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บริษัท โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ครั%งที& 38 

__________________________________________________________________________________ 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั  งที" 38 เมื"อวนัที" 25 เมษายน 2560 ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที" 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110  

กรรมการบริษัทที"เข้าร่วมประชมุ 

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

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายชยัประนนิ วิสทุธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายธชัพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
7. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ 
8. นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ผู้บริหารของบริษัทที"เข้าร่วมประชมุ 

1. นายศิลปรัตน์ วฒันเกษตร ผู้จดัการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้จดัการ 
2. นางสาวจริยา แสงไชยญา รองกรรมการผู้จดัการ สายการผลิต 
3. นายเสถียร ศรีใสคํา ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานบญัชีการเงิน 
4. นายอเูดย์ แชงการ์ เวอร์มา ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานพฒันาลกูค้าและชอ่งทางจดัจําหน่าย 
5. นางญาดา แอนดาริส ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบคุคล 

ผู้สอบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

นายประสิทธิC เยื"องศรีกลุ ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 

ที"ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท อภิสิทธิC แอนด์ อลัลายแอนซ์ จํากดั 

นางสิริวษา สวุรรณเจษฎา 
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บรรยากาศก่อนเริ"มการประชมุ 

บริษัทได้จดัสถานที"บริเวณห้องประชุมเป็นที"แสดงผลิตภณัฑ์ของบริษัท และวีดีทัศน์ โดยแยกตามตรา
สินค้า Ocean, Ocean Professional และ Lucaris ซึ"งมุง่เน้นกลุม่ผู้บริโภคที"แตกตา่งกนัให้ผู้ ถือหุ้นได้รับชม 

เริ"มการประชุม  

เริ"มประชมุเวลา 14.00 น.  

นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการทําหน้าที"เป็นประธานที"ประชมุ ประธานกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น
ที"มาร่วมประชมุ และแนะนํากรรมการทกุท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีของบริษัท และที"ปรึกษากฎหมายตอ่ที"ประชมุ  

จากนั  นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบงัคับกําหนดไว้ว่า ที"ประชุมต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจาก 
ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที"จําหน่ายได้ทั  งหมดของ
บริษัท บดันี   มีผู้ ถือหุ้นที"มาประชมุด้วยตนเองจํานวน 41 ท่าน ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 21 ท่าน รวม
จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุทั  งสิ  น 62 ท่าน ถือหุ้นรวม 14,246,489 หุ้น จากจํานวนหุ้นสามญัที"ออกจําหน่ายและชําระ
แล้วทั  งสิ  น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7886 จงึครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 36 ประธานจึง
กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั  งที" 38 

ประธานได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน คือนายวรัทวฒิุ อสัสกุล ผู้ รับมอบฉันทะจากนายวีรวฒิุ  อสัสกลุ ผู้ ถือหุ้น 
ทําหน้าที"เป็นสกัขีพยานการนบัคะแนน จากนั  นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภกัดีชุมพล เป็นเลขานุการที"
ประชมุและเป็นผู้ชี  แจงต่อที"ประชมุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที"ประชุม โดยได้กล่าวว่า บริษัทคํานึงถึงสิทธิ
ความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื"อบุคคลเพื"อรับ
การพิจารณาเลือกตั  งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคําถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั  งแต่วนัที" 3 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที" 
30 ธนัวาคม 2559 ทั  งนี   หลงัจากครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการ
ประชมุ และเสนอชื"อกรรมการเพื"อรับการเลือกตั  งสําหรับการประชมุครั  งนี   ดงันั  น การกําหนดวาระการประชมุ และ
การเสนอชื"อกรรมการ จงึมาจากมติที"ประชมุคณะกรรมการตามที"ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ  

ทั  งนี   เพื"อความถกูต้องในการออกเสียงลงคะแนน เลขานกุารที"ประชมุจงึได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะได้รับทราบ โดยผู้ ถือหุ้นที"ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับชุด
บตัรลงคะแนนเสียง ซึ"งจะถือว่าการลงทะเบียนได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยในชดุบตัรลงคะแนนจะประกอบไปด้วย
บตัรยืนยันการลงทะเบียน บตัรออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ ซึ"งผู้ ถือหุ้นจะต้องลงนามและฉีกบตัรให้แก่
เจ้าหน้าที" ณ จดุลงทะเบียน และส่วนสดุท้ายจะเป็นบตัรแสดงความจํานงเข้าเยี"ยมชมโรงงาน ซึ"งจะจดัให้มีขึ  นใน
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วนัที" 30 พฤษภาคม 2560 จํานวนไมเ่กิน 50 ท่าน โดยเจ้าหน้าที"ของบริษัทจะติดตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื"อยืนยนัการเดินทาง
อีกครั  งหนึ"งในวนัที" 15 พฤษภาคม 2560 

สําหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในชุดบตัรออกเสียงลงคะแนนจะประกอบด้วย ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง เพื"อความถกูต้องในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถทําเครื"องหมาย
หน้าช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ"งเท่านั  น เว้นแต่กรณีผู้ รับฝากทรัพย์สิน                        
(Custodian) ทั  งนี   หากท่านลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือลงคะแนนเกินกว่าคะแนนเสียงที"มีอยู่ หรือบัตร
ลงคะแนนมีการขีดฆ่าโดยไมมี่การลงลายมือชื"อกํากบัจะถือว่าบตัรลงคะแนนดงักลา่วเป็นบตัรเสีย  

สําหรับการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีถามในทกุๆ วาระ วา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียงหรือไม ่ถ้าไมมี่ผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านเห็นด้วยด้วยคะแนนเสียงเอก
ฉนัท์ตามมติที"นําเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนนที"บริษัทจดัเตรียมไว้ให้ เมื"อลงคะแนนเสร็จ กรุณาชมืูอขึ  นเพื"อเจ้าหน้าที"บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนน โดย
บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ ที"ออกเสียงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั  น แต่เฉพาะในวาระที" 
5 และ 6 เรื"องการเลือกตั  งกรรมการ เจ้าหน้าที"ของบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออก
เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สําหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที"ไมเ่ห็นด้วย
และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั  งหมดของผู้ ถือหุ้ นที"เข้าร่วมประชุม และส่วนที"เหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงที"เห็นด้วยในระเบยีบวาระนั  นๆ  

สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนั  น บริษัท
ได้นําคะแนนเสียงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นบนัทึกรวมไว้เพื"อการ
ลงมติตามวาระไว้แล้ว  

อนึ"ง ในการพิจารณาแต่ละวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซกัถามในวาระใด ขอให้
ท่านซกัถามในช่วงถาม-ตอบของวาระนั  นๆ หรือให้ไปถามในวาระที" 9 เรื"องอื"นๆ โดยก่อนถามคําถาม ขอให้ท่าน
กรุณาแจ้งชื"อ-นามสกุล เพื"อเป็นการแนะนําตวัและเพื"อให้บริษัทสามารถระบุชื"อของท่านได้ถูกต้องเมื"อจดัทํา
รายงานการประชมุ   

สําหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือปฏบิติัตามข้อบงัคบัของบริษทัดงันี    

1. ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื"องใด ผู้ ถือหุ้นคนนั  นไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื"องนั  น เว้น
แตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตั  งกรรมการ 

2. เว้นแต่ข้อบงัคบันี  จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื"น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมี
คะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที"ตนถืออยู ่โดยถือว่าหุ้นหนึ"งมีเสียงหนึ"ง  
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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"มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั  งหมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ"งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั  งกรรมการ ให้ที"ประชุมผู้ ถือหุ้ นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี    

1. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที"ตนถืออยู ่โดยถือว่าหุ้นหนึ"งมีเสียงหนึ"ง  

2. ผู้ ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตท่ั  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  นประธานจงึดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี    

วาระที& 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาํปี ครั%งที& 37 เมื&อวันที& 26 เมษายน 2559 

ประธานได้เสนอให้ที"ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั  งที" 37 เมื"อ
วนัที" 26 เมษายน 2559 โดยรายงานการประชมุดงักล่าวได้จดัทําขึ  นและนําส่งกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที"กฎหมายกําหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชมุ
บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั  งแต่วนัที" 9 พฤษภาคม 2559 โดยสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวได้ถูกจดัส่งให้กับ         
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครั  งนี  แล้ว   
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ไมมี่ผู้ ถือหุ้นในที"ประชมุทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื"น  

มตทิี&ประชุม ที"ประชมุพิจารณาแล้วมมีติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั  งที" 37 เป็นรายงาน
การประชมุที"ถกูต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั  งหมดของผู้ ถือหุ้นที"เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี    

ทั  งนี   ระหว่างการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ"มจํานวน 3 ราย คิดเป็นจํานวน 4,600 หุ้น รวมมี
ผู้ เข้าร่วมประชมุทั  งหมด 65 ราย รวมจํานวนหุ้นทั  งหมดในวาระนี   14,251,089 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8102 ของ
จํานวนหุ้นที"จําหน่ายได้แล้วทั  งหมดของบริษทั 

-   เห็นด้วย 14,223,189 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.8042 
-  ไมเ่ห็นด้วย  6,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0442 
-  งดออกเสียง  21,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1516 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

วาระที& 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2559 

ประธานได้มอบหมายให้ นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ผู้จดัการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้ จดัการ 
แถลงในนามของคณะกรรมการให้ที"ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานโดยรวมสําหรับปี 2559 ดงัมีรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ซึ"งบริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบซีดีรอมพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครั  งนี  แล้ว  

นายศิลปรัตน์ วฒันเกษตร แถลงต่อที"ประชมุว่า เพื"อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้กําหนด
วิสยัทศัน์ (Vision) ไว้ว่า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ"งในผู้นําตลาดโลก ด้วยนวตักรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และ
การบริหารจัดการ พร้อมทั  งมุ่งมั"นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกําไรอย่าง
ต่อเนื"อง” และมีพนัธกิจ (Mission) คือ “สร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเครื"องแก้วคุณภาพดี” ซึ"งบริษัทได้
กําหนดยทุธศาสตร์และเป้าหมายองค์กรเพื"อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจที"ได้กลา่วไว้ข้างต้น  

โดยผลการดําเนินงานในปี 2559 สรุปได้ดงันี    

ปี 2559 นับเป็นอีกปีหนึ"งที" บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) ประสบผลสําเร็จโดยมียอดขาย
เติบโตท่ามกลางภาวะการแข่งขันด้านราคาและรูปแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเครื"องแก้วทั  งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีนและอินเดีย โดยบริษัทมีรายได้จากการขายรวม 2,040 ล้านบาท 
เพิ"มขึ  นร้อยละ 2.64 เมื"อเทียบกบัปีก่อน คิดเป็นสดัสว่นรายได้จากการขายในประเทศร้อยละ 29 และต่างประเทศ
ร้อยละ 71 บริษทัมีอตัรากําไรขั  นต้นร้อยละ 39.1 ลดลงจากปี 2558 ซึ"งมีอตัรากําไรขั  นต้นร้อยละ 42.7 ทั  งนี   บริษัท
สามารถบริหารจดัการคา่ใช้จา่ยอยา่งมีประสิทธิภาพสง่ผลให้บริษัทมีผลกําไรสทุธิจํานวน 95 ล้านบาท 
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บริษทัมีสดัสว่นการขายผ่าน 3 กลุม่ลกูค้า ได้แก่ 

1. กลุม่ลกูค้าธุรกิจบริการร้านอาหารและเครื"องดื"ม (Food Service) เทา่กบัร้อยละ 44 

2. กลุม่ลกูค้าธุรกิจค้าปลีก (Retail) เท่ากบัร้อยละ 39 

3. กลุม่ลกูค้าธุรกิจบริษัทห้างร้าน หน่วยงานราชการ (B2B) เทา่กบัร้อยละ 17  

ด้านการตลาดและการพฒันาตราผลิตภัณฑ์ 

ในปีที"ผ่านมา บริษัทยงัคงรักษาความสามารถในการแข่งขนัไว้ได้ด้วยการขยายช่องทางการจดัจําหน่าย 
พร้อมทั  งปรับปรุงโครงสร้างการขายในตลาดหลกั ควบคู่ไปกบัการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเนื"อง เพื"อให้มี
ความหลากหลายทั  งรูปแบบและดีไซน์ สามารถตอบสนองความต้องการตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค 

โดยในปี 2559 ตราสินค้า Ocean ซึ"งเป็นแบรนด์สําหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่เพื"อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ได้แก่ ชดุขวดโหล Stax Jar ชดุแก้วสี Colorful Pleasure ชดุแก้วนํ  าส่วนตวั 
Ocean ME 

ตราสินค้า Ocean Professional ซึ"งเป็นแบรนด์สําหรับลกูค้าโรงแรมและร้านอาหาร ได้ออกผลิตภณัฑ์
ใหม่ที"ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าร้านเครื"องดื"มและโรงแรม ได้แก่ แก้วเครื"องดื"มสําหรับงานสงัสรรค์ รุ่น Society รุ่น 
Sensation และแก้วค๊อกเทลรุ่น Cuba Poco Grande ซึ"งเน้นตลาดนํ  าผลไม้ และ Delight ซึ"งเป็นสินค้าใหม่ล่าสดุ
ที"เพิ"งออกสูต่ลาดในไตรมาส 4 

บริษัทยงัคงมุ่งเน้นดําเนินกิจกรรมด้านการตลาดและการพฒันาตราผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื"องเพื"อสร้าง
มลูค่าเพิ"มให้กับผลิตภณัฑ์  โดยกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายสําหรับตราสินค้า Ocean และ Ocean 
Professional อาทิเชน่ 

- งานแสดงสินค้า Ambiente ประเทศเยอรมนั 

- งานแสดงสินค้า AAHAR (The International Food and Hospitality Fair) ที"ประเทศอินเดีย 

- งานแสดงสินค้า HOTELEX (Shanghai International Hospitality Equipment & Supply Expo) ที"
ประเทศจีน 

- งานแสดงสินค้า Marriott Conference ประเทศอินโดนีเซีย  

- งานแสดงสินค้า FHA (Food & Hotel Indonesia) ที"ประเทศอินโดนีเซีย 

กิจกรรมการตลาดและสง่เสริมการขายสําหรับตราสินค้า Lucaris อาทิเชน่ 
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- การเป็นผู้สนบัสนนุหลกัอยา่งเป็นทางการในมหกรรมงานไวน์ระดบัโลก หรือวินเอ็กซ์โป ฮ่องกง 
2559 (Vinexpo Hong Kong 2016) ณ ประเทศฮอ่งกง  

- งาน Lucaris Master Class ณ โรงแรม โอกรุะ เพรสทีจ โดยได้รับเกียรติจากคณุอลนั แคม 
ประธานสมาคม เชน เดอ โรติสเซอร์ ประเทศไทย มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการดื"มไวน์ 

- Lucaris Master Class ที"จงัหวดัภูเก็ตและเกาะสมยุ โดยเชิญกลุ่มธุรกิจโรงแรมชั  นนําเข้าร่วม
กิจกรรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพรัช อินฑพุฒิ ประธานสมาคมซอมเมอร์ริเยแห่ง
ประเทศไทย และที"ปรึกษาด้านไวน์ให้กบับริษทัชั  นนําเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ 

ด้านการผลิต  

บริษทัมุง่เน้นในคณุภาพของทุกกระบวนการผลิตมาโดยตลอด ทั  งนี   เพื"อให้ความมั"นใจว่าลกูค้าจะได้รับ
สินค้าและบริการที"ดีที"สุดเท่านั  น โดยบริษัทยงัคงมุ่งมั"นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามกลยุทธ์ที"วางไว้ ซึ"ง
นอกจากการนําหลกัการบริหารคณุภาพทั"วทั  งองค์กร หรือ TQM (Total Quality Management) มาประยกุต์ใช้
อยา่งตอ่เนื"องแล้ว บริษทัยงัได้นําระบบ Lean Six Sigma มาปฏิบตัิเพื"อพฒันาประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย
ในกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบการจดัการอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและระบบการจดัการ
สิ"งแวดล้อม  

นอกจากนี   บริษัทได้ส่งเสริมและสนบัสนนุเรื"องการทําวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี นวตักรรมใหม่ๆ ที"ช่วย
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ดีขึ  นสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ลดต้นทุน และลดมลภาวะซึ"ง
จะสง่ผลดีตอ่ผู้บริโภคและสิ"งแวดล้อม 

ในปีที"ผ่านมา ฝ่ายผลิตได้ดําเนินโครงการตา่งๆ อาทิเชน่ 

- การวางระบบการจดัการด้านสิ"งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001  

- ริเริ"มโครงการอนุรักษ์พลงังาน เปลี"ยน Fluorescent Tube เป็นหลอดประหยดัไฟและเป็นมิตร
ตอ่สิ"งแวดล้อม Light Emitting Diode (LED)  

- ดําเนินการซ่อมบํารุงเตาหลอมบางส่วน (Minor Cold Repair  Furnace C) เพื"อบํารุงรักษาเตา
ให้อยูใ่นสภาพดี ยืดระยะเวลาการใช้งานให้นานขึ  น 

การดาํเนินงานด้านบรรษัทภิบาล 

นายจกัรี ฉันท์เรืองวณิชย์ ได้แถลงต่อที"ประชุมว่า ในการดําเนินงานด้านบรรษัทภิบาล บริษัทได้กําหนด
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ อ้างอิงจากหลกัการกํากบัดูแลกิจการที"ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที"
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด เพื"อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที"ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
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พนกังาน ด้วยความซื"อสตัย์สจุริต ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคบัที"เกี"ยวข้อง เพื"อประโยชน์สงูสดุของบริษัท
และผู้ ถือหุ้น 

โดยในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกํากับดูแลกิจการที"ดี จดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทยในระดบั “ดีเยี"ยม” (Very Good)  และได้รับรางวลั “Investors’ Choice Awards” 
ประจําปี 2559 ในโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นด้านการเปิดเผยข้อมลูและการให้ความ
เท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี   บริษัทยงัได้รับประกาศนียบตัร ESG 
100 ประจําปี 2559 ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนที"มีการดําเนินงานโดดเด่นด้านสิ"งแวดล้อม สงัคม และธรรม
มาภิบาล จากสถาบนัไทยพฒัน์  

สําหรับพฒันาการด้านการต่อต้านทุจริต บริษัทอยู่ระหว่างการขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ต่อเลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย โดยได้ยื"นแบบประเมินตนเองเมื"อวนัที" 22 พฤศจิกายน 2559 

ด้านการจดัการเพื&อสังคม  

บริษทัได้จดักิจกรรมเพื"อผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย โดยเป็นกิจกรรมเพื"อสง่เสริมด้านการศกึษาดงันี   

- การมอบทนุการศกึษาสําหรับบตุรของพนกังานซึ"งดําเนินการเป็นประจําทกุปี  

- การมอบเงนิบริจาคเพื"อเป็นทุนการศึกษา และจดักิจกรรมพิเศษ ณ โรงเรียนวดัโคธาราม คลอง
ดา่น  จงัหวดัสมทุรปราการ 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพิ"มเติมเกี"ยวกับผลการดําเนินงาน
โดยรวมในรอบปี 2559 ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ"มเติม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี   

1. นายอาํนวย ศิริจันทร์สว่าง ผู้ ถือหุ้น กล่าวต่อที"ประชมุว่า จากการติดตามผลประกอบการของบริษัท
ในช่วงหลายปีที"ผ่านมาพบว่ายอดขายของบริษัทมีอตัราการเติบโตเฉลี"ยคงที"กล่าวคือ มียอดขายเฉลี"ยที"
จํานวน 2,000 ล้านบาทติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ"งไม่แน่ใจว่าปัญหานั  นเกิดจากธรรมชาติของธุรกิจที"
อิ"มตวัแล้ว (Mature) หรืออยู่ที"กลยุทธ์ในการขายสินค้าของบริษัท ซึ"งหากสาเหตุเกิดจากธุรกิจที"อิ"มตวั        
ผู้ ถือหุ้นคาดหวังว่าคณะกรรมการจะนําพาบริษัทไปสู่การเปลี"ยนแปลง มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ         
จนเกิดเป็น New S-Curve เพื"อให้บริษทัเติบโต โดยบริษทัสว่นใหญ่ในปัจจบุนั ได้เปลี"ยนแปลงโครงสร้าง
ทางธรุกิจของตนแล้ว เชน่บางธุรกิจได้หนัมาทําธุรกิจพลงังานทดแทน เป็นต้น  

นอกจากนี   ยังสังเกตได้ว่ากลยุทธ์ในการขายสินค้าที"ผ่านมายังไม่ดีเท่าที"ควรเนื"องจากบริษัทยังคงมี
ค่าใช้จ่ายหยุดสายการผลิตเพื"อบริหารสินค้าคงเหลือ ซึ"งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทยังมีกําลังการผลิต
เหลืออยู ่ถึงแม้วา่บางชว่งเศรษฐกิจโลกจะดีขึ  นก็ตาม  
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ทั  งนี   หากพิจารณาถึงทรัพย์สินของบริษัทซึ"งมีจํานวนประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่ยอดขายมีเพียง 
2,000 ล้านบาท จึงวิเคราะห์ได้ว่าทุกๆ 1 บาท ของทรัพย์สิน ไมส่ามารถทํายอดขายได้ถึง 1 บาท และ
จากมมุมองของนกัลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์จะเห็นวา่หุ้นของบริษัทจดัเป็นหุ้นประเภทปันผล (Dividend 
Stock) ซึ"งราคาหุ้นไมเ่ติบโต กลา่วคือ มี Price per Book Value ที"คอ่นข้างตํ"า 

ดงันั  น ผู้ ถือหุ้นจงึอยากเห็นความเปลี"ยนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั ซึ"งจะชว่ยให้บริษัทเติบโตอย่างมั"นคงและ
มีกําไร สอดคล้องตามวิสยัทศัน์ของบริษัท จงึขอฝากประเด็นนี  ไว้ให้คณะกรรมการพิจารณา 

ประธาน กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที"ได้ให้ความเห็นที"เป็นประโยชน์ ซึ"งการวิเคราะห์ของผู้ ถือหุ้นที"ได้กล่าวมา
นั  น ตรงกับที"คณะกรรมการได้วิเคราะห์ไว้แล้ว คณะกรรมการยินดีรับข้อเสนอแนะที"ผู้ ถือหุ้นได้แนะนํา  

2. นางสาวภทัราวดี พลอยกติิกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามดงันี    

2.1 ในปีที"ผ่านมาบริษัทได้มีการรายงานเรื"องการซ่อมบํารุงเตาหลอม C ซึ"งได้ดําเนินการเสร็จแล้ว 
จึงขอสอบถามว่า บริษัทจะมีการซ่อมบํารุงเตาหลอมอื"นอีกหรือไม่ในปี 2560 ซึ"งหากมีจะเริ"ม
ดําเนินการเมื"อไหร่ และจะกําหนดแล้วเสร็จเมื"อใด  

นายศลิปรัตน์ วัฒนเกษตร ชี  แจงว่า ในปี 2560 นี   บริษทัไมมี่แผนซอ่มบํารุงเตาหลอมแตอ่ยา่งใด  

2.2 บริษทัมีแผนที"จะทําการตลาดโดยใช้สื"อออนไลน์ (Online Marketing) หรือไม่  

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ชี  แจงว่า ปัจจบุนั บริษัทมีการทําการตลาดและการขายโดยใช้สื"อ
ออนไลน์อยู่แล้ว ทั  งใน Facebook และ Instagram โดยการสื"อสารด้านการตลาด บริษัทจะใช้
รูปแบบการตลาดที"บริษัทพฒันาขึ  นเอง ซึ"งประสบความสําเร็จเป็นอยา่งดีทั  งในและต่างประเทศ 
แต่สําหรับการขายสินค้า บริษัทจะขายผ่านช่องทางอินเตอร์เนต เช่น www.taobao.com และ 
www.lazada.co.th เป็นต้น โดยมุง่เน้นในโซนตลาดเอเชีย 

2.3 ตามที"บริษทัเน้นการจําหน่ายสินค้าไปยงัประเทศจีน และอินเดีย รวมทั  งเวียดนามด้วย ไม่ทราบ
วา่ ขณะนี  ภาวะโดยรวมของตลาดเป็นอยา่งไร   

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ชี  แจงว่า ตลาดในประเทศเวียดนามถือเป็นตลาดใหญ่ของบริษัท
อีกตลาดหนึ"งและเป็นเช่นนี  มาหลายปีแล้ว อีกทั  งเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามมีอตัราการ
เติบโตเฉลี"ยร้อยละ 5-6 ต่อปี จึงคาดหวังว่าบริษัทจะนําพายอดขายให้เติบโตขึ  นไปได้อีกในปี
ตอ่ๆไป โดยในปีที"ผ่านมาชอ่งทางการขายหลกัที"เติบโตในเวียดนามได้แก่ กลุม่ลกูค้า B2B  
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3. นายวรเทพ เจริญพรพาณิชย์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี    

3.1 จากข้อมลูย้อนหลงั 3 ปี จะเห็นได้วา่บริษัทมีการซอ่มบํารุงเตาหลอมตั  งแต่เตา A จนถึง เตา C 
จงึขอสอบถามถึงแผนการซอ่มทั  ง 3 เตา วา่บริษัทมีการวางแผนอยา่งไร 

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ชี  แจงต่อผู้ ถือหุ้นว่า แผนการซ่อมบํารุงเตาหลอมจะดําเนินการใน
ปีตอ่ๆ ไป ขึ  นอยูก่บัแผนที"บริษัทวางไว้  

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี  แจงเพิ"มเติมต่อผู้ ถือหุ้นว่า โดยปกติแล้วการซ่อมบํารุงเตาหลอม
จะดําเนินการทุก 4 ปี แต่ต่อมาภายหลงับริษัทได้พยายามยืดระยะเวลาการซ่อมบํารุงเพื"อลด
คา่ใช้จา่ยในการลงทนุ โดยจะพยายามยืดระยะเวลาการซ่อมบํารุงเป็น 5-6 ปี ซึ"งคาดว่าจะเป็น
ช่วงประมาณปลายปี 2561 – ต้นปี 2562 อย่างไรก็ตาม แผนการยืดระยะเวลาการซ่อมบํารุง
ดงักล่าว บริษัทจะพิจารณาถึงสภาพเตาเป็นสําคญั โดยจะพยายามดูแลให้เกิดความเสี"ยงตํ"า
ที"สดุ  

3.2 จากข้อมลูด้านการเงินในไตรมาสที" 3 ของปี 2559 พบว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ"มขึ  นประมาณ 50 
ล้านบาท จึงได้สอบถามมายงัฝ่ายนกัลงทนุสมัพันธ์ พบว่าค่าใช้จ่ายที"เพิ"มขึ  นนั  น เกิดจากการ
บริหารจัดการสินค้าคงเหลือ กล่าวคือ บริษัทมีการเช่าที"เก็บสินค้าภายนอกเนื"องจากสินค้า
คงเหลือมีจํานวนมาก จากปัญหาดงักลา่วนี   ไมท่ราบว่าบริษทัจะแก้ไขปัญหานี  อยา่งไร 

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ชี  แจงต่อผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทมีแผนลดการจัดเก็บสินค้าโดยการ
ผลักดันยอดขายให้มากขึ  นตลอดจนการปรับปรุงแผนการผลิตให้มีความแม่นยํามากยิ"งขึ  น 
นอกจากนี   ด้านการบริหารคลังสินค้า บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื"อช่วยให้การ
บริหารจดัการคลงัสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ"งขึ  น  

มตทิี&ประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

วาระที& 3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงินสาํหรับปีสิ %นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั %งรายงานของผู้สอบบญัชี 

ประธานได้มอบหมายให้ นายเสถียร ศรีใสคํา ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานบญัชีการเงิน รายงานให้ที"
ประชุมทราบเกี"ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
สิ  นสดุ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 ซึ"งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดงักล่าวได้ถกูจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุก
ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครั  งนี   โดยสามารถสรุปสาระสําคญั ได้ดงันี     
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที& 31 ธันวาคม 

รายการ 
ปี 2559 

(ล้านบาท) 
ปี 2558 

(ล้านบาท) 
สินทรัพย์หมนุเวียน 1,360.25 1,469.89 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,665.24 1,721.13 
รวมสินทรัพย์ 3,025.49 3,191.02 
หนี $สินหมนุเวียน 641.96 699.46 

หนี $สินไมห่มนุเวียน 688.88 825.48 

รวมหนี $สิน 1,330.84 1,524.94 

รวมสว่นของเจ้าของ 1,694.65 1,666.08 
รวมหนี !สินและส่วนของเจ้าของ 3,025.49 3,191.02 

บริษทัมีสินทรัพย์รวม 3,025 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 166 ล้านบาท เป็นผลจาก  

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจํานวน 24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21 จากการ
บริหารจดัการกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานเพื"อชําระคืนเงินกู้ ยืมทั  งระยะสั  นและระยาว
จากสถาบนัการเงนิ และจา่ยปันผลในระหวา่งปี 

- บริษัทมีสินค้าคงเหลือลดลงจํานวน 58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 เนื"องจากปริมาณการ
จําหน่ายสินค้าที"เพิ"มขึ  นในระหวา่งปี และจากนโยบายการบริหารปริมาณสินค้าคงเหลือ 

- ที"ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ ลดลง 60 ล้านบาท  

บริษัทมีหนี  สินรวม 1,331 ล้านบาท ลดลงจํานวน 194 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการชําระคืนเงิน
กู้ ยืมระยะสั  นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีส่วนของเจ้าของรวมจํานวน 1,694 ล้านบาท เพิ"มขึ  น 28 ล้านบาท 
เนื"องจากการรับรู้กําไรสทุธิสําหรับปี 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สาํหรับปีสิ %นสุด ณ วันที& 31 ธันวาคม 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2559 ปี 2558 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย 2,040.36 1,987.91 

กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี/ยนเงนิตรา
ตา่งประเทศ 8.93 (4.73) 

รายได้อื/น 5.66 3.79 
รวมรายได้ 2,054.95 1,986.97 
ต้นทนุขาย 1,242.63 1,139.29 

คา่ใช้จา่ยจากการระงบัการผลติชั/วคราว 173.27 166.31 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 393.74 347.89 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 100.90 117.03 

ต้นทนุทางการเงิน 32.62 42.00 
รวมค่าใช้จ่าย 1,943.16 1,812.52 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 111.79 174.45 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงนิได้ (17.22) (41.02) 
กําไรสาํหรับปี 94.57 133.43 
กําไรเบ็ดเสร็จอื/นสําหรับปี, สทุธิจากภาษี 0.77 6.40 
กําไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 95.34 139.83 
กําไรต่อหุ้นขั !นพื !นฐาน (บาท) 4.43 6.26 

- บริษัทโอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มียอดขายจํานวน 2,040 ล้าน
บาทเพิ"มขึ  นร้อยละ 2.64 เมื"อเทียบกับปีก่อน จากการเติบโตในภมิูภาคอาเซียน เช่น ประเทศไทย 
เวียดนาม และเอเชียใต้ เชน่ ประเทศอินเดีย 

- บริษัทมีอตัรากําไรขั  นต้นที"ร้อยละ 39.1 ลดลงจากปีก่อนซึ"งมีอตัราร้อยละ 42.7 เนื"องจาก
ผลกระทบทางด้านราคาจากภาวะการแข่งขนัในธุรกิจเครื"องแก้ว และต้นทุนพลงังานที"สูงขึ  น
ในชว่งไตรมาสสดุท้ายของปี 2559 

สาํหรับค่าใช้จ่าย 

บริษทัมีคา่ใช้จ่ายจากการหยดุสายการผลิตจํานวน 173 ล้านบาท เพิ"มขึ  นร้อยละ 4 เมื"อเทียบกับปีที"ผ่าน
มา โดยเป็นการระงับการผลิตชั"วคราวเพื"อบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับการจําหน่าย และการหยุด
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สายการผลิตเนื"องจากการซอ่มบํารุงเตาหลอม มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 394 ล้านบาท เพิ"มขึ  น 46 ล้านบาท 
เมื"อเทียบกบัปีที"ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดเพื"อกระตุ้นยอดขายและค่าใช้จ่ายใน
การขนสง่ อนัเนื"องมาจากการเปลี"ยนแปลงรูปแบบการดําเนินธรุกิจในประเทศจีน  

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 101 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท เนื"องมาจากความมี
ประสิทธิผลในการบริหารคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน มีต้นทุนทางการเงินจํานวน 33 ล้านบาท ลดลง 9 ล้านบาท 
เนื"องจากการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวระหว่างงวด และในระหว่างปีบริษัทสามารถบริหารจดัการให้เกิดกระแส
เงนิสดจากการดําเนินงานอยา่งตอ่เนื"อง จงึสามารถลดการกู้ ยืมเงนิระยะสั  นเพื"อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และสง่ผล
ให้ภาระดอกเบี  ยจา่ยลดลง 

ทั  งนี   จากผลกระทบทางด้านราคาจากภาวะการแข่งขนัในธุรกิจเครื"องแก้วที"สงูขึ  น และต้นทุนการผลิต
และค่าใช้จ่ายเพื"อส่งเสริมการขายที"เพิ"มขึ  น บริษัทจึงได้ควบคุมค่าใช้จ่ายการบริหารให้เป็นไปตามแผนที"วางไว้ 
สง่ผลให้บริษัทมีผลกําไรสทุธิสําหรับปีจํานวน 95 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 38 ล้านบาท 

บริษัทมีกําไรก่อนดอกเบี  ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื"อมราคาและตดัจําหน่าย (EBITDA) ในปี 2559 เป็น
จํานวน 309 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 78 ล้านบาท 

จากการวิเคราะห์อัตราทางการเงินที"สําคัญ พบว่าบริษัทมีสภาพคล่องที"ดีใกล้เคียงกับปีก่อน และมี
ความสามารถในการชําระดอกเบี  ยและภาระผูกพันทางการเงินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี   บริษัทยงัคงรักษา
อตัราส่วนหนี  สินต่อส่วนของเจ้าของให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญากู้ ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ภายในประเทศ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดเกี"ยวกบังบการเงินดงักลา่วข้างต้น  

นายอาํนวย ศิริจนัทร์สว่าง ผู้ถือหุ้น  สอบถามวา่ บริษทัใช้สกลุเงินใดในการสง่สินค้าออกไปยงัตา่งประเทศ  

นายเสถียร ศรีใสคาํ ชี  แจงผู้ ถือหุ้นวา่ บริษัทใช้สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกลุเงินหลกัในการสง่ออก คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 55 – 60 ของรายได้รวม และใช้สกลุเงนิหยวนที"ร้อยละ 6 ที"เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 จะเป็นเงินบาท   

ผู้ถือหุ้น แนะนําให้บริษัทหลีกเลี"ยงการใช้สกลุเงินยโูร เพื"อลดความเสี"ยงจากความผนัผวนของคา่เงินและความไม่
แน่นอนทางการเมืองในกลุม่ประเทศยโุรป    

ประธานขอให้ที"ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิ  นสุดวันที"  31 ธันวาคม 2559 ตาม
รายละเอียดที"นายเสถียร ศรีใสคํา แถลง 
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มติที&ประชุม ที"ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนุมติังบการเงิน ซึ"งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี สําหรับรอบปี
สิ  นสดุ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั  งหมดของผู้ ถือหุ้นที"เข้าร่วมประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี   

ทั  งนี   ระหว่างการประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ"ม 8 ราย คิดเป็นจํานวน 46,304 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วม
ประชมุทั  งหมด 73 ราย รวมจํานวนหุ้นทั  งหมดในวาระนี   14,297,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0273 ของจํานวนหุ้น
ที"จําหน่ายได้แล้วทั  งหมดของบริษัท 

-   เห็นด้วย 14,296,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9958 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
-  งดออกเสียง  600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0042 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

วาระที& 4 พจิารณาอนุมัติการจดัสรรเงินกําไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2559 

ประธานแถลงต่อที"ประชุมว่าปี 2559 บริษัทมีผลประกอบการกําไรสทุธิ หรือกําไรสําหรับปี 2559 จํานวน 
94,573,143.83 บาท หรือเท่ากับ 4.43 บาทต่อหุ้ น ในขณะที"มีผลกําไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวนรวม 50 ล้านบาท ซึ"งไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนยัของมาตรา 116  แห่งพระราชบญัญติั
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 46 ดงันั  น บริษัทจึงไม่ต้องพิจารณาจดัสรรเงินกําไร
สทุธิประจําปีเป็นทนุสํารองตามกฎหมายอีก 

บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 ซึ"งกําหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภท
อื"นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที"บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตาม
จํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 

ในการพิจารณาจา่ยเงินปันผลนั  น บริษทัจะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระยะยาว
ดงันั  น คณะกรรมการจงึมีมติเห็นควรเสนอที"ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจา่ยเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงาน
ปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 2.22 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิต่อหุ้น รวมเป็นเงิน  
ปันผลจา่ยทั  งสิ  น 47,354,187.30 บาท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่การจา่ยเงินปันผลในอตัราที"
เสนอนั  นเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและบริษัทยงัคงมีเงินทุนที"มั"นคงสามารถรองรับการเจริญเติบโต
และขยายธรุกิจได้อยา่งตอ่เนื"อง  

โดยคณะกรรมการกําหนดให้วนัที" 24 มีนาคม 2560 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record 
Date) โดยจะรวบรวมรายชื"อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี    
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ปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนัที" 27 มีนาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที" 19 
พฤษภาคม 2560 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัดงักลา่วข้างต้น ปรากฏว่าไม่
มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม 

ประธานขอให้ที"ประชมุพิจารณาอนมุติัการจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.22 บาท ตามที"คณะกรรมการเสนอ  

มตทิี&ประชุม ที"ประชมุพิจารณาแล้วมมีติอนมุติัการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุ้นละ 2.22 บาท ตามที"คณะกรรมการ
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั  งหมดของผู้ ถือหุ้นที"เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี   

-   เห็นด้วย 14,296,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9958 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
-  งดออกเสียง  600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0042 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

วาระที& 5 พจิารณาเลือกตั %งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที&ครบกาํหนดออกตามวาระ  

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เสนอในนามของคณะกรรมการให้ที"ประชุมพิจารณาเลือกตั  งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทน
กรรมการที"ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระสรุปได้ดงันี   

นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ แถลงต่อที"ประชมุว่าตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23 ได้กําหนดไว้ว่า ในการ
ประชุมสามัญประจําปีทุกครั  ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั  งหมด 8 
ท่าน และกรรมการซึ"งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั  งใหม่ได้อีก สําหรับในการประชุมสามัญ        
ผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั  งที" 38 กรรมการที"ครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน คือ  

1) นายวรกานต์ ชโูต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2) นายชยัประนนิ วิสทุธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3) นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ทั  งนี   เพื"อสง่เสริมการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการที"ดีในเรื"องเกี"ยวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือ
หุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื"อบุคคลที"มีคณุสมบติัเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั  งแต่วนัที" 3 ตลุาคม 2559 จนถึงวนัที"  30 ธนัวาคม 2559 ทั  งนี   เมื"อ
ครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื"อบคุคลเพื"อรับการพิจารณาเลือกตั  งให้ดํารง
ตําแหนง่กรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั  ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คําแนะนําที"เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ
บริ ษัทตลอดระยะเวลาที" ดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั  ง  3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการ
อิสระตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดอื"นๆ ที"
เกี"ยวข้อง ดงันั  น คณะกรรมการจงึเห็นควรเสนอชื"อทั  ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื"อเลือกตั  งเป็นกรรมการต่ออีก
วาระหนึ"งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั  งที" 38 นี   โดยข้อมลูประวติักรรมการและผลงานได้ถูกจดัส่ง
ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

 เพื"อความโปร่งใส กรรมการซึ"งพ้นจากตําแหนง่ตามวาระดงักลา่วได้ออกจากที"ประชมุชั"วคราวเฉพาะวาระนี   
เพื"อเปิดโอกาสให้ที"ประชมุพิจารณาหรือซกัถามกรรมการที"เหลือ 

นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเกี"ยวกับการเลือกตั  งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่ง
แทนกรรมการที"ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2560 ปรากฏวา่ไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม 

นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ จงึขอให้ที"ประชมุพิจารณาเลือกตั  งกรรมการ 1) นายวรกานต์ ชโูต                     
2) นายชยัประนิน วิสทุธิผล 3) นายนภทัร อสัสกลุ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ"ง   

มตทิี&ประชุม ที"ประชมุพิจารณาแล้วมมีติอนมุติัเลือกตั  งบคุคลทั  ง 3 ท่านดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ"ง โดย
การลงคะแนนเลือกตั  งเป็นรายบคุคล ดงันี    

1) นายวรกานต์ ชโูต  ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยที"ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั  งหมดของผู้ ถือหุ้นที"เข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี    

-   เห็นด้วย 14,296,693 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9951 
-  ไมเ่ห็นด้วย  100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0007 
-  งดออกเสียง  600 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0042 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

2)  นายชยัประนนิ วิสทุธิผล ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

โดยที"ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั  งหมดของผู้ ถือหุ้นที"เข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี    
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-   เห็นด้วย 14,275,693 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.8482 
-  ไมเ่ห็นด้วย  21,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.1476 
-  งดออกเสียง  600 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0042 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

3) นายนภทัร อสัสกลุ ดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

โดยที"ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั  งหมดของผู้ ถือหุ้นที"เข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี   

-   เห็นด้วย 14,202,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9958 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
-  งดออกเสียง  600 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0042 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 จากนั  น นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์  จึงเชิญกรรมการที"ได้รับเลือกตั  งดังกล่าวกลบัเข้ามาในห้องประชุม 
และกลา่วต้อนรับกรรมการทั  งสามท่านที"ได้รับเลือกตั  งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ"ง พร้อมทั  งกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น 

วาระที& 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ&มจาํนวนกรรมการและการแต่งตั %งกรรมการใหม่  

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เสนอในนามของคณะกรรมการตอ่ที"ประชมุ 

นายชัชวิน เจ ริญรัชต์ภาคย์ แถลงต่อที"ประชุมว่า  ตามข้อบังคับหมวดที"  4 ข้อ 19 กําหนดว่า 
“คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีเท่าใดให้ที"ประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดแตต้่องไมน้่อยกว่า 5 คน และคณะกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ"งหนึ"งของจํานวนกรรมการทั  งหมดต้องมีถิ"นที"อยูใ่นราชอาณาจกัร” 

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั  ง นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ให้ดํารงตําแหน่งผู้ จัดการใหญ่และ
รักษาการกรรมการผู้ จัดการ เมื"อวนัที" 16 กันยายน 2559 ตามแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทนั  น เมื"อพิจารณาถึงคณุสมบติัที"เหมาะสมสอดคล้องตามโครงสร้างของคณะกรรมการและกลยทุธ์ในการ
ดําเนินธรุกิจของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้เพิ"ม
จํานวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากจํานวน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน  

และเสนอให้พิจารณาแต่งตั  ง นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร เป็นกรรมการบริษัทใหม ่รายละเอียดประวัติ
ปรากฏตามเอกสารที"จดัสง่ให้ก่อนการประชมุ 
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เพื"อความโปร่งใส ประธานได้เชิญ นายศิลปรัตน์ วฒันเกษตร ออกจากห้องประชมุชั"วคราว 

นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม แตป่รากฏวา่ไมมี่ผู้ ใดสอบถาม 

มติที&ประชุม ที"ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัให้เพิ"มจํานวนกรรมการเป็น 9 ท่าน และแต่งตั  งนายศิลปรัตน์ 
วฒันเกษตร เป็นกรรมการบริษัทใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ"งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี   

-   เห็นด้วย 14,295,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9888 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
-  งดออกเสียง  1,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0112 
-  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

ประธานได้เชิญ นายศิลปรัตน์ วฒันเกษตร กลบัเข้าห้องประชมุ  

วาระที&  7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนประจาํปี 2560 

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน แถลงในนามของคณะกรรมการบริษัทวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 20 กําหนดวา่ “กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที"  ซึ"งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี  ยประชุม เบี  ยเลี  ยง โบนัส” โดย 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที"และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั  งควรเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที"มีขนาด
ใกล้เคียงกนัในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรมีการทบทวนทกุปี  

คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ซึ"งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน 
และคา่ตอบแทนที"เป็นโบนสั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี    

1) ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับปี 2560 ในอัตราเดิม
เชน่เดียวกบัปี 2559 
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ปี 2560 

(ปีที&เสนอ) 
บาท/คน/เดือน 

ปี 2559 
(ปีที&ผ่านมา) 

บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการ 72,000 72,000 
กรรมการ 40,000 40,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 22,400 22,400 
กรรมการตรวจสอบ 16,000 16,000 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 14,000 14,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 10,000 10,000 

2)  ค่าตอบแทนที"เป็นโบนสั คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนที"เป็นโบนสัเป็นจํานวนเงินเท่ากบัอตัราร้อย
ละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ"งจ่ายจากผลกําไรจากการดําเนินงานของปีรอบบญัชีที"เพิ"งสิ  นสดุลง ปัดเศษ
ขึ  น/ลงให้เต็มจํานวน 10,000 บาท ซึ"งเป็นคา่ตอบแทนอตัราเดิมที"ได้รับอนมุติัจากที"ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 
ครั  งที" 37 ซึ"งเท่ากบัจํานวน 620,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่
ละท่าน  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วข้างต้น ปรากฏว่าไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่าน
ใดซกัถาม 

ประธานขอให้ที"ประชมุพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการดงัรายละเอียดตามที" นายชชัวิน เจริญรัชต์
ภาคย์ แถลง 

เลขานกุารที"ประชมุ แถลงต่อที"ประชมุวา่ ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 39(1) กําหนดว่าผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเรื"องใด ผู้ ถือหุ้นคนนั  นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื"องนั  นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั  งกรรมการ ดงันั  น นายกีรติ อสัสกลุ และนายนภทัร อสัสกลุ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ ถือหุ้น 
มีคะแนนเสียงรวมจํานวน 2,089,309 เสียง จงึเข้าเงื"อนไขตามข้อบงัคบัดงักล่าวซึ"งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจํานวน
เสียงดงักลา่วได้ถกูบนัทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว   

มติที&ประชุม ที"ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน สําหรับปี 2560 ตามที"คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั  งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ"งมาประชมุ โดยผู้ ถือหุ้นที"เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียง
ในวาระนี    
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 -    เห็นด้วย 12,301,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9951 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง  600 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0049 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที& 8 พจิารณาแต่งตั %งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 

ประธานได้มอบหมายให้ นายวรกานต์ ชโูต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที"ประชมุในนาม
ของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั  งผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท        
สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จํากดั โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ในการให้บริการและอตัราคา่สอบบญัชีซึ"งมีความเหมาะสม โดยผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตจากธรรมนิติมีคุณสมบติัครบถ้วนตามที"สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์กําหนด มีความน่าเชื"อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที"เกี"ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะที"จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตัิหน้าที"อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รายนาม
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตมีดงัตอ่ไปนี    

1) นางสาวธญัพร ตั  งธโนปจยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที" 9169 หรือ 
2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิC ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที" 4752 หรือ 
3) นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที" 6838  

โดยให้ผู้ ใดผู้หนึ"งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัสําหรับปี 2560 และในกรณีที"ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด จัดหาผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตอื"นของบริษัท
แทนได้โดย 

อนึ"ง ผู้ สอบบญัชีบริษัทมิได้สงักัดสํานักงานสอบบญัชีเดียวกันกับสํานักงานสอบบญัชีของบริษัทย่อย
ได้แก่ บริษทั Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ซึ"งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท 
Ocean Glass Trading India Private Limited ซึ"งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย ทั  งนี   เพื"อให้มั"นใจว่าบริษัทจะ
สามารถจดัทํางบการเงินได้ทันตามกําหนดเวลา บริษัทจึงได้กําหนดระยะเวลาการทํางานร่วมกันและสื"อสารให้
บริษทัยอ่ยทราบเป็นการล่วงหน้าถึงกําหนดระยะเวลาการสง่ข้อมลู 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบญัชีของบริษัทในรอบปีบญัชี 2560 เป็น
จํานวนเงินรวม 1,050,000 บาท ซึ"งเป็นอตัราที"ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 30 หรือคิดเป็นจํานวน 450,000 บาท ทั  งนี   
คา่ตอบแทนดงักลา่วไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื"นที"เรียกเก็บเท่าที"จําเป็น เชน่ คา่ใช้จา่ยในการเดินทาง เป็นต้น 
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คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที"ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตั  งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 ดงักล่าว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเกี"ยวกบัการแต่งตั  งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี ปรากฏว่า
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม 

ประธานจึงขอให้ที"ประชุมพิจารณาแต่งตั  งผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 และอนุมติัการกําหนด 
คา่สอบบญัชีประจําปี 2560 ดงัรายละเอียดตามที"แถลง  

มติที&ประชุม ที"ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั  งผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2560 และอนุมัติ
กําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 ตามที"คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั  งหมด
ของผู้ ถือหุ้นที"เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี   

ทั  งนี   ระหว่างประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ"ม 2 ราย คิดเป็นจํานวน 200 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุม
ทั  งหมด 75 ราย รวมจํานวนหุ้นทั  งหมดในวาระนี   14,297,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0282 ของจํานวนหุ้นที"
จําหน่ายได้แล้วทั  งหมดของบริษัท 

-   เห็นด้วย 14,296,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9958 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
-  งดออกเสียง  600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0042 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

วาระที& 9 เรื& องอื&นๆ  

เมื"อไมมี่ผู้ ใดเสนอเรื"องอื"นให้ที"ประชมุพิจารณา และไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ"มเติม ประธานกล่าวขอบคุณ      
ผู้ ถือหุ้นที"ได้สละเวลามาร่วมประชมุและให้ข้อคิดเห็นตา่งๆ ที"เป็นประโยชน์อยา่งยิ"งต่อบริษัท  

เลขานกุารที"ประชมุได้ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี"ยวกบั
การประชมุในครั  งนี   เพื"อบริษทัจะได้นําไปปรับปรุงการจดัประชมุครั  งตอ่ไป  

ประธานกลา่วปิดประชมุ เลิกประชมุเมื"อเวลา 15.30 นาฬิกา 

ลงชื"อ นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานที"ประชมุ 
   

ลงชื"อ นางรักดี ภกัดีชมุพล เลขานกุารที"ประชมุ 
  และผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

 


