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Vision
To be a world-class market leader through business innivation, corporate values

and operational excellence, while consistently Maintaining customers satisfaction

and achieving business growth and profitability

วิสัยทัศน์
โอเชี่ยนกลาสจะเปนผูนำในตลาดโลก ดวยนวัตกรรมความเปนเลิศขององคกร และการบริหารจัดการ 

พรอมทั้ง มุงสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอยางตอเนื่อง

Core Purpose

ภารกิจหลัก

Providing Life’s Pleasure with Quality Glassware

การใหสุนทรียภาพในการใชชีวิตดวยการผลิตเครื่องแกวคุณภาพดี

Core Value

ค่านิยมหลัก

Quality, Honesty/Integrity,Opportunity, Respect for the Individuals, and TQM

คุณภาพ ความซื่อสัตย การใหโอกาศแกบุคลากร การเคารพตอกันและกัน และการบริหารการจัดการ

ดานคุณภาพ
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International 
Home & House wares 
Show in Chicago, 
USA

Equip Hotel Fair 2008,
France

Ambiente Fair 2008,
Germany

2008 IHG Asia Pacific
Leadership conference
at Shenzhen,
China

Houseware Fair 2008,
Hongkong

Road Show in Hanoi,
Vietnam

Central Tabletop 
Decoration 2008 
at Central Chid Lom

International Exhibition 
of food & Hotel 
Thailand 2008 
at Siam Paragon

Mid Year Campaign 
and Ocean Gifting Time 
at Discount Stores
and Department stores
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Crystalline Glass Project

Ocean Glass / Television Commercial
โอเชี่ยน ความสุขที่สดใส

โอเชี่ยน ความสุขที่สดใส

ทุกการให ประทับใจทุกผูรับ แกวโอเชี่ยน ความสุขที่สดใส

ความใสที่ทำใหเกิดความสุข คุณภาพที่ทำใหเกิดความหวงใย ดีไซนที่ทำใหเกิดความรื่นรมย 

มองหาแกวคุณภาพ มองหาแกวโอเชี่ยน  โอเชี่ยน ความสุขที่สดใส
โอเชี่ยน ความสุขที่สดใส
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Board of Directors คณะกรรมการ

นายกีรติ อัสสกุล
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ

Mr.Kirati Assakul
Chairman of the Board 
Managing Director

นายสถาพร จิระศรีรังสรรค์
รองประธานกรรมการ และผูจัดการฝายผลิต

Mr.Staporn Chirasrirungson
Vice Chairman of the Board 
Manufacturing Division Manager

นายวรกานต์ ชูโต
กรรมการอิสระ 
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Mr.Woragan Xuto
Independent Director 
Chairman of the Audit Committee

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

Mr.Chatchawin Charoen-Rajapark
Independent Director 
Chairman of the Nomination
and Remuneration Committee 
Audit Committee Member

นายธัชพล โปษยานนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Mr.Tatchapol Poshyanonda
Independent Director 
Audit Committee Member

นายชัยประนิน วิสุทธิผล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Mr.Chaipranin Visudhipol
Independent Director 
Audit Committee Member

นายแมทธิว กิจโอธาน
กรรมการอิสระ

Mr.Matthew Kichodhan
Independent Director

นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
กรรมการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

Mr.Chakri Chanruangvanich 
Director 
Nomination and Remuneration
Committee Member

นายนภัสถ์ อัสสกุล
กรรมการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

Mr.Naputt Assakul
Director 
Nomination and Remuneration
Committee Member
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สารจากประธานกรรมการ	
 

 2551 เป็นปีที่มีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เงินบาทแข็งค่าในช่วงต้นปีในขณะที่ราคาพลังงานก็พุ่งสูงอย่าง

ต่อเนื่อง เหตุการณ์ในช่วงครึ่งปีหลังเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ประกอบกับมีความผันผวนทางการเมือง สถานะการณ์เช่นนี้

ทำให้บริษัทโอเชียนกลาส ต้องปรับปรุงตัวอย่างฉับไว โดยการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลกำไร และจัดการบริหารความเสี่ยงทางการ

เงิน

 แนวนโยบายในการปรับปรุงคุณค่าในสินค้าและเลือก Segment ของตลาดที่บริษัทให้ความสำคัญ ทำให้อัตรากำไรขั้น

ต้นสูงขึ้นจากร้อยละ 32.46 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 35.27 ในปี 2551 โดยที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจาก 1,662.87 ล้านบาท เป็น

1,825.61ล้านบาทในปี2551

 การให้ความสำคัญใน Brand Ocean จึงเป็นเหตุให้มีการโฆษณาทางโทรทัศน์ในช่วงปลายปี และมีสินค้าที่นำเสนอ

เหมาะสมกับตลาดมากขึ้น

 ในด้านการผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถลดเวลาการหยุดเครื่องจักรได้ทำให้มีเวลาผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4.4 สำหรับ การดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิตแก้ว Crystalline ซึ่งเป็นแก้วคริสตัลคุณภาพสูงปราศจากสารตะกั่ว

นั้นบริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรในขั้นตอนที่หนึ่งแล้วเสร็จและเริ่มผลิตสินค้าตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปี2551ที่ผ่านมา

 ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารขอขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าทุกท่านที่สนับสนุนบริษัทโอเชียนกลาสอย่างดีและ

สม่ำเสมอ รวมทั้งขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และความรู้ความสามารถให้บริษัทจนส่งผลให้บรรลุเป้า

หมายที่ตั้งไว้

 

 

 

  

 

 

 

           กีรติอัสสกุล

          ประธานกรรมการ

          กุมภาพันธ์2552
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ขอ้มลูสำคัญทางการเงนิ		
 

งบการเงินรวม (ล้านบาท) 2551/2008 2550/2007 2549/2006 

Consolidated Financial Statements (Baht mil.)    

 

รายได้จากการขาย 

NetSales 1,826 1,663 1,590 

รายได้รวม 

TotalRevenue 1,834 1,675 1,613

กำไรก่อนภาษีเงินได้ดอกเบี้ยจ่ายค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 

EarningsbeforeInterest,Tax,Depreciation,&Amortization(EBITDA) 335 377 386

กำไรสุทธิ 

NetProfit 96 134 140

สินทรัพย์รวม 

TotalAssets 2,878 2,456 2,178

หนี้สินรวม 

TotalLiabilities 1,325 932 717

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

TotalShareholders’Equity 1,553 1,524 1,460

     

อัตราส่วนทางการเงิน(ร้อยละ) 

Financial Ratios (%)    

 

กำไรสุทธิต่อรายได้รวม 

NetProfitMargin 5.23 8.02 8.70

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ReturnonEquity 6.24 9.01 9.78

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 

ReturnonAssets(EBIT/Sales) 5.68 9.36 9.92

     

ข้อมูลต่อหุ้น(บาท) 

Per share Information (Baht)    

 

กำไรสุทธิต่อหุ้น 

Earningspershare 4.50 6.30 6.58

เงินปันผลต่อหุ้น 

Dividendpershare 1.40* 3.15 3.29

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ) 

DividendPayoutRatio(%) 31 50 50

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 

Bookvaluepershare 72.81 71.46 68.46

                                

*เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ(tobeapprovedbytheshareholders’meeting) 
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คำอธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดำเนนิงาน	
สำหรับการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2551  

 

ผลการดำเนินงานโดยรวม		

 ผลการดำเนินงานของบริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีกำไรสุทธิ

95.98ล้านบาทลดลงจากปีก่อนหน้า38.41ล้านบาทหรือร้อยละ28.58มีรายได้จากการขายสุทธิรวม1,825.61ล้านบาทเพิ่ม

ขึ้นจากปีก่อนหน้า162.74ล้านบาทหรือร้อยละ9.79

 อัตรากำไรขั้นต้นเมื่ อ เทียบกับยอดขายเท่ากับร้อยละ 35.27 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.46 ของปีก่อนหน้า เล็กน้อย

เนื่องจากการปรับเพิ่มราคาขายในทุกตลาด รวมทั้งการเน้นการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรสูง ทำให้ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพื่อ

ชดเชยกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้นทุนการผลิตสำคัญที่ได้เพิ่มขึ้นตามราคาตลาด 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 407.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.53 ล้านบาท เนื่องจาก  การเพิ่มขึ้นของค่าใช้

จ่ายด้านการตลาดในตลาดสำคัญ เช่นการโฆษณาทางโทรทัศน์ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาในส่วนของการ

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของโครงการลงทุนขยายกำลังการผลิตแก้วคริสตัลลีน ยอดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศจำนวน 88.02 ล้านบาทเป็นผลจากยอดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจริง (Realized Loss) จำนวน 26.78 ล้าน

บาทส่วนที่เหลือเป็นกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง(UnrealizedGain/Loss)

 ทางด้านงบดุลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แสดงยอดสินทรัพย์รวม 2,878.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

หน้าจำนวน419.17ล้านบาทหนี้สินรวม1,325.24ล้านบาทเพิ่มขึ้น390.26ล้านบาทจากปีก่อนหน้าทั้งนี้ยอดเงินกู้ยืม

จากสถาบันการเงินมียอดคงเหลือจำนวน 982.80ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,553.12ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.91ล้านบาท

จากปีก่อนหน้าสัดส่วนหนี้สินรวมเป็นประมาณร้อยละ46ของสินทรัพย์รวม

 บริษัทเชื่อว่าบริษัทได้ดำเนินนโยบายอย่างรอบคอบในการดำเนินงานด้านต่างๆ ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดีตาม

หลักบรรษัทภิบาล รวมถึงการใช้นโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสมเพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส ทั้งนี้บริษัทเชื่อ

ว่า มูลค่าของทรัพย์สินที่แสดงในงบการเงิน ได้แสดงถึงมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงแล้ว โดยที่สภาพคล่องของบริษัทอยู่ใน

ระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์

 ผลการดำเนินงานปี 2551 บริษัทมีกำไรต่อหุ้น 4.50 บาท ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ1.40บาทรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น29.86ล้านบาท
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ด้านการตลาดและการขาย	
 ในปี 2551 การขยายตัวของการขายเป็นไปในอัตราที่น่าพอใจ โดยมียอดขายสุทธิรวม  1,825.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

หน้าร้อยละ9.79ซึ่งเป็นผลจากปริมาณขายที่134.53ล้านชิ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ4และบริษัทสามารถดำเนินการปรับขึ้น

ราคาขายในหลายตลาดและเน้นการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง ในขณะที่ยังคงรักษาความสามารถในการแข็งขันในตลาดเป้าหมายหลักได้

อย่างต่อเนื่องทำให้ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  ยอดขายในประเทศรวม 459.75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.41 และยอดขายต่าง

ประเทศ1,365.86ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ16.58

 ตลาดสินค้าเครื่องแก้วในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา ยังมีการแข่งขันสูงทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ อันเกิดจาก

กระแสการตลาดโลกาภิวัฒน์ดังเช่นปัจจุบัน บริษัทยังคงมุ่งเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตราสินค้า Ocean อย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดใน

ประเทศและตลาดต่างประเทศโดยในปี2551บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญทางด้านการตลาดและการขายสรุปได้ดังนี้

 

 - การทำCommunicationProgramกับEndConsumerโดยการออกโฆษณาในสื่อโทรทัศน์(TVAdvertising)เป็น

  ครั้งแรกในไตรมาสที่สี่ซึ่งเป็นการสร้างBrandAwarenessไปในกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นเป็นMassมากขึ้นซึ่งต่าง

  จากการลงโฆษณาในนิตยสาร

 - ทำSummerCampaignและFestiveCampaignในห้างค้าปลีกในประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างในการทำกิจกรรม

  การตลาดในตลาดอื่นในภูมิภาคใกล้เคียงในอนาคต

 - บริษัทได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติคือ

   - งานAmbienteณนครแฟรงเฟิร์ทเยอรมันนี

   - งานTokyoInternationalGiftwareShowณกรุงโตเกียวญี่ปุ่น

   - งานInternationalHome&HousewaresShowณนครชิคาโกสหรัฐอเมริกา

   - งานEquipsHotelFairณกรุงปารีสฝรั่งเศส

   - งานHousewareFairและงานMegaShowณนครฮ่องกงจีน

   - งานHotelexFairณนครเซี่ยงไฮ้จีน

 

 บริษัทได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อเนื่องทุกปี สำหรับปี 2551 บริษัทสำรวจโดยสอบถามลูกค้าหลังการส่งมอบ

สินค้าสองสัปดาห์   ผลจากการสำรวจแสดงถึงความพอใจที่ลูกค้ามีต่อสินค้าและบริการของบริษัทที่ร้อยละ 87 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

เล็กน้อย

ด้านการผลิต	
 ระยะเวลามากกว่า25ปีที่บริษัทสร้างสมประสบการณ์ในการผลิตและพัฒนาสินค้าเครื่องแก้วสิ่งที่บริษัทยึดมั่นมาโดยตลอดคือ

การผลิตสินค้าคุณภาพสูง โดยการมุ่งเน้นด้านคุณภาพในทุกขบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดี

ที่สุดเท่านั้น

 ในปี2551บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรในโครงการขยายสายการผลิตเครื่องแก้วคริสตัลปลอด

สารตะกั่ว (Crystalline) ซึ่งมีมูลค่าทั้งโครงการรวมประมาณ 990 ล้านบาท แล้วเสร็จเฟสแรก (ติดตั้งเครื่องจักรขึ้นรูปแก้วเครื่องแรก)ใน

ไตรมาสสามของปี 2551 การลงทุนขยายสายการผลิตครั้งนี้เป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงประเภทใหม่ เพื่อสนองความต้องการของ

ตลาดในต่างประเทศและบริษัทเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีเพื่อรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจไร้พรมแดนดังเช่นปัจจุบัน นับเป็นสิ่งที่

สำคัญและจำเป็นดังนั้นบริษัทจึงนำหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรหรือTQM(TotalQualityManagement)มาประยุกต์ใช้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยมุ่งผลลัพธ์ยกระดับมาตรฐานการผลิต การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความต้องการของ

ลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรเป็นสำคัญ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม	
 นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทยึดมั่นและถือเป็นนโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและปลอดภัยในการใช้งาน และส่งผลกระทบด้านลบ

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 รวมถึง

การนำเอาระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, OHSAS 18001:1999 มาปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กร จิตสำนักเรื่องคุณภาพและความ

ปลอดภัยร่วมกันเป็นจุดร่วมที่ทำให้ทุกคนในบริษัทก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการเสนอราคา

สินค้าที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผลของโอเชียนกลาสเป็นหลักประกันถึงความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัททั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่าง

ประเทศ

 บริษัทตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะเป็นเรื่องที่สำคัญในสังคมดังนั้นนอกจากบริษัทจะตั้งเป้าหมายในการ

เป็นเลิศด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการแล้ว บริษัทยังดำเนินการด้วยการคำนึงและเอาใจใส่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย

บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

 - ลดมลภาวะในอากาศและสิ่งปฏิกูลในทุกกระบวนการผลิต

 - การนำกลับมาใช้ใหม่การลดปริมาณการใช้และการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆรวมถึงการบริหารการสูญเสียต่างๆ

 - มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานในทุกสถานประกอบการของบริษัท

 

 โอเชียนกลาสตระหนักดีว่าการที่บริษัทประสบความสำเร็จ ด้วยชื่อเสียงที่ดีเป็นที่ยอมรับ และวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมความ

สำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น ขึ้นอยู่กับบุคลากรของบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีสถานที่ทำงานที่ถูกสุขลักษณะและมีบรรยากาศที่อบอุ่น

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมความกลมกลืนบนความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นความสามารถเป็นหลัก บริษัทจัดให้มีแผนงานด้าน

สวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การแข่งขันกีฬา การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

และทุนการศึกษานอกจากนี้บริษัทยังได้รับมาตรฐานแรงงานอีกด้วย

 นับตั้งแต่เริ่มกิจการ โอเชียนกลาสมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดส่งสินค้าในการผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่าย

ทั้งนี้โดยการยึดถือและเสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เน้นการดำเนินงานบนพื้นฐานการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของการดำเนิน

ธุรกิจที่ดีและเป็นที่ยอมรับในสังคม รวมถึงการที่บริษัทมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้บริการลูกค้าด้วยความสามารถสูงสุดที่บริษัทมีอยู่

บริษัทเชื่อว่าถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านบุคลากรเมื่อเวลาผ่านไปแต่วัฒนธรรมในการบริการจะยังคงอยู่ตลอดไป
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ข้อมูลทั่วไป	
 
 บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องแก้วชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย  ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและ

จำหน่ายภาชนะเครื่องแก้วคุณภาพสูงสำหรับใช้บนโต๊ะอาหารที่มีความครบถ้วนและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้เลือก ตั้งแต่เครื่องแก้ว

สำหรับใช้ในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง จนถึงเครื่องแก้วสำหรับใช้ในบ้านเรือน  เป็นเวลามากกว่าสองทศวรรษแล้วที่

บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าเครื่องแก้วซึ่งถูกออกแบบให้ตรงกับประเภทการใช้งานของลูกค้า ด้วยคุณภาพสินค้าที่เป็นเลิศ พิถีพิถันในการ

ควบคุมคุณภาพ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถ และปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูง รวม

ทั้งเชื่อมั่นในการสร้างตราสินค้าอย่างต่อเนื่องจึงทำให้บริษัทสามารถเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตเครื่องแก้วในระดับสากล

 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107536000153

HomePage  : www.oceanglass.com

ติดต่อ   : ir@oceanglass.com

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่  : 75/88-91ชั้น34อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์2ถนนสุขุมวิท19(ซอยวัฒนา)

    แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร10110

    โทรศัพท์ +66(0)26616556 

    โทรสาร +66(0)26616550

 

ที่อยู่โรงงาน  : 365-365/1หมู่4นิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย8

    ตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ10280

    โทรศัพท์ +66(0)23240422-4,2324-0191-2

    โทรสาร +66(0)23240420

 

ที่อยู่โชว์รูม  : อโศก (โอเชียนชอป)  

    175อาคารไทยสมุทรถนนสุขุมวิท21แขวงคลองเตยเหนือ

    เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร10110

    โทรศัพท์ +66(0)26616556ต่อ371,449

    โทรสาร +66(0)22580484

 

    ภูเก็ต 

    100/516หมู่5ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9

    ตำบลรัษฎาอำเภอเมืองภูเก็ต83000

    โทรศัพท์ +66(0)76261008

    โทรสาร +66(0)76261009

 

    เวียดนาม 

    184BaThangHaiStreet,Ward12,District10,

    HoChiMinhCity,Vietnam

    โทรศัพท์ +84(0)88650469

    โทรสาร +84(0)88650469

 

บริษัทย่อย  : บริษัทโอเชียนกลาสเทรดดิ้ง(เซี่ยงไฮ้)จำกัด

    OceanGlassTrading(Shanghai)Co.,Ltd.

    Room1502,JinHangTower,

    83WanHangDuRoad,JingAnDistrict,

    Shanghai, People’s Republic of China  

    โทรศัพท์ +86(21)61359505

    โทรสาร +86(21)61359428
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ทุนจดทะเบียน  : 500,000,000บาท

ทุนชำระแล้ว  : 213,307,150บาท

ประเภทหุ้น  : หุ้นสามัญจำนวน21,330,715หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์:  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

    อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    62ถนนรัชดาภิเษกเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร10110

    โทรศัพท์ +66(0)22292800

    โทรสาร +66(0)23591259

 

ผู้สอบบัญชี  : นายเมธีรัตนศรีเมธา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3425

    นางสาววิภาจินดานุวัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3296

    นางสาวกัลยารัตน์ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3460

    นายบุญเลิศแก้วพันธุ์พฤกษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่4165

    บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด 

    705-706อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์(โรงแรมแชงกรี-ลา)เลขที่89ซอยวัดสวนพลู

    ถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพมหานคร10500 

    โทรศัพท์+66(0)26304500

    โทรสาร +66(0)26307506

 

ผู้ตรวจสอบภายใน  : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด 

    อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์

    195สาทรใต้ยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร10120

    โทรศัพท์+66(0)26772000

    โทรสาร +66(0)26772222

 

ที่ปรึกษากฎหมาย  : บริษัท ไดมอนด์แอดจัสเมนท์ จำกัด   

    ชั้น30อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์2

    75/74ถนนสุขุมวิท19แขวงคลองเตยเหนือ

    เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร10110

    โทรศัพท์ +66(0)22605200-3

    โทรสาร +66(0)22605204

    สำนักกฎหมายเสรีมานพ แอนด์ ดอล์ย จำกัด 

    18/4ซอยอำนวยวัฒน์ถนนสุทธิสาร

    เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10320

    โทรศัพท์ +66(0)26934180-6

    โทรสาร +66(0)26934187-8
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ลักษณะการประกอบธรุกจิ	
 

 บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ในระยะแรก

การดำเนินงานของบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) โรงงานตั้งอยู่ ในนิคม

อุตสาหกรรมบางปู ในปี 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน500ล้านบาทเป็นทุนชำระแล้ว213.31ล้านบาท

 ธุรกิจหลักของบริษัทคือผลิตและจำหน่ายภาชนะเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้า 

บริษัทมุ่ งมั่นในการผลิตเครื่ องแก้วคุณภาพสูงซึ่ งได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้ ง

ผลิตภัณฑ์แก้วใสและแก้วพิมพ์ลาย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรอันทันสมัย จัดจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและ

ส่งออกยังตลาดต่างประเทศนอกจากนี้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานISO9001:2000

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น3ประเภทตามกระบวนการผลิตคือ

 1.Blownwareได้แก่เครื่องแก้วที่มีลักษณะทรงกระบอกกลมยาวหรือทรงเหลี่ยมขอบแก้วบางเช่นแก้วน้ำโถ

แก้วถูกผลิตโดยอาศัยกระบวนการอัดและเป่าน้ำแก้ว(Press&BlowProcess)

 2. Pressware ได้แก่เครื่องแก้วรูปแบน ทรงกลมมีหู หรือรูปทรงอื่นๆ ขอบแก้วจะมีความหนา เช่น จาน ชาม

จานรองแก้วที่เขี่ยบุหรี่แจกันแก้วเบียร์เป็นต้นเครื่องแก้วประเภทนี้ถูกผลิตโดยกระบวนการอัด(PressProcess)

 3. Stemware ได้แก่เครื่องแก้วที่มีก้านเรียวสำหรับจับ ไม่มีหู ความสูงไม่เกิน 260 มม. เช่น แก้วไวน์ แก้ว

บรั่นดีแก้วแชมเปญถูกผลิตโดยกระบวนการเป่าตัวแก้วและอัดขึ้นรูปก้านแก้ว(Blow&BlowandPressProcess)

 ด้านการตลาดและการขาย บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

(Food Service) กลุ่มลูกค้าปลีกที่ซื้อไปใช้ในครัวเรือน (Retail) และกลุ่มลูกค้าสถาบันที่ใช้เครื่องแก้วเป็นของแจกแถม

บริษัทจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออกยังตลาดต่างประเทศกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ในปี 2551สัดส่วน

การจัดจำหน่ายระหว่างตลาดในประเทศกับตลาดต่างประเทศ เท่ากับร้อยละ 25.18 และ 74.82ตามลำดับช่องทางการ

จัดจำหน่ายมีทั้งใช้พนักงานขายของบริษัทผ่านตัวแทนจำหน่าย
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ปัจจัยความเสีย่ง	
 

1.	ความเสี่ยงด้านการเงิน	

 1.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 บริษัทจำหน่ายสินค้าและจัดหาปัจจัยการผลิตภายใต้เงื่อนไขเงินสดและการให้และรับสินเชื่อ และมีภาระสินเชื่อจาก

สถาบันการเงินทั้งระยะสั้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และสินเชื่อระยะยาวเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิตและจัดหาสินทรัพย์ถาวร

ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้ เพียงพอในการชำระหนี้ทั้ งระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพโดยรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบ

เท่าเงินสดให้พอเพียงต่อการดำเนินงานของกิจการ มีการบริหารลูกหนี้และสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่ เหมาะสม มีการทำ

ตราสารอนุพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงระหว่างรายได้และภาระสินเชื่อในสกุลเงินที่แตกต่างกัน  และมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการ

เงินในรูปแบบต่างๆเพื่อรองรับความผันผวนในอนาคต

 1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทได้ส่งสินค้าออกจำหน่ายในต่างประเทศเป็นสัดส่วนที่สูงซึ่งทำให้มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศสกุลดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา และสกุลหลักอื่นๆ ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผล

ประกอบการของบริษัท บริษัทได้บริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยการติดตามสถานการณ์ตลาดเงินระหว่าง

ประเทศอย่างใกล้ชิด และกำหนดนโยบายให้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี รวมทั้ง

การเพิ่มกิจกรรมด้านการตลาดและการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์เพื่อชดเชยและลดผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว

 1.3  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 บริษัทได้จำหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขสินเชื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่

สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด บริษัทควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวโดยกำหนดนโยบายสินเชื่อให้

มีการวิ เคราะห์และทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ มีการให้ลูกค้าวางหลักประกันวงเงินสินเชื่อในรายที่มี

ความเสี่ยงสูงสำหรับลูกค้าต่างประเทศจะมีการขายภายใต้เงื่อนไขL/Cทั้งนี้ณวันที่ในงบดุลบริษัทประเมินว่าไม่มีความเสี่ยง

จากการให้สินเชื่อที่ เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ

ณวันที่ในงบดุล

 1.4  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และระยะยาวเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ซึ่งมีภาระชำระดอกเบี้ยในอัตราตลาดแบบลอยตัวทั้งหมด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอาจส่งผลต่อผล

ประกอบการของบริษัท บริษัทได้ดำเนินการในการลดผลกระทบดังกล่าวโดยมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนอัตราดอก

เบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ในสินเชื่อระยะยาวสำหรับบางวงเงิน  รวมทั้งจัดหาและใช้วงเงินสินเชื่อจากหลายสถาบันที่มี

ต้นทุนรวมต่ำที่สุด
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2.	ความเสี่ยงด้านการตลาด		

 เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภาชนะแก้วสำหรับใช้บนโต๊ะอาหารมีผู้ผลิตมากรายทั้งในและต่างประเทศ  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ งในตลาดต่างประเทศนั้นมีการแข่งขันสูงในบางตลาดราคาเป็นกลยุทธ์หลักในการทำตลาด จึงมีโอกาสที่บริษัทอาจ

จำหน่ายสินค้าได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด บริษัทได้มีมาตรการเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง  มีการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างตราสินค้าอย่างสม่ำเสมอโดยการลงโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ในนิตยสารชั้นนำ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดปี   มีการจัดหาและพัฒนา

ทีมการขายและการตลาดให้มีความสามารถและรอบรู้  รวมทั้งเน้นย้ำการเพิ่มความแข็งแกร่งของช่องทางการจัดจำหน่ายและ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้แทนจำหน่ายในตลาดหลัก 

	

3.	ความเสี่ยงด้านการผลิต   

 วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตนั้น บริษัทจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศและจากบริษัทตัวแทนนำเข้า  ที่

ผ่านมาราคาวัตถุดิบมีความผันผวนในระดับที่ควบคุมได้ แต่เนื่องจากการผลิตแก้วมีความต้องการใช้พลังงานสูง ความเพิ่มขึ้น

ของราคาพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาก๊าซธรรมชาติและราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต

บริษัทได้ตระหนักถึงผลดังกล่าวจึงมีการวางแผนการใช้และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่ องจักรอย่างต่อเนื่ อง เน้น

กระบวนการประหยัดพลังงานในทุกขั้นตอนการผลิตลดจำนวนของเสียและรวมถึงการผลิตสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพ

ที่ลูกค้าคาดหวัง

 นอกจากนี้อะไหล่และส่วนประกอบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต้องมีการนำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ

บริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้และทักษะของช่างและวิศวกรทำให้สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพและยืดระยะเวลาการใช้งานไปได้นานขึ้น

	

4.		ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่		

 เนื่องจากครอบครัวอัสสกุลถือครองหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50จึงอาจจะควบคุมเสียงข้างมาก

ในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัท

ภิบาล(CorporateGovernanceGuidelines)จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ(CodeofCorporateConduct)และจรรยา

บรรณของกรรมการบริษัท (Code of Conduct for Directors) เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่กำกับ

ดูแลกิจการของบริษัทไปในแนวทางที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย  และรับ

ผิดชอบต่อสังคม
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	
 

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 รายงานณวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่1เมษายน2551มีดังนี้

 ชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ

 1. บริษัทโอเชี่ยนโฮลดิ้งจำกัด 7,000,000 32.82

 2. นายกีรติอัสสกุลและภรรยา 1,563,718 7.33

 3. นางนุสราบัญญัติปิยพจน์ 1,561,038 7.32

 4. นางสุมาลีอัสสกุล 1,552,838 7.28

 5. นายวีรวุฒิอัสสกุลและภรรยา 1,552,838 7.28

 6. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัด 1,307,900 6.13

 7. Toyo-SasakiGlassCo,Ltd. 630,715 2.96

 8. นายสุรพลอัสสกุล 431,304 2.02

 9.นายโชติอัสสกุลและภรรยา 378,346 1.77

 10.นายนิติโอสถานุเคราะห์ 346,800 1.63

 

 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด มีกลุ่มตระกูลอัสสกุลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีธุรกิจหลักคือธุรกิจ

ประกันชีวิตและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

2. การจัดการ 

 2.1  โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้

  (1)คณะกรรมการบริษัท

 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีอำนาจหน้าที่ ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตาม

กฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

 คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และนโยบาย

หลักๆ ของบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและโปร่งใส กระทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทั้งหมดตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

 คณะกรรมการอาจจะแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อดำเนินการในนามคณะกรรมการ หรือดำเนินการตาม

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการก็ได้นายวิโรจน์ชูโชติถาวรเป็นเลขานุการบริษัทในปี2551

  (2)คณะกรรมการตรวจสอบ

 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มีหน้าที่สอบทานการดำเนินกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อ

กำหนดและกฎหมายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ สอบทานรายงานการเงินของบริษัทให้เพื่อให้มั่นใจว่าถูกจัดทำตามหลักการและมาตรฐานการบัญชี อย่างครบถ้วน เพียง

พอและเชื่อถือได้ รวมทั้งเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยนายชัชวิน  เจริญรัชต์ภาคย์ เป็น

กรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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   (3)คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีหน้าที่เสนอคณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและสมควรได้

รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและกำหนดหลัก

เกณฑ์ และทบทวนหลักการ รวมทั้งดูแลจัดทำนโยบายและรูปแบบ ของการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรม

และสมเหตุสมผลสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดให้สอดคล้องกับ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการผู้จัดการและคำนึงถึงผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินและกลยุทธ์ในการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย

 

  2.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยสมาชกิทีม่ศีกัยภาพและมคีณุสมบตัติรงตามทีก่ฎหมายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกำหนดไว้

เปน็ผูท้รงคณุวฒุซิึง่มคีวามรู้ ทกัษะ ความชำนาญและประสบการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำเนนิงานของบรษิทัในหลากหลายสาขา กรรมการ

แตล่ะคนมคีวามเปน็อสิระในการกำหนดกลยทุธ์ทศิทางนโยบายและพนัธกจิของบรษิทัเพือ่ประโยชนข์องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝา่ย

 กรรมการอย่างน้อย1ใน3ต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่ต่ำกว่า3คนบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตาม

ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)รวมทั้งหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อ

ให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อถ่วงดุลในการบริหารโดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติโดยสรุปดังนี้

 

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ1ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคล

  ที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

  บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่

  สมรสของบุตรกับผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มี

  อำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทตามข้อกำหนดของกลต.

 5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้

  เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

  

 หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการนั้นกำหนดให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา โดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 ข้อบังคับของบริษัทบัญญัติองค์ประกอบของการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการหรือการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการไว้ดังนี้

 1.การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกระทำโดยมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 2.ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปนี้

 2.1ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

 2.2ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อเป็นกรรมการแต่จำนวนบุคคลที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนเสนอต้องไปเกิน

  จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

 2.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แต่ละบุคคลได้

  เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งนี้จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับเสนอชื่อรายอื่นมิได้

 2.4 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งใน

  ครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดไปลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือก

  ตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการเท่าที่พึงเลือกในคราวนั้น

 

 2.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 การให้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามความรับ

ผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท  โดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณา

นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

 ในปี2551บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ9ท่านเป็นเงินรวม4,159,200บาทซึ่งในจำนวนนี้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ

ตรวจสอบ4ท่านเป็นเงินรวม747,600บาทและจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน3ท่านเป็นเงินรวม

475,200บาทดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง ผลตอบแทนในฐานะกรรมการ(บาท) 

นายกีรติ อัสสกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ*1 375,600

นายสถาพร จิระศรีรังสรรค์ รองประธานกรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิต*2 225,600

นายวรกานต์ ชูโต กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 548,400

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ 698,400

  และประธานคณะกรรมการสรรหา

  และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

นายธัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 511,200

นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 511,200

นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ 333,600

นายจักรี ฉันท์เรืองวนิชย์ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 477,600

นายนภัสถ์ อัสสกุล กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 477,600

(*1นายกีรติอัสสกุลได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการมีผลวันที่1มีนาคม2552โดยยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ)

(*2นายสถาพรจิระศรีรังสรรค์ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการมีผลวันที่20กุมภาพันธ์2552)

                

          สำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนค่าครองชีพเงินรางวัลจากบริษัท

ในปีที่ผ่านมารวม36,440,502บาท

 บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานในอัตราส่วนการจ่ายเงินสมทบจากส่วนของบริษัทร้อยละ5ส่วนของ

พนักงานอีกร้อยละ 5  โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหาร (4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ)

ทั้งสิ้นเป็นเงิน1,459,401บาท 
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รายงานการกำกับดูแลกิจการ	
 

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ	
 บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลขึ้นใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการ เพื่อธำรง

และส่งเสริมการบริหารธุรกิจด้วยความเที่ยงธรรมและโปร่งใส พร้อมให้มีการตรวจสอบได้ทุกเมื่อ บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งยังมุ่งมั่นที่จะรักษาความสุจริตอย่างยิ่งยวดและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทให้

ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดของเสียการนำวัสดุกลับไปใช้ใหม่การใช้ซ้ำและการควบคุมมลพิษ

 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใช้เป็นแนวทางเพื่อให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติโดยคณะกรรมการ

ผู้บริหารพนักงานได้รับทราบและตกลงถือปฏิบัติร่วมกัน

 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น กรรมการแต่ละคนถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องดำรง

ความเป็นอิสระในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวง

 คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยง

ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานต่อไปยังคณะผู้บริหาร

ของบริษัท

 คณะผู้บริหารมีหน้าที่ต้องบริหารบริษัทด้วยความสุจริตและระมัดระวัง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและมติของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และนโยบาย

หลักๆ ของบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและโปร่งใส กระทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทั้งหมดตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

 

สิทธิของผู้ถือหุ้น	
 บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด

ของทางการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นบริษัทดำเนินจัดการประชุมโดยใช้วิธีการที่ง่ายไม่สลับซับซ้อน

 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวที่จัดขึ้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วง

หน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกสารดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดวาระการประชุม และความเห็น

ของคณะกรรมการในวาระต่างๆเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุม

 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง และหากเป็นความประสงค์ของผู้ถือหุ้นก็อาจจะมอบหมายให้ตัวแทนมา

ร่วมประชุมก็ได้ หรืออาจจะมอบสิทธิการเข้าร่วมการประชุมให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้แทนและลงคะแนนเสียงตามต้องการก็ได้

สำหรับการลงคะแนนสียงให้ถือว่าแต่ละหุ้นเท่ากับคะแนนเสียงหนึ่งคะแนนและหุ้นทุกหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกัน

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ 2 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการ

ประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆในแต่ละวาระอย่าง

เต็มที่

 นอกจากนั้นผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน5ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25

คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  บริษัทยังได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

โดยได้ประกาศกฎเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระในเวบไซต์ของบริษัทและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเก็บบันทึกการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่

เกี่ยวข้องสอบทานและตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

 บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อแสดง

เจตจำนงเรื่องนี้ บริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดระบบเพื่อดูแลและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

อย่างเป็นธรรมและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

 บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับ

ทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งได้แจกจ่ายให้พนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่วนประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องบริษัทสื่อสาร

กับพนักงานทางจดหมายข่าวและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้แผนกบริหารทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ดูแล

ให้พนักงานปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาล โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการเป็นระยะๆ เพื่อ

ให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทและหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด

 บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆตามหลักบรรษัทภิบาลไว้ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น  บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตและมีผลกำไรในระยะยาว 

   เพื่อสร้างเสริมมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและเพิ่มพูนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

 ลูกค้า  บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการเสนอสินค้าและบริการที่มี

   คุณภาพดีเยี่ยมในระดับราคาที่เหมาะสม

 คู่ค้า  บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขการค้ารวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความ

   เสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจรวมถึงผลประโยชน์โดยสุจริตร่วมกัน

 คู่แข่งทางการค้า  บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับบริษัทจะ

   ไม่ใช้วิธีการที่ขัดกับจริยธรรมเพื่อเอาชนะหรือทำลายคู่แข่ง

 เจ้าหนี้  บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กระทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

 พนักงาน  บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัทจึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อ

   เนื่องเพื่อให้พนักงานมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

   บริษัทเชื่อมั่นในการให้โอกาสในการจ้างงานการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและให้

   ผลตอบแทนที่เหมาะสมนอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของ

   พนักงานโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี

 สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทเป็นพลเมืองดีในสังคมที่บริษัทดำเนินธุรกิจบริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะ

   ต้องดูแลและเคารพชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่บริษัทตั้งอยู่บริษัทส่งเสริม

   และสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีสุขอนามัยที่ดีบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องการอนุรักษ์

   และปกป้องทรัพยากรโดยบริหารของเสียให้มีน้อยที่สุดมีแผนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

   ใช้ ซ้ ำ และป้ อ งกั นมลพิ ษ บริ ษั ทดำ เนิ นกา รพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ และกระบวนการผลิ ต

   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและถูกต้องหรือสูงยิ่งกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่กฎหมายกำหนดไว้
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การประชุมผู้ถือหุ้น	
 บริษัทถือว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกคราวที่จัดขึ้น โดยในปี 2551บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นณห้องMeeting

Room2ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครมีกรรมการเข้าร่วมทั้งสิ้น8คนโดยประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบถึงวิธีการลงคะแนนก่อนเริ่มการประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบทานและตรวจสอบการ

ดำเนินการของบริษัทสอบถามและแสดงความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ

 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนอย่างเสรีในเรื่องต่างๆของแต่ละหัวข้อของวาระการประชุมทั้งที่เป็นการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือ

การงดออกเสียง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอและคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทตามที่เห็นสมควร

ผลการลงคะแนนเลือกกรรมการจะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นและได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ทางราชการภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์	
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสมาชิกที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

กำหนดไว้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ทักษะความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทในหลากหลาย

สาขากรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระในการกำหนดกลยุทธ์ทิศทางนโยบายและพันธกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย

 คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล

ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่

กิจการ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
 บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่ต้องป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ

เพื่อป้องกันและแก้ไขการกระทำของผู้บริหารอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทกำหนด

นโยบายข้อกำหนดและกระบวนการในการอนุมัติรายการธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้กรรมการคณะ

ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทปฏิบัติตาม นอกจากนี้ บริษัทยังสอดส่องดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลัก

ปฏิบัติที่บริษัทได้กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดด้วย

 หลักปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้มีดังนี้

 1.คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทบทวนและให้ความเห็นในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

     โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราคาและเงื่อนไขการขายที่ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมเมื่อกระทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

 2.ห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหาประโยชน์

 ส่วนตนและเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นทั้งนี้รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย

 3.กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท

    และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา59และมาตรา275แห่งพระราชบัญญัติ

    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535ทั้งนี้รวมถึงหลักทรัพย์ที่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือครองอยู่ด้วย

 ในปี 2551 บริษัทมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่องรายการบัญชีกับ

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจอนุมัติ มีการต่อรองเงื่อนไขและ

ปฏิบัติตามแนวทางการค้าทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
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จริยธรรมทางธุรกิจ	

 บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรมเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทถือมั่นในจรรยาบรรณ

ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกำหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบอันเป็นพื้นฐานอุดมการณ์ซึ่งบริษัทยึดปฏิบัติจนเป็นเสมือน

วัฒนธรรมของบริษัทได้แก่คุณภาพความซื่อสัตย์สุจริตการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันและการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

 บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติ

หน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ที่บริษัทยึดถือ

 บริษัทได้นำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมและตรวจสอบภายในมาใช้เพื่อแสดงความโปร่งใสและความสุจริตในการ

ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล บริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบและถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อ

บังคับบริษัท ภายใต้กรอบของจริยธรรมที่ดี โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะผู้บริหารมีประสิทธิภาพ

ถูกต้องและเที่ยงธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 บริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล รวมทั้งการยึดมั่นในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จะส่งเสริม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ยั่งยืน เที่ยงธรรมอีกทั้งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอันจะสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการและ

ก่อให้เกิดความมั่งคั่งต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

 
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	

 ณ31ธันวาคม2551คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน9ท่านประกอบด้วย

 -กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2ท่าน

 -กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2ท่าน

 -กรรมการอิสระ  5ท่าน

 โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลกัน

อย่างเหมาะสม

 
การรวมหรือแยกตำแหน่ง	

 บริษัทมีนโยบายการแบ่งแยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างโดยมิให้เป็นบุคคล

เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการ ออกจากหน้าที่การบริหารงานประจำ อย่าง

ชัดเจน  แต่เนื่องจากกรรมการผู้จัดการท่านเดิมได้ครบเกษียณอายุงานในปี 2550  เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ประธานกรรมการจึงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอีกตำแหน่งในระหว่างการสรรหากรรมการผู้จัดการท่านใหม่

 อนึ่งในปี 2552 ประธานกรรมการได้ลาออกจากตำแน่งกรรมการผู้จัดการมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2552 ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทครั้งที่2/2552เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2552ได้มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนางศันสนีย์สุภัทรวณิชย์เป็นกรรมการผู้จัดการ

มีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคม2552
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	

 การให้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตาม

ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของ

บริษัท  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

 สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้มูลค่าตอบแทนของบริษัทใน

อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา

 

การประชุมคณะกรรมการ	

 การประชุมคณะกรรมการมีกำหนดประชุมเป็นประจำทุกวันอังคารในสัปดาห์ที่2หรือ3ของเดือนและมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัทได้จัด

ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง

เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมโดยในปี2551คณะกรรมการมีการประชุมท้ังสิ้น12ครั้ง

 ทั้งนี้ในการประชุมทุกครั้งได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุม

ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมที่จะให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

 

คณะอนุกรรมการ	

 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการคณะย่อยขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและดูแลกิจการเฉพาะเรื่องด้านต่างๆ แทน

และกระทำในนามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการของบริษัทเป็นไปโดยเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

 ปัจจุบันคณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาคา่ตอบแทน โดยกรรมการทัง้ 2 ชดุตอ้งรายงานผลการดำเนนิงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัอยา่งสมำ่เสมอตามระยะเวลาที่

กำหนด

 บริษัทมีนโยบายจะแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นอีกในอนาคต ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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13.	ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน	

 บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินงานในทุก

ระดับของการบริหารจัดการทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทรวมถึงเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจในทางที่มิชอบ

เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 

 บริษัทกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานไว้อย่างชัดเจน คณะ

กรรมการได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในไว้ในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุม

การควบคุมภายในด้านต่างๆเช่นการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดการใช้ระบบสารสนเทศการเข้าถึง

และใช้ข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆเป็นต้น

 สาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในมีดังนี้

 1.จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระซึ่งเป็นบริษัทสากลมาทำหน้าที่ดำเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงาน

หลักๆ และรายงานทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการไปในแนวทางที่บริษัทกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของ

กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับและบริหารจัดการได้

 2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนิน

ธุรกิจในปัจจุบัน ผลการตรวจประเมินการควบคุมภายในให้แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และเปิดเผยรายละเอียดดังปรากฏอยู่

ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี(56-1)ที่นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 3. บริษัทจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานสำหรับหน้าที่ต่างๆ ในบริษัท รวมถึงจัด

ปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 4.บริษัทจัดให้มีรายละเอียดของหน้าที่งาน(JobDescription) เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนสำหรับหน้าที่งานทุกชนิด

และทุกระดับ

 5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน แม่นยำ เพียง

พอและตรงตามกำหนดเวลาสำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารใช้ตัดสินใจบริษัทจึงจัดให้มีระบบบัญชีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่เหมาะสม

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่น

อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทณวันที่31ธันวาคม2551

 

รายงานของคณะกรรมการ	

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจำปีทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปคณะกรรมการต้องใช้ดุลยพินิจและความถี่ถ้วนในการ

จัดเตรียมรายงานให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนณวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีเป็นรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุม

สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน	

 บริษัทตระหนักดีว่าข่าวและเรื่องราวของโอเชียนกลาสที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบริษัทอื่นที่อาจ

จะเป็นคู่ค้ากับบริษัทในอนาคต รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในแวดวงการเงิน สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและของบริษัท

รวมทั้งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนและสาธารณชนมีต่อบริษัทให้มากยิ่งขึ้น

 บริษัทได้กำหนดนโยบายซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกไว้อย่าง

ชัดเจนบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทั้งรายงานการเงินและข้อมูลทั่วไปตลอดจนข้อมูล

สำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

 บริษัทได้จัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์และหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

นักลงทุน หน่วยงานนี้เป็นศูนย์กลางในการกระจายและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ หน่วยงานจัด

อันดับความน่าเชื่อถือและสาธารณชนผู้เกี่ยวข้องทั้งนี้การกระจายและเผยแพร่ข่าวสารจะกระทำผ่านช่องทางต่างๆหลายช่องทางเช่น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกจากนีน้กัลงทนุสามารถตดิตอ่บรษิทัเพือ่ขอขอ้มลูและขา่วสารตา่งๆไดโ้ดยตรงทีห่นว่ยงานลงทนุสมัพนัธ์

โทรศพัทห์มายเลข+66(0)26616556ต่อ111หรือ209หรือที่www.oceanglass.comหรือe-mail:ir@oceanglass.com 
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รายละเอียดของคณะกรรมการ		
 

ชื่อ-สกุล จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี2551 วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง

 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

  ตรวจสอบ สรรหาฯ 

 

1.นายกีรติอัสสกุล 11/12   ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเคมี ประธานกรรมการ

    UniversityofSouthernCalifornia และกรรมการผู้จัดการ

    สหรัฐอเมริกา

    ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี

    Queen’sUniversityOntarioแคนาดา

    การอบรม/Workshop:IOD: 

    :BoardPolicy/Board

    Composition & Board Relations,  

    RCC5/2007และDCP27/2003 

2.นายสถาพรจิระศรีรังสรรค์ 11/12   ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล รองประธานกรรมการ

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า และผู้จัดการฝ่ายผลิต

    พระนครเหนือ

    การอบรม/Workshop:IOD: 

    DCP 99/2008     

3.นายวรกานต์ชูโต 11/125/5  ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ กรรมการอิสระ

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการตรสอบ

    การอบรม/Workshop:IOD: 

    DCP 99/2008  

4.นายชัชวินเจริญรัชต์ภาคย์ 12/125/56/6 ปริญญาเอกสาขาการจัดการ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ

    MassachusettsInstituteof และประธานคณะกรรมการสรรหา

    Technologyสหรัฐอเมริกา และพิจารณาค่าตอบแทน

    ปริญญาโทสาขาการจัดการ

    Massachusetts Institute of  

    Technologyสหรัฐอเมริกา

    การอบรม/Workshop:IOD: 

    :RCC7/2008,DAP52/2006,

    ACP19/2007และDCP88/2007 

5.นายธัชพลโปษยานนท์ 8/124/5  ปริญญาเอกสาขาEngineering กรรมการอิสระ

    ManagementUniversity และกรรมการตรวจสอบ

    ofMissouri-Rollaสหรัฐอเมริกา

    ปริญญาโทEngineering

    ManagementUniversity

    ofMissouri-Rollaสหรัฐอเมริกา

    ปริญญาโทIndustrial

    Management Central Missouri  

    StateUniversityสหรัฐอเมริกา

    การอบรม/Workshop:IOD: 

    :DAP68/2008  
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ชื่อ-สกุล จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี2551 วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง

 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

  ตรวจสอบ สรรหาฯ

 

6.นายชัยประนินวิสุทธิผล 12/125/5  ปริญญาโทAdvertising กรรมการอิสระ

    SchooloftheArtInstitute และกรรมการตรวจสอบ

    ofChicago,สหรัฐอเมริกา

    ปริญญาตรีครุศาสตร์

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    การอบรม/Workshop:IOD: 

    :DCP88/2007 

7.นายแมทธิวกิจโอธาน 11/12   ปริญญาโทสาขาการจัดการ กรรมการอิสระ

    ImperialCollege,University

    ofLondonอังกฤษ

    ปริญญาตรีสาขาCommerce

    UniversityofTorontoแคนาดา

    การอบรม/Workshop:IOD: 

    :DAP57/2006และDCP95/2007 

8.นายจักรีฉันท์เรืองวนิชย์ 11/12  6/6 ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกล กรรมการ

    ปริญญาโทสาขาบริหารอุตสาหกรรม และกรรมการสรรหา

    GeorgiaInstituteofTechnology และพิจารณาค่าตอบแทน

    สหรัฐอเมริกา

    ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    การอบรม/Workshop:IOD: 

    :DCP88/2007 

9.นายนภัสถ์อัสสกุล 11/12  4/6 ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิต กรรมการ

    บริหารธุรกิจศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหา

    ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ และพิจารณาค่าตอบแทน

    BabsonCollegeสหรัฐอเมริกา

    การอบรม/Workshop:IOD: 

    :DCP31/2003 

28 



Annual Report 2008 

รายละเอียดของเจ้าหน้าที่บริหาร	
	

ชื่อ-สกุล/ วุฒิทางการศึกษา ตำแหน่ง

 

1.นายกีรติอัสสกุล ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเคมี ประธานกรรมการและ

 UniversityofSouthernCalifornia กรรมการผู้จัดการ

 สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี 

 Queen’sUniversityOntarioแคนาดา

2.นายสถาพรจิระศรีรังสรรค์ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล รองประธานกรรมการและ

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้จัดการฝ่ายผลิต

3.นายสพุจน์ศรอีดุมพร ปรญิญาโทสาขาบรหิารธรุกจิ ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาดและการขาย

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี 

4.นายสมพรเต็มอุดมสมบูรณ์ ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

 Asian Institute of Technology  

 ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5.นายวิโรจน์ชูโชติถาวร ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ผู้จัดการส่วนวางแผนองค์กร

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

 ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6.นางจันตนาศรีสมานไมตรี ปริญญาโทสาขาบัญชี ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรีสาขาบัญชี 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

7.นายกาลัญญูลีละวัฒน์ ปริญญาโทสาขาบริหารอุตสาหการ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ

 NorthernIllinoisUniversity 

 สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 SouthernIllinoisUniversity 

 สหรัฐอเมริกา 

8.นางวลัลภาชตุนิาทรงัสี ปรญิญาตรีสาขาการจดัการ ผูจ้ดัการสว่นบรหิารทรพัยากรบคุคล

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และธุรการ

9.นายไชยยันต์กิจมีรัศมีโยธิน ปริญญาโทสาขาสถิติประยุกต์ ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

10.นางสาวพจนารถเพ็ชรวิจิตร ปริญญาโทสาขาการบริหารการตลาด ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจ 

 UniversityofMiamiสหรัฐอเมริกา 
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ชื่อ-สกุล/ วุฒิทางการศึกษา ตำแหน่ง

 

11.นายสุรเดชเลิศวัฒนะพงษ์ชัย ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการวัดคุมทาง ผู้จัดการส่วนการผลิต1

 อุตสาหกรรม 

12.นายวัลลภสุภภัค ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการส่วนการผลิต3

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการ 

 ธนาคารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

13.นายไพรวัลย์ไพบูลย์ ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม

 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศน์ 

14.นายเรงิชยัวเิชยีร ปรญิญาโทสาขาบรหิารธรุกจิ ผูจ้ดัการสว่นวางแผนการผลติและจัดหา

 มหาวิทยาลัยรามคำแห่ง 

 ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล

 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

15.นายวิศรุตศีติสาร ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ผู้จัดการส่วนการตลาด

 LehighUniversityสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโทสาขาRealEstateDevelopment 

 ColumbiaUniversityสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16.นางสาวสุวรรณลัญจนเสถียรชัย ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

 ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17.นายอนิลกุรมุกต์วาสวานี ปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์ ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค

 UniversityofBombayอินเดีย 

18.นางดวงมณีคำตาเทพ ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

19.นายสุเมธประสงค์พงษ์ชัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการตลาด ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

20.นางสาวณัฏฐนันท์ตัณฑวิเชียร ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ผู้จัดการส่วนขายในประเทศ

 CampbellUniversityสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรีสาขาธุรกิจศึกษา 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	
 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านบัญชีการเงินและ

บริหารองค์กรจำนวน4ท่านได้แก่

 1)  นายวรกานต์ชูโตเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ(เข้าประชุม5ครั้งจากจำนวน5ครั้ง)

 2) นายชัชวินเจริญรัชต์ภาคย์(เข้าประชุม5ครั้งจากจำนวน5ครั้ง)

 3) นายธัชพลโปษยานนท์(เข้าประชุม4ครั้งจากจำนวน5ครั้ง)

 4) นายชัยประนินวิสุทธิผล(เข้าประชุม5ครั้งจากจำนวน5ครั้ง)

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  และตามกฎบัตรคณะ

กรรมการตรวจสอบที่บริษัทกำหนดไว้ โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผลการสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยง

กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นต้น

 ในรอบปี2551คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น5ครั้งสรุป

สาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

 1)  การสอบทานงบการเงินประจำปี2550และงบการเงินรายไตรมาสปี2551รวมทั้งรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าได้วา่

  งบการเงินได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลในสาระสำคัญที่ครบถ้วนและเพียงพอ

 2)   ร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจ 

  สอบภายในของบริษัทมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญครบถ้วนและสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมี 

  ประสิทธิภาพ

 3)  กำกับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติและประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบ

  ภายในรวมถึงประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ

  ปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งได้สนับสนุนให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในรอบปีมีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

  4เรื่องคือเรื่องการบริหารสินค้าคงเหลือเรื่องการผลิตเรื่องการควบคุมคุณภาพและเรื่องการซ่อมบำรุงการจัดการด้านกฎ 

  ระเบียบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและไม่

  พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ

 4)  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกบั

  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.)ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)รวมถึงข้อกำหนดในเรื่องรายการที่

  อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและข้อบังคับบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบมี

  ความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้วนอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้แก้ไขกฎบัตร

  คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ของกลต.และตลท.

 

 สำหรับในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปี 2551 และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นว่างบ

การเงินได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลในสาระสำคัญที่ครบถ้วนและเพียงพอ

 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของสำนักงานตรวจสอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของ

ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเมธีรัตนศรีเมธาหรือนางสาวกัลยารัตน์ชัยวรพงศาหรือนายบุญเลิศแก้วพันธุ์

พฤกษ์แห่งบริษัทเอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอทจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี2552

 

 

 

   

           นายวรกานต์ชูโต

                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

            24กุมภาพันธ์2552
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เดิมชื่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด

(มหาชน)(“คณะกรรมการสรรหาฯ”)ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน3ท่านได้แก่

 1.  ดร.ชัชวิน  เจริญรัชต์ภาคย์  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 2.  นายจักรี  ฉันท์เรืองวณิชย์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 3.  นายนภัสถ์  อัสสกุล  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางวัลลภาชุตินาทรังสีเป็นเลขานุการ

 คณะกรรมการสรรหาฯมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการเพื่อให้บริษัท

  - มีขนาดของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสมและประกอบไปด้วยกรรมการที่มีคุณวุฒิหลากหลายเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท

     สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

  -มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงมีแนวทางปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ 

     ที่เป็นธรรมและเหมาะสมสามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคคลดังกล่าวที่มีคุณสมบัติที่ต้องการให ้คงอยู่และปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้าง

    คุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น

 

 ในปี2551ที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาฯได้จัดให้มีการประชุม6ครั้งและได้ดำเนินการพอสรุปได้ดังต่อไปนี้

 1.  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2551มีกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทจำนวน3ท่านได้แก่ 

     นายกีรติอัสสกุลนายวรกานต์ชูโตและนายชัยประนินวิสุทธิผลเนื่องจากกรรมการทั้ง3ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณประโยชน์แก่

     บริษัทมาโดยตลอดและยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความสามารถเหมาะสมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ต่อไปในภายภาคหน้าคณะ

     กรรมการสรรหาฯจึงได้เสนอและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ ความเห็นชอบต่อข้อเสนอให้กรรมการทั้ง3ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

     กรรมการอีกวาระหนึ่งซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2551

 2.  คณะกรรมการสรรหาฯได้เสนอให้บริษัทคงไว้ด้วยค่าตอบแทนกรรมการกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

    ตอบแทนในอัตราเดิมซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

  ประจำปี2551

 3. โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการสรรหาฯกรรมการบริษัท8ออกจาก9ท่านได้สำเร็จหลักสูตรการอบรมDirectorCertification 

  Programจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและกรรมการท่านที่9ได้สำเร็จหลักสูตรการอบรมDirectorr 

  AccreditationProgramจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 4. คณะกรรมการสรรหาฯได้ช่วยจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินผลและปรับปรุงประสิทธิภาพ

  ของการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

 5. คณะกรรมการสรรหาฯได้จัดทำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 6. คณะกรรมการสรรหาฯไดป้รบัปรงุแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนซึง่ไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั

 

 นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังได้มีการพบ สัมภาษณ์ และ  สรรหาบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถที่เข้าข่ายเหมาะสมสำหรับการเสนอชื่อในอนาคต

 

 

 

 

     

     (ดร.ชัชวินเจริญรัชต์ภาคย์)

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

                                มกราคม2552
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	
 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และสารสนเทศที่ปรากฎใน

รายงานประจำปี 2551 งบการเงินดังกล่าวจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางการบัญชีที่

เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเพื่อกำกับดูแลงบการเงินและ

ประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่า ได้มีการจดบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

เพียงพอ และทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อ

ความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานถูกต้อง

ในสาระสำคัญแล้ว

 

 

 

     

 

 

 (นายกีรติอัสสกุล)            (นางศันสนีย์สุภัทรวณิชย์)

          ประธานกรรมการ         กรรมการผู้จัดการ
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บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	
 

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2551และ2550

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท	เอ็ม	อาร์	แอนด์	แอสโซซิเอท	จำกัด	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทโอเชียนกลาสจำกัด(มหาชน)

 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมณวันที่ 31 ธันวาคม2551และ2550 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทโอเชียนกลาสจำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อยและได้

ตรวจสอบงบดุลณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550   งบกำไรขาดทุน  งบแสดงการ   เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบ

กระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดเดียวกันของบริษัทโอเชียนกลาสจำกัด(มหาชน)ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง

และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้  ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจ

สอบของข้าพเจ้า

 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้

วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินการประเมินความเหมาะสมของหลักการ

บัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น  ตลอดจนการประเมินถึง

ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่าง

เหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมณวันที่ 31ธันวาคม2551และ2550ผลการดำเนินงานรวม

และกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โอเชียนกลาสจำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อยและฐานะการเงินณวันที่

31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด

(มหาชน)โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

 

 

 

 

(นายเมธีรัตนศรีเมธา) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน3425 

กรุงเทพมหานคร 

24กุมภาพันธ์2552
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บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	 	 	 	 	 	 	 	 	

งบดุล															
ณวันที่31ธันวาคม2551และ2550

                

สินทรัพย์             พันบาท       

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท   

   2551 2550 2551 2550    
  หมายเหตุ                

 

สินทรัพย์หมุนเวียน               

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 128,258 140,708 126,590 139,889

 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 6 125,162 150,941 125,162 150,918

 เงินลงทุนชั่วคราว  10,000 20,000 10,000 20,000

 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 7 770,585 636,391 770,585 636,391

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 -เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและค่าใช้จ่าย

 จ่ายล่วงหน้า  22,674 12,908 22,538 12,734

 -ลูกหนี้กรมสรรพากร  31,039 33,250 31,039 33,250

 -อื่นๆ 4 8,718 8,645 9,756 9,577

 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,096,436 1,002,843 1,095,670 1,002,759

                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 8 - - 5,636 5,636

 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 9 1,710,987 1,409,098 1,710,717 1,408,762

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 -เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร  51,668 16,654 51,668 16,654

 -กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญา

 ซื้อขายเงินตราล่วงหน้า  - 11,792 - 11,792

 -อื่นๆ  19,266 18,798 19,266 18,798

 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,781,921 1,456,342 1,787,287 1,461,642

                

รวมสินทรัพย์  2,878,357 2,459,185 2,882,957 2,464,401
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บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย															

งบดุล															
ณวันที่31ธันวาคม2551และ2550
                

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   พันบาท       

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท   

   2551 2550 2551 2550 

  หมายเหตุ 

 

หนี้สินหมุนเวียน                

เจ้าหนี้การค้า

 -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 11,371 10,834 12,814 10,834

 -บริษัทอื่นๆ  131,172 113,206 131,172 113,206

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 200 300 200 300

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 10 215,000 104,000 215,000 104,000

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  11,134 39,788 11,134 39,788

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 -เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า  18,622 22,130 18,622 22,130

 -ค่าพลังงานค้างจ่าย  25,827 22,132 25,827 22,132

 -ค่านายหน้าและส่วนลดค้างจ่าย  20,507 18,925 20,507 18,925

 -เจ้าหนี้อื่น  21,049 26,691 21,020 26,659

 -ดอกเบี้ยค้างจ่าย  11,357 7,601 11,357 7,601

 -ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญา

 ซื้อขายเงินตราล่วงหน้า  19,523 145 19,523 145

 -อื่นๆ  33,044 21,119 32,955 21,115

 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  518,806 386,871 520,131 386,835  
 
หนี้สินไม่หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ 10 767,802 545,725 767,802 545,725
 ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญา
 ซื้อขายเงินตราล่วงหน้า  36,455 - 36,455 -
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  2,173 2,381 2,172 2,381  
 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  806,430 548,106 806,429 548,106
  
รวมหนี้สิน  1,325,236 934,977 1,326,560 934,941

ส่วนของผู้ถือหุ้น               
 ทุนเรือนหุ้น
 -ทุนจดทะเบียน
 หุ้นสามัญ50,000,000หุ้น

   มูลค่าหุ้นละ10บาท  500,000 500,000 500,000 500,000

 -ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว
 หุ้นสามัญ21,330,715หุ้น
 มูลค่าหุ้นละ10บาท  213,307 213,307 213,307 213,307
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 12 302,807 302,807 302,807 302,807
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 9 254,080 254,080 254,080 254,080
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (165) (290) - -
 กำไรสะสม
 -จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 12 50,000   50,000   50,000  50,000  
 -ยังไม่ได้จัดสรร  733,092 704,304 736,203 709,266

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,553,121 1,524,208 1,556,397 1,529,460
                
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,878,357 2,459,185 2,882,957 2,464,401
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บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย                

	งบกำไรขาดทุน															
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2551และ2550

     พันบาท       

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  

   2551 2550 2551 2550 

  หมายเหตุ 

รายได้                

 รายได้จากการขาย-สุทธิ 4 1,825,607 1,662,872 1,825,607 1,662,769

 รายได้อื่น  8,130 7,513 8,122 7,676

รวมรายได้  1,833,737 1,670,385 1,833,729 1,670,445

                

ค่าใช้จ่าย                

 ต้นทุนขาย  1,181,774 1,123,099 1,181,774 1,123,025

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 4 295,570 245,669 297,241 240,926

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4,9 112,263 85,638 112,263 85,627

 ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน

 เงินตราต่างประเทศ  88,016 (5,091) 88,188 (5,165)

 ค่าตอบแทนกรรมการ  4,426 4,210 4,426 4,210

รวมค่าใช้จ่าย  1,682,049 1,453,525 1,683,892 1,448,623

                

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้  151,688 216,860 149,837 221,822

                

ดอกเบี้ยจ่าย 4 23,277 24,255 23,277 24,255

                

ภาษีเงินได้ 13 32,431 58,216 32,431 58,216

                

กำไรสุทธิ  95,980 134,389 94,129 139,351

                

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  4.50 6.30 4.41 6.53

                

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)  21,331 21,331 21,331 21,331
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Annual Report 2008 

บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย                

งบกระแสเงินสด															
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2551และ2550
           พันบาท
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
   2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน               

 กำไรสุทธิ  95,980 134,389 94,129 139,351

 รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ

 ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)  241 (103) 241 (103)

 ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย  1,237 403 1,237 403

 ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี  183,030 162,130 182,954 162,054

 ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์  951 2,152 951 2,152

 ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับ

 มูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  67,770 (1,394) 67,770 (1,394)

 ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

 ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  (938) 134 (938) 134

 ดอกเบี้ยรับ  (1,778) (1,990) (1,770) (1,989)

 ดอกเบี้ยจ่าย  23,277 24,255 23,277 24,255

 ภาษีเงินได้  32,431 58,216 32,431 58,216

 อื่นๆ  - - - (164)

 กำไรสุทธิจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

 และหนี้สินดำเนินงาน  402,201 378,192 400,282 382,915

 สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น):              

 ลูกหนี้การค้า  27,063 13,149 27,040 13,172

 สินค้าคงเหลือ  (135,431) 14,811 (135,431) 14,811

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (7,834) (27,757) (7,978) (27,677)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (1,191) (1,377) (1,191) (1,377)

 หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :              

 เจ้าหนี้การค้า  18,906 9,187 20,349 9,187

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  6,832 38,705 6,750 38,743

 จ่ายภาษีเงินได้  (61,085) (41,635) (61,085) (41,635)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน  249,461 383,275 248,736 388,139
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Annual Report 2008 

บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย															

งบกระแสเงินสด	(ต่อ)															
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2551และ2550

     พันบาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:                

 รับดอกเบี้ย  1,743 1,969 1,735 1,968

 เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง  10,000 (20,000) 10,000 (20,000)

 ซื้ออาคารและอุปกรณ์  (496,277) (420,736) (496,267) (421,249)

 รายจ่ายในการปรับปรุงสินทรัพย์รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (4,367) (14,081) (4,367) (14,081)

 เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์  972 292 972 292

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  125 (85) - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (487,804) (452,641) (487,927) (453,070)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:                

 จ่ายดอกเบี้ย  (37,647) (16,197) (37,647) (16,197)

 จ่ายเงินปันผล  (67,192) (70,178) (67,192) (70,178)

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง  - (75,000) - (75,000)

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง  (100) (100) (100) (100)

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 437,077 337,725 437,077 337,725

 จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (104,000) (104,000) (104,000) (104,000)

 จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน  (2,177) (1,855) (2,178) (1,855)

  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  225,961 70,395 225,960 70,395

 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงินสดและ 

รายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี  (68) 16 (68) 16

                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (12,450) 1,045 (13,299) 5,480

                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  140,708 139,663 139,889 134,409

                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  128,258 140,708 126,590 139,889
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บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	
วันที่31ธันวาคม2551และ2550 

 

1.	ทั่วไป	

 บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)  “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย   และจดทะเบียนกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2536 โดยดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายภาชนะเครื่องแก้วสำหรับใช้บนโต๊ะ

อาหารโดยมีสำนักงานขายและบริหารและโรงงานผลิตอยู่ที่

 สำนักงาน  :   เลขที่75/88-91อาคารโอเชียนทาวเวอร์2ซอยวัฒนาถนนสุขุมวิท19แขวงคลองเตยเหนือ 

       เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร10110

 โรงงานผลิต : 365-365/1หมู่4นิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย8ถนนสุขุมวิทตำบลแพรกษาอำเภอเมือง

   สมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ10280

 

 บริษัทมีบริษัทย่อยคือ บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) จำกัด ที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใน

สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่10กันยายน2549มีกำหนดระยะเวลา20ปีสิ้นสุดวันที่10กันยายน2569โดยมีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

2.	เกณฑ์การจัดทำงบการเงินและงบการเงินรวม	

 งบการเงินนี้ได้จัดทำเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย ทั้งนี้ งบการเงินนี้มี

วัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

เท่านั้น

 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในนโยบายการบัญชี

 เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินบริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ซึ่งได้นำ

เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ 

 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม 

 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทาง

อ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย  งบการเงิน

ของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

 งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบด้วย งบการเงินของบริษัทและบริษัท

ย่อยคือบริษัทโอเชียนกลาสเทรดดิ้ง(เซี่ยงไฮ้)จำกัดที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด

 รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
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บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)	
วันที่	31	ธันวาคม	2551	และ	2550	

  

3.	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ	
 นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่บริษัทใช้ในการจัดทำงบการเงินมีดังนี้ 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบันทึกในงบดุลด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน

รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ซึ่งครบกำหนด

ภายในสามเดือนหรือน้อยกว่าและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้และมีความเส่ียงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของ

ลูกค้าลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ 

 สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า 

 ราคาทุนของสินค้าคงเหลือพิจารณาดังนี้

 สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าซื้อมาเพื่อขาย - ในราคาต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงถัวเฉลี่ย

 สินค้าระหว่างผลิต  - ในราคาต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงถัวเฉลี่ย

 วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ - ในราคาต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงถัวเฉลี่ย

 อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง - ในราคาทุน(วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่)

 ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน  ใน

กรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเองต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง

ระดับกำลังการผลิตตามปกติ

 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย 

 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัทบันทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า(ถ้ามี) 

บริษัทรับรู้เงินปันผลเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย

 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น

 ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้าจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงในราคา

ยุติธรรมกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในงบกำไรขาดทุน

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าจะใช้ราคาเสนอซื้อณวันที่ในงบดุล

 ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยัง

ถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

   

43



Annual Report 2008 
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 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

 

 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่ายกเว้นที่ดินแสดงด้วยราคาที่

ตีใหม่ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกำหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงณวันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วย

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์(ถ้ามี)

 

 สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่

 

 การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้ประเมินอิสระอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้

รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรมณวันท่ีในงบดุล

 

 ในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่  หากสินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้ “ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาที่ดิน”โดยสุทธิจากมูลค่าที่เคยประเมินลดลงและเคยรับรู้ในงบกำไรขาดทุนแล้วเสียก่อนและหากเป็นกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์

ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนสำหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจำนวนที่มากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ที่เคยประเมินไว้ครั้งก่อนในส่วนของผู้ถือหุ้นของสินทรัพย์เดียวกันนั้น

 

 ต้นทุนการกู้ยืม

 

 ต้นทุนการกู้ยืมโดยปกติถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น  ต้นทุนการกู้ยืมจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

ถ้าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาเพื่อการก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข การบันทึก

ต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เริ่มต้นเมื่อเริ่มการพัฒนาสินทรัพย์และมีรายจ่ายและต้นทุนการกู้ยืม เกิดขึ้น ต้นทุนการกู้ยืม

จะบันทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งสินทรัพย์พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่า

ที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า ต้นทุนการกู้ยืมนี้รวมถึงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกู้

ยืม

 

 ค่าเสื่อมราคา

 

 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ

สินทรัพย์แต่ละรายการประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

 

           ปี

 อาคารและส่วนปรับปรุง  5และ20

 เครื่องจักรและอุปกรณ์  5ถึง10

 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง  5 

 ยานพาหนะ    5 

   

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
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 ค่าซ่อมใหญ่

 บริษัทบันทึกค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเป็นสินทรัพย์และตัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงเป็นเวลา2ปี

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนประกอบดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์แสดงในราคาทนุสทุธจิากคา่ตดัจำหนา่ยสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยคา่

 ค่าตัดจำหน่าย

 ค่าตัดจำหน่ายบันทึกในงบกำไรขาดทุนคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเวลา5ปี

 สัญญาเช่าการเงิน 

 สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในการเป็นเจ้าของเป็นของผู้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าการเงินจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินด้วยจำนวนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญา หรือมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า จำนวนที่จ่ายเป็นค่าเช่าจะต้องแบ่งเป็นส่วนที่เป็นดอกเบี้ยและส่วนที่เป็นการชำระหนี้สินโดยดอกเบี้ย

แต่ละงวดจะคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุของหนี้สินจำนวนค่าเช่าสุทธิจากดอกเบี้ยบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาวอื่น ดอกเบี้ยที่

เกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาตาม

อายุการใช้งานของทรัพย์สิน

 การด้อยค่า 

 ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวนณทุกวันที่ในงบดุลว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่มี

ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

 การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า

มูลค่าที่จะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มที่เคย

รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงวดก่อนในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
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 การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์  หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่

มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มี

ต่อสินทรัพย์

 การกลับรายการด้อยค่า

 บรษิทัจะกลบัรายการบญัชขีาดทนุจากการดอ้ยคา่หากมกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทีใ่ชใ้นการคำนวณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

 บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลัง

หักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายเช่นเดียวกับในกรณีที่ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

 การใช้ประมาณการ 

 ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ประมาณการและ

ข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้รายจ่ายสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์หนี้สินตลอดจนหนี้สินที่

อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการจะบันทึก

ในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับปรุงประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับ

หรืองวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบันและอนาคต
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 ประมาณการหนี้สิน 

 การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็น

ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดัง

กล่าว  โดยจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ  ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณ

การกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้  เพื่อให้สะท้อน

มูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

 เงินตราต่างประเทศ  

 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่เกิดรายการ

 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน

ณวันนั้นกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน

 สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่เกิดรายการ

 กิจการในต่างประเทศ

 สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่ในงบดุล

 รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิด

รายการ

 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกไว้เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกว่ามีการ

จำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)	
วันที่	31	ธันวาคม	2551	และ	2550	

 

 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ 

 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงานและจัดหาเงิน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้

เพื่อการค้าอย่างไรก็ตามตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการกำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจะถือเป็นรายการเพื่อค้า

 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกในขั้นแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหลังจากการบันทึกครั้งแรกจะมีการปรับ

มูลค่าให้แสดงในมูลค่ายุติธรรมใหม่กำไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  ได้แก่ราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่ใน

งบดุลซึ่งราคาดังกล่าวได้แสดงมูลค่าปัจจุบันของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

 รายได้ 

 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

 การขายสินค้า

 รายได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัย

สำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว  และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มี

นัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้นไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือมีความเป็น

ไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง 
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Annual Report 2008 

บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)	
วันที่	31	ธันวาคม	2551	และ	2550	

 

 ค่าใช้จ่าย 

 สัญญาเช่าดำเนินการ

 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินการบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญา

เช่าจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา  ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มี

รายการดังกล่าว

 รายจ่ายทางการเงิน

 ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น  ยกเว้นในกรณีที่มีการ

บันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่

จะนำมาใช้

 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ข้อผูกพันตามแผนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อมีการจ่ายสมทบ

 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน

 ภาษีเงินได้ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี  โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่

ในงบดุลตลอดจนการปรับปรุงภาษีที่ค้างชำระในปีก่อนๆ

 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นที่ออกในระหว่างปีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
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Annual Report 2008 

  
บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)	
วันที่31ธันวาคม2551และ2550

 

4.	รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรง

และทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

 

  กิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย 

      สัดส่วนการถือหุ้น 

      (ร้อยละ) 

 ชื่อกิจการ ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 2551 2550 

บริษัทโอเชียนกลาสเทรดดิ้ง ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด บริษัทย่อย  100.00 100.00

(เซี่ยงไฮ้)จำกัด ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทโตโย-ซาซากิกลาสจำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 2.96 2.96

   เครื่องแก้วในประเทศญี่ปุ่น

บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ประกันชีวิต เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและ 0.78 0.78

    มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

บริษัทโอเชียนพรอพเพอร์ตี้จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน - -

บริษัทสยามเมล์ออเดอร์เฮาส์จำกัด จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน - -

   สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง

 

  รายการบัญชีระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคา

ตลาดรองรับ

 

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละประเภทรายการมีดังนี้ 

   

  ประเภทรายการ  นโยบายการกำหนดราคา 

  รายได้จากการขาย  วิธีราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

  ค่านายหน้า  ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคค่าเช่าและค่าบริการ 

    ตามที่ตกลงในสัญญา

  ดอกเบี้ยจ่าย  ตามที่ตกลงในสัญญา

  ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง ราคาตลาด 
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บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)	
วันที่31ธันวาคม2551และ2550

 

 รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ 

 

     พันบาท 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   2551 2550 2551 2550 

รายได้จากการขาย - สุทธิ        

บริษัทโตโย-ซาซากิกลาสจำกัด  6,639 - 6,639 -

บริษัทโอเชียนกลาสเทรดดิ้ง

(เซี่ยงไฮ้)จำกัด  - - - 486

รวม          6,639 - 6,639 486

ซื้ออุปกรณ์สำนักงานและ        

วัสดุสิ้นเปลือง        

บริษัทสยามเมล์ออเดอร์เฮาส์จำกัด  1,106 1,221 1,106 1,221

ค่านายหน้า        

บริษัทโอเชียนกลาสเทรดดิ้ง

(เซี่ยงไฮ้)จำกัด  - - 7,655 1,181

ค่าสิทธิ        

บริษัทโตโย-ซาซากิกลาสจำกัด  19,659 18,040 19,659 18,040

ค่าเช่าและค่าบริการ        

บริษัทโอเชียนพรอพเพอร์ตี้จำกัด  7,928 6,475 7,928 6,475

บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัด  1,854 1,079 1,854 1,079

รวม          9,782 7,554 9,782 7,554

ดอกเบี้ยจ่าย        

บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัด  19  26 19 26 
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บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)	
วันที่31ธันวาคม2551และ2550 

 

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  มีดังนี ้

 

     พันบาท 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   2551 2550 2551 2550 

ลูกหนี้อื่น       

บริษัทโอเชียนกลาสเทรดดิ้ง

(เซี่ยงไฮ้)จำกัด  - - 1,399 1,278

เจ้าหนี้การค้า       

บริษัทโตโย-ซาซากิกลาสจำกัด  10,728 9,888 10,728 9,888

บริษัทโอเชียนกลาสเทรดดิ้ง

(เซี่ยงไฮ้)จำกัด  - - 1,443 -

บริษัทอื่นๆ  643 946 643 946

รวม   11,371 10,834 12,814 10,834

 

    งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท) 

      ยอดคงเหลือ ณ                ยอดคงเหลือ ณ 

  31 ธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2551 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก       

บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัด 300 - 100 200 

 

 สัญญาสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 สัญญาค่าสิทธิและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

 บริษัทมีสัญญาค่าสิทธิและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัท โตโย-ซาซากิกลาส จำกัด (โตโย-ซาซากิกลาส) ภายใต้ข้อกำหนดของ

สัญญาดังกล่าว โตโย-ซาซากิกลาส จะให้สิทธิและให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลทางเทคนิคเพื่อใช้ในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วและ

ผลิตภัณฑ์คริสตัล เพื่อเป็นการตอบแทนบริษัทตกลงจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละที่ตกลงกันตามยอดขายสุทธิ   เมื่อวันที่ 20สิงหาคม2551บริษัททำ

หนังสือบันทึกความเข้าใจกับโตโย-ซาซากิกลาสขยายระยะเวลาของสัญญาดังกล่าวออกไปอีก6เดือนสิ้นสุดวันที่19กุมภาพันธ์2552ในช่วงการขยาย

ระยะ เวลาดังกล่าวบริษัทและโตโย-ซาซากิกลาสจะมีการเจรจาและจัดทำสัญญาค่าสิทธิและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคฉบับใหม่

 สัญญาเช่า

 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อแสดงสินค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่งโดย

มีระยะเวลาและอัตราค่าเช่าต่อปีที่แตกต่างกันค่าเช่ารายปีมีจำนวนเงินรวมประมาณ10ล้านบาท 
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บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)	
วันที่31ธันวาคม2551และ2550

 

5.	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
     พันบาท

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท

   2551 2550 2551 2550

เงินฝากธนาคารและเงินสด  57,979 136,626 56,311 135,807

เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก  2,063 4,082 2,063 4,082

รายการเทียบเท่าเงินสด  68,216 - 68,216 -

รวม   128,258 140,708 126,590 139,889

 

6.	ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	
     พันบาท

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท

   2551 2550 2551 2550

ไม่ถึงกำหนดชำระ  115,950 137,133 115,950 137,110

ค้างชำระไม่เกิน3เดือน  9,212 13,399 9,212 13,399

ค้างชำระมากกว่า3เดือนถึง6เดือน  - 122 - 122

ค้างชำระมากกว่า6เดือนถึง12เดือน  - 287 - 287

ค้างชำระมากกว่า12เดือนขึ้นไป  - - - -

รวม   125,162 150,941 125,162 150,918

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - - - -

สุทธิ   125,162 150,941 125,162 150,918 
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บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)	
วันที่31ธันวาคม2551และ2550

 

7.	สินค้าคงเหลือ		-	สุทธิ	

      พันบาท

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   2551 2550 2551 2550

วัตถุดิบ  61,292 21,150 61,292 21,150

สินค้าระหว่างผลิต  11,178 11,016 11,178 11,016

สินค้าสำเร็จรูป  379,856 312,980 379,856 312,980

สินค้าซื้อมาเพื่อขาย  16,680 17,400 16,680 17,400

อะไหล่  152,544 143,657 152,544 143,657

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุหีบห่อ  148,284 137,606 148,284 137,606

สินค้าระหว่างทาง  9,820 414 9,820 414

รวม   779,654 644,223 779,654 644,223

หักค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า และล้าสมัย  (9,069) (7,832) (9,069) (7,832)

สุทธิ   770,585 636,391 770,585 636,391

 

8.	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	

 ณวันที่31ธันวาคม2551และ2550เงินลงทุนในบริษัทย่อยและรายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนดังกล่าวระหว่างปีสิ้นสุดวันเดียวกันมีดังนี้

           งบการเงินเฉพาะบริษัท

           พันบาท

  สัดส่วน        วิธีราคาทุน        เงินปันผล

  การถือหุ้น ทุนชำระ

  (ร้อยละ) แล้ว 2551 2550 2551 2550

บริษัทย่อย            

บริษัทโอเชียนกลาสเทรดดิ้ง

(เซี่ยงไฮ้)จำกัด 100 5,636 5,636 5,636 - - 
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บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)	
วันที่31ธันวาคม2551และ2550

 

9.	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	–	สุทธิ	

   งบการเงินรวม(พันบาท)

   อาคารและ เครื่องจักรและ เครื่องตกแต่ง  งานระหว่าง 

  ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ และติดตั้ง ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2551 276,000 358,838 2,123,430 81,169 20,590 363,306 3,223,333

เพิ่มขึ้น - 4,128 11,994 8,937 1,540 454,538 481,137

โอน-สุทธิ - 84,312 722,364 - - (811,894) (5,218)

จำหน่าย - - (7,017) (1,009) (1,330) - (9,356)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551  276,000 447,278 2,850,771 89,097 20,800 5,950 3,689,896

              

ค่าเสื่อมราคาสะสม             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 - 245,445 1,494,837 57,606 16,347 - 1,814,235

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 16,960 141,476 11,565 2,106 - 172,107

โอน-สุทธิ - - - - - - -

จำหน่าย - - (5,121) (982) (1,330) - (7,433)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 262,405 1,631,192 68,189 17,123 - 1,978,909

              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี             

ณวันที่31ธันวาคม2550 276,000 113,393 628,593 23,563 4,243 363,306 1,409,098

ณวันที่31ธันวาคม2551 276,000 184,873 1,219,579 20,908 3,677 5,950 1,710,987 
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บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)	
วันที่31ธันวาคม2551และ2550 

     

    งบการเงินเฉพาะบริษัท(พันบาท)

   อาคารและ เครื่องจักรและ เครื่องตกแต่ง  งานระหว่าง 

  ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ และติดตั้ง ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 276,000 358,838 2,123,430 80,757 20,590 363,306 3,222,921

เพิ่มขึ้น - 4,128 11,994 8,928 1,540 454,538 481,128

โอน-สุทธิ - 84,312 722,364 - - (811,894) (5,218)

จำหน่าย - - (7,017) (1,009) (1,330) - (9,356)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 276,000 447,278 2,850,771 88,676 20,800 5,950 3,689,475

ค่าเสื่อมราคาสะสม             

ยอดคงเหลือณวันที่1มกราคม2551 - 245,445 1,494,837 57,530 16,347 - 1,814,159

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 16,960 141,476 11,490 2,106 - 172,032

โอน-สุทธิ - - - - - - -

จำหน่าย - - (5,121) (982) (1,330) - (7,433)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 262,405 1,631,192 68,038 17,123 - 1,978,758

มูลค่าสุทธิทางบัญชี             

ณวันที่31ธันวาคม2550 276,000 113,393 628,593 23,227 4,243 363,306 1,408,762

ณวันที่31ธันวาคม2551 276,000 184,873 1,219,579 20,638 3,677 5,950 1,710,717 
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บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)	
วันที่31ธันวาคม2551และ2550

 

 ต้นทุนการกู้ยืมบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างมีจำนวนเงินประมาณ 18.1 ล้านบาท ในปี 2551 (2550 :

8.0ล้านบาท)

 ผลขาดทุนเริ่มแรกที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่ปี 2551 จำนวนเงินประมาณ 45.6 ล้านบาท สำหรับการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

(โครงการคริสตัล)ที่เกิดขึ้นหลังจากที่สายการผลิตดังกล่าวพร้อมผลิตในวันที่ 1ตุลาคม2551แต่ก่อนที่ประสิทธิภาพการผลิตจะได้ระดับที่

ต้องการบันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2551

 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ที่เสื่อมราคาได้ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งาน

อยู่ณวันที่31ธันวาคม2551มีจำนวนเงินประมาณ1,456ล้านบาท(2550:1,270ล้านบาท)

 ในปี2548บริษัทถือปฏิบัติในการบันทึกที่ดินตามมูลค่าราคาประเมินเพื่อการบันทึกบัญชีดังนั้นที่ดินซึ่งมีราคาทุนเดิม22ล้าน

บาทได้บันทึกด้วยราคาประเมินใหม่ในจำนวน276ล้านบาทโดยถือตามมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด(FairMarketvalue)ตามรายงาน

การประเมินราคาที่ดินของผู้ประเมินราคาอิสระ(บริษัทอเมริกันแอ๊พเพรซัล(ประเทศไทย)จำกัด)ลงวันที่22พฤศจิกายน2548

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น 254 ล้านบาท นี้ได้แสดงไว้ภายใต้หมวด “ส่วนของผู้ถือหุ้น” และจะนำไปจ่ายเป็น

เงินปันผลไม่ได้

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทส่วนใหญ่ได้ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อจำนวน 950 ล้านบาท จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

แห่งหนึ่ง(จดจำนองลำดับที่1)และ1,372ล้านบาทจากสถาบันการเงินในประเทศสองแห่ง(จดจำนองลำดับที่2)

 

10.	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน(มีสกุลเงินเป็นเงินบาท)แยกแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระได้ดังนี้

     พันบาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    2551 2550 2551 2550 

ครบกำหนดภายในหนึ่งปี   215,000 104,000 215,000 104,000

ครบกำหนดหลังจาก1ปีแต่ไม่เกิน5ปี  767,802 545,725 767,802 545,725

รวม    982,802 649,725 982,802 649,725   
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บริษัท	โอเชียนกลาส	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)	
วันที่31ธันวาคม2551และ2550

 

 ก) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อขยายโรงงานและซื้อเครื่องจักร

จำนวนเงิน600ล้านบาทเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยในอัตราTHBFIXบวกร้อยละ1.5ต่อปีและมีกำหนดชำระคืนเป็นงวดครึ่งปี(งวด

ละ52ล้านบาท)จนถึงเดือนกันยายน2553

 ข) เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม2550บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นเงินลงทุนในกิจการของบริษัท

อีกจำนวนเงิน 400 ล้านบาท เงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี และจ่ายชำระดอกเบี้ยทุกสามเดือน

และกำหนดชำระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดครึ่งปีรวมเก้างวด เริ่มชำระงวดแรกภายในเดือนที่ 24 นับจากวันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรกในวันที่ 29

มิถุนายน2550

 ค) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศอีกแห่งหนึ่งเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่จำนวน

เงิน608ล้านบาทเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยในอัตราTHBFIXบวกร้อยละ1.5ต่อปีและจ่ายชำระดอกเบี้ยทุกสามเดือนและกำหนด

ชำระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดครึ่งปีรวมเก้างวดเริ่มชำระงวดแรกภายในเดือนที่25นับจากวันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรกในวันที่23พฤษภาคม

2550 

 ณวันที่31ธันวาคม2551บริษัทได้เบิกรับเงินกู้ค)แล้วจำนวนเงิน374.8ล้านบาทและได้เบิกรับเงินกู้ข)แล้วทั้งจำนวน

เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้นค้ำประกันโดยการจดจำนองลำดับที่ 2 สำหรับที่ดินของบริษัทพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และ/หรือจะมีใน

ภายหน้าตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ9ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

11.	ค่าสิทธิ	

 เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2550บริษัททำสัญญาบริการออกแบบผลิตภัณฑ์กับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดของ

สัญญาดังกล่าว บริษัทต่างประเทศจะให้บริการออกแบบและคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก้วแก่บริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนบริษัท

ตกลงจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละคงที่ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสัญญานี้ไม่มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา

12.	สำรอง	

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535มาตรา51ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่

จดทะเบียนไว้บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง(“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”)ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
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 สำรองตามกฎหมาย 

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535มาตรา 116บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรอง

ตามกฎหมาย”)อย่างน้อยร้อยละ5ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี)จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ10ของทุนจดทะเบียนเงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

13.	การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล	

 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551  ลงวันที่ 29

กรกฎาคม 2551 ให้สิทธิทางภาษีแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตรา

ร้อยละ30เป็นร้อยละ25สำหรับกำไรสุทธิทางภาษีเฉพาะส่วนที่ได้เกิน300ล้านบาทเป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน

นับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 (ในปี 2549 บริษัทได้ใช้สิทธิในการลดอัตราภาษีเงินได้

นิติบุคคลครบห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่387พ.ศ.2544)

 บริษัทได้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามส่วนของกำไรทางภาษีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เฉพาะส่วนที่ไม่

เกิน300ล้านบาทในอัตราร้อยละ25

14.	เงินปันผล	

 ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ของปี

2549ในอัตราหุ้นละ3.29บาท(จำนวนทั้งสิ้น70.2ล้านบาท)เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี2550

 ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี

2550ในอัตราหุ้นละ3.15บาท(จำนวนทั้งสิ้น67.2ล้านบาท)เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี2551

15.	ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน	

 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ที่บริษัทดำเนินงานอยู่   บริษัทนำเสนอส่วน

งานภูมิศาสตร์เป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงิน

ภายในของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงาน

 ผลการดำเนินงาน สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือที่สามารถปันส่วนให้กับ

ส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี้ยหรือเงินปันผลทั้งส่วนของสินทรัพย์และ

รายได้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายและสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายองค์กร

 ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 ในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกำหนดจากสถานที่ตั้งของ

ลูกค้าข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2551และ2550มีดังนี้ 
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    งบการเงินรวม(พันบาท)

   ขายต่างประเทศ  ขายในประเทศ รวม

  2551 2550 2551 2550 2551 2550

รายได้จากการขาย-สุทธิ 1,365,862 1,171,628 459,745 491,244 1,825,607 1,662,872

ต้นทุนขาย (931,214) (871,495) (250,560) (251,604) (1,181,774) (1,123,099) 

กำไรขั้นต้น 434,648 300,133 209,185 239,640 643,833 539,773

ค่าใช้จ่ายในการขาย (165,543) (147,589) (130,027) (98,080) (295,570) (245,669)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (84,881) (61,319) (27,382) (24,319) (112,263) (85,638)

ค่าตอบแทนกรรมการ     (4,426) (4,210)

กำไร(ขาดทุน)จากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ     (88,016) 5,091

รายได้อื่น     8,130 7,513

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและ

ภาษีเงินได้     151,688 216,860

ดอกเบี้ยจ่าย     (23,277) (24,255)

ภาษีเงินได้     (32,431) (58,216)

กำไรสุทธิ     95,980 134,389

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์     1,710,987 1,409,098

สินทรัพย์อื่น     1,167,370 1,050,087

รวมสินทรัพย์     2,878,357 2,459,185 
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     งบการเงินเฉพาะบริษัท(พันบาท)

   ขายต่างประเทศ  ขายในประเทศ  รวม 

  2551 2550 2551 2550 2551 2550

รายได้จากการขาย-สุทธิ 1,365,862 1,171,525 459,745 491,244 1,825,607 1,662,769

ต้นทุนขาย (931,214) (871,421) (250,560) (251,604) (1,181,774) (1,123,025) 

กำไรขั้นต้น 434,648 300,104 209,185 239,640 643,833 539,744

ค่าใช้จ่ายในการขาย (167,214) (142,846) (130,027) (98,080) (297,241) (240,926)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (84,881) (61,308) (27,382) (24,319) (112,263) (85,627)

ค่าตอบแทนกรรมการ     (4,426) (4,210)

กำไร(ขาดทุน)จากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ     (88,188) 5,165

รายได้อื่น     8,122 7,676

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้     149,837 221,822

ดอกเบี้ยจ่าย     (23,277) (24,255)

ภาษีเงินได้     (32,431) (58,216)

กำไรสุทธิ     94,129 139,351

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์     1,710,717 1,408,762

สินทรัพย์อื่น     1,172,240 1,055,639

รวมสินทรัพย์     2,882,957 2,464,401
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16.	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	

 บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพพ.ศ.2530สำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุนโดยพนักงาน

จ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง 5 ของเงินเดือนพนักงานทุก

เดือนกองทุนนี้บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

 บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวข้างต้นสำหรับปี2551เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ8.3ล้านบาท 

(2550:7.7ล้านบาท)

17.	เครื่องมือทางการเงิน	

 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน 

 บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญาบริษัทไม่มีการออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้า

 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิในการขายเงินตราต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยง

จากความผันผวนของลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา

 ณวันที่31ธันวาคม2551และ2550บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

ดังนี้

     หน่วย:พัน

   สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

    2551 2550 2551 2550

เหรียญสหรัฐ   1,893 1,093 960 512

ยูโร    330 240 152 231

 ณวันที่31ธันวาคม2551บริษัทมีตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังนี้

 ก) สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ(อายุไม่เกินหนึ่งปี)จำนวน10.5ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ347ล้านบาทและ

 ข) สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ(อายุไม่เกินหนึ่งปี)จำนวน0.04ล้านยูโรต่อ2.2ล้านบาท 
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 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 

 ในปี2549บริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

และอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว(ก)(ดูหมายเหตุ10)จำนวนเงินตามสัญญามีจำนวนเท่ากับร้อยละ50ของเงินต้นของเงินกู้

ยืมระยะยาว(ก)ที่เป็นสกุลเงินบาทอัตราดอกเบี้ยสกุลบาทได้แลกเป็นสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาในอัตราร้อยละ7.05ต่อปี(360วันต่อ

ปี) และบริษัททำการเพิ่มเติมสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย โดยจำนวนเงินตามสัญญามีจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของ

เงินต้นของเงินกู้ระยะยาว(ก)ที่คงเหลือณวันที่31ธันวาคม2550และอัตราดอกเบี้ยสกุลบาทได้แลกเป็นสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาใน

อัตราร้อยละ 2.7 หรือ ร้อยละ 6.7 ลบอัตราดอกเบี้ย 3 เดือน USD-LIBOR-BBA ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญา โดยสัญญาเพิ่มเติมมีผล

บังคับในวันที่2มกราคม2551

 ในปี 2551บริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว (ข) (ดูหมายเหตุ 10)จำนวน

เงินตามสัญญามีจำนวนเท่ากับร้อยละ100ของเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาว(ข)ที่เป็นสกุลเงินบาทอัตราดอกเบี้ยสกุลบาทได้แลกเป็น

สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาในอัตราร้อยละ4.71ต่อปี(360วันต่อปี)

 ณวันที่31ธันวาคม2551สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน(มีอายุจากเดือนธันวาคม2551ถึงเดือนมิถุนายน2556)มีจำนวน

รวม17.8ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ608ล้านบาท

 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 

 ความเสีย่งทางดา้นสนิเชือ่คอืความเสีย่งทีล่กูคา้หรอืคูส่ญัญาไมส่ามารถชำระหนีแ้กบ่รษิทัตามเงือ่นไขทีต่กลงไวเ้มือ่ครบกำหนด

 ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ  โดยการวิเคราะห์

ฐานะทางการเงินของลูกค้า  โดยไม่มีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ณ วันที่ในงบดุล ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ใน

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการณวันที่ในงบดุลอย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีลูกค้าจำนวนมากฝ่ายบริหารไม่

ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง 

 บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อ

การดำเนินงานของ

 มูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ

รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาดในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบริษัท

มีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้สินภายใต้เครื่องมือทางการเงิน

 บริษัทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือ

ทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นมีราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงิน

เหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

 เงนิกูย้มืระยะยาวสว่นใหญม่อีตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามอตัราตลาดมรีาคาตามบญัชขีองหนีส้นิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยตุธิรรม

 กิจการและเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

18.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ	

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญได้แก่

            พันบาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    2551 2550 2551 2550 

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ  67,038 (25,719) 67,038 (25,719)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป   440,077 385,419 440,077 385,419     

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน   282,329 266,430 208,208 264,786

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย   183,030 162,130 182,954 162,054

ค่าขนส่งในการขาย   68,197 63,065 68,195 63,043

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย   51,640 27,961 59,059 28,265

ค่าคอมมิชชั่น   47,710 38,371 47,710 38,371
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19.	ภาระผูกพัน	และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	

  ณวันที่31ธันวาคม2551บริษัทมี

 ก) ภาระผูกพันจากการซื้อสินค้าเครื่องจักรและการก่อสร้างจำนวนเงินรวม2.9ล้านยูโร0.04ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและ

0.08ล้านเหรียญสิงคโปร์และ

 ข) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่สถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันบริษัทให้กับหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งเป็นจำนวนเงินรวม

15.9ล้านบาท

20.	การจัดประเภทรายการใหม่	

 รายการในงบการเงินของปี2550บางรายการได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินของปี2551

21.	การอนุมัติงบการเงิน	

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2552
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Message	from	the	Chairman	
	
 2008wastheyearwithdramaticchanges.ThaiBahthadbeenappreciatedduringtheearlyperiodofthe

year while energy prices increased continually.   However, situations during the second half were in a contrary

direction,coupledwithpoliticalvolatility.Underthesecircumstances,OceanGlasstimelyrespondedbyadjustingand

implementing the strategies to enhance profitability and manage the financial risks. 

 

 Policies to improve the value of products and select the key market segments resulted in higher gross profit 

from32.46percent in2007to35.27percent in2008.Annualsales increasedfrom1,662.87millionBaht inprevious

yearto1,825.61millionBahtinyear2008.

 

 By focusingonOceanBrand, the televisionadvertisingprogramwas first launchedduringyear-end,with

focusing on products offered to match the market demands. 

 

 Moreover, the production had operated efficiently, and been able to reduce machine down time,

consequently,themachineruntimewereincreased4.4percent.TheCompanyfinishedinstallingmachineriesforthe

firstphaseofproduction.Thenewproductionlinestartedinthefourthquarterof2008

 

 OnBehalfoftheBoardofDirectorsandtheCompany’smanagements,Iwouldliketoexpressourgratitude

toallcustomersandbusinesspartnersfortheirconsistentsupports.Iwouldalsoliketothankalldedicatedstafffor

the relentless contributions and abilities leading the Company to achieve the set targets. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kirati Assakul 

  Chairman of the Board 

  February 2009 
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	Key	Financial	Information		
 

 

 

ConsolidatedFinancialStatements(Bahtmil.) 2551/2008 2550/2007 2549/2006

    

NetSales 1,826 1,663 1,590

TotalRevenue 1,834 1,675 1,613

EarningsbeforeInterest,Tax,Depreciation,&Amortization(EBITDA) 335 377 386

NetProfit 96 134 140

TotalAssets 2,878 2,456 2,178

TotalLiabilities 1,325 932 717

TotalShareholders’Equity 1,553 1,524 1,460

     

Financial Ratios (%)    

NetProfitMargin 5.23 8.02 8.70

ReturnonEquity 6.24 9.01 9.78

ReturnonAssets(EBIT/Sales) 5.68 9.36 9.92

     

Per share Information (Baht)    

Earningspershare 4.50 6.30 6.58

Dividendpershare 1.40* 3.15 3.29

DividendPayoutRatio(%) 31 50 50

Bookvaluepershare 72.81 71.46 68.46

                                

*tobeapprovedbytheshareholders’meeting

 

 

68 



Annual Report 2008 

Management Report of the Company’s Performance for  
the Year 2008  
 
Financial Report 

 ThefinancialperformanceofOceanGlassPublicCompanyLimitedfortheyearendedDecember31,2008,showedthenet

profitof95.98millionBahtwhichdecreased38.41millionBahtor28.58percentyear-on-year.Revenuefromnetsaleswas1,825.61

millionBaht,animprovementof162.74millionBahtor9.79percentyear-on-year.

 Grossprofitwas35.27percentof sales,which increased from32.46percentofpreviousyear. Themain factorswere the

higher average selling price resulted from the effort of price increase in every markets and focus on high margin product sales, to 

offsettheappreciationofThaiBaht,whilemajorproductioncostswerealsoincreasedaccordingtomarketprice.

 Sellingandadministrativeexpensesamounted to 407.83million Baht, increased76.53million Bahtdue to the increaseof

marketing promotion expenses in key markets such as television advertising, and also the increase in research & development 

expensesofCrystallineglassproductionefficiencyimprovementprogram.Theforeignexchangelossof88.02millionBahtwasresultof

foreignexchangerealizedlossamountingto26.78millionBahtwhiletherestwasunrealizedforeignexchangegainandloss.

 IntheCompany’sbalancesheetsasatDecember31,2008,totalassetsamountedto2,878.36millionBaht,anincreaseof

419.17millionBahtyear-on-year.TotalLiabilitiesamountedto1,325.24millionBaht,anincreaseof390.26millionBahtyear-on-year.The

totaloutstandingloanfromfinancialinstitutionequaledto982.80millionBaht.Totalshareholders’equityamountedto1,553.12million

Baht,increased28.91millionBahtyear-on-year.Totalliabilitieswereapproximately46%oftotalassetsvalue.

 Themanagement firmly believes that the business activitieswere carried outwith prudence and under good corporate

governance.Thegenerallyacceptedaccountingpoliciesandstandardswerefollowedsothatthefinancialstatements represented

trueandtransparentfinancialresults.Themanagementalsobelievesthatthevaluesofassetslistedinthefinancialreportswerefair

andappropriate.TheCompany’sliquiditywasatappropriatelevelwithcircumstance.

 The 2008 earnings per share were 4.50 Baht. The Board of Directors has unanimously consented to propose to the

shareholders’meetingfortheapprovalofanannualdividendpaymentof1.40Bahtpershare,forthetotalof29.86millionBaht.
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Marketing and Sales Activities 

 TheCompany’smarketingandsalesgrowthin2008wasatasatisfactorylevel.Netsaleswererecordedat1,825.61million

Baht,increased9.79percentfrompreviousyear.Thesalesquantitywasat134.53millionpieces,or4%increasefrompreviousyear.

TheCompanywasabletoincreasesellingpriceandalsofocusonsalesofthosehighmarginproducts,whilecontinuouslymaintained

competitivepositioninallkeymarkets.Hencetheaveragepriceincreased5%.Domesticsaleswere459.75millionBaht,decreased

6.41percentyear-on-year,whileexportsalesaccountedfor1,365.86millionBaht,increased16.58percentyear-on-year.

 The glassware industry in 2008 continued to be under the pressure ofmarket competition in both domestic and export

markets, brought along by globalization. To maintain its market recognition, the Company continued to advertise and implement 

public relation activities, both at home and abroad, to promote the OceanGlassware brand.  During 2008, the Company had

launchedandimplementedseveralmarketingandsalesactivitieswhichcouldbesummarizedasfollows:

 - Implementation of communication program to end consumer by launching television advertising program for the first   

  timeinfourthquarter.Thisprogramwouldcertainlyenhancebrandawarenessinmassgroupwhichdifferedfrom 

  magazine advertising done in the past.  

 - LaunchingSummercampaignandFestiveCampaignindomesticretailsoutlet.Thesuccessofthisprogramwouldbe 

  model for launching in regional market in future.      

 - TheCompanyalsoparticipatedinfollowinginternationalexhibitionsandtradefairs:

  - Ambiente in Frankfurt, Germany 

  - TokyoInternationalGiftwareShowinTokyo,Japan

  - InternationalHome&HousewareShowinChicago,U.S.

  - EquipsHotelFairinParis,France

  - HousewareFairandMegaShowinHongKong,China

  - HotelexFairinShanghai,China

 TheCompanyhadbeencontinuouslyconductingcustomer’ssatisfactionsurveyeveryyear.In2008thesurveywasdoneby

immediateaskingcustomerswithin twoweeksafter sales. The result showed that overall customer’s satisfactionon theCompany’s

productandservicewasatlevelof87percentwhichwasslightlyincreasedfrompreviousyear.
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Manufacturing Activities  

 With more than  25 years of experience in manufacturing, the product quality is Ocean Glass’s main objective. The

Company is fully committed to providing and maintaining the highest quality standards throughout the entire production process to 

ensurethatallthecustomerswillreceivethefinestqualityproductsandservicesatalltime.

 During2008theCompanysuccessfullycarriedonthecapacityexpansionofnon-leadedcrystallineglasswareproject.Total

investmentvalueofthisprojectwasapproximately990millionBaht.Theplantconstructionandmachineinstallationoffirstphase(first

formingproduction line) finished in thirdquarterof 2008.  Thisprojectwill enable theCompany toprovidenewhighqualityand

distinctive products to the international market place, thus enhancing its competitive advantages.  

 Furthermore, during February and April 2008, Manufacturing Division had done the cold repair at furnace A according to the 

expiration of its useful life.   

 In order to effectively operate in an efficient manner, preparing for intense competition in today’s seamless economy, the 

CompanycontinuestoadopttheTotalQualityManagement(TQM)systemaswellastoimprovetheoverallefficiencyandqualityof

itsoperationsandproducts,workingtowardstotalcustomersatisfaction.

 

Corporate Social Responsibilities 

 QualityandsafetyinproductionprocesshavebeenOceanGlass’smainpolicysinceitsinception.TheCompanyhasalways

sought to manufacture products that are safe to use, and environmental friendly.  Accordingly, The Company encourages its staff 

membertoconformtorecognizedinternationalqualitystandards,ISO9001:2000,aswellastointegratetheOHSAS18001:1999,the

premier international standard for Occupational Health and Safety Management System, into every aspect of its operations. This

quality conscientiousness and health and safety unity help the Company move forward together more efficiently. The resulting

competitive prices ensure maximum satisfaction among the Company’s many customers in both domestic and overseas markets. 

 Realizingthatcleanandhealthyenvironmentisimportanttothewellbeingofsociety,OceanGlasshassetgoalstobea

company that not only achieves excellent production and service quality but also operates as a caring partner that continuously 

contributestothepreservationofnatureandenvironment.TheCompanyimplementsthefollowing:

 - Reduceairpollutionandwastewaterduringproductionprocesses.

 - Reduce,reuseandrecycleresourcesaswellasmanagewastes.

 - Emphasizeshealthandsafetyfortheemployeesintheworkplace.

 Ocean Glass fully realizes that its sustainable success, reputation and culture depend to a large extent on its people.

Therefore, theCompanymakeseveryeffort toprovideawarmandhealthyworkingenvironment for its staff. TheCompanyalso

encouragesandpromotesharmonyamongdiversitywithemphasisonability toperformandgoodperformance,supportedbyan

outstandingemployeewelfareschemeandafullpackageofotherbenefits, includingprovidentfund,sportactivities, in-houseand

overseatraining,andscholarshipsforstafffurthereducation.Recognizedforitsprograms,theCompanywasawarded“ThailandLabor

Standard”.

 Since itsestablishment,OceanGlass relationshipwith thecustomers, suppliersandother stakeholdershasbeenbasedon

trust,professionalbusinesspracticesandanoverwhelmingdesiretoserveitscustomerstothebestofitsability.Althoughitspersonnel

maychangeovertheyears,butOceanGlass’scultureremainsthesame.
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General Information 
 
 OceanGlassPublicCompanyLimitedisoneofAsia’sleadingtableglasswaremanufacturers,providing
anextensiverangeofhighqualityglasstablewareandservicestoallsegmentsfromhotel,restaurant,andfood
service operators to home use glassware. For more than two decades, Ocean Glass has been producing
glassware that are designed and manufactured to the highest level of functionality and quality. The strict
quality control, effective management and efficient teamwork have enabled the Company to achieve a
significantpositionamongglasswareproducersinThailandaswellasabroad.
 
 
CompanyRegistrationNo. : 0107536000153
HomePage   : www.oceanglass.com
Contact   : ir@oceanglass.com
HeadOffice   : 75/88-91OceanTower2,34thFloor,
     Sukhumvit19Road(SoiWattana),
     NorthKlongtoey,Wattana,
     Bangkok10110,Thailand
     Tel:+66(0)26616556
     Fax:+66(0)26616550
 
Factory address  : 365-365/1Moo4,BangpooIndustrialEstate,
     Sukhumvit  Road, Tambol Praksa,  
     Amphur Muang,  
     Samutprakarn10280,Thailand
     Tel:+66(0)23240422-4,23240191-2
     Fax:+66(0)23240420
 
Showroom   : Asoke (Ocean Shop) 
     175Sukhumvit21Road,
     NorthKlongtoey,Wattana,
     Bangkok10110,Thailand
     Tel:+66(0)26616556Ext.371,449
     Fax:+66(0)22580484
     Phuket 
     100/516,Moo5ChalermprakiatRama9Road,
     Tambol Rasada, Amphur Muang,  
     Phuket83000,Thailand
     Tel:+66(0)76261008
     Fax:+66(0)76261009
     Vietnam 
     184BaThangHaiStreet,Ward12
     District10,HoChiMinhCity,Vietnam
     Tel:+84(0)88650469
     Fax:+84(0)88650469
Subsidiary   : OceanGlassTrading(Shanghai)Co.,Ltd.
     Room1502,JinHangTower,
     83WanHangDuRoad,JingAnDistrict,
     Shanghai, People’s Republic of China 
     Tel:+86(21)61359505
     Fax:+86(21)61359428
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RegisteredCapital  : 500,000,000Baht

Paid-UpCapital   : 213,307,150Baht

ShareClass   : Commonstock:21,330,715shareswithBaht10par.

Share Registrar     Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

     The Stock Exchange of Thailand Building 

     62RachadapisekRoad,Klongtoey,Bangkok10110

     Tel:+66(0)23591200-01

     Fax:+66(0)23591259

Auditors     Mr.MetheeRattanasrimetha CPARegistrationNo.3425

     Ms.WipaJindanuwat  CPARegistrationNo.3296

     Ms.KalyaratChaivorapongsa CPARegistrationNo.3460

     Mr.BoonlertKaewphanpurk CPARegistrationNo.4165

 

     M.R. & Associates Co., Ltd. 

     705-706ChaophyaTower(Shangri-LaHotel),

     89SoiWatSuanPlu,NewRoad,

     Bangrak,Bangkok10500

     Tel:+66(0)26304500

     Fax:+66(0)26307506

 

Internal Auditor     KPMG Phoomchai Business  Advisory Limited 

     48thFloor,EmpireTower,

     195SouthSathornRoad,

     Yannawa,Bangkok10120

     Tel:+66(0)26772000

     Fax:+66(0)26772222

Legal Counsellor     Diamond Adjustment Co., Ltd. 

     30thFloor,OceanTower2,

     75/74Sukhumvit19Road,

     NorthKlongtoey,Wattana,

     Bangkok10110

     Tel:+66(0)22605200-3

     Fax:+66(0)22605204

     Seri Manop and Doyle  Co., Ltd. 

     18/4SoiAmnuaywat,SuthisarnRoad,

     HuayKwang,Bangkok10320

     Tel:+66(0)26934180-6

     Fax:+66(0)26934187-8
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Nature of Business 
 

 OceanGlassPublicCompanyLimitedwasestablishedin1979with100millionBahtinregisteredcapital.TheCompany

wasawardedtheinvestmentpromotionfromtheBoardofInvestmentduringtheearlyperiodofcompanyestablishment.Itsfactory

islocatedintheBangpooIndustrialEstate,Samutprakarnprovince.In1993,theCompanywastransformedintoapubliccompany

and theCompany’s shareswere listedon the Stock Exchangeof Thailand.  Presently, theCompany’s registeredcapital is 500

millionBahtwithpaid-upcapitalat213.31millionBaht.

 TheCompany’smainbusinessistheproductionofqualityglasswareundertheregisteredtrademark

through the latestmanufacturing technology, and professional designwhich can accommodate customer requirement in both

plainanddecoratedglasses.TheCompanyhasbeenawardedtheISO9001:2000Certificate.

 TheCompany’sproductsaredividedintothreecategoriesaccordingtothemanufacturingprocesses:

 1.Blownware :cylinderorrectangularshapewiththinwallglasswareproducedbypress&blowformingprocess,

   e.g.includetumblers,storagejar;

 2.Pressware : round,flatorothershapeswiththickwallglasswareproducedbypressformingprocess,e.g.plates,

   bowls,mugs,ashtraysandsaucers;

 3.Stemware : highsinglestemglasswareproducedbyblow&blowandpressformingprocess,e.g.wineglass,

   brandy glass and champagne glass.  

 TheCompany’scustomersaredividedintothreemaintargetgroups:Foodservicemarket;Premiummarket;andRetail

market. The export activities cover over 70 countriesworldwide. In 2008, the proportion of domestic sales to export saleswas

25.18%:74.82%respectively.ThechannelofdistributionisthroughtheCompany’ssalesforceandoutsideagents.
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Risk Factors and Risk Management 
 
1. Financial Risk 

 1.1 Liquidity Risk 

 The Company currently sells its products and acquires its production materials using cash and credits. At the same time, 

theCompanyhasalsousingcreditfacilitiesfromfinancialinstitutiononbothshort-termfacilitiestofinanceworkingcapital,andlong-

termfacilitiestofinanceproductioncapacityexpansionprojectandotherfixedassetsprocurement.Hence,thereisthenarisk in

that the Company may be unable to meet its obligations both short-term and long-term obligation. The Company manages its 

liquidity risk by carefully manage its current assets and maintaining an appropriate level of cash and cash equivalents to finance the 

Company’s operations. The receivables and inventories are also monitored. Financial derivative products are also adopted to hedge 

the risk ofdifferencecurrenciesbetween revenueanddebt.  TheCompanymaintainsadequate long-term fund for fixedassets

investmentandalsohasavailablevarioustypesoffinancialfacilitiestocopewiththefluctuationsincashflows.

 

 1.2 Foreign Currency Risk 

 Exportsales,demonstratedintheUnitedStateDollarsandothermajorcurrencies,constitutesthemajorityoftheCompany’s

total sales. Therefore, the Company is directly exposed to foreign currency risk.  The Company manages this risk primarily by closely 

monitoringinternationalmoneymarketsandutilizingforwardexchangecontractswithmaturitieslessthanoneyeartohedgeagainst

such risk. Furthermore, an increase in marketing and sales activities to add value to the products is also adopted to reduce this risk.   

  

 1.3 Credit Risk 

 The Company partly sells under credit term, both in local and international market. Credit risk arises from the potential 

financial loss resulting from the failure of a customer or counterparty to fulfill its contractual obligations to the Company as and 

whentheyfalldue.TheCompanyhasacreditpolicyinplaceandtheexposuretocreditriskismonitoredonanongoingbasis.

Creditevaluationsandfinancialreviewsofthecustomersareperformedonaregularbasis.Incaseofriskaboveaveragelevel,the

customer might be required to provide a guarantee. Export sales are typically conducted using L/C. At the balance sheet date, 

therewasnosignificantcreditrisk.Thetotalcreditriskwasreflectedinthebalanceofeachfinancialassetinthebalancesheet.

 

 1.4 Interest Rate Risk 

 The Company uses short-term loan as its source of operating fund and long-term loan to finance its fixed assets. These 

loansbear interestatmarket rate. Therefore, theCompany isprimarilyexposed to future interest rate risk,whichmayaffect the

Company’soperations. TheCompanymanages such riskbyusing forwardcontracts,partly swapping the floating interest rateof

long-termloantofixedrate,andhavingavailablefinancingfacilitiesfromvariousfinancialinstitutionswiththelowestpossiblecost.
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2. Marketing Risk 

 Theglasswareindustrycomprisesmanyproducers,bothlocalandoverseasplayers.Duetotheintensecompetitioninboth

thedomesticandoverseasmarkets,especially in thosemarketswherepricecutting is themain strategy, there isa risk that the

Companymaynotbeabletosellatitstargetedprice.TheCompanymanagesitsriskbycontinuouslyintroducingnewdesignsand

productdevelopmentconcepts. TheCompanyalsocontinues to implementbrandawarenessprograms,byadvertising in leading

magazines and participating in both domestic and international trade fairs throughout the year. The Company emphasizes 

developingandenhancingcompetencyof itsmarketingandsalespersonnelaswellasstrengthens itschannelofdistributionand

developsandmaintainsgoodrelationshipwithbusinesspartners.

 

3. Production Risk 

 Mostoftherawmaterialsrequiredforproductionarefrombothlocalsourcesandimportagents.Inthepast,thepriceof

rawmaterialswasatamanageablelevel.Sincetheglassindustryconsumesasubstantialamountofenergy,theincreaseinenergy

price,especiallynaturalgasand liquidpetroleumgas,hasdirecteffectonproductioncost.Awareof sucheffect, theCompany

carefully plans its machine utilization and improves the efficiency of its machineries, emphasizing energy conservation in the 

productionprocess,reducingwastesaswellasproducinggoodsaccordingtocustomer’sexpectedstandard.

 Inaddition,sincethemajorityofmachineandsparepartsare imported,theCompanyhascontinuallyputemphasison

technical training of its manufacturing staffs, so as to improve their skills to operate the equipment and machineries at their highest 

efficiencyaswellastoprolongtheirlifespans.

 

4. Risk from Controlling Influence of Major Shareholders 

 TheAssakulfamilyhasheldtheCompany’ssharesaltogethermorethan50%,thereforetheywillbeabletocontrolmajority

voting right in the shareholders’meeting.  However, theCompany hadadopted theCorporateGovernanceGuideline,Codeof

CorporateConduct, andCodeofConduct for Directors, to beguidelines for all Directors for governing theCompany’s towards

principles of fairness to all stakeholders, integrity, transparency, legitimacy, and social responsibility.    
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The Shareholders and Management 
 

1. Major Shareholders 
 Asofthebook-closingdateof1April,2008,thetop10majorshareholdersare:

 Name Number of shares % 

 1.OceanHoldingCo,Ltd. 7,000,000 32.82

 2.Mr.KiratiAssakulandspouse 1,563,718 7.33

 3.Mrs.NussaraBanyatpiyaphod 1,561,038 7.32

 4.Mrs.SumaliAssakul 1,552,838 7.28

 5.Mr.ViravudhAssakulandspouse 1,552,838 7.28

 6.ThaiNVDRCo.,Ltd. 1,307,900 6.13

 7.Toyo-SasakiGlassCo,Ltd. 630,715 2.96

 8.Mr.SurapolAssakul 431,304 2.02

 9.Mr.ChoteAssakulandspouse 378,346 1.77

 10.Mr.NithiOsathanugrah 346,800 1.63   

 Themajorityshareholder:TheAssakulfamilygroupisthemajorityshareholderofOceanHoldingCo.,Ltd.and

the group main business are life insurance and real estate development.   

 

2. Management Structure 
 2.1  The structure of the management consistsofthefollowing:

 (1)BoardofDirectors

 The Board of Directors consists of nine directors. The board has the authority and responsibility to manage the 

Company’soperationswithintegrityandcare,undertheapplicablelaws,accordingtotheobjectivesoftheCompany

andincompliancewiththeArticlesofAssociationandtheshareholders’resolutionsaswellasinthemannerconsistent

withtheCorporateGovernanceGuidelinesandbusinessethicalstandards.ItisthedutyandresponsibilityoftheBoard

to determine the policies and direction of the Company so that the Company operates under a manageable level. 

 TheBoardofDirectorsmonitors theperformanceofmanagement, reviewsandapprovesbusiness strategies

andmajorpolicies,andsetsupinternalcontrolsystemswhichincludeeffectiveauditandriskmanagementprocedures.

This is to ensure the effectiveness and transparency of the operations in the best interests of all stakeholders and based 

ongoodgovernanceframeworkinordertoincreasevaluetotheCompanyandtheshareholdersinthelongrun.

 The Board of Directors may delegate its authority and responsibility to a director or a group of directors to 

carry out any operation or assignment. 

 In2008,Mr.WirojChuchottavornheldpositionofCompanySecretary. 
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 (2) Audit Committee 

 TheAuditCommitteeconsistsoffourindependentdirectors.TheAuditCommitteeisresponsibleforreviewing

the Company’s operations to ensure compliance with the rules and regulations of the Securities and Exchange

CommissionandtheStockExchangeofThailand,andother lawsrelatingtothebusinessoftheCompanyandto

prevent and eliminate any conflict of interest. The Committee’s responsibility also includes ensuring that the Company 

hasaproperandefficient internalcontrolsystemaswellasagreeingtothefinancialstatementsthathavebeen

reviewedorauditedbyanexternalauditor, toensureaccuracyandadequatedisclosureso that theCompany’s

operations are presented fairly and completely. The Audit Committee selects and nominates an external auditor for 

the Company and recommends its remuneration. 

 Mr.Chatchawin Charoen-Rajapark is Audit Committee’s member who has sufficient knowledge and

experienceinreviewingreliabilityoftheFinancialStatements.

 

 (3) Nomination and Remuneration Committee 

 The Nomination and Remuneration Committee consists of three directors. The main function and responsibility 

of the Committee are to assist the Board in selecting and nominating suitable candidates for directors for 

considerationandapprovalby theBoardand/or the shareholders; anddeterminingand reviewingprinciplesand

policy for fair and reasonable remuneration and benefits for members of the Board, Board’s committee members 

andManagingDirector, in accordancewith their responsibilities and theCompany’s performance, financial status

and business strategies. 

 

 2.2  Nomination of Directors and Management  

 The Articles of Association specify that the Board shall consist of at least five directors.  Also at least half of 

the members of the Board of Directors must have a residence in Thailand.  

TheBoardofDirectorscomprisedofmemberswithqualificationsasprescribedbyrelevant lawsor regulations.The

directors have a broad range of knowledge, skills, expertise and experience relevant to the operations of the

Company,whichenablethemtobring independent judgmentandeffective leadership tobearonthestrategies,

direction,policies,andmissionofOceanGlass.

 At least one third of the Board must be independent directors. The Company has defined the qualification 

of an independent director to conform to the principle of good corporate governance and the operational 

guidelines of the Securities and Exchange Commission (SEC), and the Stock Exchange of Thailand (SET) for the 

purpose of maintaining the confidence of investors and to maintain balance in the management. The independent 

directorsmustpossessthefollowingqualifications:

 1.Holdingsharesnotmorethan1percent,(inclusiveofsharesheldbyrelatedpersons)ofthevotingshares

of the Company, or any of its affiliated companies, associated companies or related companies.  

 2. Not involving in or being executive director / employee / fixed income advisor / controlling parties of the 

Company, subsidiaries, affiliates, or other conflict of interest legal entities.   
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 3. Not being a related person or close relative of any management member / major shareholders /

controlling parties.  

 4.NothavingbusinessrelationshipwiththeCompanyaccordingtoSEC’sregulations.

 5. Not being a appointed as a representative to safeguard interests of the Company’s directors, major

shareholders,orshareholderswhoarerelatedtotheCompany’smajorshareholders.

 6.Nothavinganyattributeswhichpreventfreeandtransparentdecision.

The criteria in selection and nomination of director stipulates that the Board of  directors and shareholders are able 

to propose ay appropriate persons to the Nomination and Remuneration Committee for its consideration in director 

nomination.However,thenominatedpersonsmustpossessqualificationaccordingtoSEC’sandSET’sregulations.

 The Articles of Association contains provisions relating to the appointment and retirement or removal of 

directorsasfollows:

 1.Anyappointmentorremovalofdirectorsshallbeapprovedbytheshareholders’meeting.

 2.Theshareholders’meetingshallelectdirectorsbasedonthemajorityofvotesaccordingtothefollowing

criteriaandprocedures:

 2.1 Eachshareholdershallhavethetotalvotesequaltothesharesheld,withonevoteequivalentto

one share. 

 2.2 The shareholder has the right to nominate one ormore nominees for directorship. However, the

total number of nominees nominated by each shareholder shall not exceed the number of directors to be elected. 

 2.3 Intheeventtheashareholdersnominatemorethanonenomineefordirectorship,eachnominee

forwhomashareholderhasvotedshallreceivethevotesfromsuchshareholderequaltothetotalsharesheldby

such shareholder. Such votes shall not be divided for any other nominees. 

 2.4 The nominees with the highest votes shall be elected as directors and the number of such

nominees shall be equal to the number of directors to be elected. In the event of a tie, the chairman of the 

meeting shall have the casting vote. 

 2.3  Remuneration for Directors and Executives: 

The remuneration of directors shall be in accordance with the principle and policy adopted by the Board.

Consideration shall also be given to the responsibilities of the directors, and the operational and financial 

performanceoftheCompany.Theremuneration is reviewedbytheNominationandRemunerationCommitteeand

proposed to the Board of Directors for consideration and for further recommendation to the shareholders meeting for 

approval. 
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 In 2008, the Company’s remuneration for the nine directors in the form of meeting fees amounted to  

4,159,200Baht.TheremunerationforthethreeAuditCommitteemembersandthreeNominationandRemuneration

Committeemembersintheformoffixedfeeswere747,600Bahtand475,200Bahtrespectively.Detailsareas

follows:

 

 Name Position Remuneration (Baht) 

 Mr.KiratiAssakul ChairmanoftheBoardandManagingDirector*1 375,600

 Mr.StapornChirasrirungson ViceChairman*2oftheBoardand 225,600

  Manufacturing Division Manager   

 Mr.WoraganXuto IndependentDirectorand 548,400

  Chairman of the  Audit  Committee  

 Mr.ChatchawinCharoen-Rajapark IndependentDirectorandAudit 698,400

  Committee member and Chairman of the  

  Nomination and Remuneration Committee  

 Mr.TatchapolPoshyanonda IndependentDirectorand 511,200

  Audit Committee member  

 Mr.ChaipraninVisudhipol IndependentDirectorand 511,200

  Audit Committee member  

 Mr.MatthewKichodhan IndependentDirector 333,600

 Mr.ChakriChanruangvanich DirectorandNominationand 477,600

  Remuneration Committee member  

 Mr.NaputtAssakul DirectorandNominationand 477,600

  Remuneration Committee member    

(*1Mr.KiratiAssakulresignedfromManagingDirectorpositioneffectiveonMarch1,2009,butstillholdingChairman

    position) 

(*2Mr.StapornChirasrirungsonresignedfromdirectorpositioneffectiveonFebruary20,2009)

 

 

 ExecutivedirectorsandexecutivesoftheCompanyreceivedremunerationtotalingBaht36,440,502.

 The Company did not receive any shareholding change report of the Management in 2008. 

 The Company has established a provident fund for its employees. The Company and its employees each 

contribute 5% of the employee’s monthly salaries to the fund. In 2008, the portion that the Company contributed to 

thefundforitsexecutives(4levelsunderManagingDirector)amountedtoBaht1,459,401
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Report of Corporate Governance 
 

Policy of Corporate Governance 

 Ocean Glass Public Company Limited (the “Company”) is committed to conducting its business in a highly responsible

mannerinthebestinterestofallstakeholders.TheCompanydischargesthisresponsibilitywithinthestructureofitscorevaluesof

quality,honestyandintegrity,equalopportunity,andrespectfortheindividual.Thesecorevaluesformthefoundationonwhich

theCompanywasincorporatedandhavebecomewovenintothefabricoftheOceanGlassbusinessculture.

 TheCompanyhasdeveloped theseCorporateGovernanceGuidelines (theGuidelines)asa framework for theBoardof

Directors(the“Board”)tofollowindirectingthebusinessandaffairsofOceanGlass,consistentwiththeabovecorevalues.

 As part of its good corporate governance practices, the Company has established a risk management system and audit 

and control procedures to ensure transparency and moral integrity. The affairs of the Company are carried out in accordance 

with resolutions adoptedat shareholdersmeetings, in compliancewith applicable laws,within the principles of theArticles of

Association,andconsistentwithgoodcorporategovernancepracticesandethicalbusinessstandards.

 The Board recognizes the importance of applying good corporate governance practices to the Company’s business 

operations. The Board truly believes in transparent management and good corporate governance. The Board is responsible for the 

Company’sactivitiesaswellasisconsciousoffairtreatmenttoallstakeholders.Goodcorporategovernancecontributestothe

Company’s sustainable growth and improved competitiveness, adds value to the Company and its shareholders, as well as

promotesgreaterpublicconfidenceandtrustinOceanGlass.

 TheCompanytrulybelievesthatgoodcorporategovernanceandbusinessethicswillsustainandenhancetheCompany’s

performance.Itwillalsocontributetothelong-termeffectivenessofcorporateintegrityaswellascreatecompetitiveadvantages

inthemarketplace,leadingtothemaximizationoftheCompanyvalueandshareholderwealth.

 

The Right of Shareholders 

 The Company respects the shareholder’s rights and treats all shareholders fairly and equitably, in accordance with

applicable laws.Fortheconvenienceofshareholders, theCompanyconductsshareholders’meetingswithasetofsimplerules

and procedures. 

 All shareholdershave the right toattendevery shareholder’smeeting.  In2008, theCompany’sAnnualGeneralOrdinary

MeetingofShareholdersatMeetingRoom2,QueensirikitNationalConventionCenter,Bangkok.Invitationletterstoattendthe

meeting,togetherwithallrequireddocumentssuchastheagendaofthemeeting,annualreports,andtheCompany’sfinancial

statements,weresentinadvance,inaccordancewiththerulesoftheStockExchangeofThailand.Shareholderswerealsosent

details of the agenda and the recommendations of the Board of Directors for their consideration prior to the meeting. 
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 All shareholders are entitled to attend the meetings and to cast their vote. If they prefer, they may appoint a proxy to 

attend and vote in their stead. Alternatively, shareholders may choose to authorize an independent directors proposed by the 

Companytoattendthemeetingastheshareholder’srepresentativeandvoteinaccordancewiththeshareholder’swishes. 

 Each share represents one vote, and all shares are considered equal.  

 Theshareholdersmayabletoregistertoattendthemeetinguptotwohourspriortothescheduledmeetingtime.The

shareholder’s meeting is carried out in the order of the agenda set forth in the invitation letter and the shareholders are 

encouraged to ask questions and discuss the issues of concerns openly. 

 Theshareholders,whosesharestotalatleast20percentoftheCompany’soutstandingshares,oratleast25shareholders

whosesharestotalatleast10percentoftheCompany’soutstandingshares,alsohavetherighttosubmitthewrittenrequest

totheCompany’sBoardofDirectorsforanextraordinaryshareholder’smeeting.However,thereasonforthemeetingmustbe

specified in that letter. All shareholders are also invited to propose agenda and candidates to the Board of Directors for the 

AnnualGeneralMeetingofShareholders.TherulesandprocedureforsubmittingtheproposalwerepostedintheCompany’s

andSET’swebsites.

 A complete and accurate record of each shareholder’smeetingwasmade available to the shareholders and other

relatedpartiesconcernfortheirreviewandinspection.

 

The Rights of Stakeholders 

 The Company is committed to conducting business in a responsible way and with regard for the interests of all

stakeholders. To reflect this commitment, the Board ensures that systems and practices are in place that treat all stakeholders 

fairly and protect their rights. 

 TheCompanyhasestablishedtheCodeofCorporateConduct,which isavailableattheCompany’sWebsite, forthe

strict adherence by all directors, management members, and employees. This Code of Corporate Conduct is distributed to all 

employeesasguidelines,whilerelatedmattersarecommunicatedthroughtheCompany’snewsletterandintranet.Inorderto

ensure effective implementation and supervision of the Corporate Governance Guidelines, the Company has assigned the 

HumanResourcesDepartmenttomonitorcompliance,andperiodically report totheBoardofDirectors.Alldepartmentsand

operational units must strictly abide by the principles therein. 

 Theprinciplesofgoodcorporategovernanceinclude:

 Shareholders : TheCompanyiscommittedtosuccesswithintegrityandwhilemaintaininglong 

   termsustainablegrowthandprofittomaximizevaluefortheCompanyandthe 

   shareholders. 

 Customers : Customers’satisfactionissecondtononeatOceanGlass.TheCompanyis 

   committed to providing superior quality products and services at reasonable prices. 

 Businesspartners : TheCompanyhonorsitsobligationsandpromises.OceanGlassconductsbusiness 

   withitsbusinesspartnersinawaythatcreatesmutualbenefitsinanhonestand 

   equitable manner. 
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 Competitors : TheCompanybelievesintherulesoffairandacceptablecompetitionwithout 

   sacrificeethicstowinovercompetitors.

 Creditors : OceanGlassstrictlyupholdsitsobligationsanddutiestoitscreditors.

 Employees : TheCompanybelievesthatitsemployeesarethe

   mostvaluableasset.traininganddevelopmentprogramstoenhanceknowledgeandskills 

   necessary for business achievements and customers’ satisfactions are continuously provided. 

   OceanGlassbelievesinfairopportunityforemployment,compensationandtreatmentof 

   employees. The Company is committed to ensuring good health and safety programs for 

   its employees and emphasizes the development of a healthy organizational culture and 

   productiveworkingenvironment.

 Society and the environment : OceanGlassisaresponsiblecorporatecitizen.It

   treatswithcareandrespectstheenvironmentinwhichtheCompanyoperatesandthe 

   communityinwhichitsemployeeslive.TheCompanyhelpspromotehealthycommunities

   minimization,recycling,reuseprograms,andpollutionprevention.OceanGlassis 

   continuously improving products and procedures to meet or exceed environmental friendly 

   industry standards and legal requirements. 

 

Shareholders’ Meeting 

 It is the duty of the Board of Directors to attend all shareholders’ meetings  

 In the2008AnnualGeneralMeetingof Shareholders,eightBoardmembersattended. The shareholderswere informedof

votingproceduresprior to themeeting.Thechairmanof themeetingprovidedequalopportunity toall shareholders to review

andtoinspectthecompany’soperation,tomakeinquiries,andtoexpresstheirviewsandsuggestions.

 Theshareholderswereabletovotefreelyoneachitemontheagenda,orabstainfromvotingiftheysochose.Inselecting

Boardmembers,shareholderswereabletonominateandelectcandidatesastheydeemedappropriate.

 Theminutesofthemeetingwererecordedandsubmittedtotherelevantauthoritywithintherequiredtimeperiod. 
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Leadership and Vision 

 TheBoardiscomprisedofhigh-calibermemberswithqualificationsasprescribedbylawsorregulations.Thedirectorshave

abroadrangeofknowledge,skills,expertiseanddiverseexperiencesrelevanttotheoperationsoftheCompanywhichenable

them to bring independent judgment and effective leadership to bear on the strategies, direction, policies, andmission of

OceanGlass.

 It is the duty and responsibility of the Board to determine the policies and direction of the Company under a manageable 

level of risk. The Board may delegate its duties and responsibilities to management. Management is responsible for managing 

theCompany’s operationswith integrity andcare, under applicable laws, according to objectives of theCompany, and in

compliancewiththeArticlesofAssociation,andresolutionspassedatshareholdersmeetings.

 TheBoardmonitors theperformanceofmanagement, reviewsandapprovesbusiness strategiesandmajorpolicies,and

setsupinternalcontrolsystemswhichincludeeffectiveauditandriskmanagementprocedures.Thisistoensuretheeffectiveness

andtransparencyoftheoperationsinthebestinterestsofallstakeholdersandbasedongoodgovernanceframeworkinorder

to increase value for the Company and the shareholders in the long run. 

 

Conflict of Interest 

 Thedirectors,managementmembers,andemployeesofOceanGlassmustavoidanyconflictofpersonalandbusiness

interests. The Company places the responsibility of providing and supervising compliance of guidelines for the prevention and 

correction of conflicts of interest among stakeholders on all levels of management. The Company has established policies, 

regulations, and procedures to approve transactions that may cause conflicts of interest for compliance by directors, 

managementmembers,employees,andrelatedpartiesbasedonthefollowingprinciples:

 1.Attention is placedonprices, and termsandconditions to ensure fairness andconsistencywith offers toand from

general customers. 

 2. The Company prohibits directors, management members, and employees to use internal data not yet disclosed to the 

public for personal or others’ gains and benefits. This includes trading of the Company’s shares. 

 3.Alldirectorsandmanagementmembersarerequiredtoreportchanges intheirholdingsoftheCompany’ssharesto

theBoard,andtotheSecuritiesandExchangeCommissionincompliancewithClause59andClause275oftheSecuritiesand

ExchangeActof1992.ThisincludesholdingsoftheirspousesandchildrenwhoareconsideredminorsundertheStockExchange

ofThailandlaws.
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Business Ethics 
 The standard of conduct at Ocean Glass is reflected in its core values, namely, quality, honesty and integrity, equal

opportunity, and respect for the individual. These principles of practice are the common goals in carrying out designated duties 

that the Company shares and believes are best for its operations. They form the basis of the culture and practices that guide 

everyoneatOceanGlass.Theypointemployeesinthesamedirection,helpingthemactandunderstandalongthesamelines.

 TheCompanyprovidestheCorporateGovernanceGuidelinesasaframeworkforitsoperations.ThepurposeoftheGuidelines

istoenhanceandmaintaingoodbusinessmanagementandtransparency,ensuringit isauditableandreviewable.OceanGlass

recognizes its duty and responsibility to all of its stakeholders and is committed to maintaining a high level of moral integrity and 

environmental responsibility. The Company’s operations place high priority on waste minimization, recycling, reuse, and pollution

prevention. 

 Thedirectors,managementmembers,andemployeeshavesignifiedtheiracknowledgementandcomplianceagreementto

the Guidelines. 

 

Balancing the Board with Non-executive Directors 
ThereareninemembersofBoardofDirectorsandtheymaybecharacterizedasfollows:

 -Twoexecutivedirectors

 -Twonon-executivedirectors

 - Five independent directors 

 Structure of the Board of Directors consists of Independent Directors of more than one-third, resulted in the appropriation of 

authority balancing. 

 
Combination and Separation of the Position 
 TheCompanyhasclearlyseparatedtheroleoftheChairmanoftheBoardfromthatoftheManagingDirector.Thesetwo

positions must not be filled by the same individual. This is to clearly define and separate the role of policy making and governing 

from the role of managing day-to-day business operations.  However, in 2008, Mrs.Supawan Kanyaprasith had resigned from

directorship and Managing Director position since February 27, 2008, due to the retirement according to her employment term.  In 

order to smoothly and continuouslymanage the Company’s daily operation during the recruitment of newManaging Director,

Chairman of the Board of Directors had also acted as Managing Director.       

 

Remuneration of Directors and Executives 
 TheremunerationofdirectorsshallbeinaccordancewiththeprincipleandpolicyadoptedbytheBoard.Considerationshall

also be given to the responsibilities of the directors, and the operational and financial performance of the Company. The 

remuneration is reviewed by the Nomination and Remuneration Committee and proposed to the Board of Directors for

consideration and for further recommendation to the shareholders meeting for approval. 

 With regard to the remuneration for the executives, the Company has established a suitable remuneration determination

procedure by using the remuneration companies in the same industry and of the similar size, taking into consideration the 

performance of the Company. 
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Board of Directors’ Meeting 

 The Board convenes a regular meeting at least once a month. If necessary, additional meetings may be held. The 

agenda for the meeting shall be issued in advance. Notice calling the meeting, including the agenda and related 

documents, shall be distributed to allmembers of the Board at least seven days prior to themeeting to allow directors

sufficienttimetoreview.Incaseofanemergency,noticecallingthemeetingmaybesentlessthansevendayspriortothe

meeting. 

 At the meeting, each agenda item shall be carefully and fairly considered in the best interest of shareholders and other 

stakeholders.Opendiscussionsandindependentopinionsareexpressedwithinanappropriatetimelimit,whichshallbeatthe

discretion of the Chairman of the Board. 

 ExecutivedirectorsshallparticipateintheBoardmeetingtoreportonoperatingresults,presentproposalswithregardto

thebusinessandaffairsoftheCompany,provideopinionsandclarifications,andacknowledgethepoliciesanddecisionsof

the Board for further implementation as instructed by the Board. 

 Minutes shall be recorded on the resolutions passed by the Board on each agenda item. These minutes shall be 

certifiedbytheBoardinthefollowingmeetingandbesafelykeptforreviewwhenrequired.

 

Subcommittee 

 TheBoardisempoweredtoestablishvariouscommitteestooverseeandperformspecificbusinessandaffairsonbehalf

of the Board to ensure the fairness, effectiveness and efficiency of the Company.  

 Presently,theBoardhasappointedtwosuchcommittees:theAuditCommittee,andtheNominationandRemuneration

Committee. Both committees report to the Board on a regular basis. 

 It is the Board’s policy to form more committees in the future as deemed necessary and appropriate to accommodate 

the rapidly changing business environment. 
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Internal Control 

 OceanGlasspaysspecialattentionandplacessignificantemphasisonhavinganeffectiveinternalcontrolsysteminplace

at all management levels of the Company’s operation in order to prevent any possible damage to the organization and the 

abuseofpower.

 The duties and responsibilities of management and operational personnel have been clearly prescribed. The policy relating 

to internal control is determined by the Board and is clearly stated in the Corporate Governance Guidelines and Corporate 

Code of Conduct. This includes details of internal control in such areas as the utilization of assets, information system, access 

and usage of important information for optimal benefit.  

 InternalcontrolandauditsystemsoftheCompanycanbesummarizedasfollows:

 1.Anindependentinternationalfirmparticipatesintheaudit,reviewandevaluationoftheeffectivenessandsufficiencyof

the Company’s internal control system in various areas of operation. This is conducted under the supervision of the Audit 

Committee. This internal control audit is to ensure that the main operations and financial statements of the Company are 

consistentwithprescribedguidelinesandincompliancewithapplicablelawsandregulations,andthattheoverall risk isata

manageable level. 

 2. The Audit Committee is responsible for ensuring the sufficiency of the internal control system and the appropriateness of 

the current system for the Company’s business undertakings. The Audit Committee reports the evaluation results in the Company’s 

AnnualReport,anddisclosesthedetailsinthe56-1reportthatissubmittedtotheStockExchangeofThailand.

 3.TheCompanyprepareswrittenpoliciesandoperationalproceduresfordifferentfunctionsoftheCompany.Trainingand

orientation programs are provided for employees to ensure a common understanding that leads to effective functioning. 

 4.Jobandauthoritydescriptionsareclearlyspecifiedinwritingforalllevelsofemployees.

 5. The Company recognizes the importance of information technology and the database system in providing accurate and 

up-to-date information, sufficient for timely decision-making by executives and the Board. Proper information technology and 

accounting systems have been installed. 

 

Report of the Board of Directors 

 The Board is responsible for financial statements and information that appear in the Company’s Annual Report, and such 

financialstatementsaretobepreparedinaccordancewithgenerallyacceptedaccountingprinciplesandpolicies.TheBoard

must exercise due care in the preparation of such financial statements and must ensure that important information and data 

are sufficiently disclosed in the notes to the financial statements.  

  The Board is responsible for providing the balance sheet and statement of profit and loss at the end of each accounting 

year. The Company’s annual report is provided at the Annual General Meeting of Shareholders. The operating results of the 

previousyeararereportedtoshareholdersfortheiracknowledgement.
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Relationship with Investors 

 OceanGlass is aware thatmedia reports on theCompany, aswell as good relationswith other companies,whoare

potentialOceanGlasscustomersor suppliers,and the financialcommunity,canenhance reputationof theCompanyand its

products, and promote the confidence of the investors and the public in the Company.  

 TheCompanyhas,therefore,setclearpolicies,whichhavebeenapprovedbytheBoard,relatingtocommunicationwith

outsiders. Ocean Glass places emphasis on the disclosure of accurate, complete and transparent information relating to its

generalbusinessandfinancesaswellasotherinformationthatmayaffecttheshareprice.

 The Company has assigned the Investor Relation Section to supervise and handle investor relations activities. The Investor 

Relation Section serves as the focal point for providing information to shareholders, investors, analysts, credit rating agencies and 

the public. There are also various channels for obtaining information, such as the Stock Exchange of Thailand. For further details, 

pleasecontacttheInvestorRelationsSectiondirectlybytelephonenumber+66(0)26616543or+66(0)26616556ext.111or

209. or at www.oceanglass.comorbye-mailtoIR@oceanglass.com 
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Details of the Board of Directors, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee 
and Executive Directors 
 

Name No. of Attendance  Educational Position 

 2550  

 BOD AC NRC  

 

1.Mr.KiratiAssakul 11/12   Master’sDegreein -ChairmanoftheBoard

     Chemical Engineering  - Managing Director 

    UniversityofSouthern

    California,U.S.A.

    Bachelor’s Degree in  

    Chemical Engineering  

    Queen’sUniversityOntario,Canada

    Training/Workshop:IOD:

    Board Policy / Board Composition  

    & Board Relations, RCC 5/2007 and  

    DCP27/2003 

2.Mr.StapornChirasrirungson 11/12   Bachelor’sDegreein -ViceChairmanoftheBoard

    Mechanical Engineering  - Manufacturing  

    King Mongkut’s Institution      Division Manager 

    of Technology,  

    North Bangkok Campus. 

    Training/Workshop:IOD:

    DCP 99/2008  

3.Mr.WoraganXuto 11/125/5  BachelorofArtinEconomics, -IndependentDirector

    ChiangmaiUniversity -Chairmanofthe

    Training/Workshop:IOD: AuditCommittee

    DCP 99/2008  

4.Mr.ChatchawinCharoen-Rajapark 12/125/56/6 Ph.DinManagement, -IndependentDirector

    Massachusetts Institute of - Chairman of the  

    Technology(MIT.),U.S.A. NominationandRemuneration

    Master’s Degree in  Management,   Committee    

    MIT.,U.S.A -AuditCommitteeMember 

    Training/Workshop:IOD:

    DAP52/2006,ACP19/2007and

    DCP 88/2007  

5.Mr.TatchapolPoshyanonda 8/124/5  Ph.DinEngineeringManagement, -IndependentDirector

    UniversityofMissouri-Rolla,U.S.A -AuditCommitteeMember

    Master’s Degree in Engineering  

    Management,Universityof

    Missouri-Rolla,U.S.A

    Master’s Degree in  

    Industrial Management,  

    MissouriStateUniversity,U.S.A

    Training/Workshop:IOD:

    DAP 68/2008  
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Name No. of Attendance  Educational Position 

 2550  

 BOD AC NRC  

 

6.Mr.ChaipraninVisudhipol 12/125/5  Master’sDegreeinAdvertising, -IndependentDirector

    School of the Art Institute of  - Audit Committee  

    Chicago,USABachelor’sDegreein Member

    Education,ChulalongkornUniversity

    Training/Workshop:IOD: 

    :DCP88/2007 

7.Mr.MatthewKichodhan 11/12   Master’sDegreeinScienceManagement, -IndependentDirector

    ImperialCollege,University

    of London, England 

    Bachelor’s Degree in Commerce,  

    UniversityofToronro,Canada

    Training/Workshop:IOD:  

    :DAP57/2006andDCP95/2007 

8.Mr.ChakriChanruangvanich 11/12 6/6 MasterofSciencein -Director

    Mechanical Engineering  - Nomination and Remuneration  

      Master of Science in    Committee Member 

    Industrial Management,   

    GeorgiaInstituteofTechnology,U.S.A.

     Bachelor’s Degree in  

    Mechanical Engineering,  

    ChulalongkornUniversity

    Training/Workshop:IOD: 

    :DCP88/2007 

9.Mr.NaputtAssakul 11/12 4/6 Master’sDegreeinBusinessAdministration -Director

    Sasin Institute of Business Administration, - Nomination and Remuneration  

    Bachelor’s Degree in Economics,   Committee Member  

    BabsonCollege,U.S.A.

    Training/Workshop:IOD: 

    :DCP31/2003
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Details of Management 
 

Name Education background Position 

 

1.Mr.KiratiAssakul Master’sDegreeinChemical ChairmanoftheBoardand

 Engineering,UniversityofSouthern ManagingDirector

 California,U.S.A.

 Bachelor’s Degree in Chemical  

 Engineering,Queen’sUniversity

 Ontario,Canada 

 

2.Mr.StapornChirasrirungson Bachelor’sDegreeinMechanicalEngineering ViceChairmanoftheBoardand

 King Mongkut’s Institution of Technology, Manufacturing Division Manager 

 North Bangkok Campus  

 

3.Mr.SuphoteSriudomporn Master’sDegreeinBusinessAdministration, MarketingandSalesDivision

 Bachelor’s Degree in Chemical Engineering, Manager  

 ChulalongkornUniversity 

 

4.Mr.SompornTemudomsomboon Master’sDegreeinEngineering, ManufacturingAssistantDivisionManager

  Asian Institute of Technology  

 Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering,  

 ChulalongkornUniversity 

 

5.Mr.WirojChuchottavorn Master’sDegreeinBusinessAdministration, CorporatePlanningDepartment

 Sasin Institute of Business Administration Manager 

 Bachelor’s Degree in Computer Engineering,  

 ChulalongkornUniversity 

 

6. Mrs.Chantana Srisamarnmitre Master’s Degree in Accounting, Accounting & Finance Department    

 ThammasatUniversity Manager

 Bachelor’s Degree in Accounting  

 ThammasatUniversity 

 

7.Mr.KalunyuLeelawat Master’sDegreeinIndustrialManagement, BusinessDevelopmentDepartment

 NorthernIllinoisUniversity,U.S.A. Manager

 Bachelor’s Degree in Industrial  

 TechnologySouthernIllinoisUniversity,U.S.A. 

 

8.Mrs.WallapaChutinatrungsee Bachelor’sDegreeinManagement HumanResource&Administration

 SukhothaiThammathiratOpenUniversity DepartmentManager 

 

9. Mr.Chaiyan Gidmeeratsameeyotin Master’s Degree in Applied Statistics NIDA  Information Technology Department  

 Bachelor’s Degree in Computer Science, Manager 

 RamkhamhaengUniversity 

 

10.Ms.PojanartPechvijitra Master’sDegreeinMarketing,NIDA, RegionalMarketingDepartmentManager

 Master’s Degree in Business Administration,  

 UniversityofMiami,U.S.A. 
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Name Education background Position 

 
11.Mr.SuradechLertwattanapongchai Bachelor’sDegreeinIndustrial 1stProductionDepartmentManager
 Technology in Industrial Instrumentation,  
 King Mongkut’s Institute of Technology,  
 Ladkrabang  
 
12.Mr.VallopeSuppapak Master’sDegreeinInformation 3rdProductionDepartmentManager
 Technology,UniversityoftheThai
 Chamber of Commerce  
 Bachelor’s Degree in Economics of  
 MoneyandBanking,TheUniversity
 of the Thai Chamber of Commerce  
 
13.Mr.PraiwalPaibool Master’sDegreeinBusinessAdministration, EngineeringDepartmentManager
 BuraphaUniversityBachelor’sDegree
 in Mechanical Engineering,  
 RajamangalaInstituteofTechnology 
 
14.Mr.RerngChaiwichian Master’sDegreeinBusinessAdministration, ProductionPlanningandProcurement
 RamkhamhaengUniversity DepartmentManager
 Bachelor’s Degree in Mechanical  
 Engineering,KasemBunditUniversity. 
 
15.Mr.WisarutSitisara Master’sDegreeinBusinessAdministration, MarketingDepartmentManager
 LehighUniversity,U.S.A.
 Master’s Degree in Real Estate  
 Development,ColumbiaUniversity,U.S.A.
 Bachelor’s Degree in Architecture,  
 ChulalongkornUniversity 
 
16.Ms.SuwanLanjanastienchai Master’sDegreeinBusinessAdministration, RegionalMarketingDepartmentManager
 Sasin Institute of Business Bachelor’s Degree  
 inMedicalTechnology,ChulalongkornUniversity
 
17.Mr.AnilGurmukhVaswani Bachelor’sDegreeinBusinessCommercial RegionalMarketingDepartmentManager
 Management,UniversityofBombay,India 
 
18.Mrs.DuangmaneeKumtathape Bachelor’sDegreeinEconomics, RegionalMarketingDepartmentManager
 RamkhamhaengUniversity 
 
19.Mr.SumedPrasongpongchai Bachelor’sDegreeinMarketing, RegionalMarketingDepartmentManager
 RamkhamhaengUniversity 
 
20. Ms.Nattanan Tantavichien   Master’s Degree in Business Administration,  Domestic Sales Department Manager 
 CampbellUniversity,U.S.A.
 Bachelor’s Degree in Business  
 Studies,ChulalongkornUniversity 
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Report	of	the	Audit	Committee		
 

 TheAuditCommitteeofOceanGlassPublicCompanyLimitedwasappointedbytheBoardofDirectorsandcomprisesfour

independentdirectorswhoareknowledgeableinaccounting&financefieldsaswellasorganizationalmanagement.Thecommittee

consistsof:

 1) Mr.WoraganXuto,asChairman  (attended 5 out of 5 meetings)   

 2) Mr.Chatchawin Charoen-Rajapark  (attended 5 out of 5 meetings) 

 3) Mr.Tatchapol Poshyanonda    (attended4outof5meetings)

 4) Mr.Chaipranin Visudhipol  (attended 5 out of 5 meetings)   

 TheAuditCommitteeperformeditsdutiesandresponsibilitiesthathavebeenassignedbytheBoardincompliancewiththe

Company’sregulationsgoverningguidelinesandoperationsoftheCommittee,whichareinaccordancewiththoseestablishedbythe

Securities and Exchange Commission (SEC), and the Stock Exchange of Thailand (SET). These duties and responsibilities of include 

reviewoftheCompany’sfinancialreports,supervisiontoensuretheadequacyandefficiencyoftheCompany’sinternalcontroland

risk management, and also monitoring the good corporate governance practice, and transparency of the management.    

 In2008,theAuditCommitteeheldfivemeetingswiththeCompany’smanagement,theexternalauditors,andtheinternal

auditors.ResultsoftheAuditCommittee’soperationsweresummarizedasfollows:

 1) ReviewedtheCompany’s2007annualfinancialstatements,and2008quarterlyfinancialstatementsandrelatedfinancial

  reports, prior to submission to the Board of Directors for approval. The Committee noted that the Company’s financial 

  reportswerepreparedinconformitywithgenerallyacceptedaccountingprinciples,withappropriateandadequate 

  disclosure of information.  

 2) HeldmeetingswiththemanagementsandinternalauditorstoconsiderandtodeterminetheCompany’sinternalauditt 

  program and made recommendations to the Board of Directors for approval. The Committee found that the internall 

  audit program covered all significant aspects and enable the Company to manage risks efficiency.  

 3) Reviewedtheinternalauditprocessestoensurethattheyfollowedtheapprovedauditprogram;analyzedtheinternal 

  auditresultstoensuretheadequacyandefficiencyoftheinternalcontrolsystems;madesuggestiontothe  

  managementforimprovements;andhelpedreinforcemoreeffectiveriskmanagementsystems.Duringtheyear,there 

  were4reviews covering:inventorymanagementprocess;productionprocess;qualitycontrolprocess;andmaintenance, 

  safety and environmentalmanagementprocess.TheCommitteewassatisfiedwiththeCompany’sinternal 

  control systems. No material noncompliancewasfound.

 4)ReviewedtheactivitiesoftheCompanytoensurecompliancewiththesecuritiesandexchangelaws,regulationsofthe 

  SecuritiesandExchangeCommissionandtheStockExchangeofThailand,andlawsrelatingtothebusinessofthe 

  Company,aswellastheCompany’sownrules.TheCommitteefoundthattheCompanywasincompliancewithsuch 

  lawsandregulations.Inaddition,TheCommitteehadamendedCharteroftheAuditCommitteeinordertocomplywith 

  SEC’sandSET’snewregulations.

 In2009, TheAuditCommitteehad reviewed theCompany’s2008 financial statements,and related financial reports,and

hadtheopinionthattheCompany’sfinancialstatementswerepreparedinconformitywithgenerallyacceptedaccountingprinciples,

withappropriateandadequatedisclosureofinformation.

 Furthermore, the Audit Committee had considered the qualifications of the external auditors by taking into account their 

credibility,adequacyofresourcesandvolumeofauditassignments,aswellastheexperienceoftheirpersonnelassignedtoaudit

the Company. The Committee recommended to the Board of Directors for further recommendation to the Shareholders’ Meeting for 

approvaltheappointmentofMr.MetheeRatanasrimetha,orMs.KalyaratChaivorapongsa,orMr.BoonlertKaewphanpurk,ofM.R.&

Associates Co., Ltd., to be the Company’s external auditor for the year 2009.  

 

 

                

             

            WoraganXuto

           Chairman of the Audit Committee 

             24February2009
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Report	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	
 

 TheNominationandRemunerationCommitteeofOceanGlassPublicCo.,Ltd.,(the“Committee”)comprisesthefollowing

Directors:

 1. Dr.ChatchawinCharoen-Rajapark   Chairman of the Committee, 

 2. Mr. Chakri Chanruangvanich   Committee member, and 

 3. Mr.NaputtAssakul    Committeemember.

 

 TheCommittee’ssecretaryisMs.WallapaChutinatrungsee.

 The Committee’s main duty and responsibility is to assist the Board in order to ensure that the Company has a Board of 

anappropriatesizeandcompositionofqualifiedDirectorssothatitcaneffectivelydischargeitsresponsibilitiesandduties;andthat

the Company has fair and appropriate remuneration policies and practices to attract and retain qualified Directors, Board’s 

committeemembers,andManagingDirectorwhowillcreatevalueforshareholders.

  

 In2008,theCommitteemetsixtimes.Itsactivitiesaresummarizedasfollows:

 

 1. Atthe2008AGM,threedirectors,namely,Mr.KiratiAssakul,Mr.WoraganXuto,andMr.ChaipraninVisudhipol, 

  completedtheirtermsandwereduetoretireinaccordancewiththeCompany’sArticlesofAssociation.Asthese 

  qualifiedandcapableDirectorshadmadevaluablecontributionstotheCompany,andwouldcontinuetodoso,the 

  Committeesubmitted,andtheBoardagreedto,theirnominationsforre-election.Thethreenomineeswerere 

  elected in the AGM to return to the Board. 

 

 2. The Committee proposed to the Board to recommend to the Shareholders to maintain the remuneration scheme for 

  Directors, Audit Committee members, and Nomination and Remuneration Committee members at the current level. 

  ThisproposalwasagreedtobytheBoardandapprovedinthe2008AGM. 

   

 3. UpontheCommittee’sencouragement,eightofthenineDirectorshavecompletedtheThaiInstituteofDirectors 

  Association’sDirectorCertificationProgram,whiletheremainingDirectorhascompletedtheThaiInstituteofDirectors 

  Association’s Director Accreditation Program. 

 

 4. TheCommitteeassistedtheBoardinitsself-evaluationinordertoassessitsperformanceandimproveitseffectiveness.

 

 5. TheCommitteeformulatedtheprocessAnnualPerformanceAppraisaloftheManagingDirector,whichwas 

  subsequently approved by the Board. 

 

 6. TheCommitteereviseditsCharter,whichwaslaterapprovedbytheBoard.

 

 In addition to the above,members of the Committee also held othermeetings with prospective candidates for the

Committee’s future nominations. 

 

 

 

 

       

         

    (Dr.ChatchawinCharoen-Rajapark)

     Chairman of the Nomination and 

            Remuneration Committee 

                 January2009

. 
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The Board of Directors’ Report on the Accountability of the Company’s 
Financial Reports 
 

 TheBoardofDirectors is responsible forOceanGlassPublicCompanyLimited’s financial reportsand

information as appear in the 2008 Annual Report. The financial statements have been prepared in accordance 

withthegenerallyacceptedaccountingprinciplesusingappropriateandconsistentaccountingpolicies.Thereis

sufficient information disclosure in the notes to the financial statements.  

 TheBoardofDirectorshasappointedtheAuditCommittee,whichconsistsofindependentdirectors,to

oversee and to assess the effectiveness of the Company’s overall internal control system. This is to ensure that all 

accounting transactions are recorded correctly, completely and in a timely manner, and that there is a proper 

record-keeping system of accounts to protect the Company from any material fraud or irregularity. The Audit 

Committee’s opinion is presented in the Audit Committee’s Report set forth in the Annual Report. 

 The Board of Directors is of the opinion that the Company’s overall internal control system is at a 

satisfactory level, the Company’s financial statements are credible and reliable, and present correct and fair 

financial positions and operational result in all material respects. 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 (KiratiAssakul)       (SunsaneeSupatravanij)

Chairman of the Board of Directors                Managing Director 
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY 
 

 

Financial Statements 

FortheYearsEndedDecember31,2008and2007

and Report of Certified Public Accountant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.R.&ASSOCIATESCO.,LTD.

 

Certified Public Accountants 
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REPORT OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 
 

  

 TotheShareholdersandtheBoardofDirectorsofOceanGlassPublicCompanyLimited

 

 IhaveauditedtheaccompanyingconsolidatedbalancesheetsofOceanGlassPublicCompanyLimitedand

its subsidiary as at December 31, 2008 and 2007, and the related consolidated statements of income, changes in

shareholders’equityandcashflowsfortheyearsthenended.IhavealsoauditedthebalancesheetsofOceanGlass

Public Company Limited as at December 31, 2008 and 2007, and the related statements of income, changes in

shareholders’equityandcash flows for theyears thenended. These financial statementsare the responsibilityof the

Company’s management as to their correctness and completeness of the presentation.  My responsibility is to express an 

opinion on these financial statements based on my audits.  

 Iconductedmyaudits inaccordancewithgenerallyacceptedauditing standards.  Those standards require

thatIplanandperformtheaudittoobtainreasonableassuranceaboutwhetherthefinancialstatementsarefreeof

material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in 

the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made 

bymanagement,aswellasevaluatingtheoverallfinancialstatementpresentation.Ibelievethatmyauditsprovidea

reasonable basis for my opinion. 

 In my opinion, the consolidated and the Company’s financial statements referred to above present fairly, in all 

materialrespects,thefinancialpositionsofOceanGlassPublicCompanyLimitedanditssubsidiaryandofOceanGlass

PublicCompanyLimitedasat31December2008and2007,theresultsoftheiroperationsandtheircashflowsforthe

yearsthenendedinaccordancewithgenerallyacceptedaccountingprinciples.

 

 

 

 

 

(Mr. Methee Ratanasrimetha) 

Certified Public Accountant 

RegistrationNo.3425

 

 

Bangkok 

February24,2009
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OCEANGLASSPUBLICCOMPANYLIMITEDANDSUBSIDIARY

BALANCE SHEETS              
ASATDECEMBER31,2008AND2007

               

ASSETS    In Thousand Baht 

    Consolidated  TheCompanyOnly  

    2008 2007 2008 2007 

   Note 

CURRENT ASSETS              

 Cashandcashequivalents  5 128,258 140,708 126,590 139,889

 Tradeaccountsreceivable-net 6 125,162 150,941 125,162 150,918

 Currentinvestments   10,000 20,000 10,000 20,000

 Inventories-net  7 770,585 636,391 770,585 636,391

 Othercurrentassets

 -  Prepaidforinventoriesandexpenses  22,674 12,908 22,538 12,734

 -  Revenuedepartmentreceivable  31,039 33,250 31,039 33,250

 -   Others   4 8,718 8,645 9,756 9,577

Total Current Assets   1,096,436 1,002,843 1,095,670 1,002,759

NON - CURRENT ASSETS              

 Investmentinsubsidiarycompany 8 - - 5,636 5,636

 Property,plantandequipment-net 9 1,710,987 1,409,098 1,710,717 1,408,762

 Othernon-currentassets

 -  Advanceformachinery   51,668 16,654 51,668 16,654

 -  Gain on fair value remeasurement of              

 currencyswapcontracts   - 11,792 - 11,792

 -  Others   19,266 18,798 19,266 18,798

Total Non - Current Assets   1,781,921 1,456,342 1,787,287 1,461,642

TOTAL ASSETS   2,878,357 2,459,185 2,882,957 2,464,401 
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OCEANGLASSPUBLICCOMPANYLIMITEDANDSUBSIDIARY

BALANCE SHEETS               
ASATDECEMBER31,2008AND2007

               

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY   In Thousand Baht       

    Consolidated  TheCompanyOnly  

    2008 2007 2008 2007 

   Note 

CURRENT LIABILITIES              

 Trade accounts payable    

 -  Relatedcompanies  4 11,371 10,834 12,814 10,834

 -  Othercompanies   131,172 113,206 131,172 113,206

 Short-termloanfromrelatedparty 4 200 300 200 300

 Current portion of long-term loans from               

 financialinstitutions  10 215,000 104,000 215,000 104,000

 Incometaxpayable   11,134 39,788 11,134 39,788

 Othercurrentliabilities

 -  Advancereceivedforinventories  18,622 22,130 18,622 22,130

 -  Accruedenergyexpense   25,827 22,132 25,827 22,132

 -  Accruedcommissionandrebate  20,507 18,925 20,507 18,925

 -  Otheraccountspayable   21,049 26,691 21,020 26,659

 -  Accruedinterest   11,357 7,601 11,357 7,601

 -  Loss on fair value remeasurement of              

 forwardexchangecontracts   19,523 145 19,523 145

 -  Others   33,044 21,119 32,955 21,115

Total Current Liabilities   518,806 386,871 520,131 386,835

NON - CURRENT LIABILITIES              

 Long-termloansfromfinancialinstitutions 10

  - net   767,802 545,725 767,802 545,725

 Loss on fair value remeasurement of               

 currencyswapcontracts   36,455 - 36,455 -

 Othernon-currentliabilities   2,173 2,381 2,172 2,381

Total Non-Current Liabilities   806,430 548,106 806,429 548,106

Total Liabilities   1,325,236 934,977 1,326,560 934,941
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OCEANGLASSPUBLICCOMPANYLIMITEDANDSUBSIDIARY

BALANCE SHEETS               
ASATDECEMBER31,2008AND2007

               

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY (Continued)   In Thousand Baht       

    Consolidated  TheCompanyOnly  

    2008 2007 2008 2007 

   Note 

 SHAREHOLDERS' EQUITY              

 Share capital              

 -  Authorized share capital             

 Common share 50,000,000 shares            

 atBaht10parvalue   500,000   500,000  500,000  500,000  

 -  Issued and paid-up share capital             

 Commonshare21,330,715shares

 atBaht10parvalue   213,307 213,307 213,307 213,307

 Share premium   12 302,807 302,807 302,807 302,807

 Surplus on land revaluation  9 254,080 254,080 254,080 254,080

 Currencytranslationdifferences  (165) (290) - -

 Retained earnings              

 -  Appropriated for legal reserve 12 50,000  50,000  50,000  50,000  

 -  Unappropriated   733,092 704,304 736,203 709,266

Total Shareholders' Equity    1,553,121 1,524,208 1,556,397 1,529,460

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY   2,878,357 2,459,185 2,882,957 2,464,401
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OCEANGLASSPUBLICCOMPANYLIMITEDANDSUBSIDIARY

STATEMENTS OF INCOME              
FORTHEYEARSENDEDDECEMBER31,2008AND2007

               

     In Thousand Baht       

    Consolidated  TheCompanyOnly  

    2008 2007 2008 2007 

   Note 

REVENUES              

 Revenuefromsales-net  4 1,825,607 1,662,872 1,825,607 1,662,769

 Otherincome   8,130 7,513 8,122 7,676

Total Revenues   1,833,737 1,670,385 1,833,729 1,670,445

EXPENSES              

 Costofgoodssold   1,181,774 1,123,099 1,181,774 1,123,025

 Sellingexpenses  4 295,570 245,669 297,241 240,926

 Administrativeexpenses  4,9 112,263 85,638 112,263 85,627

 Foreignexchangeloss(gain)  88,016 (5,091) 88,188 (5,165)

 Directors’remuneration   4,426 4,210 4,426 4,210

Total Expenses   1,682,049 1,453,525 1,683,892 1,448,623

Profit before Interest and Income Tax              

Expenses   151,688 216,860 149,837 221,822

Interest Expense  4 23,277 24,255 23,277 24,255

Income Tax Expense  13 32,431 58,216 32,431 58,216

NET PROFIT   95,980 134,389 94,129 139,351

Basic Earnings per Share (Baht)   4.50 6.30 4.41 6.53

Weighted Average Number of Common Shares               

(Thousand Shares)   21,331 21,331 21,331 21,331
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OCEANGLASSPUBLICCOMPANYLIMITEDANDSUBSIDIARY

STATEMENTS OF CASH FLOWS               
FORTHEYEARSENDEDDECEMBER31,2008AND2007

               

     In Thousand Baht       

    Consolidated  TheCompanyOnly  

    2008 2007 2008 2007 

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:               

 Netprofit   95,980 134,389 94,129 139,351

 Adjustmentstoreconcilenetprofittonetcash

 providedby(usedin)operatingactivities:

   Increase(decrease)inallowancefordoubtful

   accounts   241 (103) 241 (103)

   Provisionforslow-movingandobsoleteinventories 1,237 403 1,237 403

   Depreciationandamortization  183,030 162,130 182,954 162,054

   Lossondisposalandwrite-offofequipment 951 2,152 951 2,152

   Unrealizedloss(gain)onfairvalueremeasurement

   ofderivatives   67,770 (1,394) 67,770 (1,394)

   Unrealizedloss(gain)onforeignexchangerate (938) 134 (938) 134

   Interestincome   (1,778) (1,990) (1,770) (1,989)

   Interestexpense   23,277 24,255 23,277 24,255

   Incometaxexpense   32,431 58,216 32,431 58,216

   Other   - - - (164)

 Net profit before changes in operating assets               

 andliabilities   402,201 378,192 400,282 382,915

 Decrease (increase) in operating assets:              

   Tradeaccountsreceivable   27,063 13,149 27,040 13,172

   Inventories   (135,431) 14,811 (135,431) 14,811

 Othercurrentassets   (7,834) (27,757) (7,978) (27,677)

 Othernon-currentassets   (1,191) (1,377) (1,191) (1,377)

 Increase (decrease) in operating liabilities:              

 Tradeaccountspayable   18,906 9,187 20,349 9,187

 Othercurrentliabilities   6,832 38,705 6,750 38,743

 Incometaxpaid   (61,085) (41,635) (61,085) (41,635)

Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities  249,461 383,275 248,736 388,139
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STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)              
FORTHEYEARSENDEDDECEMBER31,2008AND2007

               

     In Thousand Baht      

    Consolidated  TheCompanyOnly  

    2008 2007 2008 2007 

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:               

 Interestreceived   1,743 1,969 1,735 1,968

 (Increase)decreaseincurrentinvestment  10,000 (20,000) 10,000 (20,000)

 Acquisitionsofplantandequipment  (496,277) (420,736) (496,267) (421,249)

 Increaseindeferredimprovementassets  (4,367) (14,081) (4,367) (14,081)

 Proceeds from sales of equipment  972  292  972  292  

 Currencytranslationdifferences  125 (85) - -

Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities  (487,804) (452,641) (487,927) (453,070)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:               

 Interestpaid   (37,647) (16,197) (37,647) (16,197)

 Dividendpaid   (67,192) (70,178) (67,192) (70,178)

 Decrease in short-term loans from financial               

 institutions   -    (75,000) -    (75,000) 

 Decreaseinshort-termloanfromrelatedparty (100) (100) (100) (100)

 Proceeds from long-term loans from financial               

 institutions   437,077 337,725 437,077 337,725

 Repaidlong-termloanfromfinancialinstitution (104,000) (104,000) (104,000) (104,000)

 Repaidliabilitiesunderfinancialleases  (2,177) (1,855) (2,178) (1,855)

Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities  225,961 70,395 225,960 70,395

Effect from Foreign Exchange in Cash and                

Cash Equivalents   (68) 16 (68) 16

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH               

AND CASH EQUIVALENTS    (12,450) 1,045 (13,299) 5,480

CASH AND CASH EQUIVALENTS              

AT BEGINNING OF THE YEAR   140,708 139,663 139,889 134,409

CASH AND CASH EQUIVALENTS              

AT END OF THE YEAR   128,258 140,708 126,590 139,889
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Notes to Financial Statements  
December31,2008and2007

1. GENERAL INFORMATION 

 OceanGlassPublicCompanyLimited,the“Company”,isincorporatedinThailandandwaslistedontheStockExchangeof

Thailand in 1993. The principal activities of the Company are manufacturing and selling of glass tableware. Its selling and

administrativeofficeandfactoryarelocatedat:

  Office : 75/88-91OceanTowerII,SoiWattana,Sukhumvit19Road,NorthKlongtoey,Wattana,Bangkok10110 

  Factory : 365-365/1,Moo4, Bangpoo Industrial Estate, Soi 8, Sukhumvit Road, Praksa, Muangsamutprakarn, 

    Samutprakarn10280

 TheCompanyhasawhollyownedsubsidiarycompanyincorporatedinthePeople’sRepublicofChina,OceanGlassTrading

(Shanghai)Co.,Ltd.,establishedonSeptember10,2006,foraperiod20years,andexpiringonSeptember10,2026.Thesubsidiary’s

mainobjectiveistoperformmarketingactivitiesinthePeople’sRepublicofChina.

2. BASIS OF FINANCIAL STATEMENT PREPARATION AND PRINCIPLES OF CONSOLIDATION 

 TheaccompanyingfinancialstatementsarepreparedinThaiBahtintheThailanguageinconformitywithgenerallyaccepted

accounting principles in Thailand.  The accompanying financial statements are intended to present the financial position and results 

ofoperationsandcashflowsinaccordancewithaccountingprinciplesandpracticesgenerallyacceptedinThailand.

 The accompanying financial statements have been prepared under historical cost convention except for those specified in 

the notes to financial statements. 

 For the convenience of the reader, an English translation of the financial statements has been prepared from the statutory 

Thailanguagefinancialstatementswhichareissuedfordomesticreportingpurposes.

 Basis of principles of consolidation 

 Subsidiary is the company controlled by the Company.  Control exists when the Company has the power, directly or

indirectly, to govern the financial and operating policies of a company so as to obtain benefits from its activities. The financial 

statements of subsidiary are included in the consolidated financial statements from the date that control commences until the date 

that control ceases. 

 TheconsolidatedfinancialstatementsfortheyearsendedDecember31,2008and2007,includethefinancialstatementsof

OceanGlassPublicCompanyLimitedandawhollyownedsubsidiarycompany,OceanGlassTrading(Shanghai)Co.,Ltd.

 SignificantintercompanytransactionsbetweentheCompanyandsubsidiarycompanyhavebeeneliminated. 
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Notes to Financial Statements (Continued) 
December31,2008and2007

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 Significantaccountingpoliciesappliedforthepreparationofthefinancialstatementsare: 

 Cash and Cash Equivalents 

 Cash and cash equivalents are carried in the balance sheet at cost, and include cash on hand and cash at financial 

institutions.Cashequivalentsare short-term,highly liquid investments thatare readilyconvertible toknownamountsofcashwith

originalmaturityofthreemonthsorlessandwithoutrestrictionofuseandthataresubjecttoaninsignificantriskofchangeinvalue.

 Trade and other accounts receivable 

 Tradeandotheraccountsreceivablearestatedattheirinvoicevaluelessallowancefordoubtfulaccounts.

 Theallowancefordoubtfulaccountsisassessedprimarilyonanalysisofpaymenthistoriesandfutureexpectationsofcustomer

payments.Baddebtsarewrittenoffwhenincurred.

 Inventories 

 Inventoriesarestatedatthelowerofcostandnetrealisablevalue. afterprovisionforslow-movingandobsoleteitems.

 Costsofinventoriesaredeterminedasfollows:

 Finished goods and merchandise goods  - atstandardcostwhichapproximatestoactualaveragecost

 Workinprogress  - atstandardcostwhichapproximatestoactualaveragecost

 Rawmaterialsandpackingmaterials - atstandardcostwhichapproximatestoactualaveragecost

 Spare parts and supplies   - at cost  (moving average method)  

 Cost comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present 

location and condition.  In the case of manufactured inventories and work-in-progress, cost includes an appropriate share of

overheads based on normal operating capacity. 

 Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs to complete and 

to make the sale.  

 Investments 

 Investments in subsidiary 

 Investments in subsidiary in the separate financial statements are stated at cost net of impairment losses (if any). Dividend 

incomeisrecognizedwhenitisdeclared. 
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December31,2008and2007

 

 Investment in other debt and equity securities 

 Marketableequitysecuritiesheldfortradingareclassifiedascurrentassetsandarestatedatfairvalue,withanyresultantgain

or loss recognized in the statement of income. 

 The fair value of financial instruments classified as held-for-trading is determined as the quoted bid price at the balance sheet date. 

 If the Company disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold is determined using 

theweightedaveragemethodappliedtothecarryingvalueofthetotalholdingoftheinvestment.

 Property, plant and equipment 

 Ownedassets

 Items of property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses except for 

landwhichisstatedatrevaluedamounts.Therevaluedamountisthefairvaluedeterminedonthebasisoftheproperty’sexisting

use at the date of revaluation less any subsequent accumulated impairment losses (if any). 

 Revalued assets 

 Revaluationsareperformedbyindependentprofessionalvaluationagentswithsufficientregularitytoensurethatthecarrying

amountoftheseassetsdoesnotdiffermateriallyfromthatwhichwouldbedeterminedusingfairvaluesatthebalancesheetdate.

 Anyincreaseinvalue,onrevaluation,iscreditedtoequityundertheheading“revaluationsurplusonland”unlessitoffsetsa

previous decrease in value recognised in the statement of income in respect of the same asset.  A decrease in value is recognised 

in the statement of income to the extent it exceeds an increase previously recognised in the revaluation surplus in respect of the 

same asset.   

 BorrowingCosts

 Borrowingcostsgenerallyareexpensedas incurred. Borrowingcostsarecapitalized if theyaredirectlyattributable to the

acquisition,constructionorproductionofaqualifyingasset. Capitalizationofborrowingcostscommenceswhen theactivities to

preparetheassetareinprogressandexpenditureandborrowingcostsarebeingincurred.Borrowingcostsarecapitalizeduntilthe

assets are ready for their intended use.  If the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, an impairment loss is 

recorded.Borrowingcostsincludeinterestchargesandothercostsincurredinconnectionwiththeborrowingoffunds.

 Depreciation 

 Depreciation is charged to the statement of income on a straight-line basis over the estimated useful lives of each item of 

property,plantandequipment.Theestimatedusefullivesareasfollows: 
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 Buildings and improvements 5 and 20  Years 

 Machineryandequipment 5to10 Years 

 Fixtures and fittings 5 Years 

 Vehicles 5 Years 

 No depreciation is provided on land or assets under construction. 

 Overhaulcosts

 The machinery overhaul costs are capitalised and depreciated by the straight-line method over the period of 2 years. 

 Intangible Asset 

 Intangibleasset,consistsofcomputersoftware,isstatedatcostlessaccumulatedamortizationandimpairmentlosses.

 Amortization 

 Amortizationischargedtothestatementofincomeonastraight-linebasisovertheestimatedperiodof5yearswhichfuture

economicbenefitsareexpectedtoflowtotheCompany.

 Financial Lease 

 Leasesofproperty,plantandequipmentwhere theCompanyhas substantiallyall the risksand rewardsofownershipare

classifiedas finance leases. Finance leasesarecapitalizedat the inceptionof the leaseat the lowerof the fair valueof the

leasedpropertyorthepresentvalueoftheminimumleasepayments.Eachleasepaymentisallocatedbetweentheliabilityand

finance charges so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of 

finance charges, are included in other long-term payable. The interest element of the finance cost is charged to the income 

statement over the lease period. The property, plant and equipment acquired under finance leases are depreciated over the 

useful life of the asset. 

 Impairment 

 ThecarryingamountsoftheCompany’sassetsarereviewedateachbalancesheetdatetodeterminewhetherthereisany

indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are estimated. 

 An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its

recoverable amount. The impairment loss is recognised in the statement of income unless it reverses a previous revaluation credited 

toequity,inwhichcaseitischargedtoequity. 
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 Calculation of recoverable amount 

 The recoverable amount of assets is the greater of the assets’ net selling price and value in use. In assessing value in use, 

theestimatedfuturecashflowsarediscountedtotheirpresentvalueusingapre-taxdiscountratethat reflectscurrentmarket

assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. 

 Reversals of impairment 

 An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount.  

 An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount 

thatwouldhavebeendetermined,netofdepreciationoramortisation,ifnoimpairmentlosshadbeenrecognised.

 Trade and other accounts payable 

 Trade and other accounts payable are stated at cost. 

 Use of Estimates 

 In order to prepare financial statements in conformity with generally accepted accounting standards in Thailand,

management needs to make estimates and set assumptions that affect income, expenditure, assets and liabilities in order to 

disclose information on the valuation of assets, liabilities and contingent liabilities.  Actual outcomes may, therefore, differ from the 

estimates used. 

 Theestimatesandunderlyingassumptionsusedinthepreparationofthesefinancialstatementsarereviewedonanongoing

basis.Revisiontoaccountingestimatesarerecognizedintheperiodinwhichtheestimateisrevisediftherevisionaffectsonly

that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods. 

 Provisions 

 AprovisionisrecognisedinthebalancesheetwhentheCompanyhasapresentlegalorconstructiveobligationasaresult

ofapastevent,anditisprobablethatanoutflowofeconomicbenefitswillberequiredtosettletheobligationandareliable

estimate can be made of the amount of the obligation.  If the effect is material, provisions are determined by discounting the 

expected futurecash flowsatapre-tax rate that reflectscurrentmarketassessmentsof the timevalueofmoneyand,where

appropriate, the risks specific to the liability. 

 Foreign currencies 

 Foreign Currency Transactions 

 Transactions in foreign currencies are recorded in Thai Baht at the exchange rates prevailing at the dates of the 

transactions. 
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 Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the balance sheet date are translated to Thai Baht at 

the foreign exchange rates ruling at that date.  Foreign exchange differences arising on translation are recognized in the 

statement of income. 

 Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to Thai Baht using the foreign 

exchange rates ruling at the dates of the transactions. 

 Foreign entities 

 The assets and liabilities of foreign entities are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at the balance 

sheet date. 

 The revenues and expenses of foreign entities are translated to Thai Baht at rates approximating the foreign exchange rates 

ruling at the dates of the transactions. 

 Foreign exchange differences arising on translation are recognised in a separate component of equity until disposal of the 

investments.   

 Derivative financial instruments  

 Derivative financial instruments are used to manage exposure to foreign exchange and interest rate risks arising from 

operationalandfinancingactivities.Derivativefinancialinstrumentsarenotusedfortradingpurposes.However,derivativesthat

do not quality for hedge accounting are accounted for as trading instruments. 

 Derivative financial instruments are recognised initially at fair value.  Subsequent to initial recognition, they are remeasured 

at fair value.  The gain or loss on remeasurement to fair value is recognised immediately in the statement of income. 

 Thefairvalueofforwardexchangecontractsistheirquotedmarketpriceatthebalancesheetdate,beingthepresent

valueofthequotedforwardprice.

 Revenue 

 Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts. 

 Sale of goods  

 Revenue is recognised in the statement of income when the significant risks and rewards of ownership have been

transferredtothebuyer.Norevenueisrecognisedifthereiscontinuingmanagementinvolvementwiththegoodsorthereare

significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs or the probable return of goods. 

 Interest income 

 Interest income is recognised in the statement of income as it accrues. 
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 Expenses 

 Operatingleases

 Payments made under operating leases are recognised in the statement of income on a straight -line basis over the term of 

the lease.  Lease incentives received are recognised in the statement of income as an integral part of the total lease payments 

made.Contingentrentalsarechargedtothestatementofincomefortheaccountingperiodinwhichtheyareincurred.

 Finance costs 

 Interestexpensesandsimilarcostsarechargedtothestatementofincomefortheperiodinwhichtheyareincurred,except

totheextentthattheyarecapitalisedasbeingdirectlyattributabletotheacquisition,constructionorproductionofanassetwhich

necessarily takes a substantial period of time to be prepared for its intended use.  

 Employee benefits 

 Obligationsforcontributionstoprovidentfundsarerecognisedasanexpenseinthestatementofincomeasincurred.

 Income tax 

 Income tax is recognised in the statement of income.  

 Income tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax rates enacted or substantially enacted 

atthebalancesheetdate,andanyadjustmenttotaxpayableinrespectofpreviousyears.

 Basic earnings per share 

 Basic earnings per share is determined by dividing the net profit by theweighted average number of shares outstanding

during the year. 

4. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES  

 Related parties are those parties controlled by the Company, directly or indirectly able to control the Company, or having 

significant influence to govern the financial or operating policies of a company.  

 Therelatedpartiesconsistedof: 
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    PercentageofHolding

 Company Type of Business Relationship 2008 2007 

OceanGlassTrading Performmarketing Subsidiarycompany 100.00 100.00

(Shanghai) Co., Ltd. activities in the People’s       

  Republic of China       

Toyo - Sasaki Glass  Manufacturing and selling The Company’s  2.96 2.96 

Co.,Ltd. ofglasstablewarein shareholders  

  Japan

OceanLifeInsurance Lifeinsurancebusiness TheCompany’s 0.78 0.78

Co., Ltd.  shareholder and co-     

   shareholders and director     

OceanPropertyCo.,Ltd. Realestatebusiness Co-shareholders - -

SiamMailOrderHouse Provideofficesupply Co-shareholders - -

Co., Ltd.         

 Transactions with related parties are conducted atmarket prices or, where nomarket price exists, at contractually

agreed prices. 

 Thepricingpoliciesforparticulartypesoftransactionsareexplainedfurtherbelow:

 Type of Transaction  Pricing Policies 

Revenue from sale  Cost plus a margin 

Commission, royalty fee, rental expense and service fee Negotiated agreement   

Interest expense  Negotiated agreement 

Purchase office equipment and supplies Market price 

 SignificanttransactionswithrelatedpartiesfortheyearsendedDecember31,2008and2007,wereasfollows: 
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     In Thousand Baht 

    Consolidated  TheCompanyOnly  

    2008 2007 2008 2007 

Net sale        

Toyo - Sasaki Glass Co., Ltd.   6,639 - 6,639 - 

OceanGlassTrading(Shanghai)Co.,Ltd  - - - 486

Total          6,639 - 6,639 486

Purchase office equipment and supplies        

SiamMailOrderHouseCo.,Ltd.   1,106 1,221 1,106 1,221

Commission        

OceanGlassTrading(Shanghai)Co.,Ltd.  - - 7,655 1,181

Royalty fee        

Toyo - Sasaki Glass Co., Ltd.       19,659 18,040 19,659 18,040

Rental expense  and service fee        

OceanPropertyCo.,Ltd.   7,928 6,475 7,928 6,475

OceanLifeInsuranceCo.,Ltd.   1,854 1,079 1,854 1,079

Total          9,782 7,554 9,782 7,554 

Interest expense        

OceanLifeInsuranceCo.,Ltd.   19 26 19 26 

 

BalanceswiththerelatedpartiesasatDecember31,2008and2007,wereasfollows:

     In Thousand Baht 

    Consolidated  TheCompanyOnly

    2008 2007 2008 2007 

Other receivable        

OceanGlassTrading(Shanghai)Co.,Ltd.  - - 1,399 1,278

Trade accounts payable        

Toyo - Sasaki Glass Co., Ltd.   10,728 9,888 10,728 9,888

OceanGlassTrading(Shanghai)Co.,Ltd.  - - 1,443 - 

Others   643 946 643 946

Total       11,371 10,834 12,814 10,834 
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   Consolidated/TheCompanyOnly(InThousandBaht)

    Balance as at   Balance as at 

    December   December 

    31,2007 Increase Decrease 31,2008 

Short - term loan from         

OceanLifeInsuranceCo.,Ltd.   300 - 100 200

 Significant agreements with related parties 

 License and technical assistance agreements 

 The Company had license and technical assistance agreements with Toyo-Sasaki Glass Company Limited (“Toyo-Sasaki

Glass”).Underthetermsoftheagreements,Toyo-SasakiGlassshallprovidetheCompanylicenseandtechnicalinformationin

themanufacturingofglasswareandcrystalproductsanddistributethem.Inconsiderationthereof,theCompanywillpaycertain

percentages of net sales as royalty fees to Toyo-Sasaki Glass. On August 20, 2008, the Company entered into a letter of

understandingwith Toyo-SasakiGlass toextend theexpiringperiod for 6monthsup to February19, 2009.During theextend

period,theCompanyandToyo-Sasakiagreetonegotiateingoodfaithwithanaimofsigningandexecutingthenewlicense

and technical assistant agreement. 

 Lease agreements 

 TheCompanyhasenteredintoleaseagreementswithrelatedpartiesforofficebuildingstogetherwithfacilitiesandarea

forproductdisplaywithvarioustermsandannualrentalrates.TotalannualrentalamountstoapproximatelyBaht10million.

 

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

      

     In Thousand Baht 

    Consolidated  TheCompanyOnly

    2008 2007 2008 2007 

Cash at bank and on hand   57,979 136,626 56,311 135,807

Call deposits   2,063 4,082 2,063 4,082

Cash equivalents       68,216 - 68,216 -

Total      128,258 140,708 126,590 139,889 
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6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE - NET 

     In Thousand Baht 

    Consolidated  TheCompanyOnly

    2008 2007 2008 2007 

Current   115,950 137,133 115,950 137,110

Notover3months   9,212 13,399 9,212 13,399

Over3monthsto6months   - 122 - 122 

Over6monthsto12months   - 287 - 287 

Over12months   - - - -  

Total    125,162 150,941 125,162 150,918

Lessallowancefordoubtfulaccounts   - - - -  

Net      125,162 150,941 125,162 150,918

 

7. INVENTORIES - NET 

     In Thousand Baht 

    Consolidated  TheCompanyOnly

    2008 2007 2008 2007 

Rawmaterials   61,292 21,150 61,292 21,150

Workinprogress   11,178 11,016 11,178 11,016

Finished goods   379,856 312,980 379,856 312,980

Merchandise   16,680 17,400 16,680 17,400

Spare parts   152,544 143,657 152,544 143,657

Supplies and packing materials   148,284 137,606 148,284 137,606

Goods in transit          9,820 414 9,820 414

Total    779,654 644,223 779,654 644,223

Lessallowanceforslow-movingand      

obsolete inventories   (9,069) (7,832) (9,069) (7,832)

Net       770,585 636,391 770,585 636,391 
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8. INVESTMENT IN SUBSIDAIRY COMPANY 

 InvestmentinsubsidiaryasatDecember31,2008and2007,anddividendincomefromtheinvestmentduringtheyearsendedon

thosedatesareasfollows:

     TheCompanyOnly

      In Thousand Baht 

   Percentage  CostValuation  Dividend 

   of Paid-up 2008 2007 2008 2007 

   Holding Share   

Subsidiary             

OceanGlassTrading

(Shanghai) Co., Ltd.  100 5,636 5,636 5,636 - -

 

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET 

     Consolidated (In Thousand Baht) 

   Building Machinery   Work 

   and and Fixtures  under   

  Land improvements equipment andfittings Vehicles construction Total

Cost / Revaluation             

As at January 1, 2008 276,000 358,838 2,123,430 81,169 20,590 363,306 3,223,333

Additions - 4,128 11,994 8,937 1,540 454,538 481,137

Transfers,net - 84,312 722,364 - - (811,894) (5,218)

Disposals - - (7,017) (1,009) (1,330) - (9,356)

As at  December 31, 2008 276,000 447,278 2,850,771 89,097 20,800 5,950 3,689,896

Accumulated depreciation              

As at January 1, 2008 - 245,445 1,494,837 57,606 16,347 - 1,814,235

Depreciationchargefortheyear - 16,960 141,476 11,565 2,106 - 172,107

Transfers, net - - - - - - -  

Disposals - - (5,121) (982) (1,330) - (7,433)

As at  December 31, 2008 - 262,405 1,631,192 68,189 17,123 - 1,978,909

Net book value             

AsatDecember31,2007 276,000 113,393 628,593 23,563 4,243 363,306 1,409,098

AsatDecember31,2008 276,000 184,873 1,219,579 20,908 3,677 5,950 1,710,987 
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     TheCompanyOnly(InThousandBaht)

   Building Machinery   Work  

   and and Fixtures  under   

  Land improvements equipment andfittings Vehicles construction  Total

Cost / Revaluation             

As at January 1, 2008 276,000 358,838 2,123,430 80,757 20,590 363,306 3,222,921

Additions - 4,128 11,994 8,928 1,540 454,538 481,128

Transfers,net - 84,312 722,364 - - (811,894) (5,218)

Disposals - - (7,017) (1,009) (1,330) - (9,356)

As at  December 31, 2008 276,000 447,278 2,850,771 88,676 20,800 5,950 3,689,475

Accumulated depreciation             

As at January 1, 2008 - 245,445 1,494,837 57,530 16,347 - 1,814,159

Depreciationchargefortheyear - 16,960 141,476 11,490 2,106 - 172,032

Transfers, net - - - - - - -  

Disposals - - (5,121) (982) (1,330) - (7,433)

As at  December 31, 2008 - 262,405 1,631,192 68,038 17,123 - 1,978,758 

Net book value             

AsatDecember31,2007 276,000 113,393 628,593 23,227 4,243 363,306 1,408,762

AsatDecember31,2008 276,000 184,873 1,219,579 20,638 3,677 5,950 1,710,717 
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 BorrowingcostshavebeencapitalizedaspartofworkunderconstructiontotalingapproximatelyBaht18.1million in2008

(2007:Baht8million).

 Initialoperatinglossesincurredinthefourthquarterof2008subsequenttothenewproductionline(Crystalproject)becomes

availableforuseonOctober1,2008,butpriortotheachievementofareasonablelevelofproductionefficiency,amountedto

approximatelyBaht45.6millionwasincludedaspartofadministrativeexpensefortheyearendedDecember31,2008.

 The gross carrying amount of fully depreciated plant and equipment that were still in use as at December 31, 2008,

amountedtoBaht1,456million(2007:Baht1,270million).

 In 2005, the Company has adopted the recognition of the appraised value of its land for financial reporting purposes.  The 

landwith theoriginalcostofBaht22millionwasappraisedat thevalueofBaht276million,basedon the fairmarketvalue

showninthereportsofanindependentappraiser,AmericanAppraisal(Thailand)Limited,dated22November2005.

 The revaluation increment in land of Baht 254million is presented under “Shareholders’ Equity” and is not available for

dividend distribution. 

 MajorportionoftheCompany’sproperty,plantandequipmentareusedascollateralforcreditfacilitiesofBaht950million

fromarelatedparty(thefirstmortgage)andBaht1,372millionfromtwolocalfinancialinstitutions(thesecondmortgage).

10. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS  

 Theperiodtomaturityofthelong-termloansfromfinancialinstitutions(denominatedinThaiBaht)isasfollows:

      In Thousand Baht 

    Consolidated  TheCompanyOnly

     2008  2007 2008 2007 

Withinoneyear   215,000 104,000 215,000 104,000

Afteroneyearbutwithinfive years     767,802 545,725 767,802 545,725

Total       982,802 649,725 982,802 649,725

 (a)  OnSeptember22,2004,theCompanyhadenteredintoaloanagreementwithalocalbankamountingtoBaht600

millionforpurchasingmachinerytogetherwithplantrefurbishmentinrespectoftheCompany’sexpansionproject.Theloanbears

interestattherateTHBFIXplus1.5%perannumandisrepayableinsemi-annualinstallments(atBaht52millionperinstallment)up

toSeptember2010.

 (b)  OnMay21,2007,theCompanyhadenteredintoaloanagreementwiththeabovelocalbankamountingtoBaht400

million for the investment in theCompany’soperation.The loanbears interestat the rateTHBFIXplus1.25%perannumand is

payableeveryquarter. These loansare repayable in 9 semi-annual installments. The first installment shall bemadewithin 24th

monthafterthefirstwithdrawalonJune29,2007.
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 (c)  OnMay21,2007,theCompanyhadenteredintoaloanagreementwithanotherlocalbankamountingtoBaht608million

fortheacquisitionofnewmachinery.TheloanbearsinterestattherateTHBFIXplus1.5%perannumandispayableeveryquarter.

Theseloansarerepayablein9semi-annualinstallments.Thefirstinstallmentshallbemadewithin25thmonthafterthefirstwithdrawal

onMay23,2007.

 AsofDecember31,2008, theCompanyhadwithdrawn loan(c)amounting toBaht374.8millionandallof loan (b). These 

loans are secured by the second mortgage the Company’s land, construction thereon and future construction as discussed in Note 9. 

Undertheagreement,theCompanyhastocomplywithcertaincovenants.

 

11.  ROYALTY FEE 
 OnFebruary1,2007,theCompanyhadenteredintoacontractforproductdesignserviceswithaforeigncompany.Under

the term of the contract, the foreign company shall provide product designs and consultations services for glass series. In 

considerationthereof,theCompanywillpayafeeatafixedpercentageofnetsalesoftheproducts.Thetermofthisagreementis

indefinite. 

 

12. RESERVES 
 Share premium 

 ThesharepremiumaccountissetupundertheprovisionsofSection51ofthePublicCompaniesActB.E.2535,whichrequires

companies to set aside share subscription monies received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account 

(“sharepremium”).Sharepremiumisnotavailablefordividenddistribution.

 Legal reserve 

 ThelegalreserveissetupundertheprovisionsofSection116ofthePublicCompaniesActB.E.2535.Section116requiresthat

acompanyshallallocatenotlessthan5%ofitsannualnetprofit,lessanyaccumulatedlossesbroughtforward,toareserveaccount

(“legalreserve”),untilthisaccountreachesanamountnotlessthan10%oftheregisteredauthorizedcapital.Thelegalreserveisnot

available for dividend distribution. 

 

13. INCOME TAX REDUCTION 
 RoyalDecreeNo.475B.E.2551datedJuly29,2008,grantscompanieslistedontheStockExchangeofThailandareductionin

thecorporateincometaxratefrom30%to25%fortaxableprofitnotexceedingBaht300millionforthreeconsecutiveaccounting

periods beginning on or after January 1, 2008. (In 2006, the Company completely used a reduction in corporate income tax

accordingtoRoyalDecreeNo.387B.E.2544forfiveconsecutiveaccountingperiods).

 

 The Company has, accordingly, calculated income tax on the portion of its taxable profit for the year ended  December 

31,2008,notexceedingBaht300millionatthe25%corporateincometaxrate. 
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14. DIVIDENDS 
 At theordinarymeetingof theshareholdersof theCompany,heldonApril27,2007,dividendsofBaht3.29per sharewere

approvedfromnetprofitof2006(totalsumofBaht70.2million).Thedividendwaspaidtoshareholdersduring2007.

 At theordinarymeetingof theshareholdersof theCompany,heldonApril18,2008,dividendsofBaht3.15per sharewere

approvedfromnetprofitof2007(totalsumofBaht67.2million).Thedividendwaspaidtotheshareholdersduring2008.

 

15. SEGMENT INFORMATION 
 Segment information is presented in respect of the Company’s geographic segments. The primary format of the geographic 

segments is based on the Company’s management and internal reporting structure. 

 Segmentresults,assetsandliabilitiesincludeitemsdirectlyattributabletoasegmentaswellasthosethatcanbeallocatedon

a reasonable basis.  Unallocated items mainly comprise interest or dividend-earning assets and revenue, borrowings and interest

expenses, and corporate assets and expenses.  

 Geographic segments 

 In presenting information on the basis of geographical segments, segment revenue is based on the geographic location of 

customers.ThesegmentinformationfortheyearsendedDecember31,2008and2007,areasfollows:

     Consolidated (In Thousand Baht) 

   Export Sales  Domestic Sales  Total 

   2008 2007 2008 2007 2008 2007 

Revenue from sale - net  1,365,862 1,171,628 459,745 491,244 1,825,607 1,662,872

Cost of goods sold     (931,214) (871,495) (250,560) (251,604) (1,181,774) (1,123,099) 

Gross profit     434,648 300,133 209,185 239,640 643,833 539,773

Selling expense   (165,543) (147,589) (130,027) (98,080) (295,570) (245,669)

Administrativeexpense  (84,881) (61,319) (27,382) (24,319) (112,263) (85,638)

Director’sremuneration      (4,426) (4,210)

Foreign exchange            

gain(loss)      (88,016) 5,091

Otherincome      8,130 7,513

Profit before interest             

and income tax            

expenses      151,688 216,860

Interestexpense      (23,277) (24,255)

Incometaxexpense      (32,431) (58,216)

Netprofit      95,980 134,389 

Property, plant and            

equipment      1,710,987 1,409,098

Otherassets      1,167,370 1,050,087

Total assets      2,878,357 2,459,185 
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      TheCompanyOnly(InThousandBaht)

   Export Sales  Domestic Sales   Total 

   2008 2007 2008 2007 2008 2007 

Revenue from sale  

- net  1,365,862  1,171,525 459,745 491,244 1,825,607 1,662,769

Cost of goods sold     (931,214) (871,421) (250,560) (251,604) (1,181,774) (1,123,025) 

Gross profit     434,648 300,104 209,185 239,640 643,833 539,744

Selling expense   (167,214) (142,846) (130,027) (98,080) (297,241) (240,926)

Administrative expense  (84,881) (61,308) (27,382) (24,319) (112,263) (85,627)

Director’s remuneration      (4,426) (4,210)

Foreign exchange            

gain (loss)      (88,188) 5,165

Otherincome      8,122 7,676

Profit before interest             

and income tax            

expenses      149,837 221,822

Interest expense      (23,277) (24,255)

Income tax expense      (32,431) (58,216)

Net profit      94,129 139,351

Property, plant and            

equipment      1,710,717 1,408,762

Otherassets      1,172,240 1,055,639

Total assets      2,882,957 2,464,401 
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16. PROVIDENT FUND 

 TheCompanyhasestablishedacontributoryprovident fundwhichwas registeredwith theMinistryofFinanceunder the

Provident Fund Act B.E. 2530.  Membership to the fund is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the

employeesattheratesrangingfrom3%to5%oftheirbasicsalariesandbytheCompanyfrom3%to5%oftheemployees’

basic salaries. The provident fund is managed by a licensed Fund Manager.  

 Totalcontributionstotheabovefundfor2008amountedtoapproximatelyBaht8.3million(2007:Baht7.7million).

 

17. FINANCIAL INSTRUMENTS 

 Financial risk management policies 

 The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency exchange rates and 

from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Company does not issue derivative financial instruments 

for trading purposes. 

 Forward exchange contracts and put option exchange contracts 

 The Company entered into forward exchange contracts and put option exchange contracts to manage exposure to

fluctuationsinforeigncurrencyoftradeaccountsreceivabledenominatedinUSDollars.

 AsatDecember31,2008and2007, thesignificantoutstandingbalancesof theCompany’s financialassetsand liabilities

denominatedinforeigncurrencieswereshownasfollows:

            In Thousand 

    Foreign Currency Assets Foreign Currency Liabilities 

    2008 2007 2008 2007 

U.S.Dollar   1,743 1,093 960 512

EURO   330 240 152 231

 AsatDecember31,2008,theCompanyhasfinancialderivativestohedgetheriskasfollows:

 a)  Forwardexchangesalecontracts (withmaturitiesof less thanoneyear)amountingtoUSDollars10.5millionagainst

Baht347million,and

 b)  Forwardexchangepurchasecontracts (withmaturitiesof less thanoneyear)amounting toEuro0.04millionagainst

Baht 2.2 million. 
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 Cross currency and interest rate swap contracts 

 In2006,theCompanyenteredintocrosscurrencyandinterestrateswapcontractstomanageexposureoffluctuationsin

the exchange rate and interest rate.  The sum covered under such contracts amounted to 50% of the long-term loan (a) 

principaldenominatedinThaiBaht(Note10).TheThaiBahtinterestratewasswappedintotheUSDollarsinterestrateof7.05%

per annum (360-day year). The Company had amended cross currency and interest rate swap which became effective on

January2, 2008. The sumcoveredunder suchamendedcontractamounted to100%ofoutstanding long-term loan (a)asat

December31,2007,andtheThaiBahtinterestratewasswappedintotheUSDollarsinterestrateof2.7%or6.7%less3months

USD-LIBOR-BBArateaccordingtoconditioninthecontract.

 In2008,theCompanyenteredintocrosscurrencyandinterestrateswapcontractsforthelong-termloan(b)(Note10).The

sumcoveredundersuchcontractamountedto100%ofthelong-termloan(b)principaldenominatedinThaiBaht.TheThaiBaht

interestratewasswappedintotheUSDollarsinterestrateof4.71%perannum(360-dayyear).

. AsatDecember31,2008,outstandingcrosscurrencyswap(withmaturitiesfromDecember2007toJune2013)amountingto

USDollars17.8millionagainstBaht608million.

 Credit risk 

 Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or counterparty to settle its financial and 

contractualobligationstotheCompanyasandwhentheyfalldue.

 Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. Credit 

evaluationsareperformedonallcustomersrequiringcreditoveracertainamount.Atthebalancesheetdatetherewereno

significant concentrations of credit risk.  The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each 

financial asset in the balance sheet.  However, since the Company’s customer base comprises a large number of parties,

management does not anticipate material losses from its debt collection. 

 Liquidity risk 

 The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate by 

managementtofinancetheCompany’soperationsandtomitigatetheeffectsoffluctuationsincashflows.

 Fair values 

 Thefairvalueistheamountforwhichanassetcouldbeexchanged,oraliabilitysettled,betweenknowledgeable,willing

parties in an arm’s length transaction.  In determining the fair value of its financial assets and liabilities, the Company takes into 

accountitscurrentcircumstancesandthecoststhatwouldbeincurredtoexchangeorsettletheunderlyingfinancialinstrument. 
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 Thefollowingmethodsandassumptionsareusedtoestimatethefairvalueofeachclassoffinancialinstruments.

 Cash and cash equivalents and trade and other receivables - the carrying values approximate their fair values due to the 

relatively short-term maturity of these financial instruments. 

 Trade and other payables - the carrying amounts of these financial liabilities approximate their fair values due to the 

relatively short-term maturity of these financial instruments. 

 Long-termloansmainlycarryafloatingrate,whichisconsideredtobemarketrate-thecarryingvalueofthesefinancial

liabilities approximates their fair value. 

 

18. Expenses by nature 

 Significantexpensesbynatureareasfollows:

     In Thousand Baht 

    Consolidated  TheCompanyOnly

    2008 2007 2008 2007 

Changes in inventories of finished         

goodsandworkinprogress   67,038 (25,719) 67,038 (25,719)

Rawmaterialandconsumablesused  440,077 385,419 440,077 385,419     

Salary,wagesandotheremployee benefits  282,329 266,430 208,208 264,786

Depreciation and amortization expenses  183,030 162,130 182,954 162,054

Transportation expense   68,197 63,065 68,195 63,043

Advertising and promotion expenses   51,640 27,961 59,059 28,265

Commission expense   47,710 38,371 47,710 38,371

 

19. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 

 AsatDecember31,2008,theCompanyhad:

 (a)  Outstandingcommitments for thepurchaseofgoods,machineryandconstruction totallingEuro2.9million,USDollars

0.04millionandDollarSingapore0.08million,and

 (b)  Contingent liability to financial institutions for letters of guarantee issued in favour of certain government agencies 

totallingBaht15.9million.
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20. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS 

 Certain accounts in the 2007 financial statements have been reclassified to conform with the presentation in the 2008

financial statements. 

 

21. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

 ThesefinancialstatementshavebeenapprovedfordisseminationbytheBoardofDirectors’meetingonFebruary24,2009.
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