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บริษัท โอเชยีนกลาส จ ากัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 (คร้ังที ่41) 

__________________________________________________________________________________ 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ท่ี 41) เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเธียรเ์ตอร ์
ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 18/1 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน                      
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายกีรติ อสัสกลุ กรรมการ 
3. นายวรกานต ์ชโูต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.ชชัวิน เจริญรชัตภ์าคย ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

และกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.ธชัพล โปษยานนท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายชยัประนิน วิสทุธิผล  กรรมการตรวจสอบ 
7. นายแมทธิว กิจโอธาน  กรรมการอิสระ 
8.  นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผูจ้ดัการ 

สดัสว่นของกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางญาดา แอนดาริส ผูอ้  านวยการบริหาร สายงานทรพัยากรบคุคล 
2. นายเสถียร ศรีใสค า ผูอ้  านวยการบริหาร สายงานบญัชีและการเงิน  

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. นายอเูดย ์เวอรม์า ผูอ้  านวยการบริหาร สายงานพฒันาลกูคา้และช่องทางจดัจ าหน่าย 
4. นายกฤษณะ ไพโรจน ์  ผูอ้  านวยการ สายงานการผลิต 

ผู้สอบบัญชจีาก บริษัท สอบบัญชธีรรมนิต ิจ ากัด  

นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั   ผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 

ทีป่รึกษากฎหมายอสิระจาก บริษัท อภสิิทธิ ์แอนด ์อัลลายแอนซ ์จ ากัด 

นางสาววิยะฎาถวิล เลื่อนฉวี  
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เร่ิมการประชุม  

เริ่มประชมุเวลา 14.00 น.  

นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ ประธานกลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีมารว่ม
ประชมุ และแนะน ากรรมการทกุท่าน ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีของบริษัท และท่ีปรกึษากฎหมายตอ่ท่ีประชมุ  

จากนั้นประธานไดแ้ถลงว่า ตามขอ้บังคบัก าหนดไวว้่า ท่ีประชุมตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ 
ไมน่อ้ยกว่า 25 คน และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท บดันี ้
มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเองจ านวน 39 ท่าน ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้จ านวน 35 ท่าน รวมจ านวนผูเ้ขา้รว่ม
ประชุมทั้งสิน้ 74 ท่าน ถือหุ้นรวม 10,361,755 หุ้น จากจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ทั้งสิน้ 
21,330,715 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 48.5767 จึงครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 36 ประธานจึงกล่าวเปิด
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ท่ี 41) 

ประธานไดเ้รียนเชิญผูถื้อหุน้ 1 ท่าน คือ นางสาวเสาวลกัษณ ์ปริญชาญกล ผูร้บัมอบฉันทะจาก นางนุสรา บญัญัติ
ปิยพจน ์ผูถื้อหุน้ ท าหนา้ท่ีเป็นสกัขีพยานการนับคะแนน จากนัน้ประธานไดม้อบหมายให  ้นางรกัดี ภักดีชุมพล  
ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการในท่ีประชุมและเป็นผูชี้แ้จงต่อท่ีประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  โดยไดก้ล่าวว่า 
บริษัทค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งค าถามล่วงหนา้ 
โดยไดป้ระกาศใหท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี  
1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้หลงัจากครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือกรรมการเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้ส  าหรบัการประชุมครัง้นี ้ดงันัน้ การ
ก าหนดวาระการประชุม และการเสนอช่ือกรรมการ จึงมาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือ
เชิญประชมุ  

นอกจากนี ้เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) คณะกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษัท มีความห่วงใยในสขุภาพของผูถื้อหุน้และผู้รบัมอบฉนัทะ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งควบคมุการประชุม
ใหก้ระชบัเพ่ือลดการรวมตวัของผูค้นจ านวนมากในสถานท่ีเดียวกนั และในการประชุมจะงดใชไ้มโครโฟนในการ
ถามค าถาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถาม ให้ส่งค าถามล่วงหน้า โดยการเขียนใส่กระดาษส่งให้ เจ้าหน้าท่ี          
และบริษัทขอแจง้งดการจดังานผูถื้อหุน้เย่ียมชมโรงงานประจ าปี 2563 เพ่ือความปลอดภยัในสขุภาพของผูถื้อหุน้
และพนกังานของบริษัท  

ทั้งนี ้เพ่ือความถูกตอ้งในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการท่ีประชุมจึงไดแ้จง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนให  ้
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดร้บัทราบ โดยผูถื้อหุน้ท่ีลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ จะไดร้บัชุดบตัร
ลงคะแนนเสียง ซึ่งจะถือว่าการลงทะเบียนไดเ้สร็จสมบูรณแ์ลว้ โดยในชุดบัตรลงคะแนนจะประกอบไปดว้ยบตัร
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ยืนยันการลงทะเบียน บัตรออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ ซึ่งผู ้ถือหุ้นจะตอ้งลงนามและฉีกบัตรให้แก่
เจา้หนา้ท่ี ณ จดุลงทะเบียน  

ส าหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในชุดบัตรออกเสียงลงคะแนนจะประกอบดว้ย ช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ 
งดออกเสียง เพ่ือความถูกตอ้งในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะโปรดออกเสียงลงคะแนน 
เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางสว่น 

ทัง้นี ้หากท่านลงคะแนนเกินกวา่ 1 ช่อง หรือลงคะแนนเกินกวา่คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ หรือบตัรลงคะแนนมีการขีดฆ่า
โดยไมม่ีการลงลายมือช่ือก ากบัจะถือวา่บตัรลงคะแนนดงักลา่วเป็นบตัรเสีย  

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

ส าหรบัการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนัน้ๆ  

ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นัน้ บริษัทจะบนัทึก
คะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ท่านนัน้   

อนึ่ง ในการพิจารณาแต่ละวาระ หากผูถื้อหุ้นหรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดมีขอ้ซักถามในวาระใด  ขอใหท้่านส่ง
กระดาษค าถามในช่วงถาม-ตอบของวาระนัน้ๆ หรือใหส้่งกระดาษค าถามในช่วงทา้ยของการประชุม และกรุณา
แจง้ช่ือ-นามสกลุ เพ่ือใหบ้ริษัท สามารถระบช่ืุอของท่านไดถ้กูตอ้งเม่ือจดัท ารายงานการประชมุ   

ส าหรบัการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของบริษัทดงันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เวน้
แตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

2. เวน้แต่ขอ้บังคบันีจ้ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละคนมี
คะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยถือวา่หุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง  
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3. การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่า 5 คนรอ้งขอ และท่ีประชมุมีมติ
ให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ี
ประชมุก าหนด  

เวน้แตข่อ้บงัคบัก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง  
ชีข้าด 

2. กรณีจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

3. กรณีแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บังคบั ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัท ดงันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้แตล่ะคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยถือวา่หุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง  

2. ผูถื้อหุน้จะใชส้ิทธิเลือกบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กินจ านวนกรรมการ
ท่ีพงึจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

3. ในกรณีผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิเลือกบคุคลมากกวา่ 1 คน เป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บคุคล
แต่ละคนนัน้ ไดเ้ท่ากับจ านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ ทัง้นี ้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดมิได ้ 

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด เพ่ือใหไ้ด้
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
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หลงัจากนัน้ประธานจงึด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 (คร้ังที ่40) เมื่อวันที ่25 เมษายน 
2562 

ประธานไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ท่ี 40 เม่ือวนัท่ี 
25 เมษายน 2562 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวไดจ้ัดท าขึน้และน าส่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ผยแพร่รายงานการ
ประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดถู้กจดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญ
ประชมุครัง้นีแ้ลว้   

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดเก่ียวกบัรายงานการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้
สอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562        
(ครัง้ท่ี 40) เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชุมเพ่ิม 10 ราย คิดเป็นจ านวน 2,098,456 หุน้ (รวมมีผูเ้ขา้รว่มประชุมทั้งหมด 84 
ราย) รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี ้12,460,211 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 58.4144 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบริษัท 

มตทิีป่ระชุม  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 (ครัง้ท่ี 40) เป็นรายงานการ
ประชุมท่ีถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

-   เห็นดว้ย 12,460,111 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9992 
-  ไมเ่ห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0008 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 12,460,211 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2562 

ประธานไดม้อบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผูจ้ัดการ แถลงในนามของคณะกรรมการให้ท่ี
ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานโดยรวมส าหรบัปี 2562 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่ง
บริษัทไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบคิวอารโ์คด (QR Code) พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้  
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นางสาวจริยา แสงไชยญา แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ บริษัทก าหนดวิสัยทัศน ์
(Vision) ไวว้่า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผูน้  าตลาดโลก ดว้ยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององคก์ร และการ
บริหารจดัการ พรอ้มทัง้มุ่งมั่นสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลก าไรอย่างตอ่เน่ือง” 
และมีพันธกิจ (Mission) คือ “สรา้งสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตดว้ยเครื่องแก้วคุณภาพดี” ซึ่งบริษัทไดก้ าหนด
เป้าหมายและกลยทุธข์ององคก์รเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจท่ีไดก้ลา่วไวข้า้งตน้  

ผลการด าเนินงานในปี 2562 สรุปไดด้งันี ้ 

ในปี 2562 บริษัทมุ่งเนน้ในเรื่องการรักษาส่วนแบ่งตลาดและเพ่ิมโอกาสในการท าก าไรในประเทศจีน อินเดีย 
เวียดนาม และไทย ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัท (Core Market) โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดร้วมจ านวน 
1,898.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.53 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าอย่าง
ตอ่เน่ือง สง่ผลกระทบตอ่รายไดห้ลกัของบริษัทซึง่สว่นใหญ่เป็นรายไดจ้ากการสง่ออก และการแข่งขนัในตลาดจาก
คู่แข่งรายใหญ่ในประเทศจีน โดยบริษัทมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 1,867.2 ลา้นบาท มีก าไรจากการป้องกัน
ความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจ านวน 21.7 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่นจ านวน 9.5 ลา้นบาท ซึ่ง
สว่นใหญ่จะเป็นรายไดท่ี้มาจากการขายเศษวสัด ุ 

รายได้จากการขาย 

ในปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 1,867.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.59 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ผลกระทบ
จากคา่เงินบาทท่ีแข็งค่าท าใหร้ายไดจ้ากการสง่ออกลดลงรอ้ยละ 8.26 และการแข่งขนัจากสินคา้ทดแทนซึง่ถกู
น าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศในราคาต ่า ประกอบกบัโครงการโรงแรม รา้นอาหารเปิดใหม ่และการกลบัมาซือ้สินคา้
ซ  า้มีจ านวนลดลง จงึสง่ผลใหร้ายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศลดลงรอ้ยละ 5.70 โดยมีสดัสว่นรายไดจ้ากการ
ขายในประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 26.57 และจากการขายในตา่งประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 73.43 ของรายไดจ้ากการขาย 

ก าไรขัน้ต้น  

บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้คิดเป็นรอ้ยละ 33.48 ของยอดขาย เพ่ิมขึน้จากปีก่อนซึ่งมีอตัรารอ้ยละ 32.41 เน่ืองจาก
การวางกลยทุธท์ท่ีมุง่เนน้การสรา้งก าไรในตลาดหลกั พรอ้มทัง้ควบคมุปริมาณการขายสินคา้ราคาต ่าในบางตลาด
เพ่ือแข่งขนักบัคูแ่ข่ง โดยจะหลีกเลี่ยงการขายสินคา้ในราคาท่ีต ่ากว่าตน้ทุน นอกจากนี ้ตน้ทนุพลงังานท่ีลดลงเม่ือ
เทียบกบัปี 2561 มีสว่นช่วยใหต้น้ทนุสินคา้ต ่าลง  

ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2562 บริษัทมีคา่ใชจ้่ายรวมจ านวน 1,877.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.68 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เป็นตน้ทนุขาย
จ านวน 1,242.1 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 9.05 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามยอดขายและตน้ทุนพลังงานท่ีลดลง       
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บริษัทมีคา่ใชจ้่ายจากการระงบัการผลิตชั่วคราวจ านวน 123.4 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 62.46 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
ซึง่ประกอบดว้ย  

- คา่ใชจ้่ายจากการระงบัการผลิตเตาหลอมแกว้โซดาไลม ์(เตาหลอม A) เพ่ือบ ารุงรกัษาตามแผนงานจ านวน 
14.2 ลา้นบาท  

- ค่าใชจ้่ายหยุดสายการผลิตเตาหลอมแกว้โซดาไลม ์(เตาหลอม B) เพ่ือบ ารุงรกัษาตามแผนงานจ านวน 
36.5 ลา้นบาท  

- คา่ใชจ้่ายระงบัสายการผลิตชั่วคราวเพ่ือบริหารสินคา้คงเหลือใหส้มดลุกบัการขายจ านวน 72.7 ลา้นบาท  

นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ปิดเผยรายการค่าเผ่ือปรบัลดมลูค่าสินคา้คงเหลือจ านวน 9.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 70.24 
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการตัง้ค่าเผ่ือการปรบัลดมูลค่าสินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพคา้งนาน และ
บางสว่นเป็นการปรบัสภาพสินคา้ใหพ้รอ้มกบัการขาย   

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 311.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10.43 เมื่อเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากการ
ควบคุมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และค่าใชจ้่ายในกิจกรรมการดา้นการตลาด และมีค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
จ านวน 173.2 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 16.10 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัรา
ค่าชดเชยส าหรบัพนกังานเกษียณอายุ ตามพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน โดยใหจ้่ายค่าชดเชยสูงสุดจ านวน 
400 วัน คิดเป็นจ านวน 22.9 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินจ านวน 17.7 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 9.16 
เน่ืองจากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว จึงเป็นผลใหบ้ริษัทมีก าไรสุทธิส  าหรบัปี 2562 จ านวน 18.1 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 25.9 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 บริษัทไดเ้ริ่มพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายอีคอมเมิรซข์องบริษัท โดยใช้ช่ือว่า 
https://ocean-tableware.com/ และได้เปิดจ าหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563           
โดยในช่วงแรกบริษัทจะเนน้การจ าหน่ายสินคา้ไปยังกลุ่มลูกคา้รา้นอาหาร ผับ บาร ์รา้นคาเฟ่ รวมถึงลกูคา้รายย่อย 
และต่อมาเม่ือเกิดเหตุการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) บริษัทจึงขยายกลุ่มลกูคา้และ
มุ่งเนน้การขายสินคา้โดยค านึงถึงการใชง้านส าหรบัทุกโอกาส ซึ่งช่องทางอีคอมเมิรซ์เป็นช่องทางท่ีตอบสนอง
พฤติกรรมใหม ่(New Normal) ในสถานการณปั์จจบุนั   

ด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไดพ้ัฒนาแก้วคริสตัลค็อกเทล ริมส ์(RIMS) ร่วมกับคุณโทมัส อนอสแตม (Mr. Thomas 
Anostam) ผูเ้ช่ียวชาญและท่ีปรกึษาดา้นการโรงแรมซึง่มีช่ือเสียงในแถบเอเชีย โดยแกว้คริสตลัคอ็กเทล ริมส ์ไดร้บั
รางวลั Good Design Award 2019 (GMARK) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่รางวลัดีไซนร์ะดบันานาชาติ ท่ีไดร้บัการยอมรบั
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มากท่ีสดุทั่วโลกกว่า 60 ปี จากประเทศญ่ีปุ่ น และ Design Excellent Award 2019 (DEmark) ซึ่งเป็นรางวลัอนั
ทรงเกียรติส  าหรบัผลงานออกแบบอนัโดดเดน่จากประเทศไทย  

การด าเนินงานด้านการผลิต  

บริษัทยังคงใส่ใจในคุณภาพของทุกกระบวนการผลิตมาโดยตลอด โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้ติดตั้งเครื่อง
ตรวจสอบคณุภาพแกว้ (Vision Inspection Machine) ส  าหรบัใชค้ดัแยกสินคา้ท่ีดีและเสีย เพ่ือใหล้กูคา้มั่นใจว่า
จะไดร้บัสินคา้และบริการท่ีดีท่ีสดุ นอกจากนี ้ฝ่ายผลิตไดด้  าเนินโครงการประหยดัพลงังาน (Solar Roof Project) 
ซึง่นอกจากจะช่วยลดตน้ทนุการผลิตแลว้ ยงัเป็นการใชพ้ลงังานทางเลือกท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย  

การก ากับดูแลกจิการและความรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษัทไดก้ าหนดจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงานเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และเพ่ือ
ประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถื้อหุน้ ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไดร้บัการประเมินในโครงการ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ในระดบั “ดีเย่ียม” (Very Good) และไดร้บัการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ดว้ย
คะแนน 96 คะแนน และบริษัทยังคงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทอย่าง
เครง่ครดั 

ดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม ปีท่ีผ่านมาบริษัทยังคงรณรงคใ์หพ้นักงานใส่ใจรกัษ์สิ่งแวดลอ้มในโครงการ “Ocean 
Let's Go Green” โดยการสนบัสนุนภาชนะแกว้สว่นตวั “OCEAN ME” ใหก้บัพนกังานใหม ่และจดักิจกรรมสง่เสริมให้
พนักงานน าแกว้ส่วนตวัไปใชใ้นกิจกรรมต่างๆ เช่น เท่ียว พักผ่อน กิน ดื่ม นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ัดกิจกรรมโครงการ  
จิตอาสา เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบา้นสีลง้ ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา    
โดยบริษัทยงัคงเนน้การปรบัปรุง หอ้งครวั หอ้งอาหาร พรอ้มทัง้จดัเตรียมแกว้น า้และภาชนะเครื่องใชใ้นโรงอาหาร เพ่ือ
สขุอนามยัของเดก็ นกัเรียน ครู และบคุลากรในโรงเรียน  

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้สอบถาม  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ 

1.1  บริษัทไดร้บัผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนอย่างไรบา้ง 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้วา่ หากเปรียบเทียบจากตารางแสดงรายไดจ้ากการขาย
ของบริษัท จะเห็นได้ว่าในปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลารส์หรัฐ มีมูลค่า
ประมาณ 30.8 บาท ในขณะท่ี ปี 2561 อตัราแลกเปลี่ยสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลารส์หรฐั มีมลูค่า
ประมาณ 32.21 บาท สง่ผลใหบ้ริษัทไดร้บัผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยสกลุเงินบาทท่ีแข็งค่าเมื่อเทียบ
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กบัสกลุเงินดอลลารส์หรฐัในอตัรารอ้ยละ 4.4 สกลุเงินหยวนในอตัรารอ้ยละ 8.6 และสกลุเงินยโูรในอตัรา
รอ้ยละ 9.1  

1.2 ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน มีผลใหก้ารขายผลิตภณัฑข์องบริษัทยากขึน้หรือไม ่ 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า เน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้ จึงท าใหม้ีการ
น าเขา้สินคา้จากต่างประเทศเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทย ส่งผลใหม้ีการแข่งขนัในตลาดประเทศไทย
สงูขึน้ ส  าหรบัตลาดในต่างประเทศ การขายสินคา้สกลุเงินดอลลารส์หรฐั หากพิจารณาจากยอดขายในปี 
2562 ไม่ได้ต  ่ ากว่ายอดขายในปี 2561 แต่ส  าหรับการขายสินค้าสกุลเงินหยวนในประเทศจีนนั้น           
จะค่อนขา้งไดร้บัผลกระทบ เน่ืองจากประเทศจีนเป็นประเทศผูผ้ลิตรายใหญ่ และมีผูผ้ลิตหลายรายจึงมี 
คูแ่ข่งจ านวนมาก โดยบริษัทไมม่ีนโยบายท่ีจะขายสินคา้ราคาต ่าในประเทศจีน  

1.3 ในปัจจบุนั โรงงานผลิตไดก้ลบัมาเริ่มด าเนินการผลิตแลว้หรือไม ่มีแผนงานอยา่งไรบา้ง อาทิเช่น การซอ่ม
บ ารุง การวางแผนก าลงัการผลิตคิดเป็นเท่าไหร ่ 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า ตามท่ีทางบริษัทไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านช่อง
ทางการแจง้ข่าวสารของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ว่า บริษัทไดปิ้ดเตาหลอมชั่วคราวจ านวน 2 เตา เน่ืองจาก
สินคา้คงคลังมีปริมาณเพ่ิมสูงขึน้ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 19 
(COVID-19) ท่ีท าใหอ้ตุสาหกรรมการท่องเท่ียวหยุดชะงกั โรงแรมและรา้นอาหารปิดตวัลงเป็นจ านวนมาก
จึงส่งผลกระทบต่อการขายของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงด าเนินการปิดเตาหลอมเพ่ือรกัษากระแสเงินสด 
อย่างไรก็ตาม หากสถานการณใ์นปัจจบุนัมีแนวโนม้ท่ีดีขึน้ บริษัทอาจประเมินการสถานการณล์ว่งหนา้ 1 
เดือน และพิจารณาเปิดเตาหลอมอีกครัง้ โดยบริษัทไดว้างแผนเตรียมความพรอ้มไวล้ว่งหนา้แลว้  

1.4 สินคา้คงคลงัของบริษัทเป็นอย่างไร สามารถระบายสินคา้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด  
นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า สืบเน่ืองจากการปิดเตาหลอม จงึท าใหส้ินคา้คงคลงั
ลดลงประมาณรอ้ยละ 10.0 โดยบริษัทจะผลักดนัการขายสินคา้คงคลงัเพ่ือใหไ้ดเ้งินสดกลบัเขา้มาใน
บริษัทซึง่คาดวา่ในระหวา่งท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเตาหลอม ปริมาณสินคา้คงคลงัจะลดลงอย่างตอ่เน่ือง  

1.5 สืบเน่ืองจากรา้นอาหารในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ไดปิ้ดกิจการลง ปัจจุบันลูกคา้ไดก้ลบัมาสั่งสินคา้แลว้
หรือยงั  

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า จากสถานการณแ์พรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 
(COVID-19) ท าใหบ้ริษัทมียอดขายต ่าสุดในช่วงเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคม และ
มิถนุายน บริษัทมีจ านวนค าสั่งซือ้ของลกูคา้เพ่ิมขึน้ตามล าดบัจนถงึปัจจบุนั 
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1.6 การแข่งขนัปัจจบุนัเป็นอย่างไร มีคูแ่ข่งรายใหมห่รือสินคา้อื่นเขา้มาทดแทนหรือไม่ 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผู้ถือหุ้นว่า คู่แข่งทั่วโลกในขณะนีต้่างอยู่ในสถานการณ์ท่ี
ล  าบากเน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) 
โดยมีบางบริษัทตอ้งกูเ้งินจากรฐับาล หรือย่ืนค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกิจการ ดงันัน้คู่แข่งรายใหม่ในตลาดจึงยังไม่มี 
ส  าหรบักรณีสินคา้ทดแทน อาทิเช่น ผลิตภณัฑจ์ากเซรามิก ยงัคงมีการขายอยู่ในตลาด โดยบริษัทยังคง
มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และจัดจ าหน่ายในตลาดท่ีมี
ศกัยภาพ สามารถสรา้งมลูคา่ใหก้บัผลิตภณัฑข์องบริษัทได ้

1.7 การเก็บหนีล้กูคา้เป็นอย่างไร มีปัญหาในการขาย การเก็บหนี ้การหมนุเวียนสินคา้คงคลงั หรือวงจรเงิน
สดของบริษัทหรือไม ่อย่างไร  

นายเสถียร ศรีใสค า ตอบค าถามผู้ถือหุ้นว่า ส่วนใหญ่บริษัทขายสินคา้โดยมีเง่ือนไขการช าระเงิน         
เป็นเงินสด ทั้งนี ้หากพิจารณาการขายสินคา้ในต่างประเทศท่ีมีสัดส่วนการขายประมาณรอ้ยละ 75           
ซึ่งประมาณรอ้ยละ 90 ของลกูคา้ต่างประเทศจะช าระดว้ยเงินสด ส่วนท่ีไม่ไดช้  าระเป็นเงินสด บริษัทจะ
ใหล้กูคา้ออกหนงัสือค า้ประกนัโดยธนาคาร (Letter of Credit) ส าหรบัการขายในประเทศนัน้ บริษัทจะให้
สินเช่ือ (Credit) เฉพาะกลุ่มผูค้า้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่ (Modern Trade) ส่วนตวัแทนจ าหน่ายท่ีซือ้
ขายกนัเป็นประจ าจะมีการวางหลกัประกนั (Bank Guarantee) ใหแ้ก่บริษัท ส าหรบัการขายสินคา้ใหแ้ก่
ลกูคา้รายย่อย เช่น รา้นอาหาร ยงัไม่มีปัญหาเรื่องหนีเ้สีย แต่อาจมีการเจรจาเก่ียวกบัการขอเลื่อนช าระ
หนีเ้ป็นกรณีไป อย่างไรก็ตาม กรณีดงักลา่วมีจ านวนนอ้ยกวา่ปีท่ีผ่านมา   

2. นายนพฤทธิ ์บุญเลี่ยม ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่  
2.1 สินคา้คงคลงัเพ่ิมขึน้ทุกปี ในขณะท่ียอดขายลดลงเน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ อยากทราบว่าทาง

ผูบ้ริหารมีวิธีการในการจดัการอย่างไร  

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า บริษัทมีการหยุดสายการผลิตชั่วคราว และผลกัดนั
ให้ขายสินค้าคงคลังเพ่ือลดปริมาณสินคา้ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบตัิงานภายใน ตลอดจนการวางแผนการผลิตเพ่ือควบคมุใหก้ารผลิตสินคา้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสม ในขณะเดียวกนัก็สามารถสง่มอบสินคา้ตามความตอ้งการเพ่ือใหเ้ป็นท่ีพงึพอใจแก่ลกูคา้ 

2.2  ยอดขายต่อปีของบริษัทควรมีจ านวนเท่าใดเพ่ือให้บริษัทมีก าไรในรอบปีนัน้ และแนวโนม้ยอดขายในปีนี ้
เป็นอย่างไร 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผู้ถือหุ้นว่า ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 จะเห็นได้ว่าตัวเลขผล
ประกอบการเป็นลบ ส่วนผลประกอบการในอนาคตของบริษัทไม่สามารถแจง้ใหท้ราบได ้เน่ืองจากการ
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ปฏิบตัิตามเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย   

2.3 บริษัทมีวิธีจัดการอย่างไร ส  าหรบัไตรมาสท่ี 3 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 ในกรณีท่ีบริษัทไดร้บัผลกระทบ            
ท่ีเลวรา้ยท่ีสุดจากสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) อาทิเช่น การบริโภค
ภายในประเทศไมเ่พ่ิมขึน้  

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบผูถื้อหุน้วา่ บริษัทมีการรกัษากระแสเงินสดโดยการปรบัลดค่าใชจ้่ายใน
การลงทนุและคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน ส าหรบัการขายสินคา้ในไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563          
บริษัทได้เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านอีคอมเมิรซ์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขายสินคา้ในประเทศ 
ส าหรบัการขายสินคา้ไปยังต่างประเทศ บริษัทยังคงส่งออกสินคา้ไปยังช่องทางท่ีพอจะจ าหน่ายได ้          
ในกรณีท่ีการบริโภคภายในประเทศลดลง บริษัทจะผลักดันใหม้ีการจ าหน่ายสินคา้ไปยังประเทศท่ีมี
ศักยภาพ ทั้งนี ้ นอกจากการพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายอีคอมเมิรซ์เพ่ือสนับสนุนการขายสินคา้ใน
ประเทศแลว้ บริษัทไดว้างแผนธุรกิจเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายและไดด้  าเนินการตามแผนไปบางสว่นแลว้  

3. นายชญานวั์ต คาระวะวัฒนา ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ 

3.1 ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเป็นจ านวนมาก ซึ่งน่าจะเกิดจากการ
ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) จึงอยากถามวา่ บริษัทมีการป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนในมลูค่าประมาณยอดขายของบริษัทในทกุปีท่ีผ่านมาหรือไม ่อย่างไร เน่ืองจากรายการ
ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนในงบการเงินหลายปีท่ีผ่านมาไม่ไดม้ีมลูคา่ท่ีมากและมีนยัส  าคญั
ขนาดนี ้ 

นายเสถียร ศรีใสค า ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า บริษัทมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศในอตัรารอ้ยละ 50 ของการป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ 
(Natural Hedge) โดยการน าสินทรัพย์และหนี้สิน ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของทั้งปีงบประมาณ          
ในปีถดัไป มาหกักลบลบกนัและเหลือเท่าไหร่ จงึจะไปด าเนินการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
ในอัตรารอ้ยละ 50 ซึ่งช่วงปลายปี 2562 มีการป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนส าหรบัปี 2563         
ไปแลว้เป็นส่วนใหญ่ ท าใหบ้ริษัทมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจ านวน 21.7 ลา้นบาท 
ทัง้นี ้ดว้ยยอดคงคา้งจากสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ียกมาจากรอบบัญชีปี 2562 นัน้ 
เม่ืออตัราแลกเปลี่ยนเกิดการผนัผวนอย่างรุนแรงจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 
(COVID-19) ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ท าใหบ้ริษัทมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเป็นจ านวนมาก 
ทัง้นี ้การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าวไม่ไดก้ระท าเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเก็งก าไร
อย่างแน่นอน  
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3.2 เน่ืองดว้ยสภาวะเศรษฐกิจโลก อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับงานบริการ (Hospitality) ในช่วง 1-2 ปีขา้งหนา้        
จะมีโอกาสที่คูแ่ข่งในอตุสาหกรรมเดียวกนัเลิกกิจการไปบา้งหรือไม ่ 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้วา่ บริษัทมีการติดตามกิจการของคูแ่ข่งในอตุสาหกรรม
เดียวกนั จะเห็นไดว้่ามีหลายบริษัทท่ีมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเน่ือง และบางบริษัทท่ีเลิกกิจการ
ซึง่ในกรณีบริษัทต่างประเทศ หากบริษัทมีแนวโนม้ท่ีจะลม้ละลาย จะมีบริษัทอื่นมาซือ้หรือร่วมลงทุนใน
กิจการ โดยอาจเข้าซื ้อแล้วประกอบกิจการเดิม หรือเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจก็ได้ อย่างไรก็ตาม           
ดว้ยสถานการณ์ในปัจจุบัน การลงทุนในกิจการท่ีลม้ละลายและจะท าใหกิ้จการกลบัมาด าเนินธุรกิจ       
ใหม้ีผลก าไรไดเ้หมือนเดิมนัน้ ไม่ไดเ้ป็นเรื่องท่ีง่าย โดยขณะนี ้ธุรกิจท่ีเก่ียวกบังานบริการ (Hospitality) 
ไดร้บัผลกระทบทั่วโลก  

นอกจากนี ้จากการท่ีไดส้อบถามไปยงัผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมเดียวกันพบว่ามีผูผ้ลิตหลายรายท่ีลดก าลงั
การผลิตมากกวา่ครึง่หนึ่ง ส  าหรบัสถานการณใ์นประเทศไทย หลงัจากมีมาตราการผ่อนคลายการป้องกนั
การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) มีธุรกิจรา้นอาหารจ านวนมากกลบัมาเปิดใหบ้ริการ
ตามปกติ และมีผูบ้ริโภคเพ่ิมขึน้ตามล าดบั ยกเวน้ธุรกิจในเมืองท่องเท่ียว อาทิเช่น ภูเก็ต และเชียงใหม ่ 
ท่ียงัไมเ่ปิดใหบ้ริการอย่างเต็มรูปแบบ แตใ่นพืน้ท่ีใกลเ้คียงกรุงเทพ เช่น พทัยา หรือ หวัหิน มีการกลบัมา
เปิดกิจการแลว้เป็นจ านวนมาก  

มตทิีป่ระชุม  

ไมม่ีการออกเสียงลงมติในวาระนี ้เน่ืองจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562  

ประธานรายงานใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท ไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส  าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต และไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยบริษัทไดจ้ดัส่งงบการเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิ 

2562 2561 2562 2561 
สินทรพัยร์วม 3,229,210 3,265,917 3,206,723 3,223,846 
หนีส้ินรวม 1,356,388 1,392,805 1,349,997 1,363,151 
สว่นของผูถื้อหุน้ 1,872,822 1,873,112 1,856,726 1,860,695 
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รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิ 

2562 2561 2562 2561 
รวมรายได ้ 1,898,434 2,031,094 1,855,853 1,935,114 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได ้ 39,097 60,410 29,951 41,859 
ก าไรสทุธิ 18,134 24,457 11,554 11,079 
ก าไรตอ่หุน้ (หน่วย : บาท) 0.85 1.15 0.54 0.52 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุน้) 21,331 21,331 21,331 21,331 

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี รับ
อนญุาต” ในรายงานประจ าปี หนา้ 73 – 122  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้สอบถาม 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

1. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่  

1.1 มาตรฐานทางบญัชีใหมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไร 

นายเสถียร ศรีใสค า ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า บริษัทมีความเก่ียวขอ้งและตอ้งปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
บญัชีหลกั 2 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานแรก คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS16) 
ซึ่งเก่ียวกับสญัญาเช่า โดยหากพิจารณาหนา้ท่ี 3 ของงบการเงินไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ของบริษัท จะเห็น
วา่บริษัทมีสินทรพัยส์ิทธิการใชม้ลูคา่ 50.9 ลา้นบาท โดยทรพัยส์ินส่วนใหญ่ไดแ้ก่ พืน้ท่ีอาคารส านกังาน
ซึ่งบริษัทเช่าอยู่ และหากพิจารณาในหน้า 4 ของงบการเงินไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ส่วนของหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าท่ีถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี ซึง่มีมลูคา่ประมาณ 18.5 ลา้นบาท และหนีส้ินตามสญัญาเช่าซึง่
เป็นหนีส้ินไมห่มนุเวียน มีมลูคา่ประมาณ 28.5 ลา้นบาท เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมีมลูคา่เท่ากบัสินทรพัยส์ิทธิ
การใชใ้นหนา้ท่ี 3 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแลว้จะเห็นวา่มีสว่นตา่ง 3.9 ลา้นบาท ซึง่สว่นตา่งนีเ้ป็นเงิน
มดัจ าตามสญัญาเช่า และบริษัทจะไดค้ืนตามขอ้ก าหนดในสญัญาเช่าหลงัหมดสญัญาเช่าหากไม่เช่าต่อ
ซึ่งงบการเงินไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์(D/E and ROA) ทัง้นี ้แมว้่าในอตุสาหกรรมอาจไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเก่ียวกับสญัญาเช่า แต่เน่ืองจากบริษัทมีทรพัยส์ินคือท่ีดิน ซึ่งสามารถประเมิน
ราคาไดใ้นราคาท่ีสูง ในขณะท่ีหนีส้ินท่ีเพ่ิมขึน้จากการประเมินตามสัญญาเช่ามีมูลค่าต ่า บริษัทจึงไดร้บั
ผลกระทบนอ้ยมาก 
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ในส่วนมาตรฐานท่ีสอง ไดแ้ก่ มาตรฐานทางบัญชี ฉบับท่ี 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงทางการเงินท่ีบริษัทใชอ้ยู่นั้น
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานทางบญัชีอยู่แลว้  

1.2 บริษัทมีการปรบัลดเงินเดือนพนักงาน หรือลดจ านวนพนักงานหรือไม่ การด าเนินการดงักล่าวส่งผลต่อ
เงินส ารองส าหรบัคา่ชดเชยจากการเกษียณอายอุย่างไร 

นายจักรี ฉันทเ์รืองวณิชย ์ตอบค าถามผูถื้อหุน้วา่ รายการดงักลา่วไมไ่ดด้  าเนินการในปี 2562 

ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงาน
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีเสนอ 

ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 7 ราย คิดเป็นจ านวน 2,302 หุน้ (รวมมี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 91 ราย) รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี ้12,462,513 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 58.4252 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท 

มตทิีป่ระชุม  

ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย    12,462,413 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9992 
-  ไมเ่ห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0008 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 12,462,513 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตจัิดสรรก าไรสุทธิ งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาล  

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นโดยค านึงถึงผลประกอบการและ
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในระยะยาวเป็นส าคญั 

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

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือเห็นวา่บริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะ
ท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

ในปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 18,133,905.52 บาท และมีเงินทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 50,000,000 บาท  

ทั้งนี ้ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
4/2563 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 จึงไดม้ีมติใหเ้ลื่อนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ท่ี 41) และ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่        
ผู ้ถือหุ้นสามัญท่ีมีรายช่ือ ณ วันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) วันท่ี 12 มีนาคม 2563         
ในอตัราหุน้ละ 0.57 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 67 ของก าไรสทุธิตอ่หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 12,158,507.55 บาท 
เงินปันผลจ่ายเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่การจ่ายเงินปันผลใน
อัตราท่ีเสนอนั้นเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทยังคงมีเงินทุนท่ีมั่นคงสามารถรองรบัการ
ด าเนินธุรกิจตอ่ไปได ้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้
สอบถาม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ 

การที่บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัรานี ้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหเ้ท่ากบัอตัราเงินปันผลปีก่อนหนา้นัน้หรือไม่ 

นายจักรี ฉันทเ์รืองวณิชย  ์ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความสามารถในการจ่ายเงินปันผล ซึ่งอตัราท่ีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลบังเอิญตรงกับ 
อตัราท่ีจ่ายเงินปันผลเม่ือปีก่อน 

2.  นายสถาพร ผังนิรันดร ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ 
เหตุใดเงินปันผลจึงลดลงติดต่อกันเป็นปีท่ี 6 โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัรารอ้ยละ 3.13   
ในปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันในอตัรารอ้ยละ 2.22 ในปี 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัรารอ้ยละ 1.15 
ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัรารอ้ยละ 0.57 และในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล        
ในอตัรารอ้ยละ 0.57 ซึง่เงินปันผลท่ีไดร้บัมีมลูคา่ไมเ่ตม็บาท 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า เน่ืองจากบริษัทด าเนินกิจการผลิตและสง่ออกสินคา้
ไปต่างประเทศ ดงันัน้ ค่าเงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายและผลก าไรของบริษัท 
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และหากพิจารณารายไดจ้ากการขายยอ้นกลบัไประหว่างปี 2558 ถึงปี 2562 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ใน
อตัรารอ้ยละ 10.0 ดงันัน้ คา่เงินบาทจงึมีผลกระทบตอ่ก าไรของบริษัท  

3.  นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไดใ้ห้สิทธิประโยชน์ทางภาษีใดเก่ียวกับโครงการ
ประหยดัพลงังาน (Solar Roof Project) ของบริษัท เงินปันผลจะไดร้บัการยกเวน้ภาษีหรือไม ่ 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้วา่ บริษัทไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไร
สทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการสง่เสริม  

ประธานขอใหท่ี้ประชุมรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 และเงินก าไร
สทุธิสว่นท่ีเหลือใหจ้ดัสรรเป็นก าไรสะสมตอ่ไป ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  

มตทิีป่ระชุม  

ท่ีประชุมรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 
ธันวาคม 2562 และมีมติอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 และเงินก าไรสุทธิส่วนท่ี
เหลือใหจ้ดัสรรเป็นก าไรสะสมตอ่ไป ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย 12,462,513 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

   รวม 12,462,513 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000  

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ  

ประธานไดม้อบหมายให ้นายชัชวิน เจริญรชัตภ์าคย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
แถลงต่อท่ีประชุมในนามของคณะกรรมการว่า ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 23 ไดก้ าหนดไวว้่า ในการประชุม
สามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และ
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจจะไดร้ับเลือกตั้งใหม่ไดอ้ีก ส  าหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 (ครัง้ท่ี 41) กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน คือ  
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1) นายวรกานต ์ชโูต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

3) นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผูจ้ดัการ 

ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ 
บริษัทจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาตามกระบวนการสรร
หากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหนา้ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้เมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ด  ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ไดป้ฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท
อย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทตลอด
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถว้นตาม พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑข์อง
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้ น 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน เขา้รบัการพิจารณาเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (ครัง้ท่ี 41) นี ้โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานไดถู้กจัดส่งให้กับ         
ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

เพ่ือความโปรง่ใส กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วไดอ้อกจากท่ีประชมุชั่วคราวเฉพาะวาระนี ้ เพ่ือเปิด
โอกาสใหท่ี้ประชมุพิจารณาหรอืซกัถามกรรมการที่เหลือ 

นายชัชวิน เจริญรชัตภ์าคย ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทน
กรรมการที่ครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2563 ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

นายชชัวิน เจริญรชัตภ์าคย ์จงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ  

มตทิีป่ระชุม  

ท่ีประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิเลือกตัง้บคุคลทัง้ 3 ท่านด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนน
เลือกตัง้เป็นรายบคุคล ดงันี ้ 

 

 



 

หนา้ 18 ของ 27  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 41) 

1) นายวรกานต ์ชูโต ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

-   เห็นดว้ย 12,462,413 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9992 
-  ไมเ่ห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0008 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 12,462,513 เสียงคดิเป็นร้อยละ       100.0000 

2)  นายนภัทร อัสสกุล ด ารงต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

-   เห็นดว้ย 12,368,274 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 12,368,274 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

3) นางสาวจริยา แสงไชยญา ด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ  

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย 12,462,513 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 12,462,513 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

จากนัน้ ประธานจึงเชิญกรรมการท่ีไดร้บัเลือกตัง้ดงักลา่วกลบัเขา้มาในหอ้งประชมุ และกลา่วตอ้นรบักรรมการทัง้
สามท่านท่ีไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พรอ้มทัง้กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ 



 

หนา้ 19 ของ 27  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 41) 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายชัชวิน เจริญรชัตภ์าคย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
แถลงในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ขอ้ 20 ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิไดร้ับ
คา่ตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ท่ี ซึ่งค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง โบนสั” โดยหลกัเกณฑแ์ละ
ขั้นตอนการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทัง้เทียบเคียงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทกุปี  

คา่ตอบแทนประจ า คณะกรรมการขอเสนอคา่ตอบแทนรายเดือนส าหรบัปี 2563 ในอตัราเดิมเช่นเดียวกบัปี 2562  

 

ปี 2563 
บาท/คน/เดอืน 
(เสนออัตราเดมิ) 

ปี 2562 
บาท/คน/เดอืน 
(อัตราปัจจุบัน) 

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 

สิทธิประโยชนอ์ื่น  - ไมม่ ี

ทัง้นี ้สืบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) คณะกรรมการทุกท่านไดใ้หค้วามสมคัรใจใน
การงดรบัและปรบัลดคา่ตอบแทนรายเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 จนถงึเดือนกนัยายน 
2563 เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากเหตกุารณด์งักลา่ว 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  

ประธานจงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการดงัรายละเอียดตามท่ีนายชชัวิน เจริญรชัตภ์าคย ์แถลง 



 

หนา้ 20 ของ 27  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 41) 

เลขานุการท่ีประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 39 (1) ก าหนดวา่ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการ ดงันัน้ นายกีรติ อสัสกลุ และนายนภทัร อสัสกุล ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผูถื้อหุน้มีคะแนน
เสียงรวมจ านวน 2,089,309 เสียง จึงเขา้เง่ือนไขตามขอ้บังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจ านวนเสียง
ดงักลา่วไดถ้กูบนัทกึในระบบเรียบรอ้ยแลว้    

มตทิีป่ระชุม  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ส าหรบัปี 2563 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ โดยผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการซึง่เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียเป็นผูไ้มม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ 

-    เห็นดว้ย 10,373,204 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 10,373,204 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ีและก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2563 

ประธานไดม้อบหมายให้ นายวรกานต ์ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อท่ีประชุมในนามของ
คณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถว้นตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด มีความน่าเช่ือถือและประสบการณเ์พียงพอ และไม่มี
ความสัมพันธห์รือส่วนไดส้่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคล
ดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รายนามผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตมีดงัตอ่ไปนี ้ 

1) นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9169 หรือ 

2) นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัดิ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4752 หรือ 

3) นางสาวอริสา ชมุวิสตูร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9393 

โดยใหผู้ใ้ดผูห้นึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทส าหรบัปี 2563 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่
สามารถปฏิบัติงานได ้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทในรอบปีบญัชี 2563 เป็นจ านวนเงิน



 

หนา้ 21 ของ 27  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 41) 

รวม 1,120,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 2.6 ทั้งนี ้ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเรียกเก็บ
เท่าท่ีจ าเป็น เช่น คา่ใชจ้่ายในการเดินทาง เป็นตน้ 

อนึ่ง บริษัทย่อยท่ีจดัตัง้ในประเทศไทยจะใชส้  านักงานสอบบญัชีเดียวกบับริษัท ส  าหรบับริษัทย่อยท่ีจัดตั้ งขึน้ใน
ตา่งประเทศจะพิจารณาใชส้  านกังานสอบบญัชีในทอ้งถ่ิน 

คณะกรรมการไดม้ีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ดงักลา่ว 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกบัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้
สอบถาม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ สาเหตท่ีุผูส้อบบญัชีลดราคาคา่สอบบญัชีคืออะไร 

นายวรกานต ์ชูโต ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า เน่ืองจากผลการด าเนินธุรกิจทั่วประเทศอยู่ในสภาวะชะลอตัวจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) ซึ่งผูส้อบบัญชีรบัทราบถึงสถานการณ์นีเ้ป็น
อย่างดี ดงันัน้จงึไดม้ีการเจรจาเพ่ือปรบัลดคา่สอบบญัชี 

ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 และอนุมตัิการก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2563 ดงัรายละเอียดตามท่ีแถลง  

มตทิีป่ระชุม  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 และอนุมตัิก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2563 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่ม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย 12,462,513 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   รวม 12,462,513 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 



 

หนา้ 22 ของ 27  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 41) 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัทเร่ืองการจัดประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์

ประธานไดแ้ถลงใหท่ี้ประชมุทราบวา่ ดว้ยพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 เม่ือ
วนัท่ี 18 เมษายน 2563 มีการแกไ้ขกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดย
ก าหนดใหก้ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์อ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด จึงขอเสนอแกไ้ขขอ้บังคับของ
บริษัทขอ้ 29 ขอ้ 32 และ ขอ้ 34 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ดงันี ้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอใหแ้ก้ไขเพิ่มเตมิ 

ขอ้ 29 คณะกรรมการตอ้งประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือน
ต่อครัง้ ณ ทอ้งท่ีอันเป็นท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่ หรือ ณ 
ทอ้งท่ีอื่นตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้

ขอ้ 29 คณะกรรมการตอ้งประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อ
ครัง้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ หรือ ณ ทอ้งท่ี
อื่น หรือด าเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่ นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

ขอ้ 32 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชมุไปยงักรรมการไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิท ธิหรือ
ประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

ขอ้ 32 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชมุไปยงักรรมการไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิท ธิหรือ
ประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

ในการสง่หนงัสือนดัประชุมส าหรบัการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสน์ัน้ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บั
มอบหมายส่ งหนั งสื อนัดประชุม โดยจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกสถ์ึงกรรมการภายในก าหนดเวลาการนดั
ประชุมขา้งตน้ ทั้งนีป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้ับ
มอบหมายตอ้งจดัเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลักฐาน โดยจะ
จดัเก็บในรูปขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสก์็ได ้



 

หนา้ 23 ของ 27  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 41) 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอใหแ้ก้ไขเพิ่มเตมิ 

ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการ 
จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ี
ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิหรือ
เพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผูถื้อหุน้
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุม ก่อนวนั
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั  

การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึน้ ณ ท้องท่ีอันเป็น
ท่ี ตั้ งส  านั ก งาน ให ญ่  ห รือ  ณ  ท้อ ง ท่ี อื่ น ต าม ท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได ้

ข้อ 34  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการ 
จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ี
ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิหรือ
เพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุม ก่อนวนั
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั  

การประชุมผูถื้อหุน้ จะจัดใหม้ีขึน้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ 
ส  านักงานใหญ่ หรือ ณ ทอ้งท่ีอื่น หรือด าเนินการจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการ
รกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย อย่างไรก็ดี ในการส่งหนังสือ
นดัประชมุส าหรบัการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสน์ัน้ 
ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่ง
หนังสือนดัประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสถ์ึงผูถื้อ
หุ้นภายในก าหนดเวลาการนัดประชุมข้างตน้ ทั้งนี ้
ประธานกรรมการหรือผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายตอ้งจดัเก็บ
ส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกสก์็ได ้

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
ซกัถาม  

ประธานจงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 29 ขอ้ 32 และ ขอ้ 34 ตามท่ีประธานเสนอ 



 

หนา้ 24 ของ 27  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 41) 

มตทิีป่ระชุม  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับข้อท่ี 29 ข้อ 32 และ ข้อ 34 ของบริษัทตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม และขอเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย 12,462,513 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
-  ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 12,462,513 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค ์

ประธานไดแ้ถลงใหท่ี้ประชมุทราบวา่เพ่ือใหว้ตัถปุระสงคข์องบริษัทสอดคลอ้งกบัการด าเนินกิจการในปัจจบุนั และ
กิจการท่ีมีแผนจะด าเนินการในอนาคต จึงขอเสนอแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท และแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3. วตัถปุระสงค ์เพ่ิมอีก 1 ขอ้ ดงันี ้ 

ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบริษัท มีจ านวน 33 ขอ้  

(33) ประกอบกิจการซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน น าเขา้ ส่งออก คา้ปลีก คา้ส่ง และซือ้ขายผ่านช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์ซึง่สินคา้ทกุชนิด รวมถงึแตไ่มจ่  ากดัเฉพาะ 

ก) ผลิตภัณฑท์ าความสะอาด ผลิตภัณฑฆ์่าเชือ้โรค เจลท าความสะอาด เจลแอลกอฮอล์
ลา้งมือ 

ข) ผลิตภัณฑ ์อปุกรณแ์ละเครื่องใชต้่างๆ ท่ีใชใ้นครวัเรือน โรงแรม รา้นอาหาร และกิจการอื่น
ใดท่ีมีลักษณะคลา้ยคลึงกัน รวมถึงใหบ้ริการซ่อมบ ารุง แกไ้ข เปลี่ยนแปลงและปรบัปรุง
ทรพัยส์ิน ตลอดจนสินคา้ดงักลา่วมาแลว้ขา้งตน้ทกุชนิด 

ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนั งสือ
บริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3. วตัถปุระสงค ์

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกับการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท และแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทดงักลา่ว ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  ้



 

หนา้ 25 ของ 27  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 41) 

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ 

แผนการด าเนินธุรกิจภายหลงัจากแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคข์องบริษัทเป็นอย่างไร 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้วา่ เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั โคโรนา 19 
(COVID-19) ยังไม่สามารถคาดการณ์ได ้ดังนัน้ หากบริษัทประสงคจ์ะใหบ้ริการกลุ่มลูกคา้โรงแรม รา้นอาหาร 
(Food Services) แบบครบวงจรอุปกรณฆ์่าเชือ้โรคจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และในอนาคตหากบริษัทมีการด าเนินธุรกิจ
ในลกัษณะนี ้ก็จะเป็นการซือ้มาขายไป ดงันัน้ การแกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบริษัทจงึตอ้งกระท าใหค้รอบคลมุ  

นายจักรี ฉันทเ์รืองวณิชย ์กล่าวเสริมว่า บริษัทไม่ไดก้  าหนดใหก้ารด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัอปุกรณฆ์่าเชือ้โรคเป็น
ธุรกิจหลกั  

มตทิีป่ระชุม  

ท่ีประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัท และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษัทตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ และขอเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นดว้ย 12,462,513 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 
-  ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 12,462,513 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอ่ืนใดต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา แตม่ีผูถื้อหุน้สอบถามเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้ 

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่  

1.  สภาพคลอ่งหรือกระแสเงินสดของบริษัทในปัจจบุนัเป็นอย่างไร 

นายเสถียร ศรีใสค า ตอบค าถามผู้ถือหุ้น โดยอา้งอิงถึงหลักเกณฑ์วงจรเงินสด (Cash Conversion 
Cycle) ซึ่งเปิดเผยผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักเกณฑ์นี ้
ประกอบดว้ยช่วงเวลาท่ีบริษัทขายสินคา้ (Inventory Conversion Period) ช่วงเวลาไดร้บัเงิน (Receivable 
Conversion Period) และช่วงเวลาท่ีจ่ายเงินออก (Payable Conversion Period) เพ่ือซือ้วตัถุดิบ และเมื่อ
น ามาค านวณปรากฏว่าในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 วงจรเงินสดไม่ต  ่ากว่าค่าเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุ
มาจากการซือ้วตัถุดิบลดลง ส่งผลใหก้ารจ่ายเงินออกใหแ้ก่เจา้หนีจ้ึงไม่เพ่ิมสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 
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ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 แมว้่าปริมาณสินคา้คงคลงัยงัมีจ านวนท่ีสูง แต่จากท่ีคณุจริยา แสงไชยญา ไดชี้แ้จง
ไปก่อนหนา้นีถ้ึงเรื่องการปิดเตาหลอมชั่วคราวเพ่ือบริหารสินคา้คงเหลือใหส้มดลุกบัการขายในช่วงกลางปี 
สง่ผลใหป้ริมาณสินคา้คงเหลือจะอยู่ในเกณฑท่ี์ดีขึน้ และท าใหว้งจรเงินสดอยู่ในระดบัคา่เฉลี่ย  

2.  การที่บริษัทมีเงินกูยื้มระยะยาวเพ่ิมขึน้ สง่ผลใหอ้ตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้เป็นอย่างไร 

นายเสถยีร ศรีใสค า ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า สดัส่วนเงินกูยื้มระยะยาวของบริษัทไมไ่ดเ้พ่ิมขึน้แต่อย่างใด 
โดยวิธีการค านวณจะตอ้งน าเงินกูยื้มส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีมารวมค านวณดว้ย เมื่อค านวณ
แลว้เปรียบเทียบกับสดัส่วนเงินกู้ยืมซึ่งถึงก าหนดช าระ ณ วนัสิน้ปีจึงไม่ไดท้  าใหส้ดัส่วนเงินกู้ยืมเพ่ิมขึน้ 
ดงันัน้ อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นจึงไม่ไดร้บัผลกระทบ นอกจากนี ้จากการประเมินมลูค่าท่ีดิน      
ท่ีเพ่ิมขึน้จงึสง่ผลดีตอ่สว่นของผูถื้อหุน้  

3. สถานะสินคา้ลา้สมยั และ/หรือ เคลื่อนไหวชา้เป็นอย่างไร บริษัทมีการบริหารจดัการอย่างไร 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า หากอา้งอิงจากงบการเงินปี 2562 บริษัทมีสินคา้
ลา้สมยัมลูค่า 9.7 ลา้นบาท ซึ่งต ่ากว่าปี 2561 ทัง้นี ้บริษัทไดบ้ริหารจดัการสินคา้ลา้สมยัไปในปีก่อนหนา้
นัน้แลว้ และไดม้ีการบริหารจดัการคลงัสินคา้ ควบคมุ และวางแผนการผลิตเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการขาย 
รวมทัง้แกไ้ขปรบัปรุงกระบวนการภายในเพ่ือไม่ใหม้ีการผลิตสินคา้เกินความตอ้งการของลกูคา้จนท าให้
ตอ้งจัดเก็บสินคา้ในคลัง และในกรณีท่ีสินคา้ไม่สามารถจ าหน่ายได ้บริษัทจะด าเนินการตัดจ าหน่าย
ออกไป  

4. เป้าหมายในการด าเนินงานของบริษัทในปีนีเ้ป็นอย่างไร และบริษัทมีการวางแผนการลงทุนอย่างไร 
รวมถงึบริษัทมีแนวโนม้ในการพฒันาอย่างไร 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั 
โคโรนา 19 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย และยังมีการเฝ้าระวงัการระบาดรอบท่ีสอง บริษัทจึงมีความ
จ าเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ การลงทุนและรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นจะเลื่อนออกไปก่อน ในด้าน
การตลาด บริษัทยังคงติดตามการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวซึ่งเก่ียวขอ้งกับธุรกิจการใหบ้ริการ 
(Hospitality) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการเตรียมความพรอ้มการเปิดเตาหลอมเพ่ือผลิต
สินคา้ตามความตอ้งการของตลาด  

5. บริษัทวางแผนในการเปิดเตาเพ่ือผลิตสินคา้อีกครัง้เมื่อใด 

นางสาวจริยา แสงไชยญา  ตอบค าถามผู้ถือหุ้นว่า ขึน้อยู่กับสถานการณ์การท่องเท่ียว โรงแรม 
รา้นอาหารทัง้ในและตา่งประเทศ  
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6. การติดตัง้โครงการประหยดัพลงังาน (Solar Roof Project) บริษัทไดร้บัประโยชนอ์ย่างไร 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า บริษัทได้ด  าเนินการติดตั้งหลังคาโซลาร ์(Solar 
Roof) ไปแลว้ในเฟส 1 ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใชจ้่ายไดก้ว่า 1 แสนบาทต่อเดือน ทัง้นี ้โครงการดงักล่าวมี
ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) 4 ปี   

7. บริษัทปรบัลดเป้าหมายการเติบโตในปีนีห้รือไม ่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบค าถามผูถื้อหุน้ว่า ผลประกอบการในปีนีม้ีแนวโนม้ลดลงตามแผนการ
ลดก าลงัการผลิต  

ประธานกลา่วขอบคณุถือหุน้ท่ีไดส้ละเวลามารว่มประชมุและใหข้อ้คิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงตอ่บริษัท 

พิธีกรไดข้อความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการประชมุในครัง้นี ้เพ่ือ
บริษัทจะไดน้ าไปปรบัปรุงการจดัประชมุครัง้ตอ่ไป  

ประธานกลา่วปิดประชมุ เลิกประชมุเมื่อเวลา 15.45 นาฬิกา 

 

ลงช่ือ นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ ประธานท่ีประชมุ 
   

ลงช่ือ นางรกัดี ภกัดีชมุพล เลขานกุารที่ประชมุ 
  และผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

 


