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`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 านทางเ ว็บไซต์ของบริษัท  และบริษัทขอแจ้ง งดจัดงานผู้ ถื อหุ้น เยี่ ยมชมโรงงานประจ า ปี  2565  
เพื่อความปลอดภยัในสขุภาพของผูถื้อหุน้และพนกังานของบรษิัท 

นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ประธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ ประธานกลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที่มาร่วม
ประชมุ และแนะน ากรรมการทกุท่าน ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชีของบรษิัท และที่ปรกึษากฎหมายต่อที่ประชมุ  

จากนั้นประธานไดแ้ถลงว่า ตามขอ้บังคับก าหนดไวว่้า ที่ประชุมตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ 
ไม่นอ้ยกว่า 25 คน และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท บดันี ้ 
มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุออนไลนจ์ านวน 6 ท่าน ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้จ านวน 19 ท่าน รวมจ านวนผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทั้งสิน้ 25 ท่าน ถือหุ้นรวม 12,396,682 หุ้น จากจ านวนหุน้สามัญที่ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ทั้งสิน้ 
21,330,715 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 58.1166 จึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 36 ประธานจึงกล่าวเปิด
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) 

จากนั้นประธานไดม้อบหมายให  ้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 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอชื่อกรรมการเพื่อเขา้รบั
การเลือกตัง้ส  าหรบัการประชุมครัง้นี ้ดงันัน้ การก าหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่
ประชมุคณะกรรมการตามที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ  

ส าหรับการประชุมในวันนีจ้ะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยบริษัทไดว่้าจา้งบริษัท ดิจิทัล แอคเซส 
แพลตฟอรม์ จ ากดั เป็นผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุ โดยใชร้ะบบ ดีเอพี (DAP) และ เว็บเอ็กซ ์(Webex) ในการด าเนินการ
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้การจดัประชมุเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท และเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 
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ทัง้นี ้เพื่อการปฏิบตัิที่ถกูตอ้ง นางรกัดี ภกัดีชมุพล เลขานกุารที่ประชมุจึงไดแ้จง้วิธีการด าเนินการประชุม การออก
เสียงลงคะแนน การนบัคะแนน และวิธีการถามค าถาม หรือวิธีแสดงความคิดเห็น ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ไดร้บัทราบ ดงันี ้ 

1.   เมื่อผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะท าการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมเรียบรอ้ยแลว้
จ านวนหุน้ของบคุคลดงักลา่วจะถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 

2.  ในการประชุม คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม  
โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระและจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผล
คะแนนต่อที่ประชมุเมื่อการนบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ เสรจ็สิน้ 

ส าหรบัการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของบรษิัทดงันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดส้ว่นเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  
เวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ใหผู้้ถือหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่  
โดยถือว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง  

3. การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คนรอ้งขอ และที่ประชมุมีมติ
ใหล้งคะแนนลับ ก็ใหล้งคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่
ประชมุก าหนด 

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้ปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ดงันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง  

2. ผูถื้อหุน้จะใชส้ิทธิเลือกบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินจ านวนกรรมการ
ที่พงึจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

3. ในกรณีผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิเลือกบคุคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บคุคล
แต่ละคนนั้น ไดเ้ท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้นี ้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดมิได ้ 

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
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เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด เพื่อใหไ้ด้
จ  านวนกรรมการที่จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

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

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

เวน้แต่ขอ้บงัคบัก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

1. ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง 
ชีข้าด 

2. กรณีจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

3. กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้บงัคบั ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

หากผูถื้อหุน้ประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคระหว่างการประชมุ กรุณาติดต่อ 096-468-6131 

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

ประธานไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (ครัง้ที่ 42) เม่ือวนัที่ 
28 เมษายน 2564 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดท าขึน้และน าส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ผยแพร่รายงานการ
ประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท โดยส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวไดถู้กจดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญ
ประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

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 ดว้ยนวตักรรม ความเป็นเลิศขององคก์ร และการบรหิาร
จัดการ พรอ้มทัง้มุ่งสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลูกคา้ โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลก าไรอย่างต่อเนื่อง” และมี
ภารกิจ (Mission)  คือ “การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชี วิตผ่านทางผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพดี ”  
ซึ่งบริษัทไดก้ าหนดเป้าหมายและกลยุทธข์ององคก์รเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามวิสยัทศันแ์ละภารกิจที่ไดก้ลา่ว
ไวข้า้งตน้ 
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ผลการด าเนินงานในปี 2564 สรุปไดด้งันี ้ 

ในปี 2564 จากวิกฤตเศรษฐกิจอนัเกิดจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่ต่อเนื่องยาวนานมา
ตั้งแต่ปี 2563 บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการด าเนินกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อวิถีการด ารงชีวิตใหม่ (New 
Normal) โดยไดป้รบัปรุงพฒันาการขายสินคา้ผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์ในประเทศไทย พรอ้มทัง้ยกระดบัการขาย
สินคา้ออนไลนใ์นประเทศจีน อินเดีย และเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดหลกัของบริษัท เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวก
และเขา้ถึงสินคา้ไดง้่าย  

ส าหรบัอีคอมเมิรซ์ในประเทศไทย บริษัทไดใ้หบ้ริการออกแบบแกว้พิมพส์ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
พรอ้มทัง้เพิ่มรายการสินคา้กว่า 500 รายการ ภายใตแ้บรนด ์โอเชียน ลคูารสิ และพอช  

นอกจากนี ้บริษัทวางแผนจะขยายการใหบ้ริการอีคอมเมิรซ์ไปยงัต่างประเทศทั่วโลก พรอ้มทัง้พฒันาอีคอมเมิรซ์
ใหเ้ป็นแพลตฟอรม์ที่มีสินคา้ในกลุ่มเครื่องแกว้ที่ใชบ้นโต๊ะอาหารที่หลากหลาย ครบวงจร และสามารถใหบ้ริการ
ลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

ส าหรบัตลาดต่างประเทศ ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไดค้ลี่คลาย สง่ผลให้
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
ยโุรป และอเมรกิา ความตอ้งการสินคา้ในตลาดจึงกลบัมาอีกครัง้ สง่ผลใหก้ารสง่ออกสินคา้ฟ้ืนตวัจากปีก่อน โดย
บริษัทมีรายไดจ้ากการสง่ออกจ านวน 1,233 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 58.05 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจาก
การส่งออกสินคา้ไปยงัภูมิภาคเอเชียใต ้ตะวนัออกกลาง อเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก ทัง้นี ้ดว้ยสถานการณ์
ขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรแ์ละการปรบัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องของค่าระวางเรือยงัคงเป็นอุปสรรคต่อการสง่ออกของ
บรษิัทตลอดปี 2564  
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ส าหรบัการขายสินคา้ในประเทศ บริษัทมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 312 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.82 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาครฐัจึงด าเนิน
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
ช่องทางอีคอมเมิรซ์จ านวน 18 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2563 ที่มียอดขายจ านวน 4 ลา้นบาท 

ทั้งนี ้ สัดส่วนการขายสินค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 20.20 และตลาดต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 79.80  
ของรายไดจ้ากการขาย 

ก าไรข้ันต้น 

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

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

บรษิัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงรอ้ยละ 55.20 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยสว่นใหญ่
เป็นผลขาดทนุจากการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ 

ทัง้นี ้บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินลดลงรอ้ยละ 11.21 เนื่องจากบริษัทมียอดขายและกระแสเงินสดจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ จึงสามารถช าระคืนเงินกูย้ืมไดม้ากขึน้ สง่ผลใหด้อกเบีย้กูย้ืมลดลง 

ก าไรสุทธิ 

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

การก ากับดูแลกิจการ  

บริษัทไดก้ าหนดจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ในปีที่ผ่านมา บริษัทไดร้บัการประเมินในโครงการ การก ากับดแูล
กิจการที่ดีในระดับ “ดีเยี่ยม” และไดร้ับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ดว้ย
คะแนน 100 คะแนน และบริษัทยงัคงสง่เสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัในองคก์รปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติ
ของบรษิัทอย่างเครง่ครดั 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม เก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้สอบถาม  
ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1.  นายชญานว์ัต คาระวะวัฒนา ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า 

1.1 บริษัทมีแผนรบัมือกับค่าใชจ้่ายที่เพิ่มสงูขึน้ ทัง้ทางดา้นตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการขนส่ง เช่น ค่าก๊าซ 
ค่าน า้มนัขนสง่ และค่าระวางเรืออย่างไร 
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 นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผู้ถือหุน้ว่า ดา้นตน้ทุนพลงังาน ดว้ยลกัษณะอุตสาหกรรมของ
บรษิัท การเพิ่มปรมิาณการผลิตและปริมาณการขาย เป็นสิ่งที่บรษิัทจะตอ้งบรหิารจดัการเพื่อหาจดุสมดลุใน
การใชพ้ลงังานต่อหน่วยของผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสม เนื่องจากตน้ทุนพลงังานในการหลอมของเตานัน้ ไม่ว่า
จะมีการผลิตมากนอ้ย หรือไม่ผลิต ส่วนหนึ่งจะมีค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานในการใหค้วามรอ้นแก่เตาหลอม
แบบคงที่ และอีกส่วนหนึ่งเป็นการใชพ้ลงังานที่ขึน้อยู่กับปริมาณการผลิต ซึ่งหากสดัส่วนค่าพลงังานเพิ่ม
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 ซึ่ง ในปัจจุบัน 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 

ส่วนอุปทานหรือความตอ้งการขายสินคา้ (Supply) บริษัทเชื่อว่าอุตสาหกรรมการผลิตไดร้ับผลกระทบ
เช่นเดียวกัน สังเกตได้จากโรงงานบางแห่งในต่างประเทศที่ได้หยุดสายการผลิตชั่วคราวนั้น กลับมา
เดินเครื่องผลิตอีกครัง้ ซึ่งคาดว่าอปุทานจะเพิ่มขึน้เช่นเดียวกบัอุปสงคใ์นตลาด ทัง้นี ้การแข่งขนัจะขึน้อยู่กับ
ความสามารถในการปรบัตวัของผูผ้ลิตแต่ละราย 

2. นายสมพงษ ์รติพิชยกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า 

2.1 แนวโนม้ยอดขายสินคา้ในปี 2565 จะดีขึ ้น้หรือไม่ ปัจจุบันยอดขายสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ     
เป็นอย่างไร 
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 นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า เนื่องจากมีความตอ้งการซือ้ที่มากขึน้ ประกอบกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ เริ่มกลับมาฟ้ืนตัว ท าให้ร ้านอาหารกลับมาเปิดกิจการได้มากยิ่งขึน้ ซึ่ง
สถานการณใ์นต่างประเทศและในประเทศคงไม่แตกต่างกัน ผูค้นสามารถกลบัมาใชช้ีวิตประจ าวนัไดม้าก
ยิ่งขึน้ เชื่อว่ายอดขายในปี 2565 มีแนวโนม้ที่ดีขึน้เช่นกนั 

2.2 สถานการณต์ูค้อนเทนเนอรใ์นปัจจบุนัดีขึน้หรือไม ่

 นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า สถานการณต์ูค้อนเทนเนอรอ์ยู่ในสภาวะทรงตวัและจะ
ไม่รุนแรงขึน้เม่ือเทียบกับปลายปี 2564 ทัง้นี ้จากการพูดคุยกับผูท้ี่อยู่ในอุตสาหกรรมการส่งออก คาดว่า
สถานการณอ์าจไมก่ลบัมาดีเท่ากบัในอดีต แตจ่ะไมแ่ย่ลงไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั  

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 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยบรษิัทไดจ้ดัส่งงบการเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
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) 
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รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2564 2563 2564 2563 
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 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุน้
สอบถามเพิ่มเติม  

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

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. นายสมพงษ ์รติพิชยกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า 

เพราะเหตใุดบรษิัทจึงไม่จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม 

นายจักรี ฉันทเ์รืองวณิชย ์ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า แมว่้าสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 จะคลี่คลายลงแล้ว แต่ยังไม่สิน้สุดลง ประกอบกับความไม่แน่นอนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
การเมือง บรษิัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้

จากนั้น ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาจัดสรรก าไรสทุธิเป็นก 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 ในการประชุมสามญั
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  



 

หนา้ 13 ของ 18  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) 

1) นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์  ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นายชยัประนนิ วิสทุธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ 

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

เพื่อความโปรง่ใส กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วไดอ้อกจากที่ประชมุชั่วคราวเฉพาะวาระนี ้ เพื่อเปิด
โอกาสใหท้ี่ประชมุพิจารณาหรอืซกัถามกรรมการที่เหลือ 

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

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการ
ลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคล 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 
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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 

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
ในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 20 ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทน
ในการปฏิบตัิหนา้ที่ ซึ่งค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง โบนสั” โดยหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการ รวมทั้งเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกลเ้คียงกันในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทกุปี 

ค่าตอบแทนประจ า คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนส าหรบัปี 2565 ในอตัราเดิมเช่นเดียวกบัปี 2564  

  

Type text here
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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 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ าปี 2565 ปรากฏว่าไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถาม  

เลขานุการที่ประชมุ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 39 (1) ก าหนดว่าผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ ดงันัน้ นายกีรติ อสัสกลุ และนายนภทัร อัสสกลุ 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 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยผูถื้อหุน้ที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้จ  านวน  
2 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 2,089,309 หุน้  



 

หนา้ 16 ของ 18  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) 

-    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 

โดยใหผู้ใ้ดผูห้นึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทส าหรบัปี 2565 และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่
สามารถปฏิบัติงานได ้ใหบ้ริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทในรอบปีบญัชี 2565 เป็นจ านวนเงิน
รวม 1,170,000 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 4.5 ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักลา่วไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่
จ  าเป็น เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง เป็นตน้ 

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จดัตัง้ในประเทศไทยจะใชส้  านกังานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ส  าหรบับริษัทย่อยที่จดัตัง้ขึน้ใน
ต่างประเทศจะพิจารณาใชส้  านกังานสอบบญัชีในทอ้งถิ่น 

คณะกรรมการไดม้ีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ดงักลา่ว 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกับการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หุน้สอบถาม  



 

หนา้ 17 ของ 18  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) 

ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2565 ดงัรายละเอียดตามที่แถลง  

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 และอนุมัติก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
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
เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 3. วตัถุประสงค ์โดยเพิ่มวตัถุประสงคอ์ีก 2 
ขอ้ เป็น 35 ขอ้ ไดแ้ก่ 

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

(35) ประกอบธุรกิจโฆษณา ออกแบบโฆษณา การตีพิมพ ์ใหเ้ช่าพืน้ที่โฆษณา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกับแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนงัสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3. วตัถปุระสงค ์ปรากฏว่าไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถาม  

ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3. วตัถปุระสงค ์ดงัรายละเอียดตามที่เสนอ 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์
สนธิชองบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ดว้ยคะแนนเสียงสามในสี่เสียงของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้



 

หนา้ 18 ของ 18  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 43) 

-   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 ในสถานการณป์กติที่ไม่มีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 บรษิัทใชก้ าลงัการผลิตประมาณรอ้ยละ 85.0 ถึงรอ้ยละ 90.0 

ประธานกลา่วปิดประชมุ เลิกประชมุเมื่อเวลา 15.15 นาฬิกา 

 

ลงชื่อ  ประธานที่ประชมุ 
 นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์

  

 

ลงชื่อ  เลขานกุารบรษิัท 
 นางรกัดี ภกัดีชมุพล และผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

 


