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 งดแจกของชาํร่วย1 
 

วนัที� 24 มีนาคม 2560 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั*งที� 38 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
บริษัท โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั*งที� 37 
2. รายงานประจาํปี 2559 (จดัส่งในรูปแบบซีดีรอม)  
3. งบการเงินสําหรบัปีสิ* นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผูส้อบบัญชีรับอนุญาต (จดัส่งเป็น

เอกสาร) 
4. ประวติับุคคลผูที้�ไดร้บัการเสนอชื�อเขา้รบัการเลือกตั*งเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนผูที้�ครบกาํหนด

ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ  
5. ประวติับุคคลผูที้�ไดร้บัการเสนอชื�อเขา้รบัการแต่งตั*งเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม ่
6. แผนที�สถานที�จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั*งที� 38  
7. แบบหนังสือมอบฉนัทะ ก และ ข 
8. ประวติักรรมการอิสระที�ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
9. คาํชี* แจงขั*นตอนการลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื�อเขา้ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมผูถื้อหุน้ 
10. ขอ้บงัคบับริษัทในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ไดม้ีมติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีครั*งที� 38 ในวันองัคารที( 25 เมษายน /060 เวลา 12:44น. ณ หอ้งจูเนียรบ์อลรมู 1-2 ชั*น 3 โรงแรมพูลแมน 
กรุงเทพ แกรนด ์สุขุมวิท เลขที� 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 ทั*งนี*  เพื�อปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการที�ดี บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พรอ้มทั'งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซตข์องบริษัท(www.oceanglass.com) เป็นการล่วงหน้าในวันที(           
24 มีนาคม 2560 เพื(อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 
นอกจากนี' คณะกรรมการบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื(อบุคคลเพื(อรบัการ
พิจารณาเลือกตั'งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทรวมถึงการส่งคาํถามล่วงหนา้โดยไดป้ระกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท ตั*งแต่วนัที� 3 ตุลาคม 2559 ถึงวนัที� 30 ธันวาคม 2559 ทั*งนี*  หลงัจากครบกาํหนด
ระยะเวลาดงักล่าว ไมม่ผูีถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมเพิ�มเติม ดงันั'นการกาํหนดวาระการประชุม และการเสนอชื(อ
กรรมการ จงึมาจากมติที(ประชุมคณะกรรมการ  

 ในการนี*  คณะกรรมการจึงขอเรียนเชิญประชุมตามวนัและเวลาดังกล่าวเพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดงัต่อไปนี*   
 
  

                                                
1 เพื�อปฏิบติัตามนโยบายของสมาคมสงเสริมผูล้งทุนไทยที�ไดร้ณรงคใ์หบ้ริษัทจดทะเบียนงดแจกของชาํร่วยในงานประชุมผูถื้อหุน้เนื�องจากสมาคมฯ เล็งเห็นความสําคญัของการจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพื�อรบัทราบผลการดาํเนินงาน การบริหารจดัการของกิจการที�ผูล้งทุนตดัสินใจเขา้ไปลงทุนเป็นสาํคญั 



 
 

 

 

วาระที( 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั'งที( 37 เมื(อวันที( 26 เมษายน /059 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษัทไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั*งที� 37 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2559 โดยไดจ้ดัทํารายงานการ
ประชุมและจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลา 
ที�กาํหนด และไดม้ีการเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทตั*งแต่วนัที� 9 พฤษภาคม 2559 ซึ�งบริษัทไม่ไดร้บัการ
เสนอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าวแต่อยา่งใด  

สาํเนารายงานการประชุมดงัปรากฏตามเอกสารแนบ1 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั*งที� 
37 ซึ�งไดจ้ดัประชุมเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2559 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนี* ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  



 
 

 

 

วาระที( 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรบัปี 2559 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษัทจดัใหม้ีการรายงานเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานในรอบปีที�ผ่านมาเพื�อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาพรวมในการดาํเนิน
ธุรกิจและเหตุการณ์สาํคญัของบริษัท โดยการรายงานปรากฏอยู่ภายใตห้วัขอ้เรื�อง “คาํอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจดัการ” ในรายงานประจาํปี 2559 ตามเอกสารแนบ /  

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา เป็นขอ้มูลที�มีประโยชน์
ต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย จึงเห็นสมควรใหร้ายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรบัปี 2559 ใหที้�
ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ 

คะแนนเสียงในการลงมติ 

ไมม่ีการออกเสียงลงมติในวาระนี*  เนื�องจากเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

  



 
 

 

 

วาระที( 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินสาํหรบัปีสิ' นสุดวันที( 31 ธนัวาคม 2559 พรอ้มทั'งรายงานของผูส้อบบญัชี 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื�อใหเ้ป็นไปตามนัยของมาตรา 112 ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของ
บริษัทขอ้ MN ซึ�งกาํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิ* นสุดของ
รอบบญัชีเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรบัปีสิ* นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 
ตามที�ไดแ้สดงไวใ้นเอกสาร “งบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต” ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
ซึ�งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการแลว้ สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี*  

 

  
(หน่วย : พนับาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

สินทรพัยร์วม 3,025,492 3,013,796 

หนี* สินรวม 1,330,835 1,314,732 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท 1,694,657 1,699,064 

รวมรายได ้ 2,054,953 2,009,549 

กาํไร(ขาดทุน)กอ่นดอกเบี* ยจ่ายและภาษีเงินได ้ 144,413  135,894  

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 94,573 85,622 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้(บาท) 4.43 4.01 

จาํนวนหุน้สามญั (พนัหุน้) 21,331  21,331 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรบัปีสิ* นสุดวนัที�  
31 ธันวาคม 2559 ซึ�งไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนี* ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  



 
 

 

 

วาระที( 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรสุทธิและการจา่ยเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2559 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้โดยคาํนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในระยะยาวเป็น
สาํคญั ทั*งนี*  บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามนัยของมาตรา RRS แห่งพระราชบญัญติับริษัท
มหาชนจาํกดั พ.ศ. TSNS และตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ MS ซึ�งกาํหนดหา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภท
อื�นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล เงินปันผลใหแ้บ่งตาม
จาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

ความเหน็คณะกรรมการ  

สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 94,573,143.83 บาท คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการ
ดาํเนินงาน ปี 2559 ดงัรายละเอียดต่อไปนี*    

1. เงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2559 

1.1 พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัในอัตราหุน้ละ 2.22 บาท จาํนวน 21,330,715 หุน้    
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั*งสิ* น 47,354,187.30 บาท โดยเป็นการจ่ายจากเงินปันผลจากกาํไรที�เสีย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 โดยผูร้บัเงินปันผลจะถูกหกัภาษี ณ ที�จ่ายตามหลกัเกณฑแ์ละ
เงื�อนไขที�กําหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไดร้ับ
เครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรษัฎากร  

ทั*งนี* บริษัทมีกาํไรสะสมจดัสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวนรวม 50,000,000 บาทซึ�งไม่น้อย
กว่ารอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียนตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดัพ.ศ 
2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 46 ดงันั*น บริษัทจึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นเงิน
สาํรองตามกฎหมายอีก 

โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลขา้งตน้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

1.2 กาํหนดใหว้นัที� 24 มีนาคม 2560 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล โดยจะ
รวบรวมรายชื�อตามมาตรา TTS ของพรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. TSNS (แกไ้ขเพิ�มเติม
พ.ศ. TSSR) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ในวันที� 27 มีนาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงิน 
ปันผลในวนัที� 19 พฤษภาคม 2560  

ทั*งนี*  สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอน ซึ�งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมติัจากที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั*งที� 38 

2. เงินกาํไรสุทธิส่วนที�เหลือใหจ้ดัสรรเป็นกาํไรสะสมต่อไป 

ขอ้มูลการจา่ยเงินปันผล 

 
2559 2558 2557 2556 2555 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (ลา้นบาท) 94 133 47 (43) (60) 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท) 4.43 6.26 2.20 (2.02) (2.82) 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 2.22 3.13 1.10 - - 
Dividend Payout Ratio 50% 50% 50% N.A. N.A. 

คะแนนเสียงในการลงมติ 

วาระนี* ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 
 

 

 

วาระที( 5 พิจารณาเลือกตั'งกรรมการบรษิัทแทนกรรมการที(ครบกาํหนดออกตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ TN กาํหนดวา่ “ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั*ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง
เป็นจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกล้
ที�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั*น ใหจ้บั
ฉลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ใหก้รรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั*น เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 
กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจจะไดร้บัการเลือกตั*งใหมไ่ด”้  

ในปี 2560 บริษัทมีคณะกรรมการจาํนวน 8 ท่าน โดยกรรมการที�ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งมีจํานวน N ท่าน 
ดงัรายนามต่อไปนี*  

1) นายวรกานต ์ชูโต  กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) นายชยัประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  

3) นายนภทัร อสัสกุล  กรรมการ 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

ทั*งนี*  เพื�อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที�ดีในเรื�องเกี�ยวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ 
บริษัทจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาตามกระบวนการสรร
หากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั*งแต่วนัที� 3 ตุลาคม 2559 จนถึงวนัที� 30 ธันวาคม 2559 ทั*งนี*  เมื�อ
ครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั*งใหด้ํารง
ตาํแหน่งกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงไดพิ้จารณาและเห็นว่ากรรมการซึ�งครบกาํหนดออกตามวาระ
ทั*ง 3 ท่าน ไดท้าํหน้าที�ในตาํแหน่งกรรมการบริษัทอยา่งเต็มที� และมีคุณสมบติัเหมาะสมที�จะดาํรงตาํแหน่งปฏิบติั
หน้าที�กรรมการบริษัท อันเป็นคุณประโยชน์แก่บริษัทต่อไปได ้จึงเห็นสมควรเสนอใหเ้ขา้รับการเลือกตั*งดํารง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการไดพิ้จารณาบุคคลที�ไดร้บัการเสนอครั*งนี*  โดยผ่านกระบวนการกลั �นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ�งมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาจากคุณสมบติั ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท  

โดยกรรมการรายเดิมที�ไดร้ับการเสนอชื�อเป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดัและ
ไม่มีลักษณะตอ้งหา้มในการดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ ตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และไดป้ฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม
เต็มความสามารถ ตลอดจนใหค้ําแนะนําที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที�ดํารง
ตาํแหน่งกรรมการ  โดยกรรมการอิสระ T ท่าน ไดแ้ก่ นายวรกานต ์ชูโต และ นายชัยประนิน วิสุทธิผล ซึ�งดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ i ปี สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง 
อีกทั*งไดนํ้าประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญมาเป็นขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท             



 
 

 

 

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นําเสนอต่อที�
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั*งกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ
หนึ�งโดยมีรายนามต่อไปนี*  

1) นายวรกานต ์ชูโต  กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) นายชยัประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  

3) นายนภทัร อสัสกุล  กรรมการ 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

รายนามและประวติับุคคลผูที้�ไดร้ับการเสนอชื�อเข้ารับการเลือกตั*งเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการ และนิยาม
กรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนี* ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

  



 
 

 

 

วาระที( 6 พิจารณาอนุมตัิการเพิ(มจาํนวนกรรมการและการแต่งตั'งกรรมการใหม่ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามขอ้บงัคบัหมวดที� M ขอ้ Ri กาํหนดวา่ “คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีเท่าใดใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนดแต่
ตอ้งไม่น้อยกว่า S คน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ� งของจํานวนกรรมการทั*งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยู่ใน
ราชอาณาจกัร”  

ดว้ยคณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั*งนายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ใหด้ํารงตําแหน่งผูจ้ัดการใหญ่และรักษาการ
กรรมการผูจ้ดัการ เมื�อวนัที� 16 กนัยายน 2559 ตามแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทนั*น
เมื�อพิจารณาถึงคุณสมบติัที�เหมาะสมสอดคลอ้งตามโครงสรา้งของคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอใหเ้พิ�มจํานวนกรรมการบริษัทอีก             
1 ท่าน จากจาํนวน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และเสนอใหพิ้จารณาแต่งตั*งนายศิลปรตัน์ วฒันเกษตร เป็นกรรมการ
บริษัทใหม ่รายละเอียดประวติัปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ�งมี
หลักเกณฑก์ารพิจารณาจากคุณสมบัติที�เหมาะสมสอดคลอ้งตามโครงสรา้งคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรใหนํ้าเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเพิ�มจํานวนกรรมการอีก 1 ท่าน
จาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และใหแ้ต่งตั*ง นายศิลปรตัน์ วฒันเกษตร เป็นกรรมการบริษัทใหม ่

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนี* ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  



 
 

 

 

วาระที( 7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ประจาํปี 2560 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที� ซึ� ง

ค่าตอบแทนไดแ้ก ่เงินเดือน เบี* ยประชุม เบี* ยเลี* ยง โบนัส”  

โดยหลักเกณฑ์และขั*นตอนการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการนั*น ควรกําหนดใหเ้หมาะสมกับ

ภาระหนา้ที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั*งควรเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม

บริษัทที�มีขนาดใกลเ้คียงกนัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และควรมีการทบทวนทุกปี โดยผ่านขั*นตอน

การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อ

นําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยองคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการมีดงัต่อไปนี*  

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 

 บาท/คน/เดอืน 
 ปี /060 

(เสนออตัราเดิม) 
ปี /009 

 (อตัราปัจจุบนั) 
คณะกรรมการบรษิัท   
    ประธานคณะกรรมการ jT,kkk jT,kkk 
    กรรมการ Mk,kkk Mk,kkk 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 22,400 22,400 
  กรรมการตรวจสอบ  16,000 16,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
14,000 14,000 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 10,000 

2) ค่าตอบแทนที�เป็นโบนัส 

เสนอใหค้งอตัราเดิมเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัอตัรารอ้ยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ�งจ่ายจากผลกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของปีรอบบญัชีที�เพิ�งสิ* นสุดลง ปัดเศษขึ* น/ลงใหเ้ต็มจาํนวน 10,000 บาท ซึ�งเป็นค่าตอบแทน

อตัราเดิมที�ไดร้บัอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ประจําปี ครั*งที� 37 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณา

จดัสรรใหก้รรมการแต่ละท่าน  

3) สิทธิประโยชน์อื�นๆ -ไมม่ี- 
 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรนําเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั*งค่าตอบแทนที�เป็นโบนัสตามขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  



 
 

 

 

คะแนนเสียงในการลงมติ 

วาระนี* ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม        

ในการนี* กรรมการท่านใดที�เป็นผูถื้อหุน้และมีส่วนไดส้่วนเสียเกี�ยวกับวาระการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจาํปี 2560 ไม่มีสิทธิลงคะแนน

เสียงในวาระนี*  

  



 
 

 

 

วาระที( 8 พิจารณาแต่งตั'งผูส้อบบญัช ีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ดว้ยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ที� NN กําหนดใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั*ง

ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและเสนอใหแ้ต่งตั*งผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั (“ธรรมนิติ”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทแทนผูส้อบบญัชีจากบริษัท            

ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เนื�องจากคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาถึงประสบการณ์ใน

การใหบ้ริการและอัตราค่าสอบบัญชีซึ�งมีความเหมาะสม โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมนิติมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามที�สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพยก์าํหนด มีความน่าเชื�อถือและ

ประสบการณ์เพียงพอ และไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนไดส้่วนเสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะที�จะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าที�อยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด จึงมี

ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนุญาตคนใด

คนหนึ� งเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสําหรับปี 2560 และในกรณีที�         

ไมส่ามารถปฏิบติังานได ้ใหธ้รรมนิติจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื�นของบริษัทแทนได ้

รายนามผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตมีดงัต่อไปนี*   

ชื�อ ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตเลขที� 

จาํนวนปีที�เป็นผูส้อบบญัชี
ใหบ้ริษัท 

 

1. นางสาวธญัพร ตั*งธโนปจยั 9169 
เสนอใหเ้ป็นผูส้อบบัญชี

ประจาํปี 2560 เป็นปีแรก 

หรือ 
2. นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัดิm 4752 หรือ 

 3. นางสาววนันิสา งามบวัทอง 6838  

โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบัปี 2560 เป็นจาํนวนเงินรวม 1,050,000 บาทลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 30.0 

ทั*งนี* ค่าธรรมเนียมดงักล่าว ไมร่วมค่าใชจ่้ายอื�นที�เรียกเก็บเท่าที�จาํเป็น เช่น ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง เป็นตน้  

รายละเอียด ปี 2560 
(ปีที(เสนอ) 

(บาท) 

ปี 2559 
(ปีที(ผ่านมา) 

 (บาท) 

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจาํปี สาํหรบั
ปีสิ* นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 

480,000 900,000 

ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายไตรมาส  
รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 160,000 บาท 

570,000 600,000 

รวมทั'งสิ' น 1,050,000 1,500,000 

ค่าใชจ้า่ยอื�นที�จาํเป็น ตามค่าใชจ่้ายจริง ตามค่าใชจ้่ายจริง 

 

 



 
 

 

 

อนึ� ง ผูส้อบบัญชีบริษัทมิไดส้ังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทย่อยไดแ้ก่ Ocean Glass Trading 
(Shanghai) Co., Ltd. ซึ�งจดทะเบียนในสาธารณรฐัประชาชนจีน และบริษัท Ocean Glass Trading India Private 
Limited ซึ�งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย ทั*งนี*  เพื�อใหม้ั �นใจว่าบริษัทจะสามารถจัดทํางบการเงินไดท้ันตาม
กาํหนดเวลา บริษัทจึงไดก้าํหนดระยะเวลาการทาํงานร่วมกนัและสื�อสารใหบ้ริษัทย่อยทราบเป็นการล่วงหน้าถึง
กาํหนดระยะเวลาการส่งขอ้มูล  

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่า ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจากธรรมนิติ มีประสบการณ์ในการใหบ้ริการ และมีอัตราค่าสอบ
บัญชีที�ความเหมาะสม โดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด มีความน่าเชื�อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไมมี่ความสัมพนัธ์หรือ
ส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดังกล่าวในลกัษณะที�จะมี
ผลกระทบต่อการปฏบิติัหน้าที�อย่างเป็นอิสระแต่อยา่งใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั*งผูส้อบบญัชี และ
กาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี*  

•  แต่งตั*งนางสาวธญัพร ตั*งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 9169 หรือ นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิm 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 4752 หรือ นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 6838 
จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทโดยใหค้นใดคนหนึ� งเป็นผูท้ําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสําหรับปี 2560 และในกรณีที�ผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติงานไดใ้หบ้ริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จดัหาผูส้อบบัญชี   
รบัอนุญาตอื�นของบริษัทแทนได ้

•  โดยกําหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบัปี 2560 เป็นจาํนวนเงินรวม 1,050,000 บาท ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 
30.0 ทั*งนี* ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายอื�นที�เรียกเก็บเท่าที�จาํเป็นเช่นค่าใชจ้่ายในการเดินทาง
ฯลฯเป็นตน้ 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนี* ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  



 
 

 

 

วาระที( 9 เรื(องอื(น ๆ (ถา้มี) 

 
  



 
 

 

 

บริษัทกาํหนดใหว้นัที� 24 มีนาคม 2560 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื�อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปีครั*งที� 38 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 27 มีนาคม 2560 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษัทโอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที�ดงักล่าว พรอ้มกนันี*  บริษัทไดแ้นบแผนที�สถานที�จดัประชุมมาพรอ้มกนันี*  ตามเอกสารแนบ 6 

เพื�อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกจึงขอใหท้่านผูถื้อหุน้ และ/หรือ ท่านผูร้บัมอบ
ฉนัทะ โปรดแสดงหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม หรือโปรดนําหนังสือมอบฉันทะพรอ้มแนบเอกสารสาํคญัประกอบการ
มอบฉนัทะแสดงต่อพนักงานผูร้บัลงทะเบียนตั*งแต่เวลา RT.kk น. เป็นตน้ไป ทั*งนี*  หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแต่งตั*งบุคคลอื�น
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข  
ที�แนบมาพรอ้มนี* ตามรายการเอกสารแนบ 7 ในกรณีที�ท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทดังรายนาม
และประวติัปรากฏตามเอกสารแนบ 8 กรุณาระบุชื�อผูร้บัมอบฉันทะพรอ้มแนบเอกสารสาํคญัประกอบการมอบฉันทะโดย
บริษัทขอแนะนําใหใ้ชห้นังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ�งทา่นสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนไดอ้ย่างชัดเจนและโปรดจดัส่ง
เอกสารมายงัสาํนกัเลขานุการบรษิัท บริษัท โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) เลขที( 75/88-91 อาคารโอเชี(ยนทาวเวอร ์2 
ชั'น 34 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 14114 ภายในวันศุกรท์ี( 
21 เมษายน 2560 ทั*งนี*  ท่านสามารถศึกษารายละเอียดขั*นตอนการลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื�อเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนรวมถึงขอ้บังคับบริษัทในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุน้ตามรายการเอกสารแนบ 9 และ 10 
ตามลาํดบั 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์

ประธานกรรมการ 

 
เลขานุการบริษัท 
โทรศพัท์: 0 2661 6556 ต่อ 501  
อีเมลล์: ir@oceanglass.com   
  



 
 

 

 

เอกสารแนบ 1 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั*งที� 37 

 

  



หน้า 1 ของ 21   บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ครั #งที% 37 

 
 

 
บริษัท โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน)  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ครั%งที& 37 
__________________________________________________________________________________ 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั �งที� 37 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2559 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 กรรมการผู้จดัการ 
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 รองกรรมการผู้จดัการ การขายและการตลาด 
2. นางจนัตนา ศรีสมานไมตรี ผู้ อํานวยการบริหาร บญัชีการเงิน 
3. นางสาวจริยา แสงไชยญา ผู้ อํานวยการบริหาร การผลิต 
4. นายรวิศ อิงคณิสร ผู้ อํานวยการบริหาร ซพัพลายเชน 
5. นายอเูดย์ แชงการ์ เวอร์มา  ผู้ อํานวยการบริหาร พฒันาลกูค้าและชอ่งทางจดัจําหน่าย 

ผู้สอบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

นายประสิทธิC เยื�องศรีกลุ ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2558 

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�มาร่วมประชุม และได้แนะนํากรรมการทุกท่าน ผู้สอบบญัชีของบริษัท ที�ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารต่อที�
ประชมุ  

จากนั �นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบงัคับกําหนดไว้ว่า ที�ประชุมต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจาก 
ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดของ
บริษัท บดันี � มีผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเองจํานวน 44 คน ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 27 คน รวม
จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งสิ �น 71 คน ถือหุ้นรวม 14,471,193 หุ้น จากจํานวนหุ้นสามญัที�ออกจําหน่ายและชําระ
แล้วทั �งสิ �น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.842 จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 36 ประธานจึง
กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั �งที� 37 

ประธานได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน ทําหน้าที�ผู้ แทนของที�ประชุมเป็นสกัขีพยานการนับคะแนนในที�
ประชมุ จากนั �นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภกัดีชมุพล เป็นเลขานุการที�ประชมุและเป็นผู้ชี �แจงต่อที�ประชุม
ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชมุ โดยได้กล่าวว่า บริษัทคํานึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทุก
กลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั �งให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึง การส่งคําถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั �งแต่วันที� 1 ตลุาคม 2558 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ทั �งนี � 
หลังจากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื�อ
กรรมการเพื�อรับการเลือกตั �งสําหรับการประชุมครั �งนี � ดงันั �น การกําหนดวาระการประชุม และการเสนอชื�อ
กรรมการ จงึมาจากมติที�ประชมุคณะกรรมการตามที�ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ  

ทั �งนี � เพื�อความถกูต้องในการออกเสียงลงคะแนน นางรักดี ได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้น 
และผู้ รับมอบฉันทะ ได้รับทราบ โดยผู้ ถือหุ้นที�ได้ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับชุดบัตร
ลงคะแนนเสียง ซึ�งจะถือว่าการลงทะเบียนของท่านได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยในชุดบตัรลงคะแนนจะประกอบไป
ด้วยบตัรออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ และบตัรแสดงความจํานงเพื�อเยี�ยมชมโรงงาน โดยผู้ ถือหุ้นที�มีความ
ประสงค์จะเยี�ยมชมโรงงาน สามารถลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเยี�ยมชมโรงงาน สําหรับวันเยี�ยมชมโรงงาน          
ได้กําหนดให้มีขึ �นในวนัที� 26 พฤษภาคม 2559 รับจํานวนไม่เกิน 50 ท่าน ทั �งนี � เจ้าหน้าที�ของบริษัทจะดําเนินการ
ติดตอ่ผู้ ถือหุ้นทางโทรศพัท์ภายในวนัที� 16 พฤษภาคม 2559 เพื�อยืนยนัการเดินทางอีกครั �งหนึ�ง 
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สําหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในชดุบตัรออกเสียงลงคะแนน จะประกอบด้วย ชอ่งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง เพื�อความถกูต้องในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ยกเว้นกรณี custodian 
สามารถทําเครื�องหมายหน้าช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ�งเท่านั �น หากท่าน
ลงคะแนนเกินกวา่ 1 ช่อง หรือลงคะแนนเกินกว่าคะแนนเสียงที�มอียู ่หรือบตัรลงคะแนนมีการขีดฆา่โดยไมมี่การลง
ลายมือชื�อกํากบั จะถือวา่บตัรลงคะแนนดงักลา่วเป็นบตัรเสีย  

ทั �งนี � สําหรับการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระ ว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นทุกท่านเห็นด้วยด้วยคะแนน
เสียงเอกฉนัท์ตามมติที�นําเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนนที�บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ เมื�อลงคะแนนเสร็จ กรุณาชูมือขึ �นเพื�อเจ้าหน้าที�บริษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนน โดยบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ ที�ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั �น 
ยกเว้นในวาระที� 5 เรื�องการเลือกตั �งกรรมการ เจ้าหน้าที�ของบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทุกคน ไม่ว่า
ท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงสําหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที�ไม่
เห็นด้วยและงดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ และส่วนที�เหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที�เห็นด้วยในระเบียบวาระนั �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  

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

เว้นแตข้่อบงัคบักําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นนั �นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี �  
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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 �นประธานจงึดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี �  

วาระที& 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาํปี ครั%งที& 36 เมื&อวันที& 28 เมษายน 2558 

ประธานได้เสนอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั �งที� 36 เมื�อ
วนัที� 28 เมษายน 2558 โดยรายงานการประชมุดงักล่าวได้จดัทําขึ �นและนําส่งกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที�กฎหมายกําหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชมุ
บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั �งแตว่นัที� 9 พฤษภาคม 2558 สําเนารายงานการประชมุดงักล่าวได้ถกูจดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุครั �งนี �แล้ว  

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นในที�ประชมุทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื�น  
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มตทิี&ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมมีติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั �งที� 36 เป็นรายงาน
การประชมุที�ถกูต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี � 

-   เห็นด้วย        14,521,198 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9456 
-  ไมเ่ห็นด้วย  7,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0544 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

วาระที& 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2558 

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ และนายกีรติ อสัสกุล กรรมการ
ผู้ จดัการ แถลงในนามของคณะกรรมการให้ที�ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานโดยรวมสําหรับปี 2558 ดงัมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ซึ�งบริษัทได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั �งนี �แล้ว  
สรุปได้ดงันี � 

นายชัยประนิน วิสุทธิผล ได้แถลงว่า เพื�อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้กําหนดวิสยัทัศน์ 
(Vision) ไว้ว่า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ�งในผู้นําตลาดโลก ด้วยนวตักรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการ
บริหารจดัการ พร้อมทั �งมุง่มั�นสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า โดยบริษทัเจริญเติบโตและมีผลกําไรอย่างต่อเนื�อง” 
และมีพันธกิจ (Mission) คือ “สร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเครื�องแก้วคุณภาพดี” ซึ�งบริษัทได้กําหนด
ยทุธศาสตร์และเปา้หมายองค์กรทั �งระยะสั �นและระยะยาวเพื�อให้บรรลตุามวิสยัทศัน์ดงักลา่วอยา่งตอ่เนื�อง 

หลงัจากนั �นนายกีรติ อสัสกลุ ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานในปี 2558 ดงันี �  

1. บริษัทมีรายได้จากการขายในงบการเงินรวม 1,987.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 4.31  

2. มีสดัสว่นรายได้จากการขายในประเทศร้อยละ 27 และตา่งประเทศร้อยละ 73  

3. มีอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 42.7 เพิ�มขึ �นจากปี 2557 ซึ�งมีอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 35.52 เพิ�มขึ �นร้อยละ 
7.17 จากปีก่อน 

4. บริษัทสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน  
133.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นกําไร 6.26 บาทตอ่หุ้น 
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ด้านการตลาดและการพฒันาตราผลิตภัณฑ์ 

ในปีที�ผ่านมา บริษัทดําเนินงานด้านการตลาดและการพัฒนาตราผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื�องเพื�อสร้าง
มลูค่าของผลิตภณัฑ์ผ่านการบริหารตราผลิตภณัฑ์ทั �ง 3 ตราสินค้า ได้แก่ Ocean, Ocean Professional และ 
Lucaris โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายในแตล่ะตราสินค้าที�แตกตา่งกนั 

1. Ocean สําหรับกลุม่ลกูค้าประเภทธุรกิจค้าปลีก  
2. Ocean Professional สําหรับกลุม่ลกูค้าประเภทโรงแรม ร้านอาหาร 
3. Lucaris เป็นแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั�ว ซึ�งได้วางตําแหน่งตราสินค้าไว้เป็นระดับพรีเมียม 

(Premium Brand) 
ในปีที�ผ่านมา บริษัทมีสัดส่วนการขายผ่าน 3 กลุ่มลูกค้า ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริการทางอาหาร (Food 

Service) มีสดัส่วนการขายเท่ากบัร้อยละ 43 กลุ่มธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) มีสดัส่วนการขายเท่ากบัร้อยละ 32 และ
กลุม่ธรุกิจค้าปลีก (Retail) มีสดัสว่นการขายเท่ากบัร้อยละ 25 

บริษัทยงัคงมุ่งเน้นการทํากิจกรรมด้านการตลาดและส่งเสริมการขายภายใต้ตราสินค้า Ocean และ 
Lucaris อย่างต่อเนื�อง โดยในปี 2558 บริษัทได้เปิดตัวแก้วไวน์คริสตัลคอลเล็กชั�นใหม่ “Desire” พร้อมกับ
นวัตกรรม แอร์ลูเมย์ (Aerlumer) ที�ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบตัรแล้ว โดยแก้วไวน์คริสตัลคอลเล็กชั�นใหม่นี �       
ได้รับการออกแบบโดยทีมงานออกแบบ Lucaris และกลุ่มซอมเมอลิเยร์ (Sommelier) ที�มีชื�อเสียงในประเทศ
ฮอ่งกง นําทีมโดย Mr. Nelson Chow ประธานสมาคมฮ่องกงซอมเมอลิเยร์  

นอกจากนี � Lucaris ยงัมีกิจกรรมทางการตลาดและการสร้างตราสินค้าทั �งในประเทศและต่างประเทศ
อยา่งตอ่เนื�อง เชน่ การจดังาน Lucaris Master Class การเป็นผู้สนบัสนนุเครื�องแก้วหลกัในงานแขง่ขนัเครื�องซอม
เมอลิเยร์ในประเทศไทย จีน และบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงงานการกศุล เชน่ Bangkok Chef Charity 

สําหรับเครื�องแก้ว Ocean และ Ocean Professional บริษัทได้ออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ ได้แก่ แก้วเบียร์
รุ่น Metropolitan และแก้วกาแฟรุ่น Caffé Premio และมีกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายได้แก่ Summer 
Campaign และ Festive Campaign ในห้างค้าปลีกในประเทศและตลาดหลกัในภมิูภาค นอกจากนี � บริษัทยงัได้
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดบันานาชาติในตลาดเอเชีย อาทิเช่น งาน International Food and Hospitality Fair 
ประเทศอินเดีย งาน HOTELEX (Shanghai International Hospitality Equipment & Supply Expo) ประเทศจีน 
เป็นต้น  

ด้านการผลิต  

บริษัทมุ่งเน้นในคณุภาพของทุกกระบวนการผลิตมาโดยตลอด เพื�อให้มั�นใจว่าลกูค้าจะได้รับสินค้าและ
บริการที�ดีที�สดุเท่านั �น 
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ในปี 2558 บริษัทปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามแผนงานที�วางไว้ ซึ�งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
เป็นที�น่าพอใจ นอกจากการนําหลกั TQM (Total Quality Management) มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื�องแล้ว บริษัท
ยงัได้นําโครงการ Lean Six Sigma เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื�อลดของเสีย โดยในปีที�ผ่านมาบริษทัได้ดําเนิน
โครงการด้านสิ�งแวดล้อมได้แก่ โครงการประหยัดพลังงาน โดยความร่วมมือกับที�ปรึกษาการจัดการพลังงาน 
บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟวิ�ง จํากัด   การได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ�งแวดล้อม ISO 
14001 เมื�อวนัที� 9 กมุภาพนัธ์ 2559  นอกจากนี � บริษัทยงัได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเดน่ด้านความปลอดภยั                        
อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานระดบัจงัหวดั 

ด้านการเงนิ 

นายกีรติ อสัสกลุ ได้แถลงต่อที�ประชมุถึงผลประกอบการด้านการเงินของบริษัทในรอบปีสิ �นสดุ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2558  

บริษทัและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจํานวน 1,987.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.31 โดยมี
สาเหตหุลกัจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที�ชะลอตวั ประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศจีนและเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศยุโรปที�ยังไม่ฟื�นตัว ส่งผลให้ยอดขายทั �งในและต่างประเทศของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม ด้วย
ประสิทธิภาพในการผลิตที�ดีขึ �นทั �งผลิตภณัฑ์โซดาไลม์ และคริสตลัลีน ประกอบกบัต้นทนุพลงังานที�ลดลงส่งผลให้
ต้นทนุการผลิตลดลงจํานวน 200.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.94 เมื�อเทียบกบัปีก่อน บริษัทจึงมีอตัรากําไร
ขั �นต้นที�ร้อยละ 42.7 เพิ�มขึ �นจากปีก่อนซึ�งมีกําไรขั �นต้นร้อยละ 35.52  

ในด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 347.8 ล้านบาท ลดลง
เล็กน้อยจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจากกิจกรรมด้านการตลาดทั �งในและต่างประเทศ ซึ�งเป็นไป
ตามแผนงานที�วางไว้ ทั �งนี � บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 117.0 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 13.82 จากปี
ก่อนอนัเนื�องมาจากการซอ่มบํารุงเตาหลอมระหว่างปี บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการหยดุสายการผลิตจํานวน 166.3 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.24 เมื�อเทียบกับปีที�ผ่านมาโดยเป็นการหยุดสายการผลิตเพื�อบริหารจัดการสินค้า
คงเหลือให้สมดลุกบัการจําหนา่ย และการหยดุสายการผลิตเนื�องจากการซอ่มบํารุงเตาหลอม 

บริษทัมีต้นทนุการเงินจํานวน 42.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.61 เนื�องจากการจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว
ระหวา่งงวด และในระหว่างปีบริษัทสามารถบริหารจดัการให้มีเงินทนุหมนุเวียนที�เพียงพอ จึงไม่จําเป็นต้องกู้ เงิน
เพิ�มเติมแตอ่ยา่งใดทําให้ภาระดอกเบี �ยจา่ยลดลง 

บริษทัมีกําไรก่อนดอกเบี �ยจา่ยภาษีและค่าเสื�อมราคา หรือ EBITDA ในปีที�ผ่านมาเท่ากบั 386.9 ล้านบาท 
เพิ�มขึ �นจากปีก่อนหน้า 90.9 ล้านบาท โดยมีกําไรสทุธิสําหรับปี 2558 จํานวน 133.4 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 
86.4 ล้านบาท  
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ด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,191.0 ล้านบาท 
เพิ�มขึ �นจากปีก่อนจํานวน 34.4 ล้านบาท เป็นผลจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�เพิ�มขึ �นจํานวน 22.9 
ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 24.2  บริษัทมีสินค้าคงเหลือ เพิ�มขึ �นจํานวน 62.3ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 6.3 
และการลงทนุเพิ�มของสินทรัพย์ในระหวา่งงวดจํานวน 128.0 ล้านบาท  

บริษัทมีหนี �สินรวม 1,524.9 ล้านบาท ลดลงจํานวน 81.9 ล้านบาท อนัเป็นผลจากการจ่ายคืนเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยเป็นการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ตามสญัญา บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 
1,666.0 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 116.3 ล้านบาท เนื�องจากการรับรู้กําไรสทุธิระหว่างงวด 

จากการวิเคราะห์อัตราทางการเงินที�สําคัญ พบว่าบริษัทมีสภาพคล่องที�ดีขึ �นจากปีที�ผ่านมา และมี
ความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและภาระผูกพันทางการเงินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี �บริษัทยังคงรักษา
อตัราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญากู้ ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ภายในประเทศ 

ด้านการกาํกับดแูลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล 

 นายจกัรี ได้แถลงต่อที�ประชมุว่า ในการดําเนินงานด้านบรรษัทภิบาล บริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากบั
ดแูลกิจการ อ้างอิงจากหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ด้วยความ
ซื�อสตัย์สจุริต ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง เพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

 โดยในปี 2558 บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกํากับดูแลกิจการที�ดี จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทยในระดบั “ดีเยี�ยม” (Very Good) และบริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจดัประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 จดัโดยสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทยในระดบั “ดีเยี�ยม” (Excellence) นอกจากนี � 
ตามที�บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคําประกาศเจตนารมย์ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริต” เพื�อสนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุลากรทกุระดบัปฏบิติัหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต ยดึมั�นการดําเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ ซึ�งในปีที�ผ่านมา บริษัทได้มีพฒันาการในเรื�อง
ดังกล่าวได้แก่ การจัดทํานโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั�น เพื�อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่พนักงานทุกระดับ              
และได้สื�อสารให้แก่พนกังานทราบผ่านการจดัอบรม “ทบทวน จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” นอกจากนี � บริษัท
ยงัได้สื�อสารนโยบายดงักลา่วตอ่บคุคลภายนอกผ่านชอ่งทาง website ของบริษทั และจดัให้มีช่องทาง การแจ้งข้อ
ร้องเรียน การให้เบาะแสเกี�ยวกับการทุจริต และกําหนดให้มีมาตรการรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน และผู้ แจ้ง
เบาะแส โดยขณะนี � บริษทัอยูร่ะหว่างจดัทําแบบประเมินตนเอง เพื�อขอรับประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทุจริต โดยได้แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้สอบทานแบบประเมินตนเอง ตามแบบที�สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยได้กําหนดไว้ 
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ด้านการจดัการเพื&อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

บริษัทได้จดักิจกรรมมอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรของพนักงานเป็นประจําทุกปี นอกจากนี � ชมรมจิต
อาสาของบริษัทและพนักงานทั�วไปได้ร่วมกันจัดโครงการ “อาสาทําดี เพื�อน้อง” ร่วมทาสีโต๊ะ เก้าอี � และสนาม
โรงเรียนคลองบางปิ �ง จงัหวดัสมทุรปราการ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพิ�มเติม เกี�ยวกับผลการดําเนินงาน
โดยรวมในรอบปี ���� ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นขอสอบถามเพิ�มเติม มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

1. นางประพาพรรณ อินนัดดา ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงประเด็นเกี�ยวกับต้นทุนการผลิตที�ลดลงว่าเกิดจาก
สาเหตใุด  

นายกีรติ  เรียนชี �แจงผู้ ถือหุ้นว่า เหตทีุ�ต้นทนุการผลิตลดลงนั �น เป็นผลมาจากต้นทุนด้านพลงังานที�ลดลง 
และประสิทธิภาพในการผลิตที�ดีขึ �น โดยบริษัทมคีวามพยายามลดต้นทนุการผลิตและเลือกใช้วตัถุดิบที�มี
คุณภาพดี พร้อมทั �งควบคุมราคาให้อยู่ในงบประมาณที�วางไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถลดต้นทุน
วตัถดุิบได้มาก แตบ่ริษัทสามารถลดปริมาณของเสียให้น้อยลงได้ ซึ�งส่งผลให้บริษัทสามารถนําสินค้าที�ดี
ออกมาจําหน่ายได้มากขึ �น 

 ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเติมเกี�ยวกบัสดัสว่นที�ลดลงระหว่างต้นทุนของวตัถดิุบซึ�งบริษัทสามารถควบคมุได้ 
กบัต้นทนุพลงังาน 

นายกีรติ  เรียนชี �แจงผู้ ถือหุ้นว่า ในปีที�ผ่านมาบริษัทสามารถประหยดัต้นทุนในส่วนนี �ได้เป็นสัดส่วน
โดยประมาณครึ�งต่อครึ�ง ซึ�งต้นทุนพลงังานนั �น ได้แก่ค่าไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ โดยบริษัทได้ซื �อก๊าซ
ธรรมชาติจาก บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ซึ�งมีสตูรในการคํานวณราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิงกับราคา
นํ �ามนั โดยบริษัทใช้ก๊าซธรรมชาติในการหลอมละลายนํ �าแก้วเป็นหลกั รวมทั �งใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบ 
คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เพื�อเป็นแรงอดัลมในการเดินเครื�องจกัร  

 นอกจากนี � ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเติมถึงสาเหตทีุ�บริษัทแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี�ยวกบั
การหยดุสายการผลิต  

นายกีรติ เรียนชี �แจงผู้ ถือหุ้นวา่ สาเหตทีุ�บริษัทหยดุสายการผลิตเนื�องจาก 1) เพื�อบริหารสินค้าคงคลงัอนั
เกิดจากกําลงัการผลิตที�มีมากกวา่การขาย ซึ�งบริษัทจะไม่เก็บสินค้าคงคลงัให้นานเกินกว่าที�จําเป็น และ 
2) เพื�อซ่อมบํารุงเตาหลอม อนัถือเป็นกระบวนการปกติของบริษัท โดยทุก 5-6 ปี บริษัทจะปิดเตาหลอม
เพื�อซ่อมบํารุง ซึ�งการปิดเตาหลอมนั �นบริษัทจะปิดเตาหลอมสลับกันไป และเมื�อปิดเตาหลอมแล้ว 
เครื�องจกัรก็จะหยดุการผลิตไปด้วย  
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 ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงคา่ใช้จ่ายในการซ่อมบาํรุงเตาหลอมในปีนี � จะมีสดัสว่นที�สงูกวา่ในปีที�ผ่านมาหรือไม ่
และเป้าหมายของยอดขายสินค้าในปีนี �จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร  

นายกีรติ เรียนชี �แจงผู้ ถือหุ้นวา่ คา่ใช้จา่ยในการซ่อมบํารุงเตาหลอมในปีนี � คาดว่าจะมีสดัส่วนใกล้เคียง
กบัปีที�ผ่านมา นอกจากนี � เพื�อบริหารสินค้าคงเหลืออนัเนื�องมาจากปริมาณการขายที�ยงัไม่เต็มกําลงัการ
ผลิต บริษัทจงึต้องหยดุการผลิตเป็นชว่งๆ เพื�อควบคมุไมใ่ห้มีสินค้าคงเหลือมากนกั อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มี
ต้นทุนการผลิตที�เป็นค่าใช้จ่ายคงที� (Fixed cost) ซึ�งถือว่าเป็นต้นทุนในการหยุดการผลิตด้วย ทั �งนี � ใน
ส่วนของเป้าหมายยอดขายสินค้านั �น บริษัทได้ตั �งเป้าหมายไว้สูงกว่าปีที�ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี บริษัท
คาดการณ์ว่ายอดขายปีนี �จะมีแนวโน้มสงูกว่าปีที�แล้วไมม่าก เนื�องจากสถานการณ์การขายสินค้าในบาง
ตลาดมีแนวโน้มที�ซบเซา 

2. นายกิตติพงษ์ ลุยวิกกัย ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงประเด็นในงบการเงินของบริษทั วา่เหตใุดคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารในปี 2557 จึงน้อยกว่าคา่ใช้จา่ยในการบริหารในปี 2558 ทั �งที�บริษทัมีต้นทนุลดลง 

นายกีรติ  เรียนชี �แจงผู้ ถือหุ้นว่า โดยปกติแล้วบริษัทจะหยดุเตาหลอมเป็นช่วงๆ ขึ �นอยู่กบัสภาพและอายุ
การใช้งานของเตาหลอม โดยในปีที�ผ่านมา บริษัทหยดุเตาหลอมเพื�อบริหารสินค้าคงเหลือ และเพื�อซ่อม
บํารุงเตาหลอม โดยการซ่อมบํารุงเตาหลอมนั �น ถือเป็นการบริหารคุณภาพและความปลอดภยัในการ
ทํางาน ทั �งนี � การปิดเตาหลอมดงักลา่วเป็นการดําเนินการปกติของธรุกิจแก้วอยูแ่ล้ว  

ในปีที�ผ่านมา บริษัทปิดเตาหลอมเพื�อซ่อมบํารุงนานกว่าปีอื�นๆ เพราะเกิดปัญหาเกี�ยวกับอิฐและเตา
บางสว่น อยา่งไรก็ดี การที�บริษทัได้มีการบริหารจดัการสินค้าคงคลงัไว้เป็นอยา่งดี การหยดุซ่อมบํารุงเตา
หลอมดงักล่าวจึงไม่กระทบกับการขายสินค้าของบริษัท แต่จะส่งผลให้ต้นทุนการหยุดสายการผลิตมี
จํานวนเพิ�มมากขึ �นกว่าเดิมเล็กน้อย  

ทั �งนี � เมื�อมีการปิดเตาหลอม บริษทัได้วางแผนบริหารจดัการล่วงหน้า โดยได้ติดต่อผู้จดัจําหน่ายและช่าง
ซอ่มบํารุง รวมไปถึงการสั�งวสัดทีุ�จําเป็นสําหรับการซ่อมเตาไว้ลว่งหน้า อยา่งไรก็ตาม ในบางครั �งนั �น อาจ
เกิดเหตทํุาให้วสัดทีุ�ใช้ในเตา เช่น อิฐเซรามิก เกิดการบกพร่องบางประการ เป็นเหตุให้บริษัทมีค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากการซ่อมบาํรุงทั�วไป  

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเติมเกี�ยวกับงบกระแสเงินสดของบริษัท ในส่วนกําไร หรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกล่าวว่าในปี 2557 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ แตใ่นปี 2558 บริษทัขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ ดงันั �น บริษัทได้มีการ
วางแผนปอ้งกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศหรือไมอ่ย่างไร  
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นางจันตนา ศรีสมานไมตรี ผู้อํานวยการบริหารบัญชีการเงิน เรียนชี �แจงผู้ ถือหุ้นว่า ตามนโยบาย
ของบริษัท คณะกรรมการอนุญาตให้ฝ่ายบริหารจัดการดูแลเรื�องการทําสัญญาซื �อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า เพื�อป้องกันความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน โดยกําหนด
อัตราส่วนที�แน่นอน ตามนโยบายที�กําหนด  โดยในปี 2558 บริษัทมีส่วนขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน
เงนิตราตา่งประเทศ เนื�องจากการกู้ ยืมเงินตราต่างประเทศ ซึ�งในปีที�กู้ เงินนั �น ค่าเงินบาทไทยแข็งมาก แต่
ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา ค่าเงินบาทไทยอ่อนลง ดังนั �นจึงส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นปีนี � ค่าเงินบาทไทยแข็งขึ �น ทางบริษัทก็ได้คืนเงินกู้ ยืม
ต่างประเทศออกไปบางส่วน และจะทยอยคืนเงินกู้นั �นออกไปตามความเหมาะสม ทั �งนี � บริษัทได้ทําการ
บนัทึกส่วนขาดทุนตามระยะเวลาไปแล้ว ดงันั �นจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาจากส่วนขาดทุนที�เกิดขึ �นจริง
และสว่นที�ยงัไมเ่กิดขึ �นจริงประกอบกนั  

บริษัทเข้าใจดีว่าเรื�องอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศนั �นเป็นเรื�องอ่อนไหว ในการพิจารณา
ดําเนินการใดๆ บริษัทจึงกระทําด้วยความระมดัระวงั บริษัทจะไม่ตดัสินใจอะไรเกินกว่าสิ�งที�บริษัทมีอยู ่
และบริษัทไมไ่ด้เก็งกําไรจากเงนิสว่นนี � 

3. นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงกําไรขั �นต้นของบริษัทว่ามีแนวโน้มเพิ�มขึ �นหรือไม่
อยา่งไรในปีนี � หากพิจารณาจากราคาก๊าซธรรมชาติที�มีแนวโน้มลดลงและประสิทธิภาพการผลิตที�ดี 

นายกีรติ เรียนชี �แจงผู้ ถือหุ้นว่า ใน 2 ปีที�ผ่านมาฝ่ายการผลิตสามารถเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ �น
อย่างเห็นได้ชัด โดยคํานึงถึงคุณภาพสินค้าเป็นหลักและเป็นไปตามนโยบายซึ�งบริษัทได้ยึดถือมา
มากกว่า 30 ปี หากมีสินค้าที�ไม่ได้มาตรฐาน บริษัทจะทําลายสินค้าดงักล่าว โดยการทุบทิ �งและหลอม
ใหม่ และการที�บริษัทนําหลกั TQM (Total Quality Management) และโครงการ Lean Six Sigma มา
ประยกุต์ใช้นั �น สง่ผลให้ผู้บริหารในสายงานการผลิต สามารถพิจารณาปรับลดต้นทนุในหลายๆ ด้าน เป็น
ผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง ทั �งนี � ในปีต่อๆ ไป บริษัทมีความหวงัว่า ราคาพลงังานจะไม่ปรับเพิ�มขึ �นมาก 
ซึ�งหากราคาพลงังานปรับเพิ�มขึ �น ก็จะสง่ผลกระทบตอ่ผู้ผลิตทั�วโลก ต้นทนุการผลิตของคู่แข่งก็จะเพิ�มขึ �น 
ทั �งนี � บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีแนวโน้มที�จะปรับขึ �นราคาก๊าซธรรมชาติ แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าจะ
ปรับขื �นเป็นจํานวนเท่าไหร่ และเมื�อใด  

สําหรับด้านการขายสินค้าตรา Ocean และ Lucaris ผู้บริหารมองว่าประสบความสําเร็จพอสมควรที�
สามารถตรึงให้ราคาสินค้าอยู่ในระดบัพรีเมียมได้เมื�อเทียบกบัคู่แข่ง โดยช่องทางการจดัจําหน่ายในบาง
ประเทศให้ผลตอบรับที�ดีมาก เช่น ประเทศอินเดีย แต่ในบางประเทศยงัคงต้องปรับปรุง เช่น ประเทศจีน 
นอกจากนี � ในช่วงต้นปีที�ผ่านมา บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างการจดัจําหน่ายเพื�อให้สอดคล้อง
กบักําลงัการผลิตที�มีอยู ่ซึ�งหากบริษทัสามารถขายสินค้าได้มากขึ �น ต้นทนุการหยดุสายการผลิตก็จะลงลง 
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ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเติมเกี�ยวกับยอดขายสินค้าประเภทโซดาไลม์และ คริสตลัลีน ในปี 2557 และปี 
2558 ว่ามีจํานวนใกล้เคียงกนัหรือไม่ และสินค้าประเภท คริสตลัลีน มีการจําหน่ายแบบ OEM คิดเป็น
สดัส่วนเท่าไหร่ 

นายกีรติ เรียนชี �แจงผู้ ถือหุ้นว่า ยอดขายสินค้าประเภทคริสตลัลีนในปี 2558 นั �น เติบโตขึ �นเล็กน้อย 
เนื�องจากปัญหาการจําหน่ายสินค้าในตลาดประเทศจีน สําหรับสดัสว่นการขายสินค้าประเภท คริสตลัลีน 
แบบ OEM คิดเป็นอตัราร้อยละ 40 ของยอดขายสินค้าประเภทคริสตลัลีนทั �งหมด 

ที�ประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรบัปี ���� 

วาระที& 3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิสาํหรับปีสิ %นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั %งรายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานได้มอบหมายให้ นางจนัตนา รายงานให้ที�ประชมุทราบเกี�ยวกบังบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบ
แสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับรอบบญัชีสิ �นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 โดยผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตได้ตรวจสอบ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดย
งบการเงินดงักลา่วได้ถกูจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครั �งนี � ซึ�งสรุปสาระสําคญั ได้ดงันี �   

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2558 

งบการเงินรวม 

สินทรัพย์รวม 3,191.02 ล้านบาท 
หนี �สินรวม 1,524.94 ล้านบาท 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม  1,666.08 ล้านบาท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สาํหรับปีสิ %นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2558 

งบการเงินรวม  

รายได้จากการขายสทุธิ 1,987.91   ล้านบาท  
รายได้รวม 1,986.96  ล้านบาท 
ต้นทนุขาย                       1,139.29 ล้านบาท 
ค่าใช้จา่ยในการขาย      347.89 ล้านบาท 
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 117.03 ล้านบาท 
ค่าใช้จา่ยจากการหยดุสายการผลิต  166.31  ล้านบาท 
ต้นทนุทางการเงิน 42.00 ล้านบาท 
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 174.45  ล้านบาท 
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ภาษีเงินได้ (41.02) ล้านบาท 
กําไรสาํหรับปี 133.43 ล้านบาท  
กําไรตอ่หุ้นขั �นพื �นฐาน  6.26 บาทต่อหุ้น 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายการเกี�ยวกบังบการเงินดงักลา่วข้างต้น  

นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประเด็นเกี�ยวกับค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิตจํานวน 
166.3 ล้านบาท เพื�อบริหารสินค้าคงเหลือของสินค้าคริสตลัลีน และเพื�อซ่อมบํารุงเตาหลอมของสินค้าโซดาไลม์ 
ซึ�งในจํานวนค่าใช้จ่ายดงักล่าว แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายของสินค้าคริสตลัลีนเท่าไหร่ และสินค้าโซดาไลม์เท่าไหร่ และ
นอกจากนี � ในสว่นของคา่ใช้จา่ยเพื�อซอ่มเตาหลอม ไมท่ราบวา่มีการตดัจา่ยอย่างไร 

นางจนัตนา เรียนชี �แจงผู้ ถือหุ้นว่า สําหรับคา่ใช้จา่ยซอ่มบํารุงเตาหลอม จดัเป็นค่าใช้จ่ายประเภทการลงทุน และ
จะทยอยตดัจ่ายตามอายกุารใช้งานเฉลี�ย 5-6 ปี สําหรับค่าใช้จ่ายการหยุดสายการผลิตประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ของสินค้าโซดาไลม์จํานวน 100 ล้านบาท และสินค้าคริสตลัลีนจํานวน 66 ล้านบาท  

ประธานขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิ �นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2558 ตาม
รายละเอียดที�นางจนัตนา แถลง 

มติที&ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนุมติังบการเงิน ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี สําหรับรอบปี
สิ �นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 

-   เห็นด้วย        14,528,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9457 
-  ไมเ่ห็นด้วย  7,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0543 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

วาระที& 4 พจิารณาอนุมัติการจดัสรรเงินกําไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2558 

ประธานแถลงต่อที�ประชุมว่าปี 2558 บริษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิสําหรับปี 2558 จํานวน 
133,428,217.90 บาท หรือเท่ากับ 6.26 บาทต่อหุ้น ในขณะที�มีผลกําไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวนรวม 50 ล้านบาท ซึ�งไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนยัของมาตรา 116  แห่งพระราชบญัญติั
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 46 ดงันั �น บริษัทจึงไม่ต้องพิจารณาจดัสรรเงินกําไร
สทุธิประจําปีเป็นทนุสํารองตามกฎหมายอีก    
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บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้ตามนัยของมาตรา 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 คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญ
จํานวน 21,330,715 หุ้ น ในอัตราหุ้ นละ 3.13 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิต่อหุ้ นสําหรับผล
ประกอบการปี 2558 โดยที�คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลในอตัราที�เสนอนั �นเหมาะสมเป็นไป
ตามนโยบายของบริษัทและบริษัทยงัคงมีเงินทุนที�มั�นคงสามารถรองรับการเจริญเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่าง
ตอ่เนื�อง ทั �งนี �รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั �งสิ �น 66,765,137.95 บาท   

โดยคณะกรรมการกําหนดให้วนัที� 7 มีนาคม 2559 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record 
Date) โดยจะรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ�มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 8 มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที� 19 พฤษภาคม 2559 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัดงักลา่วข้างต้น ปรากฏว่า
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม 

ประธานขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุติัการจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 3.13 บาท ตามที�คณะกรรมการเสนอ  

มตทิี&ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมมีติอนมุติัการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุ้นละ 3.13 บาท ตามที�คณะกรรมการ
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี � 

-   เห็นด้วย        14,528,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9457 
-  ไมเ่ห็นด้วย  7,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0543 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

วาระที& 5 พจิารณาเลือกตั %งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที&ครบกาํหนดออกตามวาระ  

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เสนอในนามของคณะกรรมการให้ที�ประชุมพิจารณาเลือกตั �งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทน
กรรมการที�ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระสรุปได้ดงันี � 
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นายชัชวิน แถลงต่อที�ประชุมว่าตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23 ได้กําหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญั
ประจําปีทุกครั �ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งหมด 8 ท่าน และ
กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั �งใหม่ได้ สําหรับในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
ครั �งที� 37 กรรมการที�ครบวาระการดํารงตําแหน่งมีจํานวน 3 ท่าน คือ  

1) นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2) นายกีรติ อสัสกลุ กรรมการผู้จดัการ 
3) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ 

ทั �งนี � เพื�อสง่เสริมการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การกํากับดแูลกิจการที�ดีในเรื�องเกี�ยวกบัการดแูลสิทธิของผู้
ถือหุ้ น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอชื�อบุคคลที� มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตาม
กระบวนการสรรหากรรมการของบริษทัเป็นการลว่งหน้า ตั �งแตว่นัที� � ตลุาคม ���� จนถึงวนัที� �� ธนัวาคม ���� 
ทั �งนี � เมื�อครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั �ง
ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการซึ�งครบกําหนดออกตามวาระทั �ง � ท่านได้
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทอยา่งเหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนให้คําแนะนําที�เป็นประโยชน์ตอ่การ
ดําเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ  โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจํากัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ        
ตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดงันั �น จึงเห็นควรเสนอชื�อ
กรรมการทั �ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี ครั �งที� 37 นี � โดยข้อมลูประวติักรรมการและผลงานได้ถกูจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

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

นายชชัวิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเกี�ยวกบัการเลือกตั �งกรรมการเข้าดํารงตําแหนง่แทนกรรมการ
ที�ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2559 ปรากฏวา่ไมม่ผีู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม 

นายชชัวิน จงึขอให้ที�ประชมุพิจารณาเลือกตั �งกรรมการ 1) นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ 2) นายกีรติ อสัสกลุ 
3) นายแมทธิว กิจโอธาน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง   

มตทิี&ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วอนุมติัเลือกตั �งบุคคลทั �ง 3 ท่านดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�งโดยการ
ลงคะแนนเลือกตั �งเป็นรายบคุคล ดงันี �  
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1) นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี �  

-   เห็นด้วย        14,528,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9450 
-  ไมเ่ห็นด้วย  7,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0543 
-  งดออกเสียง  100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0007 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

2)  นายกีรติ อสัสกลุ ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ 
โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี �  

-   เห็นด้วย        14,528,336 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9450 
-  ไมเ่ห็นด้วย  7,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0543 
-  งดออกเสียง  100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0007 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

3) นายแมทธิว กิจโอธาน ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 
โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 

-   เห็นด้วย        14,528,236 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9443 
-  ไมเ่ห็นด้วย  8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0550 
-  งดออกเสียง  100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0007 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

 จากนั �นนายชชัวิน ได้เชิญกรรมการที�ได้รับเลือกตั �งกลบัเข้ามาในห้องประชมุ และกล่าวต้อนรับกรรมการ
ทั �งสามท่านที�ได้รับเลือกตั �งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง พร้อมทั �งกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น 

วาระที&  6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนประจาํปี 2559 

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน แถลงในนามของคณะกรรมการบริษัทวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 20 กําหนดวา่ “กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที� ซึ�งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี �ยประชุม เบี �ยเลี �ยง โบนัส”  ดังนั �น 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่าการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการควรมีความ
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เหมาะสมกับภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั �งควรเทียบเคียงกับอตัราค่าตอบแทน
กรรมการในกลุม่บริษัทที�มีขนาดใกล้เคียงกนัในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรมีการทบทวนทกุปี 

นายชชัวิน แถลงตอ่ที�ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอคา่ตอบแทนรายเดือน 
และคา่ตอบแทนที�เป็นโบนสั สําหรับปี 2559 สรุปได้ดงันี �  

1)  ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท / คน / เดือน) 

 
ปี 2559 

(เสนออัตราเดมิ) 
ปี 2558 

(ปีที&ผ่านมา) 
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 

อนึ�ง ด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ย ณ ปัจจบุนั คา่ตอบแทนที�เสนอในครั �งนี �  
รวมเป็นจํานวน ���,��� บาทต่อเดือน แต่อาจเปลี�ยนแปลงได้เมื�อองค์ประกอบของคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการชดุยอ่ยเปลี�ยนแปลง 

2)  ค่าตอบแทนที�เป็นโบนัส เป็นจํานวนเงินเท่ากับอตัราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ�งจ่ายจากผลกําไร
จากการดําเนินงานของปีรอบบัญชีที�เพิ�งสิ �นสุดลง โดยปัดเศษขึ �น/ลงให้เต็มจํานวน 10,000 บาท ซึ�ง
เท่ากบัโบนสัให้คณะกรรมการทั �งคณะจํานวน 870,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
จดัสรรให้กรรมการแตล่ะท่าน  

ทั �งนี � บริษทัไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์อื�นใดแก่กรรมการ นอกเหนอืจากคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วข้างต้น ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม 

ประธานขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการรายละเอียดตามที�นายชชัวิน แถลง 
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เนื�องจากตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 39(1) กําหนดว่าผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ ถือหุ้น
คนนั �นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั �งกรรมการ ดงันั �น 
นายกีรติ อสัสกุล และนายนภทัร อสัสกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ ถือหุ้นด้วย มีคะแนน
เสียงรวมจํานวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเงื�อนไขตามข้อบงัคบัดงักล่าวซึ�งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจํานวน
เสียงดงักลา่วได้ถกูบนัทึกในระบบแล้ว   

มติที&ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน สําหรับปี 2559 ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ โดยผู้ ถือหุ้นที�เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียง 
ดงันี � 

-   เห็นด้วย    12,438,727 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9333 
-  ไมเ่ห็นด้วย  8,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0667 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

วาระที& 7 พจิารณาแต่งตั %งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 

ประธานได้มอบหมายให้นายวรกานต์ ชโูต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที�ประชมุในนาม
ของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั �งผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซ  
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท เนื�องจากเห็นว่า ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวมี
คุณสมบัติตามที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด มีความน่าเชื�อถือ มี
ประสบการณ์เพียงพอ และเป็นผู้สอบบญัชีบริษทัที�ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้สว่นเสียกบับริษทั หรือบริษัทยอ่ย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลดงักล่าวในลกัษณะที�จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที�
อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด รายนามผู้สอบบญัชีมีดงันี �  

1) นายประสิทธิC เยื�องศรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4174 หรือ 

2) นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4474 หรือ 

3) นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3977  

โดยให้ผู้ สอบบัญชีผู้ ใดผู้หนึ�ง มีอํานาจทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
สําหรับปี 2559 และในกรณีที�ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้บริษัท ไพร้ซ วอ
เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื�นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส จํากดั แทนได้ 
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อนึ�งผู้ สอบบญัชีของบริษัทมิได้สังกัดสํานักงานสอบบญัชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เนื�องจากบริษัทย่อย 
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. เป็นบริษัทที�จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Ocean 
Glass Trading India Private Limited เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศอินเดีย 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบปีบญัชี 2559 เป็น
จํานวนเงินรวม 1,500,000 บาท ซึ�งเป็นอตัราที�เพิ�มขึ �นจากปีก่อนร้อยละ 4.17 หรือคิดเป็นจํานวน 60,000 บาท 
ทั �งนี � คา่ตอบแทนดงักลา่วไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื�นที�เรียกเก็บเทา่ที�จําเป็น เชน่ คา่ใช้จา่ยในการเดินทาง เป็นต้น 

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2559  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเกี�ยวกบัการแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี ปรากฏ
วา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม 

ประธานขอให้ที�ประชมุพิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 และอนุมติักําหนดค่าสอบ
บญัชีประจําปี 2559 รายละเอียดตามที�แถลง  

มติที&ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั �งผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2559 และอนุมัติ
กําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2559 ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมด
ของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 

-   เห็นด้วย        14,529,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9457 
-  ไมเ่ห็นด้วย  7,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0543 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

วาระที& 8 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ&มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 8 และข้อ 15  

ประธานแถลงตอ่ที�ประชมุวา่ เพื�อปฏิบติัตามระเบียบสํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการ
จดทะเบียนห้างหุ้นสว่นและบริษทั พ.ศ. 2554 จงึขอเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุติัให้แก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์
ของบริษทั ข้อ 8 และข้อ 15 ดงันี � 

ขอ้ 8 ซื�อ ขาย แลกเปลี�ยน เงินตราต่างประเทศทกุชนิดทกุประเภท เมื�อได้รับอนญุาตจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแลว้ 

ขอ้ 15 ประกอบกิจการโรงเรียน และสถานที�ศึกษาทกุชนิดทกุประเภท เมื�อไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแลว้               
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ประธานเสนอที�ประชมุพิจารณาอนมุติัให้แก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท ข้อ 8 และข้อ 15 และได้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามการแก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทดงักล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่าน
ใดซกัถาม 

ประธานขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษทั ข้อ 8 และข้อ 15 

มติที&ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 8 และข้อ 15 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี � 

-   เห็นด้วย        14,529,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9457 
-  ไมเ่ห็นด้วย  7,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0543 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

วาระที& 9 เรื& องอื&น ๆ  

ประธานได้เชิญผู้ ถือหุ้นเสนอเรื�องอื�นๆ รวมทั �งซกัถามเพิ�มเติม สรุปได้ดงันี � 

นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถอืหุ้น สอบถามวา่ ตามที�บริษัทได้แจ้งเมื�อกลางเดือนมีนาคมเกี�ยวกบัการซ่อมบํารุง
เตาหลอมสินค้าประเภทคริสตลัลีน ตั �งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงสิ �นเดือนตลุาคม อนัจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 2 
สว่น ได้แก่ คา่ใช้จา่ยการหยดุสายการผลิต และคา่ซอ่มบํารุงเตาหลอม ดงันั �น จึงขอทราบตวัเลขค่าใช้จ่าย 2 ส่วน
ดงักลา่ว พร้อมทั �งสอบถามเกี�ยวกบัค่าใช้จา่ยการหยดุสายการผลิตในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 

นายกีรติ และนางจนัตนา ร่วมกนัเรียนชี �แจงผู้ ถือหุ้นว่า คา่ใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเตาหลอมในครั �งนี � จะมีจํานวน
ลดลงกว่าปีที�ผ่านมา เนื�องจากเป็นการซ่อมบํารุงเพียงบางส่วนในระหว่างปิดเตาหลอมเพื�อบริหารสินค้าคงเหลือ    
ซึ�งจะสามารถยืดอายกุารใช้งานไปอีก 2 ปี โดยการซอ่มบํารุงครั �งนี � เป็นการซอ่มแซมครั �งแรก ภายหลงัจากการเริ�มใช้
งานมาได้กว่า 6 ปี ในสว่นของคา่ใช้จา่ยการหยดุสายการผลิตในช่วงระยะเวลา 7 เดือน ตั �งแต่ปลายเดือนมีนาคม
ถึงสิ �นเดือนตลุาคม จะแบง่เป็นคา่ใช้จา่ยเพื�อซอ่มบํารุงเตาหลอมจํานวน 30 ล้านบาท และอีกจํานวน 60 ล้านบาท 
จะเป็นคา่ใช้จา่ยหยดุสายการผลิตเพื�อบริหารสินค้าคงเหลือ 
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 เมื�อไมมี่ผู้ เสนอเรื�องอื�นใดให้ที�ประชมุพิจารณา และไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ�มเติม ประธานกล่าวขอบคุณ 
ผู้ ถือหุ้นที�ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที�เป็นประโยชน์อย่างยิ�งต่อบริษัท โดยนางรักดี             
ได้ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับการประชุมในครั �งนี � เพื�อ
บริษทัจะได้นําไปปรับปรุงการจดัประชมุครั �งตอ่ไป  

ประธานกลา่วปิดการประชมุ  เลิกประชมุเมื�อเวลา 16.00 นาฬิกา 

 

ลงชื�อ นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานที�ประชมุ 
   
   
   
ลงชื�อ นางรักดี ภกัดีชมุพล เลขานกุารที�ประชมุ 
  และผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

 

 

  

 

  



 
 

 

 

เอกสารแนบ / 
 

 

รายงานประจาํปี 2559 
(จดัส่งในรูปแบบซีดีรอม) 

  



 
 

 

 

เอกสารแนบ 3 
  

งบการเงินสาํหรบัปีสิ* นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 
และรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

(จดัส่งเป็นเอกสาร) 
  



 
 

 

 

เอกสารแนบ 4 
ประวัตบุิคคลผูที้(ไดร้บัการเสนอชื(อเขา้รบัการเลือกตั'งเพื(อดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนผูที้(ครบกาํหนดออกตามวาระ   
ชื(อ – สกุล  : นายวรกานต ์ ชูโต 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ  
ตาํแหน่งปัจจบุนั : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  63 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา 
 

: ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 

การอบรม / สมัมนา หลกัสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP 99/2008) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษิัท (%) : ไม่ม ี
วันที(ไดร้บัการแตง่ตั'งเป็นกรรมการครั'งแรก : 27 กุมภาพนัธ ์2550                  
จาํนวนปีที(ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 10 ปี 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื(น : ไม่ม ี
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื(น  
(ที(ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

: ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที(แข่งขนั / เกี(ยวเนื(อง
กบัธุรกิจที(อาจทาํใหเ้กิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

: ไม่ม ี

ประสบการณก์ารทาํงาน : 2554 - 2555   ที�ปรกึษา กลุ่มเอสซีจ ีเคมีคอล 
2552 - 2554  กรรมการผูจ้ดัการ  
  บจ. เอสซีจเีอ็กซพีเรียนซ ์
2550 - 2551 ผูอ้าํนวยการสาํนักงานผูจ้ดัการใหญธุ่รกจิจดัจาํหน่าย  
  บจ. เอสซีจี ดิสทริบิวชั �น 

ประวติัการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที(
ผ่านมา 

: ไม่ม ี

ความเชี(ยวชาญและผลงานในปีที(ผ่านมา : • สอบทานรายงานทางการเงินเพื�อเสนอคณะกรรมการบรษิัทกอ่นรายงานต่อ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกาํกบัดูแล สอบทานงานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตาม
แผนงาน รวมทั*งประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน  

• ใหค้าํปรึกษาการวางแผนธุรกิจ การกาํหนดกลยุทธ ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆที�
เป็นประโยชน์แก่คณะผูบ้รหิาร 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2559 
 

: คณะกรรมการบริษทั   เขา้ร่วมประชุม 15 ครั*ง จากทั*งหมด 15 ครั*ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 5 ครั*ง จากทั*งหมด 5 ครั*ง 
การประชุมผูถื้อหุน้   เขา้ร่วมประชุม 1 ครั*ง จากทั*งหมด 1 ครั*ง 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเลือกตั'งกรรมการอิสระ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญข่องบริษทัหรือบริษัทย่อย ไม่ม ี
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนี* กบับริษัท/บริษทัใหญ/่บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา 

1. กรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ที�ปรึกษาที�ไดร้บัเงินเดือนประจาํ 
2. ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย 
3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจที�มีนัยสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหน้าที�ไดอ้ยา่งอิสระ (เช่น การซื* อ/ขาย 

วตัถุดิบ/สินคา้/บริการ การยมื/ใหกู้ย้มืเงิน) พรอ้มระบุขนาดของรายการดว้ย(ถา้มี) 

              
 
ไม่เป็น   
ไม่เป็น   
ไม่ม ี                                           

 
 
  



 
 

 

 

เอกสารแนบ 4 
ประวัตบุิคคลผูท้ี(ไดร้บัการเสนอชื(อเขา้รบัการเลือกตั'งเพื(อดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนผูที้(ครบกาํหนดออกตามวาระ  

ชื(อ – สกุล  : นายชยัประนิน  วิสุทธิผล 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบ 

อายุ : 57 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

วุฒิการศึกษา 
 

: ปริญญาโท Advertising  
         School of the Art Institute of Chicago สหรฐัอเมริกา 
ปริญญาตรี ครุศาสตร ์ 
         จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

การอบรม / สมัมนา หลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP 88/2007) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษิัท (%) : ไม่ม ี
วันที(ไดร้บัการแตง่ตั'งเป็นกรรมการ 
ครั'งแรก 

: 23 มกราคม 2550                       

จาํนวนปีที(ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ :  10 ปี 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื(น 
2 แหง่ 

: 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ 
  บมจ. เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ 
2558 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ 
  บมจ. อินเด็กซค์รเีอทีฟวิลเลจ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื(นจาํนวน 3 แหง่ 
(ที(ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 

: 2540 - ปัจจุบนั   ประธานกรรมการบรหิาร   
  บจ. ทีบีดบับลิวเอ (ประเทศไทย) 
2534 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบรหิาร   
  บจ. พธู (1969) 
2534 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบรหิาร   
  บจ. ปาทุกา  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที(แข่งขนั / 
เกี(ยวเนื(องกับธุรกิจที(อาจทาํใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

: ไม่ม ี

ประสบการณก์ารทาํงาน : ใชข้อ้มูลเดียวกบัการดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและกจิการอื�น 
ประวติัการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 
ปีที(ผ่านมา 

: ไม่ม ี

ความเชี(ยวชาญและผลงานในปีที(ผ่านมา : • สอบทานรายงานทางการเงินเพื�อเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนรายงานต่อตลาด
หลกัทรพัย ์และกาํกบัดูแลสอบทานงานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามแผนงาน รวมทั*ง
ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  

• ใหค้าํปรึกษาการวางแผนธุรกิจ การกาํหนดกลยุทธ ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆที�เป็น
ประโยชน์แกค่ณะผูบ้ริหาร 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2559 
 

: คณะกรรมการบริษัท   เขา้ร่วมประชุม 13 ครั*ง จากทั*งหมด 15 ครั*ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 4 ครั*ง จากทั*งหมด 5 ครั*ง 
การประชุมผูถื้อหุน้   เขา้ร่วมประชุม 1 ครั*ง จากทั*งหมด 1 ครั*ง 

 
  



 
 

 

 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเลื อกตั'งกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญข่องบริษทัหรือบริษัทย่อย ไม่ม ี
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนี* กบับริษัท/บริษทัใหญ/่บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา 

1. กรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ที�ปรึกษาที�ไดร้บัเงินเดือนประจาํ 
2. ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย 
3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจที�มีนัยสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหน้าที�ไดอ้ยา่งอิสระ (เช่น การซื* อ/ขาย 

วตัถุดิบ/สินคา้/บริการ การยมื/ใหกู้ย้มืเงิน) พรอ้มระบุขนาดของรายการดว้ย(ถา้มี) 

              
 
ไม่เป็น   
ไม่เป็น   
ไม่ม ี                                           

 

  



 
 

 

 

 เอกสารแนบ 4 
ประวัตบุิคคลผูท้ี(ไดร้บัการเสนอชื(อเขา้รบัการเลือกตั'งเพื(อดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนผูที้(ครบกาํหนดออกตามวาระ  

ชื(อ – สกุล  : นายนภทัร อสัสกุล  

ประเภทกรรมการ : กรรมการ  

ตาํแหน่งปัจจบุนั : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ : 40 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

วุฒิการศึกษา 
 

: การบริหารธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ (RE-CU) 

 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 

 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกจิศศินทร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์ 

 Babson College สหรฐัอเมริกา 

การอบรม / สมัมนา หลักสูตรกรรมการ : CG Forum 3/2015  “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”  

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

Director Certification Program (DCP 31/2003) 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษิัท (%) : 0.44 (ขอ้มูล ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2559) 

วันที(ไดร้บัการแตง่ตั'งเป็นกรรมการ 
ครั'งแรก 

: Rk มิถุนายน 2545 

จาํนวนปีที(ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 15 ปี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื(น : ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื(น 3 แหง่ 
(ที(ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

: 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ 
  บจ. แฮนส ์เมเนจเมนท์ 
2556 – ปัจจุบนั  กรรมการ  
  บจ. อาร ์เอม็ ไอ 
2547 – ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
  บจ. สยาม เอสเตท 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที(แข่งขนั / 
เกี(ยวเนื(องกับธุรกิจที(อาจทาํใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

: ไม่ม ี

ประสบการณก์ารทาํงาน : เศรษฐกร กระทรวงการคลงั 

ประวติัการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 
ปีที(ผ่านมา 

: ไม่ม ี

ความเชี(ยวชาญและผลงานในปีที(ผ่านมา : • ใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะดา้นการสรรหากรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ 

• รวมทั*งใหค้าํปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกาํหนดกลยุทธ ์และใหข้อ้เสนอแนะดา้น
ต่างๆที�เป็นประโยชน์แก่คณะผูบ้รหิาร 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2559 
 

: คณะกรรมการบรษิทั   เขา้ร่วมประชุม 12 ครั*ง จากทั*งหมด 15 ครั*ง 

คณะกรรมการสรรหา  เขา้ร่วมประชุม 5 ครั*ง จากทั*งหมด 5 ครั*ง 

และพิจารณาค่าตอบแทน  

การประชุมผูถื้อหุน้   เขา้ร่วมประชุม R ครั*ง จากทั*งหมด R ครั*ง 

 



 
 

 

 

เอกสารแนบ 4 
กรรมการอิสระ  หมายถึง กรรมการที(มีคณุสมบตัิตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ดงันี'  

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั*งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท  ทั*งนี*  ใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั*น ๆ 
ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจ
ควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปี  ทั*งนี*  ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�ปรึกษา ของส่วนราชการซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อาํนาจควบคุมของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที�เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี�น้อง และบุตร  รวมทั*งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั*งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุน้ที�มีนัย หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกวา่สองปี 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อีาํนาจควบคุม
ของบริษัท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที�มีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบญัชี  ซึ�งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปี 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ�งไดร้ับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อาํนาจควบคุมของบริษัท  และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที�มีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั*นดว้ย  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกวา่สองปี 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั*งขึ* นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูที้�
เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที�มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือน
ประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั*งหมดของบริษัทอื�น  ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

(9) ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตั*งใหเ้ป็นกรรมการอิสระที�มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ�ง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลําดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 
decision) ได ้  

         
  



 
 

 

 

 

ในกรณีที�บุคคลที�บริษัทแต่งตั*งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที�มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที�กําหนดตามวรรคหนึ� ง (4) หรือ (6) ใหไ้ดร้ับการผ่อนผันข้อหา้มการมีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื�อบริษัทไดจ้ดัใหม้ีความเห็นคณะกรรมการ
บริษัทที�แสดงว่าไดพิ้จารณาตามหลักในมาตรา �i/j แลว้ว่า การแต่งตั*งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าที�
และการใหค้วามเห็นที�เป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี* ในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั*ง
กรรมการอิสระดว้ย 

           (ก)  ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ที�ทาํใหบุ้คคลดงักล่าวมี คุณสมบติัไม่เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑที์�กาํหนด 

           (ข)  เหตุผลและความจาํเป็นที�ยงัคงหรือแต่งตั*งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

           (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอใหม้ีการแต่งตั*งบุคคลดงักล่าวเป็น กรรมการอิสระ 
 

  



 
 

 

 

เอกสารแนบ 5 
ประวัตบุิคคลผูท้ี(ไดร้บัการเสนอชื(อเขา้รบัการเลือกตั'งเพื(อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่ 

ชื(อ – สกุล  : นายศิลปรตัน ์วฒันเกษตร   

 

ประเภทกรรมการ : กรรมการ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : ผูจ้ดัการใหญ่และรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ  
อาย ุ : อายุ 46 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

วุฒิการศึกษา 
 

: Masters of International Management (MIM)  
 University of Denver สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์ 
 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรม / สมัมนา  
หลกัสูตรกรรมการ 

: Director Certification Program (DCP TkRM/TkRS) 
 สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั (%) : ไม่มี 

วนัที(ไดร้บัการแต่งตั'งเป็นกรรมการ 
ครั'งแรก 

: เสนอใหแ้ต่งตั*งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั*งที� 38 
วนัที� 25 เมษายน 2560 

จาํนวนปีที(ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื(น : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื(น  
(ที(ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

: ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที(แข่งขนั / 
เกี(ยวเนื(องกบัธุรกิจที(อาจทาํใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประสบการณก์ารทาํงาน : 2559 – ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการใหญ่และรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
2557 – 2559   รองกรรมการผูจ้ดัการ การขายและการตลาด 
   บมจ. โอเชียนกลาส 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ   
   บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ* ง (อินเดีย) 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ   
   บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ* ง (เซียงไฮ)้ 
2556 – 2557   Country Manager – ประเทศไทย  ลาว  
2552 –  2556   Country Manager – ประเทศเวยีดนาม  
    บจ. เอส ซี ยอหน์สนั แอนด ์ซนั  

ประวตัิการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 
ปีที(ผ่านมา 

: ไม่มี 



 

 

 

เอกสารแนบ 6 
 

แผนที(สถานที(จดัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั'งที( 38 
ณ หอ้งจูเนียรบ์อลรูม 1-2 ชั'น 3 โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ แกรนดส์ุขุมวิท 

เลขที( 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110   
โทร (02) 204-4036 

 

 
 

**โปรดทราบ** 

เพื(อความเขา้ใจที(ถูกตอ้งของผูถื้อหุน้ บริษัทขอเรียนว่า สถานที(จดัประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปี ครั'งที( \8 เป็นที(เดียวกันกับการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั'งที( \7 (ครั'งที(แลว้)   



 

 

 

เอกสารแนบ 7 
หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 

Proxy Form A 
 
 เขียนที�………………….……...…………………… 
 Made at 
 วนัที�……......เดือน…...……….…พ.ศ….……… 
 Date       Month              Year 

 
(1)  ขา้พเจา้………..………………..……………………………………………………………………………...…..……………………………………………………………………………………………… 

 I/We 
สญัชาติ………………………………..… อยูบ่า้นเลขที�……………..…………..……………………….………………………………………………………………………………………………………………..………… 
Nationality                     Residing at No. 

 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้ทั*งสิ* น รวม ….…………………………………………….……….………หุน้ 

as a shareholders of Ocean Glass Plc., holding a total number of                                            shares(s), 
 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….เสียงดงันี*  
and having rights to vote equivalent tovote(s), the details of which are as follows: 
 

หุน้สามญั………………………หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………เสียง 
ordinary share for    share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
หุน้บุริมสิทธิ………-….……….หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….……-…………………เสียง 
preferred share for  share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้  

� 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………อายุ………………ปี 
 hereby authorize                                                                                                       Age 

อยู่บา้นเลขที�………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
Residing at No. 
 

หรือ � 2. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ (กรรมการอิสระ) อายุ 56 ปี อยู่บา้นเลขที� j ซอยแยกซอยสามมิตร ถนนสุขุมวิท R�         
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

or  Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark (Independent Director), 56 years old, residing at No. 7, Soi Yak Soi Sammitr, 
Sukhumvit 16 Road, Klongtoey, Bangkok   

หรือ  � 3. นายธัชพล โปษยานนท์ (กรรมการอิสระ) อายุ 51 ปี อยู่บา้นเลขที� TRTk/SN ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรีย ์เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

or  Mr. Tatchapol Poshayanonda (Independent Director), 51 years old, residing at No. 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, 
Yannawa, Bangkok  

 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั*งที� 38 ในวนัอังคารที� 25 เมษายน 
2560 เวลา RM.kk น. 
to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 38, convened on 
Tuesday, April 25, 2017 at 02.00 p.m. 
 
กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั*นใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดทํ้าเองทุกประการ  
Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects. 

 
 

ลงชื�อ………………………………….…………………….ผูม้อบฉนัทะ 
Signed                                    Proxy Grantor 
 
ลงชื�อ……………………………………………………….ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed                                  Proxy Holder 

 
หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Note:  A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes. He/she cannot divide the number of shares to 

allow several proxies to cast their votes in different ways. 
 

โปรดกาเครื�องหมาย
หน้าผูร้บัมอบฉนัทะ

เพียงชื�อเดียว 

Please mark a sign 
in front of only one 

proxy name 

อากรแสตมป์  
Tk บาท 

Duty Stamp Baht 
20 



 

 

 

เอกสารแนบ 7 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

 
 เขียนที�………………….……...…………………… 
 Made at 
 วนัที�……......เดือน…...……….…พ.ศ….……… 
  Date            Month               Year 

 
(1)  ขา้พเจา้………..………………..……………………………………………………………………………...…..……………………………………………………………………………………………… 

 I/We 
สญัชาติ………………………………..… อยูบ่า้นเลขที�……………..…………..……………………….………………………………………………………………………………………………………………..………… 
Nationality                     Residing at No. 

 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้ทั*งสิ* น รวม ….…………………………………………….……….………หุน้ 

as a shareholders of Ocean Glass Plc., holding a total number of                                            shares(s), 
 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….เสียงดงันี*  
and having rights to vote equivalent tovote(s), the details of which are as follows: 
 

หุน้สามญั………………………หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………เสียง 
ordinary share for    share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
หุน้บุริมสิทธิ………-….……….หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….……-…………………เสียง 
preferred share for  share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
 
(3)  ขอมอบฉันทะให้  

� 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………อายุ………………ปี 
 hereby authorize                                                                                                       Age 

อยู่บา้นเลขที�………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
Residing at No. 
 

หรือ � 2. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ (กรรมการอิสระ) อายุ 56 ปี อยู่บา้นเลขที� j ซอยแยกซอยสามมิตร ถนนสุขุมวิท R�         
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

or  Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark (Independent Director), 56 years old, residing at No. 7, Soi Yak Soi Sammitr, 
Sukhumvit 16 Road, Klongtoey, Bangkok   

หรือ  � 3. นายธัชพล โปษยานนท์ (กรรมการอิสระ) อายุ 51 ปี อยู่บา้นเลขที� TRTk/SN ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรีย ์เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

or  Mr. Tatchapol Poshayanonda (Independent Director), 51 years old, residing at No. 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, 
Yannawa, Bangkok  

 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั*งที� 38 ในวนัอังคารที� 25 เมษายน 
2560 เวลา RM.kk น. 
to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 38, convened on 
Tuesday, April 25, 2017 at 02.00 p.m. 

 
(4) จาํนวนคะแนนเสียงที�ขา้พเจา้ไดม้อบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั*งนี*  ดงันี*  
     Details of the number of votes which I authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows: 

 
� เท่ากบัจาํนวนหุน้ทั*งสิ* นที�ขา้พเจา้ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดต้ามขอ้ (T) 

Equivalent to the total number of shares I am holding and entitled to vote in accordance with (2) 
 

�  บางส่วน  คือ   �  หุน้สามญั ………………….หุน้  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้…………เสียง 
Only partially; Ordinary share for         shares,   having voting rights equivalent to      vote(s) 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั*งหมด………………………………เสียง 
Total voting rights for                                          vote(s) 
 

อากรแสตมป์  
Tk บาท 

Duty Stamp 
Baht 20 

 

โปรดกา
เครื�องหมายหน้า
ผูร้บัมอบฉนัทะ
เพียงชื�อเดียว 

Please mark a 
sign in front of 
only one proxy 

name 



 

 

 

 
(5)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั*งนี*   ดงันี*  

I hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows: 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed     appropriate. 

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี*  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 
วาระที( 1 
Agenda 1 

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ครั'งที( 37 เมื(อวนัที( 26 เมษายน 2559 
To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.37 convened on April 26, 2016 

 � เห็นดว้ย……………… 
 Approve 

เสียง 
vote(s) 

� ไม่เห็นดว้ย……………… 
 Disapprove 

เสียง 
vote(s) 

� งดออกเสียง……………………. 
 Abstain 

เสียง 
vote(s) 

 
วาระที( 2 
Agenda 2 

รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิัทสาํหรบัปี 2559 
To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2016 

 ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี'  
Voting for this agenda is not required 

 
วาระที( 3 
Agenda 3 

พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรบัปีสิ' นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2559 พรอ้มทั'งรายงานของผูส้อบบัญชี 
To approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2016 and the auditor’s report 

 � เห็นดว้ย………………. 
 Approve 

เสียง 
vote(s) 

� ไม่เหน็ดว้ย……………… 
 Disapprove 

เสียง 
vote(s) 

� งดออกเสียง……………………. 
 Abstain 

เสียง 
vote(s) 

 
วาระที( 4 
Agenda 4 

พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิและการจา่ยเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2559 
To approve the allocation of net profit and dividend payment from operating results for the year 2016 

 � เห็นดว้ย……………. 
 Approve 

เสียง 
vote(s) 

� ไม่เหน็ดว้ย……………… 
 Disapprove 

เสียง 
vote(s) 

� งดออกเสียง……………………. 
 Abstain 

เสียง 
vote(s) 

 
วาระที( 5 
Agenda 5 

พิจารณาเลือกตั'งกรรมการบรษิัทแทนกรรมการที(ครบกาํหนดออกตามวาระ 
To elect the directors to succeed those who are due to retire on completing their term 

 � เห็นดว้ย……………. 
 Approve 

เสียง 
vote(s) 

� ไม่เหน็ดว้ย……………… 
 Disapprove 

เสียง 
vote(s) 

� งดออกเสียง……………………. 
 Abstain 

เสียง 
vote(s) 

 � เลือกตั*งกรรมการทั*งชุด........……............…………… 
 To elect the entire directors                

เสียง 
vote(s) 

 

 � เลือกตั*งกรรมการบางรายดังนี*   
 To elect director individually as follows:  

  

 5.1  นายวรกานต ์ชูโต / Mr. Woragan Xuto 

 � เห็นดว้ย……………….. 
 Approve 

เสียง 
vote(s) 

� ไม่เหน็ดว้ย…………… 
 Disapprove 

เสียง 
vote(s) 

� งดออกเสียง……………….. 
 Abstain 

เสียง 
vote(s) 

 5.2   นายชยัประนิน วิสุทธิผล / Mr. Chaipranin Visudhipol 

 � เห็นดว้ย……………….. 
 Approve 

เสียง 
vote(s) 

� ไม่เหน็ดว้ย…………… 
 Disapprove 

เสียง 
vote(s) 

� งดออกเสียง……………….. 
 Abstain 

เสียง 
vote(s) 

 5.3   นายนภทัร อสัสกุล / Mr. Naputt Assakul 

 � เห็นดว้ย……………….. 
 Approve 

เสียง 
vote(s) 

� ไม่เหน็ดว้ย…………… 
 Disapprove 

เสียง 
vote(s) 

� งดออกเสียง……………….. 
 Abstain 

เสียง 
vote(s) 

 
วาระที( 6 
Agenda 6 

พิจารณาอนุมตัิการเพิ(มจาํนวนกรรมการและการแต่งตั'งกรรมการใหม่ 
To fix the number of directors and appoint new director 

 นายศิลปรตัน์ วฒันเกษตร/ Mr. Silparat Watthanakasetr 

 � เห็นดว้ย……………….. 
 Approve 

เสียง 
vote(s) 

� ไม่เหน็ดว้ย…………… 
 Disapprove 

เสียง 
vote(s) 

� งดออกเสียง……………….. 
 Abstain 

เสียง 
vote(s) 

 



 

 

 

วาระที( 7 
Agenda 7 

พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจาํปี 2560 
To fix the remuneration of Directors, the Audit Committee members, and the Nomination and Remuneration Committee 
members for the year 2017 

 � เหน็ดว้ย………………. 
 Approve 

เสียง 
vote(s) 

� ไม่เหน็ดว้ย……………… 
 Disapprove 

เสียง 
vote(s) 

� งดออกเสียง……………………. 
 Abstain 

เสียง 
vote(s) 

 
วาระที( 8 
Agenda 8 

พิจารณาแต่งตั'งผูส้อบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 
To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2017 

 � เหน็ดว้ย………………. 
 Approve 

เสียง 
vote(s) 

� ไม่เหน็ดว้ย……………… 
 Disapprove 

เสียง 
vote(s) 

� งดออกเสียง……………………. 
 Abstain 

เสียง 
vote(s) 

 
วาระที( 9 
Agenda 9 

เรื(องอื(น ๆ (ถา้มี) 
To consider other issues (if any) 

 � เหน็ดว้ย………………. 
 Approve 

เสียง 
vote(s) 

� ไม่เหน็ดว้ย……………… 
 Disapprove 

เสียง 
vote(s) 

� งดออกเสียง……………………. 
 Abstain 

เสียง 
vote(s) 

 
 (6)  คาํแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอื�นๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉนัทะ …………………………………………… 

The proxy holder’s statement or any other evidences (if any) 
 

(7) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้  หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน  หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ขา้พเจา้ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลง  หรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ให้
ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
In case I do not specify my voting wish at any agenda or if my indication is not clear or in case the meeting considers or resolves any 
matter aside from the agenda mentioned above including the case where there is any amendment, modification or addition of any fact, 
the proxy shall be entitled to consider and resolve on my behalf in all respects as deemed appropriate. 

 
กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั*นใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดทํ้าเองทุกประการ 
Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects. 

 
ลงชื�อ…………………………………………………………………….….. 
Signed                                    

ผูม้อบฉนัทะ  
Proxy Grantor 

 
ลงชื�อ………………………………………………………………..……….. 
Signed                                    
 

ผู้รับมอบฉันทะ 
Proxy Holder 

หมายเหตุ  
1.   ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะ  จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2.  วาระเลือกตั*งกรรมการสามารถเลือกตั*งกรรมการทั*งชุดหรือเลือกตั*งกรรมการบางราย 
3.  กรณีหากมีขอ้กาํหนดหรือขอ้บงัคบัใดกาํหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอื�นใดเช่น กรณีผูร้ับมอบฉนัทะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในกิจการ

เรื�องใดที�ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (6) 
Note:  
1.  A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes. He/she cannot divide the number of shares to allow several 

proxies to cast their votes in different ways. 
2.  Regarding the agenda to elect the directors, the entire directors or certain directors may be elected. 
3.  If there is any term or regulation requiring the proxy to state or present any other evidence such as in case the proxy is having interests in any 

matter which he/she attends in the meeting and votes, he/she may state or present such documents and evidences as stated in (6). 



 

 
 

เอกสารแนบ 7 
 

ใบประจาํตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะ 
Annex attached to the Proxy 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) 
Granting of proxy as a shareholder of Ocean Glass Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั*งที� 38 ในวนัที� 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 

at the Annual General Meeting of Shareholders No. 38 to be held on April 25, 2017 at 02.00 p.m. 
……………………………………… 

 
วาระที�……………เรื�อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

 � เห็นดว้ย………………. 
 Approve 

เสียง 
vote(s) 

� ไม่เหน็ดว้ย……………… 
 Disapprove 

เสียง 
vote(s) 

� งดออกเสียง……………………. 
 Abstain 

เสียง 
vote(s) 

 
วาระที�……………เรื�อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

 � เห็นดว้ย………………. 
 Approve 

เสียง 
vote(s) 

� ไม่เหน็ดว้ย……………… 
 Disapprove 

เสียง 
vote(s) 

� งดออกเสียง……………………. 
 Abstain 

เสียง 
vote(s) 

 
วาระที�……………เรื�อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

 � เห็นดว้ย………………. 
 Approve 

เสียง 
vote(s) 

� ไม่เหน็ดว้ย……………… 
 Disapprove 

เสียง 
vote(s) 

� งดออกเสียง……………………. 
 Abstain 

เสียง 
vote(s) 

 
วาระที�……………เรื�อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

 � เห็นดว้ย………………. 
 Approve 

เสียง 
vote(s) 

� ไม่เหน็ดว้ย……………… 
 Disapprove 

เสียง 
vote(s) 

� งดออกเสียง……………………. 
 Abstain 

เสียง 
vote(s) 

 
วาระที�……………เรื�อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

 � เห็นดว้ย………………. 
 Approve 

เสียง 
vote(s) 

� ไม่เหน็ดว้ย……………… 
 Disapprove 

เสียง 
vote(s) 

� งดออกเสียง……………………. 
 Abstain 

เสียง 
vote(s) 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายการในใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกตอ้งบริบูรณแ์ละเป็นความจริงทุกประการ 
I hereby certify that all details in the Annex attached to the proxy are true and correct. 
 
 

ลงชื�อ……………………………………………….. 
Signed                                    
 

ผูม้อบฉนัทะ  
Proxy Grantor 

 
 

ลงชื�อ……………………………………………….. 
Signed                                    
 

ผู้รับมอบฉันทะ 
Proxy Holder 

 



 

 

เอกสารแนบ 8 
ประวัตกิรรมการอิสระที(ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้  
     ชื(อ – สกุล  : นายชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์  

 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

อายุ : อายุ 56 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
ที(อยู ่ : เลขที� j ซอยแยกซอยสามมิตร ถนนสุขุมวิท R�  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา 
 

: ปริญญาเอก สาขาการจดัการ  
ปริญญาโท สาขาการจดัการ  
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
 Massachusetts Institute of Technology สหรฐัอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008) 
Audit Committee Program (ACP 19/2007) 
Director Certification Program (DCP 88/2007) 
Director Accreditation Program (DAP 52/2006)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท (%) : ไมม่ี 
วันที(ไดร้บัการแต่งตั'งเป็นกรรมการ
ครั'งแรก 

: วนัที� 19 เมษายน 2548 

จาํนวนปีที(ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 12 ปี 
การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทจดทะเบียน
อื(น 

: 2552 - ปัจจุบนั  กรรรมการอิสระ  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 และกรรมการนโยบายและกลยุทธ ์ 
   บมจ.ไทยประกนัภยั 
2557 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร  
  บมจ.อีสเทอรน์สตาร ์เรียลเอสเตท  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื(น  
(ที(ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

: 2541 - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ 
  บจ. เพรสิเดน้ทโ์ฮเต็ลและทาวเวอร ์ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที(แข่งขนั / 
เกี(ยวเนื(องกบัธุรกิจที(อาจทาํใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

: ไมม่ี 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีที(ผ่านมา 

: ไมม่ี 

กรรมการมีส่วนไดส้่วนเสีย ในวาระที� 7 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจาํปี 2560 



 

 

เอกสารแนบ 8 
ประวัตกิรรมการอิสระที(ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้  
 
ชื(อ – สกุล  : นายธชัพล โปษยานนท ์  

 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการตรวจสอบ  
อายุ : อายุ 51 ปี 

สญัชาติ : ไทย 
ที(อยู ่ : เลขที� TRTk/SN ถนนจนัทน์ แขวงช่องนนทรีย ์ 

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา 
 

: ปริญญาเอก สาขา Engineering Management 
ปริญญาโท สาขา Engineering Management  
 University of Missouri-Rolla สหรฐัอเมริกา  
ปริญญาโท Industrial Management 
 Central Missouri State University สหรฐัอเมริกา  
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี 
 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP RTk/2009) 
Director Accreditation Program (DAP 68/2008)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท (%) : ไมม่ี 
วันที(ไดร้บัการแต่งตั'งเป็นกรรมการครั'ง
แรก 

: วนัที� TT กุมภาพนัธ ์TSM� 

จาํนวนปีที(ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 12 ปี 
การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทจดทะเบียน
อื(น 

: ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื(น  
(ที(ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

: 2550 - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ   
   บจ. ซิสโก ้ซีสเต็มส ์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที(แข่งขนั / 
เกี(ยวเนื(องกบัธุรกิจที(อาจทาํใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

: ไมม่ี 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที(ผ่านมา 

: ไมม่ี 

 
กรรมการมีส่วนไดส้่วนเสีย ในวาระที� 7 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจาํปี 2560 
  



 

 

เอกสารแนบ 9 

คาํชี' แจงขั'นตอนการลงทะเบยีน การแสดงสิทธเิพื(อการเขา้ร่วมประชุมและ 

การลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 

1.  การลงทะเบียน 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสารหรือหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ จุดลงทะเบียน 
หอ้งจูเนียรบ์อลรูม 1-2 ชั*น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนดสุ์ขุมวิท เลขที� 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครก่อนเวลาประชุมตั*งแต่เวลา 12.0k น.ในวนัอังคารที� 25 เมษายน 
2560 

/.  การเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

� แสดงบตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนังสือเดินทางฉบบัจริง 
(กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบียน ในกรณีที�มีการแกไ้ขชื�อ-สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรอง
การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวดว้ย 

\.  การมอบฉันทะ  

� ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉนัทะที�แนบมาพรอ้มนี*  และหนังสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ Tk บาท 

� ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระที�บริษัทเสนอ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 8 
และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษัท ก่อนวนัประชุมล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ R วนั 
โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือชื�อใหค้รบถว้น หากมกีารแกไ้ข หรือ ขีดลบขอ้ความที�สาํคญัผูม้อบฉันทะตอ้งลง
นามกาํกบัไวทุ้กแหง่ และหนังสือมอบฉันทะตอ้งติดอากรแสตมป์ Tk บาท 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ  

\.1 ผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา  

� หนังสือมอบฉนัทะซึ�งลงนามโดยผูม้อบฉันทะ 

� สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง   (ในกรณีผู ้
มอบฉนัทะเป็น ชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

� ผูร้ับมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง หรือบตัรประจําตัวขา้ราชการฉบบัจริง หรือ
หนังสือเดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบียน 

\./ ผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

� หนังสือมอบฉันทะซึ�งลงนามโดยผูม้ีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลพรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

� กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทยกรุณาแนบสําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ�งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคล พรอ้มประทบัตราสําคญัของนิติ
บุคคล (ถา้มี) 

 

 



 

 

 

� กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ ใหแ้นบสาํเนาหนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลซึ�ง
ออกโดยหน่วยราชการที�มีอาํนาจของประเทศที�นิติบุคคลนั*นตั*งอยู่ หนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าว
จะตอ้งผ่านการรบัรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที�มอีาํนาจไมเ่กิน N เดือน 

� สาํหรบันิติบุคคลต่างประเทศเอกสารใดที�มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งแนบคาํแปลเป็นภาษาองักฤษ
มาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้มี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั*นลงนามรบัรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

� ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งแสดงบัตรประจําตวัประชาชนฉบบัจริง หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนังสือ
เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบียน 

2.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้: มติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทหมวด S ว่าดว้ยเรื�องการประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้ Ni การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู ้
ถือหุน้ใหถื้อปฏิบติัดงันี*  

1. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด  ผูถื้อหุน้คนนั*นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั*น
เวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั*งกรรมการ 

2. เวน้แต่ขอ้บงัคับนี* จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราวใหผู้ถื้อหุน้แต่ละคนมี
คะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ตนถืออยู ่โดยถือว่าหุน้หนึ�งมีเสียงหนึ�ง 

3. การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย  เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่า S คน รอ้งขอและที�ประชุมลง
มติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั  ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบัใหเ้ป็นไปตามที�ประธานในที�
ประชุมกาํหนด 

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ Mk กาํหนดว่าในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้
ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ* นอีก
เสียงหนึ�งเป็นเสียงชี* ขาด  ในกรณีแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบั ใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า N ใน M ของจาํนวนเสียง
ทั*งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขั'นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1.  ประธานในที�ประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน  

2.  ผูถื้อหุน้กาเครื�องหมายลงในช่องที�ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน  

3.  ส่งบตัรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระใหเ้จา้หน้าที� 

4.  เจา้หน้าที�จะนับคะแนนเสียง และส่งผลคะแนนใหป้ระธาน 

5.  ประธานประกาศผลการลงคะแนนเสียงเป็นรายวาระ 

กติกาการนับคะแนนเสียง 

1.  นับเฉพาะคะแนนเสียงของผูอ้ยูใ่นหอ้งประชุม และผูที้�ออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ 

2.  หากผูร้่วมประชุมประสงค์จะออกจากหอ้งประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไวล้่วงหน้า โปรดติดต่อ
เจา้หน้าที� เวน้แต่ประสงคจ์ะใหถื้อว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 

 
  



 

 

เอกสารแนบ 10 
 

ขอ้บงัคบับริษัทในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 



(เอกสารแนบ 10)

ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้น
ที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

(3) ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน 
เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่
บุคคลแต่ละคนนั้นได้เท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่
ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
มากน้อยเพียงใดมิได้

(4) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคล
ซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ี
ขาด เพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดงันี้

(1) รับทราบรายงานประจ าปขีองคณะกรรมการ

(2) พิจารณาและอนุมตัิงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน

(3) พิจารณาจัดสรรเงนิก าไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวน
หุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้ งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
วิสามัญภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดท าเป็น
หนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้น
ทราบไม่น้อยว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาค า
บอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรก็ได้

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคล
ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้ าประชุมและออกเ สียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะ
ต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด
ก่อนเข้าประชุม

ในการออกเสียงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมี
คะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในครั้งนั้นมีรวมกัน เว้น
แต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนน
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ว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นซ่ึงมอบฉันทะเพียงบาง
คน โดยระบุช่ือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและจ านวนหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นคนนั้นๆ ถืออยู่ด้วย

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมงจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
เข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ 
หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นรอ้ง
ขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือ
หุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการ
ประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ
ประชุม ในการนี้ต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไป
ตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบ
วาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็
ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระ
ไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น
เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณีและจ าเป็นต้อง
เลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และ
เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ
วาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน
วันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้
ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น เ ว้นแต่การออกเ สียงลงคะแนนเลือกตั้ ง
กรรมการ

(2) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ใน
การออกเสียงลงคะแนนทุกคราวให้ผู้ถือหุ้นแต่ละ
คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ 
โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

(3) การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้น
แต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุม
ลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วน
วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่
ประธานในที่ประชุมก าหนด

ข้อ 40. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด
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(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) ขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) ซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น 
หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) ท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่า
กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
ส าคัญ

(ง) มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ
บริษัท

(จ) รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทุนกัน

(ฉ) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ข้อบังคับ

(ช) เพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือออกหุ้นกู้

(ซ) ควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไร
ขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการประชุมสามัญประจ าปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จ
ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
ก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ
ให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดย
อนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค า
บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจด
ทะเบียน




