นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้
ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย 
(ก)  ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ที่ท  าใหบ้คุคลดงักล่าวมี คณุสมบตัิไม่เป็นไปตาม หลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
(ข)  เหตผุลและความจ าเป็นที่ยงัคงหรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอใหมี้การแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็น กรรมการอิสระ 

 



 
 

หนา้ 48 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 9 
ประวัติกรรมการอิสระทีไ่ด้รับมอบหมายจากบริษทัให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
ชื่อ – สกุล  : ดร.ธัชพล โปษยานนท ์
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 57 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ทีอ่ยู่ : เลขท่ี 2120/53 ถนนจนัทน ์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 สาขา วิศวกรรมเคมี 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคร้ังแรก : วนัที่ 22 กมุภาพนัธ ์2548                  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 18 ปี (ณ ปี 2566) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
(จ านวน 1 แห่ง) 

: 2563 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการ   
บมจ. บีอีซีเวิลด ์

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
(จ านวน 4 แห่ง) 

: 2563 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ   
บจ. พาโล อัลโต เน็ตเวิรค์ ประเทศไทย และอินโดจีน 

2562 – ปัจจบุนั อนกุรรมการดา้นยทุธศาสตรอ์งคก์ร 
 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคก์ารมหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั คณะท างาน 

- โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวนัออก 
  (อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส,์ อตุสาหกรรมหุ่นยนตเ์พื่อ
  การอตุสาหกรรม, โครงสรา้งพืน้ฐานดิจิตอล) 

- โครงการรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์ส  านักงานคณะกรรมการ
  ขา้ราชการพลเรือน (ส านกังาน ก.พ.) 

2560 – 2562 กรรมการผูจ้ดัการ 
  บจ. ซิสโก้ ซีสเต็มส ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 
ปีทีผ่่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไม่มี 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 กรรมการมี/ไม่มีส่วนไดส้่วนเสียในวาระการประชมุดงันี ้ 
- ไม่มีส่วนไดส้่วนเสียในวาระที่ 1-5, 7-8 
- มสี่วนไดส้่วนเสีย ในวาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2566 
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  สิ่งทีส่่งมาด้วย 9 
ประวัติกรรมการอิสระทีไ่ด้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
ชื่อ – สกุล  : นายชยัประนิน วิสทุธิผล 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 63 ปี 

สัญชาติ : ไทย 
ทีอ่ยู่ : อยู่บา้นเลขท่ี 57 สขุมุวิท ซอย 11  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
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 : 16 ปี (ณ ปี 2566) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
(จ านวน 1 แห่ง) 

: 2558 – 2565 กรรมการอิสระ 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
(จ านวน 5 แห่ง) 

: 2564 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 
  บจ.บลูแคนวาส 
2553 – ปัจจบุนั นายกกิตติมศกัด์ิ 
  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 
2534 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร 
  บจ. พธู (1969) 
2558 – 2565 กรรมการ 
  บมจ. อินเด็กซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ 
2540 – 2564 ประธานกรรมการบริหาร 
  บจ. ทบีีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีทีผ่่านมา 

: ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 กรรมการมี/ไม่มีส่วนไดส้่วนเสียในวาระการประชมุดงันี ้ 
- ไม่มีส่วนไดส้่วนเสียในวาระที่ 1-5, 7-8 
- มสี่วนไดส้่วนเสีย ในวาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2566 
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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 ในการนีต้ ้องด 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 ไปยังผู้ถือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 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. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ 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 
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