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บริษัท โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ครั%งที& 39 

__________________________________________________________________________________ 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั $งที& 39 เมื&อวนัที& 26 เมษายน 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั $น 4 โรงแรมพูลแมน 
กรุงเทพ แกรนด์ สขุมุวิท เลขที& 30 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

กรรมการบริษัทที&เข้าร่วมประชมุ 

1. นายจกัรี ฉันท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายกีรติ อสัสกลุ กรรมการ 
3. นายวรกานต์ ชโูต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายชยัประนนิ วิสทุธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายธชัพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
7. นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
8. นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการบริษัทที&ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ 

นายแมทธิว กิจโอธาน   กรรมการอิสระ 

ผู้บริหารของบริษัทที&เข้าร่วมประชมุ 

1. นายอเูดย์ เวอร์มา ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานพฒันาลกูค้าและชอ่งทางจดัจําหน่าย 
2. นายเสถียร ศรีใสคํา ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3. นางญาดา แอนดาริส ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบคุคล 

ผู้สอบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั  

นางสาวธญัพร ตั $งธโนปจยั   ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 

ที&ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษทั อภิสิทธิE แอนด์ อลัลายแอนซ์ จํากดั 

นางสิริวษา สวุรรณเจษฎา 
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บรรยากาศก่อนเริ&มการประชมุ 
บริษัทได้จัดสถานที&บริเวณห้องประชุมเป็นที&แสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัท และวีดีทัศน์ โดยแยกตามตราสินค้า 
Ocean, Ocean Professional และ Lucaris ซึ&งมุง่เน้นกลุม่ผู้บริโภคที&แตกตา่งกนัให้ผู้ ถือหุ้นได้รับชม 

เริ&มการประชุม  

เริ&มประชมุเวลา 14.00 น.  

นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการทําหน้าที&เป็นประธานที&ประชมุ ประธานกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที&มาร่วม
ประชมุ และแนะนํากรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีของบริษัท และที&ปรึกษากฎหมายต่อที&ประชุม ประธาน
แจ้งว่ากรรมการหนึ&งท่าน คือ นายแมทธิว กิจโอธาน ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้เนื&องจากเหตุสุดวิสยัจากการ
เดินทางกลับจากต่างจังหวัด นอกจากนี $ ประธานได้แนะนํากรรมการท่านใหม่ของบริษัท คือ นางสาวจริยา         
แสงไชยญา กรรมการผู้จดัการ ซึ&งได้รับการแต่งตั $งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั $งที& 3/2561 เมื&อวนัที& 21 
มีนาคม 2561 แทนนายศิลปรัตน์ วฒันเกษตร ซึ&งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระเมื&อวนัที& 1 ตลุาคม 
2560 ดงันั $น ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั $งที& 39 คณะกรรมการบริษัทจงึยงัคงมีจํานวน 9 ท่าน  

ประธานแนะนําประวติัการทํางานของ นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอ่ที&ประชมุว่า นางสาวจริยา แสงไชยญา เป็นผู้
มีประสบการณ์ความเชี&ยวชาญในอุตสาหกรรมแก้ว โดยได้ร่วมงานกับบริษัทในตําแหน่งผู้ อํานวยการบริหาร
สายการผลิตตั $งแต่ปี 2556 ถึง 2559 และต่อมาในปี 2559 ถึงปี 2560 บริษัทได้มีการจดัทําแผนการสืบทอด
ตําแหนง่ โดย นางสาวจริยา แสงไชยญา ได้รับเลือกเป็นรองกรรมการผู้จดัการและรักษาการกรรมการผู้จดัการ  

จากนั $นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกําหนดไว้ว่า ที&ประชุมต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจาก 
ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ทั $งหมดของ
บริษัท บดันี $ มีผู้ ถือหุ้นที&มาประชมุด้วยตนเองจํานวน 37 ท่าน ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 30 ท่าน รวม
จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุทั $งสิ $น 67 ท่าน ถือหุ้นรวม 14,306,944 หุ้น จากจํานวนหุ้นสามญัที&ออกจําหน่ายและชําระ
แล้วทั $งสิ $น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.07 จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 36 ประธานจึง
กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั $งที& 39 

ประธานได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น นางนุสรา 
บญัญัติปิยพจน์ ทําหน้าที&เป็นสกัขีพยานการนับคะแนน จากนั $นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภกัดีชุมพล                     
เป็นเลขานุการที&ประชุมและเป็นผู้ ชี $แจงต่อที&ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที&ประชุม โดยได้กล่าวว่า 
บริษัทคํานึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื&อบุคคลเพื&อรับการพิจารณาเลือกตั $งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคําถามล่วงหน้า 
โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั $งแต่วนัที&  
8 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัที& 8 มกราคม 2561 ทั $งนี $ หลงัจากครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้น
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ท่านใดเสนอวาระการประชมุ และเสนอชื&อกรรมการเพื&อรับการเลือกตั $งสําหรับการประชมุครั $งนี $ ดงันั $น การกําหนด
วาระการประชมุ และการเสนอชื&อกรรมการ จึงมาจากมติที&ประชุมคณะกรรมการตามที&ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ
ประชมุ  

ทั $งนี $ เพื&อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการที&ประชุมจึงได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้         
ผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะได้รับทราบ โดยผู้ ถือหุ้นที&ลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับชุดบตัร
ลงคะแนนเสียง ซึ&งจะถือว่าการลงทะเบียนได้เสร็จสมบรูณ์แล้ว โดยในชดุบตัรลงคะแนนจะประกอบไปด้วยบตัร
ยืนยันการลงทะเบียน บัตรออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ ซึ&งผู้ ถือหุ้ นจะต้องลงนามและฉีกบัตรให้แก่
เจ้าหน้าที& ณ จดุลงทะเบียน และส่วนสดุท้ายจะเป็นบตัรแสดงความจํานงเข้าเยี&ยมชมโรงงาน ซึ&งจะจดัให้มีขึ $นใน
วนัที& 1 มิถนุายน 2561 จํานวนไมเ่กิน 50 ท่าน  

สําหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในชุดบตัรออกเสียงลงคะแนนจะประกอบด้วย ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง เพื&อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถทําเครื&องหมายหน้า
ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ&งเท่านั $น เว้นแต่กรณีผู้ รับฝากทรัพย์สิน                        
(Custodian) ทั $งนี $ หากท่านลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือลงคะแนนเกินกว่าคะแนนเสียงที&มีอยู่ หรือบัตร
ลงคะแนนมีการขีดฆ่าโดยไมมี่การลงลายมือชื&อกํากบัจะถือว่าบตัรลงคะแนนดงักลา่วเป็นบตัรเสีย  

สําหรับการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระ วา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง
หรือไม่ ถ้าไมมี่ผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นทกุท่านเห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ตาม
มติที&นําเสนอ หากมผีู้ ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน
ที&บริษัทจดัเตรียมไว้ให้ เมื&อลงคะแนนเสร็จ กรุณาชมืูอขึ $นเพื&อเจ้าหน้าที&บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนน โดยบริษัทจะ
เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้ นเฉพาะผู้ ที&ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั $น แต่เฉพาะในวาระที& 5          
เรื&องการเลือกตั $งกรรมการ เจ้าหน้าที&ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียง        
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สําหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที&ไม่เห็นด้วยและ  
งดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที&เข้าร่วมประชุม และส่วนที&เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงที&เห็นด้วยในระเบียบวาระนั $นๆ  

สําหรับผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนั $น บริษัทได้นํา
คะแนนเสียงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นบนัทึกรวมไว้เพื&อการลงมติ
ตามวาระไว้แล้ว  

อนึ&ง ในการพิจารณาแตล่ะวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซกัถามในวาระใด ขอให้ท่านซกัถาม
ในช่วงถาม-ตอบของวาระนั $นๆ หรือให้ไปถามในช่วงท้ายของการประชุม โดยก่อนถามคําถาม กรุณาแจ้งชื&อ-
นามสกลุ เพื&อเป็นการแนะนําตวัและเพื&อให้บริษัทสามารถระบชุื&อของทา่นได้ถกูต้องเมื&อจดัทํารายงานการประชมุ   
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สําหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือปฏบิติัตามข้อบงัคบัของบริษทัดงันี $  

1. ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื&องใด ผู้ ถือหุ้นคนนั $นไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื&องนั $น เว้น
แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั $งกรรมการ 

2. เว้นแต่ข้อบงัคบันี $จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื&น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมี
คะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที&ตนถืออยู ่โดยถือว่าหุ้นหนึ&งมีเสียงหนึ&ง  

3. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที&ประชมุมีมติ
ให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที&ประธานในที&
ประชมุกําหนด  

เว้นแตข้่อบงัคบักําหนดไว้เป็นอยา่งอื&น มติของที&ประชมุผู้ ถือหุ้นนั $นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี $  

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที&ประชมุออกเสียงเพิ&มขึ $นอีกเสียงหนึ&งเป็นเสียง 
ชี $ขาด 

2. กรณีแก้ไขเพิ&มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั $งกรรมการ ให้ที&ประชุมผู้ ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี $  

1. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที&ตนถืออยู ่โดยถือว่าหุ้นหนึ&งมีเสียงหนึ&ง  

2. ผู้ ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั $งนี $ต้องไมเ่กินจํานวนกรรมการ
ที&พงึจะเลือกตั $งในครั $งนั $น  

3. ในกรณีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบคุคลมากกวา่ 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บคุคล
แต่ละคนนั $น ได้เท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที&ตนมีอยู่ ทั $งนี $ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดมิได้  

4. บุคคลซึ&งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั $งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที&จะพึงเลือกตั $งในครั $งนั $น ในกรณีบุคคลซึ&งได้รับการเลือกตั $งในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที&จะพึงเลือกตั $งในครั $งนั $น ให้ประธานที&ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี $ขาด เพื&อให้ได้
จํานวนกรรมการที&จะพึงเลือกตั $งในครั $งนั $น 

หลงัจากนั $นประธานจึงดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี $  
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วาระที& 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ครั%งที& 38 เมื&อวันที& 25 เมษายน 2560 

ประธานได้เสนอให้ที&ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั $งที& 38 เมื&อวนัที& 25 
เมษายน 2560 โดยรายงานการประชมุดงักล่าวได้จดัทําขึ $นและนําส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในเวลาที&กฎหมายกําหนด ทั $งนี $ บริษทัได้เผยแพร่รายงานการประชมุบน
เว็บไซต์ของบริษทั ตั $งแตว่นัที& 9 พฤษภาคม 2560 โดยสําเนารายงานการประชมุดงักลา่วได้ถกูจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุครั $งนี $แล้ว   

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นในที&ประชมุทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื&น  

มตทิี&ประชุม  

ที&ประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั $งที& 38 เป็นรายงานการประชมุที&
ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที&เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี $  

ทั $งนี $ ระหว่างการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ&มจํานวน 2 ราย คิดเป็นจํานวน 2,601 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วม
ประชมุทั $งหมด 69 ราย รวมจํานวนหุ้นทั $งหมดในวาระนี $ 14,309,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0842 ของจํานวนหุ้น
ที&จําหน่ายได้แล้วทั $งหมดของบริษัท 

-   เห็นด้วย 14,305,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9720 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง  4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0280 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที& 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2560 

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้ จัดการ แถลงในนามของคณะกรรมการให้ที&
ประชมุทราบถึงผลการดําเนินงานโดยรวมสําหรับปี 2560 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ซึ&ง
บริษทัได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบซีดีรอมพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครั $งนี $แล้ว  

นางสาวจริยา แสงไชยญา แถลงต่อที&ประชมุว่า เพื&อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้กําหนดวิสยัทัศน์ 
(Vision) ไว้ว่า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ&งในผู้นําตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการ
บริหารจดัการ พร้อมทั $งมุง่มั&นสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า โดยบริษทัเจริญเติบโตและมีผลกําไรอย่างต่อเนื&อง” 
และมีพันธกิจ (Mission) คือ “สร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเครื&องแก้วคุณภาพดี” ซึ&งบริษัทได้กําหนด
เปา้หมายและกลยทุธ์ขององค์กรเพื&อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจที&ได้กลา่วไว้ข้างต้น  
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ผลการดําเนินงานในปี 2560 สรุปได้ดงันี $  

ปี 2560 นบัเป็นอีกปีหนึ&งที& บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) ประสบผลสําเร็จโดยมยีอดขายเติบโตท่ามกลาง
ภาวะการแข่งขนัด้านราคาและรูปแบบผลิตภณัฑ์ในธุรกิจเครื&องแก้วทั $งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทมี
รายได้จากการขายรวม 2,148 ล้านบาท เพิ&มขึ $น 108 ล้านบาท เมื&อเทียบกบัปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.3 ทั $งนี $ 
บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 75.0 และสัดส่วนรายได้จากการขาย
ภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 25.0   

ทั $งนี $ ในปีที&ผ่านมาการดําเนินธุรกิจของบริษัทยงัคงเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัทาง
เศรษฐกิจที&ส่งผลให้เงินสกุลบาทต่อเงินสกุลหลักแข็งค่าขึ $น ซึ&งส่งผลต่อการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ             
ในขณะเดียวกัน ผู้ นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศสามารถนําสินค้าเข้ามาจําหน่ายในราคาที&แข่งขันได้ยิ&งขึ $น 
ประกอบกับต้นทุนพลงังานที&สงูขึ $นจากปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมีอตัรากําไรขั $นต้นในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 34.4 
ลดลงจากปี 2559 ซึ&งมีอตัรากําไรขั $นต้นร้อยละ 39.1 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการแข็งค่าขึ $นของเงินสกลุบาทต่อ
เงนิสกลุเหรียญสหรัฐ ซึ&งแข็งค่าขึ $นเฉลี&ยร้อยละ 4 และต้นทนุพลงังานที&เพิ&มขึ $นร้อยละ 33 เมื&อเทียบกบัปีก่อน 

บริษทัมีสดัสว่นการขายผ่าน 3 กลุม่ลกูค้า ได้แก่ 

1. กลุม่ลกูค้าธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและเครื&องดื&ม (Food Service) เทา่กบัร้อยละ 41.0 

2. กลุม่ลกูค้าธุรกิจค้าปลีก (Retail) เทา่กบัร้อยละ 36.0 

3. กลุม่ลกูค้าธุรกิจบริษัท ห้างร้าน หนว่ยงานราชการ (B2B) เทา่กบัร้อยละ 23.0 

ด้านการตลาดและการพฒันาตราผลิตภัณฑ์ 

ในปีที&ผ่านมา บริษัทยงัคงรักษาความสามารถในการแข่งขนัไว้ได้ด้วยการขยายช่องทางการจัดจําหน่าย พร้อมทั $ง
ปรับปรุงโครงสร้างการขายในตลาดหลกั ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเนื&อง เพื&อให้มีความ
หลากหลายทั $งรูปแบบและดีไซน์ สามารถตอบสนองความต้องการตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค 

โดยในปี 2560 บริษัทมีการทําชุดของขวญัที&เรียกว่า Magic Moment ซึ&งออกแบบร่วมกบัผู้ผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์ 
ชั $นนํา ซึ&งประสบความสําเร็จและทําให้บริษัทมียอดขายสูงขึ $นประมาณร้อยละ 12 เมื&อเทียบกับชุดผลิตภณัฑ์
ของขวญัปีใหม่ในปี 2559  

สําหรับตราสินค้า Ocean Professional ซึ&งเป็นแบรนด์สําหรับลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร บริษัทได้จัดทํา
กิจกรรมเวิร์คช็อปที&ภเูก็ตและหวัหินในรูปแบบของการให้คําปรึกษาแก่ลกูค้า โดยร่วมมือกบัผู้ นําทางด้านกาแฟใน
การนําเสนอสินค้าเครื&องดื&มร่วมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี $ บริษัทยังคงมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอเพื&อตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค โดยได้นําผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด คือ        
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ชดุแก้ว Santé ซึ&งได้รับการตอบรับจากลกูค้าอย่างดี โดยชดุแก้วคอลเลคชั&นใหม่นี $ ถกูพฒันาขึ $นเพื&อทดแทนแก้ว
ไวน์ชดุ Madison  

สําหรับตราสินค้า Lucaris บริษัทได้จดักิจกรรม Wine Master Class เพื&อให้ความรู้ในเรื&องแก้วไวน์ Lucaris รุ่น 
Desire ที&นครเซี&ยงไฮ้ ประเทศจีน และเมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยเป็นการจดักิจกรรมร่วมกบักลุ่มโรงแรม      
ห้าดาว ซึ&งมี Mr. Nelson Chow ประธานสมาคมซอมเมอลิเยร์ ประเทศฮ่องกง ไต้หวนั และจีน เป็นผู้ ดําเนิน
กิจกรรม นอกจากนี $ บริษัทยงัเป็นผู้สนับสนุนเครื&องแก้วคริสตลัในงานไวน์และอาหารระดบัประเทศ เช่น The 
Hotelier Awards Asia, F&B Conclave ประเทศอินเดีย, The First Chaîne des Rôtisseurs Jeunes 
Sommeliers Compétition 2017 ประเทศไทย และงาน Globe in a Glass ประเทศอินเดีย และมีการทําการตลาด
ผ่านสื&อออนไลน์ อาทิ Facebook, Instagram, Weibo, และ WeChat   

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ผลิตภณัฑ์ Lucaris รุ่น Desire ยงัได้รับรางวลั China Good Design Award 2017 
ที&ประเทศจีน และรางวลั iF Design Award 2018 ในเดือน มกราคม 2561 ที&ประเทศเยอรมนี  ซึ&งรางวลัที&ได้รับ
เป็นรางวลัอนัทรงเกียรติด้านการออกแบบที&ทั&วโลกตา่งให้ความยอมรับ 

การดาํเนินงานด้านการผลิต  

ในปีที&ผ่านมา บริษัทได้ผ่านการรับรองระบบการจดัการคณุภาพ ISO 9001 : 2015 และมีการปรับปรุงคลงัเก็บ
สินค้าเพื&อเพิ&มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า นอกจากนี $ บริษัทยังคงดําเนินโครงการด้าน
สิ&งแวดล้อมและการอนรัุกษ์พลงังานอย่างต่อเนื&อง อาทิเช่น การเปลี&ยนหลอดไฟ High Bay เป็น LED High Bay 
เป็นต้น 

การดาํเนินงานด้านบรรษัทภิบาล 

นายจกัรี ฉันท์เรืองวณิชย์ ได้แถลงต่อที&ประชมุว่า ในการดําเนินงานด้านบรรษัทภิบาล บริษัทได้กําหนดนโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการ อ้างอิงจากหลกัการกํากบัดแูลกิจการที&ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที&ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด เพื&อเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าที&ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ด้วยความ
ซื&อสตัย์สจุริต ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคบัที&เกี&ยวข้อง เพื&อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกํากับดูแลกิจการที&ดี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยในระดบั “ดีเยี&ยม” (Very Good) และได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 (AGM) ด้วยคะแนนเต็ม 100 และบริษัทยงัคงได้รับเลือกให้เป็นหนึ&งในบริษัทจดทะเบียนที&มีการ
ดําเนินงานโดดเดน่ด้านสิ&งแวดล้อม สงัคม และธรรมมาภบิาล จากสถาบนัไทยพฒัน์  

สําหรับพัฒนาการด้านการต่อต้านทุจริต เมื&อวนัที& 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับมอบใบประกาศนียบัตร
รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
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บริษทัไทย  โดยบริษัทกําหนดให้จดัทํานโยบายการตอ่ต้านทจุริต สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที&ดีและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื&อเป็นแนวปฏิบติัให้แก่บุคลากรทุกระดบัในการปฏิบัติหน้าที&ด้วย
ความซื&อสตัย์สจุริต นอกจากนี $ บริษทัได้กําหนดให้มีชอ่งทางรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี&ยวกบัการทุจริต
พร้อมทั $งกําหนดให้มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส 

ด้านการจดัการเพื&อสังคม  

บริษัทได้จดักิจกรรมเพื&อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) โดยส่งเสริมให้ดําเนินโครงการเพื&อสงัคมเป็นประจําทุกปี 
ดงันี $ 

- โครงการปันนํ $าใจ มอบความสดใส คืนความรู้สู่ชุมชน ที&โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม จังหวัด 
สมทุรปราการ  

- โครงการมอบทนุการศกึษาสําหรับบตุรของพนกังาน  

- โครงการต้นไม้ของพ่อสานต่อปณิธาน โดยพนกังานได้ร่วมกนัประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ กหุลาบเวียงพิงค์ 
เพื&อแจกจา่ยให้กบัประชาชนผู้ เข้าร่วมการถวายดอกไม้จนัทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูถลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั $งสิ $น 10,099 ดอก 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพิ&มเติมเกี&ยวกบัผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 
ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงัรายละเอียดตอ่ไปนี $ 

นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี $ 

1. ตามที&บริษทัรายงานว่า ในปี 2560 บริษัทมีอตัรากําไรขั $นต้นที&ร้อยละ 34.4 ลดลงจากปี 2559 ซึ&งมีอตัรา
กําไรขั $นต้นที&ร้อยละ 39.1 ดงันั $น จะเห็นได้วา่บริษัทมีสว่นต่างอตัรากําไรขั $นต้นประมาณร้อยละ 4.7 และ
บริษัทได้ชี $แจงว่าเป็นผลมาจากอตัราแลกเปลี&ยนประมาณร้อยละ 4.0 หมายความว่า ในส่วนต่างที&กล่าว
มาข้างต้นนั $น สว่นหนึ&งเป็นผลกระทบจากอตัราแลกเปลี&ยนที&ทําให้กําไรขั $นต้นลดลงเข้าใจถกูต้องหรือไม ่
และในส่วนของค่าพลงังาน เข้าใจว่าในปี 2559 มีการรายงานต้นทุนพลงังานที&ประมาณ 280 ล้านบาท 
และ 330 ล้านบาทในปี 2560 ซึ&งเพิ&มขึ $นประมาณ 50 ล้านบาท เข้าใจถกูต้องหรือไม ่

นางสาวจริยา แสงไชยญา  ตอบผู้ ถือหุ้นวา่ ความเข้าใจของผู้ ถือหุ้นถกูต้อง 

2. คําถามเกี&ยวกบักลุม่สินค้าของบริษทั โดยมีรายละเอียดสรุปดงันี $ 

2.1 สินค้าของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Food Service กลุ่ม Retail และกลุ่ม B2B 
โดยในรายงานประจําปีรายงานวา่ยอดขายสินค้ากลุ่ม B2B มีจํานวนลดลงพอสมควร ซึ&งผู้ ถือหุ้น 
เข้าใจว่ากลุม่ลกูค้า B2B เป็นกลุม่ที&ให้ผลกําไรคอ่นข้างดี เข้าใจถกูต้องหรือไม ่



 

หน้า 9 ของ 29  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั $งที& '( 

 

นายเสถียร ศรีใสคาํ ชี $แจงผู้ ถือหุ้นว่า ลกูค้ากลุ่ม B2B เป็นกลุ่มลูกค้าที&มารองรับกําลงัการ
ผลิตสว่นเกิน ดงันั $นจึงไม่ได้ให้ผลกําไรที&สงูมากนกั 

2.2 สินค้าของบริษัทที&พิมพ์ชื&อโรงแรมตา่งๆ เป็นสินค้าที&อยู่ในกลุม่ใด และมีผลกําไรที&ดีหรือไม ่

นายเสถียร ศรีใสคาํ ชี $แจงผู้ ถือหุ้นว่า การจําหน่ายสินค้าในลกัษณะนี $ เป็นประเภท Direct 
Sale ที&จดัอยูใ่นกลุม่ลกูค้า Food Service ซึ&งให้ผลกําไรคอ่นข้างดี 

2.3  หาก B2B ให้ผลกําไรที&ไม่สงูมากนกั การที&บริษัทมียอดขายสินค้าในกลุ่มนี $ลดลงจึงเป็นเรื&องที&ดี
ใชห่รือไม ่ 

นายเสถียร ศรีใสคาํ ชี $แจงผู้ ถือหุ้นว่า ในกรณีที&บริษัทมีกําลงัการผลิตเหลืออยูซ่ึ&งเป็นผลให้เกิด
คา่ใช้จ่ายหยดุสายการผลติ ดงันั $น การที&บริษทัมีลกูค้ากลุม่ B2B มารองรับกําลงัการผลติที&เหลอื
ดงักลา่ว ก็ย่อมเป็นผลดีตอ่บริษัทแม้วา่จะให้ผลกําไรน้อยก็ตาม  

2.4 ดงันั $น การที&ยอดขายสินค้ากลุม่ B2B ลดน้อยลง แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถขายสินค้าให้แก่
ลกูค้ากลุม่อื&นได้ดีกวา่ ถกูต้องหรือไม ่

นายเสถียร ศรีใสคาํ ตอบผู้ ถือหุ้นวา่ ความเข้าใจของผู้ ถือหุ้นถกูต้อง 

3. สําหรับรางวลั China Good Design Award ซึ&งเข้าใจว่าบริษัทได้รับมาเมื&อปลายปี แต่สําหรับรางวลั iF 
Design Award เข้าใจว่าเป็นรางวลัที&บริษัทเพิ&งได้รับใช่หรือไม่ และรางวลัทั $งสองเป็นรางวลัที&ทั&วโลกให้
การยอมรับใชห่รือไม ่

นางสาวจริยา แสงไชยญา  ชี $แจงผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทเพิ&งได้รับรางวลั iF Design Award เมื&อต้นปี 2561
โดยรางวลั China Good Design Award และ iF Design Award เป็นรางวลัที&ได้รับการยอมรับจาก     
ทั&วโลกในประเภทนวตักรรมการออกแบบ ซึ&งบริษทัได้นํารางวลัดงักลา่วไปใช้ประชาสมัพนัธ์สินค้าของบริษทั  

มตทิี&ประชุม  

ไมมี่การออกเสียงลงมติในวาระนี $ เนื&องจากเป็นการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

วาระที&  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตสาํหรับปีสิ %นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2560 

ประธานได้มอบหมายให้ นายเสถียร ศรีใสคํา ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานบญัชีและการเงิน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รายงานให้ที&ประชุมทราบเกี&ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ $นสดุ ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2560 ซึ&งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งงบ
การเงินดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครั $งนี $ โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี $   

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที& 31 ธันวาคม 

รายการ 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

สินทรัพย์หมนุเวียน 1,230.25 1,360.25 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,822.28 1,665.63 
รวมสินทรัพย์ 3,052.53 3,025.88 
หนี $สินหมนุเวียน 644.10 641.96 
หนี $สินไมห่มนุเวียน 525.59 689.26 
รวมหนี $สิน 1,169.69 1,331.22 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,882.84 1,694.66 
รวมหนี %สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,052.53 3,025.88 

ณ วันที& 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,053 ล้านบาท เพิ&มขึ $นจากปีก่อนจํานวน 27 ล้านบาท หรือ
เพิ&มขึ $นร้อยละ 0.88 อนัเป็นผลจากรายการดงัต่อไปนี $ 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ&มขึ $นจํานวน 2 ล้านบาท หรือเพิ&มขึ $นร้อยละ 2.4 เนื&องจากการ
บริหารจดัการกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื&อง จึงสามารถชําระคืนเงินกู้ ยืมทั $งระยะสั $น 
และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน รวมถึงการจ่ายเงนิปันผลในระหวา่งปี 

- บริษัทมีสินค้าคงเหลือ ลดลงจํานวน 121 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.2 เนื&องจากปริมาณการจําหนา่ย
สินค้าที&เพิ&มขึ $นในระหวา่งปี และนโยบายการบริหารปริมาณสินค้าคงเหลือ 

- บริษัทมีภาษีมลูค่าเพิ&มค้างรับลดลงจํานวน 17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.1 เนื&องจากการรับคืน
ภาษีมลูคา่เพิ&มจากกรมสรรพากรในระหว่างปี 

- ที&ดิน อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ เพิ&มขึ $น 152 ล้านบาท หรือเพิ&มขึ $นร้อยละ 9.3 ส่วนใหญ่เนื&องจากบริษัท
บนัทกึมลูคา่ยติุธรรมจากการประเมินราคาที&ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในระหว่างปี 

บริษทัมีหนี $สินรวม 1,170 ล้านบาท ลดลงจํานวน 162  ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะ
สั $นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมจํานวน 1,883 ล้านบาท เพิ&มขึ $น 188 ล้านบาท            



 

หน้า 11 ของ 29  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ครั $งที& '( 

 

สว่นใหญ่เนื&องจากการรับรู้ผลกําไรจากการตีราคาที&ดินใหม่และผลกําไรสําหรับปี สทุธิจากเงินปันผลที&จ่ายให้กบั         
ผู้ ถือหุ้นในระหวา่งปี 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีสิ %นสุด ณ วันที& 31 ธันวาคม 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2560 ปี 2559 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย 2,147.64 2,040.36 
กําไรจากอตัราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ 7.63 8.93 
รายได้อื&น 11.42 5.66 
รวมรายได้ 2,166.69 2,054.95 
ต้นทนุขาย 1,408.20 1,242.63 
คา่ใช้จา่ยจากการระงบัการผลติชั&วคราว 159.15 173.27 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 385.33 393.74 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 106.36 100.90 
ต้นทนุทางการเงิน 24.07 32.62 
รวมค่าใช้จ่าย 2,083.11 1,943.16 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 83.58 111.79 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงนิได้ 17.60 17.22 
กาํไรสาํหรับปี 65.98 94.57 
กําไรเบ็ดเสร็จอื&นสําหรับปี, สทุธิจากภาษี 169.56 0.77 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 235.54 95.34 

กาํไรต่อหุ้นขั %นพื %นฐาน (บาท) 3.09 4.43 

- บริษัทและบริษัทย่อย (“บริษัท”) มียอดขายจํานวน 2,148 ล้านบาทเพิ&มขึ $นร้อยละ 5.3 เมื&อเทียบกับปี
ก่อน ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของยอดขายในต่างประเทศ โดยเฉพาะความสําเร็จจากการขยายช่อง
ทางการจําหน่ายในประเทศจีน  

- บริษัทมีอตัรากําไรขั $นต้นที&ร้อยละ 34.4 ลดลงจากปีก่อนซึ&งมีอตัราร้อยละ 39.1 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
สภาวะการแขง่ขนัที&สงูขึ $นในตลาดเครื&องแก้ว รวมทั $งการแข็งคา่ขึ $นของเงนิบาทตอ่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 
และต้นทนุพลงังานที&สงูขึ $นเมื&อเทียบกบัปีก่อน 
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สาํหรับค่าใช้จ่าย 

บริษทัมีค่าใช้จ่ายจากการหยดุสายการผลิตชั&วคราวจํานวน 159 ล้านบาท ลดลง 14 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
8.2 เมื&อเทียบกับปีที&ผ่านมา โดยเป็นการหยุดสายการผลิตชั&วคราวเพื&อซ่อมบํารุงเครื&องจักรและบริหารสินค้า
คงเหลือให้สมดลุกบัการจําหนา่ย บริษัทมคีา่ใช้จา่ยในการขายจํานวน 385 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท เมื&อเทียบ
กบัปีที&ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากการควบคมุคา่ใช้จา่ยในการขายและคา่ใช้จา่ยด้านกิจกรรมทางการตลาด  

คา่ใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 106 ล้านบาท เพิ&มขึ $นจํานวน 5 ล้านบาท เนื&องมาจากคา่ใช้จา่ยเกี&ยวกบัพนกังาน
ที&เพิ&มขึ $นและการตดัจําหน่ายสินค้าเสื&อมสภาพที&เพิ&มขึ $นในระหว่างปี 

บริษทัมีต้นทนุทางการเงินจํานวน 24 ล้านบาท ลดลงจํานวน 9 ล้านบาท เนื&องจากบริษัทสามารถบริหารจดัการให้
เกิดกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื&อง และการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวในระหว่างปีส่งผลให้ภาระ
ดอกเบี $ยจ่ายลดลง 

ทั $งนี $ จากสภาวะการแข่งขนัในธุรกิจเครื&องแก้วที&สงูขึ $น และการแข็งค่าของเงินสกลุบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 
และต้นทุนพลงังานที&สูงขึ $น บริษัทจึงควบคุมค่าใช้จ่ายจากการขายและการบริหารให้เป็นไปตามแผนที&วางไว้ 
ส่งผลให้บริษัทมีผลกําไรสทุธิสําหรับปีจํานวน 66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 29 ล้านบาท คิดเป็นกําไรต่อหุ้น 3.09 
บาท 

บริษัทมีกําไรก่อนดอกเบี $ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื&อมราคาและตดัจําหน่าย (EBITDA) เป็นจํานวน 271 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน 38 ล้านบาท 

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที&สําคัญ พบว่าบริษัทมีสภาพคล่องที& ดีใกล้เคียงกับปีก่อน และมี
ความสามารถในการชําระดอกเบี $ยและภาระผูกพันทางการเงินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี $ บริษัทยงัคงรักษา
อตัราส่วนหนี $สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญากู้ ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ภายในประเทศ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี&ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้ น
สอบถามเพิ&มเติม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี $ 

1. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ ถือหุ้น  สอบถามดงันี $ 

1.1. เนื&องจากอตัราแลกเปลี&ยนเงินบาทต่อเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ $น อยากทราบว่ายอดขาย
ของบริษทัที&เป็นสกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสดัสว่นเท่าไหร่ของยอดขายทั $งหมด 

นายเสถียร ศรีใสคาํ  ชี $แจงผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทมียอดขายที&เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณ
ร้อยละ 50-60 จากยอดขายรวมทั $งหมด ทั $งนี $ ขึ $นอยูก่บัยอดขายของแต่ละปี 
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1.2. ทราบว่าบริษัทมีการทําสัญญาซื $อขายอัตราแลกเปลี&ยนล่วงหน้าอยากทราบว่าคิดเป็นกี&
เปอร์เซ็นต์จากสดัสว่นยอดขายดงักลา่ว 

นายเสถียร ศรีใสคาํ  ชี $แจงผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทใช้สดัส่วนประมาณร้อยละ 50 ของ มลูค่าความ
เสี&ยงสุทธิ (Net Exposure) ภายหลงัการบริหารรายรับ-รายจ่ายที&เป็นเงินตราต่างประเทศ 
(Natural Hedge) 

2. นายไววิทย์ พนูจริะเดชมา ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี $  

2.1. ต้นทนุพลงังานในปี 2561 จะสงูขึ $นกวา่ปี 2560 หรือไมเ่นื&องจากในปีนี $ราคานํ $ามนัเพิ&มสงูขึ $นมาก 

นางสาวจริยา แสงไชยญา  ชี $แจงผู้ ถือหุ้นว่า ในปีนี $แนวโน้มราคานํ $ามนัจะเพิ&มสูงขึ $น ดงันั $น 
ผลกระทบต่อต้นทุนพลงังานในปี 2561 จะสูงขึ $นกว่าในปี 2560 แน่นอน ซึ&งอยู่ในแผนที&บริษัท
คาดการณ์ไว้แล้วในช่วงการจัดทํางบประมาณประจําปี โดยในช่วงต้นปีที&ผ่านมาบริษัทมี
ผลกระทบเฉลี&ยประมาณร้อยละ 4 ของราคาพลงังานเฉพาะในสว่นของก๊าซธรรมชาติ (NG Gas) 

2.2. ในปี 2560 คา่ซ่อมแซมเพิ&มขึ $นกว่า 20 ล้านบาทเนื&องจากสาเหตอุะไร 

นางสาวจริยา แสงไชยญา  ชี $แจงผู้ ถือหุ้นว่า การที&คา่ซ่อมแซมในปี 2560 เพิ&มสงูขึ $นกวา่ปีก่อน
ประมาณ 20 ล้านบาทนั $น ส่วนใหญ่แล้วมาจากกิจกรรมการผลิต โดยในขั $นตอนการผลิตแก้ว
จะต้องใช้เครื&องตดัปากแก้วที&เรียกว่า Coldcut ซึ&งใช้ Laser Head เครื&องจกัรนี $มีอายปุระมาณ  
3 ปี และในจํานวน 2 เครื&องที&บริษัทมีอยู่ได้หมดอายกุารใช้งานพร้อมกนัในปีที&ผ่านมา ทําให้มี
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงประมาณ 6 ล้านบาท อีกทั $งบริษัทได้ทําการซ่อมแซมเตาหลอม A 
บางส่วน (Hot Repair) ด้วยการซ่อมคอเตาเพื&อป้องกนันํ $าแก้วรั&วไหล เพราะหากนํ $าแก้วเกิด
รั&วไหลก็จะทําให้เกิดอุบติัเหตุได้ ซึ&งหากเกิดอุบัติเหตุที&ไม่ได้วางแผนหรือบริหารไว้ก็จะเกิด
ผลกระทบคอ่นข้างมาก การซอ่มแซมดงักลา่วใช้เงนิประมาณ 5 ล้านบาท นอกจากนี $ บริษทัยงัมี
คา่ซ่อมแซมที&เกี&ยวกบัเครื&องผลิตแก้วคริสตลั เนื&องจากในปี 2560 มีการเดินเครื&องจกัรผลิตแก้ว
คริสตลัมากกว่าในปี 2559 ซึ&งในการซอ่มแซมเครื&องจกัรดงักล่าวจะใช้อปุกรณ์หรืออะไหล่ต่างๆ 
ที&มีราคาสงู เมื&อมีการเดินเครื&องจกัรมากขึ $นกว่าเดิม ค่าใช้จ่ายเพื&อการซ่อมแซมส่วนที&สึกหรอ
จากการใช้งานก็จะเพิ&มมากขึ $นเชน่กนั ซึ&งเป็นเรื&องปกติที&จะเกิดขึ $นในอตุสาหกรรมการผลิต 

2.3. คา่ใช้จ่ายอื&นๆ ที&เพิ&มขึ $นกว่า 61 ล้านบาท ประกอบด้วยคา่ใช้จา่ยอะไรบ้าง 

นายเสถียร ศรีใสคาํ  ชี $แจงผู้ ถือหุ้นว่า จากรายงานทางการเงินที&แสดงในรายงานประจําปีของ
บริษัทได้มีการจัดประเภทค่าใช้จ่ายในอีกลักษณะหนึ&ง ซึ&งในปี 2560 ค่าใช้จ่ายดังกล่าว            
มีจํานวน 281 ล้านบาท และในปี 2559 มีจํานวน 220 ล้านบาท เพิ&มขึ $นจํานวน 61 ล้านบาท  
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ซึ&งส่วนหนึ&งเป็นค่าใช้จ่ายที&เกิดจากการเปลี&ยนรูปแบบการทําธุรกิจในประเทศจีน กล่าวคือ 
บริษทัได้เปลี&ยนมาทําตลาดเอง คา่ใช้จา่ยที&เกิดขึ $นจงึประกอบด้วยรายการดงันี $ 

- คา่ใช้จ่ายเกี&ยวกับการจดัหา (Supply Chain) และ การขนส่ง (Logistic) ประมาณ 30 
ล้านบาท 

- คา่ใช้จา่ยด้านบคุลากรในประเทศจีน ประมาณ 4 ล้านบาท 

สําหรับคา่ใช้จ่ายที&เกี&ยวข้องกบัการดําเนินงานในประเทศไทยประกอบด้วยรายการดงันี $ 

- ค่าใช้จ่ายจากการตัดจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปที&เสื&อมสภาพภายในประเทศ 
ประมาณ 10 ล้านบาท 

- คา่ขนสง่ภายในประเทศ ประมาณ 7 ล้านบาท และ 

- คา่ใช้จา่ยจิปาถะในโรงงานผลิต ประมาณ 10 ล้านบาท 

2.4. บริษทัมีแผนเพิ&มกําไรในปี 2561 อย่างไร  

นางสาวจริยา แสงไชยญา  ชี $แจงผู้ ถือหุ้นว่า เมื&อบริษัทมองเห็นแนวโน้มเงินบาทจะแข็งค่าขึ $น 
บริษทัก็จะพิจารณาแนวทางการดําเนินธุรกิจให้เกิดผลกระทบน้อยที&สดุ ซึ&งก็คือการมุ่งเน้นการ
ทําตลาดภายในประเทศ โดยเมื&อดจูากยอดขายในปี 2560 เทียบกบัปี 2559 แล้ว จะเห็นว่า
ยอดขายภายในประเทศลดลง บริษัทจึงวางแผนเพิ&มยอดขายในปี 2561 ให้เท่ากับ หรือ 
มากกว่ายอดขายในปี 2559  

สําหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทมีแผนจะขยายตลาดใหม่เพิ&ม โดยจะพิจารณาถึงปัจจยัด้าน
การแข่งขัน การกําหนดราคาซึ&งจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี&ยนเงินตราของแตล่ะประเทศที&จะขยายตลาดไป โดยคณุอเูดย์ เวอร์มา ได้วางแผนและ
ทําการสํารวจตลาดอยู่ ในส่วนของค่าใช้จ่าย บริษัทยงัคงพิจารณาและควบคุมการใช้จ่ายให้
เป็นไปตามงบประมาณที&กําหนดไว้ 

3. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ ถือหุ้น  สอบถามดงันี $ 

3.1. ค่าใช้จ่ายที&เกี&ยวกับการซ่อมบํารุง (Cold Repair) เตาหลอม A ที&จะดําเนินการในปี 2561 มี
จํานวนเท่าใด 

นางสาวจริยา แสงไชยญา  ชี $แจงผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทมีการตั $งค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (Capital 
Expenditure) ไว้ที& 130 ล้านบาท 
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3.2. บริษัทจะมีการแบ่งตดัค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 5-6 ปี ใช่หรือไม่ และมีกรณีที&ตดัค่าใช้จ่ายครั $ง
เดียวหรือไม่ 

นายเสถียร ศรีใสคาํ  ชี $แจงผู้ ถือหุ้นว่า การตดัค่าใช้จ่ายจะขึ $นอยู่กบัอปุกรณ์ที&เปลี&ยน ถ้าเป็น
สินทรัพย์ประเภทโครงสร้างที&มีอายกุารใช้งาน 10 ปี บริษัทก็จะแบ่งตดัค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 
10 ปี แตถ้่าเป็นสินทรัพย์ที&มีอายกุารใช้งาน 5 ปี บริษัทก็จะแบ่งตดัค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี  
ทั $งนี $ กรณีที&ตัดค่าใช้จ่ายครั $งเดียวจะมีน้อยมาก ซึ&งจะเกิดในกรณีที&สินทรัพย์ของบริษัทมาจาก
รอบบญัชีก่อน และมีการซ่อมบํารุงเตาบางส่วน (Minor Hot Repair) จึงจะต้องทําการตดัจ่าย   
(Write Off) ซึ&งเป็นสดัสว่นที&เล็กน้อย 

4. นางรัตนา ตันสกุล เจ้าหน้าที&อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สอบถามเกี&ยวกบัค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลิต ถึงแม้ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะลดลงจากปี 
2559 แตต่วัเลขยงัคอ่นข้างสงู บริษทัจะมแีนวทางหรือวิธีการบริหารจดัการอย่างไรให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี $
ลดน้อยลง   

นายเสถียร ศรีใสคาํ  ชี $แจงเกี&ยวกบัต้นทุนในการผลิตว่า ต้นทุนจากการหยดุสายการผลิต (Shutdown 
Cost) ตวันี $เป็นการประมาณการในเชิงทฤษฎีที&ระดบักําลังการผลิตสูงสุด (Ideal Capacity) ของ
เครื&องจกัร ซึ&งในทางปฏิบติับริษัทจะมีกลุม่เครื&องจกัรอยู่หลายชนิดเพื&อรองรับการผลิตแก้วที&หลากหลาย 
แต่ไม่ได้เดินเครื&องผลิตพร้อมกันทุกเครื&อง ดงันั $นค่าใช้จ่ายที&เป็นต้นทุนคงที& (Fixed Cost) ในแต่ละ
เครื&องจักร จึงถูกนํามาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลิต เพื&อบริหารจดัการไม่ให้สินค้า
คงเหลือของบริษทัมีจํานวนที&สงูเกินไป  

นางสาวจริยา แสงไชยญา  ชี $แจงเพิ&มเติมว่า สําหรับแนวทางการบริหารเพื&อลดค่าใช้จ่ายจากการหยดุ
สายการผลิต บริษัทจะต้องเพิ&มยอดขายให้มากขึ $น โดยการขยายช่องทางการจําหน่ายไปยงัตลาดที&มี
ศักยภาพในการเติบโตและสามารถแข่งขันได้   โดยจะสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าตามแผน 
การตลาดที&วางไว้  

มตทิี&ประชุม  
ที&ประชมุพิจารณาแล้วมมีติอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตสําหรับปีสิ $นสดุวนัที& 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที&
เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี $ 

ทั $งนี $ ระหว่างการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ&มจํานวน 8 ราย คิดเป็นจํานวน 4,810 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วม
ประชมุทั $งหมด 77 ราย รวมจํานวนหุ้นทั $งหมดในวาระนี $ 14,314,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1068 ของจํานวนหุ้น
ที&จําหน่ายได้แล้วทั $งหมดของบริษัท 
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-   เห็นด้วย 14,310,355 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9721 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง  4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0279 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที& 4 พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิกาํไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2560 

ประธานแถลงต่อที&ประชุมว่า บริษัทมีผลประกอบการกําไรสทุธิสําหรับปี 2560 จํานวน 65,978,762.79 บาท หรือ
เทา่กบั 3.09 บาทตอ่หุ้น ในขณะที&บริษัทมีผลกําไรสะสมจดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายรวมจํานวน 50 ล้านบาท 
ซึ&งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 ดังนั $น บริษัทจึงไม่ต้องพิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปีเป็นทุน
สํารองตามกฎหมายอีก 

บริษทัจงึพิจารณาจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 45 ซึ&งกําหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื&นนอกจากเงิน
กําไร ในกรณีที&บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละ
เทา่ๆ กนั 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั $น บริษัทจะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระยะยาวดงันั $น 
คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอที&ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 
2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 1.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิตอ่หุ้น รวมเป็นเงินปันผล
จา่ยทั $งสิ $น 33,062,608.25 บาท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลในอตัราที&เสนอ
นั $นเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทยงัคงมีเงินทนุที&มั&นคงสามารถรองรับการเติบโตและขยาย
ธรุกิจได้อยา่งตอ่เนื&อง  

โดยคณะกรรมการกําหนดให้วนัที& 8 มีนาคม 2561 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) และ
กําหนดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที& 18 พฤษภาคม 2561 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัดงักลา่วข้างต้น ปรากฏว่าไมมี่ผู้ ถือหุ้น
ท่านใดซกัถาม 

ประธานขอให้ที&ประชมุพิจารณาอนมุติัการจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.55 บาท ตามที&คณะกรรมการเสนอ  

มตทิี&ประชุม  
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ที&ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจดัสรรเงินกําไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560   
ในอตัราหุ้นละ 1.55 บาท ตามที&คณะกรรมการเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั $งหมด
ของผู้ ถือหุ้นที&เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี $ 

-   เห็นด้วย 14,311,355 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9790 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง  3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0210 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที& 5 พจิารณาเลือกตั %งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที&ครบกําหนดออกตามวาระ  

ประธานแถลงตอ่ที&ประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 23 ได้กําหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครั $ง 
ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั $งหมด และกรรมการซึ&งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั $งใหม่ได้อีก สําหรับในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั $งที& 39 กรรมการที&ครบ
วาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน คือ  

1) นายกีรติ อสัสกลุ กรรมการ 

2) นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3) นายธชัพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ทั $งนี $ เพื&อส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที&ดีในเรื&องเกี&ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้ น 
บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื&อบคุคลที&มีคุณสมบติัเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรร
หากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั $งแต่วนัที& 8 ธนัวาคม 2560 จนถึงวนัที& 8 มกราคม 2561 ทั $งนี $ เมื&อครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื&อบุคคลเพื&อรับการพิจารณาเลือกตั $งให้ดํารง
ตําแหนง่กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจงึได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั $ง 3 ท่าน ได้ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัท
อย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คําแนะนําที&เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทตลอด
ระยะเวลาที&ดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั $ง 3 ท่าน มีคุณสมบตัิครบถ้วนตาม พระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกําหนดอื&นๆ ที& เกี&ยวข้อง ดังนั $น 
คณะกรรมการจงึเห็นควรเสนอชื&อทั $ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื&อเลือกตั $งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ&งในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั $งที& 39 นี $ โดยข้อมลูประวติักรรมการและผลงานได้ถกูจดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุแล้ว  
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เพื&อความโปร่งใส กรรมการซึ&งพ้นจากตําแหนง่ตามวาระดงักลา่วได้ออกจากที&ประชมุชั&วคราวเฉพาะวาระนี $ เพื&อเปิด
โอกาสให้ที&ประชุมพิจารณาหรือซกัถามกรรมการที&เหลือ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเกี&ยวกบัการเลือกตั $งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที&ครบกําหนด
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2560 ปรากฏว่าไมม่ผีู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม 

ประธานจึงขอให้ที&ประชุมพิจารณาเลือกตั $งกรรมการ 1) นายกีรติ อัสสกุล 2) นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์                     
3) นายธชัพล โปษยานนท์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ&ง   

มตทิี&ประชุม  

ที&ประชมุพิจารณาแล้วมมีติอนมุติัเลือกตั $งบคุคลทั $ง 3 ท่านดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ&ง โดยการลงคะแนน
เลือกตั $งเป็นรายบคุคล ดงันี $  

1) นายกีรติ อัสสกุล ดํารงตําแหน่ง กรรมการ 

โดยที&ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที&เข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี $  

ทั $งนี $ ระหว่างการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ&มจํานวน 4 ราย คิดเป็นจํานวน 1,180 หุ้น รวมมี
ผู้ เข้าร่วมประชุมทั $งหมด 81 ราย รวมจํานวนหุ้นทั $งหมดในวาระนี $ 14,315,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
67.1123 ของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้แล้วทั $งหมดของบริษทั 

-   เห็นด้วย 14,312,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9790 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
-  งดออกเสียง  3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0210 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

2)  นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ทั $งนี $ ระหว่างการประชุม มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพิ&มจํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวน 10 หุ้ น รวมมี
ผู้ เข้าร่วมประชุมทั $งหมด 82 ราย รวมจํานวนหุ้นทั $งหมดในวาระนี $ 14,315,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
67.1124 ของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้แล้วทั $งหมดของบริษทั 

โดยที&ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที&เข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี $  
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-   เห็นด้วย 14,312,445 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9783 
-  ไมเ่ห็นด้วย  100 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0007 
-  งดออกเสียง  3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0210 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

3) นายธัชพล โปษยานนท์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ทั $งนี $ ระหว่างการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ&มจํานวน 3 ราย คิดเป็นจํานวน 220 หุ้น รวมมี
ผู้ เข้าร่วมประชุมทั $งหมด 85 ราย รวมจํานวนหุ้นทั $งหมดในวาระนี $ 14,315,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
67.1134 ของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้แล้วทั $งหมดของบริษทั 

โดยที&ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที&เข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี $ 

-   เห็นด้วย 14,312,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9783 
-  ไมเ่ห็นด้วย  100 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0007 
-  งดออกเสียง  3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0210 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

จากนั $น ประธานจงึเชิญกรรมการที&ได้รับเลือกตั $งดงักลา่วกลบัเข้ามาในห้องประชมุ และกล่าวต้อนรับกรรมการทั $ง
สามท่านที&ได้รับเลือกตั $งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ&ง พร้อมทั $งกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น 

วาระที&  6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนประจาํปี 2561 

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
แถลงในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนในการปฏิบติัหน้าที& ซึ&งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี $ยประชมุ เบี $ยเลี $ยง โบนสั” โดยหลกัเกณฑ์และ
ขั $นตอนการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการนั $น จะคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที&และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั $งเทียบเคียงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่บริษัทที&มีขนาดใกล้เคียงกนั
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมกีารทบทวนทกุปี  

ทั $งนี $ เนื&องจากอตัราค่าตอบแทนในปัจจุบนัของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ยงัคงเป็นอตัราเดิมที&ได้รับการอนุมติัตั $งแต่ปี 2558 รวมเป็นเวลา 3 ปี ซึ&งเมื&อพิจารณาถึงหน้าที&และ
ความรับผิดชอบในปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ทบทวนและเสนอให้ปรับปรุง
คา่ตอบแทนสําหรับปี 2561 เป็นดงันี $ 
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1) คา่ตอบแทนประจํา คณะกรรมการขอเสนอคา่ตอบแทนรายเดือนสําหรับปี 2561 ในอตัราใหม่ ดงันี $ 

ปี 2561 ปี 2560 เพิ�มขึ �น 

(อัตราใหม่) (อัตราปัจจุบนัเริ�ม   

    ใช้ตั �งแต่ปี 2558)   
บาท/คน/เดือน บาท/คน/เดือน   

คณะกรรมการบริษัท           

  ประธานกรรมการ      81,000            72,000    12.5% 

  กรรมการ      45,000            40,000    12.5% 

คณะกรรมการตรวจสอบ           

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      25,200            22,400    12.5% 

  กรรมการตรวจสอบ      18,000            16,000    12.5% 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

          

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

     15,700            14,000    12.1% 

  กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

     11,200            10,000    12.0% 

ทั $งนี $ อตัราใหม่ดงักลา่วเป็นการปรับเพิ&มขึ $นจากอตัราปัจจบุนัร้อยละ 12.5 โดยปัดเศษมาให้เป็นหลกัร้อย
ตวักลม 

2)  ค่าตอบแทนที&เป็นโบนัส คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนที&เป็นโบนัสเป็นจํานวนเงินเท่ากับอัตรา      
ร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ&งจ่ายจากผลกําไรจากการดําเนินงานของปีรอบบญัชีที&เพิ&งสิ $นสุดลง         
ปัดเศษขึ $น/ลงให้เต็มจํานวน 10,000 บาท ซึ&งเท่ากบัจํานวน 430,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็น 
ผู้ พิจารณาจดัสรรให้กรรมการแตล่ะท่าน  

3) สิทธิประโยชน์อื&น  - ไม่มี 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นสอบถาม
เพิ&มเติม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี $ 

นางรัตนา ตันสกุล เจ้าหน้าที&อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งต่อ       
ที&ประชมุวา่ บริษทัมีการจ่ายเงนิปันผลตามนโยบายของบริษัทมาโดยตลอด ทั $งนี $ หากพิจารณาผลการดําเนินงาน
ในปี 2558 ถึง 2560 ปรากฏวา่บริษัทมกํีาไรลดลงจากจํานวน 133 ล้านบาทในปี 2558 เหลือจํานวน 95 ล้านบาท
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ในปี 2559 และจํานนวน 66 ล้านบาทในปี 2560 ทําให้เงินปันผลของผู้ ถือหุ้นหากคิดเป็นตวัเงินนั $นลดลงมาโดย
ตลอด และในครั $งนี $ คณะกรรมการมีมติเสนอให้เพิ&มคา่ตอบแทนกรรมการ ผู้ ถือหุ้นจึงขอให้คณะกรรมการทบทวน
ข้อเสนอเพิ&มค่าตอบแทนดงักล่าว เนื&องจากบริษัทมีผลกําไรลดลงมาอย่างต่อเนื&อง และอตัราการจ่ายเงินปันผล
ของผู้ ถือหุ้นก็ยงัคงที&อยู ่ทั $งนี $ หากผลประกอบการดีเงิน ก็ขอให้คณะกรรมการนําเรื&องการปรับเพิ&มค่าตอบแทนมา
พิจารณาใหม่อีกครั $งหนึ&ง  

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นสําหรับข้อมลูผลกําไร และชี $แจงผู้ ถือหุ้นว่าอตัราค่าตอบแทน
กรรมการปัจจุบนัเป็นอตัราเดียวกันกับปี 2558 โดยเมื&อย้อนไปพิจารณาผลกําไรในปี 2557 บริษัทมีผลกําไร
จํานวน 47 ล้านบาท และเพิ&มขึ $นเป็นจํานวน 133 ล้านบาทในปี 2558 จากนั $นลดลงมาที& 95 ล้านบาทในปี 2559 
และ 66 ล้านบาทในปี 2560 ซึ&งตอนที&บริษัทมีกําไรเพิ&มขึ $นเมื&อปี 2558 บริษัทก็ไม่ได้ขอเพิ&มอัตราค่าตอบแทน
กรรมการแตอ่ยา่งใด และเมื&อพิจารณาผลกําไรปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2557 ก็พบว่ากําไรของบริษัทเพิ&มสงูขึ $น
กว่าร้อยละ 40  

นางรัตนา ตันสกุล กล่าวเพิ&มเติมต่อที&ประชุมว่า เมื&อคํานวณค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับกําไรในปี 
2558 คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.1 และในปี 2559 คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.7 ทั $งนี $ ในปี 2561 หากคิดค่าตอบแทนที&
อตัราเดิมจะเท่ากบัอตัราร้อยละ 8.3 แต่หากคิดตามอตัราค่าตอบแทนที&เสนอใหมจ่ะพบว่าเพิ&มขึ $นเป็นอตัราร้อย 
9.3 ซึ&งสูงขึ $นเกือบ 1 เท่าจากปี 2558 ในขณะที&ผลประกอบการลดลง 1 เท่า ผู้ ถือหุ้นจึงขอให้คณะกรรมการ
พิจารณาทบทวนให้คงอตัราคา่ตอบแทนกรรมการที&อตัราเดิม 

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ชี $แจงเพิ&มเติมว่า หากย้อนไปพิจารณาผลกําไรในปี 2557 จะเห็นว่าบริษัทมีกําไร
จํานวน 47 ล้านบาท ซึ&งในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ได้มีมติอนมุติัให้ปรับค่าตอบแทนเป็นอตัราปัจจบุนั 
ดงันั $น การเสนอให้ปรับเพิ&มค่าตอบแทนในอตัราร้อยละ 12.5 นั $น หากเปรียบเทียบกําไรในปีที&ผ่านมากบัปี 2557 
จะพบวา่บริษัทมีกําไรเพิ&มขึ $นร้อยละ 40  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ&มเติม ประธานขอให้ที&ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดงัรายละเอียดตามที& 
นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ แถลง 

เลขานกุารที&ประชมุ แถลงต่อที&ประชมุว่า ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 39(1) กําหนดว่าผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื&องใด ผู้ ถือหุ้นคนนั $นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื&องนั $นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั $ง
กรรมการ ดังนั $น นายกีรติ อัสสกุล และนายนภัทร อัสสกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ ถือหุ้ น               
มีคะแนนเสียงรวมจํานวน 2,089,309 เสียง จงึเข้าเงื&อนไขตามข้อบงัคบัดงักล่าวซึ&งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจํานวน
เสียงดงักลา่วได้ถกูบนัทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว   
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มตทิี&ประชุม  

ที&ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน สําหรับปี 2561 ตามที&คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของจํานวนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุ โดยผู้ ถือหุ้นที&เป็นกรรมการไมมี่สิทธิออกเสียงในวาระนี $  

ทั $งนี $ ระหว่างการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ&มจํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวน 100 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วม
ประชมุทั $งหมด 84 ราย รวมจํานวนหุ้นทั $งหมดในวาระนี $ 12,226,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.3190 ของจํานวนหุ้น
ที&จําหน่ายได้แล้วทั $งหมดของบริษัท 

 -    เห็นด้วย 12,219,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9427 
-  ไมเ่ห็นด้วย  3,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0319 
-  งดออกเสียง  3,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0254 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

วาระที& 7 พจิารณาแต่งตั %งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 

ประธานได้มอบหมายให้ นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที&ประชุมในนามของ
คณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั $งผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชี
ธรรมนิติ จํากัด เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท โดยผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที&สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด มคีวามน่าเชื&อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที&เกี&ยวข้องกับบุคคล
ดงักล่าวในลักษณะที&จะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าที&อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบงบการเงนิของบริษทั รายนามผู้สอบบญัชีรับอนญุาตมีดงัต่อไปนี $  

1) นางสาวธญัพร ตั $งธโนปจยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที& 9169 หรือ 

2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิE ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที& 4752 หรือ 

3) นายพจน์ อศัวิสนัติชยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที& 4891  

โดยให้ผู้ ใดผู้หนึ&งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัสําหรับปี 2561 และในกรณีที&ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จัดหาผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตอื&นของบริษัทแทนได้
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบปีบญัชี 2560 เป็นจํานวนเงิน
รวม 1,100,000 บาท ซึ&งเป็นอตัราที&เพิ&มขึ $นจากปีก่อนร้อยละ 4.76 ทั $งนี $ คา่ตอบแทนดงักลา่วไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื&นที&
เรียกเก็บเท่าที&จําเป็น เช่น คา่ใช้จา่ยในการเดินทาง เป็นต้น 
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อนึ&ง บริษัทย่อยที&จดัตั $งในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั&น จํากัด ใช้สํานักงานสอบบญัชี
เดียวกนักบับริษัท โดยมีคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงนิ 45,000 บาท แตส่ําหรับบริษัทย่อยที&จดัตั $งขึ $นในต่างประเทศ 
ได้แก่ บริษทั Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ซึ&งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท 
Ocean Glass Trading India Private Limited ซึ&งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย จะพิจารณาใช้สํานกังานสอบ
บญัชีในท้องถิ&น  

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที&ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตั $งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2561 ดงักลา่ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเกี&ยวกบัการแต่งตั $งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ
หุ้นท่านใดซกัถาม 

ประธานจึงขอให้ที&ประชุมพิจารณาแต่งตั $งผู้ สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 และอนุมติัการกําหนด ค่าสอบ
บญัชีประจําปี 2561 ดงัรายละเอียดตามที&แถลง  

มตทิี&ประชุม  

ที&ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัแต่งตั $งผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 และอนุมติักําหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2561 ตามที&คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที&เข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี $ 

ระหวา่งประชมุมผีู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ&ม 2 ราย คิดเป็นจํานวน 2,089,309 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุมทั $งหมด 
86 ราย รวมจํานวนหุ้นทั $งหมดในวาระนี $ 14,315,865 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1139 ของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้
แล้วทั $งหมดของบริษทั 

-   เห็นด้วย 14,310,565 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9630 
-  ไมเ่ห็นด้วย  2,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0161 
-  งดออกเสียง  3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0210 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที& 8 พิจารณาแก้ไขเพิ&มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อที& 33 วรรคสอง 

ประธานได้ชี $แจงให้ที&ประชมุทราบว่า ด้วยคําสั&งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที& 21/2560 เรื&อง การแก้ไข
เพิ&มเติมกฎหมายเพื&ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ&งได้มีการแก้ไขเพิ&มเติมพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 หมวด 7 เรื&องการประชุมผู้ ถือหุ้น มาตรา 100 เป็นผลให้ข้อบงัคบัของบริษัท หมวดที& 5 
เรื&องการประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 33 วรรคสอง ไมส่อดคล้องกบักฎหมายที&แก้ไขเพิ&มเติมดงักล่าว ในการนี $ จงึขอเสนอให้
แก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัเพื&อให้สอดคล้องกบักฎหมาย ดงันี $ 
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ข้อบงัคบัฉบับปัจจุบนั ข้อบงัคบัที&เสนอแก้ไขใหม่ 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื&น นอกจากที&กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื&อใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้น
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้ นที&จําหน่ายได้
ทั $งหมด หรือผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ&งมีหุ้ นนับ
รวมกันได้ไ ม่น้อยกว่า  1 ใน 10 ของจํานวนหุ้ นที&
จําหน่ายได้ทั $งหมด จะเข้าชื&อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื&อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที&ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี $คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
วิสามญัใน 1 เดือนนบัแตว่นัที&ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื&น นอกจากที&กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื&อใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร ผู้ ถือหุ้นคนหนึ&งหรือหลายคนซึ&งมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้น
ที&จําหน่ายได้ทั $งหมด จะเข้าชื&อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื&อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื&องและเหตผุลในการ
ที&ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 
ในกรณีเช่นนี $ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายใน 45 วนันบัแต่วนัที&ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ
หุ้น ในกรณีที&คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้ น
ทั $งหลายซึ&งเข้าชื&อกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื&นๆ รวมกันได้
จํานวนหุ้นตามที&บงัคับไว้นั $นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตาม
วรรคสองในกรณีเช่นนี $ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ ถือ
หุ้ นที&คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที&เกิดจากการจัดให้มี
การประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร ใน
กรณีที&ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นที&เป็นการเรียก
ประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครั $งใดจํานวนผู้ ถือ
หุ้ นซึ&งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที&
กําหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที&เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชมุในครั $งนั $นให้แก่บริษทั 

ประธานจงึขอให้ที&ประชมุพิจารณาการแก้ไขเพิ&มเติมข้อบงัคบัที& 33 ของบริษัทตามที&ประธานเสนอ 
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มตทิี&ประชุม  

ที&ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการแก้ไขเพิ&มเติมข้อบงัคบัข้อที& 33 วรรคสอง ของบริษัทตามที&ประธานเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี&ของจํานวนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ&งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี $ 

-   เห็นด้วย 14,311,865 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9721 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง  4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0279 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

ไมมี่ผู้ ใดเสนอเรื&องอื&นใดตอ่ที&ประชมุเพื&อพิจารณา แต่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื&องที&เกี&ยวข้องกบัการดําเนินกิจการของ
บริษทั โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี $  

1. นายวรเทพ เจริญพรพาณิชย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงัตอ่ไปนี $  

1.1. ปีที&แล้วในไตรมาสที& 1 และ 2 บริษทัมีคําสั&งซื $อสินค้าจากตา่งประเทศในจํานวนที&คอ่นข้างสงู จึง
ขอสอบถามวา่ในปีนี $บริษัทจะมียอดสั&งซื $อสินค้าในลกัษณะนี $ซํ $าอีกหรือไม่ 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี $แจงผู้ ถือหุ้นว่า ยอดขายจากต่างประเทศในปีที&แล้วเป็นยอดขาย
ในกลุ่ม B2B ซึ&งจะแตกต่างกบัลกูค้าในกลุ่ม Food Service กล่าวคือการสั&งซื $อจะไม่ต่อเนื&อง
และมีการเปลี&ยนแปลงอยูต่ลอดขึ $นอยูก่ับโปรโมชั&นในขณะนั $น อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงความ
สร้างสมัพนัธ์กับกลุ่มลูกค้า B2B อย่างต่อเนื&อง โดยมีตวัแทนของบริษัทดแูลและติดต่อลกูค้า
กลุม่นี $อยา่งสมํ&าเสมอ เพื&อนําเสนอผลิตภณัฑ์สําหรับกิจกรรมของลกูค้า 

1.2. ตามที&บริษัทได้รายงานว่าบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายเพิ&มขึ $นในปีนี $ อาทิเช่น ค่าซ่อมเตา และการปรับ
คา่ตอบแทนกรรมการที&เพิ&มขึ $น จงึอยากทราบว่าการทําธรุกิจของบริษัทจะเป็นอย่างไร แนวโน้ม
การทํากําไรของบริษทัจะยงัคงเทา่เดิม หรือลดลงอยา่งไร  

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี $แจงผู้ ถือหุ้นวา่ ในการทําธรุกิจนั $นบริษทัจะมีการวางแผนงานเพื&อ
ผลักดันให้ยอดขายเติบโตขึ $น ซึ&งจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ&มขึ $นตามมา สิ&งที&บริษัทจะสามารถ
รักษาการทํากําไรของบริษัทให้ยั&งยืนจึงมาจากการเพิ&มยอดขายด้วยการมองหาตลาดใหม ่การ
เพิ&มการรับรู้ตราสินค้า และการมองหาโอกาสในบางตลาดที&จะสามารถปรับราคาขายได้ 
อย่างไรก็ตาม หากมองใน เรื&องของต้นทุนพลงังานนั $น ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื&อง
แก้วจะได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด ซึ&งบริษัทคู่แข่งก็มองหาช่องทางการขึ $นราคาสินค้าใน
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ตลาดเช่นเดียวกัน ดังนั $น หากคู่แข่งในตลาดมีการปรับราคา บริษัทก็จะพร้อมที&จะปรับราคา 
เพื&อให้ได้ยอดขายตามแผนที&วางไว้  

ในส่วนของกําไร บริษัทยงัคงปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอย่างต่อเนื&องเพื&อลด
ต้นทุน ซึ&งบริษัทได้ดําเนินโครงการประหยดัพลงังานตั $งแต่ปี  2559 โดยในปี 2560 บริษัทได้ 
ปรับปรุงการใช้แสงสว่างโดยเปลี&ยนจากหลอด Metal Heli High Bay เป็น LED High Bay 
นอกจากนี $ บริษทัมีแผนที&จะปรับปรุงการใช้พลงังานในส่วนของเครื&องจกัรในการผลิต  ดงันั $น จะ
เห็นว่าในปีนี $บริษัทเน้นเรื&องการประหยดัพลังงานค่อนข้างมากเพื&อรองรับการปรับเพิ&มราคา
พลงังาน ซึ&งแผนงานดงักลา่วจะช่วยสร้างความยั&งยืนในการทํากําไรและลดผลกระทบจากราคา
พลงังานได้  

สําหรับการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายที&เกี&ยวข้องกบังานแสดงสินค้า 
บริษัทก็จะทบทวนว่าการเข้าร่วมงานดงักล่าวสร้างโอกาสในการขายเพียงใด มีความคุ้มค่า
หรือไม่ ดงันั $น ในการบริหารจดัการ บริษัทจะคํานึงถึงโอกาสในการดําเนินธุรกิจและการทํากําไร
อยา่งยั&งยืนอยูเ่สมอ  

1.3. ปัจจบุนั มีบริษัทจดทะเบียนนิยมแบ่งแยกมลูค่าหุ้นที&ตราไว้ เพื&อเพิ&มสภาพคล่องในการซื $อ-ขาย
หลกัทรัพย์ ซึ&งหลกัทรัพย์ของบริษัทมีราคาอยู่ที&หุ้นละ10 บาท จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีแผนจะ
แบง่แยกมลูคา่หุ้นที&ตราไว้เพื&อเพิ&มสภาพคลอ่งหรือไม ่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี $แจงผู้ ถือหุ้นวา่ ปัจจบุนับริษัทยงัไมมี่นโยบายดงักลา่ว 

2. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี $ 

2.1. ลกูค้าที&ต้องการทําโปรโมชั&น เชน่ ธนาคาร ที&ต้องการให้พิมพ์โลโก้ลงบนสินค้า งานในลกัษณะนี $
เป็นการจําหน่ายสินค้าในกลุม่ B2B ใชห่รือไม ่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบวา่ ความเข้าใจของผู้ ถือหุ้นนั $นถกูต้อง 

นายกีรติ อัสสกุล ชี $แจงผู้ ถือหุ้นเพิ&มเติมว่า การทําธุรกิจ B2B นั $น ลูกค้ามีความต้องการให้
พิมพ์โลโก้ลงบนแก้วเพื&อนําไปแจกแถม ลกูค้ากลุ่มนี $ส่วนมากจึงขอส่วนลดพิเศษ โดยบริษัทจะ
พิจารณาก่อนว่าในขณะนั $นบริษัทมกํีาลงัการผลิตส่วนเกินหรือไม่ หากบริษัทพิจารณาแล้วว่ามี
กําลงัการผลิตเหลืออยู่มาก ก็จะผลิตสินค้าต่อไปดีกว่าหยุดเครื&องจกัร ดงันั $น สินค้า B2B บาง
ยอดการสั&งซื $อจึงมีกําไรดี แตบ่างยอดสั&งซื $อบริษัทอาจมีความจําเป็นต้องทําเพื&อรักษากําลงัการ
ผลิตไว้โดยไม่ต้องเก็บสินค้าในคลงัเป็นจํานวนมาก 
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สําหรับการทํากําไรในแตล่ะชว่ง เชน่ในปี 2560 บริษัทมีคําสั&งซื $อจากตา่งประเทศเข้ามาทําให้ผล
การดําเนินงานด้านการส่งออกดีกว่าปี 2559 ทั $งนี $ บริษัทส่งออกสินค้าไปหลายประเทศทั&วโลก
เพื&อกระจายความเสี&ยงในชว่งที&บางประเทศมียอดขายถดถอย แตใ่นขณะเดียวกนับางประเทศก็
มียอดขายเติบโต ซึ&งการส่งออกในแต่ละประเทศจะมีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของยอดขาย
ต่างประเทศ ซึ&งในแต่ละปีบริษัทจะมียอดขายในประเทศและต่างประเทศไม่เท่ากัน บางปี
ยอดขายในประเทศจะมากกวา่ 

นอกจากนี $ แก้วเป็นสินค้าที&เกี&ยวกบัการสงัสรรค์รื&นเริง ซึ&งบริษัทเองก็มีสโลแกน (Slogan) Life’s 
Pleasure ที&ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความสขุในการดื&มกิน แต่ในปี 2560 เป็นช่วงที&ประเทศอยู่ใน
ความโศกเศร้า บรรยากาศในการดื&มกินก็ลดน้อยลงไป บริษัทก็คาดหวังว่าในปี 2561 
สถานการณ์จะคลี&คลายและกระเตื $องขึ $น บริษัทจะพยายามยิ&งขึ $นเพื&อให้ยอดขายเติบโตมากกวา่ 
2,000 ล้านบาทขึ $นไป เพราะบริษัทก็ยงัมีกําลงัการผลิตเหลืออยูแ่ละมีความหวงัอยูที่&แก้วคริสตลั
ซึ&งในตลาดให้การยอมรับอย่างดี บริษัทจะรักษาคุณภาพ สร้างตราสินค้า และรักษาลูกค้า 
พร้อมทั $งควบคมุดแูลต้นทนุของบริษัทตามแนวนโยบายของผู้บริหาร 

2.2. บริษทัมีแผนจะซ่อมแซมเตาหลอม A ในชว่งใด 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี $แจงผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทมีแผนจะซ่อมแซมเตาหลอม A ในช่วงไตร
มาสที& 3 ซึ&งเป็นช่วงที&มีการขายน้อย ทั $งนี $ ก่อนดําเนินการซ่อมแซม บริษัทจะวางแผนผลิต
สินค้าเข้าคลงัให้เพียงพอกบัการขาย โดยการซอ่มแซมจะใช้เวลาประมาณ 40-50 วนั 

2.3. สําหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเตาหลอม ทราบว่าจะเกิดค่าใช้จ่าย 2 ส่วน ส่วนที&หนึ&งคือ        
คา่ซ่อมแซม และอีกส่วนคือผลกระทบจากการที&ต้องหยดุสายการผลิต ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมจํานวน 130 ล้านบาทนี $รวมถึงค่าใช้จ่ายที&จะต้องหยุดสายการผลิตหรือไม่ และ
หากไม่รวมจะคิดเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่ และพนักงานที&ทํางานในสายผลิตจะได้รับผลกระทบ
หรือไม่ 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี $แจงผู้ ถือหุ้นเพิ&มเติมว่า ตวัเลขจากการที&ต้องหยุดสายการผลิต 
อาจส่งผลกระทบในทางบัญชี แต่จะไม่มีกระทบต่อยอดขาย เนื&องจากบริษัทยงัมีเครื&องจักร
สํารองไว้อยูแ่ละมีการวางแผนบริหารจดัการสินค้าไว้แล้ว 

นายกีรติ อัสสกุล ชี $แจงผู้ ถือหุ้ นเพิ&มเติมว่า สิ&งที&สําคัญคือในแต่ละปีบริษัทมีการหยุด
สายการผลิตมากหรือน้อย ในปัจจุบันเมื&อบริษัทมีกําลังการผลิตเหลืออยู่ ตัวเลขที&ตัดออก
สดุท้ายคือ ค่าใช้จ่ายในการหยดุเครื&องจักร หรือ Shutdown Expense ซึ&งอาจจะดูเหมือนว่า
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เครื&องจกัรมีปัญหาทําให้ต้องหยุดสายการผลิต แต่จริงๆ แล้วเป็นเพราะกําลงัการผลิตส่วนเกิน 
หรือ Excess Capacity ดงันั $น ตวัเลขตวันี $คือตวัที&จะมีผลกระทบกบัผลประกอบการ 

การหยดุสายการผลิตเพื&อซ่อมแซมเตานั $นเป็นเรื&องปกติที&จะต้องทําทุก 5-6 ปี ถ้าหากบริษัทไม่มี 
กําลงัการผลิตสว่นเกิน การหยดุสายการผลิตก็จะทําให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที&ไม่มีรายได้มารองรับ        
แต่เมื&อบริษัทมีกําลงัการผลิตส่วนเกิน บริษัทก็จะมีค่าใช้จ่ายที&ยงัมีรายได้มารองรับ การหยุด
เครื&องจกัรจงึไมมี่ผลกระทบโดยรวมที&มีนยัสําคญั กล่าวคือ เมื&อบริษัทมีสินค้าคงเหลือสงูเกินไป
และควรหยดุเดินเครื&องจกัร ทําให้มีคา่ใช้จา่ยจากการหยดุสายการผลิต แต่ไม่มีผลกระทบอย่าง
มีนัยสําคัญเพราะอย่างไรบริษัทก็จะต้องหยุดเครื&องเพื&อซ่อมแซมเตา ดังนั $น จึงเป็นการหยุด
สายการผลิตเพื&อบริหารสนิค้าคงเหลอื สําหรับพนกังานที&ทํางานในแตล่ะสายผลิตก็จะถกูจดัสรร
ไปทํางานอยา่งอื&นโดยจะไมมี่การลดจํานวนพนกังานแตอ่ยา่งใด  

นายเสถียร ศรีใสคํา  ชี $แจงผู้ ถือหุ้นเพิ&มเติมว่า การหยุดสายการผลิตชั&วคราวในปี 2561 จะ
ใกล้เคียงกับปี 2560 ตัวเลขจะไม่แตกต่างกันมาก และบริษัทได้วางแผนเรื&องการจัดสรร
พนกังานในสายผลิตให้ไปทํางานในสว่นอื&นไว้แล้ว 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี $แจงผู้ ถือหุ้นเพิ&มเติมว่า การหยดุสายการผลิตเป็นส่วนหนึ&งใน
แผนงานของบริษัท ซึ&งในการผลิตนั $นการหยดุเดินเครื&องจกัรใดๆ ที&มีระยะเวลาในทางบญัชีจะ
บนัทกึวา่เป็นการหยดุสายการผลติแตก่ารบนัทกึวา่เครื&องจกัรนี $มีมลูคา่เท่าไหร่ และการหยดุการ
ผลิตจะมีผลกระทบเป็นตัวเลขมากน้อยอย่างไรนั $น ไม่สามารถระบุแน่นอนได้ เว้นแต่เป็น
แผนการใหญ่ๆ เช่น การซ่อมแซมเตาหลอม A จะมีการประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าใน
งบประมาณประจําปี ซึ&งในงบการเงินของบริษัทจะเห็นได้ว่าบริษัทมีการระบุตวัเลขค่าใช้จ่าย
หยดุสายการผลิตไว้ทกุปี 

3. นายไววิทย์ พนูจริะเดชมา ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี $ 

3.1 ขอสอบถามข้อมูลเกี&ยวกับแผนการตลาดต่างประเทศ อาทิเช่น ในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป 
ตลอดจนประเทศจีนและอินเดีย 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี $แจงผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทเน้นการสร้างการรับรู้ตราสินค้าในตลาดหลกั ได้แก่ 
ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศเวียดนาม สําหรับสินค้าแก้วคริสตลั บริษัทยงัคง
เน้นทําการตลาดในตลาดหลกัเช่นเดียวกนั โดยในปี 2560 บริษัทมีการจดักิจกรรมการตลาดในประเทศ
จีน และเมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย และปีนี $บริษัทยงัคงดําเนินกิจกรรมต่อไปแต่เปลี&ยนจะเมืองเพื&อ
กระจายการรับรู้ตราสินค้า ทั $งนี $ หากทําการตลาดแบบกระจายไปหลายประเทศอาจต้องใช้งบประมาณ
จํานวนมาก บริษัทจงึเน้นเมืองหลกัที&มีศกัยภาพ  



 

หน้า 29 ของ 29  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ครั $งที& '( 

 

ประธานกลา่วขอบคณุถือหุ้นที&ได้สละเวลามาร่วมประชมุและให้ข้อคิดเห็นตา่งๆ ที&เป็นประโยชน์อยา่งยิ&งตอ่บริษัท 

เลขานุการที&ประชุมได้ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี&ยวกับการ
ประชมุในครั $งนี $ เพื&อบริษทัจะได้นําไปปรับปรุงการจดัประชมุครั $งตอ่ไป  

ประธานกลา่วปิดประชมุ เลิกประชมุเมื&อเวลา 16.00 นาฬิกา 

 

 

ลงชื&อ นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานที&ประชมุ 
   

ลงชื&อ นางรักดี ภกัดีชมุพล เลขานกุารที&ประชมุ 
  และผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

 


