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บริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน)  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 (ครัง้ที่ 42) 

__________________________________________________________________________________ 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. จดัประชุมขึน้ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดย

ถ่ายทอดสด ณ อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ห้องประชุม ชัน้ 12 ถนนสขุุมวิท 19 (ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายกีรติ อสัสกลุ กรรมการ 

3. นายวรกานต์ ชโูต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ดร.ชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

5. ดร.ธชัพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6. นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ 

8.  นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

9. นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จดัการ 

สดัสว่นของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเท่ากบัร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายเสถียร ศรีใสคํา ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. นายอเูดย์ เวอร์มา ผู้อํานวยการบริหาร สายงานพฒันาลกูค้าและช่องทางจดัจําหน่าย 

3.  นางสาวนิตยา เสวกโกเมต ผู้อํานวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบคุคล 

4. นายกฤษณะ ไพโรจน์  ผู้อํานวยการบริหาร สายงานการผลิต 

5.  นางสาววีรนชุ ตรังค์ตระกลู  ผู้อํานวยการ สายงานการตลาด 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิจาํกัด  

นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั   ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2563 

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและสักขีพยานการนับคะแนน จาก บริษัท เอดับบลิวพี แอนด์ อัลลายแอนซ์ จาํกัด 

นางสาววิยะฎาถวิล เล่ือนฉวี  
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เร่ิมการประชุม  

เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น.  

นางรักดี ภกัดีชมุพล ได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท่ียงัคงแพร่ระบาดในหลายพืน้ท่ีทัว่ประเทศ ดงันัน้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉันทะ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 (ครัง้ท่ี 42) จึงจดัประชมุขึน้ในรูปแบบการประชมุผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้จดัให้มีการบนัทึกภาพและเสียงการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะเผยแพร่ภาพและเสียงการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทขอแจ้งงดจดังานผู้ ถือหุ้นเย่ียมชมโรงงานประจําปี 2564 เพื่อ

ความปลอดภยัในสขุภาพของผู้ ถือหุ้นและพนกังานของบริษัท 

นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ ประธานกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วม

ประชมุ และแนะนํากรรมการทกุท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีของบริษัท และท่ีปรึกษากฎหมายตอ่ท่ีประชมุ  

จากนัน้ประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกําหนดไว้ว่า ท่ีประชุมต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น 

ไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท บดันี ้

มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองจํานวน 5 ท่าน ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 25 ท่าน รวมจํานวนผู้ เข้าร่วม

ประชุมทัง้สิน้ 30 ท่าน ถือหุ้ นรวม 14,847,337 หุ้น จากจํานวนหุ้ นสามัญท่ีออกจําหน่ายและชําระแล้วทัง้สิน้ 

21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6054 จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิด

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 (ครัง้ท่ี 42) 

จากนัน้ประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภกัดีชุมพล  ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการในท่ีประชุมและเป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ี

ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยได้กล่าวว่า บริษัทคํานึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคําถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 5 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้หลงัจากครบ

กําหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือกรรมการเพื่อเข้ารับ

การเลือกตัง้สําหรับการประชมุครัง้นี ้ดงันัน้ การกําหนดวาระการประชมุ และการเสนอช่ือกรรมการ จึงมาจากมติท่ี

ประชมุคณะกรรมการตามท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ  

สําหรับการประชุมในวันนีจ้ะเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ควิดแลบ จํากัด 

(QUIDLAB) เป็นผู้ ให้บริการจัดประชุม โดยใช้ระบบโฟกัส (FOQUS) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ทัง้นี ้การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี

กฎหมายกําหนด และเป็นไปตามมาตราฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกระทํา

ผ่านระบบควบคมุการประชมุท่ีมัน่คงปลอดภยั  
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ทัง้นี ้เพื่อการปฏิบติัท่ีถกูต้อง นางรักดี ภกัดีชมุพล เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบั

คะแนน และวิธีการถามคําถาม หรือวิธีแสดงความคิดเห็น ให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะได้รับทราบ ดงันี ้ 

1.   ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับช่ือผู้ ใช้งานและรหัสผ่านตามท่ีบริษัทกําหนด ซึ่งได้แจ้ง

รายละเอียดไปพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ โดยผู้ เข้าร่วมประชมุ ยินยอมปฏิบติัตามข้อกําหนดการประชมุ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในครัง้นี ้และเม่ือผู้ ถือหุ้นทําการลงทะเบียนเข้าประชมุด้วยช่ือผู้ ใช้งานและรหสัผ่าน

ท่ีผู้ให้บริการ บริษัท ควิดแลบ จํากดั (QUIDLAB) ได้จดัสง่ให้แล้ว จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทํา

การลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และจํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นจะถกูนบัเป็นองค์ประชมุ 

2.  ในการประชุม คณะกรรมการจะพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม  

โดยจะนําเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผล

คะแนนตอ่ท่ีประชมุเม่ือการนบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ เสร็จสิน้  

สําหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือปฏิบติัตามข้อบงัคบัของบริษัทดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้สว่นเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

เว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ให้ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้ นท่ีตนถืออยู่  

โดยถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่  

3. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และท่ีประชมุมีมติ

ให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ี

ประชมุกําหนด  

สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่  

2. ผู้ ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตท่ัง้นีต้้องไม่เกินจํานวนกรรมการ

ท่ีพงึจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

3. ในกรณีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบคุคลมากกวา่ 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แกบ่คุคล

แต่ละคนนัน้ ได้เท่ากับจํานวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ ทัง้นี ้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย

เพียงใดมิได้  
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4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด เพื่อให้ได้

จํานวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

ผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนในวาระ โดยคลิกปุ่ มลงคะแนน โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมติั 

เพื่อไม่เห็นเป็นการเสียเวลา ประธาน จะใช้วิธีถามในทกุๆ วาระวา่มีผู้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีให้

ถือว่าผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติท่ีเสนอ แต่เฉพาะในวาระท่ี 5 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ ขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน

ลงคะแนนทัง้ท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน

เสียงเป็นเวลา 2 นาที 

เว้นแตข้่อบงัคบักําหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง 

ชีข้าด 

2. กรณีจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

สําหรับวิธีถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ซกัถามหรือแสดง

ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับวาระนัน้ๆ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ สามารถพิมพ์คําถามผ่านกล่องข้อความในระบบ 

โดยขอให้ผู้ ถือหุ้น พิมพ์ช่ือ นามสกุล และสถานะของว่าเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ ตามด้วยคําถาม โดย

บริษัทจะตอบคําถามในห้องประชุม ทัง้นี ้หากมีจํานวนคําถามถูกส่งเข้ามาเป็นจํานวนมาก บริษัทจะตอบถาม

ดงักลา่ว โดยระบลุงในรายงานการประชมุ  

หากผู้ ถือหุ้ นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อผู้

ใ ห้บริการ บริษัท ควิดแลบ จํากัด  (QUIDLAB) โทร (02) 013-4322 หรือ (080) 008-7616 หรือทางอี เมล 

info@quidlab.com 

หลงัจากนัน้ประธานจงึดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 (ครัง้ที่ 41) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 

2563 

ประธานได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ครัง้ท่ี 41 เม่ือวนัท่ี 

29 กรกฎาคม 2563 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทําขึน้และนําส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่รายงานการ

ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวได้ถูกจดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ

ประชมุครัง้นีแ้ล้ว   

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดเก่ียวกบัรายงานการประชมุดงักลา่วข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น

สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563        

(ครัง้ท่ี 41) เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563  

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจํานวน 5,000 หุ้น (รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 31 ราย) 

รวมจํานวนหุ้นทัง้หมดในวาระนี ้14,852,337 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6289 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด

ของบริษัท 

มตทิี่ประชุม  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 41) เป็นรายงานการ

ประชุมท่ีถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

-   เห็นด้วย 14,769,259 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4406 

-  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

-  งดออกเสียง 83,078 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5594 

-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 14,852,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2563 

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จดัการ แถลงในนามของคณะกรรมการให้ท่ีประชมุ

ทราบถึงผลการดําเนินงานโดยรวมสําหรับปี 2563 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2563 ซึ่งบริษัทได้

จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  
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นางสาวจริยา แสงไชยญา แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ บริษัทกําหนดวิสัยทัศน์ 

(Vision) ไว้วา่ “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึง่ในผู้ นําตลาดโลก ด้วยนวตักรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหาร

จดัการ พร้อมทัง้มุ่งมัน่สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกําไรอย่างต่อเน่ือง” และมี

พนัธกิจ (Mission) คือ “สร้างสนุทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเคร่ืองแก้วคณุภาพดี” ซึ่งบริษัทได้กําหนดเป้าหมาย

และกลยทุธ์ขององค์กรเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น  

ผลการดําเนินงานในปี 2563 สรุปได้ดงันี ้ 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย ต้องเผชิญความท้าทายทัง้จากวิกฤติเศรษฐกิจอนัเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดท่ีประกาศใช้ในหลายประเทศทั่วโลก 

ส่งผลให้อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวหยดุชะงกั ความต้องการสินค้าในตลาดมีปริมาณลดลง ประกอบกบัการปรับ

ขึน้คา่ระวางเรือและปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในช่วงไตรมาสสดุท้าย สง่ผลให้ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม

จํานวน 1,116 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.21 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยเป็นรายได้จากการขายจํานวน 1,112 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 40.46 และรายได้อื่นจํานวน 4 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายได้ค่าแม่พิมพ์ รายได้

คา่ขนสง่ รายได้จากการขายเศษวสัด ุและอปุกรณ์เส่ือมสภาพท่ีเกิดจากการผลิต 

รายได้จากการขาย 

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในประเทศจํานวน 332 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.19 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ในขณะท่ีรายได้จากการขายสินค้าตา่งประเทศมีจํานวน 780 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.10 เม่ือเทียบกบัปีกอ่น  โดย

มีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 29.82 และจากการขายในต่างประเทศคิดเป็น 

ร้อยละ 70.18 ของรายได้จากการขาย  

สัดส่วนการขายสินค้าแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ  

ในปี 2563 บริษัทมียอดขายจากกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร (Food service) คิดเป็นร้อยละ 44.0 ยอดขายจาก

การค้าปลีก (Retail) คิดเป็นร้อยละ 32.0 ยอดขายจากกลุ่มบีทูบี (B2B) คิดเป็นร้อยละ 17.0 และยอดขายจาก

ออนไลน์ (Online) คิดเป็นร้อยละ 7.0 

กาํไรขัน้ต้น  

ในปี 2563 บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อยละ 36.46 ของยอดขาย เพิ่มขึน้จากปีก่อน ซึง่มีอตัราร้อยละ 33.48 

เน่ืองจาก ต้นทนุพลงังานท่ีลดลงและประสิทธิภาพการผลิตท่ีดีขึน้   
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ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2563 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายรวมจํานวน 1,395.27 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.96 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากมาตรการควบคมุค่าใช้จ่ายและการผลิตท่ีลดลง บริษัทมีต้นทุนขายจํานวน 706.37 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 43.13 เม่ือเทียบกับปีก่อน ตามยอดจําหน่ายและต้นทุนพลงังานท่ีลดลง บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการระงบั

การผลิตชัว่คราวจํานวน 206.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 67.35 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  โดยบริษัทได้ติดสินใจหยุด

สายผลิตชั่วคราวจํานวน 2 เตาหลอมจากทัง้หมด 3 เตาหลอม เร่ิมตัง้แต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 จนถึง           

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เพื่อซ่อมบํารุงเตาหลอมตามแผนงาน และบริหารสินค้าสินค้าคงเหลือให้สมดลุกบัการขายท่ี

ลดลง รวมทัง้รักษากระแสเงินสดให้เพียงต่อการดําเนินงานในช่วงการขายท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดเผยรายการค่าเผ่ือปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจํานวน 50.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 

423.06 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการตัง้ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าวัตถุดิบท่ีเส่ือมสภาพ เศษแก้วคริสตัลลีน

สว่นเกินจากการผลิตจํานวน 4.03 ล้านบาท การปรับลดสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือจํานวน 19.94 ล้านบาท            คา่

อะไหลท่ี่เส่ือมสภาพจํานวน 18.54 ล้านบาท และวสัดสิุน้เปลืองจํานวน 8.28 ล้านบาท  

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 227.48 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.86 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายใน

การบริหารจํานวน 144.92 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.31 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

บริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศจํานวน 52.29 ล้านบาท ในขณะท่ีปีก่อนบริษัทมีกําไร

จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจํานวน 21.69 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินจํานวน 24.78 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 39.75 เน่ืองจากการกู้ ยืมท่ีเพิ่มขึน้เพื่อรักษาสภาพคลอ่งให้กบับริษัท 

ดงันัน้ จากรายได้และค่าใช้จ่ายทัง้หมด ทําให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 245.89 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นท่ี 

11.53 บาท ตอ่หุ้น 

ด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่าย  

ในช่วงต้นปี 2563 บริษัทได้พัฒนาและเปิดจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซของบริษัท เพื่อตอบโจทย์

การตลาดออนไลน์ โดยเน้นกลุม่เปา้หมายคือ ร้านอาหาร คาเฟ่ ผบั บาร์ และโรงแรม รวมถึงกลุม่ลกูค้าบริษัท และ

ลกูค้ารายย่อยในประเทศไทย  

ด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 

แบรนด์โอเชียน  

ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 แบรนด์โอเชียน ได้เปิดตวัผลิตภณัฑ์พรีเม่ียมใหม่ภายใต้ช่ือพอช (POSH) เพื่อตอบ

โจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ โดยเน้นการทําการตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม 
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ไลน์ออฟฟิเช่ียลแอคเคานต์ในประเทศไทย โดยบริษัทวางแผนจดัจําหน่ายผ่านห้างค้าปลีกและร้านค้าไลฟ์สไตล์ 

ทัว่ประเทศไทยในปี 2564  

แบรนด์ลคูาริส 

ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 แบรนด์ลูคาริส ได้เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ภายใต้ช่ือคราม (KRAM) รุ่นลิมิเต็ด 

อีดิชั่น ท่ีร่วมออกแบบโดยศิลปิน คุณภาวิษา มีศรีนนท์ และในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 แบรนด์ลูคาริส ได้

เปิดตวัคริสตลัแฮนด์เมดรุ่นแรก ภายใต้ช่ือ ดิ เอลลิเมนท์ (The Elements) ท่ีร่วมออกแบบโดยคณุซาร่า เฮลเลอร์ - 

มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ (Sarah Heller MW) พร้อมรางวลัด้านการออกแบบจากดีมาร์ค (DeMark) ประจําปี 2563  

นอกจากนี ้แบรนด์ลคูาริส ได้บุกตลาดออนไลน์ เพิ่มความสะดวกให้แก่ลกูค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ร่วมกบัอินฟลเูอนเซอร์ (Influencer) ท่ีมีช่ือเสียงในการโปรโมท

สินค้า เช่น คณุบมู ธริศร (Boom Tharis)  เบิร์ด & ฮาร์ท (Byrd & Heart) และ นํา้หวาน ซาซา่ (Itsmewaan) เป็นต้น  

การกาํกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษัทได้กําหนดจรรยาบรรณในการปฏิบติังานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และเพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

ในระดับ “ดีเย่ียม” (Very Good) และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563  

ด้วยคะแนน 99 คะแนน และบริษัทยงัคงส่งเสริมให้มีการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทอย่าง

เคร่งครัด 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม เก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นสอบถาม  

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น  

รับทราบผลการดําเนินงานปี 2563 ภายใต้วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซึ่งเช่ือว่าบริษัทจะผ่านไปได้ด้วยดี และขอส่งผ่านคําขอบคุณ กําลังใจ ถึงพนักงานและ

บคุลากรของบริษัททกุท่านมา ณ โอกาสนี ้  

2.  นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ 

2.1 การส่งออกสินค้าไปจําหน่ายท่ีประเทศจีน ประเทศอินเดีย และภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศ

เวียดนาม มีผลประกอบการเป็นอย่างไร 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคําถามผู้ ถือหุ้นว่า ในปี 2563 บริษัทมีสดัส่วนการขายในแต่ละประเทศ

ดงันี ้ 
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บริษัทมีสดัส่วนการขายในประเทศจีนประมาณร้อยละ 9.0 ของยอดขายรวม คิดเป็นจํานวนเงิน 105.0 

ล้านบาท ในขณะท่ีประเทศอินเดียมีสัดส่วนการขายประมาณร้อยละ 10.0 คิดเป็นจํานวนเงิน 109.0         

ล้านบาท และในภมูิภาคอาเซียนมีสดัสว่นการขายประมาณร้อยละ 16.0 คิดเป็นจํานวนเงิน 176.0 ล้านบาท 

สําหรับประเทศเวียดนาม มีสดัสว่นการขายประมาณร้อยละ 10.0 คิดเป็นจํานวนเงิน 110.0 ล้านบาท  ซึง่

ยอดขายดงักล่าวลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทัง้นี ้หากอยู่ในช่วงสถานการณ์ปกติ บริษัทจะมียอดขายใน

ภมูิภาคอาเซียนประมาณ 285-330 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 15.0 ของยอดขายรวม 

ทัง้นี  ้ในปี 2563 ยอดขายในภูมิภาคอาเซียนลดลงร้อยละ 39.0 เม่ือเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม          

การขายในประเทศจีน ประเทศอินเดีย ภมูิภาคอาเซียน มีแนวโน้มการขายท่ีดีขึน้ โดยเฉพาะการขายใน

ประเทศเวียดนามซึง่คาดวา่จะมียอดขายเพิ่มขึน้  

2.2 ช่องทางจําหน่ายทางโซเชียลมีเดีย เติบโตก่ีเปอร์เซ็นต์ในปีท่ีผ่านมา ปัจจุบันมีสดัส่วนเป็นเท่าไหร่ต่อ

ยอดขายทัง้หมด และมีสดัสว่นระหวา่งในประเทศและตา่งประเทศเป็นอย่างไร 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคําถามผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทได้เร่ิมเปิดจําหน่ายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ  

และทางโซเชียลมีเดีย ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 โดยเน้นการขายในประเทศเป็นหลัก และเร่ิม

จําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางมาร์เกตเพลส เช่น ลาซาด้า ช้อปปี ้เจดีเซ็นทรัล ตัง้แต่ช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 

2563 โดยมียอดขายประมาณ 3.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของยอดขายรวม โดยเป็นยอดขายใน

ประเทศทัง้หมด และในจํานวนคร่ึงหนึ่งของยอดขายทัง้หมดประมาณ 1.8 ล้านบาท เป็นยอดขายท่ีเกิดขึน้

ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 ทัง้นี ้บริษัทเช่ือว่าการพฒันาช่องทางจดัจําหน่ายผ่านทางอีคอมเมิร์ซจะ

เพิ่มโอกาสให้การขายผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตขึน้  

2.3 เฉพาะสินค้าแบรนด์ลูคาริส ในตลาดต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มีการเติบโตหรือถดถอย

อย่างไรในปีท่ีผ่านมา  

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคําถามผู้ ถือหุ้นว่า ในปี 2563 บริษัทมียอดขายสินค้าแบรนด์ลูคาริส 

ประมาณ 117.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.0 ของยอดขายรวม ซึง่ลดลงร้อยละ 39.0 เม่ือเทียบกบั

ปีก่อน โดยบริษัทมีสดัส่วนการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 15.0 และมีสดัส่วนการขายต่างประเทศคิด

เป็นร้อยละ 85.0  

1.4 ราคาวตัถดิุบมีการปรับตวัขึน้มากน้อยเพียงใดในช่วงนี ้เน่ืองจากอาจจะมีวตัถดิุบบางรายการท่ีเหมือนกบั

วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตขวดแก้วบรรจวุคัซีน (Vial) ซึง่เป็นท่ีต้องการอย่างมากในขณะนี ้ 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคําถามผู้ ถือหุ้นว่า วตัถุดิบท่ีมีความต้องการในท้องตลาดสําหรับการ

ผลิตขวดแก้วบรรจุวัคซีนมีช่ือเรียกว่า โซดาแอช (Soda Ash) ซึ่งมีการปรับราคาเพิ่มขึน้ แต่เน่ืองจาก
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บริษัทมีการวางแผนจดัซือ้วตัถดิุบโดยกําหนดราคาจดัซือ้ไปจนถึงช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 การปรับ

ราคาเพิม่ขึน้ในวตัถดิุบดงักลา่วจงึไม่มีผลกระทบตอ่บริษัท 

มตทิี่ประชุม  

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี ้เน่ืองจากเป็นการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานรายงานให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จดัสง่งบการเงินให้แก่ผู้ ถือหุ้น

พร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์รวม 3,439,756 3,229,210 3,438,650 3,206,723 

หนีสิ้นรวม 1,606,005 1,356,388 1,607,512 1,349,997 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,833,751 1,872,822 1,831,138 1,856,726 

รวมรายได้ 1,115,996 1,898,434 1,121,511 1,855,853 

กําไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมดําเนินงาน (279,270) 39,097 (265,973) 29,951 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (245,895) 18,134 (231,242) 11,554 

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (หน่วย : บาท) (11.53) 0.85 (10.84) 0.54 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (พนัหุ้น) 21,331 21,331 21,331 21,331 

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2563 หน้า 72 – 139 ภายใต้หวัข้อ “งบการเงินและรายงานของผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต”  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น

สอบถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

และรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ  
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มตทิี่ประชุม  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นด้วย    14,852,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

-  ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

   รวม 14,852,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตังิดจัดสรรกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานและงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2563  

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นโดยคํานึงถึงผลประกอบการและ

ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสําคญั 

ทัง้นี ้บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกําหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น

นอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวน

หุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 

สําหรับการดําเนินงานในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 245,894,869.55 บาท โดยมีเงินทุนสํารองตาม

กฎหมายจํานวน 50,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีไว้สว่นหนึง่เป็นทนุสํารองไม่น้อย

กวา่ร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) โดยในปี 2563 บริษัทไม่ต้องจดัสรร

เงินสํารองตามกฎหมายอีก เน่ืองจากบริษัทมีเงินสํารองครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณางดจดัสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2563 เน่ืองจากบริษัทมีผลการ

ดําเนินการท่ีขาดทนุ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

มตทิี่ประชุม  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติังดจดัสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2563 

ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ดงันี ้
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-   เห็นด้วย 14,852,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

-  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

   รวม 14,852,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทเข้ารับตาํแหน่งแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 (ครัง้ที่ 42)   

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมในนามของคณะกรรมการว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23 ได้กําหนดไว้ว่า ในการ

ประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และ

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้อีก สําหรับในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี 2564 (ครัง้ท่ี 42) กรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน คือ  

1) นายกีรติ อสัสกลุ กรรมการ 

2) ดร.ชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

3) ดร.ธชัพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัท

อย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทตลอด

ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากดั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกําหนดอื่นๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง ดังนัน้ 

คณะกรรมการจงึเห็นควรเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 (ครัง้ท่ี 42) นี ้โดยข้อมลูประวติักรรมการและผลงานได้ถกูจดัสง่ให้กบั         ผู้

ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักลา่วได้ออกจากท่ีประชมุชัว่คราวเฉพาะวาระนี ้ เพื่อเปิด

โอกาสให้ท่ีประชมุพจิารณาหรือซกัถามกรรมการท่ีเหลือ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่ีครบกําหนด

ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 (ครัง้ท่ี 42) ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่าน

ใดซกัถาม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ  
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มตทิี่ประชุม  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่าน ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการ

ลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคล ดงันี ้ 

1) นายกีรต ิอัสสกุล ดํารงตําแหน่ง กรรมการ 

โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า

ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

-   เห็นด้วย 14,852,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

-  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

   รวม 14,852,337 เสียงคิดเป็นร้อยละ       100.0000 

2)  ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี

เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

-   เห็นด้วย  14,852,137 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9987 

-  ไม่เห็นด้วย  200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 

-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

   รวม 14,852,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

3) ดร.ธัชพล โปษยานนท์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า

ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นด้วย 14,852,137 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9987 

-  ไม่เห็นด้วย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 

-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

   รวม 14,852,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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จากนัน้ ประธานจึงเชิญกรรมการท่ีได้รับเลือกตัง้ดงักลา่วกลบัเข้ามาในห้องประชมุ และกลา่วต้อนรับกรรมการทัง้ 

3 ท่านท่ีได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ พร้อมทัง้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น 

วาระที่ 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนประจาํปี 2564 

ประธานได้มอบหมายให้ ดร.ชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แถลง

ในนามของคณะกรรมการบริษัทวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20 กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

ในการปฏิบติัหน้าท่ี ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง โบนสั” โดยหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการ

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ จะคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ รวมทัง้เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทกุปี  

คา่ตอบแทนประจํา คณะกรรมการขอเสนอคา่ตอบแทนรายเดือนสําหรับปี 2564 ในอตัราเดิมเช่นเดียวกบัปี 2563  

 

ปี 2564 

บาท/คน/เดือน 

(เสนออตัราเดมิ) 

ปี 2563 

บาท/คน/เดือน 

(อัตราปัจจบุนั) 

คณะกรรมการบริษัท   
 

    

  ประธานกรรมการ 81,000 81,000 

  กรรมการ 45,000  45,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ   
 

    

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,200 25,200 

  กรรมการตรวจสอบ 18,000  18,000  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   
 

    

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,700  15,700  

  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 11,200 11,200 

สิทธิประโยชน์อื่น  - ไม่มี 

ทัง้นี ้สืบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการทุกท่านด้วยความ

สมคัรใจ งดรับหรือปรับลดค่าตอบแทนรายเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 จนถึงเดือน

กนัยายน 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
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ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนประจําปี 2564 ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ 

 ในวาระการประชมุนีมี้การแจ้งว่า กรรมการสมคัรใจงดรับ หรือปรับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นระยะเวลา  

5 เดือน จงึอยากสอบถามวา่กรรมการทกุท่านสมคัรใจงดรับ หรือปรับลดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเท่าใด  

ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ตอบคําถามผู้ ถือหุ้นว่า ในระยะเวลา 5 เดือนนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคมถึง

เดือนกนัยายน 2563 กรรมการสว่นใหญ่งดรับค่าตอบแทนเป็นจํานวน 5 เดือน และกรรมการท่ีเหลือปรับ

ลดค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งเป็นการกระทําโดยสมคัรใจของกรรมการทกุท่าน รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 

1,941,160 บาท 

เลขานกุารท่ีประชมุ แถลงต่อท่ีประชมุว่า ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 39 (1) กําหนดว่าผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น

พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้

กรรมการ ดงันัน้ นายกีรติ อสัสกลุ และนายนภทัร อสัสกลุ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ ถือหุ้นมีคะแนน

เสียงรวมจํานวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเง่ือนไขตามข้อบังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจํานวนเสียง

ดงักลา่วได้ถกูบนัทกึในระบบเรียบร้อยแล้ว    

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนประจําปี 2564 รายละเอียดตามท่ี ดร.ชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ แถลง 

มตทิี่ประชุม  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน สําหรับปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ มีส่วนได้เสียเป็นผู้ ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้จํานวน  

2 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 2,089,309 หุ้น  

-    เห็นด้วย 12,763,028 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

-  ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 รวม 12,763,028 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2564 

ประธานได้มอบหมายให้ นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อท่ีประชุมในนามของ

คณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชี

ธรรมนิติ จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด มีความน่าเช่ือถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล

ดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รายนามผู้สอบบญัชีรับอนญุาตมีดงัตอ่ไปนี ้ 

1) นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 9169 หรือ 

2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4752 หรือ 

3) นางสาวอริสา ชมุวิสตูร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 9393 

โดยให้ผู้ใดผู้หนึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2564 และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่

สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบปีบญัชี 2564 เป็นจํานวนเงิน

รวม 1,120,000 บาท ซึง่เท่ากบัปี 2563 ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่วไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจําเป็น เช่น 

คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น 

อนึ่ง บริษัทย่อยท่ีจดัตัง้ในประเทศไทยจะใช้สํานกังานสอบบญัชีเดียวกับบริษัท สําหรับบริษัทย่อยท่ีจดัตัง้ขึน้ใน

ตา่งประเทศจะพิจารณาใช้สํานกังานสอบบญัชีในท้องถ่ิน 

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2564 ดงักลา่ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ

หุ้นสอบถาม  

ประธานจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2564 และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 

2564 ดงัรายละเอียดตามท่ีแถลง  
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มตทิี่ประชุม  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2564 และอนุมติักําหนดค่าสอบบญัชี

ประจําปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นด้วย 14,852,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

-  ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

   รวม 14,852,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

เม่ือไม่มีคําถามอื่นใด ประธานกล่าวขอบคุณถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งตอ่บริษัท 

ประธานกลา่วปิดประชมุ เลิกประชมุเม่ือเวลา 15.15 นาฬิกา 

 

ลงช่ือ  ประธานท่ีประชมุ 

 นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ 

 
 

 

ลงช่ือ  เลขานกุารท่ีประชมุ 

 นางรักดี ภกัดีชมุพล และผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 


