
 

  

 



 
2 

 

 

แบรนด์โอเชียน เสริมสร้าง
ความเชี�ยวชาญให้แก่ 
ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร
และบาร์ ผา่นกิจกรรมการให้
ความรู้ และการสร้างสรรค์
คอ็กเทล ‘‘The Minimalist 
Cocktails’ ผา่นผลิตภณัฑ์
คอนเนคชั�น จดัขึ <นที�เมือง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม 
Ocean strengthened 
expertise of restaurants 
and bars in Hanoi 
Vietnam through the 
exclusive seminar ‘The 
Minimalist Cocktails’ 
featuring Connexion 
 
 

 
 

  
 

   
 

  
  

กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
Brand Activities and Roadshows  
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ความภาคภูมิใจของแบรนด์ลูคาริส  
The pride of LUCARIS 
 

 

 
 

  

ริมส์ (RIMS) แก้วคอ็กเทล
คริสตลัหรู ได้รับรางวลั Good 
Design Award 2019 
(GMARK) เป็นหนึ�งในสี�รางวลั
ดีไซน์ระดบันานาชาติ ที�ได้รับ
การยอมรับมากสดุทั�วโลก กวา่ 
60 ปี จากประเทศญี�ปุ่ น และ 
Design Excellence Award 
2019 (DEmark) ซึ�งเป็นรางวลั
อนัทรงเกียรตสํิาหรับผลงาน
ออกแบบอนัโดดเดน่ จาก
ประเทศไทย 
RIMS, cocktail glassware 
for high-end bars, won 
Good Design Award 2019 
(GMARK), one of the 
World’s most famous 
Design Awards from Japan 
as well as Design 
Excellence Award 2019 
(DEmark) from Thailand 
 
 

 
ลคูาริสแตง่ตั <ง โซนอล ฮอลแลนด์ มาสเตอร์ออฟ
ไวน์ เป็นฑตูของแบรนด์ลคูาริส (LUCARIS Brand 
Ambassador) ในประเทศอินเดีย  
โซนอล ฮอลแลนด์ มาสเตอร์ออฟไวน์คนแรก และ
คนเดียวในประเทศอินเดีย ได้รับรางวลัมากมายที�
เกี�ยวข้องในวงการไวน์และเป็นที�รู้จกัในประเทศ
อินเดียกวา่หนึ�งพนัล้านคน 
Sonal Holland MW has been appointed as the 
LUCARIS Brand Ambassador in India. Master 
of Wine Sonal Holland is India’s most 
accomplished wine professional. The first 
Indian to have been bestowed with this 
prestigious global title, she has won numerous 
awards in her incredible journey to become 
the only Master of Wine in a nation of one 
billion people. 
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ลคูาริส สปอนเซอร์ Hotelier India Awards 2019 งานประกาศผลรางวลัสําหรับบคุคลากรโรงแรมที1ใหญ่ที1สดุในอินเดีย  
LUCARIS was the exclusive networking partner for the Hotelier India Awards 2019. 
 

 
 

  
 

ลคูาริส สปอนเซอร์การแขง่ขนั
ซอมเมอลิเยร์ของประเทศจีน 
ประจําปี 2019 ที�โรงแรมโอครุะ 
การ์เด้น นครเซียงไฮ้ 
LUCARIS sponsored 2019 
China Sommelier 
Competition at the Okura 
Garden Hotel, Shanghai 
 
 
 

        

 
 

สง่มอบความเชี�ยวชาญของแบรนด์ลคูาริส ผา่นมาสเตอร์คลาส โดย โซนอล ฮอลแลนด์ มาสเตอร์ออฟไวน์ 
Delivered Mastery brand value through LUCARIS Masterclass presented by Sonal Holland MW 
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ข้อมูลทั�วไป 
 

ชื�อบริษัท บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) 

ที�ตั 7งสาํนักงานใหญ่ 75/88-91 ชั [น 34  อาคารโอเชี1ยนทาวเวอร์ 2  ถนนสขุมุวิท 19 (ซอยวฒันา) 

แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร ^_^^_ 

โทรศพัท์ +66 (0) 2661 6556       โทรสาร +66 (0) 2661 6550 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลกัในการผลติและจําหนา่ยภาชนะเครื1องแก้วที1ใช้บนโต๊ะอาหาร  

โดยมีการจดัจําหนา่ยทั [งในประเทศและตา่งประเทศ 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000153 

ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 50,000,000 หุ้น  

มลูคา่ที1ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ทุนชาํระแล้ว 213,307,150 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 21,330,715 หุ้น มลูคา่ที1ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

Home Page https://www.oceanglass.com/, https://ocean-tableware.com/ 

Email contact@oceanglass.com , ir@oceanglass.com 

ที�ตั 7งโรงงาน 365 – 365/1 หมู ่4 นิคมอตุสาหกรรมบางป ู ซอย 8 ตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  สมทุรปราการ 

10280 

โทรศพัท์ : +66 (0) 2324 0422-4, 2324 0191-2    โทรสาร : +66 (0) 2324 0420 

ที�ตั 7งโชว์รูม อโศก (โอเชียนชอป) 

 175 อาคารไทยสมทุร ถนนสขุมุวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา   

กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท์ : +66 (0) 2661 6556 โทรสาร : +66 (0) 2258 0484 
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สารจากประธานกรรมการ 
 

ในปี 2562 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี1ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความท้าทายและความไม่แน่นอน         

จากสถานการณ์การค้าโลกสง่ผลให้การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมรมเครื1องแก้วที1ใช้บนโต๊ะอาหารมีความรุนแรงขึ [น   

ท่ามกลางการเปลี1ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ที1เกิดขึ [น บริษัทจึงได้ปรับตัวและพัฒนาแนวทางการดําเนินธุรกิจใหม่ๆ         

โดยริเริ1มพฒันาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) สําหรับกลุม่ลกูค้าธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและเครื1องดื1ม ควบคู่ไป

กบัการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื1อง โดยผลติภณัฑ์ของแบรนด์ Lucaris “RIMS” ซึ1งเป็นแก้วค็อกเทลคริสตลั ได้รับรางวลั

ด้านการออกแบบระดับนานาชาติ  Good Design Award ประจํา ปี  2562 (GMARK) และ Design Excellence Award           

ประจําปี 2562 (DEmark) ซึ1งเป็นความภาคมูิใจของบริษัท สําหรับในส่วนการผลิต บริษัทยงัคงปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต         

อยูเ่สมอ โดยได้นําเทคโนโลยีที1ทนัสมยัมาปรับใช้ในกระบวนการผลติเพื1อลดต้นทนุควบคูก่บัการควบคมุคา่ใช้จ่าย สง่ผลให้บริษัท

ยงัคงรักษาความสามารถในการทํากําไรได้อย่างต่อเนื1องเป็นปีที1 6  นอกจากการพฒันาในด้านต่างๆ เพื1อเพิ1มศกัยภาพในการ

แข่งขนัแล้ว บริษัทยงัมุ่งมั1นดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ1งแวดล้อม โดยได้ดําเนินกิจกรรม

พฒันาชุมชมอย่างต่อเนื1องเป็นปีที1 5  นอกจากนี [ บริษัทได้เริ1มใช้ระบบเซลล์สริุยะบนหลงัคา (Solar Rooftop) ซึ1งเป็นพลงังาน

ทางเลอืกที1เป็นมิตรตอ่สิ1งแวดล้อมและช่วยลดปัญหาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  

ด้วยความมุ่งมั1นดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั1งยืนและมีผลกําไรต่อไป ผมในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน            

ทกุคน ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า ทกุทา่น ที1ให้ความเชื1อมั1นและให้การสนบัสนนุบริษัทด้วยดีตลอดมา 

  

 
 นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ 

ประธานกรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัท 

 
นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ 

ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
นายกีรติ อัสสกุล 

กรรมการ 

 
นายวรกานต์  ชูโต 
กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 

กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ 

 
นายธัชพล โปษยานนท์ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
นายแมทธิว กิจโอธาน 

กรรมการอิสระ 

 
นายนภทัร  อัสสกุล 

กรรมการ และกรรมการสรรหา                   
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
นางสาวจริยา  แสงไชยญา 

กรรมการผู้จดัการ 
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คณะผู้บริหาร 
 

 
นางสาวจริยา  แสงไชยญา 

กรรมการผู้จดัการ 

 

 
นางญาดา แอนดาริส 

ผู้ อํานวยการบริหาร – ทรัพยากรบคุคล 

 

 
นายเสถยีร ศรีใสคาํ 

ผู้ อํานวยการบริหาร - บญัชีและการเงิน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
 

 

 
นายอูเดย์ เวอร์มา 

ผู้ อํานวยการบริหาร - พฒันาลกูค้าและช่องทางจดัจําหนา่ย 
  

 
นายกฤษณะ ไพโรจน์ 

ผู้ อํานวยการบริหาร - การผลติ 
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วสัิยทศัน์ ภารกจิ ค่านิยมหลัก 
 

วสัิยทัศน์ 
โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ1งในผู้ นําในตลาดโลก 

ด้วยนวตักรรม ความเป็นเลิศขององค์กรและการบริหารจดัการ 

พร้อมทั [งมุ่งสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 

โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกําไรอย่างต่อเนื1อง 

ภารกจิ 

การมอบสนุทรียภาพในการใช้ชีวิต 

ผ่านทางผลิตภณัฑ์เครื1องแก้วคณุภาพดี 

ค่านิยมหลัก 

    

ยกระดบัมาตรฐาน 
และคณุภาพการ

ทํางาน 
 

ความซื1อสตัย์ 
สตัยธรรม 

และการเป็นหนึ1ง
เดียวกนั 

การให้โอกาสในการ
พฒันาบคุลากรอย่าง

เป็นธรรม 

การให้ความเคารพซื1ง
กนัและกนั 

 

 

  

 

การใหโ้อกาสในการพฒันา

บุคลากรอยา่งเป็นธรรม 
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ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ  
 

(ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม  2562 2561 2560 

รายได้จากการขาย  1,867 2,021 2,148 

รายได้รวม  1,898 2,031 2,167 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี [ยจ่าย ค่าเสื1อมราคาและ
รายจ่ายตดับญัชี 

200 215 271 

กําไรสทุธิ  18 24 66 

สินทรัพย์รวม  3,229 3,266 3,053 

หนี [สินรวม  1,356 1,393 1,170 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น  1,873 1,873 1,883 

กําไรสทุธิต่อรายได้รวม 0.96 1.20 3.05 

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 0.97 1.30 3.69 

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 1.20 1.91 3.54 

กําไรสทุธิต่อหุ้นขั [นพื [นฐาน 0.85 1.15 3.09 

เงินปันผลต่อหุ้น  0.57* 0.57 1.55 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสทุธิ (ร้อยละ)  67% 50% 50% 

มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น 87.80 87.81 88.27 
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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

สรุปผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสิ 7นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562 

ในปี 2562 บริษัทโอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“บริษัท”)  มีรายได้รวมจํานวน 1,898.43 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

6.53 เมื1อเทียบกบัปีก่อน โดยบริษัทมีรายได้จากการขายรวมจํานวน 1,867.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.59 เนื1องจากสถานการณ์

คา่เงินบาทที1แข็งคา่อยา่งตอ่เนื1องจึงสง่ผลกระทบต่อรายได้จากการขายซึ1งสว่นใหญ่เป็นรายได้จากการสง่ออก โดยบริษัทมีรายได้

จากการขายสินค้าในต่างประเทศลดลงร้อยละ 8.26 ในขณะที1รายได้จากการขายในประเทศลดลงร้อยละ 5.70 เนื1องจากการ

แข่งขนัจากสินค้าทดแทนในตลาดบีทูบี ประกอบกับโครงการโรงแรม ร้านอาหารเปิดใหม่ และการกลบัมาซื [อสินค้าซํ [ามีจํานวน

ลดลง บริษัทมีสดัสว่นการขายสนิค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 26.57 และตลาดตา่งประเทศคิดเป็นร้อยละ 73.43 

บริษัทมีกําไรจากอตัราแลกเปลี1ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 21.69 ล้านบาท เนื1องมาจากการป้องกันความเสี1ยงจากอัตรา

แลกเปลี1ยนเงินตราต่างประเทศ และมีรายได้อื1นจํานวน 9.53 ล้านบาท สว่นใหญ่จากการรับรู้รายได้ค่าแม่พิมพ์ รายได้ค่าขนสง่ 

และรายได้จากการขายเศษวสัดแุละอปุกรณ์ที1เสื1อมสภาพ 

อตัรากําไรขั [นต้นคิดเป็นร้อยละ 33.48 ของยอดขาย เพิ1มขึ [นจากปีก่อนซึ1งมีอตัราร้อยละ 32.41 เนื1องจากต้นทนุพลงังานที1ลดลง

และประสิทธิภาพการผลิตที1ดีขึ [น บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 1,877.07  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.68 จากการควบคุมค่าใช้จ่าย 

อยา่งไรก็ตาม เนื1องจากบริษัทมีคา่ใช้จ่ายระงบัสายการผลิตชั1วคราวระหวา่งปีเพิ1มขึ [น ประกอบกบัรายการปรับปรุงอตัราคา่ชดเชย

แรงงาน สง่ผลให้บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 18.13 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.85 เมื1อเทียบกบัปีก่อน คิดเป็นกําไรตอ่หุ้น 0.85 บาท 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
 

ปี 2562 
)ล้านบาท(  

ปี 2561 
)ล้านบาท(  

เปลี�ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายได้จากการขาย 1,867.21 2,020.63 (7.59) 

       - ขายในประเทศ 496.09 526.08 (5.70) 

       - ขายตา่งประเทศ 1,371.12 1,494.55 (8.26) 

กําไรจากอตัราแลกเปลี1ยนเงินตราตา่งประเทศ 21.69 6.67 225.40 

รายได้อื1น 9.54 3.80 151.19 

รวมรายได้ 1,898.44 2,031.10 (6.53) 
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ปี 2562 
)ล้านบาท(  

ปี 2561 
)ล้านบาท(  

เปลี�ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

ต้นทนุขาย 1,242.09 1,365.73 (9.05) 

คา่ใช้จา่ยจากการระงบัการผลติชั1วคราว 123.35 75.92 62.46 

คา่เผื1อการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 9.71 32.63 (70.24) 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 311.03 347.26 (10.43) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 173.16 149.15 16.10 

ต้นทนุทางการเงิน 17.73 19.52 (9.16) 

รวมค่าใช้จ่าย 1,877.07 1,990.21 (5.68) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 21.36 40.89 (47.75) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 3.23 16.43 (80.35) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 18.13 24.46 (25.85) 
กําไร )ขาดทนุ(เบ็ดเสร็จอื1นสาํหรับปี , สทุธิจากภาษีเงินได้ (6.26) (1.13) (457.38) 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 11.87 23.33 (49.14) 
กาํไรต่อหุ้นขั 7นพื 7นฐาน (บาท)  0.85 1.15 (26.09) 

- ต้นทุนขาย 

บริษัทมีต้นทนุขายรวมจํานวน 1,242.09 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.05 เมื1อเทียบกบัปีก่อน ตามยอดจําหนา่ยที1ลดลง ทั [งนี [ ด้วย
ต้นทนุพลงังานที1ลดลงระหวา่งปีและประสทิธิภาพการผลติแก้วคริลตลัลนีที1ดีขึ [น จึงเป็นผลให้ต้นทนุสนิค้าตอ่หนว่ยลดลง 

- ค่าใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตชั�วคราว 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั1วคราวจํานวน 123.35 ล้านบาท เพิ1มขึ [นร้อยละ 62.46 เมื1อเทียบกับปีก่อน เป็น
ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) ชั1วคราวเพื1อการบํารุงรักษาตามแผนงาน จํานวน 
14.19 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายหยุดสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) ชั1วคราวเพื1อการบํารุงรักษาตาม
แผนงานจํานวน 36.47 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายระงบัสายการผลิตชั1วคราวเพื1อบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดลุกบัการจําหนา่ย
จํานวน 72.69 ล้านบาท 

- ค่าเผื�อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
บริษัทมีคา่เผื1อการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื จํานวน 9.71 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 70.24 เมื1อเทียบกบัปีก่อน โดยเป็นการตั [ง
คา่เผื1อการปรับลดมลูคา่สนิค้าสาํเร็จรูปคงเหลอืที1เสื1อมสภาพและค้างนานจากการขายและการปรับสภาพสนิค้าให้พร้อมขาย 

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 311.03 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.43 เมื1อเทียบกบัปีก่อน เนื1องจากปริมาณการขายที1ลดลงและ
การควบคมุค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ในขณะที1ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 173.16 ล้านบาท เพิ1มขึ [นร้อยละ 16.10 จาก
รายการปรับปรุงอัตราค่าชดเชยแรงงานสําหรับพนักงานเกษียณอายุเป็นจํานวนเงิน 22.87 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  
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- ต้นทุนทางการเงนิ 
บริษัทมีต้นทนุทางการเงินจํานวน 17.73 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.16 เนื1องจากการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 

- กาํไร )ขาดทุน(เบ็ดเสร็จอื�นสุทธิจากภาษีเงนิได้  
บริษัทมีผลขาดทนุเบ็ดเสร็จอื1นสทุธิจากภาษีเงินได้ จํานวน 6.26 ล้านบาท ขาดทนุเพิ1มขึ [นจํานวน 5.14 ล้านบาท เนื1องจากการรับรู้
ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสทุธิจากภาษีเงินได้จํานวน 3.36 ล้านบาท  

ฐานะการเงนิ ณ วันที� 31  ธันวาคม 2562 

  ปี 2562 
(ล้านบาท) 

ปี 2561 
(ล้านบาท) 

เปลี�ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,342.77 1,336.01 0.51 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,886.44 1,929.91 (2.25) 

รวมสนิทรัพย์ 3,229.21 3,265.92 (1.12) 

หนี 7สนิหมุนเวียน 966.18 1,093.45 (11.64) 

หนี 7สนิไม่หมุนเวียน 390.21 299.36 30.35 

รวมหนี 7สิน 1,356.39 1,392.81 (2.61) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,872.82 1,873.11 (0.02) 

รวมหนี [สนิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 3,229.21 3,265.92 (1.12) 

 สินทรัพย์ 
ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 3,229.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.12 จากรายการดงัตอ่ไปนี [  
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงร้อยละ 43.16 เนื1องจากการบริหารจัดการกระแสเงินสดรับจากการ

ดําเนินงาน เพื1อใช้ในการการลงทุนในสินทรัพย์ และชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน รวมถึงการ
จ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี  

- ลกูหนี [การค้าและลกูหนี [อื1นเพิ1มขึ [นร้อยละ 19.95 เนื1องจากการเพิ1มขึ [นของเงินทดรองจ่ายลว่งหน้าคา่ซื [อเครื1องจกัร
และอปุกรณ์ 

- ภาษีมลูคา่เพิ1มค้างรับลดลงร้อยละ 37.66 เนื1องจากการรับคืนภาษีมลูคา่เพิ1มจากกรมสรรพากรในระหวา่งปี 
- ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงร้อยละ 1.95 เนื1องจากผลสทุธิของการคิดค่าเสื1อมราคา และการลงทุนเพิ1มใน

เครื1องจกัรและอปุกรณ์ในระหวา่งปี 
 หนี 7สิน 

ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี [สินรวม 1,356.39 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.61 สว่นใหญ่เป็นผลจากการชําระคืน
เงินกู้ยืมระยะยาว  

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,872.82 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.02 จากผลกําไรสาํหรับปีสทุธิกบัเงินปันผลที1จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น 
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ 

ความสามารถในการทาํกาํไร หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2562 ม.ค. – ธ.ค. 2561 

อตัรากําไรขั [นต้น ร้อยละ 33.48 31.43 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 0.42 2.47 

อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 0.96 1.20 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 0.97 1.30 

กําไรตอ่หุ้นขั [นพื [นฐาน บาท/หุ้น 0.85 1.15 

ความมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2562 ม.ค. – ธ.ค. 2561 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ 1.20 1.91 

ความสามารถในการดาํรงสภาพคล่อง หน่วย 31 ธ .ค . 2562 31 ธ .ค . 2561 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.39 1.22 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.34 0.29 

อายเุฉลี1ยของลกูหนี [การค้า วนั 39 35 

อายเุฉลี1ยของสนิค้าคงเหลอื วนั 174 141 

อายเุฉลี1ยของเจ้าหนี [การค้า วนั 44 43 

วงจรเงินสด วนั 169 133 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ หน่วย 31 ธ .ค . 2562 31 ธ .ค . 2561 

อตัราสว่นหนี [สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.72 0.74 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี [ย เทา่ 11.29 11.03 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั เทา่ 0.60 0.21 
 
จากอตัราสว่นแสดงความสามารถในการดํารงสภาพคล่องและอตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงินพบว่า บริษัทยงัคง               
มีสภาพคลอ่งที1ดี และมีความสามารถในการชําระดอกเบี [ยและภาระผกูพนัทางการเงินได้เป็นอยา่งดี นอกจากนี [บริษัทยงัคง
รักษาอัตราส่วนหนี [สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญากู้ ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ 
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การประกอบธุรกจิ  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) ก่อตั [งเมื1อ พ.ศ. 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื1อผลิตและ

จําหน่ายเครื1องแก้วที1ใช้บนโต๊ะอาหาร มีโรงงานตั [งอยู่ในนิคมอตุสาหกรรมบางป ูซึ1งได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่อมาในปี 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท เป็นทนุชําระแล้ว 213.31 ล้านบาท 

ธุรกิจหลกัของบริษัทคือผลิตภาชนะเครื1องแก้วที1ใช้บนโต๊ะอาหาร โดยจดัจําหน่ายทั [งในประเทศและต่างประเทศกวา่ 90 ประเทศ

ทั1วโลก ภายใต้เครื1องหมายการค้า Ocean  สําหรับเครื1องแก้วโซดาไลม์ และ Lucaris สําหรับเครื1องแก้วคริสตลัปลอดสารตะกั1ว 

(คริสตลัลีน) บริษัทมุ่งมั1นในการผลิตเครื1องแก้วคณุภาพสงูซึ1งได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าทั [ง

ผลติภณัฑ์แก้วใสและแก้วพิมพ์ลาย ด้วยเทคโนโลยีการผลติและเครื1องจกัรที1ทนัสมยั  

ด้านการตลาดและการขาย บริษัทแบ่งกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลกูค้าธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและเครื1องดื1ม 

(Food Service) กลุม่ลกูค้าปลกีที1ซื [อไปใช้ในครัวเรือน (Retail) และกลุม่ลกูค้าสถาบนัที1ใช้เครื1องแก้วเป็นของแจกแถม (B2B)  

วิสัยทศัน์ ภารกจิ ค่านิยมหลัก และการกาํหนดกลยุทธ์ของบริษัท 

วิสยัทศัน์ 
(Vision) 

โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ1งในผู้ นําในตลาดโลก ด้วยนวตักรรม ความเป็นเลศิขององค์กร และการบริหารจดัการ พร้อม
ทั [งมุง่สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกําไรอยา่งตอ่เนื1อง  

ภารกิจ 
(Mission) 

การมอบสนุทรียภาพในการใช้ชีวติผา่นทางผลติภณัฑ์เครื1องแก้วคณุภาพด ี

คา่นิยมหลกั 
(Core Value) 

การสร้างสรรค์คณุภาพ ความซื1อสตัย์สจุริต การให้โอกาส การเคารพและให้เกียรติซึ1งกนัและกนั 

เพื1อเป็นการกําหนดทิศทางและเป้าหมายให้เป็นอนัหนึ1งเดียวกนั คณะกรรมการได้กําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ และค่านิยมหลกัของ

องค์กร วิสัยทัศน์ เป็นตวักําหนดภาพความมุง่หวงัสงูสดุ ภารกิจ เป็นหลกัปฏิบตัิที1องค์กรจะยดึถือในการดําเนินธุรกิจ ค่านิยมหลัก 

คือหลกัการร่วมกนัที1ผู้บริหารและพนกังานจะนํามาใช้ในการดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย โดยวิสยัทศัน์ได้รับการทบทวนเพื1อให้

สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจทกุปี ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนวิสยัทศัน์ และเห็นชอบให้กําหนดกลยทุธ์

โดยมุง่เน้นการเพิ1มสว่นแบง่ตลาดในตลาดหลกั และขยายการกระจายสนิค้าไปยงัตลาดสว่นเพิ1ม ช่องทางออนไลน์ พร้อมทั [งสร้าง

ความต้องการสนิค้าที1มีมลูคา่สงูเพื1อเพิ1มผลกําไร  

ทั [งนี [ในการกําหนดกลยทุธ์ บริษัทจะพิจารณาถึงโอกาสในการดําเนินธุรกิจ การแข่งขนัในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจทั [งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประเด็นความเสี1ยงในด้านต่างๆ  โดยในแต่ละปีผู้บริหารจะนําปัจจัยดงักล่าวมา

พิจารณาประกอบการจดัทําแผนธุรกิจและกลยทุธ์ สอดคล้องตามวิสยัทศัน์ และเสาหลกัของบริษัทซึ1งประกอบด้วย  
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1) การสร้างแบรนด์ 2) การพัฒนาลูกค้าและช่องทางการจัดจําหน่าย 3) การดําเนินงานที1เป็นเลิศ และ  4) การเสริมสร้าง

ความสามารถและความผกูพนัของพนกังาน และนําเสนอตอ่คณะกรรมการเพื1อพิจารณาอนมุตัิ  

บริษัทได้นําระบบการบริหารงานและประเมินผลทั1วทั [งองค์กร (Balance Scorecard) มาใช้ โดยจะวดัผลผา่นมมุมอง 4 ด้าน ได้แก่ 

1) มมุมองด้านการเงิน (Financial Perspective)  

2) มมุมองด้านลกูค้า (Customer Perspective)  

3) มมุมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) และ  

4) มมุมองด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth Perspective)  

นอกจากนี [ บริษัทได้กําหนดตวัชี [วดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator) ของแตล่ะหนว่ยงานเชื1อมโยงกบัการบริหารผลงาน

ตามแผนที1วางไว้เพื1อกําหนดคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังานระดบัผู้จดัการ  

การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญ 5 ปีที�ผ่านมา 

ปี 2558 บริษัทได้จดัตั [งแผนกวิจยัและพฒันาเพื1อคิดค้นนวตักรรมในการผลติ 

ปี 2559  

 

บริษัทได้จดัตั [งบริษัท คริสตลั เคลยีร์ อินโนเวชั1น จํากดั เมื1อวนัที1 31 สงิหาคม 2559 ด้วยทนุจดทะเบียน 100,000 
บาท โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื1อการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ 

ปี 2560  แก้ว Lucaris รุ่น “Desire” ได้รับรางวลั China Good Design Award ประจําปี 2560  

ปี 2561  แก้ว Lucaris รุ่น “Desire” ได้รับรางวลั iF Design Award ประจําปี 2561 ซึ1งเป็นรางวลัอนัทรงเกียรติด้านการ
ออกแบบที1ทั1วโลกตา่งให้การยอมรับ 

ปี 2562   แก้ว Lucaris รุ่น “RIMS” ได้รับรางวัลดีไซน์ระดับเวิลด์คลาส  Good Design Award 2019 (GMARK) จาก
ประเทศญี1ปุ่ น และ Design Excellence Award 2019 (DEmark) จากกรมสง่เสริมการสง่ออก ประเทศไทย  

แก้ว Ocean รุ่น “CONNEXION” ได้รับรางวลัดีไซน์ Tableware International Awards 2019 จากประเทศองักฤษ  

นอกจากนี [ บริษัทยงัได้รับรางวลั Thai Star Packaging Awards 2019 จากกรมสง่เสริมอตุสาหกรรม ประเทศไทย  
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การประกอบธุรกจิของบริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั )มหาชน (เริ1มประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยเครื1องแก้วสาํหรับใช้บนโต๊ะอาหารตั [งแต ่ปี 2522 ตอ่มา

ในปี 2549 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั [ง Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. เพื1อประกอบธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2556 บริษัทจดทะเบียนจัดตั [ง Ocean Glass Trading India Private 

Limited เพื1อพฒันาตลาดและสร้างเครือข่ายตวัแทนจําหน่าย และในปี 2559 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั [ง บริษัท คริสตลั เคลียร์  

อินโนเวชั1น จํากดั ในประเทศไทยเพื1อการวิจยัและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  

 

  

บริษัท/สถานที�ตั 7ง ประเภทธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน 

ประเภท
หุ้น 

จาํนวนหุ้นที�
ออกจําหน่าย  

ทุนชาํระ
แล้ว 

การถือหุ้นของบริษัท 

จาํนวน 
หุ้น              

สัดส่วน   
(ร้อยละ) 

บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ [ง (เซี1ยงไฮ้) จํากดั 
Room 1902, Jin Hang Tower, 83 Wan Hang 
Du Road, Jing An District, Shanghai, 
People’s Republic of China  
โทรศพัท์ : +86 (21) 6135 9505   
โทรสาร  : +86 (21) 6135 9428 

นําเข้าและ
จําหน่าย

ผลิตภณัฑ์ 
โอเชียนกลาส 

 

USD 
150,000 

 
 

หุ้นสามญั 5,636 USD 
150,000 

 

5,636 100.00 

บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ [ง อินเดีย จํากดั 
574 Third Floor, Main Road, Chirag Delhi, 
New Delhi, India 110017 
โทรศพัท์ : +91 (11) 4183 4111   

ประกอบธุรกิจ
ตา่งๆ ตามที1
กฎหมายใน

อินเดียอนญุาต 

INR 
500,000 

 
 

หุ้นสามญั 50,000 INR  
500,000 

 
 

49,999 
 

99.99 

บริษัท คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชั1น จํากดั 

เลขที1 75/88-91 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา)          
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธุรกิจ
หลกัเพื1อการวิจยั

และพฒันา
ผลิตภณัฑ์ 

บาท 

100,000  
 

หุ้นสามญั 20,000 บาท 

100,000 

19,998 99.99 

100% 99.99% 99.99% 

บริษัท  โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน)

บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ [ง 
(เซี1ยงไฮ้) จํากดั

บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ [ง 
อินเดีย จํากดั

บริษัท คริสตลั เคลยีร์ 
อินโนเวชั1น จํากดั
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ลักษณะผลติภัณฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ของบริษัททั [งหมดเป็นภาชนะเครื1องแก้วสําหรับใช้บนโต๊ะอาหาร ผลิตโดยอาศยัเทคโนโลยีและเครื1องจกัรอนัทนัสมยั

และมีประสิทธิภาพ  ทําให้ได้เครื1องแก้วที1มีคุณภาพสูง โปร่งใส รูปแบบทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน มีลวดลายพิมพ์สีที1

สวยงามชัดเจน จึงเป็นที1ต้องการของตลาด โดยบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 OHSAS 

18001:2007 มอก. (TIS)  18001:1999 และ มอก. (TIS) 603-2546 

ผลติภณัฑ์เครื1องแก้วของบริษัทจดัจําหนา่ยภายใต้เครื1องหมายการค้า Ocean สาํหรับเครื1องแก้วโซดาไลม์ และ LUCARIS สาํหรับ

เครื1องแก้วคริสตลัลีนในระดบัพรีเมียม ซึ1งเครื1องหมายการค้าดงักลา่วได้เป็นที1ยอมรับจากลกูค้าอย่างกว้างขวางและมีคณุภาพสงู

ทัดเทียมกับผู้ นําในตลาดโลก ผลิตภัณฑ์ถูกจัดจําหน่ายโดยทางตรงและผ่านเครือข่ายผู้ แทนจําหน่ายทั [งในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

ผลติภณัฑ์ของบริษัท แบง่เป็น 3 ประเภทตามกระบวนการผลติ  

1) Blownware ได้แก่ เครื1องแก้วที1มีลกัษณะทรงกระบอกกลมยาว หรือทรงเหลี1ยม ขอบแก้วบาง เช่น แก้วนํ [า โถแก้ว ถกูผลติโดย

อาศยักระบวนการอดัและเป่านํ [าแก้ว (Press & Blow Process) 

2) Pressware ได้แก่ เครื1องแก้วรูปแบน ทรงกลมมีห ูหรือรูปทรงอื1นๆ ขอบแก้วจะมีความหนา เช่น จาน ชาม จานรองแก้ว ที1เขี1ย

บหุรี1 แจกนั แก้วเบียร์ เป็นต้น เครื1องแก้วประเภทนี [ถกูผลติโดยกระบวนการอดั (Press Process) 

3) Stemware ได้แก่ เครื1องแก้วที1มีก้านเรียวสาํหรับจบั ไมม่ีห ูเช่น แก้วไวน์ แก้วบรั1นดี แก้วแชมเปญ ถกูผลติโดยกระบวนการเป่า

ตวัแก้วและอดัขึ [นรูปก้านแก้ว (Blow & Blow and Press Process) 

การตลาดและการแข่งขัน 
บริษัทจําหนา่ยผลติภณัฑ์เครื1องแก้วทั [งในประเทศ และตา่งประเทศทั1วโลก ในปี 2562 บริษัทมีสดัสว่นการจําหนา่ยสนิค้าใน

ประเทศคิดเป็นร้อยละ 26.57 และตลาดตา่งประเทศคดิเป็นร้อยละ 73.43 โดยมีกลุม่ลกูค้าหลกั ได้แก่  

1. Food Service หรือลกูค้าที1ทําธุรกิจบริการด้านอาหารและเครื1องดื1ม เช่น โรงแรม  และร้านอาหาร 

2. Retail หรือลกูค้าที1ทําธุรกิจค้าปลกี เช่น  ห้างค้าปลกีตา่งๆ  

3. Business to Business (B2B) หรือลกูค้าที1เป็นบริษัทห้างร้าน รวมถึงหนว่ยงานราชการตา่งๆ ซึ1งใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัท เพื1อ

สง่เสริมการขาย หรือเป็นของขวญั เช่น  บริษัทเครื1องดื1ม และธนาคาร 

อนึ1ง บริษัทจัดจําหน่ายสินค้าผ่านผู้แทนจําหน่ายและพนกังานขายของบริษัทสําหรับตลาดในประเทศ  สําหรับตลาดต่างประเทศ 

บริษัทจําหนา่ยผา่นผู้แทนจําหนา่ยในประเทศนั [นๆ นอกจากนี [ บริษัทได้จําหนา่ยสนิค้าออนไลน์ผา่นผู้ ค้าทางตรงและ คูค้่า  
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สภาพการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม 

ในปีที1ผ่านมา สถานการณ์คา่เงินบาทที1แข็งคา่อยา่งตอ่เนื1อง สง่ผลกระทบตอ่ยอดขายของบริษัท ซึ1งมีสดัสว่นการสง่ออกสนิค้าถึง            

ร้อยละ 73.43 ของรายได้จากการขาย ประกอบกบัผู้ จําหน่ายรายอื1นได้นําเข้าสินค้าเครื1องแก้วและสินค้าทดแทนจากประเทศจีน 

ยโุรป ตรุกี ในช่วงเงินบาท  แข็งค่า สง่ผลให้เกิดการแข่งขนัด้านราคา และการแย่งชิงสว่นแบ่งตลาดในกลุม่ลกูค้าบีทบีู และกลุม่

ลกูค้ารายย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงเดินหน้าขยายช่องทางการจดัจําหน่ายสินค้าไปยงักลุม่ประเทศเกิดใหมที่1มีศกัยภาพใน

การเติบโต พร้อมทั [งสง่เสริมการรับรู้ของแบรนด์ในตลาดหลกัซึ1งได้แก่ประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม ผา่นกิจกรรมที1เสริมสร้างความ

เชี1ยวชาญ ความรู้ด้านเครื1องดื1ม ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและบาร์  

ในปี 2562 บริษัทได้สํารวจระดบัความพึงพอใจของลกูค้าโดยแบรนด์ Ocean สร้างการรับรู้ของแบรนด์ผ่านโซเชียลมีเดียซึ1งมีคน

ติดตามเพิ1มขึ [น 26,589 คน ใน Weibo ประเทศจีน และ 40,405 คน ใน Facebook ประเทศไทย และอินเดีย โดยค่าเฉลี1ยความ

ผูกพนัต่อแบรนด์ผ่านโซเชียลมีเดีย อยู่ที1ร้อยละ 12.04 ในประเทศไทย และอินเดีย สําหรับแบรนด์ Lucaris การรับรู้ของแบรนด์

ผ่านโซเชียลมีเดียมีคนติดตามเพิ1มขึ [น 38,227 คน ใน Weibo ประเทศจีน และ 32,200 คน ใน Facebook ประเทศอินเดีย 

นอกจากนี [ ผลิตภณัฑ์ชุดของขวญัสําหรับเทศกาลปีใหม่ได้รับการยอมรับและสามารถสร้างยอดขายชุดของขวญัเทศกาลเพิ1มขึ [น 

109% เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2561 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
บริษัทตั [งโรงงานอยูที่1นิคมอตุสาหกรรมบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ บนพื [นที1 82-2-11.5 ไร่ ปัจจบุนั มีเครื1องจกัรหลกั คือเตาหลอมแก้ว 

จํานวน 3 เตา เครื1องจกัรขึ [นรูปแก้วพร้อมเตาอบแก้ว จํานวน 12 ชุด )สายการผลิต (โดยเตาหลอมที1  3  และเครื1องจกัรขึ [นรูปแก้ว

ชดุที1 12 ได้ถกูติดตั [งเสร็จและเริ1มดําเนินการผลติจริงในปลายปี 2553 กําลงัการผลติรวม ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงันี [ 
 

2562 2561 2560 2559 2558 

กาํลังการผลิตจริง (ตัน) 50,310 54,087 50,154 51,944 54,052 

กาํลังการผลิตจริง (ล้านชิ 7น) 121 132 123 126 128 

หมายเหต ุ   : บริษัทมีการหยดุเครื1องจกัรบางสว่นเพื1อซอ่มบํารุง และบริหารสินค้าคงเหลือ 

การจดัหาวตัถดุิบเพื1อผลติ 

วตัถดุิบหลกัของบริษัท ได้แก่ ทรายแก้ว หินปนู และเศษแก้ว สามารถจดัหาได้จากแหลง่วตัถดุิบภายในประเทศและตา่งประเทศได้

โดยไม่ขาดแคลน  สว่นวตัถดุิบและสารเคมีสาํคญัอื1น เช่น โซดาแอช  บริษัทจดัหาจากตวัแทนจําหน่ายในประเทศหลายรายอยา่ง

ตอ่เนื1อง โดยดําเนินการตามมาตรฐานงานจดัซื [อทั1วไป     
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ผลกระทบตอ่สิ1งแวดล้อม   

บริษัทยดึมั1นและถือเป็นนโยบายในการผลติสินค้าคณุภาพสงูและปลอดภยัในการใช้งาน และสง่ผลกระทบด้านลบตอ่สิ1งแวดล้อม     

น้อยที1สดุ ดงันั [นผู้บริหารจึงสนบัสนนุให้พนกังานทกุคนในทกุระดบัถือปฏิบตัิตามมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001:2008 รวมถึงการ

นําเอาระบบมาตรฐานความปลอดภัยและชีวะอนามัย OHSAS 18001:2007 มาปฏิบัติใช้ทั1วทั [งองค์กร นอกจากบริษัท

ตั [งเป้าหมายในการเป็นเลิศด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการแล้ว บริษัทยังดําเนินการด้วยการคํานึงและเอาใจใส่ในการ

อนรัุกษ์ธรรมชาติและสิ1งแวดล้อมโดยบริษัทได้ดําเนินการในเรื1องตอ่ไปนี [ 

• ลดมลภาวะในอากาศและสิ1งปฏิกลูในทกุขบวนการผลติ 

• ลดการใช้ และเพิ1มการนํากลบัมาใช้ใหม ่และการนําไปใช้ในวตัถปุระสงค์อื1นๆ รวมถึงการบริหารการสญูเสยีตา่งๆ 

• มุง่เน้นเรื1องความปลอดภยัสาํหรับพนกังานในทกุสถานประกอบการของบริษัท 

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการด้านสิ1งแวดล้อม ISO 41 001 เมื1อวนัที1 9 กมุภาพนัธ์ 2559 
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3. ปัจจัยความเสี�ยง 
ความเสี1ยงจากอตัราแลกเปลี1ยน 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยสง่สนิค้าออกจําหนา่ยสนิค้าไปยงัตา่งประเทศทําให้มีรายได้เป็นสกลุเงินตา่งประเทศ โดยมีสกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั  บริษัทจึงป้องกนัความเสี1ยงจากอตัราแลกเปลี1ยนเงินตราต่างประเทศโดยการทําสญัญาซื [อขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้าเพื1อลดความผนัผวน  

ความเสี1ยงด้านสภาพคลอ่ง  

บริษัทจําหน่ายสินค้าและจัดหาปัจจัยการผลิตภายใต้เงื1อนไขเงินสดและการให้และรับสินเชื1อ และมีภาระสินเชื1อจากสถาบัน
การเงินระยะสั [นเพื1อเป็นทนุหมนุเวียน และสินเชื1อระยะยาวเพื1อใช้ในการขยายกําลงัการผลิตและจดัหาสินทรัพย์ถาวร อย่างไรก็
ตาม ความเสี1ยงในการจดัสรรเงินทนุหมนุเวียนให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและการชําระหนี [นั [นอยูใ่นระดบัตํ1า เนื1องจากบริษัท
รักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการจัดหาปัจจัยการผลิตและการดําเนินงานอื1นๆ รวมทั [งมีการ
บริหารลกูหนี [ และรักษาวงเงินสนิเชื1อให้มีความเพียงพอตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท  

ความเสี1ยงด้านการให้สนิเชื1อ 

บริษัทจําหนา่ยสนิค้าภายใต้เงื1อนไขสนิเชื1อทั [งในประเทศและตา่งประเทศ จึงมีความเสี1ยงที1ลกูค้าหรือคูส่ญัญาไมส่ามารถชําระหนี [
ให้แก่บริษัทตามเงื1อนไขที1ตกลงไว้เมื1อครบกําหนด บริษัทควบคมุความเสี1ยงดงักล่าวโดยกําหนดให้มีนโยบายและขั [นตอนการ
พิจารณาสินเชื1อ โดยให้มีการวิเคราะห์และทบทวนฐานะทางการเงินของลกูค้าอย่างสมํ1าเสมอ เพื1อให้มั1นใจวา่บริษัทได้ขายสนิค้า
และให้บริการแก่ลกูค้าที1มีประวตัิสินเชื1ออยูใ่นระดบัที1เหมาะสม นอกจากนี [ ยงัมีการให้ลกูค้าวางหลกัประกนัวงเงินสนิเชื1อในรายที1
มีความเสี1ยงสงู สาํหรับลกูค้าตา่งประเทศจะมีการขายภายใต้เงื1อนไข L/C   

ความเสี1ยงจากการเปลี1ยนแปลงอตัราดอกเบี [ย 

เนื1องจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ขึ [นอยู่กบัการเปลี1ยนแปลงของอตัราดอกเบี [ยในตลาด และธุรกรรมการเงินของ
บริษัทที1เกี1ยวข้องกบัอนพุนัธ์อตัราดอกเบี [ยจะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารสงูสดุของสายงานบญัชีการเงิน บริษัทมีความเสี1ยง
ที1อยูใ่นระดบัตํ1า 

ความเสี1ยงด้านการผลติ   

วตัถุดิบส่วนใหญ่ที1ใช้ในการผลิตนั [น บริษัทจัดหาได้จากแหล่งวตัถุดิบภายในประเทศและจากบริษัทตวัแทนนําเข้า   ที1ผ่านมา 
ราคาวตัถดุิบมีความผนัผวนในระดบัที1ควบคมุได้ แตเ่นื1องจากการผลติแก้วมีความต้องการใช้พลงังานสงู ราคาพลงังานโดยเฉพาะ
อย่างยิ1งราคาก๊าซธรรมชาติและราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต บริษัทได้ตระหนกัถึงผล
ดงักลา่วจึงมีการวางแผนการใช้และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื1องจกัรอย่างตอ่เนื1อง เน้นกระบวนการประหยดัพลงังานใน
ทกุขั [นตอนการผลติ ลดจํานวนของเสยี  
นอกจากนี [อะไหลแ่ละสว่นประกอบของเครื1องจกัรและอปุกรณ์สว่นใหญ่ต้องมีการนําเข้าจากผู้ผลิตในตา่งประเทศ บริษัทได้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื1องในด้านความรู้และทักษะของช่างและวิศวกรทําให้สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื1องจักรได้อย่างเต็ม
ประสทิธิภาพและยืดระยะเวลาการใช้งานไปได้นานขึ [น 
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การจัดการและการกาํกับดแูลกจิการ 
4. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกที1มีรายชื1อปรากฏตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี [ 

ลาํดับที� ชื�อสกุล จาํนวนหุ้น ร้อยละ  
1 บริษัท โอเชี1ยนโฮลดิ [ง จํากดั 7,000,000 32.82  
2 นายกีรติ อสัสกลุ และคูส่มรส 2,076,330 9.73  
3 นายวีรวฒุิ อสัสกลุ และคูส่มรส 1,632,131 7.65  
4 TOYO-SASAKI GLASS CO.,LTD. 630,715 2.96  
5 นางนสุรา บญัญตัิปิยพจน์ 517,613 2.43  
6 นายสรุพล อสัสกลุ 245,218 1.15  
7 นายนภทัร อสัสกลุ 94,239 0.44  
8 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS 94,100 0.44  
9 น.ส. สดุารัตน์ วิทยฐานกรณ์ 32,800 0.15  
10 นายธรัณ โอศิริ 5,000 0.02 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท โอเชี1ยนโฮลดิ [ง จํากดั ถือหุ้นของบริษัทจํานวน 7,000,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 32.82 โดยที1บริษัท โอเชี1ยน           

โฮลดิ [ง จํากดั มีกลุม่ตระกลูอสัสกลุเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นจํานวน 9,492,792 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.45 ของจํานวนหุ้นที1จําหนา่ย

ได้แล้วทั [งหมด ซึ1งมีธุรกิจหลกัประเภทประกนัชีวิตและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลกั ทั [งนี [การ

จ่ายเงิน ปันผลจะต้องเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 45 ซึ1งกําหนดวา่ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื1นนอกจากเงินกําไร 

เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั โดยได้รับการอนมุตัิจากที1ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที1บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสม

อยู ่ห้ามมิให้แบง่เงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั [งคราว เมื1อเห็นวา่บริษัทมีผลกําไร

สมควรพอที1จะทําเช่นนั [น และเมื1อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที1ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทในช่วง 5 ปีที�ผ่านมามีดงันี 7 

ผลการดาํเนินงาน 
ประจาํปี 

อัตรากาํไร(ขาดทุน) 
ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 

อัตราเงนิปันผลต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

อัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อ
กาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 

2558 6.26 3.13 50 
2559 4.43 2.22 50 
2560 3.09 1.55 50 
2561 1.15 0.57 50 
2562* 0.85 0.57 67 

*หมายเหต ุ : การจา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปีจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที1ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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5. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอ่ย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้ดแูลสายงานหลกัได้แก่ 1) สายงานพฒันาลกูค้าและ

ช่องทางจดัจําหนา่ย 2) สายงานการผลติ 3) สายงานบญัชีการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สายงานทรัพยากรบคุคล  

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ ความชํานาญและประสบการณ์ที1เกี1ยวข้อง

กบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท กรรมการแตล่ะทา่นมีความเป็นอิสระในการกําหนดกลยทุธ์ ทิศทาง นโยบายและพนัธกิจของบริษัท 

เพื1อประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูร่วมกนัวางแผนธุรกิจ  และกําหนดกลยทุธ์ 

รวมถึงการบริหารความเสี1ยง 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั [งสิ [นจํานวน 9 ทา่น เป็นกรรมการที1มีสว่นร่วมในการบริหาร 1 ทา่น ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหาร

จํานวน 3 ทา่น และกรรมการอิสระจํานวน 5 ทา่น ซึ1งมากกวา่กึ1งหนึ1งของกรรมการทั [งคณะทําให้เกิดการถ่วงดลุกนัอยา่งเหมาะสม  

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลดงัรายนามตอ่ไปนี [ 

ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์  ประธานกรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายกีรต ิอสัสกลุ กรรมการ  
3. นายวรกานต์ ชโูต กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์   กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ 
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ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 

5. นายธชัพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

6. นายชยัประนิน วิสทุธิผล  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

7. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ 
8. นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

กรรมการซึ1งมีอํานาจลงลายมือชื1อแทนบริษัทคือ นายกีรติ อสัสกุล  นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์  นายนภทัร อสัสกุล และนางสาวจริยา         

แสงไชยญา สองในสี1คนนี [ ลงลายมือชื1อร่วมกนั พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการ 

บริษัทแบง่แยกบทบาทหน้าที1ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน และได้กําหนดอํานาจหน้าที1และ

ความรับผิดชอบไว้ในหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความ

รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น กรรมการแตล่ะคนถือเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทั [งหมดและต้องดํารงความเป็นอิสระในการกํากบัดแูลให้การ

ดําเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื1อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั [งนี [ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั [งกรรมการ

ผู้จดัการให้เป็นผู้ รับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทตามกลยทุธ์ที1วางไว้ คณะกรรมการมีอํานาจ หน้าที1และความรับผิดชอบ

หลกัดงันี [  

1. กําหนดและอนมุตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ อดุมการณ์ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื1อ

ผลประโยชน์ที1สมดลุและยั1งยืนของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย โดยเฉพาะเพื1อสร้างความมั1งคั1งให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื1อง 

2. ควบคุมให้การบริหารบริษัทกระทําไปด้วยความสุจริตเที1ยงตรง เพื1อผลประโยชน์สงูสดุของกิจการ และอยู่ภายในกรอบของ

กฎหมายและข้อกําหนดอื1นๆ ของทางราชการ อีกทั [งเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที1ประชมุ 

ผู้ ถือหุ้น 

3. ทบทวนและให้ความเห็นชอบตอ่แผนกลยทุธ์หลกัของบริษัท งบประมาณและแผนการดําเนินงาน  

4. ดแูลให้มีระบบการควบคมุภายในและระบบการบริหารความเสี1ยงที1มีประสทิธิผล  

5. ดแูลให้มีระบบการตรวจสอบที1มีประสทิธิผล ทั [งการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระและผู้ตรวจสอบภายใน  

6. สอบทานและอนมุตัิงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี เพื1อให้รายงานที1นําเสนอตอ่สาธารณชนถกูต้องและแมน่ยํา 

7. กํากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าที1ของคณะผู้บริหารให้บริหารกิจการอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี1ยงในระดบัที1บริหารจดัการ

ได้ ในกรอบของหลกับรรษัทภิบาลและปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ โดยกําหนดให้คณะผู้บริหารต้องรายงาน

ผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการอยา่งสมํ1าเสมอ  

8. ดแูลแผนการพฒันาผู้บริหาร รวมทั [งนโยบายเรื1องคา่ตอบแทน และแผนการแตง่ตั [งผู้บริหารคนใหมเ่มื1อคนเก่าพ้นวาระ  



 
26 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชมุเป็นประจําทกุเดือน และอาจมีการประชมุครั [งพิเศษเพื1อพิจารณาเรื1องสาํคญั โดยเลขานกุาร

บริษัทจะแจ้งกําหนดการลว่งหน้าทั [งปีให้กรรมการแตล่ะทา่นรับทราบในการประชมุคณะกรรมการครั [งสดุท้ายของปี ในการประชมุ         

แต่ละครั [งจะมีการกําหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชดัเจน โดยมีวาระรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทเป็นวาระ

ประจํา ในการประชมุคณะกรรมการแตล่ะครั [งเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ ระเบียบวาระการประชมุ และเอกสาร

ประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัทําการ เพื1อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอในการประชมุแต่ละ

ครั [ง ประธานกรรมการทําหน้าที1ประธานในที1ประชุม ในกรณีที1ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที1ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที1ได้ 

ให้กรรมการซึ1งมาประชมุเลอืกกรรมการทา่นหนึ1งเป็นประธานที1ประชมุ  

ในการพิจารณาเรื1องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที1ประชุม ได้จดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิด

โอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นในเรื1องต่างๆ อย่างอิสระ การลงมติในที1ประชุม ให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคน

หนึ1งมีเสียงหนึ1งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ1งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื1องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื1องนั [น กรณีคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานในที1ประชมุออกเสียงเพิ1มขึ [นอีกหนึ1งเสียงเป็นเสียงชี [ขาด นอกจากนี [ คณะกรรมการ ได้ให้ความสําคญัเรื1องการ

จดัการเกี1ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้มีการรายงานเรื1องการถือครองหลกัทรัพย์ รวมถึงรายงานการมสีว่นได้

ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมแต่ละครั [งเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที1

จดัทํารายงานการประชมุ และจดัเก็บรายงานการประชมุที1ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการในครั [งถดัไป ณ สาํนกังานเลขานกุาร

บริษัทพร้อมเอกสารประกอบการประชมุเพื1อสะดวกในการตรวจสอบและอ้างอิง   

สําหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุจํานวน 12 ครั [ง และประชุมเพื1อพิจารณากําหนดกลยทุธ์ระยะยาวจํานวน 1 

ครั [ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุจํานวน 4 ครั [ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีการประชมุจํานวน 

3 ครั [ง ในระหว่างปี กรรมการที1ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกนัอย่างน้อย 1 ครั [งเพื1อหารือถึงแนวทางในการดําเนินธุรกิจ

โดยไมม่ีฝ่ายบริหารร่วมด้วย  

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทประจาํปี 2562 

รายชื�อกรรมการ ประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

ประชุมเพื�อ
พิจารณา

กาํหนดกล
ยุทธ์ระยะยาว 

ประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประชุม
คณะกรรมการ

สรรหาและ
พิจาณา

ค่าตอบแทน 

ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้น 
ครั7งที� 40 

1. นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์   8/12 1/1 - 3/3 1/1 

2. นายกีรต ิอสัสกลุ 10/12 1/1 - - 1/1 

3. นายวรกานต์ ชโูต 9/12 1/1 4/4 - - 

4. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์   9/12 1/1 4/4 3/3 1/1 

5. นายธชัพล โปษยานนท์  11/12 1/1 2/4 - 1/1 

6. นายชยัประนิน วิสทุธิผล  10/12 1/1 4/4 - - 
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รายชื�อกรรมการ ประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

ประชุมเพื�อ
พิจารณา

กาํหนดกล
ยุทธ์ระยะยาว 

ประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประชุม
คณะกรรมการ

สรรหาและ
พิจาณา

ค่าตอบแทน 

ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้น 
ครั7งที� 40 

7. นายแมทธิว กิจโอธาน 5/12 1/1 - - 1/1 

8. นายนภทัร อสัสกลุ 11/12 1/1  - 3/3 1/1  

9. นางสาวจริยา แสงไชยญา  11/12 1/1 - - 1/1 

การเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท                                            

รายชื�อกรรมการ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 

(จาํนวนหุ้น) 

ซื 7อ/ขาย/โอน/ 

ระหว่างปี 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 

(จาํนวนหุ้น) 

1. นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์   - - - 

2. นายกีรต ิอสัสกลุ และคูส่มรส 2,076,330 - 2,076,330 

3. นายวรกานต์ ชโูต - - - 

4. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์   - - - 

5. นายธชัพล โปษยานนท์  - - - 

6. นายชยัประนิน วิสทุธิผล  - - - 

7. นายแมทธิว กิจโอธาน - - - 

8. นายนภทัร อสัสกลุ 94,239 - 94,239 

9. นางสาวจริยา แสงไชยญา - - - 

 

ผู้บริหาร  

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยบคุคลจํานวน 5 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี [  

1. นางสาวจริยา แสงไชยญา  กรรมการผู้จดัการ  
2. นางญาดา แอนดาริส  ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบคุคล 
3. นายเสถียร ศรีใสคํา ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานบญัชีการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นายอเูดย์ แชงการ์ เวอร์มา  ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานพฒันาลกูค้าและช่องทางจดัจําหนา่ย 

5. นายกฤษณะ ไพโรจน์1 ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานการผลติ 
  

                                              

1นายกฤษณะ ไพโรจน์ เข้าดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานการผลิต เมื1อวนัที1 1 พฤษภาคม 2562 
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คณะกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารเป็นประจําทกุเดอืน และจะมีการประชมุครั [งพิเศษร่วมกบัพนกังานระดบัผู้จดัการ

เพื1อประเมินสภาพตลาดและการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชมุจํานวน 12 ครั [ง และ

ประชมุครั [งพิเศษนอกสถานที1ร่วมกบัพนกังานระดบัผู้จดัการ 1 ครั [ง  

ขอบเขต อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 

1. จดัทํา และนําเสนอตอ่คณะกรรมการ 

- นโยบาย กลยทุธ์ และงบประมาณประจําปีของบริษัท  

- โครงการลงทนุด้านตา่งๆ อาทิเชน่ การลงทนุด้านการผลติ การพฒันาเครื1องจกัร  

- วางแผนกําลงัคน สวสัดิการและคา่ตอบแทนพนกังานให้มคีวามเหมาะสม   

2. ติดตาม กํากบัดแูล และรายงานตอ่คณะกรรมการ 

- การดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์ และงบประมาณซึ1งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

- รายงานผลการดาํเนินงานด้านการขาย การเงิน และการผลติ ประจําเดือน 

- กํากบัดแูลและติดตามให้มกีารรายงานผลการประเมินความเสี1ยงระดบัองค์กรเป็นรายไตรมาส พร้อมทั [งตดิตามความ

เสี1ยงที1มีสาระสาํคญั  

3. อื1นๆ ตามที1ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

การเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

รายชื�อผู้บริหาร ณ วันที� 
1 มกราคม 2562 

)จาํนวนหุ้น(  

ซื 7อ/ขาย/โอน/ 
ระหว่างปี 

)จาํนวนหุ้น(  

ณ วันที�  
31 ธันวาคม 2562 

)จาํนวนหุ้น(  

1. นางสาวจริยา แสงไชยญา - - - 

2. นางญาดา แอนดาริส - - - 

3. นายเสถียร ศรีใสคาํ - - - 

4. นายอเูดย์ แชงการ์ เวอร์มา - - - 

5. นายกฤษณะ ไพโรจน์ - - - 
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เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแตง่ตั [งนางรักดี ภกัดีชมุพล ดํารงตําแหนง่เลขานกุารบริษัท โดยมีหน้าที1จดัการประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั [งจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น แบบ

แสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที1กฎหมายกําหนด โดย

เลขานุการบริษัทที1ได้รับการแต่งตั [ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับ และหลักการกํากับดูแลกิจการที1ดี โดยเลขานุการบริษัทผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ ทํางานสนับสนุน

คณะกรรมการจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ชื�อ - สกุล  /ตาํแหน่ง  
 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

นางรักดี ภกัดีชมุพล 

เลขานกุารบริษัท และ
ผู้จดัการบริหารความ
เสี1ยงองค์กร 

45 - ปริญญาโท  สาขาวิชาการกํากบั
ดแูลกิจการ  คณะพาณิชย์ศาสตร์ 
และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บณัฑิต  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2558 – ปัจจบุนั 
 
2557 – 2558 

เลขานุการบริษัท และผู้ จัดการ
บริหารความเสี1ยงองค์กร 
ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
บมจ. โอเชียนกลาส 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในอตัราที1เหมาะสมกับภาระหน้าที1และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที1

เทียบเคียงได้กบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่บริษัทที1มีขนาดใกล้เคียงกนัในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และมีการทบทวน

ทกุปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณาและนําเสนอค่าตอบแทนที1เหมาะสมต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื1อพิจารณานําเสนอตอ่ที1ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื1ออนมุตัิ  

สําหรับค่าตอบแทนผู้ บริหาร บริษัทมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที1เหมาะสมโดยใช้มูลค่าตอบแทนของบริษัทใน

อตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั รวมทั [งผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบตัิงานมาประกอบการพิจารณา  

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 

ที1ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 (ครั [งที1 40) มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนประจําปี 2562 และค่าตอบแทนที1เป็นโบนสัในอตัราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผล รวมซึ1งจ่ายจากผลกําไรจาก

การดําเนินงานของปีรอบบญัชีที1เพิ1งสิ [นสดุลง ปัดเศษขึ [น/ลงให้เต็มจํานวน 10,000 บาท ซึ1งเท่ากบัจํานวน 160,000 บาท และได้

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรให้กรรมการแตล่ะทา่นตอ่ไป   

ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

คณะกรรมการบริษัท   
 

ประธานกรรมการ 81,000 81,000 
กรรมการ 45,000 45,000 
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1. ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

คณะกรรมการตรวจสอบ      

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,200 25,200 

 กรรมการตรวจสอบ 18,000  18,000  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,700  15,700  

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 11,200 11,200 

2. ค่าตอบแทนที�เป็นโบนัส  

- คณะกรรมการตามที1ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น จึงได้จดัสรรค่าตอบแทนที1เป็นโบนสัให้กรรมการที1ไม่ดํารงตําแหนง่

ผู้บริหารจํานวน 8 ทา่น ทา่นละ 20,000 บาท ในการประชมุคณะกรรมการครั [งที1 5/2562 เมื1อวนัที1 13 พฤษภาคม 2562  

3. ค่าตอบแทน และสวัสดิการอื�น  

- ไมม่ี  

ดงันั [น ในปี 2562 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ย ให้แก่กรรมการจํานวน  9 ท่าน รวมเป็นเงิน  6,699, 600 บาท   

   (หน่วย : บาท) 
รายชื�อกรรมการบริษัท ผลตอบแทนใน

ฐานะกรรมการ 
 

ผลตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ผลตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ

สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

โบนัสกรรมการ 
 

รวมทั 7งสิ 7น 
 

1. นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ 972,000 - 134,400 20,000 1,126,400 
2. นายกีรต ิอสัสกลุ 540,000 - - 20,000 560,000 

3. นายวรกานต์ ชูโต 540,000 302,400 - 20,000 862,400 
4. นายชชัวนิ เจริญรัชต์ภาคย์ 540,000 216,000 188,400  20,000 964,400 
5. นายธัชพล โปษยานนท์ 540,000 216,000 - 20,000 776,000 

6. นายชยัประนิน วสิุทธิผล 540,000 216,000 - 20,000 776,000 
7. นายแมทธิว กิจโอธาน 540,000 - - 20,000 560,000 
8. นายนภทัร อสัสกลุ 540,000 - 134,400 20,000 694,400 

9. นางสาวจริยา แสงไชยญา 540,000 - - - 540,000 

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1. คา่ตอบแทนที1เป็นตวัเงิน 

- ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน เงินช่วยเหลือค่ารถและค่าเดินทางประจําตําแหน่ง เงิน

ช่วยเหลือค่าโทรศพัท์มือถือประจําตําแหน่ง และเงินโบนสัประจําปี ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทจํานวน 5 ราย รวมเป็นเงิน

ทั [งสิ [น 25,206, 822 บาท 
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2.  คา่ตอบแทนอื1น 

- เงินกองทนุสาํรองเลี [ยงชีพ บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสาํรองเลี [ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอตัราสว่นร้อยละ 

3 – 5 ส่วนผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 – 5 โดยในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี [ยงชีพให้

ผู้บริหาร 5 ราย รวมเป็นเงินทั [งสิ [น 1,010,250 บาท  

บุคลากร 

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีพนกังานรวมทั [งสิ [นจํานวน 750 คน โดยแบง่เป็น พนกังานที1สงักดัในสายงานพฒันาลกูค้า และ

ช่องทางจดัจําหนา่ย รวมทั [งสายงานสนบัสนนุต่างๆ จํานวน 183 คน และพนกังานที1สงักดัในสายงานการผลิตอีกจํานวน 567 คน        

โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทน และเงินผลประโยชน์ให้แก่พนักงานเป็นเงินทั [งสิ [น 340,514,775.83 บาท ซึ1งเงิน

ค่าตอบแทน และเงินผลประโยชน์นี [หมายรวมถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวมทั [งเงินเบี [ยเลี [ยง และเงิน

ช่วยเหลือประเภทต่างๆ ตามลักษณะงาน เงินช่วยเหลือค่ารถและค่าเดินทางประจําตําแหน่งผู้ จัดการ เงินช่วยเหลือค่า

โทรศพัท์มือถือประจําตําแหนง่ผู้จดัการ เงินโบนสัประจําปี เงินรางวลัพิเศษเงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุสาํรองเลี [ยงชีพ

ที1จ่ายให้กบัพนกังานที1ไมใ่ช่ระดบัผู้บริหารทั [งหมด  

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน   

เป้าหมายของบริษัท คือ  การมอบสนุทรียภาพในการใช้ชีวิตผ่านทางผลิตภณัฑ์เครื1องแก้วคุณภาพดี   บริษัทมีความเชื1ออย่าง

จริงใจในการให้โอกาสพนกังาน “ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ สร้างสรรค์งานให้มีสขุ เติบโตในแบบที1เป็นคณุ” ทุกขณะที1ทํางานกบั

บริษัท (A Career with Life’s Pleasure) พนักงานจะได้รับโอกาสในการเลือกเส้นทางอาชีพของตนเองไปพร้อมกับโอกาสในการ

เรียนรู้และพฒันา เพื1อสร้างผลงานและเติบโตก้าวหน้าได้อย่างเต็มศกัยภาพควบคู่ไปกับตราสินค้าและทีมบคุลากรของบริษัท เพื1อ

ขบัเคลื1อนและสร้างการเจริญเติบโตที1ยั1งยืนให้แก่บริษัท 

บริษัทเชื1อว่าพนกังานเป็นทรัพยากรที1มีค่าที1สดุของบริษัท จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพฒันาอย่างต่อเนื1องเพื1อให้พนกังานได้

เพิ1มพูนความรู้และมีทกัษะที1จําเป็นสําหรับการปฏิบตัิงานที1สอดคล้อง และสนบัสนุนธุรกิจให้เจริญเติบโตได้ในสภาวการณ์ที1

เปลี1ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจบุนั รวมทั [งเพื1อสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าของบริษัท  

บริษัทเชื1อมั1นในการให้โอกาสในการจ้างงาน การปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม และการจ่ายผลตอบแทนที1เหมาะสม

กับตําแหน่งงานและผลการปฏิบตัิงาน  ตําแหน่งงานแต่ละหน้าที1เปิดกว้างพร้อมให้พนกังานทุกคนเรียนรู้ พฒันาและเติบโตได้

เต็มที1ตามศกัยภาพของตน 

ในปี 2562 ที1ผ่านมา บริษัทได้จดัหลกัสตูรการฝึกอบรมและพฒันาภายในองค์กรเพื1อเพิ1มศกัยภาพและพฒันาทกัษะการทํางาน 

รวมทั [งเสริมสร้างความเข้าใจเรื1องคณุค่าหลกัและวฒันธรรมองค์กรให้แก่พนกังานของบริษัท โดยแบ่งประเภทของหลกัสตูรการ

ฝึกอบรมและพฒันาออกเป็น 4 ประเภท  

1. หลกัสตูรการพฒันาทกัษะความเป็นผู้ นํา (Leadership Skills)    จํานวน 10 หลกัสตูร รวม 19 รุ่น 

2. หลกัสตูรการพฒันาทกัษะทั1วไป (General Skills)      จํานวน 22 หลกัสตูร รวม 39 รุ่น 

3. หลกัสตูรการพฒันาทกัษะตามสายงาน (Functional Skills)     จํานวน 18 หลกัสตูร รวม 21 รุ่น 

4. หลกัสตูรการสร้างวฒันธรรมองค์กร (Culture Enhancement)     จํานวน   2  หลกัสตูร รวม  4 รุ่น   
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นอกจากนี [บริษัทได้สง่พนกังานเข้าร่วมการฝึกอบรมและพฒันากบัสถาบนัฝึกอบรมภายนอกบริษัท เป็นจํานวนทั [งสิ [น  46 หลกัสตูร 

โดยรวมแล้วในปี 2562 พนกังานของบริษัทมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมและพฒันารวมทั [งสิ [น 596 คน จากพนกังานทกุระดบั

ทั [งหมด 658 คน (อ้างอิงจากข้อมลูกําลงัคน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ซึ�งไม่รวมพนกังานที�ลาออก และเกษียณอายรุะหว่างปี)  

คิดเป็นชั1วโมงการฝึกอบรมและพฒันาเฉลี1ย 26.4 ชั1วโมง/คน/ปี 

บริษัทยอมรับและให้ความสาํคญักบัความหลากหลายของพนกังาน  บริษัทยดึมั1นในหลกัความเสมอภาค การวา่จ้างและการเลื1อน

ตําแหนง่พนกังานกระทําไปตามความประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถและคณุสมบตัขิองแตล่ะบคุคล

ที1เหมาะสมกบัตําแหนง่งานที1บริษัทเห็นควรให้มี โดยไมค่ํานงึถึงเชื [อชาติ สญัชาติ สผิีว ความเชื1อทางศาสนา เพศ อาย ุสถานภาพ

สมรสหรือสถานะอื1นใดที1กฎหมายคุ้มครองไว้ บริษัทจะไมว่่าจ้างผู้ ที1มีอายตุํ1ากวา่เกณฑ์ที1กฎหมายกําหนด นอกจากนี [บริษัทจะไม่

ใช้แรงงานที1ไมส่มคัรใจหรือแรงงานผิดกฎหมายเป็นอนัขาด 

บริษัทให้ความสาํคญัและเคารพในความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และยดึมั1นที1จะให้โอกาสทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั เราสง่เสริมให้มี

บรรยากาศในการทํางานที1ปราศจากการแบง่แยก และการถกูคกุคามใดๆ  

นอกจากนี [ บริษัทยังมุ่งมั1นที1จะดูแลเรื1องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาและ

เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร รวมทั [งการสร้างบรรยากาศที1ดีในการทํางาน 

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทสอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบังคับของกฎหมาย บริษัทถือเป็นความ

รับผิดชอบที1จะต้องดูแลให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที1เกี1ยวข้องกับหน้าที1งานของตน บริษัทมี

นโยบายดแูลให้สภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปราศจากการปฏิบตัิด้วยอคติและการกีดกนั รวมทั [งการคกุคามหรือลว่งละเมิด

ใดๆ พนกังานของบริษัททกุคนมีสทิธิในการร้องเรียน  ร้องทกุข์หรือรายงาน เกี1ยวกบัการละเมิดสิทธิสว่นบคุคลหรือสิทธิมนษุยชน  

การล่วงละเมิดหรือคุกคาม การกลั1นแกล้ง หรือการกระทําที1ไม่เป็นธรรมที1เกิดขึ [นกับตนเองและผู้ อื1น โดยแจ้งเรื1 องไปยัง

ผู้ บังคับบัญชาหรือ ผู้ บริหารและผู้ จัดการในสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทจะสืบสวนเหตุการณ์ที1ได้รับแจ้งทันที และจะ

ดําเนินการจัดการและแก้ไขการกระทําอย่างทนัท่วงที บริษัทให้การรับรองว่าจะคุ้มครองบุคคลที1เป็นผู้ รายงานอย่างเหมาะสม 

ข้อมลูที1แจ้งมาจะถกูรักษาไว้เป็นความลบัและจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่หน้าที1งานชื1อเสยีงหรือการจ้างงาน  
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6. การกาํกับดูแลกจิการ 

นโยบายเกี�ยวกับการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยอ้างอิงจากหลกัการกํากับดูแลกิจการที1ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน   ตาม

แนวทางที1ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยได้จดัทํา “หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการตามหลกับรรษัทภิบาล” เพื1อ

เป็นแนวทางแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยดึเป็นหลกัในการดําเนินธุรกิจ มีการบริหารจดัการด้วยความซื1อสตัย์สจุริต 

ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคบัที1เกี1ยวข้อง บริษัทดําเนินธุรกิจตามแนวทางที1ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบ ถกูต้องตามกฎหมาย และ

เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ภายใต้กรอบของจริยธรรมที1ดี โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกนัที1จะกํากับดแูลให้การดําเนินงานของคณะ

ผู้บริหารมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเที1ยงธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี [ บริษัทยงักําหนดให้มีจรรยาบรรณในการ

ดําเนินธุรกิจ เพื1อให้ผู้บริหารและพนกังานถือปฏิบตัิ จรรยาบรรณนี [กําหนดขึ [นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบ อนัเป็นพื [นฐาน

ของอดุมการณ์ของบริษัทซึ1งได้แก่  คณุภาพ ความซื1อสตัย์สจุริต การให้โอกาส การเคารพและให้เกียรติซึ1งกนัและกนั  

การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดี 

(1) สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทให้ความเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ทกุราย โดยสนบัสนนุ สง่เสริม และอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิพื [นฐาน

ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที1เกี1ยวข้อง อาทิเช่น สทิธิในการซื [อ ขาย โอน หลกัทรัพย์อยา่งอิสระ การได้รับสว่นแบง่ผลกําไร การเข้าร่วม

ประชมุ  ผู้ ถือหุ้น และการแสดงความคิดเห็นในที1ประชมุอยา่งอิสระ โดยบริษัทได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชมุ การเสนอ

ชื1อบคุคลเพื1อรับการเลือกตั [งเป็นกรรมการ และการสง่คําถามล่วงหน้า ตามเกณฑ์ที1บริษัทกําหนด โดยได้เผยแพร่รูปแบบวิธีการบน

เว็บไซต์ของบริษัท http://www.oceanglass.com/th/investor_info03.html ตลอดจนแจ้งข่าวให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

บริษัทมีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้คดัเลือกสถานที1จดัประชุมที1มีระบบขนสง่มวลชนที1

เข้าถึงและเพียงพอเพื1อให้ผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมได้อย่างสะดวก ในการประชุมบริษัทดําเนินการจัดประชุมโดยใช้วิธีการที1ง่ายไม่

สลบัซบัซ้อนซึ1งผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทกุคราวที1จดัขึ [น โดยบริษัทได้จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ

ประชุมลว่งหน้าก่อนวนัประชุมตามหลกัเกณฑ์ที1กําหนด เอกสารดงักลา่วรวมถึงรายละเอียดวาระการประชุม และความเห็นของ

คณะกรรมการในวาระตา่งๆ เพื1อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาก่อนวนัประชมุ  

ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเพื1อลงคะแนนเสียง และหากเป็นความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นก็อาจจะมอบหมายให้ตวัแทน

มาร่วมประชุมก็ได้ หรืออาจจะมอบสิทธิการเข้าร่วมการประชุมให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้แทนและลงคะแนนเสียงตาม

ต้องการก็ได้ สาํหรับการลงคะแนนเสยีงให้ถือวา่แตล่ะหุ้นเทา่กบัคะแนนเสยีงหนึ1งคะแนน และหุ้นทกุหุ้นมีสทิธิเทา่เทียมกนั  

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทสามารถลงทะเบียนเพื1อเข้าร่วมการประชมุได้ 2 ชั1วโมงก่อนถึงกําหนดการประชุม ประธานที1ประชมุดําเนินการ

ประชุมตามลําดบัวาระที1แจ้งในหนงัสือนดัประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเรื1องตา่งๆ ในแตล่ะ

วาระอย่างเต็มที1 นอกจากนี [ ผู้ ถือหุ้นคนหนึ1งหรือหลายคนซึ1งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที1จําหนา่ยได้

ทั [งหมด  จะเข้าชื1อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื1อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรื1องและ
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เหตุผลในการที1ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นที1

ครบถ้วน ถกูต้อง และจดัเก็บบนัทกึการประชมุดงักลา่วเพื1อให้ผู้ ถือหุ้นและ ผู้ ที1เกี1ยวข้องสอบทานและตรวจสอบได้ตลอดเวลา ในปี 

2562 บริษัทได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีซึ1งจดัโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สมาคมบริษัท

จดทะเบียน และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในระดบั 96 คะแนน  

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคนอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ซึ1งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทั [งนี [ นอกจากการรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัตามที1เปิดเผยในข้อ )1  (สทิธิของ

ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบตัิการใช้ข้อมลูภายในเพื1อป้องกนัการแสวงหาประโยชน์จากข้อมลูของบริษัทแก่ตนเองหรือผู้ อื1น

ในทางมิชอบซึ1งอาจสง่ผลกระทบตอ่การเคลื1อนไหวของราคาซื [อขายหลกัทรัพย์ และก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ผู้ ถือหุ้น 

2.1 แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการได้กําหนดแนวปฏิบตัิในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยกําหนดให้เป็นสว่นหนึ1งใน

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และได้สื1อสารให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ โดยกรรมการ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท 

พนกังานระดบัผู้จดัการ และบุคลากรทกุระดบัในแผนกบญัชีและการเงินจะได้รับหนงัสือแจ้งเตือนห้ามทําธุรกรรมซื [อ-ขาย-โอน

หลกัทรัพย์ของบริษัทตามแนวปฏิบตัิการกํากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในดงันี [ 

2.1.1 ห้ามซื [อ-ขาย-โอนหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 7 วนัก่อนวนัที1คณะกรรมการจะมีมติสาํคญั จนถึงวนัที1ได้เผยแพร่

มติตอ่สาธารณชน หรือ วนัที1คณะกรรมการมีมติในกรณีที1ไมม่ีการเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

2.1.2 ห้ามซื [อ-ขาย-โอนหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วนั จนถึงวนัที1เปิดเผยงบการเงินตอ่ตอ่สาธารณชน 

ทั [งนี [ กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี1ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั [งนี [ รวมถึงหลกัทรัพย์ที1คู่สมรสและบุตรที1ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือครองอยู่ด้วยตามหลกัเกณฑ์ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย นอกจากนี [กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีสว่นได้เสยีของตนหรือของบคุคลที1มีความเกี1ยวข้อง

ต่อบริษัท ซึ1งเป็นส่วนได้เสียที1เกี1ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 ของ พรบ.

หลกัทรัพย์ ฯ 

2.2  การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที1ต้องป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กําหนดแนวทางเพื1อป้องกนัการกระทําที1

เป็นหรือมีนยัว่าจะขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทให้เป็นสว่นหนึ1งในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัท

ได้มอบอํานาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจทบทวนและให้ความเห็นในรายการที1เกี1ยวข้องกนั โดยเฉพาะอย่างยิ1งในเรื1อง

ราคาและเงื1อนไขการขายที1ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม เมื1อกระทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก ทั [งนี [ รายละเอียดของรายการที1

เกี1ยวข้องกนัดงัปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินในรายงานประจําปี 
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(3) การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ายเป็นสาํคญัเพื1อแสดงเจตจํานงเรื1อง

นี [ บริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดระบบเพื1อดแูลและพิทกัษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั [งหมดอย่างเป็น

ธรรม และควบคมุให้มีการปฏิบตัิตามระบบที1กําหนดไว้  

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทจัดทําขึ [นเพื1อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ 

รวมทั [งได้แจกจ่ายให้พนกังานเพื1อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน สว่นประเด็นอื1นๆ ที1เกี1ยวข้อง บริษัทสื1อสารกบัพนกังานทาง

จดหมายข่าวและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ทั [งนี [ บริษัทได้มอบหมายให้แผนกบริหารทรัพยากรบคุคลทําหน้าที1ดแูลให้พนกังาน

ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและหลกับรรษัทภิบาล โดยรายงานผลตอ่คณะกรรมการเป็นระยะๆ เพื1อให้มั1นใจ

วา่พนกังานทกุระดบัปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณของบริษัทและหลกับรรษัทภิบาลอยา่งเคร่งครัด 

บริษัทกําหนดแนวทางในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลไว้ดงันี [ 

• ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั1นในการดําเนินธุรกิจอย่างสจุริต โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตและมีผลกําไรในระยะยาว เพื1อสร้างเสริม

มลูคา่สงูสดุให้บริษัทและผู้ ถือหุ้น  

• ลูกค้า บริษัทให้ความสําคญัอย่างยิ1งตอ่ความพึงพอใจของลกูค้า ด้วยการเสนอสินค้าและบริการที1มีคณุภาพดีเยี1ยมในระดบั

ราคาที1เหมาะสม 

•  คู่ ค้า บริษัทปฏิบตัิตอ่คู่ค้าตามเงื1อนไขการค้า รวมทั [งปฏิบตัิตามสญัญาอยา่งเคร่งครัด โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและความ

ซื1อสตัย์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์โดยสจุริตร่วมกนั บริษัทได้จดัทํา “หลกัจรรยาบรรณสําหรับผู้ ร่วมดําเนินธุรกิจ

กับทางบริษัทโอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)” เพื1อให้คู่ค้าลงนามก่อนการร่วมธุรกิจ ทั [งนี [ หากคู่ค้าปฏิบตัิไม่สอดคล้องกับ

จรรยาบรรณผู้ ร่วมดําเนินธุรกิจ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการดําเนินการใดๆ กบัธุรกิจโดยพิจารณาจากผลกระทบและความ

เสยีหายที1อาจเกิดขึ [น 

•  คู่แข่งทางการค้า บริษัทยึดถือและปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัทางการค้าที1เป็นธรรมและเป็นที1ยอมรับ บริษัทจะไมใ่ช้

วิธีการที1ขดักบัจริยธรรมเพื1อเอาชนะหรือทําลายคูแ่ขง่  

 บริษัทเคารพตอ่ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมุง่มั1นที1จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สนิทางปัญญาที1บริษัทเป็นเจ้าของให้พ้น

จากการถกูละเมิดหรือการถกูนําไปใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต อีกทั [งเคารพตอ่สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อื1น โดยได้กําหนด

แนวปฏิบตัิเรื1องการจดทะเบียนสทิธิบตัรและลขิสทิธิ�เครื1องหมายการค้าไว้เป็นสว่นหนึ1งของคูม่ือการดําเนินงานด้านการพฒันา

ผลติภณัฑ์ (Product Development Procedure)  

•  เจ้าหนี 7 บริษัทรักษาและปฏิบตัิตามเงื1อนไขข้อตกลงที1กระทําไว้กบัเจ้าหนี [อยา่งเคร่งครัด  

•  พนักงาน ด้วยบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานซึ1งเป็นทรัพยากรที1มีค่า บริษัทจึงได้กําหนดให้มีจรรยาบรรณด้าน

ทรัพยากรบคุคลซึ1งเป็นสว่นหนึ1งของจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท  
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นโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนา บริษัทจัดให้มีการอบรมอยู่เสมอ เพื1อให้พนักงานได้เพิ1มพูนความรู้และทักษะในการ

ปฏิบตัิงานใหม่ๆ  สอดคล้องกบัธุรกิจที1มีการเปลี1ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจบุนั โดยในแตล่ะปี พนกังานควรได้รับการอบรมเฉลี1ย

ไมน้่อยกวา่ 6 ชั1วโมง/คน/ปี 

นโยบายคณุภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิ1งแวดล้อม บริษัทได้พฒันาระบบบริหารคณุภาพ ระบบการจดัการอาชีวอนา

มัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ1งแวดล้อม รวมถึงการนําแนวคิด TQM (Total Quality Management) มาใช้ในการ

บริหารธุรกิจของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพ และได้กําหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบตัิในเรื1องดงักลา่วเพื1อให้พนกังานทกุระดบั

ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื1อวันที1 3 เมษายน 2560 โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละ

หน่วยงานจะต้องสื1อสารให้พนกังานทกุระดบัในหน่วยงานรับทราบและปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด พร้อมเปิดโอกาสให้พนกังานมี

สิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงวิธีการทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานสอดคล้องกบัระบบบริหารคณุภาพ ระบบ

การจดัการอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและระบบการจดัการสิ1งแวดล้อม 

บริษัทสนบัสนนุงบประมาณ เทคโนโลยี การพฒันาความรู้ความสามารถของทรัพยากรบคุคลโดยจดัให้มีกิจกรรมสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวะอนามยั ความปลอดภัยและระบบการจัดการ

สิ1งแวดล้อม อยา่งเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอยา่งยั1งยืน  

บริษัทได้นําระบบการบริหารงานและประเมินผลทั1วทั [งองค์กร (Balance Score Card) มาใช้เพื1อกําหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายด้านความปลอดภยัและสิ1งแวดล้อม โดยในปี 2562 บริษัทได้กําหนดเป้าหมายดงัตอ่ไปนี [ 

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ทุกหน่วยงาน จํานวนชั1วโมงการทํางานตอ่เนื1องโดยไมเ่กิดอบุตัิเหตขุั [นหยดุงาน �,500,000 ชั1วโมง 
 อตัราความถี1ของการบาดเจ็บอนัตรายจากการทํางานใน 1 ล้าน ชม. IFR = 1.29 
 % การแก้ไข Near Miss = 50% 
 % การใช้อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลของพนกังาน = >85% (จากการสุม่ตรวจ) 
ทุกหน่วยงาน % การคดัแยกขยะของเสยีแตล่ะพื [นที1ถกูต้อง  =95%  
ส่วนวิศวกรรม ไฟฟ้าที1ผลติจากระบบโซลา่รูฟ (Solar Roof System) >100,000  กิโลวตั-ชม. (หนว่ย) / เดือน (After 

Commissioning) 

นอกจากนี [ บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานที1ทํางานอย่างสมํ1าเสมอ โดยในปี 2562 มีอัตราการเกิด

อบุตัิเหตแุละหยดุงานจํานวน 5 ครั [ง   

กิจกรรมสง่เสริมด้านความปลอดภยัในสถานที1ทํางานมีดงัตอ่ไปนี [ 

1. จดักิจกรรมรณรงค์ไมเ่กิดอบุตัเิหตถุึงขั [นหยดุงานตอ่เนื1อง 2,500,000 ชั1วโมง 

2. ปรับปรุงและพฒันาระบบมาตรฐานอาชีวอนามยั และความปลอดภยั OHSAS 18001:2007 และมอก. 18001:2554 เป็น 

ISO45001 มาปฏิบตัิใช้ทั1วทั [งองค์กร 

3. จดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
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4. จดัฝึกอบรมความปลอดภยัเบื [องต้นสาํหรับพนกังานให้กบัพนกังานทกุคน 

5. จดัอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภยัฯ เฉพาะงาน อาทิเช่น ความปลอดภยัในการทํางานสาํหรับผู้ปฏิบตัิงานรถยก  

ผู้ปฏิบตัิงานเกี1ยวกบัสารเคมี  

6. จดัให้มีการฝึกซ้อมดบัเพลงิขั [นต้นและอพยพหนีไฟให้กบัพนกังานทกุกะ 

7. จดัให้มีการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในแตล่ะพื [นที1ที1มีปัจจยัเสี1ยง 

8. จดัให้มีการฝึกซ้อมทีมดบัเพลงิบริษัทที1ประจําแตล่ะกะ 

9. จดัให้มีตรวจติดตามการแก้ไขสาเหตกุารเกิดอบุตัิการณ์ในพื [นที1ตา่งๆ 

10. จดักิจกรรมสง่เสริมให้พนกังานตระหนกัถึงการทํางานอยา่งปลอดภยัและการใช้อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลอยา่งตอ่เนื1อง 

11. จดัให้มีการตรวจสขุภาพพื [นฐานและตามปัจจยัเสี1ยงในงาน เพื1อเฝ้าระวงัสขุภาพของพนกังาน 

12. จดัสื1อประชาสมัพนัธ์ รณรงค์ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัของพนกังาน 

13. จดัให้มีระบบ Safety Patrol และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข 

14. จดัให้มีกิจกรรม Safety Management walk ของระดบับริหาร เพื1อเสนอแนะและสนบัสนนุการปรับปรุงด้านความปลอดภยั อา

ชีวอนามยัและสิ1งแวดล้อมให้ดีขึ [น 

15. จดัให้มีโครงการอนรัุกษ์การได้ยนิ สาํหรับพนกังานที1ทํางานในพื [นที1ที1มีความเสี1ยงเรื1องเสยีง 

16. ทบทวนมาตรการในการควบคมุการปฏิบตัิงานอบัอากาศของผู้ รับเหมาที1เข้ามาปฏิบตังิานภายในบริษัท 

•  สังคมและสิ�งแวดล้อม บริษัทเป็นพลเมืองดีในสงัคมที1บริษัทดําเนินธุรกิจ บริษัทถือเป็นหน้าที1และความรับผิดชอบที1จะต้อง

ดแูลและเคารพชมุชนที1พนกังานอาศยัอยู ่รวมทั [งสิ1งแวดล้อมที1บริษัทตั [งอยู ่บริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุให้ชมุชนและสงัคมมี

สขุอนามยัที1ดี บริษัทมุ่งมั1นที1จะดแูลเรื1องการอนรัุกษ์และปกป้องทรัพยากร โดยบริหารของเสียให้มีน้อยที1สดุ มีแผนการนํา

วัสดุกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซํ [าและป้องกันมลพิษ บริษัทดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที1เป็นมิตรกับ

สิ1งแวดล้อมหรือสงูกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที1กฎหมายกําหนดไว้ ทั [งนี [ บริษัทมีการบริหารจัดการด้านสิ1งแวดล้อมตาม

ระบบมาตรฐาน ISO14001 ซึ1งจะมีการตรวจสอบ (ISO Internal Audit) เป็นประจําปีละ 2 ครั [ง  

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทมีแนวปฏิบตัิในการเปิดเผยข้อมลูสูส่าธารณะ โดยการเปิดเผยข้อมลูจะต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการ

เปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันแก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย โดยกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้มีอํานาจในการเปิดเผย

ข้อมลู พร้อมทั [งดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา ตามเกณฑ์ที1กําหนด นอกจากนี [ บริษัทได้ปฏิบตัิ

ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที1ดีในการเปิดเผยข้อมูล โดยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท อาทิเช่น 

หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั หนงัสอืรับรอง รวมถึงโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย  

ทั [งนี [ เพื1อเป็นช่องทางในการสื1อสารข้อมูล บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ )Investor Relations)  เพื1อเป็นตวัแทน

บริษัทในการให้ข้อมลูแก่ ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ โดยสามารถสง่คําถามผา่นทาง email : ir@oceanglass.com 
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บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน องค์กรต่างๆ เยี1ยมชมสถานประกอบการ และรับฟังข้อมูลของบริษัท พร้อมทั [งเยี1ยมชม

กระบวนการผลติ ณ โรงงาน นิคมอตุสาหกรรมบางป ูโดยในปี 2562 บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมสาํหรับนกัลงทนุดงันี [    

1. กิจกรรมพบปะนกัลงทนุตา่งชาติ เมื1อวนัที1 8 มีนาคม 2562 

2. กิจกรรมพบปะผู้ ถือหุ้น เมื1อวนัที1 7 มิถนุายน 2562  

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีหน้าที1ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี1ยงในระดบัที1สามารถ

บริหารจดัการได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายหน้าที1และความรับผิดชอบในการบริหารงานตอ่ไปยงัคณะผู้บริหารของบริษัท  

ผู้บริหารมีหน้าที1บริหารงานด้วยความซื1อสตัย์สจุริตระมดัระวงั และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทภายใต้กฎหมายที1เกี1ยวข้อง 

นอกจากนี [ คณะกรรมการได้กําหนดให้การไปดํารงตําแหนง่กรรมการที1บริษัทอื1นของกรรมการผู้จดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษัท  

5.1 ประธานกรรมการ  

บริษัทแบง่แยกบทบาทหน้าที1ระหวา่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจนโดยมิให้เป็นบคุคลเดียวกนั 

ทั [งนี [ เพื1อเป็นการแบ่งแยกหน้าที1การกําหนดนโยบายและการกํากบัดแูลกิจการออกจากหน้าที1การบริหารงานประจํา โดยประธาน

กรรมการมีหน้าที1ดงันี [ตอ่ไปนี [ 

ก) เป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการ 

ข) เป็นประธานในที1ประชมุคณะกรรมการและประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

ค) เป็นผู้วินิจฉยัชี [ขาดคะแนนเสยีงในที1ประชมุคณะกรรมการ ในกรณีมีคะแนนเสยีงเทา่กนั  

ง) เป็นผู้ รับผิดชอบและรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

5.2 คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที1 ดูแลและจัดการให้การดําเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ และ

ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที1ประชุมผู้ ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื [นฐานของหลกัการกํากับดูแลกิจการที1ดี 

รวมทั [งกําหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ นโยบาย และทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี1ยงในระดบัที1สามารถ

บริหารจดัการได้ นอกจากนี [ยงัมีหน้าที1กํากบัดแูลการดําเนินงานของคณะผู้บริหาร ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยทุธ์ และ

นโยบายหลกัๆ ของบริษัท รวมทั [งกําหนดให้มีระบบการควบคมุภายในซึ1งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการบริหาร

ความเสี1ยงที1มีประสิทธิผล ทั [งนี [ เพื1อให้มั1นใจว่ากระบวนการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและโปร่งใส กระทําเพื1อ

ผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทั [งหมด ตามหลกับรรษัทภิบาลเพื1อเพิ1มมลูคา่ให้แก่กิจการ และผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
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5.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน โดยกรรมการอยา่งน้อยจํานวน 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่

เป็นผู้บริหารของบริษัท ทั [งนี [ เพื1อถ่วงดลุอํานาจระหวา่งงานตรวจสอบและงานบริหารจดัการบริษัทมกีรรมการอิสระทั [งสิ [นจํานวน 5 

ทา่น ซึ1งมากกวา่กึ1งหนึ1งของกรรมการทั [งคณะ ทําให้เกิดการถ่วงดลุกนัอยา่งเหมาะสม ซึ1งประกอบด้วย 

1. นายวรกานต์ ชโูต   กรรมการอิสระ 

2. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์  กรรมการอิสระ  

3. นายธชัพล โปษยานนท์  กรรมการอิสระ 

4. นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ 

5. นายแมทธิว กิจโอธาน   กรรมการอิสระ 

ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระจะดํารงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่ทุกท่านยงัคงทําหน้าที1ในตําแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที1 อนัเป็น

คณุประโยชน์แก่บริษัท คณะกรรมการจึงมีความเชื1อมั1นวา่จะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ              

5.4 วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

1. ในการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นทกุครั [ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นอตัราสว่น ^ ใน 3 หรือใกล้เคียง 1 

ใน 3 มากที1สดุ อนึ1ง ที1ประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกกรรมการที1ออกตามวาระนั [น ให้เข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ 

2. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื1อตาย ลาออก ขาดคณุสมบตัิมีลกัษณะต้องห้ามตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท ที1ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือมีคําสั1งศาลให้ออกจากตําแหนง่ 

3. กรรมการที1ต้องการลาออกจากตําแหนง่ต้องยื1นใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแตว่นัที1บริษัทได้รับใบลาออก 

4. กรณีที1ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอืุ1นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ1งมีคณุสมบตัิ

เหมาะสมและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุกรรมการคราว

ถดัไป เว้นเสยีแตว่า่วาระของกรรมการเหลอืน้อยกวา่ � เดือน มติการเลอืกตั [งกรรมการในกรณีนี [ จะต้องประกอบด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่ � ใน � ของจํานวนกรรมการที1เหลอือยู ่บคุคลที1เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงเท่า

วาระที1ยงัเหลอือยูข่องกรรมการที1ตนดํารงตําแหนง่แทน 

ทั [งนี [ เพื1อให้มั1นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที1ได้อย่างเพียงพอ กรรมการแต่ละท่าน  ดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื1นไมเ่กินจํานวน 5 แหง่  

5.5 การประเมินผลการปฏิบัตงิานตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

เพื1อให้มั1นใจวา่ คณะกรรมการได้ปฏิบตัิหน้าที1ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที1ดี คณะกรรมการจึงกําหนดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตนเองปีละ 1 ครั [ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา ทบทวน                  
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แบบประเมินดงักลา่ว และรายงานผลการประเมินต่อที1ประชมุคณะกรรมการเพื1อรับทราบ โดยผลการประเมิน ข้อเสนอแนะตา่งๆ 

จะนํามาพิจารณาใช้ปฏิบตัิให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจตอ่ไป ทั [งนี [ การประเมินแบง่ออกเป็นหวัข้อหลกัดงันี [ 

1. การกําหนดกลยทุธ์ และวางแผนธุรกิจ   

2. การจดัการความเสี1ยงและการควบคมุภายใน 

3. การดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

4. การติดตามรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน 

5. การประชมุคณะกรรมการ 

5.6 การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจําทกุปี โดยใช้หลกัเกณฑ์ในการ

ประเมินที1เชื1อมโยงกบัความสาํเร็จของบริษัทตามแผนกลยทุธ์ โดยหลกัเกณฑ์ในการประเมินแบง่เป็น 4 หวัข้อดงัตอ่ไปนี [ 

1. การกําหนดจดุมุง่หมายและรูปแบบ (Purpose and Design) 

2. การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) 

3. ผลงานการบริหารงบประมาณ (Performance Budgeting) 

4. การบริหารจดัการ (Management) 

5.7 การพัฒนากรรมการ 

บริษัทสนบัสนนุให้มีการฝึกอบรมเพื1อพฒันาความรู้ความสามารถในด้านตา่งๆ โดยกรรมการบริษัทได้ผา่นการอบรมหลกัสตูรกบั

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลกัสตูรสาํหรับกรรมการ กรรมการชดุยอ่ย และหลกัสตูรเฉพาะพฒันาตอ่เนื1อง  

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจแต่งตั [งคณะกรรมการชุดย่อยเพื1อปฏิบัติงานและดูแลกิจการเฉพาะเรื1องด้านต่างๆ ในนามของ

คณะกรรมการบริษัท ทั [งนี [ เพื1อให้มั1นใจว่ากิจการของบริษัทเป็นไปโดยเที1ยงธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั [งคณะกรรมการเฉพาะเรื1องขึ [น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั [ง  2 ชุด ต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ1าเสมอตาม

ระยะเวลาที1กําหนด  

ทั [งนี [ บริษัทอาจแต่งตั [งคณะกรรมการเฉพาะเรื1องขึ [นอีกในอนาคต ตามความจําเป็นและความเหมาะสม เพื1อให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที1มีการเปลี1ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่น มีหน้าที1สอบทานการดําเนินกิจการ เพื1อให้มั1นใจวา่บริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและ

กฎหมายของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที1เกี1ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที1เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ สอบทานรายงานการเงินของบริษัทเพื1อให้มั1นใจวา่ถกูจดัทําโดยถกูต้องตามที1ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ
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รายงานทางการเงิน รวมทั [งเสนอแต่งตั [งผู้สอบบญัชีของบริษัทและค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยนายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 

เป็นกรรมการตรวจสอบซึ1งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที1จะทําหน้าที1ในการสอบทานความนา่เชื1อถือของงบการเงิน 

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่นดงัรายนามตอ่ไปนี [ 

1. นายวรกานต์ ชโูต   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายธชัพล โปษยานนท์   กรรมการตรวจสอบ 

4. นายชยัประนิน วิสทุธิผล  กรรมการตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบจะดํารงตําแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ1งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

อาจได้รับการแต่งตั [งอีกก็ได้ ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่

คณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผล เมื1อกรรมการตรวจสอบมีจํานวนหรือองค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามที1กําหนดไว้ ให้

คณะกรรมการบริษัทหรือที1ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแตง่ตั [งบคุคลที1มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ

เพื1อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนและองค์ประกอบครบถ้วนโดยเร็วแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที1ตําแหน่ง

กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอืุ1น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้บคุคลที1ได้รับแตง่ตั [งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่น

ตําแหนง่ได้เทา่กบัวาระของการเป็นกรรมการบริษัทของบคุคลที1ได้รับการแตง่ตั [งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบใหม ่

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่านดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน มีหน้าที1เสนอคณะกรรมการในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลที1เหมาะสมและสมควรได้รับการคดัเลือกเข้ามาเป็น

กรรมการบริษัท เพื1อเสนอตอ่ที1ประชมุกรรมการบริษัท และ/หรือที1ประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณา และกําหนดหลกัเกณฑ์ และทบทวน

หลักการ รวมทั [งดูแลจัดทํานโยบายและรูปแบบ ของการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนที1เป็นธรรม และ

สมเหตสุมผลสําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื1องชดุตา่ง ๆ  และกรรมการผู้จดัการ โดยกําหนดให้สอดคล้องกบั

หน้าที1และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการผู้จดัการ และคํานงึถึงผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน และกลยทุธ์ใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัทด้วย 

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัท มีจํานวน  3 ทา่น ดงันี [ 

1. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

2. นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายนภทัร อสัสกลุ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะครบกําหนดตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท 

อย่างไรก็ตามกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจได้รับการถอด

ถอนโดยคณะกรรมการบริษัทเมื1อใดก็ได้ ในกรณีที1กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการดํารง

ตําแหน่ง ให้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตผุล ในกรณีที1กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้นั [นจะพ้นจากการดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในเวลา

เดียวกนั คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แตง่ตั [งกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แทนตําแหนง่ที1วา่งลง 

5.8 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีหน้าที1รับผิดชอบในการพิจารณากลั1นกรองบคุคลที1มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื1อเข้า

รับการเสนอชื1อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ซึ1งจะต้องได้รับการอนุมตัิจากที1ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือที1ประชุมคณะกรรมการ

แล้วแต่กรณี โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที1เกี1ยวข้อง เหมาะสมกบั

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามในการดํารงตําแหน่งตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี [ 

คณะกรรมการกําหนดให้มแีผนการสบืทอดตาํแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะเป็นผู้

พิจารณาถึงความเหมาะสม ศกัยภาพและความพร้อมของแตล่ะบคุคล และนําเสนอตอ่ที1ประชมุคณะกรรมการเพื1อพิจารณาแตง่ตั [ง 

คุณสมบัติของการเป็นกรรมการ 

1. กรรมการจะต้องเป็นผู้ ที1ดํารงจริยธรรมสงูสดุ มีความซื1อสตัย์สจุริต มุ่งมั1น และปฏิบตัิตนในกรอบของกฎหมาย ข้อกําหนดของ

ทางราชการและจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท 

2. กรรมการต้องไมม่ีความขดัแย้งด้านผลประโยชน์อนัอาจมีผลตอ่ความสามารถในการให้ความเห็นที1เป็นอิสระ หรือการทําหน้าที1

เพื1อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

3. กรรมการควรมีประสบการณ์ด้านการบริหาร หรืออย่างน้อยในระดบัการกําหนดนโยบายด้านใดด้านหนึ1งหรือหลายด้านของ

ธุรกิจ หรือในหนว่ยงานราชการ หรือทางด้านการศกึษา หรือด้านเทคโนโลยี หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางด้านชมุชนและสงัคม  

4. กรรมการควรมีความรอบรู้ในเรื1องทั1วไป (ซึ1งรวมถึงความรู้ในการวางกลยทุธ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเงิน หลกับรรษัท         

ภิบาลและการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ) เกี1ยวกบับริษัทมหาชนที1มีขนาดและขอบเขตการดําเนินงานที1ใกล้เคียงกบับริษัท  

5. กรรมการควรมีความสามารถในการให้คําแนะนําและความเห็นที1มีหลกัการ 

6. นอกเหนือจากการอุทิศตนเพื1อหน้าที1งานประจําอย่างอื1นๆของตนเองแล้ว กรรมการควรมีเวลาเพียงพอในการทําหน้าที1 ซึ1ง

รวมถึงการเตรียมตวัในการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ การประชมุกรรมการชดุยอ่ยที1ตนเป็นกรรมการ และการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. กรรมการต้องมีอายไุมเ่กิน 72 ปี 

8. กรรมการควรมีความเป็นอิสระทางความคิดและการใช้วิจารณญาณ รวมถึงมุง่มั1นที1จะสร้างมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

9. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที1หลากหลาย เพื1อให้การทํางานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

บริษัทได้กําหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  รวมทั [ง

หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื1อให้นกัลงทนุมีความเชื1อมั1นในการดําเนินงานของบริษัทและเพื1อถ่วงดลุในการ

บริหาร โดยกรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิโดยสรุปดงันี [ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที1มีสิทธิออกเสียงทั [งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที1

อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นที1ถือโดยผู้ ที1เกี1ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที1มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที1ปรึกษาที1ได้รับเงินเดือนประจํา ผู้มีอํานาจควบคมุบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที1อาจมีความขดัแย้ง 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที1เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี1น้อง และบตุร รวมทั [งคูส่มรส

ของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที1จะได้รับการเสนอชื1อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุ

บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ตามข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

5. ไม่เป็นกรรมการที1ได้รับการแตง่ตั [งขึ [นเพื1อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ1งเป็นผู้ เกี1ยวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไมม่ีลกัษณะอื1นใดที1ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 

5.9 การแต่งตั 7งกรรมการในการประชุมผู้ถอืหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี 7 

1. การแตง่ตั [งหรือถอดถอนกรรมการกระทําโดยมติจากที1ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ที1ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั [งกรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการดงัตอ่ไปนี [ 

2.1  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที1ตนถืออยู ่โดยถือวา่หุ้นหนึ1งมีเสยีงหนึ1ง 

2.2  ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอบุคคลหนึ1งหรือหลายคนเพื1อเป็นกรรมการ แต่จํานวนบุคคลที1ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนเสนอต้องไม่เกิน

จํานวนกรรมการที1จะพงึเลอืกตั [งในครั [งนั [น 

2.3  ในกรณีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอบคุคลมากกวา่หนึ1งคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แต่ละบคุคลได้เทา่กบั

จํานวนคะแนนเสยีงที1ตนมีอยู ่ทั [งนี [จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ได้รับเสนอชื1อรายอื1นมิได้ 

2.4  บคุคลที1ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั [งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที1พึงเลือกตั [งใน

ครั [งนั [น ในกรณีที1บคุคลซึ1งได้รับเลอืกตั [งในลาํดบัถดัไป   มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที1จะพงึเลอืกตั [งในครั [ง

นั [น ให้ประธานที1ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชี [ขาดเพื1อให้ได้จํานวนกรรมการเทา่ที1พงึเลอืกในคราวนั [น 

5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่   

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ทุกท่าน ซึ1งกรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารจะร่วมกันบรรยายสรุปลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ รวมถึงกลยุทธ์และแผนธุรกิจให้ทราบเพื1อให้กรรมการใหม่ได้รับข้อมลูที1เป็นประโยชน์ต่อการ
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ปฏิบัติหน้าที1 โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ จัดเตรียมเอกสารเกี1ยวกับบริษัท คู่มือกรรมการ หลักการกํากับดูแลกิจการที1ดี 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อํานาจหน้าที1ของคณะกรรมการ และกําหนดการประชมุคณะกรรมการทั [งปี นอกจากนี [ 

บริษัทยงัสนบัสนุนให้กรรมการใหม่ เข้าอบรมหลกัสตูรกรรมการและหลกัสตูรอื1นที1เกี1ยวข้อง ซึ1งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทยอีกด้วย 

การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การแต่งตั [งบคุคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัททกุครั [ง โดยบคุคลที1ได้รับแต่งตั [งมี

หน้าที1บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและมีขั [นตอนการอนมุตัิการทํารายการเกี1ยวโยง นอกจากนี [ จะต้องกํากบัดแูล

ให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทกึบญัชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื1อจดัทํางบการเงินรวมได้ทนัตามระยะเวลาที1

กฎหมายกําหนด โดยปัจจบุนันี [ บริษัทไมม่ีบริษัทร่วมแตอ่ยา่งใด 

การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
การใ ช้ ข้อมูลภายในเพื1อซื [อขายหรือเ พื1อ โ น้มน้าวการซื [อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์  เ ป็นการ 

ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการซื [อขายหลกัทรัพย์ขั [นรุนแรง และเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบการทํางานของบริษัท 

ตัวอย่างของข้อมูลภายในได้แก่  ข้อมูลทางการเงินที1บ ริษัทยังไม่ไ ด้เปิดเผยต่อสาธารณชน แผนการควบรวมหรือ 

เข้าครอบครองกิจการ  การเปลี1ยนแปลงมูลค่าหุ้ นที1ตราไว้  ข้อมูลเรื1 องผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนการตลาด สัญญาการจัดซื [อ 

จดัจ้าง และแผนการผลติ ข้อมลูภายในถือเป็นสิ1งสาํคญัเมื1อสามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์ในการชกัจงูให้เกิดการซื [อ การถือครอง

หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 

บริษัทห้ามมิให้พนกังานและกรรมการใช้เนื [อหาของข้อมลูภายในเพื1อซื [อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท รวมทั [งห้ามนําข้อมลูเกี1ยวกบั

บริษัทอื1นๆ ที1เกี1ยวข้องกบับริษัท เช่น ผู้ผลติของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ และห้ามเผยแพร่เนื [อหาของข้อมลูภายในหรือแนะเป็นนยัตอ่

บคุคลใดก็ตามที1อาจกระทําการซื [อหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 

กรรมการและผู้บริหารต้องดําเนินการเพื1อให้แนใ่จวา่  ข้อมลูที1ยงัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน  ซึ1งเป็นข้อมลูที1อาจมีผลที1สาํคญัตอ่

การเปลี1ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัของราคา  หรือมลูคา่หลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องไมถ่กูเปิดเผยตอ่บคุคลอื1นที1อาจมีอิทธิพลในการ

เข้าจองซื [อ ซื [อหรือขายหุ้นนั [นๆ นอกจากนี [กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตลอดจนคู่สมรสและบตุรที1ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ  ต้อง

รายงานการซื [อหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทตามข้อกําหนด  และบริษัทต้องรายงานการซื [อหรือขายหลกัทรัพย์นั [น ในการประชมุ

กรรมการบริษัทที1จดัขึ [นเป็นประจําทกุเดือน อนึ1งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที1จดัทํารายงานการมีสว่นได้เสียครั [งแรก

และเมื1อมีการเปลี1ยนแปลงจดัสง่ให้เลขานุการบริษัทลงนามและเก็บรักษา เพื1อให้บริษัทใช้เป็นข้อมลูในการติดตามดแูลการทํา

รายการตา่งๆ ที1เกี1ยวโยงกนั ทั [งนี [ เพื1อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ซึ1งอาจสง่ผลกระทบตอ่

การเคลื1อนไหวของราคาซื [อขายหลกัทรัพย์ โดยคณะกรรมการได้กําหนดแนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในให้มีผลบังคับใช้กับ

กรรมการ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท พนกังานระดบัผู้จดัการ และบคุลากรทกุระดบัในแผนกบญัชีและการเงิน 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีจากบริษัท บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด เป็นจํานวนเงินรวม 1,150,000 บาท ทั [งนี [ 

คา่ตอบแทนดงักลา่ว ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื1นที1เรียกเก็บเทา่ที1จําเป็น เช่น คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทมี

ความเป็นอิสระและมีความนา่เชื1อถือ และได้ผา่นการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) ค่าบริการอื�น  

-ไมม่ี- 

การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ  

- การคํานึงถึงสิทธิมนษุยชน บริษัทได้กําหนดให้มีนโยบายสิทธิมนษุยชนขึ [น โดยให้มีผลบงัคบัใช้เมื1อวนัที1 16 สิงหาคม 2562 

เพื1อแสดงให้เห็นถึงความมุง่มั1นในการปฏิบตัิ สอดคล้องตามหลกัการชี [แนะ เรื1องสิทธิมนษุยชนสําหรับธุรกิจ ตามกรอบงาน

ขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา เพื1อให้เกิดการปฏิบตัิอยา่งจริงจงั 

- การบริหารความเสี1ยง เมื1อวนัที1 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิกรอบการบริหารความเสี1ยงของ

บริษัท (Risk Management Framework) และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที1ทบทวนกรอบการดําเนินงาน 

เพื1อให้มั1นใจวา่บริษัทมีระบบการบริหารจดัการความเสี1ยงที1เพียงพอและเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหาร ทําหน้าที1เป็น

คณะอนกุรรมการบริหารความเสี1ยง ซึ1งจะกํากบัดแูลและติดตามการบริหารจดัการความเสี1ยงที1สําคญัที1อาจมีผลกระทบตอ่         

กลยทุธ์และเป้าหมายของบริษัท  
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7. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) มุ่งมั1นดําเนินธุรกิจโดยยึดมั1นในจริยธรรมเพื1อผลประโยชน์สงูสดุของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุ

ฝ่าย จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจกําหนดขึ [นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบอนัเป็นพื [นฐานอดุมการณ์ซึ1งบริษัทยึดปฏิบตัิ

จนเป็นเสมือนวฒันธรรมของบริษัท ด้วยความมุ่งมั1นในการผลิตสินค้าที1มีคณุภาพ ปลอดภยัต่อผู้บริโภค คํานึงถึงผลกระทบด้าน

สิ1งแวดล้อมที1เกิดจากกระบวนการผลิตเป็นสําคญั บริษัทจึงได้สร้างรากฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยมีแนวปฏิบตัิสอดคล้อง

กบัแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมซึ1งจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

เพื1อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที1สําหรับบคุลากรของบริษัทอนัเป็นพื [นฐานอดุมการณ์ของบริษัท คณะกรรมการจึงกําหนดให้

จัดทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจไว้เป็นคู่มือในการปฏิบตัิงาน ครอบคลมุเรื1องความซื1อสตัย์ สจุริต และการปฏิบตัิตาม

กฎระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด  จรรยาบรรณนี [กําหนดขึ [นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบอันเป็นพื [นฐานของ

อดุมการณ์ของบริษัท อดุมการณ์ทั [งสี1ข้อ ได้แก่ 1) การสร้างสรรค์คณุภาพ 2) ความซื1อสตัย์สจุริต 3) การให้โอกาส 4) การเคารพ

และให้เกียรติซึ1งกนัและกนั  

การต่อต้านการทุจริต 

ด้วยคณะกรรมการได้เลง็เห็นถงึความสาํคญัในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชั1น ตลอดจนสง่เสริม และสนบัสนนุให้บคุลากรทกุ

ระดบัปฏิบตัิหน้าที1ด้วยความซื1อสตัย์สจุริต จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ1งในแนวร่วม

ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั1น )Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) 

เมื1อวนัที1 16 มกราคม 2558 และได้กําหนดให้จดัทํานโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั1น สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ

ที1ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท )Corporate Governance and Business Code of Conduct) เพื1อเป็นแนว

ปฏิบตัิแก่บุคลากรทุกระดบัในบริษัทสามารถปฏิบตัิหน้าที1ด้วยความซื1อสตัย์สจุริต และป้องกันความเสี1ยงที1อาจเกิดการทุจริต

คอร์รัปชั1น จากผู้มีสว่นได้สว่นเสยีภายนอก และจากการปฏิบตัิงานภายใน ตลอดจนสนบัสนนุให้บคุลากรของบริษัทสื1อสารนโยบาย

นี [แก่บคุคลทั1วไปให้ทราบโดยทั1วกนั  

ทั [งนี [ เมื1อวนัที1 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับมอบใบประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน

การตอ่ต้านทจุริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต  

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแสเกี�ยวกับการทุจริต 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสเกี1ยวกับการทุจริต โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถรายงาน

เกี1ยวกบัความผิดปกติในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การดําเนินธุรกรรมทางการเงิน การควบคมุภายในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านสินค้า 

วัตถุดิบ หรือเหตุสงสยัอันอาจจะก่อให้เกิดการทุจริต ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี [  โดยบริษัทจะจัดตั [งคณะทํางานเพื1อตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง แก้ไขปรับปรุง ติดตามประเมินผล ป้องกนัความเสี1ยง และรายงานผลโดยตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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 ช่องทางที� Y : เว็บไซต์บริษัท / จดหมายอิเลคโทรนิกส์ 

 -  http://www.oceanglass.com/th/contact.php 

  - complaints@oceanglass.com 

 ช่องทางที� 2 : จดหมายไปรษณีย์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือ เลขานกุารบริษัท 

78/88-91 ชั [น 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 

ถนนสขุมุวิท 19  )ซอยวฒันา (แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  

 ช่องทางที� 3 : กลอ่งรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแส ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส 

เพื1อเป็นการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส บริษัทจะไม่เปิดเผยชื1อ ที1อยู่ หรือข้อมลูใด ๆ ที1สามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนและผู้

แจ้งเบาะแสได้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูดงักล่าวไว้เป็นความลบั โดยจํากดัเฉพาะบุคคลผู้ รับผิดชอบในกระบวนการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเทา่นั [นที1จะเข้าถึงข้อมลูได้ โดยผู้ ที1ได้รับข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที1ที1เกี1ยวข้อง มีหน้าที1เก็บรักษาข้อมลู เอกสารหลกัฐาน

ทั [งหมดไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอื1นที1ไมม่ีหน้าที1เกี1ยวข้อง เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามที1กฎหมายกําหนดเทา่นั [น 

2. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทยึดมั1นในหลกัความเสมอภาคในการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท จึงได้ประกาศใช้นโบบายสิทธิมนุษยชน เมื1อวันที1 16 สิงหาคม 2562 เพื1อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั1นในการปฏิบัติ 

สอดคล้องตามหลกัการชี [แนะ เรื1องสิทธิมนษุยชนสําหรับธุรกิจ ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ 

และเยียวยา เพื1อให้เกิดการปฏิบตัิอยา่งจริงจงั 

โดยนโยบายสทิธิมนษุยชนดงักลา่ว ครอบคลมุผู้ เกี1ยวข้องในหว่งโซอ่ปุทานที1เกี1ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท (Ocean Glass 

Value Chain) รวมทั [งบริษัทยอ่ยทั [งในและตา่งประเทศ โดยมีขอบเขตและกรอบการปฏิบตัิดงันี [ 

1. การประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้ เกี1ยวข้อง เช่น พนกังานของบริษัท พนกังานรับเหมาแรงงานคู่ค้า และผู้มีส่วน

เกี1ยวข้อง โดยการสื1อสารทั [งภายใน และภายนอกบริษัท  

2. การประเมินความเสี1ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที1อาจเกิดขึ [นจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื1อป้องกัน และลดความ

สญูเสยี จากผลกระทบที1อาจเกิดขึ [น  

3. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ให้เป็นไปตามช่องทางการรับข้อร้องเรียนที1กําหนดในช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน 

(Whistleblowing) และ/หรือ ช่องทางการร้องทกุข์ตามที1กําหนดไว้ในระเบียบข้อบงัคบัเกี1ยวกบัการทํางาน 

 

 



 
48 

3. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทยอมรับและให้ความสําคญักับความหลากหลายของพนกังานและยึดมั1นในหลกัความเสมอภาคการว่าจ้างและการเลื1อน

ตําแหนง่พนกังานกระทําไปตามเป้าประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท ตําแหนง่งานที1บริษัทเห็นควรให้มีและคณุสมบตัิของแตล่ะบคุคล 

โดยไม่คํานึงถึงเชื [อชาติ สญัชาติ สีผิว ความเชื1อทางศาสนา เพศ อาย ุสถานะการสมรส หรือสถานะอื1นใดที1กฎหมายคุ้มครองไว้ 

บริษัทจะไม่ว่าจ้างผู้ ที1มีอายุตํ1ากว่าเกณฑ์ที1กฎหมายกําหนด บริษัทจะไม่ใช้แรงงานที1ไม่สมัครใจหรือแรงงานผิดกฎหมาย 

นอกจากนี [ บริษัทมีนโยบายดแูลให้สภาพแวดล้อมในการทํางานปราศจากการปฏิบตัิด้วยอคติและการกีดกนั รวมทั [งการคกุคามหรือ

ลว่งละเมิดใดๆ  

พนกังานของบริษัททกุคนมีสิทธิในการร้องเรียน  ร้องทกุข์หรือรายงานเกี1ยวกบัการละเมิดสิทธิสว่นบคุคลหรือสิทธิมนษุยชน  การ

ลว่งละเมิดหรือคกุคาม การกลั1นแกล้ง หรือการกระทําที1ไม่เป็นธรรมที1เกิดขึ [นกบัตวัเองและผู้ อื1น โดยแจ้งเรื1องไปยงัผู้บงัคบับญัชา

หรือสํานกังานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจะสืบสวนเหตุการณ์ที1ได้รับแจ้งทนัที และดําเนินการแก้ไขอย่างทนัท่วงที บริษัท

รับรองเรื1องการคุ้มครองบคุคลที1เป็นผู้รายงานเรื1องอยา่งเหมาะสม ข้อมลูที1แจ้งมาจะถกูรักษาไว้เป็นความลบั  

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

นบัตั [งแตก่่อตั [งบริษัทเป็นเวลากวา่ 30 ปี บริษัทยดึมั1นและถือเป็นนโยบายในการผลติสนิค้าคณุภาพสงูและปลอดภยัในการใช้งาน 

โดยสนบัสนนุให้พนกังานทกุคนในทกุระดบัถือปฏิบตัิตามมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001:2008 เพื1อสร้างความมั1นใจในสินค้าและ

บริการ 

5. การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 

ด้วยตระหนกัถึงการมีสว่นร่วมในการดแูลรักษาสิ1งแวดล้อม โดยคํานึงถึงผลกระทบด้านสิ1งแวดล้อมซึ1งเกิดจากกระบวนการผลติ

เป็นสาํคญั บริษัทจึงได้ดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี [ เพื1อให้กระบวนการผลติสง่ผลกระทบตอ่สิ1งแวดล้อมให้น้อยที1สดุ  

• ลดมลภาวะในอากาศและสิ1งปฏิกลูในทกุกระบวนการผลติ 

• การดาํเนินโครงการระบบบําบดันํ [าเสยีสว่นกลาง 

• การจดัทําระบบแยกนํ [ามนัออกจากนํ [าและนํานํ [ากลบัไปใช้ในการบวนการผลติ 

• การนําเศษแก้วกลบัไปใช้เป็นวตัถดุิบในการะบวนการผลติ 

• การคดัแยกการทิ [งขยะแตล่ะประเภท เพื1อสง่กําจดัได้อยา่งถกูต้อง 

• การมุง่เน้นให้พนกังานมีสว่นร่วมในกิจกรรมงานด้านสิ1งแวดล้อมของบริษัท 

• การนําเอาระบบมาตรฐานการจดัการสิ1งแวดล้อม ISO14001:2015 มาปฏิบตัิใช้ทั1วทั [งองค์กร 
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ในปี 2562 บริษัทได้ดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี 7 เพื�อส่งเสริมการดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม  

1. ร่วมกิจกรรมปลกูป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางป ูกบันิคมอตุสาหกรรม บางป ู

2. บริษัทได้ขอการรับรองอตุสาหกรรมสเีขียวระดบัที1 3  ระบบสเีขียว (Green System) การบริหารจดัการสิ1งแวดล้อมอยา่งเป็น

ระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื1อพฒันาอยา่งตอ่เนื1อง   

3. จดัฝึกอบรมสร้างความตระหนกัด้านสิ1งแวดล้อมให้กบัพนกังานภายในบริษัทและผู้ รับเหมาที1เข้ามาปฏิบตัิงานภายในบริษัท 

เพื1อสร้างวฒันธรรมการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. จดักิจกรรมการคดัแยกขยะในพื [นที1ปฏิบตัิงานภายในบริษัทและตั [งเป็นตวัชี [วดัการคดัแยกขยะของแผนกตา่งๆ เพื1อสร้างความ

ตระหนกัด้านสิ1งแวดล้อมกบักลุม่พนกังาน 

5. จดัให้มีการฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินสารเคมีหกรั1วไหล 

6. จดัให้มีคณะกรรมการอนรัุกษ์พลงังานเพื1อดาํเนินการด้านการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพและตอ่เนื1อง 

7. จดัให้มีมาตรการและแผนงานโครงการอนรัุกษ์พลงังานและวดัผลประจําปี  เช่น โครงการตดิตั [ง Solar Roof System  

8. ติดตั [งระบบบําบดันํ [าเสยี (Zero Liquid Discharge) เพื1อบําบดันํ [าให้มคีณุภาพเทียบเทา่กบันํ [า Soft  และนํานํ [ากลบัมาใช้ใน

กระบวนการผลติ  

9. จดัให้มีการตรวจวดัวิเคราะห์คณุภาพอากาศ คณุภาพนํ [าเสยีและกากของเสยี เพื1อควบคมุให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย

และข้อกําหนดอื1นๆ ที1เกี1ยวข้อง 

10. จดัให้มีการดําเนินการสอดคล้องตามกฎหมายการกําจดัสิ1งปฏิกลูหรือวสัดทีุ1ไมใ่ช้แล้ว และกฎหมายท้องถิ1น 

11. การรณรงค์ให้พนกังานรักษ์สิ1งแวดล้อมในโครงการ "Ocean Let's Go Green" โดยการสนบัสนนุภาชนะแก้วสว่นตวั "OCEAN 

ME" ให้กบัพนกังานใหม ่และจดักิจกรรมสง่เสริมให้พนกังานนําแก้วสว่นตวัไปใช้ในกิจกรรมตา่งๆ เช่น เที1ยวพกัผอ่น กิน ดื1ม 

เป็นต้น  

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ในปี 2562 พนกังานบริษัทได้ร่วมกนัจดักิจกรรมเพื1อพฒันาชมุชนและสงัคมดงัตอ่ไปนี [ 

 

โครงการโอเชียนจิตอาสา ปีที1 5  

"โอเชียนกลาส เราทําดี ด้วยหวัใจ" 
ณ โรงเรียนบ้านสล้ีง ต.สองคลอง  
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

เมื1อวนัที1 24 กรกฎาคม 2562 
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8.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บ ริ ษั ท ใ ห้ ค ว า ม สํ า คัญ แ ล ะ มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ บ ริ ษั ท มี ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุม ภ า ย ใ น ที1 มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กับ 

การดําเนินงานในทกุระดบัของการบริหารจดัการ  ทั [งนี [เพื1อป้องกนัความเสียหายที1อาจเกิดขึ [นกบับริษัท รวมถึงเพื1อป้องกนัมิให้มี

การใช้อํานาจในทางที1มิชอบเพื1อผลประโยชน์สว่นตน  

บริษัทกําหนดภาระหน้าที1และความรับผิดชอบและอํานาจดําเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานไว้อยา่งชดัเจน คณะกรรมการ

ได้กําหนดนโยบายการควบคมุภายในไว้ในหลกัการการกํากบัดแูลกิจการที1ดีตามหลกับรรษัทภิบาล ซึ1งมีรายละเอียดครอบคลมุ

การควบคมุภายในด้านต่างๆ เช่น การควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สงูสดุ การใช้ระบบสารสนเทศ การ

เข้าถึงและใช้ข้อมลูที1สาํคญัด้านตา่งๆ เป็นต้น 

สาระสาํคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน มีดังนี 7 

1. จดัให้มีผู้ตรวจสอบอิสระซึ1งเป็นบริษัทสากลมาทําหน้าที1ดําเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพ ความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ของบริษัท ภายใต้การกํากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื1อให้ความมั1นใจว่า การ

ปฏิบตัิงานหลกัๆ และรายงานทางการเงินที1สาํคญัของบริษัทได้ดําเนินการไปในแนวทางที1บริษัทกําหนดอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อกําหนดที1เกี1ยวข้องกบับริษัท และมีความเสี1ยงในระดบัที1ยอมรับและบริหารจดัการได้   

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที1ให้ความมั1นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในที1เพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนิน

ธุรกิจในปัจจุบนั ผลการตรวจประเมินการควบคมุภายในแสดงไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท และเปิดเผยรายละเอียดดงั

ปรากฏอยูใ่นแบบรายงานฉบบันี [  

3. บริษัทจัดทํานโยบายเป็นลายลกัษณ์อักษรและกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานสําหรับหน้าที1ต่างๆ ในบริษัท รวมถึงจัด

ปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้กบัพนกังานเพื1อก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกนัอนัจะนําไปสูก่ารปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลูในการให้ข้อมลูที1เป็นปัจจบุนั แมน่ยํา เพียงพอ

และตรงตามกําหนดเวลา สําหรับคณะกรรมการและผู้บริหารใช้ตดัสินใจ บริษัทจึงจดัให้มีระบบบญัชีและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที1เหมาะสม 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัระบบควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั [งคณะกรรมการตรวจสอบซึ1งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน  4 ท่าน เพื1อช่วยงานของ

คณะกรรมการในการสอบทานและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทให้มีการกํากบัดแูลที1ดี ตามแนวทางของคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ1งรวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษัทให้มี

ความโปร่งใส เชื1อถือได้และถกูต้องตามหลกัการและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตลอดจนกํากบัดแูลบริษัทให้ระบบการ

ควบคมุและการตรวจสอบภายในมีประสทิธิภาพ และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัที1เกี1ยวข้อง ตลอดจนพิจารณา

คดัเลือกผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีเพื1อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการนําเสนอต่อที1ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื1อ

แต่งตั [งและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมถึงเสนอคณะกรรมการเพื1อแต่งตั [งและกําหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน 
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ตลอดปีที1ผา่นมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที1อยา่งอิสระไมม่ีข้อจํากดัในการได้รับข้อมลูขา่วสาร ตลอดจนได้รับความ

ร่วมมืออยา่งดี ทั [งจากผู้บริหาร และพนกังานที1เกี1ยวข้อง 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของบริษัทรวม 4  ครั [ง เพื1อ

พิจารณาและให้ความเห็นชอบตอ่งบการเงินสาํหรับปีสิ [นสดุ ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2561  และข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับ

งวดสามเดือน หกเดือน และเก้าเดือน สาํหรับปี 2562 รวมทั [งรายงานการเงินที1เกี1ยวข้อง นอกจากนี [  ยงัได้พิจารณาอนมุตัิแผนการ

ตรวจสอบประจําปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ จากผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบ

ภายใน  เพื1อให้มั1นใจว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบการกํากับดแูลกิจการ และการควบคุมภายในที1ดี โดยการประชุมทกุครั [งมี

กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยเป็นจํานวน  3 ใน 4 ทา่น และได้มีการแสดงความคิดเห็นอยา่งเพียงพอ และได้รายงาน

การสอบทานในเรื1องดงักลา่วตอ่ที1ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื1อรับทราบเป็นที1เรียบร้อยครบถ้วนแล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นตามที1ปรากฏในหวัข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ได้ให้ความเห็นวา่บริษัท

มีระบบการควบคุมภายในที1มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของการ

ดําเนินงานที1เป็นสาระสําคญั นอกจากนี [ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัท โอเชียนกลาส 

จํากัด (มหาชน) รวมทั [งรายงานทางการเงินที1เกี1ยวข้อง สําหรับปีสิ [นสดุ ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2562 และให้ความเห็นชอบต่องบ

การเงินดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที�แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ไมม่ี – 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก คือ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส จํากัด โดยมีนางสาวพิมวดี พนัธุมโกมล         

ทําหน้าที1หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื1องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน       

ในอุตสาหกรรมที1มีลกัษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที1เกี1ยวข้องกับการ

ปฏิบตัิงานของบริษัท จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมที1จะปฏิบตัิหน้าที1ดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ  

(2) หน่วยงานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ภายใต้การดําเนินงานของเลขานกุารบริษัท 
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9. รายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนั หมายถึง รายการกบับคุคลหรือกิจการที1อยูภ่ายใต้การควบคมุของบริษัทและบริษัทยอ่ย หรือสามารถควบคมุ

บริษัทและบริษัทยอ่ย ทั [งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในการตดัสนิใจด้านการเงินหรือการดําเนินงาน

ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ในปี 2562 บริษัทมีรายการระหวา่งกนั หรือ รายการกบับคุคลหรือกิจการที1เกี1ยวข้องกนัประกอบด้วย 

ชื�อกิจการ ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ [ง (เซี1ยงไฮ้) จํากดั นําเข้าและจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ 

เครื1องแก้วในประเทศจีน 

บริษัทยอ่ย 

บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ [ง อินเดีย จํากดั  

 

ดําเนินกิจกรรมทางการตลาด 

ในประเทศอินเดีย 

บริษัทยอ่ย 

 

บริษัท คริสตลั เคลยีร์ อินโนเวชั1น จํากดั วิจยั พฒันาและจําหนา่ยผลติภณัฑ์

ที1ใช้บนโต๊ะอาหาร 

บริษัทยอ่ย 

บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จํากดั ประกนัชีวติ เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และมีผู้ ถือ

หุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี [ จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัท สยามเมล์ออเดอร์เฮาส์ จํากดั จําหนา่ยอปุกรณ์สาํนกังาน  

และวสัดสุิ [นเปลอืง 

มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัท กลุม่ไทยสมทุร )ประเทศไทย (จํากดั  ให้บริการทางกฎหมาย มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

ผู้บริหารสาํคญั  บคุคลที1มีอํานาจและความ

รับผิดชอบการวางแผนสั1งการและ

ควบคมุกิจกรรมตา่งๆ ของกิจการ

ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมทั [งนี [

รวมถงึกรรมการของกลุม่บริษัท 

(ไมว่า่จะทําหน้าที1ในระดบับริหาร

หรือไม)่ 
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ประวัตกิรรมการ 
ชื�อ – สกุล : นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ 
ตําแหนง่ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
อาย ุ : อาย ุ63 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
วฒุิการศกึษา 
 

: - ปริญญาโท สาขาบริหารอตุสาหกรรม 
- ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมเครื1องกล 

Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื1องกล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

: - Role of the Compensation Committee (RCC 21/2016) 
- Director Certification Program (DCP 88/2007) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- CG Forum 3/2015 “Risk Oversight: High Priority Roles Of the Board” 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไมม่ี 
วนัที1ได้รับการแตง่ตั [งเป็นกรรมการครั [งแรก : วนัที1 19 เมษายน พ .ศ . 2548 
จํานวนปีที1ดํารงตําแหนง่กรรมการ : 15 ปี 
การดาํรงตาํแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื1น : 2556 – 2561  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

2556 – 2560   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี1ยง 
 บมจ. ลอ็กซเลย์ ไวร์เลส 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอื1น 
)ที1ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน(  

: 2561 – 2562 กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธาน 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  บจ. มีนาทรานสปอร์ต 
2559 – 2561 กรรมการ 
2558 – 2559   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  บจ. ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส์ 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการที1แขง่ขนั / 
เกี1ยวเนื1องกบัธุรกิจที1อาจทําให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

ประวตัิการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีที1ผา่นมา 

: ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื�อ – สกุล  : นายกีรติ อัสสกุล 
ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ 
อาย ุ : 61 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
วฒุิการศกึษา 
 

: - ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมเคมี  
 University of Southern California สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี  
 Queen’s University Ontario  แคนาดา 

การอบรม  /สมัมนา  : - Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)   
- Director Certification Program (DCP 27/2003) 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) : 9.732(นบัรวมคูส่มรส)  
วนัที1ได้รับการแตง่ตั [งเป็นกรรมการครั [งแรก : วนัที1 13 สงิหาคม 2536 
จํานวนปีที1ดํารงตําแหนง่กรรมการ : 27 ปี 
การดาํรงตาํแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื1น : 2553 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี1ยง

  บมจ .ไทยยเูนี1ยนกรุ๊ป  
การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอื1น  

)ะเบียนที1ไมใ่ช่บริษัทจดท(  
: 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท คริสตลั เคลยีร์ อินโนเวชั1น จํากดั 

2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท โอเชี1ยน มารีนา่ จํากดั 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท โอเชี1ยน พรอพเพอร์ตี [ จํากดั  
2553 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สยาม เอสเตท จํากดั  
2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เกรทฟิลด์ จํากดั  
2541 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท กฤษณ์และสมุาล ีจํากดั  
2539 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท กลุม่ไทยสมทุร )ประเทศไทย (จํากดั   
2537 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท กีรติ โฮม จํากดั 
2535 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท โอเชี1ยน โฮลดิ [ง จํากดั  
2531 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เซอร์วิสลสีซิ1ง จํากดั  
2527 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จํากดั )มหาชน(  

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการที1แขง่ขนั  /
เกี1ยวเนื1องกบัธุรกิจที1อาจทําให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

ประวตัิการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีที1ผา่นมา 

: ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ญาติกรรมการ 

 

  

                                              

2 ข้อมลู ณ วนัที1 30 ธนัวาคม 2562 
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ชื�อ – สกุล  : นายวรกานต์  ชูโต 
ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 66 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย 
วฒุิการศกึษา 
 

: - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การอบรม  /สมัมนา  : - Director Certification Program (DCP 99/2008) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไมม่ี 
วนัที1ได้รับการแตง่ตั [งเป็นกรรมการครั [งแรก : 27 กมุภาพนัธ์ 2550                  
จํานวนปีที1ดํารงตําแหนง่กรรมการ : 13 ปี 
การดาํรงตาํแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื1น : ไมม่ี 
การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอื1น  

)ที1ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน(  
: 2554 - 2555   ที1ปรึกษา กลุม่เอสซีจี เคมคีอล 

2552 - 2554  กรรมการผู้จดัการ  
  บจ. เอสซีจีเอ็กซพีเรียนซ์ 
2550 - 2551 ผู้ อํานวยการสาํนกังานผู้จดัการใหญ่ธุรกิจจดัจําหนา่ย  
  บจ. เอสซีจี ดิสทริบิวชั1น 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการที1แขง่ขนั  /
เกี1ยวเนื1องกบัธุรกิจที1อาจทําให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

ประวตัิการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีที1ผา่นมา 

: ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื�อ – สกุล  : นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 
ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ : 59 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
วฒุิการศกึษา 
 

: - ปริญญาเอก สาขาการจดัการ  
- ปริญญาโท สาขาการจดัการ  
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 
การอบรม  /สมัมนา  : - Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)  

- Audit Committee Program (ACP 19/2007)  
- Director Certification Program (DCP 88/2007)  
- Director Accreditation Program (DAP 52/2006) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไมม่ี 
วนัที1ได้รับการแตง่ตั [งเป็นกรรมการครั [งแรก  วนัที1 19 เมษายน 2548 
จํานวนปีที1ดํารงตําแหนง่กรรมการ : 15 ปี  
การดาํรงตาํแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื1น : 2557 - ปัจจบุนั  กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร  
 บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท 
2552 - 2561  กรรรมการอิสระ  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
 กรรมการนโยบายและกลยทุธ์  
   บมจ. ไทยประกนัภยั 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอื1น  
)ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนที1(  

: 2541 - ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  บจ. เพรสเิด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์  
2557 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
2561 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ  บจ. เทอร์รา เวนเจอร์  
2561 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บจ. เทอร์ราเวสท์ 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการที1แขง่ขนั  /
เกี1ยวเนื1องกบัธุรกิจที1อาจทําให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

ประวตัิการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีที1ผา่นมา 

: ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื�อ – สกุล  : นายธัชพล โปษยานนท์ 
ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 54 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
วฒุิการศกึษา 
 

: - ปริญญาเอก สาขา Engineering Management  
- ปริญญาโท สาขา Engineering Management  

University of Missouri-Rolla  สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท สาขา Industrial Management  

Central Missouri State University  สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม  /สมัมนา  : - Director Certification Program (DCP120/2009)  
- Director Accreditation Program (DAP 68/2008) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%)  ไมม่ี 
วนัที1ได้รับการแตง่ตั [งเป็นกรรมการครั [งแรก : 22 กมุภาพนัธ์ 2548                     
จํานวนปีที1ดํารงตําแหนง่กรรมการ : 15 ปี 
การดาํรงตาํแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื1น : ไมม่ี 
การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอื1น  

)นที1ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบีย(  
: 2563 – ปัจจบุนั  Country Director (ไทย และอินโดจีน(, Palo Alto Networks  

2562 – ปัจจบุนั  อนกุรรมการด้านยทุธศาสตร์องค์กร 
 สาํนกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั )องค์การมหาชน (  

2562 – ปัจจบุนั  คณะทํางาน 
- โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวนัออก 

(อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์, อตุสาหกรรมหุ่นยนต์เพื1อการ
อตุสาหกรรม, โครงสร้างพื [นฐานดิจิตอล)  

- โครงการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ สาํนกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สาํนกังาน ก.พ.) 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการที1แขง่ขนั  /
เกี1ยวเนื1องกบัธุรกิจที1อาจทําให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 
 
 

ประวตัิการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีที1ผา่นมา 

: ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื�อ – สกุล  : นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 
ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 60 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
วฒุิการศกึษา 
 

: - ปริญญาโท Advertising School of The Art 
Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี ครุศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม  /สมัมนา  : - Director Certification Program (DCP 88/2007) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไมม่ี 
วนัที1ได้รับการแตง่ตั [งเป็นกรรมการครั [งแรก : 23 มกราคม 2550                       
จํานวนปีที1ดํารงตําแหนง่กรรมการ : 13 ปี  
การดาํรงตาํแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื1น : 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ 

  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
   ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
  บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์  

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอื1น  
)ที1ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน(  

: 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
  บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
2553 - ปัจจบุนั  นายกกิตตมิศกัดิ�  
  สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย 
2540 - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริหาร   
  บจ. ทีบีดบับลวิเอ (ประเทศไทย) 
2534 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร   
  บจ. พธู (1969) 
2534 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร   
  บจ. ปาทกุา 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการที1แขง่ขนั  /
เกี1ยวเนื1องกบัธุรกิจที1อาจทําให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

ประวตัิการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีที1ผา่นมา 

: ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื�อ – สกุล  : นายแมทธิว กิจโอธาน 
ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ 
อาย ุ : 53 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
วฒุิการศกึษา 
 

: - MSc. (Management) Imperial College, 
University of London, England 

- Bachelor of Commerce, 
University of Toronto, Canada 

การอบรม  /สมัมนา  : - Director Certification Program (DCP 95/2007) 
- Director Accreditation Program (DAP 57/2006) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.รุ่นที1 19) 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไมม่ี 
วนัที1ได้รับการแตง่ตั [งเป็นกรรมการครั [งแรก : วนัที1 27 กมุภาพนัธ์ 2550 
จํานวนปีที1ดํารงตําแหนง่กรรมการ : 13 ปี  
การดาํรงตาํแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื1น : 2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริษัท 

  กรรมการผู้จดัการ 
  บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ  
  บมจ. บีอีซี เวิลด์ 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอื1น  
)ที1ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน(  

: 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ   
  บจ. บีบีจีไอ 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการที1แขง่ขนั  /
กบัธุรกิจที1อาจทําให้เกิดความเกี1ยวเนื1อง

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

ประวตัิการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีที1ผา่นมา 

: ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื�อ – สกุล  : นายนภทัร  อัสสกุล 
ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
อาย ุ : 43 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
วฒุิการศกึษา 
 

: - บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  (RE-CU) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  
Babson College สหรัฐอเมริกา 

การอบรม  /สมัมนา  : - หลกัสตูรการบริหารการทอ่งเที1ยวสาํหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที1 3 ประจําปี 
2562 การทอ่งเที1ยวแหง่ประเทศไทย 

- CG Forum 3/2015  “Risk Oversight: High Priority Roles Of the 
Board” ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- Director Certification Program (DCP 31/2003) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%)  0.44 
วนัที1ได้รับการแตง่ตั [งเป็นกรรมการครั [งแรก : 10 มิถนุายน 2545                   
จํานวนปีที1ดํารงตําแหนง่กรรมการ : 18 ปี  
การดาํรงตาํแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื1น : ไมม่ี 
การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอื1น  

)ที1ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน(  
: 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ 

  บจ. แฮนส์ เมเนจเมนท์ 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ  
  บจ. อาร์ เอ็ม ไอ 
2547 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ 
  บจ. สยามเอสเตท 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการที1แขง่ขนั  /
ทําให้เกิดความเกี1ยวเนื1องกบัธุรกิจที1อาจ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

ประวตัิการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีที1ผา่นมา 

: ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ญาติกรรมการ 
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ชื�อ – สกุล  : นางสาวจริยา  แสงไชยญา 
ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการผู้จดัการ 
อาย ุ : 54 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
วฒุิการศกึษา 
 

: - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมสิ1งแวดล้อม  
Colorado State University สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมวีิศวกรรม 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม  /สมัมนา  : - Director Certification Program (DCP 258/2018) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology  
- Licensed Program of SCQuARE International organized by 

Simplework 
- Total Quality Management  

AOTS ประเทศญี1ปุ่ น 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%)  ไมม่ี 
วนัที1ได้รับการแตง่ตั [งเป็นกรรมการครั [งแรก : 21 มีนาคม 2561                   
จํานวนปีที1ดํารงตําแหนง่กรรมการ : 2 ปี 
การดาํรงตาํแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื1น : ไมม่ี 
การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอื1น  

)ที1ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน(  
: 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท คริสตลั เคลยีร์ อินโนเวชั1น จํากดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ [ง (เซี1ยงไฮ้) จํากดั 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ [ง อินเดีย จํากดั 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการที1แขง่ขนั  /
ทําให้เกิดความเกี1ยวเนื1องกบัธุรกิจที1อาจ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

ประวตัิการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีที1ผา่นมา 

: ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ประวัตผู้ิบริหาร 
ชื�อ – สกุล  : นางสาวจริยา  แสงไชยญา 
ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการผู้จดัการ 
อาย ุ : 54 ปี 
วฒุิการศกึษา 
 

: - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมสิ1งแวดล้อม  
Colorado State University สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมวีิศวกรรม 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม  /สมัมนา  : - Director Certification Program (DCP 258/2018) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology  
- Licensed Program of SCQuARE International organized by 

Simplework 
- Total Quality Management  

AOTS ประเทศญี1ปุ่ น 
ประสบการณ์การทํางาน : 2556-2559  ผู้ อํานวยการบริหารการผลติ 

    บมจ. โอเชียนกลาส 
2555-2556  ผู้ อํานวยการฝ่ายปฎิบตัิการ  
2547-2554  ผู้จดัการฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์และระบบคณุภาพ 
    บมจ.อตุสาหกรรมทําเครื1องแก้วไทย 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไมม่ี 
ประวตักิารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที1
ผา่นมา 

: ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื�อ – สกุล  : นางญาดา แอนดาริส 
ตําแหนง่ปัจจบุนั : ผู้ อํานวยการบริหาร – ทรัพยากรบคุคล  
อาย ุ : 54 ปี 
การศกึษา 
 

: - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรม : - SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology, 

Licensed Program of SCQuARE International organized by 
Simplework 

- The Extraordinary Leader, Licensed Program of Zenger-Folkman 
organized by Slingshot Group 

- Facet5 Accreditation & Training, Personality Assessment Tool 
organized by Slingshot Group 

- Leadership Development Program (In-House): 4 Roles of 
Leadership, Alternative & Creative Thinking and Change 
Management - 7 Modules 

- Collective Bargaining for Successful Labor Relation Master 
Class, Omega World Class 

ประสบการณ์การทํางาน : 2550 – 2555  Human Resources Business Partner Director,  
  Supply Chain (Scope: Plan-Make-Source-Deliver) 
  บจ. ยนิูลเีวอร์ ไทย โฮลดิ [งส์  
2548 – 2550   Human Resources Business Partner Director, 

Customer Development 
  บจ. ยนิูลเีวอร์ ไทย เทรดดิ [ง  
2547 – 2548   Human Resources Director, Home & Personal Care  
  บจ. ยนิูลเีวอร์ ไทย เทรดดิ [ง 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไมม่ี 
ประวตักิารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที1
ผา่นมา 

: ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื�อ – สกุล  : นายเสถยีร ศรีใสคาํ 
ตําแหนง่ปัจจบุนั : ผู้ อํานวยการบริหาร บญัชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาย ุ : 53 
การศกึษา 
 

: - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
สาขาวชิาธุรกิจการเงิน  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

การอบรม  /สมัมนา  : - Boardroom Success through Financing and Investment               
(BFI 5/2018) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- Strategic CFO in Capital Markets Program 
ตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย  

- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology  
Licensed Program of SCQuARE International organized by 
Simplework 

- หลกัสตูรผู้บริหารอาวโุส (SEP) 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- Can school & Metal Tracking, Advance Leadership  
Ball Corporation, USA. 

- หลกัสตูร Tax Controller, Custom Tax  
สถาบนัภาษี 

ประสบการณ์การทํางาน : 2544 – 2558  ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายปฏิบตัิการตา่งประเทศ 
 บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จํากดั 
 ายการเงินผู้ อํานวยการฝ่  
 TBC-Ball Beverage Can Holding Limited (Hong Kong) 
 TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited (Vietnam)  

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไมม่ี 
ประวตักิารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที1
ผา่นมา 

: ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไมม่ี 

  



 
65 

ชื�อ – สกุล  : นายอูเดย์ เวอร์มา 
ตําแหนง่ปัจจบุนั : ผู้ อํานวยการบริหาร – พฒันาลกูค้าและช่องทางจดัจําหนา่ย    
อาย ุ : 47 ปี 

การศกึษา 
 

: - Digital Marketing Strategies,  
Harvard Extension School, Boston, USA 

- Master of Business Administration  
Louisiana Tech University, LA, USA 

การอบรม : - SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology  
Organized by Simplework 

- Advanced Leadership 
- 7 Habits of Highly Successful People 

Walton Institute of Retail 
ประสบการณ์การทํางาน : มีประสบการณ์กวา่ 25 ปี ในอตุสาหกรรมตา่งๆ 

- ด้านการจําหนา่ยสนิค้าระหวา่งประเทศ 
- ด้านการพฒันาธุรกิจ 
- ด้านการบริหารซพัพลายเชน 
- ด้านการตลาดและบริหารการผลติ 
- ด้านอีคอมเมิร์ซ 
- ด้านการบริหารการขายค้าปลีกมานานกว่า 12 ปี กับ บริษัท วอลมาร์ท 

ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนนาดา และอินเดีย 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไมม่ี  
ประวตักิารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที1
ผา่นมา 

: ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื�อ – สกุล  : นายกฤษณะ ไพโรจน์ 
ตําแหนง่ปัจจบุนั : ผู้ อํานวยการบริหาร – การผลติ  
อาย ุ : 43 ปี 
การศกึษา 
 

: - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลติ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

การอบรม : - SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology  
 Licensed Program of SCQuARE International organized by 

Simplework 
ประสบการณ์การทํางาน : 2561 – 2562   ผู้ อํานวยการ – การผลติ 

2560 – 2561 ผู้จดัการสว่นการผลติ และรักษาการผู้ อํานวยการ  
 สายงานการผลติ  
2557 – 2560 ผู้จดัการสว่นการผลติ    
2556 – 2556  ผู้จดัการสว่น – Press & Bold และการผลติ   
2555 – 2556 ผู้จดัการแผนก – Forming 1          
2553 – 2554 ผู้จดัการแผนก – คริสตลัลนี 
2551 – 2552 วิศวกร อาวโุส          
2542 – 2551 วิศวกร 
 บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั )มหาชน(  

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไมม่ี 
ประวตักิารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที1
ผา่นมา 

: ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ
และผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงนิ 

 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และสารสนเทศที1ปรากฏเป็นรายงาน

ประจําปี 2562 งบการเงินดงักลา่วได้จดัทําโดยถกูต้องตามที1ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัท

มีการควบคุมภายในที1เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ1าเสมอ รวมทั [งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ     

งบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั [งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ1งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเพื1อกํากับดูแลงบการเงินและ

ประเมินระบบการควบคมุภายในให้มีประสทิธิภาพ เพื1อให้มีความมั1นใจได้วา่สามารถจดัทํางบการเงินที1ปราศจากการแสดงข้อมลู

ที1ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั และทนัเวลา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ1งได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีนี [แล้ว 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทอยูใ่นระดบัที1นา่พอใจ สามารถสร้างความเชื1อมั1นตอ่ความ

น่าเชื1อถือได้ของงบการเงินของบริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานถกูต้อง             

ในสาระสาํคญัแล้ว 

 

 

                        นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์   

                       ประธานกรรมการ  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ1งเป็นผู้ทรงคณุวฒุิด้านการเงิน 

และการบริหารองค์กร จํานวน 4 ทา่น ได้แก่ 

1.  นายวรกานต์ ชโูต  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2.  นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์  กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายธชัพล โปษยานนท์  กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการตรวจสอบ  

โดยมี นางรักดี ภกัดีชมุพล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานตามหน้าที1และความรับผิดชอบตามที1ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎ

บตัรคณะกรรมการตรวจสอบที1บริษัทกําหนดซึ1งสอดคล้องกบัข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและ

ระบบการตรวจสอบภายในที1เหมาะสม มีประสทิธิผล สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย  รวมทั [งเสนอแตง่ตั [งผู้สอบบญัชีและ

เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี การพิจารณารายการที1เกี1ยวโยงกันหรือรายการที1อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการ

กํากบัดแูลกิจการที1ดี  

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายในรวมทั [งสิ [น 4 ครั [ง          

สรุปสาระสาํคญัของการปฏิบตัิหน้าที1ได้ดงันี [ 

1) พิจารณางบการเงินสําหรับปีสิ [นสดุ ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2561 ซึ1งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และข้อมลูทางการเงิน

ระหว่างกาล สําหรับงวดสามเดือน หกเดือน และเก้าเดือน สําหรับปี 2562 ซึ1งได้รับการสอบทานจากผู้ สอบบัญชี โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบตอ่งบการเงินและข้อมลูทางการเงินดงักลา่ว 

2) ร่วมประชุมกบัผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารที1เกี1ยวข้องเพื1อพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื1อให้มั1นใจวา่

การตรวจสอบภายในของบริษัทมีขอบเขตครอบคลมุประเด็นที1มีนยัสําคญัครบถ้วน และสามารถบริหารความเสี1ยงที1อาจ

เกิดขึ [นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3) กํากับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที1ได้รับอนุมตัิและประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับ

ผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน ซึ1งได้เสนอแนะให้

ฝ่ายบริหารดําเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยในรอบปี 2562 มีการสอบทานระบบการควบคมุภายใน 4 กระบวนการ ได้แก่  

ก. การบริหารจดัการแมพิ่มพ์ (Mold) 

ข. การการตลาดและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่

ค. การจดัการด้านกฎระเบียบ ความปลอดภยั และสิ1งแวดล้อม 

ง. การควบคมุคณุภาพ 

ซึ1งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที1มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ และไม่พบ

ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของการดําเนินงานที1เป็นสาระสาํคญั 
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4) พิจารณารายการที1อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักลา่วเป็นไป

ตามเงื1อนไขธุรกิจปกติ  

5) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการกําหนดหลกัเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี1ยงระดบัองค์กร  

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 นายวรกานต์ ชโูต นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และ นายชยัประนิน วิสทุธิผล เข้าร่วม

ประชมุ จํานวน 4 ครั [ง นายธชัพล โปษยานนท์ เข้าร่วมประชมุ 2 ครั [ง 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงิน สาํหรับปีสิ [นสดุ ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2562 ซึ1งได้รับการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบตอ่งบการเงินดงักลา่ว 

นอกจากนี [ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ สอบบัญชี โดยคํานึงถึงความน่าเชื1อถือ ความเพียงพอของ

ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบญัชี รวมถึงประสบการณ์  ความเป็นอิสระ และคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีตาม

ระเบียบข้อบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้

เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื1อนําเสนอตอ่ที1ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั [งนางสาวธญัพร ตั [งธโนปจยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เลขที1 9169 นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ� ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที1 4752 และนางสาวอริสา ชุมวิสตูร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เลขที1 9393 จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ1งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทสาํหรับปี 2563 และในกรณีที1ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื1นของบริษัทแทนได้ 

 

 

                                                                                                      

(นายวรกานต์ ชโูต) 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

    26 กมุภาพนัธ์ 2563 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท โอเชียนกลาส จําก ัด (มหาชน) (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) 

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายนภทัร อสัสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นางญาดา แอนดาริส เป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที1และความรับผิดชอบในการช่วยให้คณะกรรมการบริษัทดําเนินการเพื1อให้ 

)ก(  บริษัทมีขนาดของคณะกรรมการบริษัทที1เหมาะสม และประกอบด้วยกรรมการที1มีคณุวฒุิหลากหลายเพียงพอ เพื1อให้

คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบตัิงานในหน้าที1 และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 

)ข(  บริษัทมีนโยบายการกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงมีแนวทางปฏิบตัิในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย 

และกรรมการผู้จ ัดการ ที1เป็นธรรมและเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาบคุคลดงักล่าวที1มีคุณสมบตัิที1

ต้องการให้คงอยู่และปฏิบตัิงานเพื1อเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดการประชุมรวมทั [งสิ [น 3 ครั [ง ซึ1งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่าน 

และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เข้าร่วมประชุมทุกครั [ง ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาฯ พอสรุปได้ดงันี [ 

1. ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 มีกรรมการบริษัทที1ครบวาระต้องออกจากตําแหน่งตามข้อบงัคบัของ

บริษัทจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจกัรี ฉันท์เรืองวณิชย์ นายชยัประนิน วิสทุธิผล และนายแมทธิว กิจโอธาน เนื1องจาก

กรรมการทั [ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคณุวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบตัิหน้าที1เป็นคณุประโยชน์ต่อการทํางาน

ของคณะกรรมการบริษัทตลอดมา และยงัคงปฏิบตัิหน้าที1ดงักล่าวได้ดีต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอให้

แต่งตั [งกรรมการทั [ง 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ1ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบกบั

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ และที1ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมตัิให้แต่งตั [งกรรมการทั [ง 3 ท่านดงักล่าว กลบัเข้า

ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ1ง  

2. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที1ประชุมผู้ ถือหุ้นให้คงไว้ด้วยค่าตอบแทนรายเดือน

ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และให้จ่ายโบนสัให้กบัคณะกรรมการบริษัท ซึ1งข้อเสนอดงักล่าวได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับการอนุมตัิจากที1ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทําการประเมินผลการปฏิบติังานประจําปีของกรรมการผู้จัดการ และได้ทําข้อเสนอเกี1ยวกบั

การจ่ายโบนสั การปรับเพิ1มเงินเดือน และรถประจําตําแหน่งของกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ1ง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิข้อเสนอดงักล่าวเกี1ยวกับการจ่ายโบนสัและรถประจําตําแหน่ง และคณะกรรมการ

บริษัทได้ปรับเปลี1ยนเงื1อนไขในการปรับเพิ1มเงินเดือนและจํานวนเงินเดือนที1ปรับเพิ1ม 



 
71 

4. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ช่วยจัดทําการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท เพื1อให้คณะกรรมการ

บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตัิงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน 

ตลอดช่วงปี 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานผลการปฏิบตัิงานให้คณะกรรมการทราบ และได้รับข้อเสนอแนะที1เป็น

ประโยชน์จากคณะกรรมการ  

 

 

 

       )นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์(  

       ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

       31 มกราคม 2563 
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บริษัท โอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สาํหรับปีสิ 7นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
  บริษทั โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) 

 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) ซึ- งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปลี-ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิ7นสุดวนัเดียวกนัและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที-สําคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ บริษทั โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซึ- งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที- 
31 ธันวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี-ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด
สาํหรับปีสิ7นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที-สาํคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นี7 แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั โอเชียนกลาส จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2562 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาํหรับปี
สิ7นสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที- 31 
ธนัวาคม 2562 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ7นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที-ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที-กาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที-เกี-ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอื-นๆ ซึ- งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี7  ขา้พเจา้เชื-อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที-ขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื-อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  

 
เรื"องสําคัญในการตรวจสอบ 
  เรื- องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื- องต่างๆ ที-มีนัยสําคญัที-สุดตามดุลยพินิจเยี-ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
นาํเรื-องเหล่านี7มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั7งนี7ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื-องเหล่านี7   

 
สินค้าคงเหลอื  

กลุ่มบริษทัมีสินคา้คงเหลือสุทธิ ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 1,003.75 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.08 ของสินทรัพยร์วม ซึ- งเป็นจาํนวนที-เป็นนยัสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั สินคา้ของกลุ่มบริษทั
เป็นประเภทเครื-องแก้วบนโต๊ะอาหารที-มีผูผ้ลิตและจาํหน่ายมากราย  เป็นสินคา้ที-มีการแข่งขนัสูงทั7งตลาดใน
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ประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยราคาเป็นส่วนหนึ-งของกลยุทธ์หลกัในการทาํตลาด ประกอบกบัมีสินคา้บาง
รายการมีความเคลื-อนไหวชา้ จึงอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินคา้คงเหลือของบริษทั กลุ่มบริษทัแสดงสินคา้
คงเหลือในมูลค่าราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที-คาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ-ากว่า โดยการเปรียบเทียบตน้ทุน
ของสินคา้คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิที-คาดวา่จะไดรั้บ รวมถึงประมาณการมูลค่าสาํหรับสินคา้คงเหลือที-เคลื-อนไหวชา้ 
โดยการประมาณการดังกล่าวเกี-ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารและภาวการณ์ของตลาด ข้าพเจ้าจึง
พิจารณาเรื-องนี7 เป็นเรื-องสาํคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
การตอบสนองความเสี"ยงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ทาํความเขา้ใจและประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการนาํการควบคุมภายใน
ไปปฏิบติั ตลอดจนการทดสอบประสิทธิผลของการควบคุมภายในที-เกี-ยวขอ้งกบัการวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
ประเมินความสมเหตุสมผลของนโยบายการตั7งประมาณการปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือที-ฝ่ายบริหารได้
กาํหนด  ประเมินความเหมาะสมของวิธีการคาํนวณมูลค่าสุทธิที-จะได้รับของสินค้าคงเหลือ ณ วนัสิ7นรอบ
ระยะเวลารายงาน การทดสอบคาํนวณความถูกตอ้งมูลค่าสุทธิที-คาดวา่จะไดรั้บ ประเมินความเหมาะสมเพียงพอ
ของค่าเผื-อจากการปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ ตรวจสอบเปรียบเทียบราคาทุนของสินคา้คงเหลือกบัราคาที-
คาดวา่จะขายไดจ้ริงกบัเอกสารภายหลงัวนัสิ7นงวด ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลที-เกี-ยวกบัประมาณ
การค่าเผื-อมูลค่าสินคา้ลดลงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
ข้อมูลอื"น  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอื-น ขอ้มูลอื-นประกอบด้วยข้อมูลซึ- งรวมอยู่ในรายงาน
ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที-อยูใ่นรายงานนั7น ซึ- งคาดวา่รายงานประจาํปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที-ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี7   
   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื-นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื-อมั-นต่อขอ้มูลอื-น  
   ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที-เกี-ยวเนื-องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าขอ้มูลอื-นมีความขดัแยง้ที-มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที-ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอื-นมีการแสดงขอ้มูลที-ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่   
   เมื-อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที-ขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื-อสารเรื- องดงักล่าวกบัผูมี้หน้าที-ในการกาํกบัดูแล เพื-อให้ผูมี้หน้าที-ในการ
กาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที-แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที"ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าที-รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี7 โดยถูกตอ้งตามที-ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี-ยวกบัการควบคุม
ภายในที-ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื-อให้สามารถจัดทาํงบการเงินที-ปราศจากการแสดงข้อมูลที-ขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื-อง เปิดเผยเรื- องที-เกี-ยวกับการดาํเนินงาน
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ต่อเนื-อง และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื-องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั7งใจที-จะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื-องต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าที-ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที-ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื-อให้ไดค้วามเชื-อมั-นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที-ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ- งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเชื-อมั-นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื-อมั-นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที-ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที-มีอยู่ได้
เสมอไป ขอ้มูลที-ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเมื-อคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที-ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี7    
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยี-ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสี-ยงจากการแสดงขอ้มูลที-ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื-อตอบสนองต่อความเสี-ยงเหล่านั7น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที-เพียงพอและ
เหมาะสมเพื-อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี-ยงที-ไม่พบขอ้มูลที-ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัซึ- งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี-ยงที-เกิดจากข้อผิดพลาด เนื-องจากการทุจริตอาจ
เกี-ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั7งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที-
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที-เกี-ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื-อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที-เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื-อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที-ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที-เกี-ยวขอ้งซึ- งจดัทาํขึ7นโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเกี-ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื-องของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที-ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที-มีสาระสําคญัที-เกี-ยวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ที-อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การดาํเนินงานต่อเนื-องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที-มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการที-เกี-ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี-ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ7นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที-ไดรั้บจนถึงวนัที-ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
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อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ดาํเนินงานต่อเนื-อง   

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื7อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบที-ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที-ควรหรือไม่ 

 ได้รับหลักฐานการสอบบญัชีที-เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี-ยวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื-อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดสื้-อสารกบัผูมี้หนา้ที-ในการกาํกบัดูแลในเรื-องต่างๆ ที-สาํคญัซึ- งรวมถึง ขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที-ได้วางแผนไว ้ประเด็นที- มีนัยสําคัญที-พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องที-มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที-ในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อกาํหนด
จรรยาบรรณที-เกี-ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้-อสารกบัผูมี้หนา้ที-ในการกาํกบัดูแลเกี-ยวกบัความสัมพนัธ์
ทั7งหมดตลอดจนเรื-องอื-นซึ- งขา้พเจา้เชื-อวา่มีเหตุผลที-บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการที-ขา้พเจา้ใชเ้พื-อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเรื-องที-สื-อสารกบัผูมี้หนา้ที-ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื-องต่าง ๆ ที-มีนยัสําคญั
มากที-สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื- อง
สําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื-องเหล่านี7 ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี-ยวกบัเรื-องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที-ยากที-จะเกิดขึ7น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่
ควรสื-อสารเรื-องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื-อสารดงักล่าว   
    
  ผูส้อบบญัชีที-รับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี7 คือ นางสาวธญัพร ตั7งธโนปจยั 
                                                                                                                          
  
 
  (นางสาวธญัพร   ตั7งธโนปจยั) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที- 9169 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที- 26 กุมภาพนัธ์ 2563 
 



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 51,293         90,246          13,691          32,049           
ลกูหนี!การคา้และลกูหนี! อื&น 4, 6 272,795       227,428        273,495        240,165         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั!นแก่บริษทัยอ่ย 4 -               -               10,000          6,500             
สินคา้คงเหลือ 7 1,003,748    997,503        1,003,532     994,226         
ภาษีมลูค่าเพิ&มคา้งรับ 11,303         18,131          11,303          18,131           
สินทรัพยห์มุนเวียนอื&น 3,632           2,697            3,576            2,689             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,342,771    1,336,005     1,315,597     1,293,760      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -               -               6,000            6,000             
ที&ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,859,348    1,896,344     1,859,215     1,895,985      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 18,168         19,268          19,078          18,570           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 807              3,135            -               -                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื&น 8,116           11,165          6,833            9,531             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,886,439    1,929,912     1,891,126     1,930,086      

รวมสินทรัพย์ 3,229,210    3,265,917     3,206,723     3,223,846      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ&งของงบการเงินนี!

- 77 -

งบการเงินรวม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพยห์มุนเวียน

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนี+สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินกูย้ืมระยะสั!นจากสถาบนัการเงิน 11 655,000       585,000        655,000        585,000         
เจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื&น 4, 12 269,423       320,673        261,869        292,899         
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที&ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ&งปี 13 35,892         182,340        35,892          182,340         
หนี! สินหมุนเวียนอื&น 5,867           5,434            7,030            3,554             

รวมหนี! สินหมุนเวียน 966,182       1,093,447     959,791        1,063,793      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 66,400         3,033            66,400          3,033             
หนี! สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 194,212       198,273        194,212        198,273         
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 15 129,594       98,052          129,594        98,052           

รวมหนี! สินไม่หมุนเวียน 390,206       299,358        390,206        299,358         

รวมหนี! สิน 1,356,388    1,392,805     1,349,997     1,363,151      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ&งของงบการเงินนี!
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หนี! สินไม่หมุนเวียน

หนี! สินหมุนเวียน



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนี+สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญัจาํนวน 50,000,000 หุน้

 มลูค่าที&ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 500,000       500,000        500,000        500,000         

ทุนที&ออกและชาํระแลว้
หุน้สามญัจาํนวน 21,330,715 หุน้ 

มลูค่าที&ไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 10 บาท 213,307       213,307        213,307        213,307         
ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 302,807       302,807        302,807        302,807         
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
สาํรองตามกฎหมาย 16 50,000         50,000          50,000          50,000           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 783,967       781,356        764,604        768,573         
องคป์ระกอบอื&นของส่วนของผูถื้อหุน้ 522,741       525,642        526,008        526,008         

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,872,822    1,873,112     1,856,726     1,860,695      

รวมหนี! สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,229,210    3,265,917     3,206,723     3,223,846      
-                  -                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ&งของงบการเงินนี!

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 



 
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4, 23 1,867,208      2,020,632      1,824,700      1,924,681        
กาํไรจากอตัราแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศ 21,691          6,666            21,891          6,726               
รายไดอื้&น 9,535            3,796            9,262            3,707               

รวมรายได้ 1,898,434      2,031,094      1,855,853      1,935,114        
ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 1,242,086      1,365,730      1,227,017      1,318,120        
ค่าใชจ่้ายจากการระงบัการผลิตชั&วคราว 123,345        75,925          123,345        75,925             
ค่าเผื&อการปรับลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ 9,711            32,626          9,711            32,626             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 311,033        347,256        304,671        327,281           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 173,162        149,147        161,158        139,303           
ตน้ทุนทางการเงิน 17,734          19,523          17,734          19,523             

รวมค่าใชจ่้าย 21 1,877,071      1,990,207      1,843,636      1,912,778        
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21,363          40,887          12,217          22,336             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 3,229            16,430          663               11,257             
กาํไรสุทธิสาํหรับปี 18,134          24,457          11,554          11,079             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื&น
รายการที&จะไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน-สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,364)           -                (3,364)           -                  
รายการที&จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี&ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (2,901) (1,124) -                -                  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื&นสาํหรับปี (6,265)           (1,124) (3,364)           -                  
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 11,869          23,333          8,190            11,079             

กาํไรต่อหุน้ขั!นพื!นฐาน (บาท) 20 0.85              1.15              0.54              0.52                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ&งของงบการเงินนี!

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : พนับาท)



จดัสรรเป็น รวมองคป์ระกอบ
ทุนที&ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ส่วนเกินทุนจาก การแปลงค่า อื&นของส่วน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาที&ดิน งบการเงิน ของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้
ยอดยกมา ณ วนัที& 1 มกราคม 2561 213,307           302,807           50,000             789,962                     526,008           758                    526,766               1,882,842         
เงินปันผลจ่าย 19 -                   -                   -                  (33,063)                      -                   -                     -                      (33,063)             
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                   -                   -                  24,457                       -                   (1,124)                (1,124)                 23,333              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2561 213,307           302,807           50,000             781,356                     526,008           (366)                   525,642               1,873,112         
เงินปันผลจ่าย 19 -                   -                   -                  (12,159)                      -                   -                     -                      (12,159)             
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                   -                   -                  14,770                       -                   (2,901)                (2,901)                 11,869              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2562 213,307           302,807           50,000             783,967                     526,008           (3,267)                522,741               1,872,822         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ&งของงบการเงินนี!

บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สําหรับปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562
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กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื&นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม



องคป์ระกอบอื&นของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

จดัสรรเป็น
ทุนที&ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาที&ดิน ผูถ้ือหุ้น
ยอดยกมา ณ วนัที& 1 มกราคม 2561 213,307                  302,807                  50,000                    790,557                  526,008                  1,882,679               
เงินปันผลจ่าย 19 -                          -                          -                          (33,063)                   -                          (33,063)                   
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          11,079                    -                          11,079                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2561 213,307                  302,807                  50,000                    768,573                  526,008                  1,860,695               
เงินปันผลจ่าย 19 -                          -                          -                          (12,159)                   -                          (12,159)                   
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          8,190                      -                          8,190                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2562 213,307                  302,807                  50,000                    764,604                  526,008                  1,856,726               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ&งของงบการเงินนี!

งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : พนับาท)

กาํไรสะสม



 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21,363           40,887           12,217           22,336             

รายการปรับปรุงกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสด

รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเผื&อ (โอนกลบั) การลดลงของมลูค่าสินคา้

สินคา้เคลื&อนไหวชา้และลา้สมยั 7 (3,737)            24,125           (3,737)            24,125             

ค่าเสื&อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 161,152         154,958         160,611         154,466           

หนี!สงสัยจะสูญ 823                -               823                -                 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายที&ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ 11,918           9,337             11,916           9,337               

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18                  -               18                  -                 

กาํไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรม

ตราสารอนุพนัธ์ที&ยงัไม่เกิดขึ!นจริง (3,259) (743) (3,259) (743)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี&ยนที&ยงัไม่เกิดขึ!นจริง 74                  607                74                  607                  

ค่าใชจ่้ายสาํรองหนี! สินผลประโยชน์พนกังาน 15 39,331           15,244           39,331           15,244             

รายไดด้อกเบี!ย (245) (258) (312) (193)

ตน้ทุนทางการเงิน 17,734           19,523           17,734           19,523             

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน (เพิ&มขึ!น) ลดลง

ลูกหนี!การคา้และลูกหนี! อื&น (42,444)          2,010             (30,413)          21,338             

สินคา้คงเหลือ (2,508) (149,329) (5,569) (163,931)

ภาษีมลูค่าเพิ&มคา้งรับ 6,828             11,342           6,828             11,342             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื&น (935)               1,142             (887)               1,143               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื&น 3,049             (832) 2,698             (792)

หนี! สินจากการดาํเนินงานเพิ&มขึ!น (ลดลง)

เจา้หนี!การคา้และเจา้หนี! อื&น (69,975) (47,139) (49,517) (22,037)

หนี! สินหมุนเวยีนอื&น 433                1,759             3,476             (363)

จ่ายสาํรองหนี! สินผลประโยชน์พนกังาน (11,994) (20,393) (11,994) (20,393)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 127,626         62,240           150,038         71,009             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ&งของงบการเงินนี!
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

สําหรับปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562

บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(หน่วย : พนับาท)

งบกระแสเงินสด



 
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

รับดอกเบี!ย 245                258                318                193                  
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยเพิ&มขึ!น 4 -                 -                 (3,500)            (6,500)              
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 4 -                 -                 -                 2,000               
เงินสดจ่ายเพื&อซื!อที&ดิน อาคารและอุปกรณ์ (117,523) (245,004) (117,522)        (244,990)          
เงินสดจ่ายเพื&อซื!อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,332) (4,128) (4,578)            (3,790)              
เงินสดรับจากการขายที&ดิน อาคารและอุปกรณ์ 676                772                676                772                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (119,934) (248,102) (124,606)        (252,315)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

จ่ายดอกเบี!ย (18,289) (18,905) (18,289)          (18,905)            
รับเงินกูย้มืระยะสั!นจากสถาบนัการเงิน 25 1,330,000      1,000,000      1,330,000      1,000,000        
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั!นจากสถาบนัการเงิน 25 (1,260,000)     (525,000)        (1,260,000)     (525,000)          
รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13, 25 100,000         -                 100,000         -                   
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13, 25 (183,081)        (240,840)        (183,081)        (240,840)          
จ่ายเงินปันผล 19 (12,159) (33,063) (12,159)          (33,063)            

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (43,529)          182,192         (43,529)          182,192           

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศ
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (261)               (26) (261) (26)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,855) (1,064) -                 -                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ&มขึ!น (ลดลง) สุทธิ (38,953)          (4,760)            (18,358)          860                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 90,246           95,006           32,049           31,189             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 5 51,293           90,246           13,691           32,049             

-                     -                 
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

กิจกรรมลงทุน
เจา้หนี! ค่าซื!อที&ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14,859           22,312           14,859           22,312             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ&งของงบการเงินนี!

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

สําหรับปีสิ+นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วนัที" 31 ธันวาคม 2562 

 
1. ข้อมูลทั"วไป 
  บริษทั โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ที!จดัตั#งขึ#นในประเทศไทย และ

เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2536 โดยดาํเนินธุรกิจหลกัเกี!ยวกบัการ
ผลิตและจําหน่ายภาชนะเครื! องแก้วสําหรับใช้บนโต๊ะอาหาร โดยมีสํานักงานขายและบริหารและ
โรงงานผลิตอยูที่! 

  สาํนกังาน  :  เลขที! 75/3, 75/88-91 และ 75/107 อาคารโอเชี!ยน ทาวเวอร์ 2 ชั#น 12, 34 และ 38 ถนน
 สุขมุวทิ 19  (ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

  โรงงานผลิต : เลขที! 365-365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถนนสุขมุวทิ  ตําบลแพรกษา 
 อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

  โชวรู์ม  : เลขที!  175 อาคารไทยสมุทร ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
 กรุงเทพมหานคร 10110 

  เพื!อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั”  บริษทัมีบริษทั
ยอ่ย 3 แห่ง ดงันี#  

 
  บริษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ#ง (เซี!ยงไฮ)้ จาํกดั เป็นบริษทัที!บริษทัถือหุ้นทั#งหมด จดทะเบียนและจดัตั#ง

ขึ#นในประเทศจีน เมื!อวนัที! 10 กนัยายน 2549 บริษทัยอ่ยมีกาํหนดระยะเวลา 20 ปี สิ#นสุดวนัที! 10 กนัยายน 2569 
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื!อนาํเขา้และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เครื!องแกว้ในประเทศจีน 

 
  บริษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ#ง อินเดีย จาํกดั เป็นบริษทัที!บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 จดัตั#งขึ#นในประเทศ

อินเดีย เมื!อวนัที! 20 พฤศจิกายน 2556 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื!อดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศ
อินเดีย 

 
  บริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชั!น จาํกดั เป็นบริษทัที!บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 จดัตั#งขึ#นในประเทศไทย 

เมื!อวนัที! 31 สิงหาคม 2559 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื!อการวิจยั พฒันาและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ที!ใช้บนโต๊ะ
อาหาร 

 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ#นตามหลกัการบญัชีที!รับรองทั!วไปใน

ประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญติัการบญัชี  2543 ซึ! งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที!ออกภายใต้พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทาํขึ#นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดั
มูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้การตีราคาที!ดินและเครื!องมือทางการเงินที!เป็นตราสาร
อนุพนัธ์ซึ! งใชมู้ลค่ายติุธรรมตามที!อธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที!รับรองทั!วไปในประเทศไทย กาํหนดให้
ใชป้ระมาณการทางบญัชีที!สําคญัและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซึ! งจดัทาํขึ#นตามกระบวนการใน
การนํานโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัไปถือปฎิบติั และต้องเปิดเผยเรื! องการใช้ดุลยพินิจของ
ผูบ้ริหารหรือความซับซ้อนหรือเกี!ยวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการที!มีนยัสําคญัต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.17 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ#นจากงบการเงินตาม
กฎหมายที!เป็นภาษาไทย ในกรณีที!มีเนื#อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั 
ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 
2.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"เริ"มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึ! ง
มีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที!มีรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 2562  มา
ถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ# นเพื!อให้มี
เนื#อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายใหช้ดัเจนเกี!ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี# ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย  

 
2.3     มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหวา่งปี สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ! งมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินที!มีรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ! มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ#นเพื!อให้มีเนื#อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี!ยวกบัวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน  ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซึ! งมีการเปลี!ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี#  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื"องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื!องมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและ
การตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที! 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื!องมือทางการเงิน 
ฉบบัที! 9 เครื!องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที! 32  การแสดงรายการเครื!องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที! 16 การป้องกนัความเสี!ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที! 19 การชาํระหนี# สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี!ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เครื!องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเกี!ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื!องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที!คาดวา่จะเกิดขึ#น และหลกัการเกี!ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี!ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื! องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี# จะนํามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานที!เกี!ยวขอ้งกบัเครื!องมือทางการเงินเมื!อมีผลบงัคบัใช ้

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที" 16 เรื"อง สัญญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี#  ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 17 เรื! อง 
สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีที!เกี!ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี#ไดก้าํหนดหลกัการของการ
รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผู ้
เช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี# สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที!มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 
เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั#นมีมูลค่าตํ!า การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี!ยนแปลงอยา่งมี
สาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญา
เช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที!อาจมี
ต่องบการเงินในปีที!เริ!มนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3. นโยบายการบัญชีที"สําคัญที"ใช้ในการจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการมีดังต่อไปนี9 
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการขายสินค้า 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื!อไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื!อ

มีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที!ไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสําหรับสินคา้ที!ได้
ส่งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ!ม 

 
 รายได้อื"นและค่าใช้จ่าย 

รายไดด้อกเบี#ยตอ้งรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
รายไดอื้!นและค่าใชจ่้ายตอ้งรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร

ประเภทจ่ายคืนเมื!อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั#นอื!นที!มีสภาพคล่องสูงซึ! งมีอายุไม่เกินสามเดือนนบั
จากวนัที!ไดม้า 

 
3.3 ลูกหนี9การค้า 

ลูกหนี# การคา้รับรู้เริ!มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจง้หนี# และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจาํนวนเงินที!
เหลืออยูห่กัดว้ยค่าเผื!อหนี#สงสัยจะสูญซึ!งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ#นปี ค่าเผื!อหนี#
สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหนี#การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าที!คาดว่าจะ
ได้รับจากลูกหนี# การค้า หนี# สูญที!เกิดขึ# นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ! งของ
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 

 
3.4 สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที!จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ!ากวา่ ราคาทุน
ของสินคา้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี!ยถ่วงนํ# าหนกั ตน้ทุนของการซื#อประกอบดว้ยราคาซื#อ และค่าใชจ่้ายที!
เกี!ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื#อสินคา้นั#น เช่นค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดที!เกี!ยวขอ้งทั#งหมด 
ส่วนยอมใหห้รือเงินที!ไดรั้บคืน ตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํประกอบดว้ยค่าออกแบบ 
ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื!นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ! งปันส่วนตามเกณฑ์การ
ดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้ืม มูลค่าสุทธิที!จะไดรั้บประมาณจากราคาปกติที!คาดว่าจะ
ขายไดต้ามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที!จาํเป็นเพื!อให้สินคา้นั#นสําเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื!อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสื!อมคุณภาพเท่าที!จาํเป็น 
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3.5 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซึ! งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที!กลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุม
กิจการเมื!อกลุ่มบริษทัมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี!ยวขอ้งกบัผูไ้ด้รับการ
ลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม 
กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของกิจการยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั#งแต่วนัที!กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุม
บริษทัย่อย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนับจากวนัที!กลุ่ม
บริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 

บริษทัจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรที!ยงัไม่ไดเ้กิดขึ#นจริงระหวา่งกนั
ในกลุ่มบริษทั ขาดทุนที!ยงัไม่เกิดขึ# นจริงก็จะตัดรายการในทาํนองเดียวกัน เวน้แต่รายการนั# นมี
หลกัฐานวา่สินทรัพยที์!โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุง
เพื!อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

ในงบการเงินเฉพาะบริษทั เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื!อการ
ดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื!อสะทอ้นการเปลี!ยนแปลงสิ!งตอบแทนที!เกิดขึ#นจากการเปลี!ยนแปลง
มูลค่าสิ!งตอบแทนที!คาดวา่จะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั#นจะรวมตน้ทุนทางตรงที!เกี!ยวขอ้งกบัการไดม้าของเงิน
ลงทุนนี#  

 
รายการกบัส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนได้เสียที!ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที!เป็น
ของเจา้ของกลุ่มบริษทั สําหรับการซื#อส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหวา่งสิ!งตอบแทนที!
จ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นที!ซื#อมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของ
เจา้ของ และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของ
เจา้ของ 

 
การจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 

เมื!อกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในกิจการที!เหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้
มูลค่ายติุธรรม การเปลี!ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมนั#นจะถือเป็นมูลค่า
ตามบญัชีเริ!มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื!อวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุน
ที!เหลืออยูใ่นรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวนที!เคยรับรู้
ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นในส่วนที!เกี!ยวขอ้งกบักิจการนั#นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มบริษทัมีการ
จาํหน่ายสินทรัพยห์รือหนี# สินที!เกี!ยวขอ้งนั#นออกไป 
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3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงินที!ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที!ใชน้าํเสนองบการเงิน 
รายการที!รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของ

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัที!บริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินที!ใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงิน
รวมแสดงในสกุลเงินบาทซึ! งเป็นสกุลเงินที!ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที!ใช้นาํเสนองบการเงิน
ของบริษทั 

 
รายการและยอดคงเหลือ 

รายการที!เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที!ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี!ยน ณ วนัที!เกิดรายการหรือวนัที!ตีราคาหากรายการนั#นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและ
รายการขาดทุนที!เกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระที!เป็นเงินตราต่างประเทศ และที!เกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหนี# สินที!เป็นตวัเงินซึ! งเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลี!ยน ณ วนัสิ#นปีไดบ้นัทึก
ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

เมื!อมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการที!ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น 
องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี!ยนทั#งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั#นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น
ด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กําไรหรือขาดทุนของรายการที!ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกําไรหรือขาดทุน 
องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี!ยนทั#งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั#นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 

 
กลุ่มบริษทั 

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ที!มิใช่สกุลเงินของ
เศรษฐกิจที!มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ! งมีสกุลเงินที!ใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที!ใช้
นาํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงินที!ใชน้าํเสนองบการเงินดงันี#  

 สินทรัพยแ์ละหนี# สินที!แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
ณ วนัที!ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั#น 

 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี!ย และ 

 ผลต่างของอตัราแลกเปลี!ยนทั#งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที!เกิดจากการซื#อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็น

สินทรัพยแ์ละหนี# สินของหน่วยงานในต่างประเทศนั#นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
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3.7 ที"ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ที!ดินแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซึ! งผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดป้ระมาณ
การไวแ้ละจะทบทวนการประเมินทุกๆ 3 ปี อาคารและอุปกรณ์อื!นทั#งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกั
ดว้ยค่าเสื!อมราคาสะสม ตน้ทุนเริ!มแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื!นๆ ที!เกี!ยวขอ้งกบัการซื#อสินทรัพยน์ั#น  

ต้นทุนที!เกิดขึ# นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีก
สินทรัพยห์นึ! งตามความเหมาะสม เมื!อตน้ทุนนั#นเกิดขึ#นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื!อถือ มูลค่าตามบญัชีของชิ#นส่วนที!
ถูกเปลี!ยนแทนจะถูกตดัรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอื!นๆ บริษทัจะรับรู้ต้นทุน
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื!อเกิดขึ#น 

การตีราคาที!ดินใหม่ทาํให้มูลค่าตามบญัชีที!เพิ!มขึ#นจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นและ
แสดงอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของเจา้ของ และหากมูลค่าของส่วนที!เคยมีการ
ตีราคาเพิ!มนั#นลดลง กิจการตอ้งนาํส่วนที!ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น 
และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยข์า้งตน้ที!อยู่ในส่วนของเจา้ของลดลงตามไปดว้ย ส่วนที!
ลดลงที!เหลือจะบนัทึกไปยงักาํไรหรือขาดทุน 

ค่าเสื!อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงเพื!อลดราคาทุนของสินทรัพย์
แต่ละชนิดตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ที!ประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปนี#  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 ถึง 35 ปี 
เครื!องจกัร อุปกรณ์และเครื!องมือ  5 ถึง 25 ปี 
เครื!องตกแต่ง ติดตั#งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 ถึง   5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 
ทุกสิ#นรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้

ประโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
ในกรณีที!มูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้

เท่ากบัมูลค่าที!คาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.10) 
ผลกาํไรหรือขาดทุนที!เกิดจากการจาํหน่ายที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบ

จากสิ!งตอบแทนสุทธิที!ได้รับจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้
บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอื!นสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 

ในการจาํหน่ายสินทรัพยที์!มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะโอนไปยงั
กาํไรสะสม 
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3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ต้นทุนที!ใช้ในการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื!อเกิดขึ# น 
ค่าใชจ่้ายที!เกิดจากการพฒันาที!เกี!ยวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที!
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ! งกลุ่มบริษทัเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเมื!อเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงันี#  

 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคที!กิจการจะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื!อ
นาํมาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้

 ผูบ้ริหารมีความตั# งใจที!จะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และนํามาใช้
ประโยชน์หรือขาย 

 กิจการมีความสามารถที!จะนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั#นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั#นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
 มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื!นได้เพียง

พอที!จะนาํมาใชเ้พื!อทาํให้การพฒันาเสร็จสิ#นสมบูรณ์ และนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา
ใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้

 กิจการมีความสามารถที!จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที!เกี!ยวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที!
เกิดขึ#นในระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเชื!อถือ 

ตน้ทุนโดยตรงที!รับรู้เป็นส่วนหนึ! งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนกังานที!
ทาํงานในทีมพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายที!เกี!ยวขอ้งในจาํนวนเงินที!เหมาะสม 

ตน้ทุนการพฒันาอื!นที!ไม่เขา้เงื!อนไขเหล่านี# จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื!อเกิดขึ#น ค่าใช้จ่ายในการ
พฒันาหากก่อนหนา้นี# รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 

ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ที!ประมาณการไว ้5 ถึง 15 ปี  

 
3.9 บุคคลหรือกจิการที"เกี"ยวข้องกนั 

    บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที!มีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูก
ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
รวมถึงบริษทัที!ทาํหน้าที!ถือหุ้นบริษทัย่อย และกิจการที!เป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนี#
บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึ! งถือหุ้นที!มีสิทธิออกเสียงไม่
วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัตลอดทั#งสมาชิกในครอบครัวที!ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการที!เกี!ยวขอ้ง
กบับุคคลเหล่านั#น 

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 
บริษทัคาํนึงถึงเนื#อหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
สินทรัพยที์!มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึ! งไม่มีการตดัจาํหน่าย

จะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี สินทรัพยอื์!นที!มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า 
เมื!อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี# ว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืน รายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมื!อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสุทธิที!คาดวา่จะไดรั้บคืน ซึ! ง
หมายถึงจาํนวนที!สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ 
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที!เล็กที!สุดที!สามารถแยกออกมาได ้เพื!อวตัถุประสงคข์องการประเมินการ
ดอ้ยค่า สินทรัพยที์!ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ! งรับรู้รายการขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดที้!จะกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วนัสิ#น
รอบระยะเวลารายงาน 

 
3.11 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีี"กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

สัญญาระยะยาวเพื!อเช่าสินทรัพยซึ์! งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสี!ยงและผลตอบแทนของความ
เป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั#นถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที!ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่า
ดงักล่าว (สุทธิจากสิ!งตอบแทนจูงใจที!ได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั#น 

สัญญาเช่าที!ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ! งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี!ยงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของเกือบทั#งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ! งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยที์!เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที!ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ!ากวา่ 

จาํนวนเงินที!ตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี# สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื!อให้ได้
อตัราดอกเบี#ยคงที!ต่อหนี# สินคงคา้งอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี# สินระยะยาว ส่วนดอกเบี#ยจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื!อทาํให้อตัราดอกเบี# ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที!สําหรับยอดคงเหลือของ
หนี# สินที!เหลืออยู ่สินทรัพยที์!ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื!อมราคาตลอดอายุการใชง้านของ
สินทรัพยที์!เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 

 
3.12 เงินกู้ยมื 

เงินกู้ยืมรับรู้เริ!มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ!งตอบแทนที!ได้รับหักด้วยตน้ทุนการจดัทาํ
รายการที!เกิดขึ#น เงินกู้ยืมวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี# ยที!
แทจ้ริง ผลต่างระหวา่งสิ!งตอบแทน (หกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที!เกิดขึ#น) เมื!อเทียบกบัมูลค่าที!จ่าย
คืนเพื!อชาํระหนี#นั#นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหนี# สินหมุนเวียนเมื!อกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงื!อนไขให้
เลื!อนชาํระหนี#ออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัสิ#นรอบระยะเวลารายงาน 
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 ต้นทุนการกู้ยมื 
ตน้ทุนการกูย้ืมที!เกี!ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที!เขา้

เงื!อนไขตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหนึ! งของราคาทุนของสินทรัพยน์ั#น โดยสินทรัพยที์!เขา้เงื!อนไขคือ
สินทรัพยที์!จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั#นให้อยูใ่นสภาพพร้อมที!จะใชไ้ดต้าม
ประสงคห์รือพร้อมที!จะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งสิ#นสุดลงเมื!อการ
ดาํเนินการส่วนใหญ่ ที!จาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยที์!เขา้เงื!อนไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมที!จะใชไ้ดต้าม
ประสงคห์รือพร้อมที!จะขายไดเ้สร็จสิ#นลง 

รายไดจ้ากการลงทุนที!เกิดจากการนาํเงินกูย้ืมที!กูม้าโดยเฉพาะ ที!ยงัไม่ไดน้าํไปเป็นรายจ่าย
ของสินทรัพยที์!เขา้เงื!อนไขไปลงทุนเป็นการชั!วคราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้ืมที!สามารถ
ตั#งขึ#นเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 

ตน้ทุนการกูย้มือื!นๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที!เกิดขึ#น 
 

3.13 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอ

การตดับญัชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนที!รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น 
หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีนี#  ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น 
หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที!มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือที!คาด
ไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิ#นรอบระยะเวลาที!รายงานในประเทศที!บริษทัและบริษทัย่อย
ดาํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื!อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื!นแบบแสดงรายการภาษีเป็น
งวดๆ ในกรณีที!มีสถานการณ์ที!การนาํกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติัซึ! งขึ# นอยู่กบัการตีความ และจะตั#ง
ประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากรที!เหมาะสมจากจาํนวนที!คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั#งเต็มจาํนวนตามวิธีหนี# สิน เมื!อเกิดผลต่างชั!วคราวระหว่างฐาน
ภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี# สิน และราคาตามบญัชีที!แสดงอยูใ่นงบการเงิน  

อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที!เกิดจากการรับรู้เริ!มแรกของ
รายการสินทรัพยห์รือรายการหนี# สินที!เกิดจากรายการที!ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที!เกิดรายการ 
รายการนั#นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
คาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที!มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือที!คาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผล
บงัคบัใชภ้ายในสิ#นรอบระยะเวลาที!รายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้มื!อสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อตดับญัชีที!เกี!ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหนี# สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมี
กาํไรทางภาษีเพียงพอที!จะนาํจาํนวนผลต่างชั!วคราวนั#นมาใชป้ระโยชน์  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็
ต่อเมื!อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที!จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี# สินภาษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั#งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี# สินภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีเกี!ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้!ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึ! งตั#งใจจะจ่ายหนี# สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 
3.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์เมื"อเกษียณอายุ 
กิจการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์เมื!อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษัทมีทั# ง

โครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 
สําหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินที!คงที! บริษทัไม่มี

ภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที!จะต้องจ่ายเงินเพิ!ม ถึงแม้กองทุนไม่มี
สินทรัพยเ์พียงพอที!จะจ่ายให้พนกังานทั#งหมดสําหรับการให้บริการจากพนกังานทั#งในอดีตและปัจจุบนั 
บริษทัจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนสํารองเลี#ยงชีพ ซึ! งบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และ
ขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี# ยงชีพ 2530 บริษทัไม่มีภาระผกูพนัที!จะจ่ายเงินเพิ!มอีก
เมื!อไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเมื!อถึงกาํหนดชาํระ 
สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเมื!อครบ
กาํหนดจ่าย 

สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื!อเกษียณอายุที!ไม่ใช่โครงการ
สมทบเงิน ซึ! งจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ที!พนกังานจะได้รับเมื!อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะ
ขึ#นอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีที!ใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 

หนี# สินสําหรับโครงการผลประโยชน์เมื!อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัที!สิ#นรอบระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
โครงการ ภาระผกูพนันี#คาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที!
ประมาณการไว ้ซึ! งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ! งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุล
เงินที!จะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบกาํหนดของหุ้นกูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาที!ตอ้งชาํระภาระผูกพนั
โครงการผลประโยชน์เมื!อเกษียณอาย ุ 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที!เกิดขึ#นจากการ
ปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี!ยนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่าน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!นในงวดที!เกิดขึ#น 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  
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ภาระผูกพนัระยะยาวอื"น 

บริษทัจดัให้มีการให้ผลประโยชน์แก่พนกังานสําหรับการให้บริการของพนกังานในระยะ
ยาวโดยจ่ายให้แก่พนักงานที!ทาํงานกับบริษัทเป็นระยะเวลา 30 ปี ภาระผูกพนันี# ค ํานวณโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที!ประมาณการไว ้ซึ! งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการ
ผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาด
ของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ! งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที!จะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบกาํหนดของ
พนัธบตัรใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที!ตอ้งชาํระภาระผูกพนั บริษทับนัทึกเงินผลประโยชน์พนกังานเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในรอบระยะเวลาบญัชีที!เกี!ยวขอ้ง 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที!เกิดขึ#นจากการปรับปรุง
จากประสบการณ์หรือการเปลี!ยนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื!นในงวดที!เกิดขึ#น  

 
3.15 ประมาณการหนี9สิน 

ประมาณการหนี# สิน (ไม่รวมประมาณการหนี# สินผลประโยชน์พนกังาน) จะรับรู้ก็ต่อเมื!อกลุ่ม
บริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที!จดัทาํไวอ้นัเป็นผลสืบเนื!องมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตซึ! งการชาํระภาระผูกพนันั#นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะส่งผลให้กลุ่มบริษทั
ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และสามารถประมาณการจาํนวนที!ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื!อถือ 

 
3.16 ประมาณการทางบัญชีที"สําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเนื!อง
และอยู่บนพื#นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอื!นๆ ซึ! งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ใน
อนาคตที!เชื!อวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั#น 

 
ประมาณการทางบัญชีที"สําคัญ และข้อสมมติฐาน 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานที!เกี!ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ใน
อนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลที!เกิดขึ#นจริง ประมาณทางการบญัชีที!สําคญั
และขอ้สมมติฐานที!มีความเสี!ยงอย่างเป็นสาระสําคญัที!อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยแ์ละหนี# สินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี#  
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  ค่าเผื!อหนี#สงสัยจะสูญของลูกหนี#  
   ในการประมาณค่าเผื!อหนี#สงสัยจะสูญของลูกหนี#  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที!คาดวา่จะเกิดขึ#นจากลูกหนี#แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายขุองหนี# ที!คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที!เป็นอยูใ่นขณะนั#น เป็นตน้ 

 
  ค่าเผื!อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

   ในการประมาณค่าเผื!อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที!คาดวา่จะเกิดขึ#นจากสินคา้คงเหลือนั#น โดยค่าเผื!อการลดลงของมูลค่าสุทธิที!
จะไดรั้บพิจารณาจากราคาที!คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั#น 
และค่าเผื!อสาํหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคลื!อนไหวชา้หรือเสื!อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของ
สินคา้แต่ละชนิด จาํนวนค่าเผื!อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือที!ประมาณได ้เมื!อนาํมาเปรียบเทียบ
กบัจาํนวนเดิมที!มีในบญัชี ค่าเผื!อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั#งที!ลดลงและเพิ!มขึ#นจะแสดงเป็น
ค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 
  ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื!อมราคา 

   ในการคาํนวณค่าเสื!อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณ
อายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื!อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุาร
ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี!ยนแปลงเกิดขึ#น 

   นอกจากนี# ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที!คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ!ากวา่มูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยน์ั#น ในการนี# ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที!เกี!ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ!งเกี!ยวเนื!องกบัสินทรัพยน์ั#น 

 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
   บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั!วคราวที!ใช้หักภาษี

และขาดทุนทางภาษีที!ไม่ไดใ้ช้เมื!อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที!จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั!วคราวและขาดทุนนั#น ในการนี# ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณ
การว่าควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวน
กาํไรทางภาษีที!คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานขึ# นอยู่กับหลายปัจจัยที!ใช้ในการ

คาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเกี!ยวกบั
อตัราคิดลด การเปลี!ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี# จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังาน 

กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดที!เหมาะสมในแต่ละปี ซึ! งไดแ้ก่อตัราดอกเบี#ยที!ควรจะใช้
ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที!คาดวา่จะตอ้งจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
ในการกาํหนดอตัราคิดลดที!เหมาะสม กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบี#ยของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ! งเป็นสกุล
เงินเดียวกบัสกุลเงินที!ตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานและมีอายคุรบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลา
ที!ตอ้งชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที!เกี!ยวขอ้ง  

 
4. รายการกบับุคคลหรือกจิการที"เกี"ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีลกัษณะความสัมพนัธ์ นโยบายในการกาํหนดราคาและรายการธุรกิจที!
สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี#  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ไดแ้ก่ บริษทั โอเชียนโฮลดิ#ง จาํกดั 
ซึ! งถือหุน้ในบริษทัคิดเป็นอตัราร้อยละ 32.82 ส่วนหุน้ที!เหลือร้อยละ 67.18 ถือโดยบุคคลทั!วไป 

 
กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัประกอบดว้ย 

ชื!อกิจการ  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ#ง (เซี!ยงไฮ)้ จาํกดั   นาํเขา้และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

เครื!องแกว้ในประเทศจีน 
 บริษทัยอ่ย 

     
บริษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ#ง อินเดีย จาํกดั  
 

 ดาํเนินกิจกรรมทางการตลาด 
   ในประเทศอินเดีย 

 บริษทัยอ่ย 
 

     
บริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชั!น จาํกดั  วจิยั พฒันาและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ที!ใชบ้นโตะ๊อาหาร 
 

บริษทัยอ่ย 

     
บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวติ จาํกดั  ประกนัชีวติ  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั และมีผู ้

ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
     
บริษทั โอเชียน พรอพเพอร์ตี#  จาํกดั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
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ชื!อกิจการ  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั สยามเมลอ์อเดอร์เฮาส์ จาํกดั  จาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน  
  และวสัดุสิ#นเปลือง 

 มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จาํกดั  ใหบ้ริการทางกฎหมาย  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
     
ผูบ้ริหารสาํคญั  

 

 บุคคลที!มีอาํนาจและความ
รับผิดชอบการวางแผนสั!งการ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้มทั#งนี# รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํ
หนา้ที!ในระดบับริหารหรือไม่) 

 
รายการบญัชีระหวา่งบุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึ#นโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาที!

ตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละประเภทรายการมีดงันี#  
ประเภทรายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

ขาย  ราคาที!ตกลงร่วมกนั 
ซื#ออุปกรณ์สาํนกังาน และวสัดุสิ#นเปลือง  ราคาตลาด 
ค่าพฒันาเวบ็ไซต ์  ตามที!ตกลงในสัญญา 
ค่านายหนา้   ตามที!ตกลงในสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ตามที!ตกลงในสัญญา 
เงินใหกู้ย้มื  ตามที!ตกลงในสัญญา 

 
รายการบญัชีกบักิจการที!เกี!ยวขอ้งกนัที!มีสาระสําคญัที!เกิดขึ#นสําหรับปีสิ#นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 

2562 และ 2561 มีดงันี#  
 

4.1 รายได้จากการขายสินค้า  
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561  2562  2561 

รายไดจ้ากการขายสินคา้     
 บริษทัยอ่ย -  -  98,807  225,196 
 บริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนั 203  477  203  477 

 203  477  99,010  225,673 
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4.2 การซื9อสินค้าและบริการ 
(หน่วย:พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561  2562  2561 

การซื#ออุปกรณ์สาํนกังานและวสัดุสิ#นเปลือง     
 บริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนั 100  32  100  32 
ค่าพฒันาเวบ็ไซต ์        
           บริษทัยอ่ย -  -  1,400  - 
ค่าเช่าและค่าบริการ        
 บริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนั 15,936  15,545  15,936  15,545 
ค่าบริการทางกฎหมาย        

บริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนั 61  6  61  6 
ค่านายหนา้        

บริษทัยอ่ย -  -  12,015  8,877 
ดอกเบี#ยรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  207  87 
 
รายการซื#อขายสินคา้ที!มีกบับริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนัเป็นไปตามเงื!อนไขธุรกิจปกติเช่นเดียวกบั

รายการซื#อขายกบักิจการอื!นที!ไม่เกี!ยวขอ้งกนัและเป็นไปตามราคาที!ตกลงร่วมกนั ค่าบริการที!มี
กบับริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนัเป็นไปตามที!ระบุไวใ้นสัญญา 

 
4.3 ยอดคงเหลอืระหว่างกจิการที"เกี"ยวข้องกนั ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนี#การคา้      
 บริษทัยอ่ย -  -  874  17,894 
 บริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนั 29 135  29  135 
 29 135  903  18,029 
       
ลูกหนี# อื!น       
 บริษทัยอ่ย - -  3  9 
 - -  3  9 
       
เจา้หนี# อื!น       
 บริษทัยอ่ย - -  2,263  805 
 บริษทัที!เกี!ยวขอ้งกนั 685 1,591  685  1,591 
 685 1,591  2,948  2,396 
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4.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญของกจิการ 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562   2561 
ผลประโยชน์ระยะสั#น 33,076  32,832 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,161  1,713 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื!น 2  34 
 รวม 35,239  34,579 
 

4.5 เงินให้กู้ยมืแก่บริษัทย่อย 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561  2562  2561 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยยกมาตน้ปี -  -  6,500  2,000 
เงินใหกู้เ้พิ!ม -  -  3,500  6,500 
รับชาํระคืน -  -  -  (2,000)
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยคงเหลือปลายปี -  -  10,000  6,500 

 
เมื!อวนัที! 29 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ ืมเงินกบับริษทั คริสตลั เคลียร์ 

อินโนเวชั!น จาํกดั เป็นวงเงินจาํนวน 2 ลา้นบาท คิดดอกเบี#ยในอตัราร้อยละ 4.50 ต่อปี ซึ! งบริษทั
ไดรั้บชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี#ยครบแลว้ เมื!อวนัที! 26 เมษายน 2561 
 เมื!อวนัที! 25 เมษายน 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะสั#นกบับริษทั คริสตลั เคลียร์ 
อินโนเวชั!น จาํกดั เป็นวงเงินจาํนวน 10 ลา้นบาท โดยกาํหนดอตัราดอกเบี#ย ตามราคาตลาดบวก
ดว้ยร้อยละ 0.10 และการรับชาํระคืนเป็นไปตามที!ระบุในตัว̂สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบั 
 

5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561  2562  2561 

เงินสดในมือ 180  457  98  317 
เงินฝากกระแสรายวนั 4,557  6,450  1,523  4,827 
เงินฝากออมทรัพย ์ 46,556  83,339  12,070  26,905 
  รวม 51,293  90,246  13,691  32,049 

 
เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี#ยลอยตวัตามที!ธนาคารกาํหนด 
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6. ลูกหนี9การค้าและลูกหนี9อื"น 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนี#การคา้  - กิจการอื!น 212,283  197,046  212,278  192,279 
  - กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 
  (หมายเหตุ 4.3) 

 
29 

  
135  903  18,029 

หกั ค่าเผื!อหนี#สงสยัจะสูญ (716)  -  (716)  - 
 211,596  197,181  212,465  210,308 
เงินทดรองจ่ายล่วงหนา้ 44,997  12,915  44,938  12,850 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 11,156  15,025  11,054  14,743 
ลูกหนี# อื!น - กิจการอื!น 5,153  2,307  5,142  2,255 
                - กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 
                   (หมายเหตุ 4.3) 

 
- 

  
-  3  

 
9 

หกั ค่าเผื!อหนี#สงสยัจะสูญ (107)  -  (107)  - 
 61,199  30,247  61,030  29,857 
 272,795  227,428  273,495  240,165 

 
 
 

ลูกหนี#การคา้ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 วเิคราะห์ตามอายหุนี# ที!คา้งชาํระไดด้งันี#  
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561  2562  2561 
ไม่เกิน 3 เดือน (ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ) 211,592  196,363  212,461  209,490 
เกินกวา่ 3 - 6 เดือน 4  155  4  155 
เกินกวา่ 6 - 12 เดือน -  244  -  244 
เกินกวา่ 12 เดือน 716  419  716  419 
 รวม 212,312  197,181  213,181  210,308 
หกั ค่าเผื!อหนี#สงสยัจะสูญ (716)  -  (716)  - 
ลูกหนี#การคา้ - สุทธิ 211,596  197,181  212,465  210,308 
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ลูกหนี#การคา้ - กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 วิเคราะห์ตามอายหุนี#
ที!คา้งชาํระไดด้งันี#  

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 
ไม่เกิน 3 เดือน  (ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ) 29 135  903  18,029 
เกินกวา่ 3 - 6 เดือน -  -  -  - 
เกินกวา่ 6 - 12 เดือน -  -  -  - 
เกินกวา่ 12 เดือน -  -  -  - 
 รวม 29 135  903  18,029 

 

7. สินค้าคงเหลอื 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561  2562  2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 559,720  560,823  559,546  557,613 
สินคา้ซื#อมาเพื!อขาย 42,335  31,761  42,293  31,694 
สินคา้ระหวา่งผลิต 11,418  10,069  11,418  10,069 
วตัถุดิบ 86,175  95,083  86,175  95,083 
อะไหล่ 139,782  142,466  139,782  142,466 
วสัดุสิ#นเปลืองและวสัดุหีบห่อ 184,932  185,276  184,932  185,276 
สินคา้ระหวา่งทาง 3,814  190  3,814  190 

 1,028,176  1,025,668  1,027,960  1,022,391 
หกั  ค่าเผื!อการลดลงของมูลค่าสินคา้

สินคา้เคลื!อนไหวชา้และลา้สมยั (24,428) (28,165) (24,428)
 

(28,165)
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,003,748  997,503  1,003,532  994,226 
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  ค่าเผื!อการลดลงของมูลค่าสินคา้ สินคา้เคลื!อนไหวชา้และลา้สมยั มีการเปลี!ยนแปลงในระหวา่งปี ดงันี#  
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 
ยอดตน้ปี 28,165  4,040  28,165  4,040 
เพิ!มขึ#น  8,547  30,878  8,547  30,878 
ลดลง (12,284)  (6,753)  (12,284)  (6,753) 
ยอดปลายปี 24,428  28,165  24,428  28,165 

 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

รายละเอียดเกี!ยวกบับริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปนี#  
   อตัราร้อยละของผูถื้อหุน้ 

 ประเทศที!จดทะเบียน  2562  2561 
บริษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ#ง (เซี!ยงไฮ)้ จาํกดั จีน 100.00 100.00 
บริษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ#ง อินเดีย จาํกดั อินเดีย 99.99  99.99 
บริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชั!น จาํกดั ไทย 99.99  99.99 

  
 การเปลี!ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงันี#  

(หน่วย:พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   2562  2561 

ตน้ปี 6,000  6,000 
การลงทุนเพิ!มขึ#นระหวา่งปี  -  - 

ปลายปี 6,000  6,000 



- 105 - 
 

9. ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์  
(หน่วย:พนับาท) 

      งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี   จาํนวนที!เพิ!มขึ#น  จาํนวนที!ลดลง  โอนเขา้  ผลต่างการแปลงค่า  ยอดตามบญัชี  
 ณ วนัที! 1      (โอนออก)  งบการเงิน  ณ วนัที! 31 
 มกราคม 2562          ธนัวาคม 2562 
ราคาประเมิน            
ที!ดิน            
 - ราคาทุนเดิม 21,920  -  -  -  -  21,920 
 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที!ดิน 657,510  -  -  -  -  657,510 
รวมที!ดิน - ราคาประเมิน 679,430  -  -  -  -  679,430 
ราคาทุน            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 626,867  -  (4,364)  4,464  -  626,967 
เครื!องจกัรอุปกรณ์และเครื!องมือ 3,385,508  6,861  (79,723)  223,891  (6)  3,536,531 
เครื!องตกแต่ง ติดตั#ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 107,041  4,581  (3,988)  2,781  (94)  110,321 
ยานพาหนะ 8,033  1,869  (2,064)  -  -  7,838 
เครื!องจกัรระหวา่งติดตั#งและงาน 
 ระหวา่งก่อสร้าง 

 
137,733 

  
119,055 

  
- 

  
(231,136) 

  
- 

  
25,652 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 4,265,182  132,366  (90,139)  -  (100)  4,307,309 
  รวม 4,944,612          4,986,739 
หกั ค่าเสื!อมราคาสะสม            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (414,931)  (15,690)  4,229  -  -  (426,392) 
เครื!องจกัรอุปกรณ์และเครื!องมือ (2,530,178)  (134,126)  67,292  -  5  (2,597,007) 
เครื!องตกแต่ง  ติดตั#ง และอุปกรณ์สาํนกังาน (97,019)  (6,217)  3,960  -  72  (99,204) 
ยานพาหนะ (6,140)  (712)  2,064  -  -  (4,788) 
  รวม (3,048,268)  (156,745)  77,545  -  77  (3,127,391) 
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  1,896,344          1,859,348  

(หน่วย:พนับาท) 
      งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี   จาํนวนที!เพิ!มขึ#น  จาํนวนที!ลดลง  โอนเขา้  ผลต่างการแปลงค่า  ยอดตามบญัชี  
 ณ วนัที! 1      (โอนออก)  งบการเงิน  ณ วนัที! 31 
 มกราคม 2561          ธนัวาคม 2561 
ราคาประเมิน            
ที!ดิน            
 - ราคาทุนเดิม 21,920  -  -  -  -  21,920 
 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที!ดิน 657,510  -  -  -  -  657,510 
รวมที!ดิน - ราคาประเมิน 679,430  -  -  -  -  679,430 
ราคาทุน            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 513,880  -  (1,429)  114,416  -  626,867 
เครื!องจกัรอุปกรณ์และเครื!องมือ 3,531,651  10,920  (198,692)  41,630  (1)  3,385,508 
เครื!องตกแต่ง ติดตั#ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 109,495  2,514  (5,774)  882  (76)  107,041 
ยานพาหนะ 11,453  -  (3,420)  -  -  8,033 
เครื!องจกัรระหวา่งติดตั#งและงาน 
 ระหวา่งก่อสร้าง 

 
41,393 

  
253,268 

  
- 

  
(156,928) 

  
- 

  
137,733 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 4,207,872  266,702  (209,315)  -  (77)  4,265,182 
  รวม 4,887,302          4,944,612 
หกั ค่าเสื!อมราคาสะสม            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (403,418)  (12,943)  1,430  -  -  (414,931) 
เครื!องจกัรอุปกรณ์และเครื!องมือ (2,587,550)  (131,236)  188,607  -  1  (2,530,178) 
เครื!องตกแต่ง  ติดตั#ง และอุปกรณ์สาํนกังาน (96,667)  (6,147)  5,750  -  45  (97,019) 
ยานพาหนะ (8,804)  (755)  3,419  -  -  (6,140) 
  รวม (3,096,439)  (151,081)  199,206  -  46  (3,048,268) 
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  1,790,863          1,896,344 
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(หน่วย:พนับาท) 
      งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดตามบญัชี   จาํนวนที!เพิ!มขึ#น  จาํนวนที!ลดลง  โอนเขา้  ยอดตามบญัชี  
 ณ วนัที! 1      (โอนออก)  ณ วนัที! 31 
 มกราคม 2562        ธนัวาคม 2562 
ราคาประเมิน          
ที!ดิน          
 - ราคาทุนเดิม  21,920  -  -  -  21,920 
 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที!ดิน 657,510  -  -  -  657,510 
รวมที!ดิน - ราคาประเมิน 679,430  -  -  -  679,430 
ราคาทุน          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 626,867  -  (4,364)  4,464  626,967 
เครื!องจกัรอุปกรณ์และเครื!องมือ 3,385,508  6,860  (79,723)  223,881  3,536,526 
เครื!องตกแต่ง ติดตั#ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 105,853  4,581  (3,860)  2,791  109,365 
ยานพาหนะ 8,033  1,869  (2,064)  -  7,838 
เครื!องจกัรระหวา่งติดตั#งและงาน 
 ระหวา่งก่อสร้าง 

 
137,733 

  
119,055 

  
- 

  
(231,136) 

  
25,652 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 4,263,994  132,365  (90,011)  -  4,306,348 
  รวม 4,943,424        4,985,778 
หกั ค่าเสื!อมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (414,931)  (15,690)  4,229  -  (426,392) 
เครื!องจกัรอุปกรณ์และเครื!องมือ (2,530,179)  (134,120)  67,292  -  (2,597,007) 
เครื!องตกแต่ง  ติดตั#ง และอุปกรณ์สาํนกังาน (96,189)  (6,020)  3,834  -  (98,375) 
ยานพาหนะ (6,140)  (713)  2,064  -  (4,789) 
  รวม (3,047,439)  (156,543)  77,419  -  (3,126,563) 
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  1,895,985        1,859,215  

(หน่วย:พนับาท) 
      งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดตามบญัชี   จาํนวนที!เพิ!มขึ#น  จาํนวนที!ลดลง  โอนเขา้  ยอดตามบญัชี  
 ณ วนัที! 1      (โอนออก)  ณ วนัที! 31 
 มกราคม 2561        ธนัวาคม 2561 
ราคาประเมิน          
ที!ดิน          
 - ราคาทุนเดิม  21,920  -  -  -   21,920 
 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที!ดิน 657,510  -  -  -  657,510 
รวมที!ดิน - ราคาประเมิน 679,430  -  -  -  679,430 
ราคาทุน          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 513,880  -  (1,429)  114,416  626,867 
เครื!องจกัรอุปกรณ์และเครื!องมือ 3,531,650  10,920  (198,692)  41,630  3,385,508 
เครื!องตกแต่ง ติดตั#ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 108,237  2,500  (5,766)  882  105,853 
ยานพาหนะ 11,453  -  (3,420)  -  8,033 
เครื!องจกัรระหวา่งติดตั#งและงาน 
 ระหวา่งก่อสร้าง 

 
41,393 

  
253,268 

  
- 

  
(156,928) 

  
137,733 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 4,206,613  266,688  (209,307)  -  4,263,994 
  รวม 4,886,043        4,943,424 
หกั ค่าเสื!อมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (403,418)  (12,943)  1,430  -  (414,931) 
เครื!องจกัรอุปกรณ์และเครื!องมือ (2,587,550)  (131,235)  188,606  -  (2,530,179) 
เครื!องตกแต่ง  ติดตั#ง และอุปกรณ์สาํนกังาน (96,037)  (5,895)  5,743  -  (96,189) 
ยานพาหนะ (8,804)  (755)  3,419  -  (6,140) 
  รวม (3,095,809)  (150,828)  199,198  -  (3,047,439) 
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  1,790,234        1,895,985 
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อาคารและอุปกรณ์ ซึ! งไดคิ้ดค่าเสื!อมราคาทั#งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 
2562 มีจาํนวน 1,929.25 ลา้นบาท (วนัที! 31 ธนัวาคม 2561 : 1,960.97 ลา้นบาท) 

เมื!อวนัที! 2 มีนาคม 2560 บริษทัไดป้ระเมินราคาที!ดินใหม่ โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ (บริษทั          
เบรนทโ์จ โคเซนส์ คอนซลัติ#ง จาํกดั) บริษทับนัทึกที!ดินดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562
จาํนวน 679 ล้านบาท ซึ! งที!ดินมีราคาทุนเดิม 22 ล้านบาท และมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที!ดิน 657 
ลา้นบาท มูลค่ายติุธรรมของที!ดินใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่านี#  ไดม้าจากวธีิเปรียบเทียบกบัขอ้มูลตลาด
ในการวดัมูลค่ายติุธรรม โดยนาํราคาขายของที!ดินที!เปรียบเทียบกนัไดใ้นบริเวณใกลเ้คียงกนัมาปรับปรุง
ดว้ยความแตกต่างของคุณสมบติัสําคญั เช่น ขนาดของอสังหาริมทรัพย ์ซึ! งถือเป็นการจดัลาํดบัชั#นของ
การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที! 2 ตามการอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24.7 

บริษทัไดน้าํที!ดินพร้อมสิ!งปลูกสร้าง ซึ! งมีราคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 
872 ลา้นบาท ไปจดจาํนองเพื!อเป็นหลกัประกนัการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึ! งบริษทัไดช้าํระ
คืนเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวครบแลว้และเมื!อวนัที! 1 สิงหาคม 2562 บริษทัไดด้าํเนินการไถ่ถอนที!ดิน
พร้อมสิ!งปลูกสร้างที!นาํไปคํ#าประกนั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

ในปี 2561 บริษทัไดบ้นัทึกดอกเบี# ยเป็นส่วนหนึ! งของตน้ทุนสินทรัพยจ์าํนวน 0.50 ลา้นบาท 
ตน้ทุนการกูย้ืมนี# เป็นตน้ทุนที!เกิดขึ#นจากเงินกูที้!กูม้าเพื!อวตัถุประสงค์ทั!วไป โดยคาํนวณจากอตัราการ
ตั#งขึ#นเป็นทุน ซึ! งเป็นอตัราดอกเบี#ยถวัเฉลี!ยถ่วงนํ# าหนกัของเงินกูท้ ั#งสิ#นที!กูม้าเพื!อวตัถุประสงคท์ั!วไปใน
อตัราร้อยละ 1.96 ต่อปี 

 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายการเคลื!อนไหวระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัที! 1  

มกราคม 2562 
 เพิ!มขึ#น  ลดลง  โอนเขา้ 

(โอนออก) 
 ผลต่างการแปลงค่า

งบการเงิน 
 ณ วนัที! 31 

ธนัวาคม 2562 
ราคาทุน            
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 74,027  2,404  (13,326)  995  (74)  64,026 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั#ง 681  944  -  (995)  -  630 
         รวม 74,708  3,348  (13,326)  -  (74)  64,656 
หกั ตดัจาํหน่ายสะสม (55,440)  (4,407)  13,308  -  51  (46,488) 
สุทธิ 19,268          18,168 

 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายการเคลื!อนไหวระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัที! 1  

มกราคม 2561 
 เพิ!มขึ#น  ลดลง  โอนเขา้ 

(โอนออก) 
 ผลต่างการแปลงค่า

งบการเงิน 
 ณ วนัที! 31 

ธนัวาคม 2561 
ราคาทุน            
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 68,813  2,266  -  3,000  (52)  74,027 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั#ง 1,205  2,476  -  (3,000)  -  681 
         รวม 70,018  4,742  -  -  (52)  74,708 
หกั ตดัจาํหน่ายสะสม (51,586)  (3,877)  -  -  23  (55,440) 
สุทธิ 18,432          19,268 
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(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ยอดตามบญัชี  รายการเคลื!อนไหวระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัที! 1  
มกราคม 2562 

 เพิ!มขึ#น  ลดลง  โอนเขา้ 
(โอนออก) 

 ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 73,178  2,404  (13,326)  503  62,759 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั#ง 343  2,190  -  (503)  2,030 

         รวม 73,521  4,594  (13,326)  -  64,789 
หกั ตดัจาํหน่ายสะสม (54,951)  (4,068)  13,308  -  (45,711) 

สุทธิ 18,570        19,078 

 
 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ยอดตามบญัชี  รายการเคลื!อนไหวระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัที! 1  
มกราคม 2561 

 เพิ!มขึ#น  ลดลง  โอนเขา้ 
(โอนออก) 

 ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2561 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 67,912  2,266  -  3,000  73,178 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั#ง 1,205  2,138  -  (3,000)  343 

         รวม 69,117  4,404  -  -  73,521 
หกั ตดัจาํหน่ายสะสม (51,313)  (3,638)  -  -  (54,951) 

สุทธิ 17,804        18,570 

 
11. เงินกู้ยมืระยะสั9นจากสถาบันการเงิน   

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561 
ตัว̂สัญญาใชเ้งิน 655,000  585,000 

รวม 655,000  585,000 

 
ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั#นจากสถาบนัการเงินในประเทศเป็นสกุลเงิน

บาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน อตัราดอกเบี#ยร้อยละ 1.69 - 1.71 ต่อปี 
(2561 : อตัราดอกเบี#ยร้อยละ 1.90 - 2.20 ต่อปี)  

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะสั#นที!มีอตัราดอกเบี#ยคงที! มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เนื!องจากมี
ระยะเวลาครบกาํหนดที!สั#น ซึ! งมีมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที! 2 ของลาํดบัขั#นมูลค่ายติุธรรมตามที!อธิบายไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24.7 
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12. เจ้าหนี9การค้าและเจ้าหนี9อื"น 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561  2562  2561 

เจา้หนี#การคา้ - กิจการอื!น 137,044  153,584  137,044  153,584 
เจา้หนี# อื!น      - กิจการอื!น 40,193  68,686  34,165  45,556 

          - กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั  
                     (หมายเหตุ 4.3) 

 
685 

  
1,591 

  
2,948 

  
2,396 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 7,825  19,297  6,880  17,250 
ค่าพลงังานคา้งจ่าย 8,347  8,086  8,347  8,086 
ค่านายหนา้และส่วนลดคา้งจ่าย 13,249  9,215  13,249  9,215 
เงินเดือนและโบนสัคา้งจ่าย 33,202  29,755  32,241  29,001 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื!น 28,878  30,459  26,995  27,811 

 รวม 269,423  320,673  261,869  292,899 
 
13. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินยกมาตน้ปี 185,373  426,213 
เงินกูเ้พิ!ม 100,000  - 
จ่ายชาํระคืน (183,081)  (240,840)
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินคงเหลือปลายปี 102,292  185,373 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
 ที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 35,892  182,340 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที!ครบกาํหนดชาํระเกินหนึ!งปี 66,400  3,033 

  
  ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาว ดงัต่อไปนี#  

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 35,892  182,340 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 66,400  3,033 
 102,292  185,373 
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เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินประกอบดว้ย 
1) วงเงินกูย้มืจาํนวน 300 ลา้นบาท 
  เมื!อวนัที! 26 กนัยายน 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ! งใน

สกุลเงินบาทโดยมีวงเงินกูย้ืมจาํนวน 300 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี นบัตั#งแต่วนั
เบิกเงินกูค้รั# งแรก โดยตอ้งชาํระให้เสร็จสิ#นภายในวนัที! 25 ธนัวาคม 2567 โดยมีระยะเวลาปลอดการชาํระ
คืนเงินตน้เมื!อครบ 7 เดือนนบัจากวนัเบิกเงินกู้ครั# งแรกและบริษทัตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน 
ส่วนดอกเบี#ยชาํระเป็นรายเดือนโดยในปีที! 1 - 5 มีดอกเบี#ยในอตัราดอกเบี#ย MLR ลบอตัราร้อยละคงที! และ
มีขอ้จาํกดัเกี!ยวกบัการดาํรงอตัราส่วนหนี# สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตามเงื!อนไขของสัญญาเงินกูย้มื 

   ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวนเงินกูผ้กูพนัตามสัญญาเงินกูย้มืมีมูลค่าคงคา้งจาํนวน 100 ลา้นบาท 
 
2) วงเงินกูย้มืจาํนวน 535 ลา้นบาท 
  เมื!อวนัที! 26 พฤศจิกายน 2555 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ง

เดียวกบั 1) ในสกุลเงินบาทโดยมีวงเงินกูย้ืมจาํนวน 535 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี 
โดยตอ้งชาํระให้เสร็จสิ#นภายในวนัที! 6 ธนัวาคม 2560 ซึ! งมีระยะเวลาปลอดการชาํระคืนเงินตน้ในปีที! 1 - 
2 ส่วนในปีที! 3 - 5 บริษทัตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน และชาํระคืนเงินตน้ส่วนที!เหลือทั#งหมด
ในงวดสุดทา้ย ส่วนดอกเบี#ยชาํระเป็นรายเดือน โดยในปีที! 1 - 2 มีดอกเบี#ยในอตัราร้อยละคงที! และในปีที!    
3 - 5 มีดอกเบี#ยในอตัราดอกเบี#ย MLR ลบอตัราร้อยละคงที!  

  เมื!อวนัที! 12 พฤศจิกายน 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาเปลี!ยนแปลงเงื!อนไขการผอ่นชาํระหนี#ในจาํนวน
เงินตน้ที!จ่ายชาํระคืนเป็นรายเดือนและขยายระยะเวลาชาํระหนี# เงินกูโ้ดยให้ชาํระคืนให้เสร็จสิ#นภายใน
วนัที! 6 ธนัวาคม 2564 

  เมื!อเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ!มเติมสัญญาเงินกู ้โดยเปลี!ยนแปลงจาํนวน
เงินตน้ที!จ่ายชาํระคืนเป็นรายเดือนเพิ!มขึ#น โดยใหช้าํระคืนใหเ้สร็จสิ#นภายในเดือนตุลาคม 2563 

  เมื!อเดือนสิงหาคม 2562 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ!มเติมสัญญาเงินกู ้โดยเปลี!ยนแปลงจาํนวน
เงินตน้ที!จ่ายชาํระคืนเป็นรายเดือนเพิ!มขึ#น โดยใหช้าํระคืนใหเ้สร็จสิ#นภายในเดือนกนัยายน 2562 

  บริษทัไดช้าํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี#ยครบแลว้เมื!อวนัที! 6 กรกฎาคม 2562 และไดด้าํเนินการ
ไถ่ถอนที!ดินพร้อมสิ!งปลูกสร้างที!นาํไปคํ#าประกนัเมื!อวนัที! 1 สิงหาคม 2562 ( 2561 : จาํนวนเงินกูผ้กูพนั
ตามสัญญาเงินกูย้มืมีมูลค่าคงคา้งจาํนวน 174 ลา้นบาท) 

 
3) วงเงินกูย้มืจาํนวน 250 ลา้นบาท 
  เมื!อวนัที! 26 พฤศจิกายน 2555 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ง

เดียวกบั 1) ในสกุลเงินบาทโดยมีวงเงินกูย้ืมจาํนวน 250 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา     
5 ปี นับตั#งแต่วนัเบิกเงินกู้ครั# งแรกโดยตอ้งชาํระให้เสร็จสิ#นภายในวนัที! 29 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
ระยะเวลาปลอดการชาํระคืนเงินตน้ในปีแรก ส่วนในปีที! 2 - 5 บริษทัตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินตน้เป็นราย
เดือน ส่วนดอกเบี#ยชาํระเป็นรายเดือนโดยมีดอกเบี#ยในอตัราดอกเบี#ย MLR ลบอตัราร้อยละคงที!  
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  เมื!อวนัที! 12 พฤศจิกายน 2557 บริษทัได้ทาํสัญญาเปลี!ยนแปลงเงื!อนไขการผ่อนชาํระหนี# ใน
จาํนวนเงินตน้ที!จ่ายชาํระคืนเป็นรายเดือนและขยายระยะเวลาชาํระหนี# เงินกูโ้ดยใหช้าํระคืนใหเ้สร็จสิ#น
ภายในวนัที! 29 พฤศจิกายน 2564 

  เมื!อเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษทัได้ทาํข้อตกลงแก้ไขเพิ!มเติมสัญญาเงินกู้ โดยเปลี!ยนแปลง
จาํนวนเงินตน้ที!จ่ายชาํระคืนเป็นรายเดือนเพิ!มขึ#น โดยใหช้าํระคืนใหเ้สร็จสิ#นภายในเดือนธนัวาคม 2561 

  เมื!อเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ!มเติมสัญญาเงินกู ้โดยเปลี!ยนแปลงจาํนวน
เงินตน้ที!จ่ายชาํระคืนเป็นรายเดือนเพิ!มขึ#น โดยใหช้าํระคืนใหเ้สร็จสิ#นภายในเดือนกรกฎาคม 2561 

  บริษทัไดช้าํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี#ยครบแลว้เมื!อวนัที! 29 กรกฎาคม 2561  
 
4) วงเงินกูย้มืจาํนวน 23 ลา้นบาท 

เมื!อวนัที! 12 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศอีกแห่งหนึ!ง
ในสกุลเงินบาทโดยมีวตัถุประสงค์เพื!อการลงทุนและดาํเนินงานอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน
โรงงาน มีวงเงินกู้ยืมจาํนวน 23 ล้านบาท เงินกู้ยืมดงักล่าวมีเงื!อนไขการเบิกเงินกู้ยืมภายในวนัที! 31 
ธันวาคม 2559 บริษทัตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสรวม 16 งวด งวดแรกชาํระในวนัทาํการ
สุดทา้ยของเดือนธนัวาคม 2559 ส่วนดอกเบี#ยชาํระเป็นรายเดือน โดยชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบี#ยให้เสร็จ
สิ#นในเดือนที! 54 นบัแต่เดือนที!มีการรับเงินกูห้รือไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัที!ทาํสัญญาแลว้แต่ระยะเวลาใด
จะถึงกาํหนดก่อน โดยมีดอกเบี#ยในอตัราดอกเบี#ย MLR ลบอตัราร้อยละคงที! ทั#งนี#  บริษทัไดเ้บิกใช้เงิน
กูย้มืดงักล่าวตามเงื!อนไข เป็นจาํนวน 19 ลา้นบาท 

  บริษทัไดช้าํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี#ยครบแลว้เมื!อวนัที! 30 มิถุนายน 2562 ( 2561 : จาํนวน
เงินกูผ้กูพนัตามสัญญาเงินกูย้มืมีมูลค่าคงคา้งจาํนวน 7 ลา้นบาท) 

 

5) วงเงินกูย้มืจาํนวน 12 ลา้นบาท 
เมื!อวนัที! 12 พฤษภาคม 2559 บริษทัได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ง

เดียวกบั 4) ในสกุลเงินบาทโดยมีวตัถุประสงค์เพื!อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอนุรักษพ์ลงังาน
ตามเงื!อนไขของโครงการที!กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานกาํหนด มีวงเงินกูย้ืมจาํนวน 
12 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีเงื!อนไขการเบิกเงินกูย้ืมภายในวนัที! 31 ธนัวาคม 2559 และมีกาํหนดชาํระ
คืนภายในระยะเวลา 5 ปี โดยตอ้งชาํระให้เสร็จสิ#นภายในวนัที! 30 กนัยายน 2563 บริษทัตอ้งจ่ายชาํระคืน
เงินตน้เป็นรายไตรมาส ส่วนดอกเบี#ยชาํระเป็นรายเดือน โดยมีดอกเบี# ยในอตัราดอกเบี# ยคงที!ตลอดอายุ
สัญญาเงินกูย้มื ทั#งนี#  บริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืดงักล่าวตามเงื!อนไข เป็นจาํนวน 12 ลา้นบาท 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2562 จาํนวนเงินกูผู้กพนัตามสัญญาเงินกูย้ืมมีมูลค่าคงคา้งจาํนวน 2 ลา้นบาท     
(2561 : จาํนวนเงินกูผ้กูพนัตามสัญญาเงินกูย้มืมีมูลค่าคงคา้งจาํนวน 5 ลา้นบาท) 
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 ความเสี!ยงจากอตัราดอกเบี#ยของเงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี#  
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561 

เงินกู้ยมืระยะยาว    
อตัราคงที! 2,292  5,372 
อตัราลอยตวั 100,000  180,001 
 102,292  185,373 

   
 
 อตัราดอกเบี#ยของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที!ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงันี#  

 ร้อยละ (ต่อปี) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561 

เงินกูย้มืระยะยาว 3.50  3.50 ถึง 4.25 
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที!มีอตัราดอกเบี#ยลอยตวั มีมูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัราคา
ตามบญัชี ส่วนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที!มีอตัราดอกเบี#ยคงที! มีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบั
ราคาตามบญัชี เนื!องจากอตัราดอกเบี#ยปัจจุบนัของเงินกูย้มืที!มีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนใกลเ้คียงกบัเงิน
กู้ยืมของกลุ่มบริษทั มีอตัราใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบี# ยคงที!ที!ระบุตามสัญญา ซึ! งมูลค่ายุติธรรมอยู่ใน
ระดบัที! 2 ของลาํดบัขั#นมูลค่ายติุธรรมตามที!อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24.7 

 
14. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนัก็ต่อเมื!อสินทรัพยแ์ละหนี# สินภาษีเงินได้
ดงักล่าวเกี!ยวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชั!วคราว
ตามวธีิหนี# สินโดยบริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 และบริษทัยอ่ยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 - 30.9 

สินทรัพยแ์ละหนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี#  
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,657  33,320  30,850  30,185 
หนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (225,062)  (228,458)  (225,062)  (228,458) 
หนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ (193,405)  (195,138)  (194,212)  (198,273) 
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 สินทรัพย ์(หนี# สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับปีสิ#นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2562 ที!ไดแ้สดงใน
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ยรายการต่อไปนี#  

                                                                                                              (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัที! 1  
มกราคม 2562 

 ในงบกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จ 

 ในงบกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื!น 

 ณ วนัที! 31  
ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       
ค่าเผื!อการลดมูลค่าสินคา้ สินคา้เคลื!อนไหวชา้และลา้สมยั 5,633   (702)  -  4,931 
สาํรองหนี# สินผลประโยชนพ์นกังาน 19,610  5,468  841  25,919 
ขาดทุนทางภาษี 4,942  (4,942)  -  - 
ส่วนลดการขายคา้งจ่าย 3,135  (2,328)  -  807 

     รวม 33,320  (2,504)  841  31,657 

        
หนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ค่าเสื!อมราคาทางบญัชีตํ!ากวา่ค่าเสื!อมราคาทางภาษี (96,956)  3,396  -  (93,560) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที!ดิน (131,502)  -  -  (131,502) 

     รวม (228,458)  3,396  -  (225,062) 

สุทธิ (195,138)  892  841  (193,405) 

 
                                                                                                              (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัที! 1  
มกราคม 2562 

 ในงบกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จ 

 ในงบกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื!น 

 ณ วนัที! 31  
ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       
ค่าเผื!อการลดมูลค่าสินคา้ สินคา้เคลื!อนไหวชา้และลา้สมยั 5,633  (702)  -  4,931 
สาํรองหนี# สินผลประโยชนพ์นกังาน 19,610 5,468  841  25,919 
ขาดทุนทางภาษี 4,942 (4,942)  -  - 

     รวม 30,185 (176)  841 30,850 

     
หนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       

ค่าเสื!อมราคาทางบญัชีตํ!ากวา่ค่าเสื!อมราคาทางภาษี (96,956)  3,396  -  (93,560) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที!ดิน (131,502) -  -  (131,502) 

     รวม (228,458) 3,396  -  (225,062) 

สุทธิ (198,273)  3,220  841  (194,212) 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและผลแตกต่างชั!วคราวทางภาษีจะรับรู้ก็ต่อเมื!อมีความเป็นไป

ไดค้่อนขา้งแน่นอนที!บริษทัจะไดใ้ชผ้ลประโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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15.  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

   กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ดงันี#  
 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561 

 ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 98,052  103,201 
    
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 13,771  12,832 
ตน้ทุนบริการในอดีต 22,868 - 
ดอกเบี#ยจากภาระผกูพนั 2,692  2,412 
 39,331  15,244 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 1,199  - 
- ขอ้สมมติทางการเงิน 9,994  - 
- ปรับปรุงจากประสบการณ์ (6,988)  - 

 4,205  - 
    
ผลประโยชน์จ่าย (11,994)  (20,393)
 (11,994)  (20,393)
    
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานปลายปี 129,594  98,052 

  
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดล้งราชกิจจานุเบกษาแลว้ เมื!อวนัที! 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนดอตัรา

ค่าชดเชยเพิ!มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ! งทาํงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ# นไปให้มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขในโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์
พนกังานหลงัออกจากงานในปี 2562 เพื!อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จาก
การแกไ้ขโครงการดงักล่าวทาํให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหนี# สินผลประโยชน์เมื!อเกษียณอายุและต้นทุน
บริการในอดีตเพิ!มขึ#น จาํนวน 22.87 ลา้นบาท 
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   ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561 
อตัราคิดลด 2.37  2.34 
อตัราการขึ#นเงินเดือน 5.00  5.00 
อตัราการเปลี!ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  0.00 - 16.00 

(จาํแนกตามช่วงอาย)ุ 
 0.00 - 16.00 

(จาํแนกตามช่วงอาย)ุ 
อตัราการมรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย 
พ.ศ. 2561 

 ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย 
พ.ศ. 2561 

    

   การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
    ผลกระทบของการเปลี!ยนแปลงสมมติฐานที!สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 สรุปไดด้งันี#  
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 เพิ!มขึ#นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (9,041)  10,269 
อตัราการขึ#นเงินเดือน 8,914  (8,021) 
อตัราการเปลี!ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (9,608)  5,758 
อตัราการมรณะ 428  (426) 

 
ในระหวา่งปี 2562 อตัราดอกเบี#ยระยะยาวปรับลดลงอยา่งมาก ส่งผลต่ออตัราคิดลดที!นกัคณิตศาสตร์

ประกันภัยตั# งสมมติฐานไวจ้ากอัตราร้อยละ 2.37 เป็น 1.46  กลุ่มบริษัทได้พิจารณาบันทึกภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังานเพิ!มขึ#นเป็นจาํนวนเงิน 10.27 ลา้นบาท และรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื!นดว้ยจาํนวนเดียวกนั และสาํหรับขอ้มูลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจมีการเปลี!ยนไปจาก
ที!ไดแ้สดงไว ้ 

 
 



- 116 - 
 

 
 

   การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื"อเกษียณอายุที"กาํหนดไว้ 

   (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561 
ภายใน 1 ปี 8,649  7,373 
เกินกวา่ 1 ปี - 5 ปี 50,149  58,245 
เกินกวา่ 5 ปี 513,264  425,715 
 รวม 572,062  491,333 

 

16.  สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 2535 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของ
กาํไรสุทธิหลงัจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองนี# จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน สาํรองนี#ไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
 

17. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

  17.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
         สาํหรับปีสิ#นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย  

 (หน่วย:พนับาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้!แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 4,121  5,660  3,883  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปลี!ยนแปลงของผลต่างชั!วคราว        
 ที!รับรู้เมื!อเริ!มแรกและที!กลบัรายการ (892)  10,770  (3,220)  11,257 

 รวม 3,229  16,430  663  11,257 

 

 

 

 

 



- 117 - 
 

 
 

 (หน่วย:พนับาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้!เกี!ยวขอ้งกบัส่วนประกอบของ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น : 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 

841 
 

 

- 
 

 

841 
 

 

- 

 รวม 841  -  841  - 
 
 
17.2 การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้อตัราภาษีที!แทจ้ริงถวัเฉลี!ยและอตัราภาษีที!ใช ้

   สาํหรับปีสิ#นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี#  
 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 จาํนวนภาษี 
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

 จาํนวนภาษี 
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 21,363    40,887   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที!ใช ้ 3,863  20-30.9  8,502  20-30.9 
รายการกระทบยอด        
    ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายที!ไม่สามารถนาํมา 
        หกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 

       

- ค่าใชจ่้ายที!ไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการ
คาํนวณกาํไรทางภาษี 1,908  8.93  4,073  9.96 

- ผลขาดทุนสุทธิทางภาษีตดัจาํหน่าย -  -  6,815  16.67 
    ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรที!ไม่ตอ้ง 
        นาํมาคาํนวณกาํไรทางภาษี 

       

-  ค่าใชจ่้ายที!หกัเป็นรายจ่ายไดเ้พิ!มในทางภาษี (2,542)  (11.90)  (2,960)  (7.24) 

รวมรายการกระทบยอด (634)  (2.97)  7,928  19.39 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที!แทจ้ริงถวัเฉลี!ย 3,229  15.11  16,430  40.18 

 

 

 

 



- 118 - 
 

 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561 
 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 12,217    22,336   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที!ใช ้ 2,443  20.00  4,467  20.00 
รายการกระทบยอด        
    ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายที!ไม่สามารถนาํมา 
        หกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 

       

- ค่าใชจ่้ายที!ไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการ
คาํนวณกาํไรทางภาษี 762  6.24  2,935  13.14 

- ผลขาดทุนสุทธิทางภาษีตดัจาํหน่าย -  -  6,815  30.51 
    ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรที!ไม่ตอ้ง 
        นาํมาคาํนวณกาํไรทางภาษี 

       

-  ค่าใชจ่้ายที!หกัเป็นรายจ่ายไดเ้พิ!มในทางภาษี (2,542)  (20.81)  (2,960)  (13.25) 
รวมรายการกระทบยอด (1,780)  (14.57)  6,790  30.40 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที!แทจ้ริงถวัเฉลี!ย 663  5.43  11,257  50.40 

 
18. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั#นเพื!อดาํรงไวซึ้! งความสามารถในการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื!องของกลุ่มบริษทัเพื!อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้!มีส่วนได้
เสียอื!น และเพื!อดาํรงไวซึ้! งโครงสร้างของทุนที!เหมาะสมเพื!อลดตน้ทุนของเงินทุน 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อ
หุน้ การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื!อลดภาระหนี# สิน 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินรวมมีอตัราส่วนหนี# สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 
0.72:1 และ 0.74:1 ตามลาํดบั 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินเฉพาะบริษทัมีอตัราส่วนหนี# สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
เท่ากบั 0.73:1 

 
19. เงินปันผลจ่าย 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัเมื!อวนัที! 25 เมษายน 2562 ที!ประชุมผูถื้อหุ้นได้มีมติ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานสําหรับปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.57 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 12.16
ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในวนัที! 17 พฤษภาคม 2562 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัเมื!อวนัที! 26 เมษายน 2561 ที!ประชุมผูถื้อหุ้นได้มีมติ
อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.55 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 33.06 
ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในวนัที! 18 พฤษภาคม 2561 
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20. กาํไรต่อหุ้นขั9นพื9นฐาน 
กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิที!เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวั

เฉลี!ยถ่วงนํ# าหนกัที!ถือในระหว่างปีสิ#นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ซึ! งมีจาํนวน 21,330,715 หุ้น กลุ่ม
บริษทัไม่มีเครื!องมือทางการเงินและสัญญาอื!นที!ก่อหุ้นสามญัเทียบเท่า  

 
21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายที!สาํคญัสาํหรับปีสิ#นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงัต่อไปนี#ไดจ้ดัประเภทตามลกัษณะ 
ซึ! งรวมไวใ้นกาํไรก่อนภาษีเงินได ้

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 
การเปลี!ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (15,718) (80,049) (18,779) (94,651) 
วตัถุดิบและวสัดุสิ#นเปลืองใชไ้ป 378,769 433,065  378,769  433,065 
ค่าใชจ่้ายเกี!ยวกบัพนกังาน 532,356  541,328  511,048  517,864 
ค่าพลงังาน 335,419 404,614  335,370  404,565 
ค่าเสื!อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 161,152  154,958  160,611  154,466 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 131,370  122,044  130,891  121,790 
ค่าใชจ่้ายอื!นๆ 353,723 414,247  345,726  375,679 
 1,877,071 1,990,207  1,843,636  1,912,778 

 
22. กองทุนสํารองเลี9ยงชีพ 

กลุ่มบริษัทและพนักงานของบริษทัได้ร่วมกันจัดตั# งกองทุนสํารองเลี# ยงชีพ ซึ! งประกอบด้วยเงินที!
พนกังานจ่ายสะสมและเงินที!บริษทัจ่ายสมทบให้ กองทุนสํารองเลี#ยงชีพนี# บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกดั และจะจ่ายให้พนกังานในกรณีที!ลาออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน
สํารองเลี#ยงชีพของบริษทั สําหรับปีสิ#นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบใหก้บั
กองทุนสาํรองเลี#ยงชีพเป็นจาํนวนเงิน 11.28 ลา้นบาท และ 11.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
23. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

กิจการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เครื!องแกว้สําหรับใช้บนโต๊ะอาหารสําหรับตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยเ์ดียวกนั กิจการมีเพียงหนึ!งส่วนงานที!รายงานคือ โรงผลิต ส่วน
งานที!รายงานอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซึ! งถูกสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงาน คือกรรมการผูจ้ดัการซึ! งเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเพื!อการจดัสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

ทั#งนี# ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานใช้กาํไรจากการดาํเนินงานในการพิจารณาผลการ
ดาํเนินงาน 
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ยอดขายทางภูมิศาสตร์สาํหรับปีสิ#นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี#  
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562  2561  2562  2561 

ขายในประเทศ 496,087  526,078  495,174  525,766 
ขายต่างประเทศ 1,371,121  1,494,554  1,329,526  1,398,915 
                 รวม 1,867,208  2,020,632  1,824,700  1,924,681 

 
24. เครื"องมือทางการเงิน 

 24.1 ปัจจัยความเสี"ยงทางการเงิน 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัย่อมมีความเสี!ยงทางการเงินที!หลากหลายซึ! งไดแ้ก่ ความเสี!ยงจากตลาด 

(รวมถึงความเสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยน ความเสี!ยงดา้นมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปลี!ยนแปลงใน
อตัราดอกเบี#ย ความเสี!ยงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปลี!ยนแปลงอตัราดอกเบี#ย และความเสี!ยง
ด้านราคา) ความเสี!ยงด้านการให้สินเชื!อ และความเสี!ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี!ยง
โดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที!ทาํ
ให้เสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือน้อยที!สุดเท่าที!เป็นไปได้ กลุ่ม
บริษทัจึงใชเ้ครื!องมืออนุพนัธ์ทางการเงิน เพื!อป้องกนัความเสี!ยงที!จะเกิดขึ#น  

การจดัการความเสี!ยงดาํเนินงานโดยส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัเป็นไปตามนโยบายที!
อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัจะชี#ประเด็น ประเมิน และป้องกนั
ความเสี!ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกนัทาํงานอย่างใกล้ชิดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่ม
บริษทั คณะกรรมการจดัการความเสี! ยงจะกาํหนดหลักการโดยภาพรวมเพื!อจดัการความเสี! ยงและ
นโยบายที!เกี!ยวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมถึงนโยบายสําหรับความเสี!ยงที!เฉพาะเจาะจง เช่น ความ
เสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี!ยงอตัราดอกเบี#ย ความเสี!ยงการให้สินเชื!อ การใช้
ตราสารทั#งที!เป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใช้สภาพคล่อง
ส่วนเกินในการจดัการความเสี!ยง 

 
 24.2 ความเสี"ยงจากอตัราแลกเปลี"ยน 

เนื!องจากกลุ่มบริษทัดาํเนินงานระหวา่งประเทศจึงยอ่มมีความเสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยนเงินตรา
ต่างประเทศซึ! งเกิดจากสกุลเงินที!หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ความ
เสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยนเกิดขึ#นจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพยแ์ละ
หนี# สิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

กิจการในกลุ่มบริษทัใช้สัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้าเพื!อป้องกันความเสี!ยงจากอตัรา
แลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศโดยมีคู่สัญญาเป็นส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนงาน
บริหารเงินของกลุ่มบริษทัรับผิดชอบในการป้องกนัความเสี!ยงของฐานะสุทธิในแต่ละสกุลเงินโดย
ใชส้ัญญาอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหนา้โดยมีคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน 
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  สัญญาซื#อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
  กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซื#อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื!อลดความเสี!ยงจากความผนัผวน

ของลูกหนี#การคา้ ลูกหนี# อื!น เจา้หนี#การคา้ และเจา้หนี# อื!นที!เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีสัญญาซื#อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซึ! ง
ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี ดงันี#  

(หน่วย:ลา้นบาท) 
 มูลค่ายติุธรรม 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    

12.93 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (30.04 -30.18 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) 387.48   
9.98 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (29.97 - 30.14 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) 296.85   
4.13 ลา้นเยน (29.19 บาทต่อ 100 เยน) 1.14   
1.73 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (32.19 - 33.21 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา)   55.71 
1.68 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (32.28 - 33.17 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา)   54.31 

 
24.3 ความเสี"ยงจากอตัราดอกเบี9ย 

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ขึ#นกบัการเปลี!ยนแปลง
อัตราดอกเบี# ยในตลาด ธุรกรรมทั# งหมดที!ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี# ยต้องได้รับอนุมัติจาก
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินก่อนเขา้ทาํรายการ กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยที์!ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบี#ยอยา่งมี
นยัสาํคญั 

กลุ่มบริษทัมีความเสี! ยงจากอตัราดอกเบี# ยที!สําคัญอันเกี!ยวเนื!องกับเงินกู้ยืมที!มีอตัราดอกเบี# ย 
อย่างไรก็ตาม เนื!องจากหนี# สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี#ยที!ปรับขึ#นลงตามอตัราตลาดหรือมี
อตัราดอกเบี#ยคงที!ซึ! งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี!ยงจากอตัราดอกเบี#ยของกลุ่มบริษทัจึงอยู่
ในระดบัตํ!า 

 
24.4 ความเสี"ยงด้านการให้สินเชื"อ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี!ยงทางดา้นสินเชื!อ กลุ่มบริษทัมีนโยบาย
ที!เหมาะสมเพื!อทาํให้เชื!อมั!นไดว้่าไดข้ายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ที!มีประวติัสินเชื!ออยู่ในระดบัที!
เหมาะสม โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายจาํกัดวงเงินการทาํธุรกรรมกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่าง
เหมาะสม 
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24.5 ความเสี"ยงด้านสภาพคล่อง  

การจดัการความเสี!ยงดา้นสภาพคล่องอยา่งรอบคอบหมายถึงการดาํรงไวซึ้! งเงินสดและหลกัทรัพย์
ที!มีตลาดรองรับอย่างเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที!เพียงพอและความสามารถในการ
บริหารความเสี!ยง ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัตั#งเป้าหมายจะดาํรงความยืดหยุ่นในการระดม
เงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื!อให้มีความเพียงพอ เนื!องจากลกัษณะปกติทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัมี
กระแสเงินสดเขา้ออกเป็นจาํนวนเงินค่อนขา้งสูง 

 

24.6 การบัญชีสําหรับอนุพนัธ์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ที!เป็นเครื! องมือทางการเงินซึ! งส่วนมากจะประกอบด้วย
สัญญาแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เครื!องมือทางการเงินดงักล่าว จะถูกบนัทึกดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม และจะมีการปรับมูลค่าให้แสดงในมูลค่ายุติธรรมใหม่ทุกสิ#นรอบระยะเวลารายงาน กาํไร
หรือขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน   

มูลค่ายุติธรรมของเครื!องมือทางการเงินที!เป็นตราสารอนุพนัธ์ไดแ้ก่ราคาตลาดของเครื!องมือ
ทางการเงินที!เป็นตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัที!รายงาน ซึ! งราคาดงักล่าวไดแ้สดงมูลค่าปัจจุบนัของเครื!องมือ
ทางการเงินที!เป็นตราสารอนุพนัธ์ 

 

24.7 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

การวิเคราะห์เครื!องมือทางการเงินที!วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณ
มูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี#  

 ขอ้มูลระดบัที! 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื#อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที!มีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพยห์รือหนี# สินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบัที! 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื!นนอกเหนือจากราคาเสนอซื#อขายซึ! งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 
1 ทั#งที!สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที!คาํนวณ
มาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั#นหรือหนี# สินนั#น 

 ขอ้มูลระดบัที! 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี# สินซึ! งไม่ไดม้าจากขอ้มูลที!สามารถ
สังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที!ไม่สามารถสังเกตได)้ 
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มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 
ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลูกหนี#การคา้ ลูกหนี# ระยะสั#นอื!น เจา้หนี#

การคา้และเจา้หนี#ระยะสั#นอื!น มูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเนื!องจากมีระยะเวลาครบกาํหนดที!สั#น 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินที!มีอตัราดอกเบี#ยลอยตวัมีมูลค่าใกลเ้คียง

กับราคาตามบญัชี ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบนัการเงินที!มีอตัราดอกเบี# ยคงที!มีมูลค่ามูลค่า
ยุติธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีเนื!องจากอตัราดอกเบี#ยเฉลี!ย ณ วนัที!ในงบแสดงฐานะการเงินที!
สถาบนัการเงินที!กลุ่มบริษทัใชบ้ริการเสนอให้กบัเงินกูย้ืมที!มีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนใกลเ้คียงกบั
เงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัมีอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี#ยคงที!ที!ระบุตามสัญญา  

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื# อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที! เปิดสถานะ ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2562 เป็นสินทรัพยสุ์ทธิจาํนวน 4.86 ลา้นบาท (2561 : เป็นสินทรัพยสุ์ทธิจาํนวน 1.60 ลา้นบาท) 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กาํหนดโดยใชอ้ตัราตลาดของ
แต่ละสัญญาที!คาํนวณโดยสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัที!ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากาํหนดโดยใช้อตัราตลาดซึ! งสะทอ้นความเสี!ยงดา้นการให้สินเชื!อของกลุ่มบริษทัที!คาํนวณ
โดยสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัที!ในงบแสดงฐานะการเงิน การวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่านี# ใช้ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดที!สังเกตุไดที้!มีอยู่และอา้งอิงจากประมาณการ
ของกิจการเองมาใชน้อ้ยที!สุดเท่าที!เป็นไปได ้ซึ! งถือเป็นขอ้มูลระดบัที! 2 

 
25.  การเปลี"ยนแปลงในหนี9สินที"เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

การเปลี!ยนแปลงในหนี# สินที!เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีสิ#นสุดวนัที!  31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561  มีดงันี#  

 (หน่วย : พนับาท)

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการที!ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที! 1  เพิ!ม (ลด)*  เพิ!มขึ#น  การไดม้า  การแปลงค่า  ผลต่างจาก  ณ วนัที! 31 
 มกราคม 2562      ซึ! งบริษทัยอ่ย  อตัราแลกเปลี!ยน  การแปลงค่า  ธนัวาคม 2562 

           งบการเงิน   

              
เงินกูย้มืระยะสั#นจากสถาบนัการเงิน 585,000 70,000  - -  -  -  655,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 185,373  (83,081)  -  -  -  -  102,292 

รวม 770,373  (13,081)  -  -  -  -  757,292 

 



- 124 - 
 

 
 

 (หน่วย : พนับาท)

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการที!ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที! 1  เพิ!ม (ลด)*  เพิ!มขึ#น  การไดม้า  การแปลงค่า  ผลต่างจาก  ณ วนัที! 31 
 มกราคม 2561      ซึ! งบริษทัยอ่ย  อตัราแลกเปลี!ยน  การแปลงค่า  ธนัวาคม 2561 

           งบการเงิน   

              
เงินกูย้มืระยะสั#นจากสถาบนัการเงิน 110,000 475,000 -  -  -  -  585,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 426,213  (240,840) -  -  -  -  185,373 

รวม 536,213  234,160 -  -  -  -  770,373 

 
*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 

 

26. ภาระผูกพนัและหนี9สินที"อาจเกดิขึ9น 
26.1 ภาระผูกพนัที"เป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณทีี"กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

26.1.1 กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที!ไม่สามารถยกเลิกไดเ้พื!อการเช่าอาคาร สาํนกังานพร้อมสิ!ง
อาํนวยความสะดวก อุปกรณ์สํานกังาน และยานพาหนะ ยอดรวมของจาํนวนเงินขั#นตํ!าที!ตอ้ง
จ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที!ไม่สามารถยกเลิกไดมี้ดงันี#   

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 
ไม่เกิน 1 ปี 45,448  20,087  44,550  17,710 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 39,406  10,998  39,406  10,015 
 รวม 84,854  31,085  83,956  27,725 

 26.1.2 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการทาํสัญญาซื#อขายก๊าซธรรมชาติ มีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี บริษทั
ตอ้งชาํระค่าใชก้๊าซธรรมชาติ และค่าใชท้่อเป็นรายเดือนในราคาที!ตกลงกนัตามสัญญา 

 
26.2 หนังสือคํ9าประกนัจากธนาคาร 

 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนี# สินที!อาจเกิดขึ#นจากการที!กลุ่มบริษทัไดใ้ห้สถาบนั
การเงินในประเทศออกหนงัสือสัญญาคํ#าประกนัการขายสินคา้และการใช้ไฟฟ้าเป็นจาํนวนเงินทั#งสิ#น 
25.53 ลา้นบาท (2561 : 23.49 ลา้นบาท) 

 
26.3 ภาระผูกพนัฝ่ายทุน 

 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัฝ่ายทุนจากการซื#อเครื!องจกัรและอุปกรณ์ เป็น
จาํนวนเงินทั#งสิ#น 184.65 ลา้นบาท (2561 : 88.35 ลา้นบาท) 
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27. จัดประเภทรายการบัญชีใหม่ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ
ปีสิ#นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2561 เพื!อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ#นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2562 ซึ! งไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผู ้
ถือหุน้ที!ไดเ้คยแสดงไวเ้ดิม 

 (หน่วย : พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ#นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ตามที!แสดงไวเ้ดิม  รายการจดัประเภท  จดัประเภทใหม่  ตามที!แสดงไวเ้ดิม  รายการจดัประเภท  จดัประเภทใหม่ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ            
ตน้ทุนขาย  1,385,466  (19,736)  1,365,730  1,337,856  (19,736)  1,318,120 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 357,680  (10,424)  347,256  337,705  (10,424)  327,281 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 118,987  30,160  149,147  109,143  30,160  139,303 

 

28. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี#ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการของบริษทัเมื!อวนัที! 26 กุมภาพนัธ์ 2563 


