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 งดแจกของชาํร่วย1 
 

วนัที� 15 มีนาคม 2559 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั)งที� 37 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
บริษัท โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั)งที� 36 

2. รายงานประจาํปี 2558 งบการเงินสาํหรบัปีสิ) นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 และรายงานผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตซึ�งจดัส่งในรูปแบบเลม่รายงาน  

3. รายนามและประวติับุคคลผูที้�ไดร้บัการเสนอชื�อเขา้รบัการเลือกตั)งเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ
นิยามกรรมการอิสระ  

4. แผนที�สถานที�จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั)งที� 37  

5. แบบหนังสือมอบฉนัทะ ก และ ข 

6. ประวติักรรมการอิสระที�ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ 

7. คาํชี) แจงขั)นตอนการลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื�อเขา้ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ 

8. ขอ้บงัคบับริษัทในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ไดม้ีมติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีครั)งที� 37 ในวันอังคารที( 26 เมษายน /009 เวลา 12:44น. ณ หอ้งจูเนียรบ์อลรูม 1-2 ชั)น 3 โรงแรมพูลแมน 
กรุงเทพ แกรนด ์สุขุมวิท เลขที� 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 ทั)งนี)  เพื�อปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี บรษิัทไดเ้ผยแพรห่นังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้พรอ้ม
ทั'งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซตข์องบริษัท(www.oceanglass.com) เป็นการล่วงหนา้ตั'งแต่วันที( 18 มีนาคม 
2559 เพื(อเปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี'
คณะกรรมการบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื(อบุคคลเพื(อรบัการ
พิจารณาเลือกตั'งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทรวมถึงการส่งคาํถามล่วงหนา้โดยไดป้ระกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั)งแต่วนัที� 1ตุลาคม 2558 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ทั)งนี)  หลังจากครบกาํหนด
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�ผูล้งทุนตัดสินใจเขา้ไปลงทุนเป็นสาํคญั 
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วาระที( 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั'งที( 36 เมื(อวันที( 28 เมษายน /058 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษัทไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั)งที� 36 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2558 โดยไดจ้ดัทาํรายงานการ
ประชุมและจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลา 
ที�กาํหนด และไดม้ีการเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทตั)งแต่วนัที� 12 พฤษภาคม 2558 ซึ�งบริษัทไม่ไดร้บัการ
เสนอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าวแต่อยา่งใด  

สาํเนารายงานการประชุมดงัปรากฏตามเอกสารแนบ1 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั)งที� 
36 ซึ�งไดจ้ดัประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2558 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนี) ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที( 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรบัปี 2558 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษัทจดัใหม้ีการรายงานเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานในรอบปีที�ผ่านมาเพื�อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาพรวมในการดาํเนิน
ธุรกิจและเหตุการณ์สาํคญัของบริษัท โดยการรายงานปรากฏอยู่ภายใตห้วัขอ้เรื�อง “คาํอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจดัการ” ในรายงานประจาํปี 2558 ตามเอกสารแนบ / 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา เป็นขอ้มูลที�มีประโยชน์
ต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย จึงเห็นสมควรใหร้ายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรบัปี 2558 ใหที้�
ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ 

คะแนนเสียงในการลงมติ 

ไมม่ีการออกเสียงลงมติในวาระนี)  เนื�องจากเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

วาระที( 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรบัปีสิ' นสุดวันที( 31 ธนัวาคม 2558 พรอ้มทั'งรายงานของผูส้อบบญัชี 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื�อใหเ้ป็นไปตามนัยของมาตรา 112 ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของ
บริษัทขอ้ NO ซึ�งกาํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิ) นสุดของ
รอบบญัชีเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรบัปีสิ) นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 
ตามที�ไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัข ้อเรื�อง “งบการเงิน และรายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต” ในรายงานประจาํปี 
2558 ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ / ซึ�งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแลว้ สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี)  
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(หน่วย : พนับาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

สินทรพัยร์วม 3,191,023  3,204,116 

หนี) สินรวม 1,524,945  1,523,909 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท 1,666,078  1,680,207 

รวมรายได ้ 1,986,961  1,981,545 

กาํไร(ขาดทุน)กอ่นดอกเบี) ยจ่ายและภาษีเงินได ้ 216,451  222,849 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 133,429  139,827 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้(บาท) 6.26  6.56 

จาํนวนหุน้สามญั (พนัหุน้) 21,331  21,331 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิ) นสุดวันที�  
31 ธันวาคม 2558 ซึ�งไดร้ับการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนี) ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที( 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรสุทธิและการจา่ยเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2558 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

บริษัทมีนโยบายจา่ยเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้โดยคาํนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในระยะยาวเป็น
สาํคญั ทั)งนี)  บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามนัยของมาตรา SST แห่งพระราชบญัญติับริษัท
มหาชนจาํกดั พ.ศ. UTOT และตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ NT ซึ�งกาํหนดหา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภท
อื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล เงินปันผลใหแ้บ่งตาม
จาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

ความเห็นคณะกรรมการ  

สําหรบัผลการดําเนินงานในปี 2558 บริษัทมีกาํไรสุทธิจํานวน 133,428,217.90 บาท คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรนําเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการ
ดาํเนินงาน ปี 2558 ดงัรายละเอียดต่อไปนี)    

  



 
 

หนา้ 5 / 29 

 

1. เงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2558 

1.1 พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 3.13 บาท จาํนวน 21,330,715 หุน้ รวม
เป็นเงินปันผลจ่ายทั)งสิ) น  66,765,137.95 บาท โดยเป็นการจ่ายจากเงินปันผลจากกาํไรที�เสียภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 โดยผูร้ับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที�จ่ายตามหลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขที�กําหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผูร้ับเงินปันผลที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไดร้ับ
เครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรษัฎากร  

ทั)งนี) บริษัทมีกําไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวนรวม 50,000,000 บาทซึ�งไม่น้อย
กว่ารอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียนตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดัพ.ศ 
UTOT และตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 46 ดงันั)น บริษัทจึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นเงิน
สาํรองตามกฎหมายอีก 

1.2 กาํหนดใหว้นัที� 7 มีนาคม 2559 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรบัเงินปันผล โดยจะ
รวบรวมรายชื�อตามมาตรา UUT ของพรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. UTOT (แกไ้ขเพิ�มเติม
พ.ศ. UTTS) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 8 มีนาคม 2559 และกาํหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัที� 19 พฤษภาคม 2559  

ทั)งนี)  อัตราการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท และจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั)งที� 37 

2. เงินกาํไรสุทธิส่วนที�เหลือใหจ้ดัสรรเป็นกาํไรสะสมต่อไป 

ขอ้มูลการจา่ยเงินปันผล 

  2558 2557 2556 2555 2554 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (ลา้นบาท) 133 47 (43) (60) 57 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท) 6.26 2.20 (2.02) (2.82) 2.69 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 3.13 1.10 - - 1.35 

Dividend Payout Ratio 50% 50% N.A. N.A. 50% 

คะแนนเสียงในการลงมติ 

วาระนี) ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที( 0 พิจารณาเลือกตั'งกรรมการบรษิัทแทนกรรมการที(ครบกาํหนดออกตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ UO กาํหนดวา่ “ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั)ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง
เป็นจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา 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”้  
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ในปี 2559 บริษัทมีคณะกรรมการจาํนวน 8 ท่าน โดยกรรมการที�ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งมีจํานวน O ท่าน 
ดงัรายนามต่อไปนี)  

S)  นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ ประธานกรรมการ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

U)  นายกีรติ อสัสกุล  กรรมการผูจ้ดัการ 

3)  นายแมทธิว กิจโอธาน  กรรมการอิสระ 
 
ทั)งนี)  เพื�อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีในเรื�องเกี�ยวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ 
บริษัทจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาตามกระบวนการสรร
หากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั)งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ทั)งนี)  เมื�อ
ครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพิจารณาเลือกตั)งใหด้าํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงไดพิ้จารณาและเห็นว่ากรรมการซึ�งครบกาํหนดออกตามวาระ
ทั)ง 3 ท่าน ไดท้ําหน้าที�ในตําแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที� และมีคุณสมบัติเหมาะสมที�จะดํารงตําแหน่ง
ปฏิบติัหน้าที�กรรมการบริษัท อันเป็นคุณประโยชน์แก่บริษัทต่อไปได ้จึงเห็นสมควรเสนอใหเ้ขา้รบัการเลือกตั)ง
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ�งมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกับการ
ดาํเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรใหนํ้าเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั)งกรรมการที�ครบกาํหนดออก
จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�งโดยมีรายนามต่อไปนี)  

S)  นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ ประธานกรรมการ 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

U)  นายกีรติ อสัสกุล  กรรมการผูจ้ดัการ   

3)  นายแมทธิว กิจโอธาน  กรรมการอิสระ 

โดยคณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที�ไดร้ับการเสนอชื�อไดป้ฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็ม
ความสามารถ ตลอดจนใหค้ําแนะนําที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ  โดยกรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง และมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดัและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มในการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและ/
หรือกรรมการอิสระ ตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ทั)งนี) รายนามและประวติับุคคลผูที้�ไดร้บัการเสนอชื�อเขา้รบัการเลือกตั)งเพื�อดาํรงตําแหน่งกรรมการ และนิยาม
กรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ Q 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนี) ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที( 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ประจาํปี 2559 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที�  ซึ� ง

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

โดยหลักเกณฑ์และขั)นตอนการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการนั)น ควรกําหนดใหเ้หมาะสมกับ

ภาระหนา้ที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั)งควรเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม

บริษัทที�มีขนาดใกลเ้คียงกนัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และควรมีการทบทวนทุกปี โดยผ่านขั)นตอน

การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกอ่นนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณา

นําเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ โดยองคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการมีดงัต่อไปนี)  

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 

 บาท/คน/เดอืน 
 ปี /009 

(เสนออตัราเดิม) 
ปี /00S 

(อตัราปัจจุบนั) 
คณะกรรมการบรษัิท   
    ประธานคณะกรรมการ iU,jjj iU,jjj 
    กรรมการ Nj,jjj Nj,jjj 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 22,400 22,400 
  กรรมการตรวจสอบ  16,000 16,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
14,000 14,000 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 10,000 

อนึ�งดว้ยองค์ประกอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ณ ปัจจุบันค่าตอบแทนที�เสนอในครั)งนี) รวม

เป็นจาํนวน 456,400 บาทต่อเดือน และไมม่ีสิทธิประโยชน์อื�นใด 

2) ค่าตอบแทนที�เป็นโบนัส 

เป็นจาํนวนเงินเทา่กบัอตัรารอ้ยละ S.O ของเงินปันผลรวมซึ�งจ่ายจากผลกาํไรจากการดาํเนินงานของปีรอบ

บญัชีที�เพิ�งสิ) นสุดลง (ปัดเศษขึ) น/ลงใหเ้ต็มจาํนวน Sj,jjj บาท) ซึ�งเป็นค่าตอบแทนในอตัราเดิมที�ไดร้บั

อนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั)งที� 36 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรใหก้รรมการ

แต่ละท่าน  

ทั)งนี)  ใหม้ีผลตั)งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป จนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลง 

  



 

หนา้ 8 / 29 

 

 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรนําเสนอที�ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั)งค่าตอบแทนที�เป็นโบนัสตามขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คะแนนเสียงในการลงมติ 

วาระนี) ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม ใน

การนี) กรรมการท่านใดที�เป็นผูถื้อหุน้และมีส่วนไดส้่วนเสียเกี�ยวกับวาระการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน

กรรมการกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจาํปี 2559 ไม่มีสิทธิลงคะแนน

เสียงในวาระนี)  

วาระที( 7 พิจารณาแต่งตั'งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ดว้ยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ที� OO กําหนดใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั)ง

ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดพิ้จารณาและเสนอใหแ้ต่งตั)ง

ผูส้อบบัญชีจากบริษัทไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท โดยมีรายนาม

ผูส้อบบญัชีมีดงัต่อไปนี)   

ชื�อ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
เลขที� 

 

จาํนวนปีที�เป็นผูส้อบบญัชี
ใหบ้ริษัท 

 

 

1. นายประสิทธิl  เยื�องศรี
กุล 

NSiN 2 หรือ 

2. นางสาววราภรณ ์วรธิติ
กุล 

NNiN 2 หรือ 
 

3. นายวิเชียร  กิ�งมนตรี Omii 2  

ทั)งนี)  ผูส้อบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยก์าํหนด มีผลการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑ์ที�ดีมีความน่าเชื�อถือ มีประสบการณ์เพียงพอ และเป็นผูส้อบ

บญัชีบริษัทที�ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดส้่วนเสียกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�

เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะที�จะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าที�อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความ

เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยใหค้นใดคนหนึ�งเป็นผูท้ําการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสําหรับปี 2559 และในกรณีที�ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต

ดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิติังานได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตอื�นของบริษัทแทนได ้

โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบัปี 2559 เป็นจาํนวนเงินรวม 1,500,000 บาทเพิ�มขึ) นจากปีก่อนรอ้ยละ 4.17 

ทั)งนี) ค่าธรรมเนียมดงักล่าว ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื�นที�เรียกเก็บเท่าที�จาํเป็น เช่น ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง เป็นตน้  
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รายละเอียด ปี 2559 
(ปีที(เสนอ) 

(บาท) 

ปี 2558 
(ปีที(ผ่านมา) 

(บาท) 

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจาํปี 
สาํหรบัปีสิ) นสุดวนัที� OS ธนัวาคม 2559 

900,000 840,000 

ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายไตรมาส  
รวม 3ไตรมาส ไตรมาสละ 200,000 

600,000 600,000 

รวมทั'งสิ' น 1,500,000 1,440,000 

เพิ�มขึ) น (รอ้ยละ) จากปีกอ่น 4.17 2.86 

ค่าใชจ้า่ยอื�นที�จาํเป็น ตามค่าใชจ่้ายจริง ตามค่าใชจ่้ายจริง 

 

อนึ�ง ผูส้อบบญัชีบริษัทมิไดส้งักดัสาํนักงานสอบบญัชีเดียวกบับริษัทย่อย เนื�องจากบริษัทย่อยคือ Ocean Glass 
Trading (Shanghai) Co., Ltd. เป็นบริษัทที�จดทะเบียนในสาธารณรฐัประชาชนจีน และบริษัท Ocean Glass 
Trading India Private Limited เป็นบริษัทที�จดทะเบียนในประเทศอินเดีย ทั)งนี)  เพื�อใหม้ั �นใจว่าบริษัทจะสามารถ
จดัทํางบการเงินไดท้ันตามกาํหนดเวลา บริษัทจึงไดก้ําหนดระยะเวลาการทํางานร่วมกนัและสื�อสารใหบ้ริษัท
ยอ่ยทราบเป็นการล่วงหน้าถึงกาํหนดระยะเวลาการส่งขอ้มูล 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่าผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามที�สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์าํหนด มีผลการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑ์ที�ดีมีความน่าเชื�อถือ มีประสบการณ์เพียงพอ และเป็นผูส้อบ
บัญชีบริษัทที�ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�
เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะที�จะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าที�อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดจึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทคณะกรรมการจึงเห็นสมควรนําเสนอที�
ประชุมผู ้ถือหุน้พิจารณาแต่งตั) งผู ้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี UTTm ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบดงันี)  

• แต่งตั)งนายประสิทธิl  เยื�องศรีกุลผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 4174 หรือนางสาววราภรณ์วรธิติกุลผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที� 4474 หรือนายวิเชียรกิ�งมนตรีผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที� 3977 จากบริษัทไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์เอบีเอเอสจาํกดัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทโดยใหค้นใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสาํหรบัปี 2559 และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้
ไมส่ามารถปฏบิติังานไดใ้หบ้ริษัทไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์เอบีเอเอสจาํกดัจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื�น
ของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์เอบีเอเอส จาํกดั แทนได ้

• โดยกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2559 เป็นจํานวนเงินรวม 1,500,000 เพิ�มขึ) นจากปีก่อนรอ้ยละ 4.17 
ทั)งนี) ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ้า่ยอื�นที�เรียกเก็บเท่าที�จาํเป็นเช่นค่าใชจ้่ายในการเดินทางฯลฯเป็นตน้ 

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนี) ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที( 8 พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ(มเติมวัตถุประสงคข์องบรษิัทขอ้ 8 และขอ้ 15 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื�อปฏิบติัตามระเบียบสาํนักงานทะเบียนหุน้ส่วนบริษัทกลาง วา่ดว้ยการจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนและบริษัท พ.ศ. 
2554  จึงขอเสนอใหแ้กไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท ขอ้ 8 และขอ้ 15 ดงันี)  

เดิม แกไ้ขเพิ(มเติม 
ขอ้ 8 ซื) อ ขาย แลกเปลี�ยน เงินตราต่างประเทศ

ทุกชนิดทุกประเภท  
 

ขอ้ 8 ซื) อ ขาย แลกเปลี�ยน เงินตราต่างประเทศทุกชนิด
ทุกประเภท เมื�อไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานที� 
เกี�ยวขอ้งแลว้ 

ขอ้ 15 ประกอบกิจการโรงเรียน และ
สถานศึกษาทุกชนิดทุกประเภท  

 

ขอ้ 15 ประกอบกิจการโรงเรียน และสถานศึกษาทุกชนิด
ทุกประเภท เมื�อไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งแลว้ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเหน็ควรใหแ้กไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท ขอ้ 8 และขอ้ 15  

คะแนนเสียงในการลงมติ  

วาระนี) ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที( 9 เรื(องอื(น ๆ (ถา้มี) 
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บริษัทกาํหนดใหว้นัที� 7 มีนาคม 2559 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื�อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีครั)งที� 37 โดยรวบรวมรายชื�อผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 8 มีนาคม 2559 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษัทโอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที�ดงักล่าว พรอ้มกนันี)  บริษัทไดแ้นบแผนที�สถานที�จดัประชุมมาพรอ้มกนันี)  ตามเอกสารแนบ 2 

เพื�อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกจึงขอใหท่้านผูถื้อหุน้ และ/หรือ ท่านผูร้บัมอบ
ฉนัทะ โปรดแสดงหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม หรือโปรดนําหนังสือมอบฉันทะพรอ้มแนบเอกสารสาํคญัประกอบการ
มอบฉนัทะแสดงต่อพนักงานผูร้บัลงทะเบียนตั)งแต่เวลา SU.jj น. เป็นตน้ไป ทั)งนี)  หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแต่งตั)งบุคคลอื�น
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ที�
แนบมาพรอ้มนี) ตามรายการเอกสารแนบ 0 ในกรณีที�ท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทดงัรายนามและ
ประวติัปรากฏตามเอกสารแนบ W กรุณาระบุชื�อผูร้บัมอบฉันทะพรอ้มแนบเอกสารสาํคญัประกอบการมอบฉันทะโดยบริษัท
ขอแนะนําใหใ้ชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ�งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนไดอ้ย่างชัดเจนและโปรดจัดส่ง
เอกสารมายงัสาํนกัเลขานุการบรษิัท บรษิัท โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) เลขที( 75/88-91 อาคารโอเชี(ยนทาวเวอร ์2 
ชั'น 38 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 14114 หรือโดยอีเมล: 
ir@oceanglass.com ภายในวันศุกรท์ี( 22 เมษายน 2559 ทั)งนี)  ท่านสามารถศึกษารายละเอียดขั)นตอนการลงทะเบียน 
การแสดงสิทธิเพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมถึงขอ้บงัคบับริษัทในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ตาม
รายการเอกสารแนบ ^ และ S ตามลาํดบั 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์

ประธานกรรมการ 

 

 
 
 
 
 
 
หากตอ้งการขอ้มลูการประชุมผูถื้อหุน้เพิ�มเติมกรุณาติดต่อ 
เลขานุการบริษัทโทรศพัท ์0 2661 6556 ต่อ 501 หมายเลขโทรสาร 0 2661 6550 อีเมล: ir@oceanglass.com   

  


