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แบรนด์โ อเชี ย นเปิ ด ตัว เว็ บ ไซต์อี ค อมเมิ ร ์ซ ในช่ ว งต้น ปี 2563 เพื่ อ ตอบโจทย์
การตลาดออนไลน์แบบครบวงจรโดยเน้นกลุม่ เป้าหมายคือ ร้านอาหาร คาเฟ่ ผับ
บาร์ และโรงแรม รวมถึงกลุม่ ลูกค้าบริษัท และผูบ้ ริโภคทั่วไปในประเทศไทย
Ocean brand launched the E-Commerce website in early 2020 to capture
digital marketing trend and online shopping. The website mainly focused
on HORECA (Hotel, Restaurant, and Catering) as well as corporates and
consumers across Thailand.
ในไตรมาสที่ 3 แบรนด์โอเชียน ยังได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมใหม่ภายใต้ชื่อ POSH® (พอช) เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์คนรุน่ ใหม่

โดยเน้นการทาการตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มชี ยลมีเดีย เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ออฟฟิ เชี่ ยลแอคเคานต์ ในประเทศไทย
และวางแผนจัดจาหน่ายผ่านห้างค้าปลีกและร้านค้าไลฟ์ สไตล์ท่วั ประเทศไทยในปี 2564
In quarter 3, Ocean brand launched the new premium lifestyle product line, POSH®, to provide an alternative design
of glassware for the new consumer lifestyle. POSH® products mainly focused on online marketing through social media
platforms, Facebook, Instagram, Line Official Account in Thailand, and planned to distribute in key retail stores and
lifestyle shops in 2021.
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แบรนด์ลคู าริสเปิ ดตัวคอลเลคชั่นใหม่ในไตรมาสที่ 2 KRAM (คราม) รุ น่ ลิมิตเต็ด อีดิช่ นั ที่รว่ มออกแบบโดยศิลปิ นชื่อดัง คุณภาวิษา
มีศรีนนท์ (PABAJA) ผูท้ ี่หลงใหลในงานศิลปะลายเส้น ทัง้ ยังสร้างสรรค์และนาเสนอผลงานด้านงานออกแบบสินค้าไลฟ์ สไตล์หรู
มากมาย ผลิตภัณฑ์ KRAM (คราม) ได้รบั แรงบันดาลใจจาก นกปั กษาสวรรค์ (Bird of Paradise) นกยูง (Peafowl) และ ดอกโบตั๋น
(Peony) ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์แห่งความมงคล โชคลาภ ความรัก และความสุข
In quarter 2, Lucaris launched the new Limtied Edition collection – KRAM, co-designed by the Award-Winning Designer
of Textiles and Crafts, Pavisa Meerenon (PABAJA), who was passionate of art and lines and worked for various luxury
lifestyle brands. KRAM was inspired from the Bird of Paradise, Peafowl, and Peony which were the great symbols of
beauty, luck, love, and happiness.

ในไตรมาส 3 ลูคาริสได้เปิ ดตัวคอลเลคชั่นคริสตัลแฮนด์เมดรุ น่ แรก The Elements (ดิ เอลลิเมนท์) ที่รว่ มออกแบบโดยคุณซาร่า
เฮลเลอร์ (Sarah Heller) กับตาแหน่ง มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ พร้อมรางวัลการันตีดา้ นการออกแบบจากดีมาร์ค ประจาปี 2563

The Elements (ดิ เอลลิเมนท์) แก้วไวน์คริสตัลคอลเลคชั่นนีเ้ ป็ นคอลเลคชั่นแรกที่เป็ นแก้วไวน์ Hand-Blown ถูกออกแบบมาให้
เหมาะสาหรับการดื่มไวน์ได้ทกุ ประเภท รู ปทรงของแก้วได้แรงบันดาลใจมาจากลักษณะของธาตุธรรมชาติ ทาให้แก้วไวน์แต่ละใบ
มีคอนเซ็ปต์และให้รสสัมผัสของไวน์ที่แตกต่างกันตามธาตุทงั้ 5 ได้แก่ ดิน (Earth) นา้ (Water) ไฟ (Fire) ลม (Air) และทอง (Gold)
The Elements - Lucaris’ first hand-blown collection was launched in quarter 3, co-designed by Master of Wine Sarah
Heller and wining the Demark Design Award 2020. Drawing inspiration from the natural elements (Earth, Water, Fire,
Air, Gold), each wine glass would bring out that ‘element’ in any wine style.
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ลูคาริส บุกตลาดออนไลน์ เพิ่มความสะดวกให้ลกู ค้าในช่วงโควิด19 โดยลูกค้าสามารถซือ้ ผลิตภัณฑ์ลคู าริส ผ่านช่องทางโซเชียล
มีเดียได้แก่ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม และไลน์ออฟฟิ เชี่ยลแอคเคานต์ นอกจากนี ้ ลูคาริสยังจับมือกับอินฟลูเอนเซอร์ทมี่ ีชื่อเสียงในการ
โปรโมท อาทิเช่น บูม ธริศร (Boom Tharis) เบิรด์ & ฮาร์ท (Byrd & Heart) และนา้ หวาน ซาซ่า (Itsmewaan) เป็ นต้น
Lucaris penetrated the online market in Thailand and offering convenience for customers during the COVID 19 to
shop online through social media, Facebook, Instagram, and Line Official Account. Lucaris has collaborated with
key influencers, Boom Tharis, Byrd & Heart, and Itsmewaan, to promote the products.
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ข้อมูลทั่วไป
GENERAL INFORMATION
ชื่อบริษัท

บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)

Company Name

Ocean Glass Public Company Limited

ที่ตั้งสานักงานใหญ่

75/88-91 ชัน้ 34 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขมุ วิท 19(ซอยวัฒนา แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2661 6556 โทรสาร : +66 (0) 2661 6550

Head Office

75/88-91 Ocean Tower 2, 34th Floor, Sukhumvit 19 Road (Soi Wattana), North Klongtoey,
Wattana, Bangkok 10110
Tel : +66 (0) 2661 6556 Facsimile : +66 (0) 2661 6550

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ายภาชนะเครือ่ งแก้วทีใ่ ช้บนโต๊ะอาหาร โดยมีการจัดจาหน่าย
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

Type of Business

Manufacturer, local distributor and exporter of glass tableware

เลขทะเบียนบริษัท
Registration No.
ทุนจดทะเบียน

0107536000153

Registered
Capital
ทุนชาระแล้ว

500,000,000 Baht, Common share 50,000,000 at par 10 Baht

Paid-Up Capital

213,307,150 Baht, Common share 21,330,715 at par 10 Baht

Home Page

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

Email

contact@oceanglass.com , ir@oceanglass.com

ที่ตั้งโรงงาน

365 – 365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง สมุทรปราการ 10280

500,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 50,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท

213,307,150 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 21,330,715 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท

โทรศัพท์ : +66 (0) 2324 0422-4, 2324 0191 – 2 โทรสาร : +66 (0) 2324 0420
Factory

365-365/1 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Tambol Praksa, Amphur
Muang, Samutprakarn 10280

Tel : +66 (0) 2324 0422-4, 2324 0191 – 2 Facsimile : +66 (0) 2324 0420
ที่ตั้งโชว์รูม

อโศก (โอเชียนชอป)
175 อาคารไทยสมุทร ถนนสุขมุ วิท 21แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2661 6556 Ext. 371, 449 โทรสาร : +66 (0) 2258 0484

Showroom

Asoke (Ocean Shop)
175 Sukhumvit 21 Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110
Tel : +66 (0) 2661 6556 Ext. 371, 449
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Facsimile : +66 (0) 2258 0484

สารจากประธานกรรมการ
ปี 2563 มนุษยชาติตอ้ งเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ไวรัสนีไ้ ด้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและ
ทาให้ผตู้ ิดเชือ้ เสียชีวิตเป็ นจานวนมาก รัฐบาลทุกประเทศจาเป็ นต้องใช้มาตรการควบคุมการระบาดโดยให้ประชาชนเก็บตัวอยู่
ในบ้าน (Lockdown) เป็ นผลให้เศรษฐกิจโลกหยุดชะงัก
ผลกระทบดังกล่าวทาให้ยอดขายของบริษัทตกลงอย่างมาก คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบ้ ริหารได้ดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตนี ้ บริษัทมุ่งเน้นตลาดในประเทศเป็ นหลักและขยายช่องทางจัดจาหน่ายสินค้าผ่านอีคอมเมิรซ์

แพลตฟอร์มเนื่องจากผูบ้ ริโภคหันมาสั่งซือ้ สินค้าออนไลน์ ในปี 2563 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ทัง้ แบรนด์โอเชียนและลูคาริสได้รบั รางวัล
ด้านการออกแบบทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงเป็ นปั ญหาสาคัญของธุรกิจของเรา บริษัทยังคงแสวงหาโอกาส
ใหม่ทางธุรกิจ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกันกับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของบริษัทจะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตนีไ้ ด้
สุดท้ายนี ้ ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ลูกค้าและคู่คา้ ทุกท่านที่ให้
ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา

นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
ประธานกรรมการ
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MESSAGE FROM CHAIRMAN
In 2020, mankind faced the novel COVID-19 pandemic, which spread and killed at an alarming rate. Governments
around the world had to implement lockdowns in order to slow down the pandemic. As a consequence, the global
economy came to a halt.
The direct impact to the Company was a sharp drop on its sales. The Board of Directors and the management had
to implement several measures to cope with this crisis. The Company put greater effort on the domestic market, and
further expanded its distribution channel through the E-commerce platform as the consumers turned to online
shopping. In 2020, new products development in both the Ocean and Lucaris brands won awards both domestically
and internationally.
Although the COVID-19 pandemic still poses major issues to our business, we continue to look for new opportunities
and are confident that, together with our stakeholders, we will soon emerge from this crisis.
On behalf of the Board of Directors, the management and staff, I would like to thank all of our shareholders,
customers, and business partners, for their trust and support.

Mr. Chakri Chanruangvanich
Chairman of the Board
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คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS

นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์

นายกีรติ อัสสกุล

Mr. Chakri Chanruangvanich

Mr. Kirati Assakul
Director

Independent Director, and Chairman of the
Audit Committee

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

นายธัชพล โปษยานนท์

นายชัยประนิน วิสุทธิผล

ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
Chairman of the Board, and Nomination
and Remuneration Committee Member

กรรมการ

นายวรกานต์ ชูโต

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Mr. Woragan Xuto

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark

Mr. Tatchapol Poshyanonda

Mr. Chaipranin Visudhipol

นายแมทธิว กิจโอธาน

นายนภัทร อัสสกุล

นางสาวจริยา แสงไชยญา

Independent Director, Chairman of the
Nomination and Remuneration Committee,
and Audit Committee Member

กรรมการอิสระ

Mr. Matthew Kichodhan
Independent Director

Independent Director, and
Audit Committee Member

กรรมการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Naputt Assakul

Director, and Nomination and
Remuneration Committee Member
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Independent Director, and
Audit Committee Member

กรรมการผูจ้ ดั การ

Ms. Jariya Sangchaiya
Managing Director

คณะผู้บริหาร
EXECUTIVE MANAGEMENT

นางสาวจริยา แสงไชยญา
กรรมการผูจ้ ดั การ

นางญาดา แอนดาริส1
ผูอ้ านวยการบริหาร – ทรัพยากรบุคคล

นายเสถียร ศรีใสคา
ผูอ้ านวยการบริหาร - บัญชีและการเงิน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Ms. Jariya Sangchaiya
Managing Director

Mrs. Yada Andaris
Executive Director - Human Resources

Mr. Sathien Srisaikham
Executive Director – Finance and
Accounting, and Information Technology

นายกฤษณะ ไพโรจน์
ผูอ้ านวยการบริหาร - การผลิต
Mr. Kritsana Pairoj
Executive Director - Manufacturing

นายอูเดย์ เวอร์มา
ผูอ้ านวยการบริหาร - พัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจาหน่าย
Mr. Uday Verma
Executive Director – Customer & Channel Development

1

นางญาดา แอนดาริส ได้เกษียณอายุงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และได้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564
Mrs. Yada Andaris has retired since 31 December 2020 and has been in the position of Advisor from 1 January – 31 March 2021
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วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมหลัก
VISION MISSION CORE VALUES
วิสัยทัศน์

VISION

โอเชียนกลาสจะเป็ นหนึ่งในผูน้ าในตลาดโลก
Ocean Glass, to be a world-class market
ด้วยนวัตกรรม ความเป็ นเลิศขององค์กรและการ
leader through business innovation,
บริหารจัดการ พร้อมทัง้ มุ่งสร้างความพึงพอใจ corporate values and operational excellence,
ให้กบั ลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโต
while consistently maintaining customer
และมีผลกาไรอย่างต่อเนื่อง
satisfaction and achieving business growth
and profitability

ภารกิจ

MISSION

การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชีวิต
ผ่านทางผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพดี

Providing life’s pleasure with quality
glassware

ค่านิยมหลัก
CORE VALUES
QUALITY

HONESTY &
INTEGRITY

OPPORTUNITY

RESPECT
FOR THE
INDIVIDUALS

ยกระดับมาตรฐาน
และคุณภาพการทางาน

ความซื่อสัตย์
สัตยธรรม
และการเป็ นหนึ่งเดียวกัน

การให้โอกาสในการ
พัฒนาบุคลากร
อย่างเป็ นธรรม

การให้ความเคารพ
ซื่งกันและกัน
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ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
KEY FINANCIAL INFORMATION
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
Consolidated Financial Statement
รายได้จากการขาย
Net Sales
รายได้รวม
Total Revenue
กาไรก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบีย้ จ่าย ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่ายตัด
บัญชี (EBITDA)
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization
(EBITDA)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
Net Profit
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนีส้ นิ รวม
Total Liabilities
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
Total Shareholders’ Equity
กาไรสุทธิตอ่ รายได้รวม (ร้อยละ)
Net Profit Margin (%)
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
Return on Equity
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
Return on Assets
กาไรสุทธิตอ่ หุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
Basic Earnings per Share
เงินปั นผลต่อหุน้
Dividends per Share
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)
Dividend Payout Ratio (%)
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้
Book Value per Share
*เพื่อเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
Subjected to the approval of the shareholders’ meeting
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2563
2020
1,112

(ล้านบาท, Million Baht)
2562
2561
2019
2018
1,867
2,021

1,116

1,898

2,031

(105)

200

215

(246)

18

24

3,440

3,229

3,266

1,606

1,356

1,393

1,834

1,873

1,873

(22.03)

0.96

1.20

(13.27)

0.97

1.30

(8.38)

1.20

1.91

(11.53)

0.85

1.15

0.00*

0.57

0.57

N.A.

67%

50%

85.97

87.80

87.81

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
สรุ ปผลการดาเนินงานสาหรับงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในปี 2563 บริษัทโอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีรายได้รวมจานวน 1,116.00 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
41.21 เมื่อเทียบกับปี ก่อน บริษัทมีรายได้จากการขายรวมจานวน 1,111.68 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.46 โดยบริษัทเผชิญความ
ท้าทายทัง้ จากวิกฤตเศรษฐกิ จอันเกิ ดจากการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรน่า 2019 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่
ประกาศใช้ในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยวหยุดชะงัก ความต้องการสินค้าในตลาดมีปริมาณลดลง
ประกอบกับการปรับขึน้ ค่าระวางเรือและปั ญหาขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ในช่วงไตรมาสสุดท้าย บริษัทจึงมีรายได้จากการขาย
สินค้าในต่างประเทศลดลงร้อยละ 43.10 ในขณะที่รายได้จากการขายในประเทศลดลง ร้อยละ 33.19 สัดส่วนการขายสินค้าใน
ประเทศคิดเป็ นร้อยละ 29.82 และตลาดต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 70.18
บริษัทมีรายได้อื่นจานวน 4.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรับรู ร้ ายได้คา่ แม่พิมพ์ รายได้ค่าขนส่ง และรายได้จากการขายเศษ
วัสดุและอุปกรณ์ที่เสือ่ มสภาพ
บริษัทมีอตั รากาไรขัน้ ต้นคิดเป็ นร้อยละ 36.46 ของยอดขาย เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนซึง่ มีอตั ราร้อยละ 33.48 เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่
ลดลงและประสิทธิ ภาพการผลิตที่ดีขึน้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจานวน 1,395.27 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.96 จากการควบคุม
ค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีคา่ ใช้จ่ายระงับสายการผลิตชั่วคราวระหว่างปี เพิ่มขึน้ ประกอบกับรายการปรับปรุงอัตรา
ค่าชดเชยแรงงาน ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจานวน 245.89 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุน้ 11.53 บาท

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ปี 2563
(ล้านบาท)

ปี 2562
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

รายได้จากการขาย

1,111.68

1,867.21

(40.46)

- ขายในประเทศ

331.45

496.09

(33.19)

- ขายต่างประเทศ

780.23

1,371.12

(43.10)

-

21.69

(100.00)

รายได้อื่น

4.32

9.53

(54.68)

รวมรายได้

1,116.00

1,898.43

(41.21)

ต้นทุนขาย

706.37

1,242.09

(43.13)

ค่าใช้จา่ ยจากการระงับการผลิตชั่วคราว

206.42

123.35

67.35

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า

50.79

9.71

423.06

ค่าใช้จา่ ยในการขาย

227.48

311.03

(26.86)

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

144.92

173.16

(16.31)

กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
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ปี 2563
(ล้านบาท)

ปี 2562
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

59.29

-

100.00

1,395.27
(279.27)

1,859.34
39.09

(24.96)
(814.30)

24.78

17.73

39.75

กาไร ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ขาดทุน)

(304.05)

21.36

(1,523.27)

ค่าใช้จา่ ย ภาษีเงินได้ (รายได้)

(58.16)

3.23

(1,901.11)

กาไร สุทธิสาหรับปี (ขาดทุน)
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี , สุทธิจากภาษีเงินได้

(245.89)

18.13

(1,455.99)

218.98

(6.26)

3,595.34

กาไร เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี (ขาดทุน)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

(26.91)
(11.53)

11.87
0.85

(326.71)
(1,456.47)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร จากกิจกรรมดาเนินงาน (ขาดทุน)
ต้นทุนทางการเงิน

- ต้นทุนขาย
บริษัทมีตน้ ทุนขายรวมจานวน 706.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.13 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ตามยอดจาหน่ายและต้นทุนพลังงาน
ที่ลดลงระหว่างปี
- ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว
บริษัทมีค่าใช้จ่ายระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบารุ งเตาหลอมและบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับการขายจานวน
206.42ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 67.35 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
โดยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ทาหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งการหยุดสายการผลิตชั่วคราว
สาหรับเตาหลอมแก้วคริสตัลลีน (“เตาหลอม C”) และเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (“เตาหลอม B”) เพื่อซ่อมบารุ งเตาหลอมตาม
แผนงานและบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับการขาย โดยการหยุดสายการผลิตชั่วคราวได้เริ่มดาเนินการตัง้ แต่เดือน
เมษายน ปี 2563 จนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ทัง้ นีก้ ารหยุดสายการผลิตดังกล่าว ไม่สง่ ผลกระทบต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการของลูกค้าแต่อย่างใด
- ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
บริษัทมีผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า จานวน 50.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 423.06 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเป็ น
การตัง้ ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า วัตถุดิบที่เสื่อมสภาพ เศษแก้วคริสตัลลีนส่วนเกิ นจากการผลิต การปรับลดมูลค่า สิน ค้า
สาเร็จรูปคงเหลือ และอะไหล่ที่เสือ่ มสภาพและค้างนาน
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 227.48 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.86 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจานวน 144.92 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 16.31 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และใน
ปี 2562 บริ ษั ท บัน ทึ ก ค่ า ใช้จ่ า ยเพิ่ ม จากรายการปรับ ปรุ ง อัต ราค่ า ชดเชยแรงงานส า หรับ พนัก งานเกษี ย ณอายุต าม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน เป็ นจานวนเงิน 22.87 ล้านบาท
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจานวน 59.29 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 100.00 จากการทาสัญญา
ซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
14

- ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทมีตน้ ทุนทางการเงินจานวน 24.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 39.75 เนื่องจากดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมที่เพิ่มขึน้
- กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษีเงินได้
บริษัทมีผลกาไรเบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษี เงินได้ จานวน 218.98 ล้านบาท กาไรเพิ่มขึน้ จานวน 225.24 ล้านบาท เป็ นผลกาไรจาก
การตีราคาที่ดินใหม่และผลต่างจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
รวมส่วนของผู้ถอื หุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุน้

ปี 2563
(ล้านบาท)
1,191.80
2,248.00
3,439.80
1,004.90
601.10
1,606.00

ปี 2562
(ล้านบาท)
1,342.80
1,886.40
3,229.20
966.20
390.20
1,356.40

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
(11.25)
19.17
6.52
4.01
54.05
18.40

1,833.80
3,439.80

1,872.80
3,229.20

(2.08)
6.52

 สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 3,439.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.52 จากรายการดังต่อไปนี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ ร้อยละ100.18 เนื่องจากการเงินกูย้ ืมระยะสัน้ และการเบิกเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวตามสัญญาเงินกู้ เพื่อ บริหารจัดการกระแสเงินสดรับจากการดาเนินงาน ใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์ และการ
จ่ายเงินปั นผลในระหว่างปี
- ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น ลดลงร้อยละ 41.80 ตามมูลค่าข ายสินค้าที่ลดลง และเงิ นทดรองจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ที่ลดลง
- สินค้าคงเหลือ ลดลงร้อยละ 9.20 เนื่องจากการลดกาลังการผลิตสินค้าสาเร็จรูป และพิจารณาตัง้ ค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าเพิ่มขึน้ ในระหว่างปี
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 18.13 เนื่องจากผลกาไรจากการตีราคาที่ดินใหม่ และผลสุทธิของการคิดค่า
เสือ่ มราคา และการลงทุนเพิ่มในเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในระหว่างปี
- สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ เพิ่มขึน้ 38.86 ล้านบาท จากการรับรูร้ ายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรือ่ ง
สัญญาเช่า
 หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีส้ นิ รวม 1,606.00 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 18.40 จากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ และระยะ
ยาวที่เพิ่มขึน้ และการรับรูห้ นีส้ นิ ตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรือ่ งสัญญาเช่า
 ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 1,833.80 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.08 จากผลสุทธิระหว่างการรับรู ผ้ ลขาดทุนสาหรับปี เงินปั นผล
จ่าย ผลกาไรจากการตีราคาที่ดินใหม่และผลต่างจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
ความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

หน่วย
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท/หุน้

ม.ค. – ธ.ค. 2563 ม.ค. – ธ.ค. 2562
36.46
33.48
(20.18)
0.42
(22.03)
0.96
(13.27)
0.97
(11.53)
0.85

ความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

หน่วย
ร้อยละ

ม.ค. – ธ.ค. 2563 ม.ค. – ธ.ค. 2562
(8.38)
1.20

ความสามารถในการดารงสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อายุเฉลีย่ ของลูกหนีก้ ารค้า
อายุเฉลีย่ ของสินค้าคงเหลือ
อายุเฉลีย่ ของเจ้าหนีก้ ารค้า
วงจรเงินสด

หน่วย
เท่า
เท่า
วัน
วัน
วัน
วัน

31 ธ .ค.2563
1.19
0.26
56
289
60
285

31 ธ .ค.2562
1.39
0.33
39
174
44
169

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน

หน่วย
เท่า
เท่า
เท่า

31 ธ .ค.2563
0.88
(4.22)
(0.13)

31 ธ .ค.2562
0.72
11.29
0.60

จากอัตราส่วนแสดงความสามารถในการดารงสภาพคล่องและอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินพบว่า บริษัทยังคงมีสภาพ
คล่องที่ดี และมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และภาระผูกพันทางการเงิ น ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนีบ้ ริษัทยังคงรักษา
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ
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การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) ก่อตัง้ เมื่อ พ.ศ. 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตและ
จาหน่ายเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร มีโรงงานตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่อมาในปี 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย ปั จจุบนั บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 500 ล้านบาท เป็ นทุนชาระแล้ว 213.31 ล้านบาท
ธุรกิจหลักของบริษัทคือผลิตภาชนะเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร โดยจัดจาหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศกว่า 90 ประเทศ
ทั่วโลก ภายใต้เครื่องหมายการค้า Ocean สาหรับเครื่องแก้วโซดาไลม์ และ Lucaris สาหรับเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว
(คริสตัลลีน) บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตเครื่องแก้วคุณภาพสูงซึง่ ได้รบั การออกแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้
ผลิตภัณฑ์แก้วใสและแก้วพิมพ์ลาย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและเครือ่ งจักรที่ทนั สมัย
ด้านการตลาดและการขาย บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
(Food Service) กลุ่มลูกค้าปลีกที่ซือ้ ไปใช้ในครัวเรือน (Retail) และกลุ่มลูกค้าจ้างผลิต ลูกค้าสถาบันที่ใช้เครื่องแก้วเป็ นของ
แจกแถม (B2B)

วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมหลัก และการกาหนดกลยุทธ์ของบริษัท
วิสยั ทัศน์
ภารกิจ
ค่านิยมหลัก

โอเชียนกลาสจะเป็ นหนึ่งในผูน้ าในตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็ นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการ
พร้อมทัง้ มุง่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกาไรอย่างต่อเนื่อง
การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชีวติ ผ่านทางผลิตภัณฑ์เครือ่ งแก้วคุณภาพดี
การสร้างสรรค์คณ
ุ ภาพ ความซื่อสัตย์สจุ ริต การให้โอกาส การเคารพและให้เกียรติซงึ่ กันและกัน

เพื่อเป็ นการกาหนดทิศทางและเป้าหมายให้เป็ นอันหนึ่งเดียวกัน คณะกรรมการได้กาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมหลักของ
องค์กร วิสัยทัศน์ เป็ นตัวกาหนดภาพความมุง่ หวังสูงสุด ภารกิจ เป็ นหลักปฏิบตั ิที่องค์กรจะยึดถือในการดาเนินธุรกิจ ค่านิยมหลัก
คือหลักการร่วมกันที่ผบู้ ริหารและพนักงานจะนามาใช้ในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยกลยุทธ์ได้รบั การปรับเปลีย่ นเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพตลาดที่เปลีย่ นแปลงไป โดยยังคงรักษาบริบทของวิสยั ทัศน์ของบริษัท
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนวิสยั ทัศน์ และเห็นชอบให้กาหนดกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในตลาดหลัก
และขยายตลาดพร้อมทัง้ การกระจายสินค้าไปยังตลาดส่วนเพิ่ม และเพิ่มช่องทางจัดจาหน่ายผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์ พร้อมทัง้
สร้างความต้องการสินค้าที่มีมลู ค่าสูงเพื่อเพิ่มผลกาไร ทัง้ นีด้ ว้ ยวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร หยุดชะงัก ความต้องการสินค้ามีปริมาณลดลง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ าย
บริหารจึงปรับเปลีย่ นกลยุทธ์โดยมุง่ เน้นพัฒนาช่องทางจาหน่ายสินค้าในประเทศผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์
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บริษัทได้นาระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทัง้ องค์กร (Balance Scorecard) มาใช้ โดยจะวัดผลผ่านมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่
1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) และ
4) มุมมองด้านการเรียนรูแ้ ละเติบโต (Learning and Growth Perspective)
นอกจากนี ้ บริษัทได้กาหนดตัวชีว้ ดั ผลงานหลัก (Key Performance Indicator) ของแต่ละหน่วยงานเชื่อมโยงกับการบริหารผลงาน
ตามแผนที่วางไว้เพื่อกาหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารและพนักงานระดับผูจ้ ดั การ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ปี 2559

บริษัทได้จดั ตัง้ บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จากัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000
บาท โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความเข้าใจความต้องการสินค้าในตลาด พร้อมทัง้ พัฒนาช่องทางการ
จาหน่ายสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิรซ์

ปี 2560

แก้ว Lucaris รุน่ “Desire” ได้รบั รางวัล China Good Design Award ประจาปี 2560

ปี 2561

แก้ว Lucaris รุ ่น “Desire” ได้รบั รางวัล iF Design Award ประจาปี 2561 ซึ่งเป็ นรางวัลอันทรงเกียรติดา้ นการ
ออกแบบที่ท่วั โลกต่างให้การยอมรับ

ปี 2562

แก้ว Lucaris รุ ่น “RIMS” ได้ร ับ รางวัล ดี ไ ซน์ร ะดับ เวิ ล ด์ค ลาส Good Design Award 2019 (GMARK) จาก
ประเทศญี่ปนุ่ และ Design Excellence Award 2019 (DEmark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก ประเทศไทย
แก้ว Ocean รุน่ “CONNEXION” ได้รบั รางวัลดีไซน์ Tableware International Awards จากประเทศอังกฤษ 2019
นอกจากนี ้ บริษัทยังได้รบั รางวัล Thai Star Packaging Awards จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประเทศไทย 2019

ปี 2563

บริษัทเปิ ดตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ www.ocean-tableware.com เพื่อจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
บริษัทได้รบั รางวัลดีไซน์ระดับเวิลด์คลาสต่าง ๆ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แก้ว Lucaris รุน่ Element ได้รบั รางวัล Design Excellence Award 2020 – ประเทศไทย
แก้ว Lucaris รุน่ Rims ได้รบั รางวัล Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไต้หวัน
แก้ว Lucaris รุน่ Desire ได้รบั รางวัล Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไต้หวัน
แก้ว Ocean รุน่ Centique ได้รบั รางวัล Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไต้หวัน
แก้ว Ocean รุน่ Centique ได้รบั รางวัล iF Design award 2020 – ประเทศเยอรมนี
แก้ว Ocean รุน่ Centique ได้รบั รางวัล Design Excellence Award 2020 – ประเทศไทย
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การประกอบธุรกิจของบริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)
100%

บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้
(เซี่ยงไฮ้) จากัด

99.99%

99.99%

บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้
อินเดีย จากัด

บริษัท คริสตัล เคลียร์
อินโนเวชั่น จากัด

บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) เริม่ ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่องแก้วสาหรับใช้บนโต๊ะอาหารตัง้ แต่ ปี 2522 ต่อมา
ในปี 2549 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้ Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. เพื่อประกอบธุรกิจนาเข้าและจัดจาหน่าย
ผลิต ภัณ ฑ์ข องบริษั ท ในสาธารณรัฐ ประชาชนจี น ในปี 2556 บริษั ท จดทะเบี ย นจัด ตั้ง Ocean Glass Trading India Private
Limited เพื่อพัฒนาตลาดและสร้างเครือข่ายตัวแทนจาหน่าย และในปี 2559 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท คริสตัล เคลียร์
อินโนเวชั่น จากัด ในประเทศไทยเพื่อการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
บริษัท/สถานทีต่ งั้

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท จานวนหุน้ ที่
หุน้
ออกจาหน่าย

ทุนชาระ
แล้ว

การถือหุน้ ของบริษัท
จานวน
หุน้

สัดส่วน
(ร้อยละ)

บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ้) จากัด
Room 1902, Jin Hang Tower, 83 Wan Hang
Du Road, Jing An District, Shanghai,
People’s Republic of China
โทรศัพท์ : +86 (21) 6135 9505
โทรสาร : +86 (21) 6135 9428
บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย จากัด
574 Third Floor, Main Road, Chirag Delhi,
New Delhi, India 110017
โทรศัพท์ : +91 (11) 4183 4111

นาเข้าและ
จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
โอเชียนกลาส

USD หุน้ สามัญ
150,000

5,636

USD
150,000

5,636

100.00

ประกอบธุรกิจ
ต่างๆ ตามที่
กฎหมายใน
อินเดียอนุญาต

INR
หุน้ สามัญ
500,000

50,000

INR
500,000

49,999

99.99

บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จากัด
เลขที่ 75/88-91 ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนา)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

ประกอบธุรกิจ
หลักเพื่อการวิจยั
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

บาท หุน้ สามัญ
100,000

20,000

บาท
100,000

19,998

99.99

19

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัททัง้ หมดเป็ นภาชนะเครื่องแก้วสาหรับใช้บนโต๊ะอาหาร ผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย
และมีประสิทธิ ภาพ ทาให้ได้เครื่องแก้วที่มีคุณภาพสูง โปร่งใส รู ปแบบทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน มีลวดลายพิมพ์สีที่
สวยงามชัด เจน จึ ง เป็ น ที่ ต ้อ งการของตลาด โดยบริษั ท ได้ร ับ การรับ รองคุณ ภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 OHSAS
18001:2007 มอก. (TIS) 18001:1999 และ มอก. (TIS) 603-2546
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งแก้วของบริษัทจัดจาหน่ายภายใต้เครือ่ งหมายการค้า Ocean สาหรับเครือ่ งแก้วโซดาไลม์ และ LUCARIS สาหรับ
เครื่องแก้วคริสตัลลีนในระดับพรีเมียม ซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวางและมีคณ
ุ ภาพสูง
ทัด เที ย มกับ ผู้น าในตลาดโลก ผลิต ภัณ ฑ์ถูก จัด จ าหน่า ยโดยทางตรงและผ่า นเครื อ ข่า ยผู้แ ทนจ าหน่า ยทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งเป็ น 3 ประเภทตามกระบวนการผลิต
1) Blownware ได้แก่ เครือ่ งแก้วที่มีลกั ษณะทรงกระบอกกลมยาว หรือทรงเหลีย่ ม ขอบแก้วบาง เช่น แก้วนา้ โถแก้ว ถูกผลิตโดย
อาศัยกระบวนการอัดและเป่ านา้ แก้ว (Press & Blow Process)
2) Pressware ได้แก่ เครือ่ งแก้วรูปแบน ทรงกลมมีหู หรือรูปทรงอื่นๆ ขอบแก้วจะมีความหนา เช่น จาน ชาม จานรองแก้ว แจกัน
แก้วเบียร์ เป็ นต้น เครือ่ งแก้วประเภทนีถ้ กู ผลิตโดยกระบวนการอัด (Press Process)
3) Stemware ได้แก่ เครือ่ งแก้วที่มีกา้ นเรียวสาหรับจับ ไม่มีหู เช่น แก้วไวน์ แก้วบรั่นดี แก้วแชมเปญ ถูกผลิตโดยกระบวนการเป่ า
ตัวแก้วและอัดขึน้ รูปก้านแก้ว (Blow & Blow and Press Process)

การตลาดและการแข่งขัน
บริษัทจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครือ่ งแก้วทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก ในปี 2563 บริษัทมีสดั ส่วนการจาหน่ายสินค้าใน
ประเทศคิดเป็ นร้อยละ 29.8 และตลาดต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 70.2 โดยมีกลุม่ ลูกค้าหลัก ได้แก่
1. Food Service หรือลูกค้าที่ทาธุรกิจบริการด้านอาหารและเครือ่ งดืม่ เช่น โรงแรม และร้านอาหาร
2. Retail หรือลูกค้าที่ทาธุรกิจค้าปลีก เช่น ห้างค้าปลีกต่างๆ
3. Business to Business (B2B) หรือลูกค้าที่เป็ นบริษัทห้างร้าน รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ซึง่ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อ
ส่งเสริมการขาย หรือเป็ นของขวัญ เช่น บริษัทเครือ่ งดื่ม และธนาคาร
สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ด้วยวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร หยุดชะงัก ส่งผล
ให้ความต้องการสินค้าในตลาดลดลง ผูผ้ ลิตเครือ่ งแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหารมีสนิ ค้าที่เหลือจากกาลังการผลิตส่วนเกินจนเกิดสภาวะ
สินค้าล้นตลาดและมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุ นแรง ประกอบกับสถานการณ์ค่าเงินบาทที่ยั งคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ผูจ้ าหน่ายรายอื่นนาเข้าสินค้าเครื่องแก้วและสินค้าทดแทนจากต่างประเทศมาจาหน่าย และแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในกลุม่ ลูกค้า
บีทบู ี และกลุม่ ลูกค้าร้านอาหารขนาดกลาง และขนาดเล็ก
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ทัง้ นี ้ บริษัทยังคงเดินหน้าดาเนินกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการรับรูแ้ บรนด์ในตลาดหลักซึง่ ได้แก่ ประเทศไทย จีน อินเดีย
เวียดนาม โดยบริษัทเน้นจัดกิจกรรมด้านการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเป็ นหลัก ในปี 2563 บริษัทได้สารวจระดับความพึง
พอใจของลูกค้าที่มีตอ่ แบรนด์ Ocean ในด้านผลิตภัณฑ์ กาจัดส่งสินค้า และการขาย โดยตลาดประเทศไทยมีอตั ราความพึงพอใจ
อยู่ที่รอ้ ยละ 89.4 ในขณะที่ตลาดต่างประเทศ (จีนและอินเดีย) มีอตั ราความพึงพอในอยู่ที่รอ้ ยละ 70.4 สาหรับแบรนด์ Lucaris
การรับรูข้ องแบรนด์ผา่ นโซเชียลมีเดีย ใน Facebook ซึง่ มีผตู้ ิดตาม 240,000 คน เพิ่มขึน้ 38,010 คนจากปี 2562 และใน Weibo มี
ผูต้ ิดตามจานวน 147,000 คน นอกจากนี ้ ผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญสาหรับเทศกาลปี ใหม่ได้รบั การยอมรับและสามารถสร้า ง
ยอดขายชุดของขวัญเทศกาลเพิ่มขึน้ 33% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562

การจัดหาผลิตภัณฑ์
บริษัทตัง้ โรงงานอยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ บนพืน้ ที่ 82-2-11.5 ไร่ ปั จจุบนั มีเครือ่ งจักรหลัก คือเตาหลอม
แก้ว จานวน 3 เตา เครื่องจักรขึน้ รู ปแก้วพร้อมเตาอบแก้ว จานวน 12 ชุด (สายการผลิต) โดยเตาหลอมที่ 3 และเครื่องจักรขึน้ รูป
แก้วชุดที่ 12 ได้ถกู ติดตัง้ เสร็จและเริม่ ดาเนินการผลิตจริงในปลายปี 2553 กาลังการผลิตรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นดังนี ้
กาลังการผลิตจริง (ตัน)
กาลังการผลิตจริง (ล้านชิน้ )

2563
27,094
64

2562
50,310
121

2561
54,087
132

2560
50,154
123

2559
51,944
126

หมายเหตุ: ในปี 2563 บริษัทหยุดสายการผลิตบางส่วนชั่วคราวสาหรับเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) และเตาหลอมแก้วคริสตัลลีน (เตาหลอม C)
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และวันที่ 1 เมษายน 2563 ตามล าดับ เพื่อซ่อมบ ารุ งและบริหารสินค้าคงเหลือ โดยสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์
(เตาหลอม A) ยังคงดาเนินการผลิตตามปกติ

การจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต
วัตถุดิบหลักของบริษัท ได้แก่ ทรายแก้ว หินปูน และเศษแก้ว สามารถจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศและต่างประเทศได้
โดยไม่ขาดแคลน ส่วนวัตถุดิบและสารเคมีสาคัญอื่น เช่น โซดาแอช บริษัทจัดหาจากตัวแทนจาหน่ายในประเทศหลายรายอย่าง
ต่อเนื่อง โดยดาเนินการตามมาตรฐานงานจัดซือ้ ทั่วไป
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
บริษัทยึดมั่นและถือเป็ นนโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและปลอดภัยในการใช้งาน และส่งผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม
น้อยที่สดุ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 รวมถึงการ
น าเอาระบบมาตรฐานความปลอดภัย และชี ว ะอนามัย OHSAS 18001:2007 มาปฏิ บัติ ใ ช้ท่ ัว ทั้ง องค์ก ร นอกจากบริ ษั ท
ตัง้ เป้าหมายในการเป็ นเลิศด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการแล้ว บริษัทยังดาเนินการด้วยการคานึงและเอาใจใส่ในการ
อนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดยบริษัทได้ดาเนินการในเรือ่ งต่อไปนี ้
• ลดมลภาวะในอากาศและสิง่ ปฏิกลู ในทุกขบวนการผลิต
• ลดการใช้ และเพิ่มการนากลับมาใช้ใหม่ และการนาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึงการบริหารการสูญเสียต่างๆ
• มุง่ เน้นเรือ่ งความปลอดภัยสาหรับพนักงานในทุกสถานประกอบการของบริษัท
บริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
-

บริษัทได้ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ และโอกาสที่อาจเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้
บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปภายใต้สภาวะวิกฤต
โดยบริษัทให้ความสาคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่คา้ และลูกค้า โดยบริษัทได้ประเมินความเสี่ยง เช่น
กรณีพนักงานหรือผูใ้ กล้ชิดติดเชือ้ กรณีภาครัฐงดกิจกรรม การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ น เป็ นต้น และจัดทามาตรการ
ป้องกันเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึน้ โดยบริษัทได้เริ่มปฏิบัติตามแผนในเดือนมีนาคม 2563 เช่น การประกาศห้าม
พนักงานเดินทางออกนอกประเทศ หรือเดินทางเข้าไปในพืน้ ที่เสีย่ ง การจัดทามาตรการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าพืน้ ที่
สานักงาน และโรงงานผลิตด้วยการวัดอุณหภูมิและกรอกแบบประเมินความเสีย่ ง แจกเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือให้กบั พนักงาน
พร้อมทัง้ ประกาศรณรงค์ให้พนักงานรักษาสุขอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยบริษัทได้ประกาศให้พนักงานทางานที่บา้ น
(Work From Home) ตัง้ แต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อป้องกันการติดต่อและการแพร่ระบาดของเชือ้ โรค
ทัง้ นี ้ บริษัทได้ปรับปรุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการทางานและความปลอดภัยของข้อมูล ทาให้
พนักงานสามารถทางานที่บา้ น (Work From Home) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-

ความเสีย่ งด้านการตลาด
เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าในตลาดมีปริมาณลดลง การขายสินค้าในประเทศและต่างประเทศชะลอตัว
ฝ่ ายบริหารจึงได้ดาเนินการหยุดสายการผลิตบางส่วนเพื่อลดผลกระทบจากปริมาณสินค้าคงเหลือที่อาจเพิ่มขึน้ พร้อมทัง้
ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในบริษัทเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว

ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัทดาเนินธุรกิจโดยส่งสินค้าออกจาหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศทาให้มีรายได้เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ โดยมีสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก บริษัทจึงป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการทาสัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวน
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
บริษัทจาหน่ายสินค้าและจัดหาปั จจัยการผลิตภายใต้เงื่อนไขเงินสดและการให้และรับสินเชื่อ ทัง้ นี ้ ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทบริหารจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่องด้วยความรอบคอบ
มีการบริหารลูกหนีแ้ ละรักษาวงเงินสินเชื่อที่มีกบั สถานบันการเงิน โดยบริษัทยังคงความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อจัดสรร
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ
บริษัทจาหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขสินเชื่อทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสีย่ งที่ลกู ค้าหรือคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถชาระหนี ้
ให้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกาหนด บริษัทควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวโดยกาหนดให้มี นโยบายและขัน้ ตอนการ
พิจารณาสินเชื่อ โดยให้มีการวิเคราะห์และทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทได้ขายสินค้า
และให้บริการแก่ลกู ค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับที่เหมาะสม นอกจากนี ้ ยังมีการให้ลกู ค้าวางหลักประกันวงเงินสินเชื่อในรายที่
มีความเสีย่ งสูง สาหรับลูกค้าต่างประเทศจะมีการขายภายใต้เงื่อนไข L/C
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ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้
เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ขนึ ้ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด และธุรกรรมการเงินของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอนุพนั ธ์อตั ราดอกเบีย้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากผูบ้ ริหารสูงสุดของสายงานบัญชีการเงิน อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ อันเกิดจากเงินกูย้ ืมเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ทัง้ นี ้ หนีส้ ินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบีย้ ที่ปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาดหรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงที่ซึ่ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ของบริษัทจึงอยูใ่ นระดับต่า
ความเสีย่ งด้านการผลิต
วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตนัน้ บริษัทจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศและจากบริษัทตัวแทนนาเข้า ที่ผา่ นมา ราคา
วัตถุดิบมีความผันผวนในระดับที่ควบคุมได้ แต่เนื่องจากการผลิตแก้วมีความต้องการใช้พลังงานสูง ราคาพลังงานโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งราคาก๊าซธรรมชาติและราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต บริษัทได้ตระหนักถึงผลดังกล่าวจึง
มีการวางแผนการใช้และการปรับปรุ งประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เน้นกระบวนการประหยัดพลังงานในทุกขัน้ ตอน
การผลิต ลดจานวนของเสีย
นอกจากนีอ้ ะไหล่และส่วนประกอบของเครื่องจักรและอุปกรณ์สว่ นใหญ่ตอ้ งมีการนาเข้าจากผูผ้ ลิตในต่างประเทศ บริษัทได้มีการ
พัฒ นาอย่างต่อเนื่ องในด้านความรู แ้ ละทัก ษะของช่างและวิศวกรท าให้สามารถใช้งานอุป กรณ์และเครื่องจัก รได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและยืดระยะเวลาการใช้งานไปได้นานขึน้
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การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
4. โครงสร้างผู้ถอื หุน้
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดงั นี ้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อสกุล
บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิง้ จากัด
นายกีรติ อัสสกุล และคูส่ มรส
นายวีรวุฒิ อัสสกุล และคูส่ มรส
TOYO-SASAKI GLASS CO.,LTD.
นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายสุรพล อัสสกุล
นายนภัทร อัสสกุล
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS
น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์

จานวนหุ้น
7,000,000
2,076,330
1,632,131
630,715
517,613
413,500
245,218
94,239
94,100
32,800

ร้อยละ
32.82
9.73
7.65
2.96
2.43
1.94
1.15
0.44
0.44
0.15

กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิง้ จากัด ถือหุน้ ของบริษัทจานวน 7,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 32.82 โดยที่บริษัท โอเชี่ยน
โฮลดิง้ จากัด มีกลุม่ ตระกูลอัสสกุลเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุน้ จานวน 9,492,792 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 62.45 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมด ซึง่ มีธุรกิจหลักประเภทประกันชีวิตและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล บริษัทจะคานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาวเป็ นหลัก ทัง้ นีก้ าร
จ่ายเงิน ปั นผลจะต้องเป็ นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ซึง่ กาหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร
เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน โดยได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมามีดงั นี้
ผลการดาเนินงาน
ประจาปี
2559
2560
2561
2562
2563*

อัตรากาไร(ขาดทุน)
ต่อหุ้น (บาท/หุน้ )
4.43
3.09
1.15
0.85
(11.53)

อัตราเงินปั นผลต่อหุน้
(บาท/หุ้น)
2.22
1.55
0.57
0.57
-

*หมายเหตุ : การจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี จะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อ
กาไรสุทธิ (ร้อยละ)
50
50
50
67
-

5. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีคณะผูบ้ ริหารเป็ นผูด้ แู ลสายงานหลักได้แก่ 1) สายงานพัฒนาลูกค้าและ
ช่องทางจัดจาหน่าย 2) สายงานการผลิต 3) สายงานบัญชีการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สายงานทรัพยากรบุคคล
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งดาเนินงานโดยผูใ้ ห้บริการภายนอกและรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้ สิน้ จานวน 9 ท่าน เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหาร 1 ท่าน ไม่มีสว่ นร่วมในการบริหาร
จานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจานวน 5 ท่าน ซึง่ มากกว่ากึ่งหนึง่ ของกรรมการทัง้ คณะทาให้เกิดการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลดังรายนามต่อไปนี ้
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1. นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์

ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

2. นายกีรติ อัสสกุล
3. นายวรกานต์ ชูโต
4. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

5. ดร.ธัชพล โปษยานนท์

25

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

6. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผูจ้ ดั การ

7. นายแมทธิว กิจโอธาน
8. นายนภัทร อัสสกุล
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายกีรติ อัสสกุล นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ นายนภัทร อัสสกุล และนางสาวจริยา
แสงไชยญา สองในสีค่ นนี ้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท
ขอบเขต อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายบริหารอย่างชัดเจน และได้กาหนดอานาจหน้าที่และ
ความรับผิ ด ชอบไว้ในหลักเกณฑ์ก ารกากับ ดูแ ลกิ จการตามหลักบรรษั ท ภิ บ าลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ กรรมการแต่ละคนถือเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดและต้องดารงความเป็ นอิสระในการกากับดูแลให้การ
ดาเนินงานของบริษัทเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การ
ให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทตามกลยุทธ์ที่วางไว้ คณะกรรมการมีอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี ้
1. กาหนดและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อ
ผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย โดยเฉพาะเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ผถู้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่อง
2. ควบคุมให้การบริหารบริษัทกระทาไปด้วยความสุจริตเที่ยงตรง เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของกิจการ และอยู่ภายในกรอบของ
กฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ของทางราชการ อีกทัง้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
3. ทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อแผนกลยุทธ์หลักของบริษัท งบประมาณและแผนการดาเนินงาน
4. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสีย่ งที่มีประสิทธิผล
5. ดูแลให้มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิผล ทัง้ การตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระและผูต้ รวจสอบภายใน
6. สอบทานและอนุมตั ิงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี เพื่อให้รายงานที่นาเสนอต่อสาธารณชนถูกต้องและแม่นยา
7. กากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะผูบ้ ริหารให้บริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสีย่ งในระดับที่บริหารจัดการ
ได้ ในกรอบของหลักบรรษัทภิบาลและปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ โดยกาหนดให้คณะผูบ้ ริหารต้องรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
8. ดูแลแผนการพัฒนาผูบ้ ริหาร รวมทัง้ นโยบายเรือ่ งค่าตอบแทน และแผนการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารคนใหม่เมื่อคนเก่าพ้นวาระ
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกาหนดให้มีการประชุมเป็ นประจาทุกเดือน และอาจมีการประชุมครัง้ พิเศษเพื่อพิจารณาเรือ่ งสาคัญ โดยเลขานุการ
บริษัทจะแจ้งกาหนดการล่วงหน้าทัง้ ปี ให้กรรมการแต่ละท่านรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครัง้ สุดท้ายของปี ในการประชุม
แต่ละครัง้ จะมีการกาหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยมีวาระรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัทเป็ นวาระ
ประจา ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอในการประชุมแต่ละ
ครัง้ ประธานกรรมการทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการท่านหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุม ได้จดั สรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิ ด
โอกาสให้กรรมการแสดงความคิ ดเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างอิสระ การลงมติในที่ประชุม ให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ กรณีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด นอกจากนี ้ คณะกรรมการ ได้ให้ความสาคัญเรือ่ งการ
จัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้มีการรายงานเรือ่ งการถือครองหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานการมีสว่ นได้
ส่วนเสียของกรรมการและผูบ้ ริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม แต่ละครัง้ เลขานุการบริษัทเป็ นผูม้ ีหน้าที่
จัดทารายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการในครัง้ ถัดไป ณ สานักงานเลขานุการ
บริษัทพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและอ้างอิง
สาหรับในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุ มจานวน 12 ครัง้ และการประชุมเชิงกลยุทธ์จานวน 1 ครัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมจานวน 4 ครัง้ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจานวน 5 ครัง้
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทประจาปี 2563
รายชื่อกรรมการ

ประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท

ประชุม
เชิงกลยุทธ์

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้น
ครั้งที่ 41

-

ประชุม
คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจาณา
ค่าตอบแทน
5/5
-

1. นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
2. นายกีรติ อัสสกุล

12/12
12/12

1/1
1/1

3. นายวรกานต์ ชูโต

12/12

1/1

4/4

-

1/1

4. ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

11/12

1/1

3/4

5/5

1/1

5. ดร. ธัชพล โปษยานนท์

10/12

1/1

4/4

-

1/1

6. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล

11/12

1/1

4/4

-

1/1

7. นายแมทธิว กิจโอธาน

10/12

0/1

-

-

1/1

8. นายนภัทร อัสสกุล

10/12

0/1

-

5/5

1/1

9. นางสาวจริยา แสงไชยญา

12/12

1/1

-

-

1/1
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1/1
1/1

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
รายชื่อกรรมการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
(จานวนหุน้ )
-

ซือ้ /ขาย/โอน/
ระหว่างปี
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(จานวนหุน้ )
-

2,076,330

-

2,076,330

3. นายวรกานต์ ชูโต

-

-

-

4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

-

-

-

5. นายธัชพล โปษยานนท์

-

-

-

6. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล

-

-

-

7. นายแมทธิว กิจโอธาน

-

-

-

94,239

-

94,239

-

-

-

1. นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
2. นายกีรติ อัสสกุล และคูส่ มรส

8. นายนภัทร อัสสกุล
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา
ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ ริหารของบริษัทประกอบด้วยบุคคลจานวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวจริยา แสงไชยญา
นางญาดา แอนดาริส
นายเสถียร ศรีใสคา
นายอูเดย์ แชงการ์ เวอร์มา
นายกฤษณะ ไพโรจน์

กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ านวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ านวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจาหน่าย
ผูอ้ านวยการบริหาร สายงานการผลิต

คณะกรรมการบริหาร
ผูบ้ ริหารจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็ นประจาทุกเดือน และจะมีการประชุมครัง้ พิเศษร่วมกับพนักงานระดับผูจ้ ดั การ
เพื่อประเมินสภาพตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจานวน 12 ครัง้ และ
ประชุมครัง้ พิเศษนอกสถานที่รว่ มกับพนักงานระดับผูจ้ ดั การ 1 ครัง้
ขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. จัดทา และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
- นโยบาย กลยุทธ์ และงบประมาณประจาปี ของบริษัท
- โครงการลงทุนด้านต่างๆ อาทิเช่น การลงทุนด้านการผลิต การพัฒนาเครือ่ งจักร
- วางแผนกาลังคน สวัสดิการและค่าตอบแทนพนักงานให้มคี วามเหมาะสม
2. ติดตาม กากับดูแล และรายงานต่อคณะกรรมการ
- การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และงบประมาณซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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- รายงานผลการดาเนินงานด้านการขาย การเงิน และการผลิต ประจาเดือน
- กากับดูแลและติดตามให้มกี ารรายงานผลการประเมินความเสีย่ งระดับองค์กรเป็ นรายไตรมาส พร้อมทัง้ ติดตามความ
เสีย่ งที่มีสาระสาคัญ
3. อื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
รายชื่อผู้บริหาร

1. นางสาวจริยา แสงไชยญา
2. นางญาดา แอนดาริส
3. นายเสถียร ศรีใสคา
4. นายอูเดย์ แชงการ์ เวอร์มา
5. นายกฤษณะ ไพโรจน์

ณ วันที่
1 มกราคม 2563
(จานวนหุน้ )
-

ซือ้ /ขาย/โอน/
ระหว่างปี
(จานวนหุน้ )
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
(จานวนหุน้ )
-

เลขานุการบริษัท
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้ นางรักดี ภักดีชมุ พล ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่
จัดการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ตลอดจนจัดเก็บ
เอกสารตามที่กฎหมายกาหนด โดยเลขานุการบริษัทที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถในการบริหารงานเลขานุการ
บริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการบริษัทผ่านการฝึ ก อบรมหลักสูตร
ผูท้ างานสนับสนุนคณะกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่
เทียบเคียงได้กบั อัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ บริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทบทวน
ทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและนาเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
ส าหรับ ค่ า ตอบแทนผู้บ ริ ห าร บริ ษั ท มี ก ระบวนการพิ จ ารณาค่า ตอบแทนที่ เ หมาะสมโดยใช้มูล ค่ า ตอบแทนของบริษั ท ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบตั ิงานมาประกอบการพิจารณา
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (ครัง้ ที่ 41) มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ปี 2563
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

81,000
45,000

81,000
45,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

25,200

25,200

กรรมการตรวจสอบ

18,000

18,000

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

15,700

15,700

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

11,200

11,200

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2563 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 กรรมการทุกท่าน ด้วยความสมัครใจงดรับหรือปรับลด
ค่าตอบแทนรายเดือน เป็ นเวลา 5 เดือน เริม่ ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2563
2.

สิทธิประโยชน์อื่น – ไม่มี

ดังนัน้ ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ให้แก่กรรมการจานวน 9 ท่าน รวมเป็ นเงิน 4,758,440 บาท
(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการบริษัท

1. นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
2. นายกีรติ อัสสกุล
3. นายวรกานต์ ชูโต
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
5. นายธัชพล โปษยานนท์
6. นายชัยประนิน วิสุทธิผล
7. นายแมทธิว กิจโอธาน
8. นายนภัทร อัสสกุล
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา

ผลตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ

ผลตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ

899,100
315,000
499,500
315,000
315,000
315,000
315,000
315,000
499,500

279,720
126,000
126,000
126,000
-

ผลตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน
124,320
109,900
78,400
-

รวมทั้งสิน้

1,023,420
315,000
779,220
550,900
441,000
441,000
315,000
393,400
499,500

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน เงินช่วยเหลือค่ารถและค่าเดินทางประจาตาแหน่ง เงินช่วยเหลือค่า
โทรศัพท์มือถือประจาตาแหน่ง และเงินโบนัสประจาปี ให้แก่ผบู้ ริหารของบริษัทจานวน 5 ราย รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 31,450,837.00 บาท
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2. ค่าตอบแทนอื่น
เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ บริษัทได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 – 5
ส่วนผูบ้ ริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 – 5 โดยในปี 2563 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้ผบู้ ริหาร 5 ราย
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,284,360.65 บาท
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานรวมทัง้ สิน้ จานวน 676 คน โดยแบ่งเป็ น พนักงานที่สงั กัดในสายงานพัฒนาลูกค้า และ
ช่องทางจัดจาหน่าย รวมทัง้ สายงานสนับสนุนต่างๆ จานวน 162 คน และพนักงานที่สงั กัดในสายงานการผลิตอีกจานวน 514 คน
โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทน และเงิ นผลประโยชน์ให้แก่พนักงานเป็ นเงินทัง้ สิน้ 264,212,587.27 บาท ซึ่งเงิน
ค่าตอบแทน และเงิ นผลประโยชน์นีห้ มายรวมถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิ นช่วยเหลือค่าครองชี พ รวมทัง้ เงิ นเบีย้ เลีย้ ง และเงิ น
ช่ ว ยเหลื อ ประเภทต่า งๆ ตามลัก ษณะงาน เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า รถและค่า เดิ น ทางประจ าต าแหน่ง ผู้จัด การ เงิ น ช่ ว ยเหลือ ค่า
โทรศัพท์มือถือประจาตาแหน่งผูจ้ ดั การ เงินโบนัสประจาปี เงินรางวัลพิเศษเงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ที่จ่ายให้กบั พนักงานที่ไม่ใช่ระดับผูบ้ ริหารทัง้ หมด
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
เป้าหมายของบริษัท คือ การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตผ่านทางผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพดี บริษัท มีความเชื่ออย่าง
จริงใจในการให้โอกาสพนักงาน “ร่วมแบ่งปั นประสบการณ์ สร้างสรรค์งานให้มีสขุ เติบโตในแบบที่เป็ นคุณ ” ทุกขณะที่ทางานกับ
บริษัท (A Career with Life’s Pleasure) พนักงานจะได้รบั โอกาสในการเลือกเส้นทางอาชีพของตนเองไปพร้อมกับโอกาสในการ
เรียนรู แ้ ละพัฒนา เพื่อสร้างผลงานและเติบโตก้าวหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับตราสินค้าและทีมบุคลากรของบริษัท เพื่อ
ขับเคลือ่ นและสร้างการเจริญเติบโตที่ย่งั ยืนให้แก่บริษัท
บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่สดุ ของบริษัท จึงจัดให้มีการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานได้
เพิ่มพูนความรู แ้ ละมีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้อง และสนับสนุนธุรกิจให้เจริญเติบโตได้ในสภาวการณ์ที่
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในปั จจุบนั รวมทัง้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าของบริษัท
บริษัทเชื่อมั่นในการให้โอกาสในการจ้างงาน การปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม
กับตาแหน่งงานและผลการปฏิบตั ิงาน ตาแหน่งงานแต่ละหน้าที่เปิ ดกว้างพร้อมให้พนักงานทุ กคนเรียนรู ้ พัฒนาและเติบโตได้
เต็มที่ตามศักยภาพของตน
ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้จดั หลักสูตรการฝึ กอบรมและพัฒนาภายในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะการทางาน
รวมทัง้ เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องคุณค่าหลักและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงานของบริษัท โดยแบ่งประเภทของหลักสูตรการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาออกเป็ น 3 ประเภท
1. หลักสูตรการพัฒนาทักษะตามสายงาน (Functional Skills)

จานวน 14 หลักสูตร รวม 21 รุน่

2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะทั่วไป (General Skills)

จานวน 2 หลักสูตร รวม 2 รุน่

3. หลักสูตรการพัฒนาทักษะจาเป็ นสาหรับอนาคต (Vital Skills for Future)

จานวน 4 หลักสูตร รวม 4 รุน่
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นอกจากนีบ้ ริษัทได้สง่ พนักงานเข้าร่วมการฝึ กอบรมและพัฒนากับสถาบันฝึ กอบรมภายนอกบริษัท เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 13 หลักสูตร
โดยรวมแล้วในปี 2563 พนักงานของบริษัทมีโอกาสได้เข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนารวมทัง้ สิน้ 331 คน จากพนักงานทุกระดับ
ทัง้ หมด 676 คน (อ้างอิงจากข้อมูลกาลังคน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่รวมพนักงานที่ลาออก และเกษี ยณอายุระหว่างปี )
คิดเป็ นชั่วโมงการฝึ กอบรมและพัฒนาเฉลีย่ 3.30 ชั่วโมง/คน/ปี
บริษัทยอมรับและให้ความสาคัญกับความหลากหลายของพนักงาน บริษัทยึดมั่นในหลักความเสมอภาค การว่าจ้างและการเลือ่ น
ตาแหน่งพนักงานกระทาไปตามความประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถและคุณสมบัตขิ องแต่ละบุคคล
ที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่บริษัทเห็นควรให้มี โดยไม่คานึงถึงเชือ้ ชาติ สัญชาติ สีผิว ความเชื่อทางศาสนา เพศ อายุ สถานภาพ
สมรสหรือสถานะอื่นใดที่กฎหมายคุม้ ครองไว้ บริษัทจะไม่ว่าจ้างผูท้ ี่มีอายุต่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด นอกจากนีบ้ ริษัทจะไม่
ใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจหรือแรงงานผิดกฎหมายเป็ นอันขาด
บริษัทให้ความสาคัญและเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล และยึดมั่นที่จะให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เราส่งเสริมให้มี
บรรยากาศในการทางานที่ปราศจากการแบ่งแยก และการถูกคุกคามใดๆ
นอกจากนี ้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยให้ความสาคัญต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้ การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทสอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบังคับของกฎหมาย บริษัทถื อเป็ น ความ
รับผิดชอบที่จะต้องดูแลให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ ยวข้องกับหน้าที่งานของตน บริษัทมี
นโยบายดูแลให้สภาพแวดล้อมในการทางานให้ปราศจากการปฏิบตั ิดว้ ยอคติและการกีดกัน รวมทัง้ การคุกคามหรือล่วงละเมิด
ใดๆ พนักงานของบริษัททุกคนมีสทิ ธิในการร้องเรียน ร้องทุกข์หรือรายงาน เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลหรือสิทธิมนุษยชน
การล่ว งละเมิ ด หรือ คุก คาม การกลั่น แกล้ง หรื อ การกระท าที่ ไ ม่เ ป็ น ธรรมที่ เ กิ ด ขึน้ กับ ตนเองและผู้อื่ น โดยแจ้ง เรื่ อ งไปยัง
ผู้บัง คับ บัญ ชาหรือ ผู้บ ริห ารและผู้จัด การในสายงานทรัพ ยากรบุคคล บริ ษั ท จะสืบ สวนเหตุก ารณ์ที่ ได้ร ับ แจ้ง ทันที และจะ
ดาเนินการจัดการและแก้ไขการกระทาอย่างทันท่วงที บริษัทให้การรับรองว่าจะคุม้ ครองบุคคลที่เป็ นผูร้ ายงานอย่างเหมาะสม
ข้อมูลที่แจ้งมาจะถูกรักษาไว้เป็ นความลับและจะไม่สง่ ผลกระทบต่อหน้าที่งานชื่อเสียงหรือการจ้างงาน
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6. การกากับดูแลกิจการ
นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
บริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ โดยอ้างอิงจากหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทาง
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยได้จัดทา “หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิ จการตามหลักบรรษัทภิบาล” เพื่อเป็ น
แนวทางแก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทดาเนินธุรกิจตามแนวทางที่ผถู้ ือหุน้ เห็นชอบ ถูกต้องตามกฎหมาย และ
เป็ นไปตามข้อบังคับ บริษัท ภายใต้กรอบของจริยธรรมที่ดี โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะ
ผูบ้ ริหารมีประสิทธิ ภาพ ถูกต้องและเที่ยงธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย นอกจากนี ้ บริษัทยังกาหนดให้มีจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงานถือปฏิบตั ิ จรรยาบรรณนีก้ าหนดขึน้ จากมาตรฐานและความรับผิดชอบ อันเป็ นพืน้ ฐาน
ของอุดมการณ์ของบริษัทซึง่ ได้แก่ คุณภาพ ความซื่อสัตย์สจุ ริต การให้โอกาส การเคารพและให้เกียรติซงึ่ กันและกัน
การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(1) สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริษัทให้ความเคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุม่ ทุกราย โดยสนับสนุน ส่งเสริม และอานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั สิทธิพืน้ ฐาน
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์อย่างอิสระ การได้รบั ส่วนแบ่งผลกาไร การเข้าร่วม
ประชุม ผูถ้ ือหุน้ และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างอิสระ โดยบริษัทได้ให้สทิ ธิผถู้ ือหุน้ ในการเสนอวาระการประชุม การเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และการส่งคาถามล่วงหน้า ตามเกณฑ์ที่ บริษัทกาหนด โดยได้เผยแพร่รูปแบบวิธีการบน
เว็บไซต์ของบริษัท http://www.oceanglass.com/th/investor_info03.html ตลอดจนแจ้งข่าวให้ผถู้ ื อหุน้ ทราบผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยบริษัทได้คดั เลือกสถานที่จดั ประชุมที่มีระบบขนส่งมวลชนที่
เข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมได้อย่างสะดวก ในการประชุมบริษัทดาเนินการจัดประชุมโดยใช้วิธีการที่ง่ายไม่
สลับซับซ้อนซึ่งผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกคราวที่จดั ขึน้ โดยบริษัทได้จัดส่ งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เอกสารดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดวาระการประชุม และความเห็นของ
คณะกรรมการในวาระต่างๆ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาก่อนวันประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อลงคะแนนเสียง และหากเป็ นความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ก็อาจจะมอบหมายให้ตวั แทน
มาร่วมประชุมก็ได้ หรืออาจจะมอบสิทธิ การเข้าร่วมการประชุมให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผูแ้ ทนและลงคะแนนเสียงตาม
ต้องการก็ได้ สาหรับการลงคะแนนเสียงให้ถือว่าแต่ละหุน้ เท่ากับคะแนนเสียงหนึง่ คะแนน และหุน้ ทุกหุน้ มีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ 2 ชั่วโมงก่อนถึงกาหนดการประชุม ประธานที่ประชุมดาเนินการ
ประชุมตามลาดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุม และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นเรือ่ งต่างๆ ในแต่ละ
วาระอย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มี หนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทัง้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและ
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เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ที่
ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเก็บบันทึกการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องสอบทานและตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ในปี 2563 บริษัทได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียน และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับ 99 คะแนน
(2) การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทเคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ นอกจากการรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันตามที่เปิ ดเผยในข้อ (1) สิทธิของ
ผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้กาหนดแนวปฏิบตั ิการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลของบริษัทแก่ตนเองหรือผูอ้ ื่น
ในทางมิชอบซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการเคลือ่ นไหวของราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถ้ ือหุน้
2.1 แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการได้กาหนดแนวปฏิบตั ิในการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยกาหนดให้เป็ นส่วนหนึง่ ใน
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท และได้สื่อสารให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษัท
พนักงานระดับผูจ้ ดั การ และบุคลากรทุกระดับในแผนกบัญชีและการเงินจะได้รบั หนังสือแจ้งเตือนห้ามทาธุรกรรมซือ้ -ขาย-โอน
หลักทรัพย์ของบริษัทตามแนวปฏิบตั ิการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในดังนี ้
2.1.1 ห้ามซือ้ -ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติสาคัญ จนถึงวันที่ได้
เผยแพร่มติตอ่ สาธารณชน หรือ วันที่คณะกรรมการมีมติในกรณีที่ไม่มีการเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
2.1.2 ห้ามซือ้ -ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันที่เปิ ดเผยงบการเงินต่อต่อสาธารณชน
ทั้ง นี ้ กรรมการและผู้บ ริห ารของบริษั ท ต้อ งรายงานการเปลี่ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ต่อ คณะกรรมการบริษั ท และ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี ้ รวมถึงหลักทรัพย์ที่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือครองอยู่ดว้ ยตามหลักเกณฑ์ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีก้ รรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ต่อบริษัท ซึ่งเป็ นส่วนได้เสียที่เกี่ ยวข้องกับการบริหารจัดการกิ จการของบริษัทหรื อบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 ของ พรบ.
หลักทรัพย์ ฯ
2.2 การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีความรับผิดชอบที่ตอ้ งป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กาหนดแนวทางเพื่อป้องกันการกระทาที่เป็ น
หรือมีนยั ว่าจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทให้เป็ นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบอานาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูต้ รวจทบทวนและให้ความเห็นในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ราคาและเงื่อนไขการขายที่ตอ้ งเป็ นไปอย่างยุติธรรม เมื่อกระทาธุรกรรมกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ รายละเอียดของรายการที่
เกี่ยวข้องกันดังปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจาปี
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(3) การคานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้เสีย
บริษัทดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ ายเป็ นสาคัญเพื่อแสดงเจตจานงเรือ่ ง
นี ้ บริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดระบบเพื่อดูแลและพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ หมดอย่างเป็ น
ธรรม และควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามระบบที่กาหนดไว้
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทจัดทาขึน้ เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
รวมทัง้ ได้แจกจ่ายให้พนักงานเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสื่อสารกับพนักงานทาง
จดหมายข่าวและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ทัง้ นี ้ บริษัทได้มอบหมายให้แผนกบริหารทรัพยากรบุคคลทาหน้าที่ดแู ลให้พนักงาน
ปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาล โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการเป็ นระยะๆ เพื่อให้ม่นั ใจ
ว่าพนักงานทุกระดับปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทและหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด
บริษัทกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลไว้ดงั นี ้
• ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างสุจริต โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตและมีผลกาไรในระยะยาว เพื่อสร้างเสริม
มูลค่าสูงสุดให้บริษัทและผูถ้ ือหุน้
• ลูกค้า บริษัทให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการเสนอสินค้าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพดีเยี่ยมในระดับ
ราคาที่เหมาะสม
• คู่ค้า บริษัทปฏิบตั ิตอ่ คู่คา้ ตามเงื่อนไขการค้า รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยคานึงถึงความเสมอภาคและความ
ซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์โ ดยสุจริตร่วมกัน บริษัทได้จดั ทา “หลักจรรยาบรรณสาหรับผูร้ ว่ มดาเนินธุรกิจ
กับทางบริษัทโอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)” เพื่อให้ค่คู า้ ลงนามก่อนการร่วมธุรกิจ ทัง้ นี ้ หากคู่คา้ ปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณผูร้ ว่ มดาเนินธุรกิจ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการดาเนินการใดๆ กับธุรกิจโดยพิจารณาจากผลกระทบและความ
เสียหายที่อาจเกิดขึน้
• คู่แข่งทางการค้า บริษัทยึดถือและปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรมและเป็ นที่ยอมรับ บริษัทจะไม่ใช้
วิธีการที่ขดั กับจริยธรรมเพื่อเอาชนะหรือทาลายคูแ่ ข่ง
บริษัทเคารพต่อทรัพย์สินทางปั ญญา โดยมุง่ มั่นที่จะปกป้องและคุม้ ครองรักษาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่บริษัทเป็ นเจ้าของให้พน้
จากการถูกละเมิดหรือการถูกนาไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต อีกทัง้ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ื่น โดยได้กาหนด
แนวปฏิบตั ิเรือ่ งการจดทะเบียนสิทธิบตั รและลิขสิทธิ์เครือ่ งหมายการค้าไว้เป็ นส่วนหนึง่ ของคูม่ ือการดาเนินงานด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (Product Development Procedure)
• เจ้าหนี้ บริษัทรักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กระทาไว้กบั เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด
• พนักงาน ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานซึ่งเป็ นทรัพยากรที่ มีค่า บริษัทจึงได้กาหนดให้มีจรรยาบรรณด้าน
ทรัพยากรบุคคลซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท
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นโยบายด้านการฝึ กอบรมและพัฒ นา บริษัทจัดให้มีการอบรมอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู แ้ ละทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานใหม่ๆ สอดคล้องกับธุรกิจที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในปั จจุบนั โดยในแต่ละปี พนักงานควรได้รบั การอบรมเฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่า 6 ชั่วโมง/คน/ปี
นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม บริษัทได้พฒ
ั นาระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนา
มัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนาแนวคิด TQM (Total Quality Management) มาใช้ในการ
บริหารธุรกิจของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพ และได้กาหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิในเรื่องดั งกล่าวเพื่อให้พนักงานทุกระดับ
ยึดถื อและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยผูบ้ ังคับบัญชาในแต่ละ
หน่วยงานจะต้องสื่อสารให้พนักงานทุกระดับในหน่วยงานรับทราบและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด พร้อมเปิ ดโอกาสให้พนักงานมี
สิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุ งวิธีการทางานและสภาพแวดล้อมในการทางานสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ระบบ
การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
บริษัทสนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี การพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของทรัพยากรบุคคลโดยจัดให้มีกิจกรรมสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชี วะอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อม อย่างเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
บริษั ท ได้น าระบบการบริห ารงานและประเมิ น ผลทั่ว ทั้ง องค์ก ร (Balance Score Card) มาใช้เ พื่ อ ก าหนดวัต ถุป ระสงค์แ ละ
เป้าหมายด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม โดยในปี 2563 บริษัทได้กาหนดเป้าหมายดังต่อไปนี ้
หน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ส่วนวิศวกรรม
แผนกพลังงานส่วนกลาง

เป้าหมาย
จานวนชั่วโมงการทางานต่อเนื่องโดยไม่เกิดอุบตั ิเหตุขนั้ หยุดงาน 2,500,000 ชั่วโมง
Injury Frequency Rate : IFR = 1.29
Injury Severity Rate : ISR = 7
% การใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลของพนักงานจากการสุม่ = >90%
% การคัดแยกขยะของเสียแต่ละพืน้ ที่ถกู ต้อง = 95%
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อปี 63 > 85,000 หน่วยไฟฟ้า (kWh)/เดือน
การนานา้ กลับมาใช้ในกระบวนการผลิต > 11,000 ลบ.ม./เดือน

นอกจากนี ้ บริษัทได้จัดกิ จกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทางานอย่างสม่าเสมอ โดยในปี 2563 มีอัตราการเกิด
อุบตั ิเหตุและหยุดงานจานวน 2 ครัง้
กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทางานมีดงั ต่อไปนี ้
1. จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย รณรงค์ไม่เกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงานต่อเนื่อง 2,500,000 ชั่วโมง
2. จัดให้มีการบริหารจัดการความเสีย่ งบนพืน้ ฐานระบบมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001 ทั่วทัง้ องค์กร
3. จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
4. จัดฝึ กอบรมความปลอดภัยเบือ้ งต้นสาหรับพนักงานให้กบั พนักงานทุกคน
5. จัดให้มีการฝึ กซ้อมดับเพลิงขัน้ ต้นและอพยพหนีไฟให้กบั พนักงานทุกกะ
6. จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางาน ในแต่ละพืน้ ที่ทมี่ ีปัจจัยเสีย่ ง
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7. จัดให้มีการประเมินปั จจัยเสีย่ งในพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เพื่อกาหนดการตรวจสุขภาพตามปั จจัยเสีย่ ง
ให้กบั พนักงาน
8. จัดอบรมหลักสูตร การประเมินความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ งให้กบั หัวหน้างานในแต่ละแผนก
9. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพืน้ ฐานและตามปัจจัยเสีย่ งในงาน เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน
10. จัดให้มีการฝึ กซ้อมทีมดับเพลิงบริษัทที่ประจาแต่ละกะ
11. จัดให้มีตรวจติดตามการแก้ไขสาเหตุการเกิดอุบตั ิการณ์ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
12. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการทางานอย่างปลอดภัยและการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง
13. จัดสือ่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน
14. จัดให้มีระบบ Safety Patrol และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
15. จัดให้มีโครงการอนุรกั ษ์การได้ยนิ สาหรับพนักงานที่ทางานในพืน้ ที่ที่มีความเสีย่ งเรือ่ งเสียง
16. จัดให้มีกิจกรรมเครือข่าย Safety โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน
•

สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทเป็ นพลเมืองดีในสังคมที่บริษัทดาเนินธุรกิจ บริษัทถือเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้อง
ดูแลและเคารพชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ รวมทัง้ สิง่ แวดล้อมที่บริษัทตัง้ อยู่ บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมุ ชนและสังคมมี
สุขอนามัยที่ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องการอนุรกั ษ์และปกป้องทรัพยากร โดยบริหารของเสียให้มีนอ้ ยที่สดุ มีแผนการนา
วัสดุก ลับ มาใช้ใ หม่ ใช้ซ า้ และป้อ งกัน มลพิ ษ บริษั ท ด าเนิ น การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์แ ละกระบวนการผลิต ที่ เ ป็ น มิ ต รกับ
สิ่งแวดล้อมหรือสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่กฎหมายกาหนดไว้ ทัง้ นี ้ บริษัทมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตาม
ระบบมาตรฐาน ISO14001 ซึง่ จะมีการตรวจสอบ (ISO External Audit) เป็ นประจาปี ละ 2 ครัง้

(4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทมีแนวปฏิบตั ิในการเปิ ดเผยข้อมูลสูส่ าธารณะ โดยการเปิ ดเผยข้อมูลจะต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันแก่ผมู้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย โดยกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ีอานาจในการเปิ ดเผย
ข้อมูล พร้อมทัง้ ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามเกณฑ์ที่กาหนด นอกจากนี ้ บริษัทได้ปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในการเปิ ดเผยข้อมูล โดยดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท อาทิเช่น
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หนังสือรับรอง รวมถึงโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษัทย่อย
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็ นตัวแทน
บริษัทในการให้ขอ้ มูลแก่ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยสามารถส่งคาถามผ่านทาง email : ir@oceanglass.com
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน องค์กรต่างๆ เยี่ยมชมสถานประกอบการ และรับฟั งข้อมูลของบริษัท พร้อมทัง้ เยี่ยมชม
กระบวนการผลิต ณ โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู ทัง้ นี ้ ในปี 2563 บริษัทงดจัดกิจกรรมสาหรับผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่สามารถ
บริหารจัดการได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานต่อไปยังคณะผูบ้ ริหารของบริษัท
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ผูบ้ ริหารมีหน้าที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตระมัดระวัง และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้กาหนดให้การไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผูจ้ ดั การจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท
5.1 ประธานกรรมการ
บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การออกจากกันอย่างชัดเจนโดยมิให้เป็ นบุคคลเดียวกัน
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่การกาหนดนโยบายและการกากับดูแลกิจการออกจากหน้าที่การบริหารงานประจา โดยประธาน
กรรมการมีหน้าที่ดงั นีต้ อ่ ไปนี ้
ก) เป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการ
ข) เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ค) เป็ นผูว้ ินิจฉัยชีข้ าดคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน
ง) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบและรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
5.2 คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจหน้าที่ ดูแลและจัดการให้การดาเนินการของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพืน้ ฐานของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
รวมทัง้ กาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่สามารถ
บริหารจัดการได้ นอกจากนีย้ งั มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานของคณะผูบ้ ริหาร ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ และ
นโยบายหลักๆ ของบริษัท รวมทัง้ กาหนดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงที่ มีป ระสิท ธิ ผล ทั้ง นี ้ เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ากระบวนการดาเนิ น งานของบริษัท มีป ระสิท ธิ ภาพและโปร่งใส กระท าเพื่อ
ผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด ตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
5.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการอย่างน้อยจานวน 1 ใน 3 ต้องเป็ นกรรมการอิสระและไม่
เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัท ทัง้ นี ้ เพื่อถ่วงดุลอานาจระหว่างงานตรวจสอบและงานบริหารจัดการบริษัทมีกรรมการอิสระทัง้ สิน้ จานวน 5
ท่าน ซึง่ มากกว่ากึ่งหนึง่ ของกรรมการทัง้ คณะ ทาให้เกิดการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม ซึง่ ประกอบด้วย
1.

นายวรกานต์ ชูโต

กรรมการอิสระ

2.

ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

กรรมการอิสระ

3.

ดร.ธัชพล โปษยานนท์

กรรมการอิสระ

4.

นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล

กรรมการอิสระ

5.

นายแมทธิว กิจโอธาน

กรรมการอิสระ

ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระจะดารงตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่ทุกท่านยังคงทาหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็ น
คุณประโยชน์แก่บริษัท คณะกรรมการจึงมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
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5.4 วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
1. ในการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นอัตราส่วน 1 ใน 3 หรือใกล้เคียง 1
ใน 3 มากที่สดุ อนึง่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกกรรมการที่ออกตามวาระนัน้ ให้เข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
2. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อตเสียชีวิต ลาออก ขาดคุณสมบัติมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออก หรือมีคาสั่งศาลให้ออกจากตาแหน่ง
3. กรรมการที่ตอ้ งการลาออกจากตาแหน่งต้องยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั ใบลาออก
4. กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราว
ถัดไป เว้นเสียแต่วา่ วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน มติการเลือกตัง้ กรรมการในกรณีนี ้ จะต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่ บุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนดารงตาแหน่งแทน
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ กรรมการแต่ละท่านควรดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกินจานวน 5 แห่ง
5.5 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านตนเองของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ม่นั ใจว่า คณะกรรมการได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงกาหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิ บัติ ง านตนเองปี ล ะ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทนเป็ น ผู้พิ จ ารณา ทบทวน
แบบประเมินดังกล่าว และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบ โดยผลการประเมิน ข้อเสนอแนะต่างๆ
จะนามาพิจารณาใช้ปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจต่อไป ทัง้ นี ้ การประเมินแบ่งออกเป็ นหัวข้อหลักดังนี ้
1.

การกาหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ

2.

การจัดการความเสีย่ งและการควบคุมภายใน

3.

การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.

การติดตามรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน

5.

การประชุมคณะกรรมการ

5.6 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจาทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินที่เชื่อมโยงกับความสาเร็จของบริษัทตามแผนกลยุทธ์ โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินแบ่งเป็ น 4 หัวข้อดังต่อไปนี ้
1.

การกาหนดจุดมุง่ หมายและรูปแบบ (Purpose and Design)

2.

การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

3.

ผลงานการบริหารงบประมาณ (Performance Budgeting)

4.

การบริหารจัดการ (Management)
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5.7 การพัฒนากรรมการ
บริษัทสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถในด้านต่างๆ โดยกรรมการบริษัทได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรกับ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรสาหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และหลักสูตรเฉพาะพัฒนาต่อเนื่อง
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อปฏิบัติงานและดูแลกิจการเฉพาะเรื่องด้านต่างๆ ในนามของ
คณะกรรมการบริษั ท ทั้ง นี ้ เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ากิ จการของบริษัท เป็ น ไปโดยเที่ ยงธรรม มี ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลปั จจุบัน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึน้ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทัง้ 2 ชุด ต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึน้ อีกในอนาคต ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน มีหน้าที่สอบทานการดาเนินกิจการ เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและ
กฎหมายของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท และดูแลไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สอบทานรายงานการเงินของบริษัทเพื่อให้ม่นั ใจว่าถูกจัดทาโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน รวมทัง้ เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เป็ น
กรรมการตรวจสอบซึง่ มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 4 ท่านดังรายนามต่อไปนี ้
1. นายวรกานต์ ชูโต

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.ธัชพล โปษยานนท์

กรรมการตรวจสอบ

4. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล

กรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบจะดารงตาแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
อาจได้รบั การแต่งตัง้ อีกก็ได้ ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
คณะกรรมการบริ ษั ท พร้อ มเหตุผ ล เมื่ อ กรรมการตรวจสอบมี จ านวนหรื อ องค์ป ระกอบไม่ ค รบถ้ว นตามที่ ก าหนดไว้ ให้
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนและองค์ประกอบครบถ้วนโดยเร็วแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ตาแหน่ง
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กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้บคุ คลที่ได้รบั แต่งตัง้ เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ น
ตาแหน่งได้เท่ากับวาระของการเป็ นกรรมการบริษัทของบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบใหม่
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่านดารงตาแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอคณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและสมควรได้รบั การคัดเลือกเข้ามาเป็ น
กรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณา และกาหนดหลักเกณฑ์ และทบทวน
หลัก การ รวมทั้ง ดูแ ลจัด ท านโยบายและรู ป แบบ ของการพิ จ ารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผลสาหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ และกรรมการผูจ้ ดั การ โดยกาหนดให้สอดคล้องกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ และคานึงถึงผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงิน และกลยุทธ์ใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท มีจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายนภัทร อัสสกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดารงตาแหน่ง
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะครบกาหนดตามวาระของการเป็ นกรรมการบริษัท
อย่างไรก็ตามกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจได้รบั การถอด
ถอนโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อใดก็ได้ ในกรณี ที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการดารง
ตาแหน่ง ให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผล ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พ้นจากตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผูน้ นั้ จะพ้นจากการดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในเวลา
เดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนตาแหน่งที่วา่ งลง
5.8 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้า
รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้ น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
แล้วแต่กรณี โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิ จของบริษัท เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามในการดารงตาแหน่งตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้
คณะกรรมการกาหนดให้มแี ผนการสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผู้
พิจารณาถึงความเหมาะสม ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคล และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
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คุณสมบัติของการเป็ นกรรมการ
1. กรรมการจะต้องเป็ นผูท้ ี่ดารงจริยธรรมสูงสุด มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มุ่งมั่น และปฏิบตั ิตนในกรอบของกฎหมาย ข้อกาหนดของ
ทางราชการและจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท
2. กรรมการต้องไม่มีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อนั อาจมีผลต่อความสามารถในการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ หรือการทาหน้าที่
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้
3. กรรมการควรมีประสบการณ์ดา้ นการบริหาร หรืออย่างน้อยในระดับการกาหนดนโยบายด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านของ
ธุรกิจ หรือในหน่วยงานราชการ หรือทางด้านการศึกษา หรือด้านเทคโนโลยี หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางด้านชุมชนและสังคม
4. กรรมการควรมีความรอบรู ใ้ นเรื่องทั่วไป (ซึ่งรวมถึงความรู ใ้ นการวางกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเงิน หลักบรรษัท
ภิบาลและการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ) เกี่ยวกับบริษัทมหาชนที่มีขนาดและขอบเขตการดาเนินงานที่ใกล้เคียงกับบริษัท
5. กรรมการควรมีความสามารถในการให้คาแนะนาและความเห็นที่มีหลักการ
6. นอกเหนือจากการอุทิศตนเพื่อหน้าที่งานประจาอย่างอื่นๆของตนเองแล้ว กรรมการควรมีเวลาเพียงพอในการทาหน้าที่ ซึ่ง
รวมถึงการเตรียมตัวในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การประชุมกรรมการชุดย่อยที่ตนเป็ นกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 72 ปี
8. กรรมการควรมีความเป็ นอิสระทางความคิดและการใช้วิจารณญาณ รวมถึงมุง่ มั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
9. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่หลากหลาย เพื่อให้การทางานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นกั ลงทุนมีความเชื่อมั่นในการดาเนินงานของบริษัทและเพื่อถ่วงดุลในการ
บริหาร โดยกรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติโดยสรุปดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา ผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรส
ของบุตร กับผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุม
บริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้อง
กับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
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5.9 การแต่งตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถอื หุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการกระทาโดยมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปนี ้
2.1 ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้ หนึง่ มีเสียงหนึง่
2.2 ผูถ้ ื อหุน้ มีสิทธิ เสนอบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อเป็ นกรรมการ แต่จานวนบุคคลที่ผูถ้ ื อหุน้ แต่ละคนเสนอต้องไม่เกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
2.3 ในกรณีผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิเสนอบุคคลมากกว่าหนึง่ คนเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แต่ละบุคคลได้เท่ากับ
จานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้ นีจ้ ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผไู้ ด้รบั เสนอชื่อรายอื่นมิได้
2.4 บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พึงเลือกตัง้ ใน
ครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในลาดับถัดไป มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้
นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าดเพื่อให้ได้จานวนกรรมการเท่าที่พงึ เลือกในคราวนัน้
5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ทุกท่าน ซึ่งกรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ ริหารจะร่วมกันบรรยายสรุ ปลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์และแผนธุรกิจให้ทราบเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รบั ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิ บัติ ห น้า ที่ โดยเลขานุการบริษัท จะเป็ นผู้จัดเตรีย มเอกสารเกี่ ยวกับ บริษัท คู่มื อ ก รรมการ หลัก การก ากับ ดูแลกิ จการที่ดี
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และกาหนดการประชุมคณะกรรมการทัง้ ปี นอกจากนี ้
บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการใหม่ เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการและหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยอีกด้วย
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การแต่งตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยจะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ โดยบุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ มี
หน้าที่บริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษัทและมีขนั้ ตอนการอนุมตั ิการทารายการเกี่ยวโยง นอกจากนี ้ จะต้องกากับดูแล
ให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื่อจัดทางบการเงินรวมได้ทนั ตามระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด โดยปั จจุบนั นี ้ บริษัทไม่มีบริษัทร่วมแต่อย่างใด
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การใช้ ข ้ อ มู ล ภายในเพื่ อ ซื ้อ ขายหรื อ เพื่ อ โน้ ม น้ า วการซื ้อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เป็ นการ
ฝ่ าฝื นกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการซือ้ ขายหลักทรัพย์ขนั้ รุ นแรง และเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายและระเบียบการทางานของบริษัท
ตั ว อย่ า งของข้อ มู ล ภายในได้แ ก่ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ บริ ษั ท ยั ง ไม่ ไ ด้เ ปิ ดเผยต่ อ สาธารณชน แผนการควบรวมหรื อ
เข้า ครอบครองกิ จ การ การเปลี่ ย นแปลงมูล ค่า หุ้น ที่ ต ราไว้ ข้อ มูล เรื่ อ งผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ แผนการตลาด สัญ ญาการจัด ซื อ้
จัดจ้าง และแผนการผลิต ข้อมูลภายในถือเป็ นสิง่ สาคัญเมื่อสามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในการชักจูงให้เกิ ดการซือ้ การถือครอง
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
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บริษัทห้ามมิให้พนักงานและกรรมการใช้เนือ้ หาของข้อมูลภายในเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทัง้ ห้ามนาข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผูผ้ ลิตของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ และห้ามเผยแพร่เนือ้ หาของข้อมูลภายในหรือแนะเป็ นนัยต่อ
บุคคลใดก็ตามที่อาจกระทาการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการและผูบ้ ริหารต้องดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็ นข้อมูลที่อาจมีผลที่สาคัญต่อ
การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญของราคา หรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ถกู เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นที่อาจมีอิทธิพลในการ
เข้าจองซือ้ ซือ้ หรือขายหุน้ นัน้ ๆ นอกจากนีก้ รรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้อง
รายงานการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกาหนด และบริษัทต้องรายงานการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์นนั้ ในการประชุม
กรรมการบริษัทที่จดั ขึน้ เป็ นประจาทุกเดือน อนึ่งกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทมีหน้าที่จดั ทารายงานการมีสว่ นได้เสียครัง้ แรก
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจัดส่งให้เลขานุการบริษัทลงนามและเก็บรักษา เพื่อให้บริษัทใช้เป็ นข้อมูลในการติดตามดูแลการทา
รายการต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี ้ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การเคลื่อนไหวของราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการได้กาหนดแนวปฏิบัติการใช้ขอ้ มูลภายในให้มีผลบังคับใช้กับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษัท พนักงานระดับผูจ้ ดั การ และบุคลากรทุกระดับในแผนกบัญชีและการเงิน
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผสู้ อบบัญชีจากบริษัท บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นจานวนเงินรวม 1,120,000 บาท ทัง้ นี ้
ค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จาเป็ น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้น โดยผูส้ อบบัญชีของบริษัทมี
ความเป็ นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ และได้ผา่ นการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ค่าบริการอื่น
-ไม่มีการปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ
-

การคานึงถึงสิทธิมนุษยชน บริษัทได้กาหนดให้มีนโยบายสิทธิมนุษยชนขึน้ โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มั่นในการปฏิบตั ิ สอดคล้องตามหลักการชีแ้ นะ เรื่องสิทธิมนุษยชนสาหรับธุรกิจ ตามกรอบงาน
ขององค์การสหประชาชาติในการคุม้ ครอง เคารพ และเยียวยา เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริงจัง

-

การบริหารความเสีย่ ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการได้มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกรอบการบริหารความเสีย่ งของ
บริษัท (Risk Management Framework) และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ทบทวนกรอบการดาเนินงาน
เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารจัดการความเสีย่ งที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหาร ทาหน้าที่เป็ น
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะกากับดูแลและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สาคั ญที่อาจมีผลกระทบต่อ
กลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท
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7. รายงานความยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความสาคัญต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว การดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรม มุ่งมั่นในการ
ผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค คานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตเป็ นสาคัญ พร้อมทัง้
สร้างพืน้ ฐานให้พนักงานเป็ นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็ นเรือ่ งสาคัญ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่สาหรับบุคลากรของบริษัทอันเป็ นพืน้ ฐานอุดมการณ์ของบริษัท คณะกรรมการจึงกาหนดให้
จัดทาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจไว้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงาน ครอบคลุมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด จรรยาบรรณนีก้ าหนดขึน้ จากมาตรฐานและความรับผิดช อบอันเป็ นพืน้ ฐานของ
อุดมการณ์ของบริษัท อุดมการณ์ทงั้ สี่ขอ้ ได้แก่ 1) การสร้างสรรค์คณ
ุ ภาพ 2) ความซื่อสัตย์สจุ ริต 3) การให้โอกาส 4) การเคารพ
และให้เกียรติซงึ่ กันและกัน
การต่อต้านการทุจริต
ด้วยคณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนให้บคุ ลากรทุก
ระดับปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นหนึง่ ในแนวร่วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption)
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และได้กาหนดให้จดั ทานโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่น สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิ จของบริษัท (Corporate Governance and Business Code of Conduct) เพื่อเป็ นแนว
ปฏิบตั ิแก่บุคลากรทุกระดับในบริษัทสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต
คอร์รปั ชั่น จากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และจากการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนสนับ สนุนให้บุคลากรของบริษัทสื่อสาร
นโยบายนีแ้ ก่บคุ คลทั่วไปให้ทราบโดยทั่วกัน
ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รบั มอบใบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถรายงาน
เกี่ยวกับความผิดปกติในการดาเนินธุรกิจ อาทิ การดาเนินธุรกรรมทางการเงิน การควบคุมภายในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านสินค้า
วัตถุดิบ หรือเหตุสงสัยอันอาจจะก่อให้เกิดการทุจริต ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้ โดยบริษัทจะจัดตัง้ คณะทางานเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง แก้ไขปรับปรุง ติดตามประเมินผล ป้องกันความเสีย่ ง และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
 ช่องทางที่ 1 : เว็บไซต์บริษัท / จดหมายอิเลคโทรนิกส์
- http://www.oceanglass.com/th/contact.php
- complaints@oceanglass.com
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 ช่องทางที่ 2 : จดหมายไปรษณีย ์
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท
78/88-91 ชัน้ 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขมุ วิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 ช่องทางที่ 3 : กล่องรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแส ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนและผูแ้ จ้งเบาะแส บริษัทจะไม่เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนและผู้
แจ้งเบาะแสได้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะบุคคลผูร้ บั ผิดชอบในกระบวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเท่านัน้ ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ โดยผูท้ ี่ได้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล เอกสารหลักฐาน
ทัง้ หมดไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามที่กฎหมายกาหนดเท่านัน้
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทยึดมั่นในหลักความเสมอภาคในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของ
บริษั ท จึ ง ได้ป ระกาศใช้น โบบายสิท ธิ ม นุษยชน เมื่ อ วัน ที่ 16 สิง หาคม 2562 เพื่ อ แสดงให้เ ห็ น ถึ ง ความมุ่ง มั่น ในการปฏิบัติ
สอดคล้องตามหลักการชีแ้ นะ เรื่องสิทธิมนุษยชนสาหรับธุรกิจ ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุม้ ครอง เคารพ
และเยียวยา เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
โดยนโยบายสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ครอบคลุมผูเ้ กี่ยวข้องในห่วงโซ่อปุ ทานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท (Ocean Glass
Value Chain) รวมทัง้ บริษัทย่อยทัง้ ในและต่างประเทศ โดยมีขอบเขตและกรอบการปฏิบตั ิดงั นี ้
1) การประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนต่อผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น พนักงานของบริษัท พนักงานรับเหมาแรงงานคู่คา้ และผูม้ ีสว่ น
เกี่ยวข้อง โดยการสือ่ สารทัง้ ภายใน และภายนอกบริษัท
2) การประเมินความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกัน และลดความ
สูญเสีย จากผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
3) กระบวนการจัด การข้อ ร้อ งเรี ย น ให้เ ป็ น ไปตามช่ อ งทางการรับ ข้อ ร้อ งเรี ย นที่ ก าหนดในช่ อ งทางการแจ้ง ข้อ ร้อ งเรีย น
(Whistleblowing) และ/หรือ ช่องทางการร้องทุกข์ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
3. การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทยอมรับและให้ความสาคัญกับความหลากหลายของพนักงานและยึดมั่นในหลักความเสมอภาคการว่าจ้างและการเลื่อน
ตาแหน่งพนักงานกระทาไปตามเป้าประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท ตาแหน่งงานที่บริษัทเห็นควรให้มีและคุณสมบัติของแต่ละบุคคล
โดยไม่คานึงถึงเชือ้ ชาติ สัญชาติ สีผิว ความเชื่อทางศาสนา เพศ อายุ สถานะการสมรส หรือสถานะอื่นใดที่กฎหมายคุม้ ครองไว้
บริษั ท จะไม่ว่า จ้างผู้ที่ มี อ ายุต่ า กว่าเกณฑ์ที่ กฎหมายก าหนด บริษั ท จะไม่ใ ช้แ รงงานที่ ไม่สมัค รใจหรือ แรงงานผิ ด กฎหมาย
นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายดูแลให้สภาพแวดล้อมในการทางานปราศจากการปฏิบตั ิดว้ ยอคติและการกีดกัน รวมทัง้ การคุกคามหรือ
ล่วงละเมิดใดๆ
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พนักงานของบริษัททุกคนมีสิทธิในการร้องเรียน ร้องทุกข์หรือรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลหรือสิทธิมนุษยชน การ
ล่วงละเมิดหรือคุกคาม การกลั่นแกล้ง หรือการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมที่เกิดขึน้ กับตัวเองและผูอ้ ื่น โดยแจ้งเรื่องไปยังผูบ้ งั คับบัญชา
หรือสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจะสืบสวนเหตุการณ์ที่ได้รบั แจ้งทันที และดาเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที บริษัท
รับรองเรือ่ งการคุม้ ครองบุคคลที่เป็ นผูร้ ายงานเรือ่ งอย่างเหมาะสม ข้อมูลที่แจ้งมาจะถูกรักษาไว้เป็ นความลับ
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
นับตัง้ แต่ก่อตัง้ บริษัทเป็ นเวลากว่า 30 ปี บริษัทยึดมั่นและถือเป็ นนโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและปลอดภัยในการใช้งาน โดย
สนับสนุนให้พนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการ
5. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทกาหนดนโยบายและแผนการอนุรกั ษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้นอ้ ยที่สดุ ในปี 2563 บริษัทมีผลการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สรุปได้ดงั นี ้
5.1 การจัดการพลังงาน บริษัทบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศโดยติดตัง้
และบารุ งรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทางานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ทาให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 109,999
กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง นอกจากนี ้ บริษัทได้ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้
1,264,881 กิโลวัตต์ตอ่ ชั่วโมง
ในปี 2563 บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 17,129,572 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ (หรือใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ) จานวน 4,553,982 บาท หรือ ร้อยละ 4.22 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ (Solar Rooftop) นั้น ส่ง ผลบริ ษั ท สามารถลดก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 552,753 กิ โ ลกรัม และ
คาดการณ์วา่ ใน 2564 บริษัทจะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 603,003 กิโลกรัม
5.2 การจัดการนา้ บริษัทมีการใช้นา้ ประปารวมกันคิดเป็ นร้อยละ 100 ของปริมาณนา้ ที่ใช้ทงั้ หมด บริษัทจึงมีวิธีการในการ
จัดการของระบบนา้ หล่อเย็นที่ใช้ในกระบวนการผลิตและระบบช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตให้เป็ นแบบหมุนเวียนสามารถ
นากลับมาใช้ในกระบวนการต่อได้โดยมีการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานอย่างต่อเนื่ อง สาหรับนา้ ที่ถูกปล่อยทิง้ จาก
กระบวนการผลิตและสานักงาน บริษัทมีการจัดการนา้ ทิง้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนา้ ทิง้ ที่ผ่านการบาบัดร้อยละ 75 ของ
ปริมาณนา้ ทิง้ ทัง้ หมด ในจานวนนีส้ ามารถนามาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเทียบเท่านา้ ประปา เพื่อนากลับมาใช้เสริม
ในกระบวนการผลิตและระบบช่วยสนับสนุนการผลิตซึง่ ส่งผลให้ลดปริมาณการใช้นา้ ประปาร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปริมาณ
การใช้ก่อนหน้า
5.3 การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นระบบตาม
หลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) บริษัทมีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้าง
จิตสานึกและการมีสว่ นร่วมกับผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อลดการกาจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ
ในปี 2563 บริษัทมีปริมาณขยะและของเสียรวม 694,823 กิโลกรัม นอกจากนี ้ บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี ละ
2 ครัง้ และยังมีตรวจวัดสภาพแวดล้อมในโรงงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ซึง่ พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิน่ เสียง แสง
สว่าง อยูใ่ นเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายกาหนด และไม่พบกรณีสารเคมีร่วั ไหลจากการดาเนินธุรกิจ
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6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ในปี 2563 บริษัทได้รว่ มกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมดังต่อไปนี ้
6.1 โครงการจิตอาสาปี ที่ 6 จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นกั เรียนที่เรียนดี และบริจาคแก้วนา้ ดื่มเพื่อสุขอนามัยของนักเรียน
ครู และบุคลากรในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสีลง้ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 10 มกราคม และ 15 ธันวาคม
2563 ตามลาดับ
6.2 ร่วมกิ จกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2563 จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6.3 ร่วมกิจกรรมอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ฟื ้ นฟูป่าชายเลนและลาคลอง ณ สถานตากอากาศบางปู เมื่ อวันที่ 3 กันยายน 2563 จัดโดย
การนิคมอุตสาหกรรมบางปู
6.4 บริจาคแก้วนา้ ดื่มให้แก่โรงเรียน วัด โบสถ์ สุเหร่า ทัง้ ในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด จานวน 72 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
สุขอนามัยที่ดีตงั้ แต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
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8. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษั ทใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ แ ละ มุ่ ง เ น้ น ให้ บ ริ ษั ทมี ระ บบก า รคว บคุ ม ภา ย ใ นที่ มี ประ สิ ท ธิ ภา พ แ ละ เ หม า ะ สม กั บ
การดาเนินงานในทุกระดับของการบริหารจัดการ ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ กับบริษัท รวมถึงเพื่อป้องกันมิให้มี
การใช้อานาจในทางที่มิชอบเพื่อผลประโยชน์สว่ นตน
บริษัทกาหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและอานาจดาเนินการของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ิงานไว้อย่ างชัดเจน คณะกรรมการ
ได้กาหนดนโยบายการควบคุมภายในไว้ในหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุม
การควบคุมภายในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ระบบสารสนเทศ
การเข้าถึงและใช้ขอ้ มูลที่สาคัญด้านต่างๆ เป็ นต้น
สาระสาคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน มีดังนี้
1.

จัดให้มีผตู้ รวจสอบอิสระซึ่งเป็ นบริษัทสากลมาทาหน้าที่ดาเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพ ความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ของบริษัท ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความมั่นใจว่า การ
ปฏิบตั ิงานหลักๆ และรายงานทางการเงินที่สาคัญของบริษัทได้ดาเนินการไปในแนวทางที่บริษัทกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีความเสีย่ งในระดับที่ยอมรับและบริหารจัดการได้

2.

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนิน
ธุรกิจในปั จจุบนั ผลการตรวจประเมินการควบคุมภายในแสดงไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท และเปิ ดเผยรายละเอียดดัง
ปรากฏอยูใ่ นแบบรายงานฉบับนี ้

3.

บริษัทจัดทานโยบายเป็ นลายลักษณ์อักษรและกาหนดกระบวนการปฏิบัติงานสาหรับหน้าที่ต่างๆ ในบริษัท รวมถึงจัด
ปฐมนิเทศและฝึ กอบรมให้กบั พนักงานเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอันจะนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4.

บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในการให้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั แม่นยา เพียงพอ
และตรงตามกาหนดเวลา สาหรับคณะกรรมการและผูบ้ ริหารใช้ตดั สินใจ บริษัทจึงจัดให้มีระบบบัญชีและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษั ท ได้แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิ สระจานวน 4 ท่า น เพื่ อ ช่ ว ยงานของ
คณะกรรมการในการสอบทานและกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทให้มีการกากับดูแลที่ดี ตามแนวทางของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษัทให้มี
ความโปร่งใส เชื่อถือได้และถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนกากับดูแลบริษัทให้ระบบการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิถกู ต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณา
คัดเลือกผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
แต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีรวมถึงเสนอคณะกรรมการเพื่อแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบภายใน
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ตลอดปี ที่ผา่ นมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างอิสระไม่มีขอ้ จากัดในการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนได้รบั ความ
ร่วมมืออย่างดี ทัง้ จากผูบ้ ริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายบริหารของบริษัทรวม 4 ครัง้ เพื่อพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบต่องบการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือน หกเดือน
และเก้าเดือน สาหรับปี 2563 รวมทัง้ รายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง และประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน 2 ครัง้ เพื่อพิจารณา
แผนการตรวจสอบประจาปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีระบบ
ตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่ดี โดยการประชุมทุกครัง้ มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยเป็ นจานวน 3 ใน 4
ท่าน และได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ และได้รายงานการสอบทานในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบเป็ นที่เรียบร้อยครบถ้วนแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ได้ให้ความเห็นว่าบริษัท
มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิท ธิ ภาพเพียงพอในการดาเนิน ธุรกิ จ และไม่พบประเด็นปั ญหาหรือข้อ บกพร่องของการ
ดาเนินงานที่เป็ นสาระสาคัญ นอกจากนี ้ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัท โอเชียนกลาส
จากัด (มหาชน) รวมทัง้ รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และให้ความเห็นชอบต่องบ
การเงินดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี –
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัทได้ว่าจ้างผูต้ รวจสอบอิสระจากภายนอก คือ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส จากัด โดยมีนางสาวพิมวดี พันธุมโกมล
ทาหน้าที่หวั หน้างานผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน
ในอุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะเดียวกับบริษัทมาเป็ นระยะเวลากว่า 15 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
(2) หน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ภายใต้การดาเนินงานของเลขานุการบริษัท
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9. รายการระหว่างกัน
บริษัทมีรายการระหว่างกันซึ่งเป็ นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่มีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทจะจัดทาข้อมูล
และประเมินรายการดังกล่าวว่าเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสาคัญตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาอนุมตั ิโดยคณะกรรมการ และ/หรือผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) ในปี 2563
บริษัทมีรายการระหว่างกัน หรือ รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย
ชื่อกิจการ
บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ จากัด (เซีย่ งไฮ้)
บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย จากัด
บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวติ จากัด
บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี ้ จากัด
บริษัท สยามเมล์ออเดอร์เฮาส์ จากัด
บริษัท กลุม่ ไทยสมุทร (ประเทศไทย( จากัด
ผูบ้ ริหารสาคัญ

ประเภทธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์
นาเข้าและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
บริษัทย่อย
เครือ่ งแก้วในประเทศจีน
ดาเนินกิจกรรมทางการตลาด
บริษัทย่อย
ในประเทศอินเดีย
วิจยั พัฒนาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ บริษัทย่อย
ใช้บนโต๊ะอาหาร
ประกันชีวติ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และมีผถู้ ือ
หุน้ และกรรมการร่วมกัน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มีผถู้ ือหุน้ ร่วมกัน
จาหน่ายอุปกรณ์สานักงาน
มีผถู้ ือหุน้ ร่วมกัน
และวัสดุสนิ ้ เปลือง
ให้บริการทางกฎหมาย
มีผถู้ ือหุน้ และกรรมการร่วมกัน
บุคคลที่มีอานาจและความ
รับผิดชอบการวางแผนสั่งการและ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ นีร้ วมถึง
กรรมการของกลุม่ บริษัท (ไม่วา่ จะ
ทาหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
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ประวัตกิ รรมการ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรม สัมมนา

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
แรก
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่น

: นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
: ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: อายุ 64 ปี
: ไทย
: - ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล
Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: - Role of the Compensation Committee (RCC 21/2016)
- Director Certification Program (DCP 88/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CG Forum 3/2015 “Risk Oversight: High Priority Roles Of the Board”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี
: วันที่ 19 เมษายน พ .ศ.2548
: 16 ปี
: 2559 – 2561
2558 – 2559

2556 – 2561
2556 – 2560
การดารงตาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน

: 2561 – 2562

การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ าจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

: ไม่มี
: ไม่มี
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กรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บมจ. ล็อกซเลย์ ไวร์เลส
กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
บจ. มีนาทรานสปอร์ต

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรม สัมมนา

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
แรก
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่น
การดารงตาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ าจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

2

:
:
:
:
:

นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการ
62 ปี
ไทย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
University of Southern California สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
Queen’s University Ontario แคนาดา
: - Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)
- Director Certification Program (DCP 27/2003)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: 9.732(นับรวมคูส่ มรส)
: วันที่ 13 สิงหาคม 2536
: 28 ปี
: 2553 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บมจ. ไทยยูเนี่ยนกรุป๊
: 2562 – ปั จจุบนั กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย
2559 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. โอเชี่ยน มารีนา่
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี ้
2553 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. สยาม เอสเตท
2545 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. เกรทฟิ ลด์
2541 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. กฤษณ์และสุมาลี
2539 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. กลุม่ ไทยสมุทร (ประเทศไทย)
2537 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. กีรติ โฮม
2535 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. โอเชี่ยน โฮลดิง้
2531 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. เซอร์วิสลีสซิ่ง
2527 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
: ไม่มี

: ไม่มี
: ญาติกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา
การอบรม สัมมนา
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
แรก
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่น

การดารงตาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ าจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: นายวรกานต์ ชูโต
: กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
: 67 ปี
: ไทย
: - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: - Director Certification Program (DCP 99/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: ไม่มี
: 27 กุมภาพันธ์ 2550
: 14 ปี
: 2563 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
: 2554 - 2555
ที่ปรึกษา กลุม่ เอสซีจี เคมีคอล
2552 - 2554
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. เอสซีจีเอ็กซพีเรียนซ์
2550 - 2551
ผูอ้ านวยการสานักงานผูจ้ ดั การใหญ่ธุรกิจจัดจาหน่าย
บจ. เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น
: ไม่มี

: ไม่มี
: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั

อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรม สัมมนา

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
แรก
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่น

: ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
: กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
: 60 ปี
: ไทย
: - ปริญญาเอก สาขาการจัดการ
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
: - 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)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: ไม่มี
วันที่ 19 เมษายน 2548
: 16 ปี
: 2557 - ปั จจุบนั

2553 - 2561

การดารงตาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ าจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: 2563 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2541 - ปั จจุบนั
: ไม่มี

: ไม่มี
: ไม่มี
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กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท
กรรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการนโยบายและกลยุทธ์
บมจ. ไทยประกันภัย
กรรมการ บจ. นาราไทย คูซีน
ประธานกรรมการ บจ. เทอร์รา เวนเจอร์
ประธานกรรมการ บจ. เทอร์ราเวสท์
ประธานกรรมการ บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรม สัมมนา

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
แรก
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่น
การดารงตาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ าจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ดร.ธัชพล โปษยานนท์
: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
: 55 ปี
: ไทย
: - ปริญญาเอก สาขา Engineering Management
- ปริญญาโท สาขา Engineering Management
University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขา Industrial Management
Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: - Director Certification Program (DCP120/2009)
- Director Accreditation Program (DAP 68/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี
: 22 กุมภาพันธ์ 2548
: 16 ปี
: 2563 – ปั จจุบนั
: 2563 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวิลด์

ผูอ้ านวยการ (ประเทศไทย และอินโดจีน)
บจ. พาโล อัลโต เน็ตเวิรค์
2562 – ปั จจุบนั อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)
2562 – ปั จจุบนั คณะทางาน
- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก
(อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการ
อุตสาหกรรม, โครงสร้างพืน้ ฐานดิจิตอล)
- โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
: ไม่มี

: ไม่มี
: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรม สัมมนา
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
แรก
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่น

การดารงตาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ าจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: นายชัยประนิน วิสุทธิผล
: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
: 61 ปี
: ไทย
: - ปริญญาโท Advertising School of The Art
Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: - Director Certification Program (DCP 88/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: ไม่มี
: 23 มกราคม 2550
: 14 ปี
: 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
: 2558 – ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
2553 - ปั จจุบนั นายกกิตติมศักดิ์
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
2540 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
บจ. ทีบีดบั บลิวเอ (ประเทศไทย)
2534 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
บจ. พธู (1969)
2534 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
บจ. ปาทุกา
: ไม่มี

: ไม่มี
: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรม สัมมนา

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
แรก
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่น

การดารงตาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน
การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ าจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

:
:
:
:
:

นายแมทธิว กิจโอธาน
กรรมการอิสระ
54 ปี
ไทย
- MSc. (Management) Imperial College,
University of London, England
- Bachelor of Commerce,
University of Toronto, Canada
: - Director Certification Program (DCP 95/2007)
- Director Accreditation Program (DAP 57/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.รุน่ ที่ 19)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
: ไม่มี
: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550
: 14 ปี
: 2556 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
2550 – ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ. บีอีซี เวิลด์
: 2560 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจ. บีบีจีไอ
: ไม่มี

: ไม่มี
: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรม สัมมนา

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
แรก
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่น
การดารงตาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ าจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: นายนภัทร อัสสกุล
: กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: 44 ปี
: ไทย
: - บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
Babson College สหรัฐอเมริกา
: - หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 3
ประจาปี 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- CG Forum 3/2015 “Risk Oversight: High Priority Roles Of the
Board” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Director Certification Program (DCP 31/2003)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
0.44
: 10 มิถนุ ายน 2545
: 19 ปี
: ไม่มี
: 2557 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจ. แฮนส์ เมเนจเมนท์
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจ. อาร์ เอ็ม ไอ
2547 – ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. สยามเอสเตท
: ไม่มี

: ไม่มี
: ญาติกรรมการ
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ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรม สัมมนา

:
:
:
:
:

นางสาวจริยา แสงไชยญา
กรรมการผูจ้ ดั การ
54 ปี
ไทย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
Colorado State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: - AI & IOT Summit ประจาปี 2563 สมาคมผูใ้ ช้ดิจิทลั ไทยและกระทรวง
ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- Director Certification Program (DCP 258/2018)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
- Licensed Program of SCQuARE International organized by
Simplework
- Total Quality Management
AOTS ประเทศญี่ปนุ่
ไม่มี
: 21 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
แรก
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
: 3 ปี
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท : 2562 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
จดทะเบียน
2561 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซีย่ งไฮ้)
2561 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย
การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน /
: ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ าจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายใน
: ไม่มี
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
: ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร
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ประวัตผิ ู้บริหาร
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
วุฒกิ ารศึกษา

:
:
:
:

การอบรม สัมมนา

:

ประสบการณ์การทางาน

:

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

:
:

นางสาวจริยา แสงไชยญา
กรรมการผูจ้ ดั การ
54 ปี
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
Colorado State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- AI & IOT Summit ประจาปี 2563 สมาคมผูใ้ ช้ดิจิทลั ไทยและกระทรวง
ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- Director Certification Program (DCP 258/2018)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
- Licensed Program of SCQuARE International organized by
Simplework
- Total Quality Management
AOTS ประเทศญี่ปนุ่
2559 – 2560
รองกรรมการผูจ้ ดั การ การผลิต
2556 - 2559
ผูอ้ านวยการบริหาร การผลิต
บมจ. โอเชียนกลาส
2555 - 2556
ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฎิบตั ิการ
2547 - 2554
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพ
บมจ.อุตสาหกรรมทาเครือ่ งแก้วไทย
ไม่มี
ไม่มี

: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

การอบรม สัมมนา

:

ประสบการณ์การทางาน

:

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

:
:

นางญาดา แอนดาริส
ผูอ้ านวยการบริหาร – ทรัพยากรบุคคล
55 ปี
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 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
2550 – 2555
Human Resources Business Partner Director,
Supply Chain (Scope: Plan-Make-Source-Deliver)
บจ. ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์
2548 – 2550 Human Resources Business Partner Director,
Customer Development
บจ. ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้
2547 – 2548
Human Resources Director, Home & Personal Care
บจ. ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้
ไม่มี
ไม่มี

: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

การอบรม สัมมนา

:

ประสบการณ์การทางาน

:

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

:
:

นายเสถียร ศรีใสคา
ผูอ้ านวยการบริหาร บัญชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
54 ปี
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
สาขาวิชาธุรกิจการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Boardroom Success through Financing and Investment
(BFI 5/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic CFO in Capital Markets Program
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Licensed Program of SCQuARE International organized by
Simplework
- หลักสูตรผูบ้ ริหารอาวุโส (SEP)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Can school & Metal Tracking, Advance Leadership
Ball Corporation, USA.
- หลักสูตร Tax Controller, Custom Tax
สถาบันภาษี
2544 – 2558 ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายปฏิบตั ิการต่างประเทศ
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จากัด
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
TBC-Ball Beverage Can Holding Limited (Hong Kong)
TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited (Vietnam)
ไม่มี
ไม่มี

: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ

: นายอูเดย์ เวอร์มา
: ผูอ้ านวยการบริหาร – พัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจาหน่าย
: 48 ปี

การศึกษา

: - Digital Marketing Strategies,
Harvard Extension School, Boston, USA
- Master of Business Administration
Louisiana Tech University, LA, USA
: - SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Organized by Simplework
- Advanced Leadership
- 7 Habits of Highly Successful People
Walton Institute of Retail
: มีประสบการณ์กว่า 25 ปี ในอุตสาหกรรมต่างๆ
- ด้านการจาหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ
- ด้านการพัฒนาธุรกิจ
- ด้านการบริหารซัพพลายเชน
- ด้านการตลาดและบริหารการผลิต
- ด้านอีคอมเมิรซ์
- ด้านการบริหารการขายค้าปลีกมานานกว่า 12 ปี กับ บริษัท วอลมาร์ท
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนนาดา และอินเดีย
: ไม่มี
: ไม่มี

การอบรม สัมมนา

ประสบการณ์การทางาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

การอบรม สัมมนา

:

ประสบการณ์การทางาน

:

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

:
:

นายกฤษณะ ไพโรจน์
ผูอ้ านวยการบริหาร – การผลิต
44 ปี
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- AI & IOT Summit ประจาปี 2563 สมาคมผูใ้ ช้ดิจิทลั ไทยและกระทรวง
ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Licensed Program of SCQuARE International organized by
Simplework
2561 – 2562 ผูอ้ านวยการ – การผลิต
2560 – 2561 ผูจ้ ดั การส่วนการผลิต และรักษาการผูอ้ านวยการ
สายงานการผลิต
2557 – 2560 ผูจ้ ดั การส่วนการผลิต
2556 – 2556 ผูจ้ ดั การส่วน – Press & Bold และการผลิต
2555 – 2556 ผูจ้ ดั การแผนก – Forming 1
2553 – 2554 ผูจ้ ดั การแผนก – คริสตัลลีน
2551 – 2552 วิศวกร อาวุโส
2542 – 2551 วิศวกร
บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)
ไม่มี
ไม่มี

: ไม่มี
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เลขานุการบริษัท
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

การอบรม สัมมนา

:

ประสบการณ์การทางาน

:

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

:
:

นางรักดี ภักดีชุมพล
เลขานุการบริษัท และผูจ้ ดั การบริหารความเสีย่ งองค์กร
46 ปี
- ปริญญาโท สาขาวิชาการกากับดูแลกิจการ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- How to Develop Risk Management Plan (HRP 11/2559)
- Effective Minutes Taking (EMT 31/2558)
- Company Reporting (CRP 8/2558)
- Board Reporting (BRP 17/2558)
- Company Secretary (CSP 55/2557)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Fundamental Practice for Corporate Secretary (2553)
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
2558 – ปั จจุบนั เลขานุการบริษัท และผูจ้ ดั การบริหารความเสีย่ งองค์กร
2557 – 2558
ผูช้ ่วยเลขานุการบริษัท
บมจ.โอเชียนกลาส
2551 – 2557
ผูช้ ่วยเลขานุการบริษัท
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
ไม่มี
ไม่มี

: ไม่มี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และสารสนเทศที่ปรากฏเป็ นรายงาน
ประจาปี 2563 งบการเงินดังกล่าวได้จดั ทาโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัท
มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิ อย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเพื่อกากับดูแลงบการเงิ นและ
ประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความมั่นใจได้วา่ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ และทันเวลา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ ได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี นแี ้ ล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยูใ่ นระดับที่ นา่ พอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความ
น่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานถูกต้อง
ในสาระสาคัญแล้ว

นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงิน
และการบริหารองค์กร จานวน 4 ท่าน ได้แก่
1.

นายวรกานต์ ชูโต

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการตรวจสอบ

3.

ดร. ธัชพล โปษยานนท์

กรรมการตรวจสอบ

4.

นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางรักดี ภักดีชมุ พล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทกาหนดซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมาย รวมทัง้ เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ สรุป
สาระสาคัญของการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดงั นี ้
1) พิจารณางบการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาล สาหรับ งวดสามเดือน หกเดื อน และเก้าเดือน สาหรับ ปี 2563 ซึ่ง ได้ร ับ การสอบทานจากผู้สอบบัญ ชี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินและข้อมูลทางการเงินดังกล่าว
2) ร่วมประชุมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้ม่นั ใจว่า
การตรวจสอบภายในของบริษัทมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนยั สาคัญครบถ้วน และสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) กากับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็ นไปตามแผนงานที่ได้รบั อนุมตั ิและประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับ
ผูต้ รวจสอบภายใน รวมถึงประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งได้เสนอแนะให้
ฝ่ ายบริหารดาเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยในรอบปี 2563 มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในดังนี ้
ก. กระบวนการผลิต
ข. กระบวนการขายผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์
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ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิ ภาพเพียงพอในการดาเนินธุรกิจ และไม่พบ
ประเด็นปั ญหาหรือข้อบกพร่องของการดาเนินงานที่เป็ นสาระสาคัญ
4) พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 นายวรกานต์ ชูโต ดร.ธัชพล โปษยานนท์ และนายชัยประนิน วิสทุ ธิ ผล เข้าร่วม
ประชุม จานวน 4 ครัง้ ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมประชุม 3 ครัง้
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงิน สาหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้รบั การตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี โดยคานึงถึงความน่าเชื่ อถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ ความเป็ นอิสระ และคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชีตาม
ระเบียบข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 9169 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสตู ร ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 9393 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสาหรับปี 2564 และในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

(นายวรกานต์ ชูโต)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
24 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1.

ดร.ชัชวิน

เจริญรัชต์ภาคย์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.

นายจักรี

ฉันท์เรืองวณิชย์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.

นายนภัทร

อัสสกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางญาดา แอนดาริส เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยให้คณะกรรมการบริษัทดาเนินการเพื่อให้
(ก)

บริษัทมีขนาดของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม และประกอบด้วยกรรมการที่มีคณ
ุ วุฒิหลากหลายเพียงพอ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

(ข)

บริษัทมีนโยบายการกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงมีแนวทางปฏิบตั ิในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ
กรรมการผูจ้ ดั การ ที่เป็ นธรรมและเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคคลดังกล่าวที่มีคณ
ุ สมบัติที่ตอ้ งการให้
คงอยูแ่ ละปฏิบตั ิงานเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จดั การประชุมรวมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านได้เข้า
ร่วมประชุมทุกครัง้ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เข้าร่วมประชุม 4 ครัง้ ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาฯ
พอสรุปได้ดงั นี ้
1. ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระต้องออกจากตาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท
จานวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวจริยา แสงไชยญา นายนภัทร อัสสกุล และนายวรกานต์ ชูโต เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิ และมีความรู ค้ วามสามารถ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นคุณประโยชน์ตอ่ การทางานของคณะกรรมการบริษัทตลอดมา
และยังคงปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้ดีต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ และที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ได้อนุมตั ิให้แต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
2. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คงไว้ดว้ ยค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และงดจ่ายโบนัสให้กบั คณะกรรมการบริษัท ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท และได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของกรรมการผูจ้ ดั การ และได้ทาข้อเสนอเกี่ยวกับการจ่าย
โบนัสและการปรับเพิ่มเงิ นเดือนของกรรมการผูจ้ ัดการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิ
ข้อเสนอดังกล่าว
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4. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ช่วยจัดทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มี
การพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน
ตลอดช่วงปี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบ และได้รบั ข้อเสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์จากคณะกรรมการ

(นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของ บริ ษทั โอเชี ยนกลาส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิ จการของ บริ ษทั โอเชี ยนกลาส จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสดสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้า พเจ้า เห็ น ว่า งบการเงิ นข้า งต้น นี้ แสดงฐานะการเงิ น รวมของ บริ ษ ทั โอเชี ย นกลาส จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการของ บริ ษทั โอเชี ยนกลาส จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 และผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ย วกัน โดยถู กต้องตามที่ ค วรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าว
ไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ น
อิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทางบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 โดยเลือกนาแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชี พ
บัญชี มาถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ี แต่อย่างใด
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ อง
เหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
สิ นค้ าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั มีสินค้าคงเหลื อสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 911.42 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
26.50 ของสิ นทรัพย์รวม ซึ่ งเป็ นจานวนที่เป็ นนัยสาคัญต่องบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั สิ นค้าของกลุ่ มบริ ษทั เป็ น
ประเภทเครื่ องแก้วบนโต๊ะอาหารที่มีผูผ้ ลิตและจาหน่ายมากราย เป็ นสิ นค้าที่มีการแข่งขันสู งทั้งตลาดในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ โดยราคาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลยุทธ์หลักในการทาตลาด ประกอบกับมีสินค้าบางรายการมี
ความเคลื่อนไหวช้า จึงอาจส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั แสดงสิ นค้าคงเหลือใน
มู ลค่าราคาทุนหรื อมู ลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า โดยการเปรี ยบเที ยบต้นทุนของสิ นค้า
คงเหลือกับมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงประมาณการมูลค่าสาหรับสิ นค้าคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้า โดยการ
ประมาณการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารและภาวการณ์ของตลาด ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่ องนี้
เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า
การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าทาความเข้าใจและประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการนาการควบคุมภายใน
ไปปฏิบตั ิ ตลอดจนการทดสอบประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลื อ
ประเมิ นความสมเหตุ สมผลของนโยบายการตั้งประมาณการปรั บลดมู ลค่ าของสิ นค้าคงเหลื อที่ ฝ่ายบริ ห ารได้
ก าหนด ประเมิ น ความเหมาะสมของวิ ธี ก ารค านวณมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ ของสิ น ค้า คงเหลื อ ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน การทดสอบคานวณความถูกต้องมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ ประเมินความเหมาะสมเพียงพอ
ของค่าเผือ่ จากการปรับลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ ตรวจสอบเปรี ยบเทียบราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือกับราคาที่คาด
ว่าจะขายได้จริ งกับเอกสารภายหลังวันสิ้ นงวด ประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับประมาณการ
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่ าใช้ จ่ายระงับการผลิต
บริ ษทั ปั นส่ วนค่าใช้จ่ายในการระงับการผลิ ตชั่วคราวสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน 206.42 ล้านบาท โดยได้แสดงแยกไว้ต่างหากในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รายการค่าใช้จ่ายนามาปั น
ส่ วนเป็ นรายจ่า ยที่ เกี่ ย วข้องกับ การระงับการผลิ ตชั่วคราวตามกาลังการผลิ ตปกติ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ใ ช้
สมมติ ฐานในการกาหนดหลักเกณฑ์การปั นส่ วนค่าใช้จ่าย โดยคานวณจากการลงเวลาการผลิ ตในแต่ละเดื อน
ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิ ตชั่วคราวประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคคลากร ค่าเสื่ อมราคา ค่าซ่ อมแซมบารุ งรักษา
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ค่าบริ การ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องจักรที่ระงับการผลิ ตชัว่ คราว เนื่ องจากค่าใช้จ่ายจากการระงับการ
ผลิตชัว่ คราวเป็ นจานวนเงินที่เป็ นนัยสาคัญ ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการตรวจสอบ
การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่ องดังกล่าว ได้รวมถึงการทาความเข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการและ
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าใช้จ่ายในการระงับการผลิตชัว่ คราว ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผบู ้ ริ หาร
นามาใช้ในการปั นส่ วนค่าใช้จ่าย รวมถึงความสม่าเสมอของหลักเกณฑ์ที่นามาใช้ ทดสอบการคานวณความถูกต้อง
ของการปั นส่ วนค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่กาหนด และตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการทางบัญชี
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่องบการเงิ นไม่ครอบคลุ มถึ งข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมัน่ ต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ
ปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล เพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดู แล
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
เหล่านี้ โดยถู กต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิ นที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดท างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรั บ ผิดชอบในการประเมิ น
ความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ น
รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมู ลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมู ลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง อาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามี สาระสาคัญเมื่ อคาดการณ์ ไ ด้อย่า ง
สมเหตุ ส มผลว่า รายการที่ ข ดั ต่ อข้อเท็จ จริ ง แต่ ล ะรายการหรื อทุ ก รายการรวมกันจะมี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุ และประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ น
ผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ ผู ้บ ริ ห ารใช้แ ละความสมเหตุ ส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ป เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี ส าหรั บ การดาเนิ นงานต่ อเนื่ องของ
ผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ ที่ อาจเป็ นเหตุ ใ ห้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัย สาคัญต่ อความสามารถของกลุ่ ม บริ ษทั และบริ ษ ทั ในการ
ดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่
เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนิ นงานต่อเนื่อง
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• ประเมิ นการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
โดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ ใน
รู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมู ลทางการเงิ นของกิ จการ
ภายในกลุ่มหรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผู ้
เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลในเรื่ องต่างๆ ที่ สาคัญซึ่ งรวมถึ ง ขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มี
นัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ ค ารั บ รองแก่ ผู ้มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลว่ า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนด
จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องกับความเป็ นอิ สระและได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมาก
ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย

(นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169

บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
77

บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

102,676
155,949
911,420
16,564
5,194

51,293
267,936
1,003,748
11,303
4,859
3,632

88,469
156,048
3,500
911,366
16,564
3,685

13,691
268,636
10,000
1,003,532
11,303
4,859
3,576

1,191,803

1,342,771

1,179,632

1,315,597

2,196,414
38,859
10,998
13
1,669

1,859,348
18,168
807
8,116

6,000
2,196,391
38,859
16,944
824

6,000
1,859,215
19,078
6,833

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,247,953

1,886,439

2,259,018

1,891,126

รวมสินทรัพย์

3,439,756

3,229,210

3,438,650

3,206,723

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สินค้าคงเหลือ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ค้างรับ
สินทรัพย์สญั ญาอนุพนั ธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

7
6, 8
6
9
5, 28

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

10
11
5, 12
13
17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

790,000
193,547

790,000
195,271

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
14
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
6, 15
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
16
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
5, 12
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

655,000
261,869

-

35,892

-

35,892

19,344
2,038

-

-

5,867

19,344
1,821

7,030

1,004,929

966,182

1,006,436

959,791

300,000
16,057
188,960
96,059

66,400
194,212
129,594

300,000
16,057
188,960
96,059

66,400
194,212
129,594

601,076

390,206

601,076

390,206

1,606,005

1,356,388

1,607,512

1,349,997

16
5, 12
17
18

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

655,000
269,423

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

500,000

500,000

500,000

500,000

213,307
302,807

213,307
302,807

213,307
302,807

213,307
302,807

50,000
536,870
730,767

50,000
783,967
522,741

50,000
532,160
732,864

50,000
764,604
526,008

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

1,833,751

1,872,822

1,831,138

1,856,726

รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

3,439,756

3,229,210

3,438,650

3,206,723

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจานวน 50,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญจานวน 21,330,715 หุน้
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้วหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
19
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้
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-

บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
6, 27
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้เ งินปั นผล
6
รายได้อื่น
6
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชัว่ คราว
2
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการขาย
6
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
6
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 24
รวมค่าใช้จ่าย
24
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเ งินได้
20
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เ ข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการตีราคาที่ดินใหม่-สุทธิจากภาษีเ งินได้
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเ งินได้
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เ ข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

1,111,675

1,107,597

-

23

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้
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1,867,208
21,691
-

4,321
1,115,996

9,535
1,898,434

706,373
206,423
50,794
227,476
144,915
59,285
1,395,266
(279,270)
24,783
(304,053)
(58,158)
(245,895)

1,242,086
123,345
9,711
311,033
173,162
-

1,859,337
39,097
17,734
21,363
3,229
18,134

-

9,655
4,259
1,121,511
704,319
206,423
50,794
227,872
139,506
58,570
1,387,484
(265,973)
24,783
(290,756)
(59,514)
(231,242)

1,824,700
21,891
-

9,262
1,855,853
1,227,017
123,345
9,711
304,671
161,158
-

1,825,902
29,951
17,734
12,217
663
11,554

206,856

-

206,856

-

10,957

(3,364)

10,957

(3,364)

1,170
218,983
(26,912)

(2,901)
(6,265)
11,869

217,813
(13,429)

(3,364)
8,190

(11.53)

0.85

(10.84)

0.54

บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม

ทุนที่ออก
หมำยเหตุ และชำระแล้ว
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
213,307
เงินปั นผลจ่ำย
22
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
213,307
เงินปั นผลจ่ำย
22
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
213,307

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุน้
302,807
302,807
302,807

กำไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
จัดสรรเป็ น
รวมองค์ประกอบ
ทุนสำรอง
ส่วนเกินทุนจำก กำรแปลงค่ำ
อื่นของส่วน
รวมส่วนของ
ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จดั สรร กำรตีรำคำที่ดิน งบกำรเงิน
ของผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้
50,000
781,356
526,008
(366)
525,642
1,873,112
(12,159)
(12,159)
14,770
(2,901)
(2,901)
11,869
50,000
783,967
526,008
(3,267)
522,741
1,872,822
(12,159)
(12,159)
(234,938)
206,856
1,170
208,026
(26,912)
50,000
536,870
732,864
(2,097)
730,767
1,833,751

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงิ นนี้
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บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
กำไรสะสม

หมำยเหตุ
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เงินปันผลจ่ำย
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เงินปันผลจ่ำย
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

22

22

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
213,307
213,307
213,307

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุน้
302,807
302,807
302,807

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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จัดสรรเป็ น
ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย
50,000
50,000
50,000

ยังไม่ได้จดั สรร
768,573
(12,159)
8,190
764,604
(12,159)
(220,285)
532,160

องค์ประกอบอื่น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำที่ดิน
526,008
526,008
206,856
732,864

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
1,860,695
(12,159)
8,190
1,856,726
(12,159)
(13,429)
1,831,138

บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุ งกระทบกำไร (ขำดทุน) สำหรับปี เป็ นเงินสด
รับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ค่ำเผื่อ (โอนกลับ) กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ
สินค้ำเคลื่ อนไหวช้ำและล้ำสมัย
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
24
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยที่ ดิน
อำคำรและอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนที่ ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ค่ำใช้จ่ำยสำรองหนี้ สินผลประโยชน์พนักงำน
18
รำยได้เงินปั นผล
รำยได้ดอกเบี้ ย
ต้นทุนทำงกำรเงิน
สินทรัพย์จำกกำรดำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
สินค้ำคงเหลือ
ภำษีมลู ค่ำเพิ่มค้ำงรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
หนี้ สินจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น
จ่ำยสำรองหนี้ สินผลประโยชน์พนักงำน
18
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
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งบกำรเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
2563
2562

(304,053)

21,363

(290,756)

12,217

39,973
174,754
2,155
4,200

(3,737)
161,152
823
-

39,973
175,199
2,155
4,200

(3,737)
160,611
823
-

5,925
-

11,918
18

5,923
-

11,916
18

4,859
(1,223)
12,737
(243)
24,783

(3,259)
74
39,331
(245)
17,734

4,859
(1,223)
12,737
(9,655)
(305)
24,783

(3,259)
74
39,331
(312)
17,734

112,004
52,355
(5,261)
(1,562)
228

(42,444)
(2,508)
6,828
(935)
3,049

112,605
52,193
(5,261)
(109)
(210)

(30,413)
(5,569)
6,828
(887)
2,698

(92,900)
(3,829)
(32,575)
(7,673)

(69,975)
433
(11,994)
127,626

(83,060)
(5,209)
(32,575)
6,264

(49,517)
3,476
(11,994)
150,038

บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมำยเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรั บจำกเงินให้กู้ยืมแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยเพื่อให้กู้ยืมแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรั บจำกกำรขำยที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสินทรั พย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรั บ
ดอกเบี้ ยรั บ
เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรั บจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรั บจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
จ่ำยเงินปั นผล
จ่ำยดอกเบี้ ย
เงิ นสดสุ ทธิ ได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิ น

6
6

6

29
29
29
29
12
22

ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้ น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี
ข้ อมูล กระแสเงิ นสดเปิ ดเผยเพิ่ มเติม
รายการที่ ไม่ใช่ เงิ นสด
กิ จกรรมลงทุน
เจ้ำหนี้ ค่ำซื้อที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์
กิ จกรรมจัดหำเงิน
กำรได้มำซึ่งสินทรั พย์สิทธิกำรใช้ภำยใต้สญั ญำเช่ำ

7

12
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งบกำรเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
2563
2562

1,059
(220,930)
(2,063)
243
(221,691)

676
(117,523)
(3,332)
245
(119,934)

6,500
1,059
(220,930)
(7,663)
9,655
305
(211,074)

(3,500)
676
(117,522)
(4,578)
318
(124,606)

450,000
(315,000)
200,000
(2,292)
(19,850)
(12,159)
(22,718)
277,981

1,330,000
(1,260,000)
100,000
(183,081)
(12,159)
(18,289)
(43,529)

450,000
(315,000)
200,000
(2,292)
(19,850)
(12,159)
(22,718)
277,981

1,330,000
(1,260,000)
100,000
(183,081)
(12,159)
(18,289)
(43,529)

1,607
1,159

(261)
(2,855)

1,607
-

(261)
-

51,383
51,293
102,676

(38,953)
90,246
51,293

74,778
13,691
88,469

(18,358)
32,049
13,691

15,266

14,859

15,266

14,859

11,748

-

11,748

-

บริษัท โอเชียนกลาส จากัด และบริษัทย่ อย (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั โอเชียนกลาส จากัด ) (มหาชน)“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในปี 2536 โดยดาเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการผลิ ตและ
จาหน่ายภาชนะเครื่ องแก้วสาหรับใช้บนโต๊ะอาหาร โดยมีสานักงานขายและบริ หารและโรงงานผลิตอยูท่ ี่
สานักงาน :

เลขที่ 75/3 และ 75/88-91 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 12 และ 34 ถนนสุ ขมุ วิท 19
(ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
โรงงานผลิต : เลขที่365-365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลแพรกษา อาเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โชว์รูม :
เลขที่ 175 อาคารไทยสมุทร ถนนสุ ขมุ วิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกกลุ่มบริ ษทั ว่า “กลุ่มบริ ษทั ” บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย 3 แห่ง ดังนี้
บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซี่ ยงไฮ้) จากัด เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ ้นทั้งหมด จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นใน
ประเทศจีน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2549 บริ ษทั ย่อยมี กาหนดระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 10 กันยายน 2569 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อนาเข้าและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องแก้วในประเทศจีน
บริ ษทั โอเชี ยนกลาส เทรดดิ้ ง อิ นเดี ย จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ บริ ษทั ถื อหุ ้นร้ อยละ 99.99 จัดตั้งขึ้ นในประเทศ
อินเดีย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อดาเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศอินเดีย
บริ ษทั คริ สตัล เคลียร์ อินโนเวชัน่ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 31 สิ งหาคม 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการวิจยั พัฒนาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
2. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบนั ยังมีผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงั กล่าวได้ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบทางการเงินที่เกี่ยวกับการรับรู ้
และการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
เมื่ อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 บริ ษ ัทได้ท าหนังสื อแจ้งตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการหยุ ด
สายการผลิ ตบางส่ วนชั่วคราว ตั้งแต่เดื อนเมษายน 2563 จนถึงไตรมาส 1 ปี 2564 เพื่อซ่ อมบารุ งตามแผนงานและ
บริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือให้สมดุลกับการขาย โดยค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลิตชัว่ คราวดังกล่าวได้แสดงเป็ น
ส่ วนหนึ่งของรายการค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชัว่ คราวในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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3. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
3.1 หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการได้จดั ท าขึ้ นตามหลัก การบัญชี ที่ รับ รองทัว่ ไปใน
ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี 2547 และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่า
ขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นการตีราคาที่ดินและเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์
ซึ่ งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิ บายในนโยบายการบัญชีในลาดับต่อไป
การจัดทางบการเงิ นให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กาหนดให้ใช้
ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทาขึ้นตามกระบวนการในการนา
นโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ไปถื อปฎิ บตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารหรื อ
ความซับซ้อนหรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.18
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมาย
ที่ เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมี ก ารตี ค วามในสองภาษาแตกต่า งกัน ให้ใช้งบ
การเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่ มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วได้รั บ การ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชี กบั
ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
สาคัญซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภท
และการวัดมู ลค่ า เครื่ องมื อทางการเงิ นด้วยมู ล ค่า ยุติธ รรมหรื อราคาทุ นตัดจาหน่ า ยโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและแผนธุ ร กิ จ ของกิ จการ
(Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึ งการ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้
มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
บางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า
และการตีความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้ รายการ การ
วัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผูเ้ ช่ ารับรู ้ สินทรัพย์และ
หนี้ สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้น
มีมูลค่าต่า
การบัญชี สาหรับผูใ้ ห้เช่ าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้โดยรับรู ้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุ งยอดยกมาของกาไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรั บย้อนหลังงบการเงิ นปี ก่ อนที่
แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบสะสมจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นมาใช้เป็ นครั้งแรก ได้แสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชี เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิ บตั ิ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นบางฉบับ และเพื่ อให้เกิ ดความชัดเจนในวิธี ป ฏิ บ ัติ ท างบัญ ชี ใ น
ช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
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แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
และมีผลบังคับใช้สาหรับการจัดทางบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายใน
ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่ตอ้ งนาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มา
ใช้วดั มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น ในกรณี ที่ใช้วิธีการอย่างง่ายในการ
วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะไม่นาข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่อาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ ทาง
การเงิน ในอนาคตใช้ประกอบเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริ ษทั ยังปฏิ บตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
- เลื อกที่ จะไม่นาการลดค่าเช่ าตามสัญญาจากผูใ้ ห้เช่ า มาถื อเป็ นการเปลี่ ยนแปลงสัญญาเช่ า
โดยทยอยปรั บลดหนี้ สินตามสั ญญาเช่ าที่ ค รบกาหนดแต่ละงวดตามสัดส่ วนที่ ไ ด้ส่ วนลด
พร้ อมทั้งกลับรายการค่าเสื่ อมราคาจากสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้และดอกเบี้ ยจากหนี้ สิ นตาม
สัญญาเช่าที่ยงั คงรับรู ้ในแต่ละงวดตามสัดส่ วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้น
ในกาไรหรื อขาดทุน
- เลื อกที่จะไม่นาข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่มีความไม่แน่นอนซึ่ งอาจกระทบ
ต่อการประมาณการกาไรทางภาษีที่จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต มาเป็ นข้อมูลในการประมาณการ
ความเพียงพอของกาไรทางภาษีที่จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- เลือกที่จะไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
- เลื อกที่ จะไม่ นาสถานการณ์ COVID-19 มาพิ จารณาเป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ มี ผ ลท าให้ เกิ ด ภาระ
ผูกพันในปัจจุบนั ซึ่งเป็ นผลจากเหตุการณ์ในอดีต
3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่า งปี สภาวิช าชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พ บัญชี และลงประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาแล้ว สาหรับกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน และมีการปรับปรุ งมาตรฐาน (ใหม่)
การรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็ นจานวนหลายฉบับ โดยให้ถือปฏิ บตั ิกบั งบการเงิ นสาหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป ซึ่ งการปรับปรุ งดังกล่าวเกิดจาก
การปรับปรุ งแก้ไขหลักการดังต่อไปนี้/
การปรับปรุ งการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นบางฉบับประกอบด้วยการอ้างอิ ง หรื อ การอ้างถึ ง “IASC’s
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุ งการอ้างอิงกรอบ
แนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ปรับการอ้างอิงหรื อการอ้างถึงบางส่ วนที่กล่าวข้างต้นให้
เป็ นปั จจุบนั และทาการปรับปรุ งอื่ นๆเพื่ออธิ บายให้ชดั เจนขึ้ นว่าเอกสารแต่ละฉบับนั้นเป็ นการอ้างอิ ง
ของปี ใด ”กรอบแนวคิด“
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กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย การปรับปรุ งคานิ ยามของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน เกณฑ์ในการรวมสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ น นอกจากนี้ ยงั รวมถึ งหลักการใหม่และ
แนวปฏิบตั ิที่ได้ถูกเพิ่มเติมเข้าไป ดังต่อไปนี้
1. การวัดมูลค่า ซึ่ งรวมถึงปั จจัยที่ตอ้ งพิจารณาในการเลือกเกณฑ์ในการวัดมูลค่า
2. การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงเมื่อใดที่จะจัดประเภทรายการรายได้และ
ค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3. กิจการที่เสนอรายงาน
4. เมื่อใดสิ นทรัพย์และหนี้สินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน
กรอบแนวคิด ยังได้อธิ บายให้ชดั เจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ ายบริ หารในการดู แล
รักษาทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการ
รายงานทางการเงิน
คานิยามของธุรกิจ
คานิยามของธุ รกิจ ที่ปรับปรุ งในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุ รกิจ ได้
อธิ บายให้ชัดเจนขึ้ นถึ งคานิ ยามของธุ รกิ จ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อช่ วยให้กิ จการใช้ใ นการกาหนดว่า
รายการค้านั้นต้องบันทึกรายการเป็ น “การรวมธุ รกิ จ” หรื อ “การซื้ อสิ นทรัพย์” หรื อไม่ การปรับปรุ งมี
ดังนี้
1. อธิ บายให้ชดั เจนขึ้นในเรื่ องการพิจารณาว่าเป็ น “ธุ รกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสิ นทรัพย์ที่
ได้มาต้องรวมถึงข้อมูลปั จจัยนาเข้าและกระบวนการที่สาคัญเป็ นอย่างน้อยซึ่ งเมื่อนามารวมกัน
มีส่วนอย่างมีนยั สาคัญทาให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต
2. ตัดเรื่ องการประเมินว่าผูร้ ่ วมตลาดสามารถทดแทนปั จจัยนาเข้าหรื อกระบวนการที่ขาดหายไป
ใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได้ ออกจากมาตรฐานฯ
3. เพิม่ แนวปฏิบตั ิและตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพื่อช่วยให้กิจการประเมินว่ากระบวนการ
ที่สาคัญได้ถูกซื้ อหรื อไม่
4. ทาให้นิยามของธุ รกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตัวของสิ นค้าและ
บริ การที่ให้กบั ลูกค้า และตัดเรื่ องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกจากมาตรฐานฯ
5. เพิ่มเรื่ องการทดสอบความตั้งใจเป็ นทางเลื อก ซึ่ งอนุ ญาตให้ทาการประเมิ นอย่างง่ายว่ากลุ่ ม
ของกิจกรรมและสิ นทรัพย์ที่ได้มาไม่ใช่ธุรกิจหรื อไม่
คานิยามของความมีสาระสาคัญ
ค านิ ย ามของความมี ส าระสาคัญ ท าให้เกิ ดการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 1 เรื่ อง การ
นาเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และข้อผิดพลาด และทาให้เกิ ดการปรั บปรุ งซึ่ งเป็ นผลที่สืบเนื่ องไปมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับอื่นการปรับปรุ งช่วยทาให้เกิดความเข้าใจมากยิง่ ขึ้นของคานิยามของความมีสาระสาคัญโดย
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1. การทาให้คานิ ยามเป็ นแนวทางเดียวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด
เพื่อ หลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างของคานิยาม
2. การรวมข้อกาหนดสนับสนุ นเข้าไว้ดว้ ยกันของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนาเสนอ
งบการเงิ น ในคานิ ยามเพื่อทาให้คานิ ยามมี ความชัดเจนมากขึ้ นและอธิ บ ายถึ งการนาความมี
สาระสาคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึ้น
3. การนาแนวปฏิบตั ิที่มีอยู่ของคานิ ยามของความมีสาระสาคัญมาไว้ในที่ เดี ยวกัน ร่ วมกันกับคา
นิยาม
การปฏิรูปอัตราดอกเบีย้ อ้ างอิง
การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทาให้เกิดการปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ นและมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมู ล
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น การปรั บ ปรุ ง นั้น ได้ป รั บ เปลี่ ย นข้อ ก าหนดของการบัญ ชี ป้ อ งกัน ความเสี่ ย ง
โดยเฉพาะเพื่อเป็ นการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้ นจากความไม่แน่ นอนที่ เกิ ดจากการปฏิ รูปอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิ ง เช่ น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิ งที่กาหนดจากธุ รกรรมการกูย้ ืม (interbank offer rates-IBORs)
นอกจากนี้ การปรับปรุ งได้กาหนดให้กิจการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมกับนักลงทุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิ นในปี ที่เริ่ มนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
3.4 การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า และได้
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุ งดังนี้
1. การยินยอมลดค่าเช่ าที่ เกี่ ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ การปรับปรุ งนี้ เพื่อเป็ นการผ่อนปรน
ในทางปฏิบตั ิสาหรับผูเ้ ช่า โดยไม่จาเป็ นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าที่เกิดขึ้นอันเป็ นผล
โดยตรงจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 และเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ถื อเป็ น
การเปลี่ ยนแปลงสัญญาเช่ าหรื อไม่ โดยให้บนั ทึกการยินยอมลดค่าเช่ านั้นเสมือนว่าไม่ใช่ การ
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
2. เพิ่มข้อกาหนดสาหรับข้อยกเว้นชัว่ คราวที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยกิจการ
ต้องถือปฏิบตั ิตามการปรับปรุ งดังกล่าวกับงบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ อนุ ญาตให้กิจการถื อปฏิ บตั ิก่อนวันที่ มี ผล
บังคับใช้ได้
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิ นในปี ที่เริ่ มนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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4. นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญทีใ่ ช้ ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่ อไปนี้
4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ เมื่อได้โอนอานาจควบคุ มในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมี
การส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักประมาณการสิ นค้ารับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สาหรับการขายสิ นค้าที่ให้สิทธิ ในการคืน กลุ่มบริ ษทั บันทึกจานวนที่คาดว่าจะต้องคืนให้แก่ลูกค้า
โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับรายการส่ งคืนสิ นค้าในอดีตซึ่ งมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะไม่
เกิดการกลับรายการรายได้ที่รับรู ้ ไปแล้วอย่างมีสาระสาคัญ เป็ นประมาณการหนี้ สินจากการรับคืนสิ นค้า
และบันทึ ก สิ นค้า ที่ ค าดว่า จะได้รับ คื นจากลู ก ค้า เป็ นสิ นทรั พ ย์ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ซึ่ ง สิ นทรั พ ย์
ดังกล่าววัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่าตามบัญชี เดิมของสิ นค้าคงเหลื อหักด้วยต้นทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นใน
การรับคืนสิ นค้า รวมถึงการลดลงที่อาจเกิดขึ้นในมูลค่าของสิ นค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รายได้ อื่นและค่ าใช้ จ่าย
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายต้องรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงิ นสด เงิ นสดและรายการเที ย บเท่า เงิ นสดรวมถึ ง เงิ นสดในมื อ เงิ นฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจาก
วันที่ได้มา
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ลู กหนี้ การค้ารั บรู ้ เมื่ อเริ่ มแรกด้วยจานวนเงิ นของสิ่ งตอบแทนที่ ปราศจากเงื่ อนไขในการได้รับ
ชาระ ในกรณี ที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
โดยใช้วิธีการอย่างง่าย )Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัด
มูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น ซึ่ งกาหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอด
อายุหนี้ และรับรู ้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู ้รายการลูกหนี้ การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกาหนดชาระ อัตราความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะ
ขึ้ นอยู่กบั ประวัติการชาระเงิ นและข้อมู ลผลขาดทุ นด้า นเครดิ ตในอดี ตซึ่ งมี การปรั บ เพื่ อสะท้อนข้อมู ล
ปัจจุบนั และการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อความสามารถของลูกค้าใน
การชาระหนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ระบุ ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ )GDP) อัตราการว่างงาน และดัชนี ราคา
ผูบ้ ริ โภค )Consumer Price Index) ของประเทศที่ขายสิ นค้าและบริ การให้เป็ นปั จจัยที่เกี่ ยวข้องมากที่ สุด
และปรับอัตราการสู ญเสี ยในอดี ตตามการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ ไว้ในปั จจัยเหล่านี้ ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้ การค้ารับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจานวนเงินที่เหลืออยู่
หักด้วยค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
หมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลู กหนี้
การค้า หนี้ สูญที่เกิ ดขึ้นจะรับรู ้ ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ การ
4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนของ
สิ นค้าคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนของการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่นค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่ วนยอมให้
หรื อเงิ นที่ ได้รับคื น ต้นทุ นของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทาประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวัตถุ ดิบ
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ ้ยในการผลิตซึ่ งปั นส่ วนตามเกณฑ์การดาเนิ นงานตามปกติ
แต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ ืม มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิ จหัก
ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ปรวมถึ งค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี ค่าเผื่อ
การลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาเป็ น
4.5 บัญชี กลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่ งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ( ที่กลุ่มบริ ษทั ควบคุม กลุ่มบริ ษทั ควบคุมกิจการ
เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีการเปิ ดรั บหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุ นและมี
ความสามารถทาให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อานาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มบริ ษทั รวมงบ
การเงินของกิจการย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั
จะไม่นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจควบคุม
บริ ษทั จะตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกาไรที่ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ้นจริ งระหว่างกันใน
กลุ่มบริ ษทั ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งก็จะตัดรายการในทานองเดี ยวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่า
สิ น ทรั พ ย์ที่ โ อนระหว่า งกัน เกิ ด การด้อ ยค่ า นโยบายการบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ย่อ ยได้ถู ก ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
ในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชี ดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อย
ค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าสิ่ ง
ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้
รายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั ปฏิ บตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุ มเช่ นเดี ยวกันกับส่ วนที่ เป็ นของ
เจ้าของกลุ่มบริ ษทั สาหรับการซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุ ม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้
และมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของหุ ้นที่ซ้ื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของเจ้าของ และ
กาไรหรื อขาดทุนจากการขายในส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของเจ้าของ
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การจาหน่ายบริ ษทั ย่อย
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุ ม ส่ วนได้เสี ยในกิ จการที่เหลื ออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่า
ยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็ นมูลค่าตามบัญชี
เริ่ มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยูใ่ น
รู ปของบริ ษทั ร่ วม กิ จการร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิ น สาหรับทุกจานวนที่เคยรับรู ้ ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นจะถูกปฏิบตั ิเสมือนว่ากลุ่มบริ ษทั มีการจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป
4.6 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
รายการที่ ร วมในงบการเงิ น ของแต่ ล ะบริ ษ ัท ในกลุ่ ม บริ ษ ัท ถู ก วัด มู ล ค่ า โดยใช้ส กุ ล เงิ น ของ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จหลักที่บริ ษทั ดาเนิ นงานอยู่ งบการเงินรวม (สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน )
แสดงในสกุลเงินบาทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินของบริ ษทั
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรื อวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกาไรและรายการ
ขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเป็ นเงิ นตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันสิ้ นปี ได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน
เมื่อมี การรั บรู ้ รายการกาไรหรื อขาดทุ นของรายการที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นไว้ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย
ในทางตรงข้ามการรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนด้วย
กลุ่มบริ ษทั
การแปลงค่าผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษทั ในกลุ่ มบริ ษทั ที่ มิใช่ สกุลเงิ นของ)
ซึ่ งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบ (เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
การเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินดังนี้
 สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิ นแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ
วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น
 รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ค่ า ความนิ ย มและการปรั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ เ กิ ด จากการซื้ อ หน่ ว ยงานในต่ า งประเทศถื อ เป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด
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4.7 ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซึ่ งผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการ
ไว้และจะทบทวนการประเมินทุกๆ 3 ปี อาคารและอุ ปกรณ์ อื่นทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุ นหักด้วยค่า
เสื่ อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้ แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์
หนึ่ งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิ ดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษทั
และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัด
รายการออก สาหรับค่าซ่ อมแซมและบารุ งรักษาอื่นๆ บริ ษทั จะรับรู ้ ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไร
หรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
การตีราคาที่ดินใหม่ทาให้มูลค่าตามบัญชี ที่เพิ่มขึ้นจะรับรู ้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและแสดง
อยู่ในส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ในส่ วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่ วนที่เคยมีการตีราคา
เพิ่มนั้นลดลง กิ จการต้องนาส่ วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู ้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และลด
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ขา้ งต้นที่อยูใ่ นส่ วนของเจ้าของลดลงตามไปด้วย ส่ วนที่ลดลงที่เหลือ
จะบันทึกไปยังกาไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยใช้วธิ ี เส้นตรงเพื่อลดราคาทุนของสิ นทรัพย์แต่ละ
ชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
5 ถึง 35 ปี
เครื่ องจักร อุปกรณ์และเครื่ องมือ
5 ถึง 25 ปี
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
3 ถึง 5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ทุ กสิ้ นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรั บปรุ งมู ลค่าคงเหลื อและอายุการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชี จะถูกปรับลดให้เท่ากับ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ)4.13)
ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรี ยบเทียบจาก
สิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์กบั มู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ และจะรับรู ้ บ ญ
ั ชี ผล
กาไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิ ในกาไรหรื อขาดทุน
ในการจาหน่ ายสิ นทรั พย์ที่มีการตี ราคาใหม่ ส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคาสิ นทรั พย์จะโอนไปยัง
กาไรสะสม
4.8 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนที่ใช้ในการบารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่
เกิ ดจากการพัฒนาที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะ
เฉพาะเจาะจงซึ่ งกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูด้ ู แล จะรับรู ้ เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อเป็ นไปตามข้อกาหนดทุ ก ข้อ
ดังนี้
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 มี ค วามเป็ นไปได้ท างเทคนิ ค ที่ กิ จการจะท าโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้เสร็ จสมบู ร ณ์ เ พื่ อ
นามาใช้ประโยชน์หรื อขายได้
 ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เสร็ จสมบูรณ์ และนามาใช้ประโยชน์
หรื อขาย
 กิจการมีความสามารถที่จะนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั มาใช้ประโยชน์หรื อขาย
 สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
 มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิ ค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะ
นามาใช้เพื่อทาให้การพัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้ประโยชน์
หรื อนามาขายได้
 กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนโดยตรงที่รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทางาน
ในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจานวนเงินที่เหมาะสม
ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่ อนไขเหล่านี้ จะรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
หากก่อนหน้านี้รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์และตัดจาหน่ายโดยใช้วธิ ี เส้นตรง
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ 5 ถึง 15 ปี
4.9 บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอานาจควบคุ มบริ ษทั ถูกควบคุม
โดยบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่
ทาหน้าที่ ถือหุ ้นบริ ษทั ย่อย และกิ จการที่ เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่
เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ
บริ ษทั คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
4.10 สิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นทางการเงิน
ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
การจัดประเภทรายการขึ้นอยูก่ บั โมเดลธุ รกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์
ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้
• รายการที่ วดั มู ลค่าภายหลังด้วยมู ลค่ายุติธรรม (ผ่านกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อผ่านกาไร
ขาดทุน) และ
• รายการที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
กลุ่ มบริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สาหรั บ เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ เฉพาะเมื่ อกลุ่ ม บริ ษ ทั
เปลี่ยนแปลงโมเดลธุ รกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั้น
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ตราสารทุนสามารถจาแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สอง
ประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน (FVPL) หรื อการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) ซึ่ งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่ เข้าไปไว้ในก าไรหรื อขาดทุ นใน
ภายหลัง
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทาง
การเงิ นที่ ไม่ได้วดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่า นกาไรหรื อขาดทุ นด้วยมู ลค่ายุติธ รรม บวกหรื อหัก ด้วย
ต้นทุนการทารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทาง
การเงิ นนั้น ต้นทุ นการทารายการของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ วดั มู ลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งประกอบด้วยอนุ พนั ธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดที่ เกิ ด
จากสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรื อไม่
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ ข้ ึนอยูก่ บั โมเดลทางธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ในการจัดการ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าตรา
สารหนี้สามารถทาได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี้ของกลุ่มบริ ษทั
• ราคาทุนตัดจาหน่าย สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั
ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิ นนั้นตามโมเดลธุ รกิ จที่มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์ทาง
การเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ ง
ทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน
วันที่กาหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วิธีอตั รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กาไรหรื อขาดทุนที่เกิ ดขึ้ นจากการตัดรายการจะรับรู ้ โดยตรงในกาไรหรื อ
ขาดทุ นและแสดงรายการในกาไรขาดทุ นอื่ น พร้ อมกับ ก าไรขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ ยน
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นกาไรหรื อขาดทุน
• มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) สิ นทรัพย์ทางการเงิ นต้องวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อกลุ่มบริ ษทั ถื อครองสิ นทรัพย์ทางการเงิ นตาม
โมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทาให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่ งเป็ นการจ่าย
เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลื อของเงิ นต้นในวันที่กาหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินรับรู ้ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจาก
การด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู ้ เป็ นกาไร
หรื อขาดทุ น เมื่ อมี ก ารตัดรายการสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ก าไรหรื อขาดทุ นสะสมที่ เคยรั บรู ้
รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากาไรหรื อขาดทุน และ
แสดงรายการในกาไรขาดทุนอื่น รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคานวณ
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหาก
ในงบกาไรขาดทุน
• มู ลค่ายุติธรรมผ่า นกาไรหรื อขาดทุ น (FVPL) สิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ ไ ม่เข้า เงื่ อนไขการวัด
มู ล ค่ า ด้วยราคาทุ น ตัดจาหน่ ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมู ล ค่ า ด้วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่า นกาไรหรื อ
ขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่า FVPL จะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน
และแสดงรายการสุ ทธิ ในกาไรขาดทุนอื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ
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เงินปั นผลที่ได้รับจากเงิ นลงทุนจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื่นเมื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะได้รับเงินปั นผล
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย FVPL จะรับรู ้เป็ นกาไร
ขาดทุนอื่นในงบกาไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า)
ของตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ใน
มูลค่ายุติธรรม
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ิ นทางการเงินและส่ วนของเจ้ าของ
เครื่ องมือทางการเงิ นที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกต้องจัดประเภทเป็ นหนี้ สินทางการเงิ นหรื อตราสาร
ทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา
- หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่ งมอบเงินสดหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิ นอื่น
ให้กบั กิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาระหรื อเลื่อนการชาระออกไปอย่างไม่มีกาหนด
ได้น้ นั เครื่ องมือทางการเงิ นนั้นจะจัดประเภทเป็ นหนี้ สินทางการเงิ น เว้นแต่ว่าการชาระนั้น
สามารถชาระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริ ษทั เองด้วยจานวนตราสารทุนที่คงที่ และ
เปลี่ยนกับจานวนเงินที่คงที่
- หากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรื อสามารถเลื่อนการชาระภาระผูกพันตามสัญญา
ไปได้ เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการหนี้ สินทางการเงิ นทั้งหมดที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
ยกเว้นหนี้สินทางการเงินบางรายการ
การรับรู้ รายการและการตัดรายการ
กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงิ นในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
เมื่ อกลุ่ ม บริ ษ ทั เป็ นคู่ สั ญ ญาตามข้อก าหนดของสั ญ ญาของเครื่ องมื อ ทางการเงิ นนั้น การซื้ อหรื อ ขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติตอ้ งรับรู ้ รายการในวันซื้ อขาย ซึ่ งเป็ นวันที่กลุ่มบริ ษทั ตกลงที่จะซื้ อหรื อ
ขายสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิ ทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ทางการเงิ น และเป็ นการโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การด้ อยค่ า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของตราสารหนี้ ท้ งั หมดที่ไม่ได้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานวณจากผลต่าง
ของกระแสเงินสดที่จะครบกาหนดชาระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับ
ชาระ และคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งโดยประมาณของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น ณ วันที่ได้มา โดย
กระแสเงิ นสดที่ ค าดว่า จะได้รับ รวมถึ ง กระแสเงิ นสดที่ ไ ด้ม าจากขายหลัก ประกัน ที่ ถื อ ไว้ หรื อส่ ว น
ปรับปรุ งด้านเครดิตอื่น ๆ ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของเงื่อนไขตามสัญญา
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4.11 สั ญญาอนุพนั ธ์ และกิจกรรมป้ องกันความเสี่ ยง
ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการสัญญาอนุ พนั ธ์เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทาสัญญาและวัด
มูลค่าต่อมาในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตามหากตราสารอนุ พนั ธ์เข้าเงื่อนไขที่มีไว้เพื่อเป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยง
การบันทึกรายการกาไรหรื อขาดทุ นจากการตี ราคาจะขึ้นอยู่กบั ประเภทของรายการที่ได้รับการป้ องกัน
ความเสี่ ยง
4.12 สั ญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า
หรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสั ญญาเช่ า ถ้าสัญญานั้นเป็ นการให้สิทธิ ในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่ ม บริ ษ ทั ประเมิ นอายุสัญญาเช่ า ตามระยะเวลาที่ บ อกเลิ กไม่ ได้ที่ ระบุ ในสัญญาเช่ า หรื อตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ ณ วันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลื อกนั้นและระยะเวลาตามสิ ทธิ เลื อกในการยกเลิกสัญญาเช่ า หากมีความ
แน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิ เลื อกนั้น ทั้งนี้ พิจารณาถึ งผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงใน
เทคโนโลยี และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่ า
ดังกล่าว เป็ นต้น
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ – ผู้เช่ า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รับรู ้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่ อม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้า
มี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทาง
ตรงที่ เกิ ดขึ้ น และการจ่ายชาระตามสัญญาเช่ าใดๆที่จ่ายชาระ ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลหรื อก่ อนวันที่
สัญญาเริ่ มมีผลหักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รวมถึ งประมาณการต้นทุนที่จะเกิ ดขึ้ นสาหรับผูเ้ ช่ าในการรื้ อ
และขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยู่
ในสภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
ของสัญญาเช่า หรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แต่ละประเภท
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หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่าย
ชาระ ณ วันที่ สัญญาเช่ า เริ่ มมี ผล การจ่ายชาระตามสั ญญาเช่ าดังกล่ า วประกอบด้วย การจ่ายชาระคงที่
แล (ถ้ามี) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (รวมถึงการจ่ายชาระคงที่โดยเนื้ อหา)ะจานวนเงินที่คาดว่าผูเ้ ช่า
จะจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลื อ นอกจากนี้ การจ่ายชาระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้
สิ ทธิ ของสิ ทธิ การเลือกซื้ อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกนั้น และการ
จ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดสัญญาเช่ าแสดงให้เห็ นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ
เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั คานวณมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วน
เพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้ สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกาหนดได้ ทั้งนี้
อัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ ยงที่
เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่ านั้น หลังจากวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลกลุ่ มบริ ษทั จะวัดมู ลค่าของ
หนี้ สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่าย
ชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั จะวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระ หรื อการประเมินสิ ทธิ การเลือกในการซื้ อสิ นทรัพย์
อ้างอิง
สั ญญาเช่ าระยะสั้ นและสั ญญาเช่ าซึ่งสิ นทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่ าต่า
กลุ่ มบริ ษทั เลื อกใช้ขอ้ ยกเว้นในการรั บรู ้ รายการสาหรั บสัญญาเช่ าระยะสั้น (สัญญาเช่ าที่ มีอายุ
สัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิ การเลือกซื้ อ) และสัญญาเช่าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่ า จานวนเงิ นที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผู ้
เช่ า ถื อเป็ นสั ญ ญาเช่ า การเงิ น สั ญญาเช่ า การเงิ น จะบัน ทึ ก เป็ นรายจ่ า ยฝ่ ายทุ น ด้วยมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึ กเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ายจะ
บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ากว่า
สัญญาเช่ า อุ ปกรณ์ ที่ ค วามเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ ไม่ไ ด้โ อนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่ า ถื อเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน จานวนเงิ นที่จ่ายตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
การขายและเช่ากลับคืนที่เข้าลักษณะสัญญาเช่าการเงินนั้น ส่ วนเกินของรายรับที่ได้จากการขายที่
สู งกว่าราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ จะบันทึ กรั บรู ้ เป็ นรายได้รอตัดบัญชี และตัดจาหน่ ายไปตลอดอายุ
สัญญาเช่า
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4.13 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ (ทีไ่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน)
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ ชดั ซึ่ งไม่มีการตัดจาหน่ายจะ (เช่ น ค่าความนิ ยม)
ถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจาทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจาหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมี
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ วา่ ราคาตามบัญชี อาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจานวนที่สูง
กว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สิ นทรัพย์จะถู กจัดเป็ นหน่วยที่
เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินนอกเหนื อจากค่าความนิ ยมซึ่ งรับรู ้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความ
เป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
4.14 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ ืมรับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทารายการ
ที่เกิ ดขึ้น เงิ นกูย้ ืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่าง
ระหว่างสิ่ งตอบแทน เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชาระหนี้ (หักด้วยต้นทุนการจัดทารายการที่เกิดขึ้น)
นั้นจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
เงินกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงื่ อนไขให้เลื่ อน
ชาระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
ต้องนามารวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุ นของสิ นทรั พ ย์น้ ัน โดยสิ นทรั พ ย์ที่ เข้า เงื่ อนไขคื อสิ นทรั พย์ที่
จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรี ยมสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสภาพพร้ อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อ
พร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุ นการกู้ยืมเป็ นราคาทุ นของสิ นทรัพย์ตอ้ งสิ้ นสุ ดลงเมื่ อการดาเนิ นการส่ วน
ใหญ่ ที่จาเป็ นในการเตรี ยมสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้ อมที่
จะขายได้เสร็ จสิ้ นลง
รายได้จากการลงทุนที่เกิ ดจากการนาเงิ นกูย้ ืมที่กูม้ าโดยเฉพาะ ที่ยงั ไม่ได้นาไปเป็ นรายจ่ายของ
สิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็ นการชัว่ คราวก่อน ต้องนามาหักจากต้นทุนการกูย้ มื ที่สามารถตั้งขึ้นเป็ น
ต้นทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื อื่นๆ ต้องถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
4.15 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้จะรับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่รับรู ้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู ้
โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น้ ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไป
ยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามลาดับ
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ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้
ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นงานอยูแ่ ละเกิ ด
รายได้เพื่ อเสี ยภาษี ผูบ้ ริ หารจะประเมิ นสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เป็ นงวดๆ ในกรณี ที่ มี
สถานการณ์ที่การนากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบตั ิซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี
อากรที่เหมาะสมจากจานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้ งั เต็มจานวนตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษี
ของสิ นทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน
อย่างไรก็ตามกลุ่ ม บริ ษทั จะไม่ รับ รู ้ ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่เกิ ดจากการรั บ รู ้ เริ่ ม แรกของ
รายการสิ นทรั พ ย์หรื อรายการหนี้ สินที่ เกิ ดจากรายการที่ ไ ม่ใ ช่ ก ารรวมธุ รกิ จ และ ณ วันที่ เกิ ดรายการ
รายการนั้นไม่มี ผลกระทบต่ อกาไรทางบัญชี และกาไรทางภาษี ภาษีเง (ขาดทุน )ิินได้รอการตัดบัญชี
คานวณจากอัตราภาษี หรื อที่ คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผล ที่ มีผลบังคับใช้อยู่ (และกฎหมายภาษีอากร )
บังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงิ น
ได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชาระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้ หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไร
ทางภาษีเพียงพอที่จะนาจานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็
ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิน
ได้ข องงวดปั จจุ บนั และทั้ง สิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วย
ภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอด
สุ ทธิ
4.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
กิ จการได้จดั ให้มีโครงการผลประโยชน์เมื่ อเกษียณอายุในหลายรู ปแบบ บริ ษทั มีท้ งั โครงการ
สมทบเงินและโครงการผลประโยชน์
สาหรับโครงการสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจานวนเงินที่คงที่ บริ ษทั ไม่มีภาระ
ผูกพันทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที่ จะต้องจ่ายเงิ นเพิ่ม ถึ งแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียง
พอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสาหรับการให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดีตและปั จจุบนั บริ ษทั จะจ่ายสมทบ
ให้ ก ับ กองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งบริ หารโดยผู ้จ ัดการกองทุ นภายนอกตามเกณฑ์ และข้อก าหนดของ
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ 2530 บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงิ นเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงิ นสมทบ
ไปแล้ว เงินสมทบจะถู กรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึ งกาหนดชาระ สาหรับเงิ นสมทบจ่าย
ล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกาหนดจ่าย
สาหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบ
เงิน ซึ่ งจะกาหนดจานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั หลาย
ปั จจัย เช่น อายุ จานวนปี ที่ให้บริ การ และค่าตอบแทน
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หนี้ สินสาหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า
ปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
ภาระผูกพันนี้คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ซึ่ งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้
อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และ
วัน ครบก าหนดของหุ ้ น กู้ใ กล้เ คี ย งกับ ระยะเวลาที่ ต้อ งช าระภาระผู ก พัน โครงการผลประโยชน์ เ มื่ อ
เกษียณอายุ
กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ ง
จากประสบการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในส่ วนของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
ภาระผูกพันระยะยาวอื่น
บริ ษทั จัดให้มีการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานสาหรับการให้บริ การของพนักงานในระยะยาว
โดยจ่ายให้แก่พนักงานที่ ท างานกับบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 30 ปี ภาระผูกพันนี้ คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะ
ประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล
ซึ่ ง เป็ นสกุ ล เงิ นเดี ย วกับ สกุ ล เงิ น ที่ จะจ่ า ยภาระผูก พัน และวันครบก าหนดของพันธบัต รใกล้เ คี ย งกับ
ระยะเวลาที่ตอ้ งชาระภาระผูกพัน บริ ษทั บันทึกเงินผลประโยชน์พนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ ในส่ วนของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้ เกิ ดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั
ไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสาหรับการ
ปรั บโครงสร้ าง หากระยะเวลาการจ่ ายผลประโยชน์ เกิ นกว่า 12 เดื อนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
4.17 ประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้สิน จะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั (ไม่รวมประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน)
มีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทาไว้อนั เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ใน
อดี ต ซึ่ งการช าระภาระผู ก พัน นั้น มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ว่า จะส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งสู ญเสี ย
ทรัพยากรออกไป และสามารถประมาณการจานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.18 ประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ องและ
อยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดี ตและปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่
เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
ประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ และข้ อสมมติฐาน
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต
ผลของประมาณการทางบัญ ชี อ าจไม่ ต รงกับ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง ประมาณทางการบัญ ชี ที่ ส าคัญ และข้อ
สมมติฐานที่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสาคัญที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์
และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น โดยคานึงถึงประวัติการชาระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิ ตใน
อดีต ปรับสะท้อนข้อมูลปั จจุบนั และค่าคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาค
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่ า เผื่อการลดลงของมู ลค่ า สิ นค้า คงเหลื อ ฝ่ ายบริ หารได้ใ ช้ดุล ยพิ นิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลื อนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้านั้น และค่า
เผื่อสาหรับสิ นค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสิ นค้าแต่
ละชนิด จานวนค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่ประมาณได้ เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับจานวนเดิม
ที่มีในบัญชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้
หัวข้อต้นทุนขายและบริ การในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ตลอดจนสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และค่าตัด
จาหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลื อเมื่ อเลิ กใช้งาน (ถ้ามี ) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมู ลค่าคงเหลื อใหม่หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ สิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่า มูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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การกาหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิ การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั กาหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลา
ตามสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลือกนั้น และ
ระยะเวลาตามสิ ทธิ เลื อกในการยกเลิ กสัญญาเช่ า หากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ จะไม่ใช้สิทธิ
เลือกนั้น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
หรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อที่จะไม่ใช้สิทธิ เลื อกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดย
พิจารณาข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาให้เกิดสิ่ งจูงใจในทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่ม
บริ ษทั ในการใช้สิทธิ เลื อกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริ ษทั จะประเมินอายุสัญญาเช่ าใหม่
หากมี เหตุ การณ์ หรื อสถานการณ์ ที่มีนัยสาคัญซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุ มและส่ งผลต่อความแน่ นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งไม่มีการซื้ อขายในตลาดซื้ อขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้
เทคนิ คการประเมิ นมู ลค่า กลุ่ มบริ ษทั ใช้ดุลยพินิจในการเลื อกวิธีการและตั้งข้อสมมติ ฐานซึ่ งส่ วนใหญ่
อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของข้อสมมติฐานหลักที่ใช้
รวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.7
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู ้ สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี และ
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าควรรับรู ้
จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่า
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้ นอยู่กบั หลายปั จจัยที่ ใช้ในการคานวณ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การ
เปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่อตั ราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ใน
การคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการ
กาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดี ยวกับ
สกุลเงิ นที่ตอ้ งจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานและมีอายุครบกาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ ตอ้ งชาระ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้อง
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5. การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 3.2 กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่ ม
เครื่ องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างงวดปั จจุบนั โดยกลุ่ม
บริ ษทั มีผลสะสมจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่ องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าว
ข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน รายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือ
ฉบับที่ 16
ทางการเงิน

272,795
-

ณ วันที่ 1
มกราคม 2563

(4,859)
4,859

-

267,936
4,859

8,116

-

46,102
(4,036)

46,102
4,080

-

-

15,498

15,498

-

-

26,568

26,568
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน รายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือ
ฉบับที่ 16
ทางการเงิน

273,495
-

ณ วันที่ 1
มกราคม 2563

(4,859)
4,859

-

268,636
4,859

6,833

-

46,102
(4,036)

46,102
2,797

-

-

15,498

15,498

-

-

26,568

26,568

5.1 เครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันที่ ถือปฏิ บตั ิ ครั้ งแรก (ผูบ้ ริ หารของกลุ่ มบริ ษทั ได้ประเมิ นโมเดล
ธุ รกิ จที่ ใช้จดั การสิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ น และจัดประเภทและวัดมู ล ค่า รายการสิ นทรั พ ย์และ
หนี้สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ยกเว้นสิ นทรัพย์และหนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์

4,859

5.2 สั ญญาเช่ า
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถื อปฏิ บตั ิครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ หนี้ สิน
ตามสัญญาเช่าที่เคยจัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายชาระ
ตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั อัตราดอกเบี้ย
เงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มดังกล่าวที่นามาคานวณหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 อยูท่ ี่ร้อยละ 3.46
ต่อปี
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สาหรับสัญญาเช่ าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 กลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าวก่อนวันนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิเป็ นมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่เปิ ดเผย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
หัก สัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่าที่รับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
บวก สิ ทธิที่จะซื้อหรื อขยายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมี
การใช้สิทธิ
หัก สิ ทธิที่สามารถยกเลิกสัญญาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ
หัก สัญญาเช่าที่ยงั ไม่ถึงกาหนดเริ่ มต้นสัญญา
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนามาตรฐานการรายงาน ทาง
การเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั

84,854
(19,609)

83,956
(19,016)

(6,656)

(6,351)

3,735
(1,839)
(16,347)
44,138
(2,072)

3,735
(1,839)
(16,347)
44,138
(2,072)

42,066
42,066

42,066
42,066

15,498
26,568
42,066

15,498
26,568
42,066

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แบ่งตามประเภทสิ นทรัพย์ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ยานพาหนะ
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

40,150
5,952
46,102
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6. รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีลกั ษณะความสัมพันธ์ นโยบายในการกาหนดราคาและรายการธุ รกิ จที่สาคัญ
กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้แก่ บริ ษทั โอเชี ยนโฮลดิ้ง จากัด ซึ่ ง
ถือหุน้ ในบริ ษทั คิดเป็ นอัตราร้อยละ 32.82 ส่ วนหุ น้ ที่เหลือร้อยละ 67.18 ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
กิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย
ชื่อกิจการ
ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง จากัด (เซี่ยงไฮ้) นาเข้าและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่ องแก้วในประเทศจีน

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง อินเดีย จากัด

ดาเนินกิจกรรมทางการตลาด
ในประเทศอินเดีย

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั คริ สตัล เคลียร์ อินโนเวชัน่ จากัด

วิจยั พัฒนาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ย่อย
ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร

บริ ษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จากัด

ประกันชีวติ

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และมีผถู ้ ือ
หุน้ และกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั โอเชียน พรอพเพอร์ต้ ี จากัด

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

บริ ษทั สยามเมล์ออเดอร์เฮาส์ จากัด

จาหน่ายอุปกรณ์สานักงาน
และวัสดุสิ้นเปลือง

มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

ชื่อกิจการ
บริ ษทั กลุ่มไทยสมุทร จากัด (ประเทศไทย)

ประเภทธุรกิจ
ให้บริ การทางกฎหมาย

ลักษณะความสัมพันธ์
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน

ผูบ้ ริ หารสาคัญ

บุคคลที่มีอานาจและความ
รับผิดชอบการวางแผนสัง่ การ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อมทั้งนี้รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริ ษทั (ไม่วา่ จะทา
หน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)
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รายการบัญชี ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กาหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรื อในราคาที่ตก
ลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับแต่ละประเภทรายการมีดงั นี้
ประเภทรายการ
นโยบายการกาหนดราคา
ขาย
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ซื้ ออุปกรณ์สานักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง
ราคาตลาด
ค่าพัฒนาและดูแลรักษาเว็บไซต์
ตามที่ตกลงในสัญญา
ค่านายหน้า
ตามที่ตกลงในสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ตามที่ตกลงในสัญญา
เงินให้กยู้ มื
ตามที่ตกลงในสัญญา
เงินปันผล
ตามที่ประกาศจ่าย
รายการบัญชี กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญที่เกิดขึ้นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีดงั นี้
6.1 รายได้ จากการขายสิ นค้ า
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
รายได้จากการขายสิ นค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

136
136

203
203

2,955
136
3,091

98,807
203
99,010

6.2 รายได้ อื่น
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
รายได้เงินปั นผล
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย

-

-

9,655

-

-

-

129

207
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6.3 การซื้อสิ นค้ าและค่ าใช้ จ่าย
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
การซื้ออุปกรณ์สานักงานและวัสดุสิ้นเปลือง
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

111

100

111

100

-

-

5,600

1,400

-

-

750

-

-

-

10,342

12,015

ค่าพัฒนาเว็บไซต์
บริ ษทั ย่อย
ค่าดูแลรักษาเว็บไซต์
บริ ษทั ย่อย
ค่านายหน้า
บริ ษทั ย่อย
ค่าบริ การทางกฎหมาย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าและค่าบริ การ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ผลกระทบจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ค่าเช่าและค่าบริ การที่แสดงใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

59

61

59

61

16,199

15,970

16,199

15,970

(14,682)

-

(14,682)

-

1,517

15,970

1,517

15,970

รายการซื้ อขายสิ นค้า ที่ มีก ับบริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้องกันเป็ นไปตามเงื่ อนไขธุ รกิ จปกติ เช่ นเดี ยวกับ
รายการซื้ อขายกับกิ จการอื่นที่ไม่เกี่ ยวข้องกันและเป็ นไปตามราคาที่ตกลงร่ วมกัน ค่าบริ การที่มีกบั
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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6.4 ยอดคงเหลือระหว่างกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย

เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

2562

-

-

15
15

874
29
903

3
3

3
3

685
685

3,523
677
4,200

2,263
685
2,948

-

22,556
22,556

-

15
15

-

29
29

-

677
677

22,556
22,556

6.5 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญของกิจการ
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริ ษทั /
2563
2562
32,735
33,076
2,372
2,161
2
2
35,109
35,239

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

6.6

เงินให้ ก้ ูยืมแก่ บริษัทย่ อย
(หน่วย:พันบาท)

เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยยกมาต้นปี
เงินให้กเู้ พิ่ม
รับชาระคืน
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2563
2562
112

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
10,000
6,500
3,500
(6,500)
3,500
10,000

บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้กูย้ ืมเงิ นระยะสั้นกับบริ ษทั คริ สตัล เคลี ยร์ อินโนเวชัน่ จากัด เป็ นวงเงิ น
จานวน 10 ล้านบาท โดยกาหนดอัตราดอกเบี้ย ตามราคาตลาดบวกด้วยร้อยละ 0.10 และการรับชาระ
คืนเป็ นไปตามที่ระบุในตัว๋ สัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2563
เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

269
5,260
97,147
102,676

2562
180
4,557
46,556
51,293

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
191
98
3,439
1,523
84,839
12,070
88,469
13,691

เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกาหนด
8. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้การค้า -กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 6.4)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินทดรองจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 6.4)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม
2563
2562
135,571
212,283

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
135,571
212,278

15
(692)
134,894

29
(716)
211,596

15
(692)
134,894

903
(716)
212,465

12,483
7,997
682

44,997
11,156
294

12,438
8,138
682

44,938
11,054
283

(107)
21,055
155,949

(107)
56,340
267,936

3
(107)
21,154
156,048

3
(107)
56,171
268,636

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 วิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
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งบการเงินรวม
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า สุทธิ -

2563
132,110
2,709
767
135,586
(692)
134,894

2562
211,592
4
716
212,312
(716)
211,596

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
132,110
212,461
2,709
4
767
716
135,586
213,181
(692)
(716)
134,894
212,465

ลู กหนี้ การค้า กิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ -31 ธันวาคม 2563 และ 2562 วิเคราะห์ตามอายุหนี้ ที่
ค้างชาระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม

2562
15

29

-

15

29

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
15
903
15
903

9. สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าซื้อมาเพื่อขาย
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่
วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุหีบห่อ
สิ นค้าระหว่างทาง
สิ นค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากลูกค้า
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
สิ นค้าคงเหลือ สุทธิ -

2563
482,442
44,630
4,644
99,411
152,595
189,453
2,646
975,821

2562
559,720
42,335
11,418
86,175
139,782
184,932
3,814
1,028,176

(64,401)
911,420

(24,428)
1,003,748
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(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
482,388
559,546
44,630
42,293
4,644
11,418
99,411
86,175
152,595
139,782
189,453
184,932
3,814
2,646
975,767
1,027,960
(64,401)
911,366

(24,428)
1,003,532

ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้า สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
24,428
28,165
47,102
8,547
(7,129)
(12,284)
64,401
24,428

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดปลายปี

10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี้
ประเทศที่จดทะเบียน
จีน
อินเดีย
ไทย

บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง จากัด (เซี่ยงไฮ้)
บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง อินเดีย จากัด
บริ ษทั คริ สตัล เคลียร์ อินโนเวชัน่ จากัด

อัตราร้อยละของผูถ้ ือหุน้
2563
2562
100.00
100.00
99.99
99.99
99.99
99.99

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
6,000
6,000
6,000
6,000

ต้นปี
การลงทุนเพิ่มขึ้นระหว่างปี
ปลายปี
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11. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย:พันบาท)
ยอดตาม
บัญชี
ณ วันที่ 1

จานวนที่
เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
จานวนที่
โอนเข้า
ลดลง
(โอนออก)

ผลต่างการ
แปลง
ค่างบ
การเงิน

มกราคม
2563
ราคาประเมิน
ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
21,920
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 657,510
ที่ดิน
รวมที่ดิน - ราคาประเมิน
679,430
ราคาทุน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
626,967
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ 3,536,531
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ 110,321
สานักงาน
ยานพาหนะ
7,838
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้งและงาน
ระหว่างก่อสร้าง
25,652
รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 4,307,309
รวม
4,986,739
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร (426,392)
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ (2,597,007)
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ (99,204)
สานักงาน
ยานพาหนะ
(4,788)
รวม
(3,127,391)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,859,348

ยอดตาม
บัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2563

258,570

-

-

-

21,920
916,080

258,570

-

-

-

938,000

7,624
1,709

(47,384)
(4,848)

1,430
69,581
2,394

-

628,397
3,566,350
109,640

3,956

(3,370)

-

-

8,424

222,907
236,196

(55,602)

(73,405)
-
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175,154
4,487,965
5,425,965

(16,035)
(127,087)
(6,096)

40,412
4,836

-

(57)

(442,427)
(2,683,682)
(100,521)

(1,503)
(150,721)

3,370
48,618

-

(57)

(2,921)
(3,229,551)
2,196,414
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(2)
64

(หน่วย:พันบาท)
ยอดตาม
บัญชี
ณ วันที่ 1

จานวนที่
เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
จานวนที่
โอนเข้า
ลดลง
(โอนออก)

ผลต่างการ
แปลง
ค่างบ
การเงิน

มกราคม
2562
ราคาประเมิน
ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ที่ดิน
รวมที่ดิน - ราคาประเมิน
ราคาทุน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ

ยอดตาม
บัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2562

21,920
657,510

-

-

-

-

21,920
657,510

679,430

-

-

-

-

679,430

6,861

(4,364)
(79,723)

4,464
223,891

(6)

626,967
3,536,531

4,581

(3,988)

2,781

(94)

110,321

1,869

(2,064)

-

119,055
132,366

(90,139)

(15,690)
(134,126)
(6,217)

4,229
67,292
3,960

(712)
(156,745)

2,064
77,545

626,867
3,385,50
8
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ 107,041
สานักงาน
ยานพาหนะ
8,033
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้งและงาน
ระหว่างก่อสร้าง
137,733
รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 4,265,182
รวม
4,944,612
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร (414,931)
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ (2,530,178)
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ (97,019)
สานักงาน
ยานพาหนะ
(6,140)
รวม
(3,048,268)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,896,344
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(231,136)
-

-

7,838

(100)

25,652
4,307,309
4,986,739

-

-

(426,392)
(2,597,007)
(99,204)

-
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5
72

(4,788)
(3,127,391)
1,859,348

(หน่วย:พันบาท)
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2563
ราคาประเมิน
ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ที่ดิน
รวมที่ดิน - ราคาประเมิน
ราคาทุน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้งและงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
จานวนที่
จานวนที่
โอนเข้า
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

21,920
657,510

258,570

-

-

21,920
916,080

679,430

258,570

-

-

938,000

626,967
3,536,526
109,365

7,624
1,709

(47,384)
(4,611)

1,430
69,581
2,394

628,397
3,566,347
108,857

7,838

3,956

(3,370)

-

25,652
4,306,348
4,985,778

222,907
236,196

(55,365)

(73,405)
-

175,154
4,487,179
5,425,179

(426,392)
(2,597,007)
(98,375)

(16,035)
(127,085)
(5,985)

40,412
4,601

-

(442,427)
(2,683,680)
(99,759)

(4,789)
(3,126,563)
1,859,215

(1,503)
(150,608)

3,370
48,383

-

(2,922)
(3,228,788)
2,196,391
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8,424

(หน่วย:พันบาท)
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2562
ราคาประเมิน
ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ที่ดิน
รวมที่ดิน - ราคาประเมิน
ราคาทุน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้งและงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
จานวนที่
จานวนที่
โอนเข้า
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

21,920
657,510

-

-

-

21,920
657,510

679,430

-

-

-

679,430

626,867
3,385,508
105,853

6,860
4,581

(4,364)
(79,723)
(3,860)

8,033

1,869

(2,064)

137,733
4,263,994
4,943,424

119,055
132,365

(90,011)

(414,931)
(2,530,179)
(96,189)

(15,690)
(134,120)
(6,020)

4,229
67,292
3,834

-

(426,392)
(2,597,007)
(98,375)

(6,140)
(3,047,439)
1,895,985

(713)
(156,543)

2,064
77,419

-

(4,789)
(3,126,563)
1,859,215

4,464
223,881
2,791
(231,136)
-

626,967
3,536,526
109,365
7,838
25,652
4,306,348
4,985,778

อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีจานวน 1,993.86 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 1,929.25 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ได้ประเมินราคาที่ดินใหม่ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ (บริ ษทั
อเมริ กนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด) บริ ษทั ได้บนั ทึกมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน จานวน 938 ล้านบาท ซึ่ ง
ที่ดินมีราคาทุนเดิม 22 ล้านบาท และมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 916 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมของที่ดินใช้
เทคนิ คการประเมินมูลค่าจากวิธีเปรี ยบเทียบกับข้อมูลตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยนาราคาขายของที่ดินที่
เปรี ยบเที ยบกันได้ในบริ เวณใกล้เคี ยงกันมาปรั บปรุ งด้วยความแตกต่างของคุ ณสมบัติสาคัญ เช่ น ขนาดของ
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อสังหาริ มทรั พย์ สถานที่ ต้ งั และรู ปร่ างของที่ดิน ซึ่ งถื อเป็ นการจัดลาดับชั้นของการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ใน
ระดับที่ 2 ตามการอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.7
ในปี 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้บนั ทึกดอกเบี้ยเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนสิ นทรัพย์จานวน 1.32 ล้าน
บาท และ 0.26 ล้านบาท ตามลาดับ ต้นทุนการกูย้ ืมนี้ เป็ นต้นทุนที่เกิ ดขึ้นจากเงินกูท้ ี่กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป
โดยคานวณจากอัตราการตั้ง ขึ้ นเป็ นทุ น ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ ยถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักของเงิ นกู้ท้ งั สิ้ นที่ กู้ม าเพื่ อ
วัตถุประสงค์ทวั่ ไปในอัตราร้อยละ 3.09 ต่อปี และร้อยละ 2.10 ต่อปี ตามลาดับ
12. สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสั ญญาเช่ า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
มู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้ตามสั ญญาเช่ าและการเคลื่ อนไหวส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะบริ ษทั /
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ระหว่างปี
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

-

-

40,150
40,150
145
(498)
39,797

5,952
5,952
11,606
17,558

46,102
46,102
11,751
(498)
57,355

-

-

-

(14,118)
498
(13,620)

(4,876)
(4,876)

(18,994)
498
(18,496)

-

-

-

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

40,150

5,952

46,102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

26,177

12,682

38,859

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมของส่วนที่ตดั จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดง
ได้ดงั นี้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)
เพิม่ ขึ้น
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย
เงินจ่ายชาระ
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี

42,066
11,748
1,437
(19,850)
35,401
(19,344)
16,057

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ ในรายการต่อไปนี้ ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
18,994
1,437
7,009
1,460
28,900

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
รวม
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
18,994
1,437
5,789
1,460
27,680

13.

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2563
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่าง
ติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้า
(โอนออก)

64,026
630

1,955
108

-

738
(738)

64,656
(46,488)
18,168

2,063
(5,039)
(4,200)

-

-

ผลต่างการ
แปลงค่างบ
การเงิน

ยอดตาม
บัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2563

55

66,774
-

55
(49)
-

66,774
(51,576)
(4,200)
10,998

-

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2562
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่าง
ติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจาหน่ายสะสม
สุทธิ

ลดลง

โอนเข้า
(โอนออก)

ผลต่างการ
แปลงค่างบ
การเงิน

74,027
681

2,404
944

(13,326)
-

995
(995)

(74)
-

74,708
(55,440)
19,268

3,348
(4,407)

(13,326)
13,308

-

(74)
51

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2563
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่าง
ติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

เพิม่ ขึ้น

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้า
(โอนออก)

ยอดตาม
บัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2562
64,026
630
64,656
(46,488)
18,168
(หน่วย:พันบาท)
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

62,759
2,030

1,955
5,708

-

7,738
(7,738)

72,452
-

64,789
(45,711)
19,078

7,663
(5,597)
(4,200)

-

-

72,452
(51,308)
(4,200)
16,944
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(หน่วย:พันบาท)
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2562
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่าง
ติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจาหน่ายสะสม
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

73,178
343

2,404
2,190

(13,326)
-

503
(503)

62,759
2,030

73,521
(54,951)
18,570

4,594
(4,068)

(13,326)
13,308

-

64,789
(45,711)
19,078

14. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
790,000
655,000
790,000
655,000

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศเป็ นสกุลเงิน
บาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 1.35 – 3.85 ต่อปี
(2562 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.69 - 1.71 ต่อปี )
มูลค่ายุติธรรมของเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ มีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่ องจากมี
ระยะเวลาครบกาหนดที่ส้ ัน ซึ่ งมีมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ของลาดับขั้นมูลค่ายุติธรรมตามที่อธิ บายไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.7
15. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 6.4)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่าพลังงานค้างจ่าย
ค่านายหน้าและส่วนลดค้างจ่าย
เงินเดือนและโบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวม

2563
78,908
39,194

2562
137,044
40,193

677
16,934
11,889
7,504
2,222
36,219
193,547

685
7,825
8,347
13,249
33,202
28,878
269,423
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(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
78,908
137,044
38,941
34,165
4,200
16,679
11,889
7,557
2,222
34,875
195,271

2,948
6,880
8,347
13,249
32,241
26,995
261,869

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินยกมาต้นปี
เงินกูเ้ พิ่ม
จ่ายชาระคืน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินคงเหลือปลายปี
หัก ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบกาหนดชาระเกินหนึ่งปี

ระยะเวลาครบกาหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาว ดังต่อไปนี้

ครบกาหนดภายใน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
102,292
185,373
200,000
100,000
(2,292)
(183,081)
300,000
102,292
300,000

35,892
66,400

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
35,892
300,000
66,400
300,000
102,292

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินประกอบด้วย
1) วงเงินกูย้ มื จานวน 300 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งใน
สกุลเงินบาทโดยมีวงเงิ นกูย้ ืมจานวน 300 ล้านบาท มีกาหนดชาระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั เบิ ก
เงินกูค้ รั้งแรก โดยต้องชาระให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 โดยมีระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงิ น
ต้นเมื่อครบ 7 เดือนนับจากวันเบิกเงินกูค้ รั้งแรกและบริ ษทั ต้องจ่ายชาระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือน ส่ วนดอกเบี้ย
ชาระเป็ นรายเดื อนโดยในปี ที่ 1 - 5 มี ดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ย MLR ลบอัตราร้ อยละคงที่ และมี ขอ้ จากัด
เกี่ยวกับการดารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ได้รับการอนุ มตั ิให้พกั การชาระหนี้ เงิ นกูเ้ ป็ นระยะเวลาหกเดื อน
ตามมาตรการช่ วยเหลื อลู กค้าที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จไทย โดยให้ช าระเฉพาะดอกเบี้ ยและคิ ดอัตรา
ดอกเบี้ ยต่อปี คงเดิ ม เมื่ อครบระยะเวลาพักการช าระหนี้ บริ ษทั ต้องชาระหนี้ ตามเงื่ อนไขในสัญญาเดิ ม
ทุกประการ โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้รับการ
อนุมตั ิให้พกั การชาระหนี้เงินกูต้ ่ออีกเป็ นระยะเวลาสิ บสองเดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 มกราคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวนเงิ นกูผ้ ูกพันตามสัญญาเงิ นกูย้ ืมมีมูลค่าคงค้างจานวน 300 ล้านบาท
( 2562 : จานวนเงินกูผ้ กู พันตามสัญญาเงินกูย้ มื มีมูลค่าคงค้างจานวน 100 ล้านบาท)
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2) วงเงินกูย้ มื จานวน 535 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญากู้ยืมเงิ นระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ ง
เดียวกับ 1) ในสกุลเงินบาทโดยมีวงเงิ นกูย้ ืมจานวน 535 ล้านบาท มีกาหนดชาระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี
โดยต้องชาระให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ซึ่ งมีระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้นในปี ที่ 1 - 2
ส่ วนในปี ที่ 3 - 5 บริ ษทั ต้องจ่ายชาระคืนเงิ นต้นเป็ นรายเดื อน และชาระคืนเงิ นต้นส่ วนที่เหลื อทั้งหมดใน
งวดสุ ดท้าย ส่ วนดอกเบี้ยชาระเป็ นรายเดือน โดยในปี ที่ 1 - 2 มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ และในปี ที่ 3 - 5
มีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขการผ่อนชาระหนี้ ในจานวน
เงินต้นที่จ่ายชาระคืนเป็ นรายเดือนและขยายระยะเวลาชาระหนี้ เงินกูโ้ ดยให้ชาระคืนให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่
6 ธันวาคม 2564
เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้ทาข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ โดยเปลี่ยนแปลงจานวนเงิน
ต้นที่จ่ายชาระคืนเป็ นรายเดือนเพิ่มขึ้น โดยให้ชาระคืนให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนตุลาคม 2563
เมื่อเดือนสิ งหาคม 2562 บริ ษทั ได้ทาข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ โดยเปลี่ยนแปลงจานวนเงิน
ต้นที่จ่ายชาระคืนเป็ นรายเดือนเพิ่มขึ้น โดยให้ชาระคืนให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนกันยายน 2562
บริ ษทั ได้ชาระคืนเงิ นต้นพร้ อมดอกเบี้ยครบแล้วเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 และได้ดาเนิ นการไถ่
ถอนที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่นาไปค้ าประกันเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2562
3) วงเงินกูย้ มื จานวน 23 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ มื เงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศอีกแห่ งหนึ่ งใน
สกุลเงินบาทโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนและดาเนินงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโรงงาน
มีวงเงินกูย้ ืมจานวน 23 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีเงื่ อนไขการเบิกเงิ นกูย้ ืมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั ต้องจ่ายชาระคื นเงิ นต้นเป็ นรายไตรมาสรวม 16 งวด งวดแรกชาระในวันทาการสุ ดท้ายของเดื อน
ธันวาคม 2559 ส่ วนดอกเบี้ยชาระเป็ นรายเดือน โดยชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้เสร็ จสิ้ นในเดือนที่ 54 นับ
แต่เดือนที่มีการรับเงินกูห้ รื อไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ทาสัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงกาหนดก่อน โดยมี
ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เบิกใช้เงินกูย้ มื ดังกล่าวตามเงื่อนไข เป็ น
จานวน 19 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยครบแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562
4) วงเงินกูย้ มื จานวน 12 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ มื เงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งเดี ยวกับ
3) ในสกุลเงินบาทโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอนุรักษ์พลังงานตามเงื่ อนไข
ของโครงการที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานกาหนด มีวงเงินกูย้ มื จานวน 12 ล้านบาท เงิน
กูย้ มื ดังกล่าวมีเงื่อนไขการเบิกเงินกูย้ ืมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และมีกาหนดชาระคืนภายในระยะเวลา
5 ปี โดยต้องชาระให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ต้องจ่ายชาระคืนเงิ นต้นเป็ นรายไตรมาส
ส่ วนดอกเบี้ยชาระเป็ นรายเดือน โดยมีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกูย้ ืม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้
เบิกใช้เงินกูย้ มื ดังกล่าวตามเงื่อนไข เป็ นจานวน 12 ล้านบาท
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บริ ษทั ได้ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยครบแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 (2562 : จานวนเงินกู้
ผูกพันตามสัญญาเงินกูย้ มื มีมูลค่าคงค้างจานวน 2 ล้านบาท)
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ระยะยาว ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
เงินกู้ยืมระยะยาว
อัตราคงที่
อัตราลอยตัว

300,000
300,000

2,292
100,000
102,292

อัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
ร้อยละ (ต่อปี )
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
2.75
3.50

เงินกูย้ มื ระยะยาว

เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคา
ตามบัญชี ส่ วนเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคี ยงกับ
ราคาตามบัญชี เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ยปั จจุบนั ของเงิ นกูย้ ืมที่มีกาหนดระยะเวลาชาระคืนใกล้เคียงกับเงิ น
กูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั มีอตั ราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระบุตามสัญญา ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่
2 ของลาดับขั้นมูลค่ายุติธรรมตามที่อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.7
17. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะหักกลบกันก็ต่อเมื่ อสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษี เงิ นได้
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่ วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวตาม
วิธีหนี้สินโดยบริ ษทั ใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 และบริ ษทั ย่อยใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 - 30.9
สิ นทรัพย์ ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ (หนี้ สิน)31 ธันวาคม 2563 ที่ได้แสดงในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
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(หน่วย:พันบาท)
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า สิ นค้าเคลื่อนไหวช้า
และล้าสมัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
หนี้สินเงินคืนสุทธิจากในสิ นค้าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน
จากลูกค้า
สารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่วนลดการขายค้างจ่าย
รวม
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีต่ากว่าค่าเสื่ อมราคา
ทางภาษี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวม
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกัน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
รายได้ ในระหว่างปี (ค่าใช้จ่าย)
ในงบกาไร
ในงบกาไร
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

4,931

596
7,949

-

596
12,880

-

840

-

840

-

580

-

580

25,919
807
31,657
(30,850)
807

(3,968)
48,826
116
(794)
54,145

(2,739)
(2,739)

19,212
48,826
116
13
83,063
(83,050)
13

(93,560)

4,766

-

(88,794)

(131,502)
(225,062)
30,850
(194,212)

4,766

(51,714)
(51,714)

(183,216)
(272,010)
83,050
(188,960)
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(หน่วย:พันบาท)
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า สิ นค้าเคลื่อนไหวช้า
และล้าสมัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
หนี้สินเงินคืนสุทธิจากในสิ นค้าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน
จากลูกค้า
สารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีต่ากว่าค่าเสื่ อมราคา
ทางภาษี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวม
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกัน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
รายได้ ในระหว่างปี (ค่าใช้จ่าย)
ในงบกาไร
ในงบกาไร
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

4,931

596
7,949

-

596
12,880

-

840

-

840

-

580

-

580

25,919
30,850
(30,850)
-

(3,968)
48,826
116
54,939

(2,739)
(2,739)

19,212
48,826
116
83,050
(83,050)
-

(93,560)

4,766

-

(88,794)

(131,502)
(225,062)
30,850
(194,212)

4,766

(51,714)
(51,714)

(183,216)
(272,010)
83,050
(188,960)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนที่บริ ษทั จะได้ใช้ผลประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
18. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ดังนี้
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(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
129,594
98,052

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานต้นปี
รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

11,687
1,050
12,737

13,771
22,868
2,692
39,331

(3,802)
3,170
(13,065)
(13,697)

1,199
9,994
(6,988)
4,205

ผลประโยชน์จ่าย

(32,575)
(32,575)

(11,994)
(11,994)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานปลายปี

96,059

129,594

รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- ปรับปรุ งจากประสบการณ์

พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ลงราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยกาหนดอัตรา
ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชย
ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กลุ่มบริ ษทั จึงแก้ไขในโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับปรั บปรุ ง จากการแก้ไข
โครงการดังกล่าวทาให้กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและต้นทุนบริ การในอดี ต
เพิ่มขึ้น จานวน 22.87 ล้านบาท
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ร้อยละ
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
1.20
2.37
4.00
5.00
0.00 - 16.00
0.00 - 16.00
(จาแนกตามช่วงอายุ)
(จาแนกตามช่วงอายุ)
ร้อยละ 100 ของตาราง
ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย
มรณะไทย
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
อัตราการมรณะ
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การวิเคราะห์ ความอ่อนไหว
ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
อัตราการมรณะ

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
(7,202)
8,201
6,840
(6,149)
(7,609)
4,671
351
(349)

ในระหว่างปี 2562 อัตราดอกเบี้ ยระยะยาวปรั บลดลงอย่างมาก ส่ งผลต่ออัตราคิ ดลดที่ นักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยตั้งสมมติ ฐานไว้จากอัตราร้ อยละ 2.37 เป็ น 1.46 กลุ่ ม บริ ษัทได้ พิ จารณาบันทึ กภาระผู กพัน
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนเงิ น 10.27 ล้านบาท และรั บรู ้ ตน้ ทุ นบริ การในอดี ตในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นด้วยจานวนเดียวกัน และสาหรับข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนไปจากที่
ได้แสดงไว้
การวิเคราะห์ การครบกาหนดของการจ่ ายชาระผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุทกี่ าหนดไว้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
14,071
8,649
30,884
50,149
343,927
513,264
388,882
572,062

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี - 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

19. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด 2535 บริ ษทั ต้องสารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้ อยละ 5 ของ
กาไรสุ ทธิ หลังจากหักส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าสารองนี้ จะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ (ถ้ามี) 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สารองนี้ไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้
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20. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
20.1 ส่ วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรจากการตีราคาที่ดินใหม่
รวม

753

4,121

191

3,883

(58,911)
(58,158)

(892)
3,229

(59,705)
(59,514)

(3,220)
663

2,739
51,714
54,453

841
841

2,739
51,714
54,453

841
841

20.2 การกระทบยอดระหว่างจานวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ อัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
2563

กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามา
หักในการคานวณกาไรทางภาษี
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายใน
การคานวณกาไรทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรื อกาไรที่ไม่ตอ้ ง
นามาคานวณกาไรทางภาษีและค่าใช้จ่ายที่หกั เป็ น
รายจ่ายได้เพิ่มในทางภาษี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากความแตกต่าง
ของอัตราภาษีสาหรับบริ ษทั ย่อย
รวมรายการกระทบยอด
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

จานวนภาษี
(พันบาท)
(304,053)
(60,811)

งบการเงินรวม

อัตราภาษี
(%)
20.00

2562
จานวนภาษี
อัตราภาษี
(พันบาท)
(%)
21,363
4,273
20.00

3,399

(1.12)

1,908

8.93

(3,976)

1.31

(2,542)

(11.90)

3,230
2,653
(58,158)

(1.06)
(0.87)
19.13

(410)
(1,044)
3,229

(1.92)
(4.89)
15.11
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งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563

กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามา
หักในการคานวณกาไรทางภาษี
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายใน
การคานวณกาไรทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรื อกาไรที่ไม่ตอ้ ง
นามาคานวณกาไรทางภาษีและค่าใช้จ่ายที่หกั เป็ น
รายจ่ายได้เพิ่มในทางภาษี
รวมรายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

จานวนภาษี
(พันบาท)
(290,756)
(58,151)

อัตราภาษี
(%)
20.00

2562
จานวนภาษี
อัตราภาษี
(พันบาท)
(%)
12,217
2,443
20.00

2,077

(0.71)

762

6.24

(3,440)
(1,363)
(59,514)

1.18
0.47
20.47

(2,542)
(1,780)
663

(20.81)
(14.57)
5.43

21. การบริหารจัดการทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท ในการบริ ห ารทุ น ของบริ ษ ัท นั้น เพื่ อ ด ารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย
อื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงิ นทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ การออกหุ น้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินรวมมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเท่ากับ 0.88:1
และ 0.72:1 ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั มี อตั ราส่ วนหนี้ สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น
เท่ากับ 0.88:1 และ 0.73:1 ตามลาดับ
22. เงินปันผลจ่ าย
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ
อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.57 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 12.16 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น
แล้วในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิ
ให้จ่ายเงิ นปั นผลจากการดาเนิ นงานสาหรั บปี 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.57 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 12.16ล้านบาท
บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นแล้วในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
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23. กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักที่ถือในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ซึ่ งมีจานวน 21,330,715 หุ ้น กลุ่มบริ ษทั ไม่
มีเครื่ องมือทางการเงินและสัญญาอื่นที่ก่อหุ ้นสามัญเทียบเท่า
24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายที่สาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังต่อไปนี้ ได้จดั ประเภทตามลักษณะ
ซึ่งรวมไว้ในกาไรก่อนภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
2563
2562
97,362
(15,718)
184,817
378,769
386,048
532,356
160,609
335,419
174,754
161,152
57,224
131,370
59,285
275,167
335,989
1,395,266 1,859,337

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าพลังงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
97,200
(18,779)
184,817
378,769
373,071
511,048
160,570
335,370
175,199
160,611
57,004
130,891
58,570
281,053
327,992
1,387,484 1,825,902

25. กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานของบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงิ นที่ บริ ษทั จ่ายสมทบให้ กองทุนสารองเลี้ ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุ นซี
ไอเอ็มบีพริ นซิ เพิล จากัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณี ที่ลาออกจาก-งานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ ยง
ชีพของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบให้กบั กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพเป็ นจานวนเงิน 9.86 ล้านบาท และ 11.28 ล้านบาท ตามลาดับ
26. สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากการได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ นจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว ดังนี้
เลขที่บตั รส่งเสริ มการลงทุน
ลงวันที่
ประเภทกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริ ม
สิ ทธิประโยชน์ที่สาคัญที่ได้รับตามบัตรส่งเสริ มการลงทุน
1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริ มไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนรวมกันไม่
เกิน 72 ล้านบาท มีกาหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจาก
ได้รับบัตรส่งเสริ ม
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63-0275-1-07-1-0
5 มีนาคม 2563
ประเภท 2.4.2 : กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว
ต้องนาเข้าภายในวันที่ 5 มีนาคม 2566
ยังไม่เริ่ มดาเนินการ

ในฐานะที่เป็ นกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขและข้อกาหนดใน
บัตรส่ งเสริ ม
27. ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
กิ จการผลิ ตและจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์เครื่ องแก้วสาหรั บใช้บ นโต๊ะ อาหารส าหรั บ ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์เดียวกัน กิจการมีเพียงหนึ่ งส่ วนงานที่รายงานคือ โรงผลิต ส่ วนงาน
ที่ รายงานอ้า งอิ ง จากรายงานภายในของกลุ่ ม บริ ษ ทั ซึ่ งถู ก สอบทานโดยผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจสู ง สุ ดด้า นการ
ดาเนินงาน คือกรรมการผูจ้ ดั การซึ่ งเป็ นผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานเพื่อการจัดสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงาน
ทั้งนี้ ผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานใช้ก าไรจากการดาเนิ นงานในการพิ จารณาผลการ
ดาเนินงาน
ยอดขายทางภูมิศาสตร์ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวม

2563
331,451
780,224
1,111,675

2562
496,087
1,371,121
1,867,208

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
331,430
495,174
776,167
1,329,526
1,107,597
1,824,700

28. เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินกูย้ มื
ระยะสั้น เงินกูย้ ืมระยะยาว กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และ
มีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
28.1 ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิ จกรรมของกลุ่ มบริ ษ ทั ย่อมมี ความเสี่ ยงทางการเงิ นที่ หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด
รวมถึงความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา)
ดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงด้านราคา (
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่ม
บริ ษทั จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาให้เสี ยหายต่อผลการ
ดาเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ กลุ่มบริ ษทั จึงใช้เครื่ องมืออนุ พนั ธ์
ทางการเงิน เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น
การจัดการความเสี่ ยงดาเนิ นงานโดยส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปตามนโยบายที่อนุ มตั ิ
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั จะชี้ประเด็น ประเมิน และป้ องกันความเสี่ ยง
ทางการเงิ น ด้ว ยการร่ วมมื อกัน ท างานอย่ า งใกล้ชิ ดกับ หน่ ว ยปฏิ บ ัติ ง านต่ า งๆ ภายในกลุ่ ม บริ ษัท
คณะกรรมการจัดการความเสี่ ยงจะก าหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่ อจัดการความเสี่ ยงและนโยบายที่
เกี่ ยวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรรวมถึ งนโยบายสาหรับความเสี่ ยงที่ เฉพาะเจาะจง เช่ น ความเสี่ ยงจาก
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อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงการให้สินเชื่ อ การใช้ตราสารทั้ง
ที่เป็ นอนุ พนั ธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุ พนั ธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่ วนเกินในการ
จัดการความเสี่ ยง
28.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศซึ่ งเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลักเป็ นดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ความเสี่ ยง
จากอัตราแลกเปลี่ ยนเกิดขึ้นจากรายการธุ รกรรมในอนาคต การรับรู ้ รายการของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
และเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
กิ จ การในกลุ่ ม บริ ษ ัท ใช้สั ญ ญาอัต ราแลกเปลี่ ย นล่ ว งหน้า เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศโดยมี คู่สัญญาเป็ นส่ วนงานบริ หารเงิ นของกลุ่ มบริ ษทั และส่ วนงาน
บริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั รับผิดชอบในการป้ องกันความเสี่ ยงของฐานะสุ ทธิ ในแต่ละสกุลเงินโดยใช้
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าโดยมีคู่สัญญาเป็ นสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญอัน
เกี่ ยวเนื่ องจากการที่ กลุ่ มบริ ษทั มีธุรกรรมที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ยอดคงเหลื อของสิ นทรั พย์และ
หนี้สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ มีดงั นี้

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร
หยวน
เยน
รู ปีอินเดีย

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร
หยวน
เยน
รู ปีอินเดีย

(หน่วย:พันหน่วยในเงินตราต่างประเทศ)
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
2563
2562
2563
2562
2563
2562
562
24,372
77
188
29.9083
29.9794
89
85
144
34
36.9664
33.5795
10,660
15,394
1,327
989
4.5611
4.2629
4,214
12,500
0.2869
0.2723
5,461
12,389
610
2,693
0.3877
0.4043
(หน่วย:พันหน่วยในเงินตราต่างประเทศ)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
2563
2562
2563
2562
2563
2562
562
24,372
77
188
29.9083
29.9794
89
85
144
34
36.9664
33.5795
7,353
7,667
1,062
4.5634
4.2558
4,214
12,500
0.2869
0.2723
80
0.4495
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สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้าเพื่อลดความเสี่ ยงจากความผันผวน
ของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่ งครบกาหนดไม่
เกิน 1 ปี ดังนี้
(หน่วย:ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2562
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
12.93 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (30.04 - 30.18 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
9.98 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (29.97 - 30.14 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
4.13 ล้านเยน (29.19 บาทต่อ 100 เยน)

387.48
296.85
1.14

28.3 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
รายได้และกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนกับการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ธุ รกรรมทั้งหมดที่ใช้อนุ พนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ยต้องได้รับอนุ มตั ิจากผูอ้ านวยการฝ่ าย
การเงินก่อนเข้าทารายการ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินกูย้ มื ที่มีอตั ราดอกเบี้ย อย่างไรก็
ตาม เนื่ องจากหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่า
28.4 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่
เหมาะสมเพื่ อท าให้ เชื่ อมั่นได้ว่าได้ขายสิ นค้าและให้ บริ การแก่ ลู กค้าที่ มี ประวัติสิ นเชื่ ออยู่ในระดับที่
เหมาะสม โดยกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายจากัดวงเงินการทาธุ รกรรมกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม
28.5 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
การจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบหมายถึงการดารงไว้ซ่ ึ งเงินสดและหลักทรัพย์ที่มี
ตลาดรองรับอย่างเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงิ นทุนที่เพียงพอและความสามารถในการบริ หาร
ความเสี่ ยง ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั ตั้งเป้ าหมายจะดารงความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนโดยการ
รักษาวงเงิ นสิ นเชื่ อให้มีความเพียงพอ เนื่ องจากลักษณะปกติทางธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงิ นสดเข้า
ออกเป็ นจานวนเงินค่อนข้างสู ง
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28.6 การบัญชี สาหรับอนุพนั ธ์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาในอนุ พนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงินซึ่ งส่ วนมากจะประกอบด้วยสัญญา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า เครื่ องมือทางการเงิ นดังกล่าว จะถู กบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม
และจะมีการปรับมูลค่าให้แสดงในมูลค่ายุติธรรมใหม่ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กาไรหรื อขาดทุนจาก
การปรับมูลค่ายุติธรรมจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิ นที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ได้แก่ราคาตลาดของเครื่ องมื อทาง
การเงินที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ ณ วันที่รายงาน ซึ่ งราคาดังกล่าวได้แสดงมูลค่าปั จจุบนั ของเครื่ องมือทาง
การเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์
28.7 การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
การวิเคราะห์เครื่ องมือทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
 ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรั บปรุ ง)ในตลาดที่มีสภาพคล่ องสาหรั บ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
 ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลราคา)
สาหรับสิ นทรัพย์ (จากราคานั้นหรื อหนี้สินนั้น
 ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถ
สังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ราคาตามบัญชี ของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดลู กหนี้ การค้า ลู กหนี้ ระยะสั้นอื่ น เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้ระยะสั้นอื่น มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกาหนดที่ส้ นั
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิ นที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวมีมูลค่าใกล้เคียงกับ
ราคาตามบัญชี ส่ วนเงิ นกูย้ ืมระยะยาว จากสถาบันการเงิ นที่ มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ มีมูลค่ามูลค่ายุติธ รรม
ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่สถาบันการเงิน
ที่กลุ่มบริ ษทั ใช้บริ การเสนอให้กบั เงิ นกูย้ ืมที่มีกาหนดระยะเวลาชาระคืนใกล้เคียงกับเงิ นกูย้ ืมของกลุ่ม
บริ ษทั มีอตั ราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระบุตามสัญญา
มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 เป็ นสิ นทรัพย์สุทธิจานวน 4.86 ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้ากาหนดโดยใช้อตั ราตลาดของ
แต่ละสัญญาที่คานวณโดยสถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
มู ล ค่ า ยุติธ รรมของสั ญ ญาอนุ พ นั ธ์ ท างการเงิ น ได้แก่ สั ญญาแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
ล่วงหน้ากาหนดโดยใช้อตั ราตลาดซึ่ งสะท้อนความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อของกลุ่มบริ ษทั ที่คานวณโดย
สถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน การวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิ คการประเมิน
มูลค่านี้ ใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ที่มีอยูแ่ ละอ้างอิงจากประมาณการของกิจการ
เองมาใช้นอ้ ยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ ซึ่ งถือเป็ นข้อมูลระดับที่ 2
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29. การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ ิ นทีเ่ กิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1
เพิ่ม *(ลด)
เพิ่มขึ้น การแปลงค่า ผลต่างจาก
ณ วันที่ 31
มกราคม 2563
อัตรา
การแปลงค่า ธันวาคม 2563
แลกเปลี่ยน งบการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า**
รวม

655,000
102,292
42,066
799,358

135,000
197,708
(19,850)
312,858

13,185
13,185

-

-

790,000
300,000
35,401
1,125,401
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1
เพิ่ม *(ลด)
เพิ่มขึ้น การแปลงค่า ผลต่างจาก
ณ วันที่ 31
มกราคม 2562
อัตรา
การแปลงค่า ธันวาคม 2562
แลกเปลี่ยน งบการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

585,000
185,373
770,373

70,000
(83,081)
(13,081)

-

-

-

655,000
102,292
757,292

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุ ทธิ รวมจานวนเงินสดรับและเงินสดชาระคืนในงบกระแสเงินสด
**ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
(หมายเหตุ 5)
30. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
30.1 ภาระผูกพันทีเ่ ป็ นข้ อผูกมัดตามสั ญญาเช่ าดาเนินงาน กรณีทกี่ ลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า 30.1.1 กลุ่มบริ ษทั ทาสัญญาเช่ าดาเนิ นงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้เพื่อการเช่ าอาคาร สานักงานพร้ อมสิ่ ง
อานวยความสะดวก อุปกรณ์สานักงาน และยานพาหนะ ยอดรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ในอนาคตตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

2563
3,001
3,462
6,463
138

2562
45,448
39,406
84,854

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
2,382
44,550
3,462
39,406
5,844
83,956

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าบริ การที่เกี่ ยวข้อง
จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่ม
บริ ษทั ได้รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้สาหรับสัญญาเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่าบริ การที่เกี่ยวข้องที่
เคยจัดประเภทเป็ นสั ญญาเช่ า ดาเนิ นงานด้วยมู ล ค่ า ปั จจุ บ ันของเงิ น จ่ า ยช าระตามสั ญ ญาเช่ า ที่
เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 5
30.1.2 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติ มีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี บริ ษทั ต้อง
ชาระค่าใช้ก๊าซธรรมชาติ และค่าใช้ท่อเป็ นรายเดือนในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
30.1.3 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการทาสั ญญาซื้ อขายแก๊ส มีระยะเวลาของสัญญา 8 ปี บริ ษทั ต้องชาระค่า
ใช้ออกซิ เจนเหลว และค่าบริ การบาบัดน้ าเป็ นรายเดือนในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
30.2 หนังสื อคา้ ประกันจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ มบริ ษทั มี หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการที่ กลุ่ มบริ ษทั ได้ให้สถาบัน
การเงินในประเทศออกหนังสื อสัญญาค้ าประกันการขายสิ นค้าและการใช้ไฟฟ้าเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น28.29
ล้านบาท (2562 : 25.53 ล้านบาท)
30.3 ภาระผูกพันฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันฝ่ ายทุนจากการซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ น 22.53 ล้านบาท (2562 : 184.65 ล้านบาท)
31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
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MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS
Performance for the Period Ended December 31, 2020
In 2020, Ocean Glass Public Company Limited and its subsidiaries (“the Company”) reported consolidated revenues
of Baht 1,116.00 million, decreased by 41.21% compared to last year. Sales revenues reported at Baht 1,111.68
million, decreased by 40.46%, majorly due to the Covid-19 pandemic situation causing economic crisis and disruption
in tourism and hospitality industries resulting into lesser demand in the marketplace. Increased freight charges and
lack of the container availability especially in the last quarter of 2020 caused further reduction in sales. Export sales
declined by 43.10% while domestic sales declined by 33.19%. Domestic sales portion ended up at 29.82% and export
sales stood at 70.18% of the total sales revenue.
The Company reported other income at Baht 4.32 million from mold supplier, transportation, sales of scraps, and
obsolete equipment.
Gross profit margin increased from 33.48% to 36.46% from last year, due to favorable energy prices and improved
production efficiency. Being in line with decreased sales, total expenses reduced by Baht 1,395.27 million,
a decrease of 24.96% over 2019. The company could do so account of tight budget control; however, due to the
increment of temporary shutdown expenses and the adjustment of severance payment for labor retirement benefits,
the Company reported net loss of Baht 245.89 million. Loss per share reported at Baht 11.53.

Statement of Comprehensive Income
2020
(Million Baht)
1,111.68

2019
(Million Baht)
1,867.21

Change
(%)
(40.46)

- Domestic Sales

331.45

496.09

(33.19)

- Export Sales

780.23

1,371.12

(43.10)

-

21.69

(100.00)

4.32
1,116.00

9.53
1,898.43

(54.68)
(41.21)

Cost of goods sold

706.37

1,242.09

(43.13)

Temporary shutdown expenses

206.42

123.35

67.35

50.79

9.71

423.06

Selling expenses

227.48

311.03

(26.86)

Administrative expenses

144.92

173.16

(16.31)

Sales

Foreign exchange gain
Other income
Total revenues

Loss on the decline in value of inventory
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2020
(Million Baht)
59.29
1,395.27

Foreign exchange loss
Total expenses
Profit (loss) from operating activities

-

2019
(Million Baht)
1,859.34

Change
(%)
100.00
(24.96)

(279.27)

39.09

(814.03)

Finance costs
Profit (loss) before income tax expense

24.78

17.73

39.75

(304.05)

21.36

(1,53.27)

Income tax expense (income)
Net profit (loss) for the year

(58.16)
(245.89)

3.23
18.13

(1,901.11)
(1,455.99)

Other comprehensive income (loss) for the year, net of tax
Total comprehensive income (loss) for the year

218.98
(26.91)

(6.26)
11.87

3,595.34
(326.71)

Basic earnings (loss) per share (Baht)

(11.53)

0.85

(1,456.47)

Cost of goods sold
Total cost of goods sold presented at Baht 706.37 million, decreased by 43.13% from last year along with the
decline in sales value and favorable energy prices.

-

Temporary shutdown expenses
Temporary shutdown for maintenance and inventory management caused expense of Baht 206.42 million,
increased by 67.35% compared to the last year.
On July 13, 2020, the Company reported the Stock Exchange of Thailand regarding temporary shutdown of
Crystalline Furnace (Furnace C) and Sodalime Furnace (Furnace B) for scheduled maintenance and inventory
management. The shutdown period was from April, 2020 until 1st quarter of 2021. The temporary shutdown was
not affect to supply chain and product delivery to customers.

-

Loss on the decline in value of inventory
The Company presented loss on the decline in value of inventory at Baht 50.79 million, increased by 423.06% due
to provision of obsolete of raw material, over cullet used from production and long-aged finished products and
spare parts.

-

Selling and administrative expenses
Selling expenses presented at Baht 227.48 million decreased by 26.86%, and administrative expenses presented
at Baht 144.92 million, decreased by 16.31% from the last year, respectively, in line with decline sale volume and
operating expense controlled measurements. In 2019, the Company recognized the adjustment expense of
severance payment for labor retirement benefits according to Labor Protection Act amounted Baht 22.87 million.

-

Foreign exchange loss
Loss on foreign exchange presented at Baht 59.29 million, increase by 100.0% from forward contract.
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-

Finance costs
Finance costs presented at Baht 24.78 million, increased by 39.75% due to increment in interest expenses of
loans.

-

Other comprehensive income (loss), net with tax
Other comprehensive income presented at Baht 218.98 million, increased Baht 225.24 million from gain on land revaluation
and the result of re-measurement of employee benefit obligation.

Statements of Financial Position as at December 31, 2020
2020
(Million Baht)
1,191.80

2019
(Million Baht)
1,342.80

Change
(%)
(11.25)

Non-Current Assets
Total Assets

2,248.00
3,439.80

1,886.40
3,229.20

19.17
6.52

Current Liabilities

1,004.90

966.20

4.01

Non-Current Liabilities
Total Liabilities

601.10
1,606.00

390.20
1,356.40

54.05
18.40

Total Shareholders’ Equity

1,833.80

1,872.80

(2.08)

Total Liabilities and Shareholders’ Equity

3,439.80

3,229.20

6.52

Current Assets

 Total Assets
As of 31 December 2020, total assets presented at Baht 3,439.80 million, increased by 6.52% as per details below:
- Cash and cash equivalent increased by 100.18% from short-term loans and draw down long-term loan as loan
agreement in order to manager cash flow from operations, investment in assets and dividend payment during the year.
- Trade and other receivables decreased by 41.80%, from decline in sale value and advance payment for purchasing
machine and equipment.
- Inventories decreased by 9.20% from reduce productivity of finished goods and recognized more provision on
obsolete inventories.
- Property, plant and equipment increased by 18.13% from gain on land revaluation and the depreciation net with
investment in machine and equipment assets during the year.
- Right-of-Use Assets amounted to Baht 38.86 million, according to TFRS16 – Leases.
 Total Liabilities
As of 31 December 2020, total liabilities presented at Baht 1,606.00 million, increased by 18.40%, from short-term and
long-term loans, and recognized lease liabilities according to TFRS No.16 – Leases
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 Total Shareholders’ Equity
Total shareholders’ equity presented at Baht 1,833.80 million, decreased by 2.08% from net loss of the year, net with
dividend payment, gain on land revaluation and the result of re-measurement of employee benefit obligation.

Financial Ratio Analysis
Profitability Ratio
Gross Profit Margin
Operating Profit (loss) Margin
Net Profit (loss) Margin
Return on equity
Basic earnings (loss) per Share

Unit
%
%
%
%
Baht / Share

Jan – Dec 2020
36.46
(20.18)
(22.03)
(13.27)
(11.53)

Jan – Dec 2019
33.48
0.42
0.96
0.97
0.85

Efficiency Ratio
Return on Assets

Unit
%

Jan – Dec 2020
(8.38)

Jan – Dec 2019
1.20

Liquidity Ratio
Current Ratio
Quick Ratio
Average Collection Period
Inventory Days
Accounts Payable Days
Cash Cycle

Unit
Times
Times
Day
Day
Day
Day

31 Dec 2020
1.19
0.26
56
289
60
285

31 Dec 2019
1.39
0.33
39
174
44
169

Leverage & Financial Policy
Debt to Equity Ratio
Interest Coverage Ratio
Debt Service Coverage Ratio

Unit
Times
Times
Times

31 Dec 2020
0.88
(4.22)
(0.13)

31 Dec 2019
0.72
11.29
0.60

According to the liquidity ratio and financial leverage policy, the analysis showed that the Company still has liquidity
and sufficient cash for interest payment and other financial obligations. Moreover, the Company was able to maintain
debt to equity ratio according to the restriction of long-term loans from local financial institutions.
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BUSINESS STRUCTURE
1. Business Overview
Ocean Glass Public Company Limited was established in 1979 with the registered capital of 100 million Baht. The
objective is to manufacture and sell dining table glassware under investment promotion from Board of Investment (BOI)
in an early stage of business operation. In 1993, the Company was transformed into a public company and listed in
the Stock Exchange of Thailand. Presently, the Company’s registered capital is 500 Million Baht, with paid-up
registered capital of 213.31 million Baht.
The Company’s main business is manufacturing and selling of dining table glassware worldwide over 90 countries
under Ocean trademarks for soda-lime glassware, and Lucaris trademark for premium level of lead-free crystal glass.
The Company aims for production of high quality glass designed to respond for customer demands of both designprinted and plain glass products with modern production technology and machineries.
For marketing and sales, the customer targets are classified into three groups, including customer group in food and
beverage business (Food Service), retail customer group that purchases for household use (Retail), OEM, and institute
customer group that uses glassware as premium (B2B).

Vision, Mission, Core Value, and Business Strategies
Vision
Mission
Core Value

To be a world-class market leader through business innovation, corporate values and operational excellence,
while consistently maintaining customer satisfaction and achieving business growth and profitability
Providing Life’s Pleasure with Quality Glassware
Quality, Honesty & Integrity, Opportunity, Respect for the Individuals

The Board of Directors formulates vision, mission and core value of the organization for determination of united
direction and target. Vision is the determinant of highest expectation vision. Mission is the practice adhered by the
organization in business operation. Core value is the mutual principle applied by the executives and employees for
operation to achieve target. The Company’s strategies were reviewed and adjusted to reflect the changes of economic
and market environment, while maintaining context of the Company's vision.
In 2020, the Board of Directors reviewed the Company’s vision and agreed to formulate a strategy by focusing on the
increment of market share in the core market and expanding product distribution in extended markets, e-commerce
channel, along with creating demand in high value products to increase profits. However, with the epidemic crisis of
the novel COVID-19 , the tourism industry, hotels, and restaurants are disrupted, causing less demand in the market.
The Board of Directors and the management, therefore, adjusted the Company’s strategies by focusing sales in
domestic market through e-commerce distribution channel.
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The Company adopted Balanced Scorecard method by applying four perspectives:
1) Financial perspective
2) Customer perspective
3) Internal business process perspective, and
4) Learning and growth perspective.
In addition, the Company defines Key Performance Indicator of each business unit to be aligned with the performance
management based on the strategy and business plan.

Significant Changes and Developments for the Past 5 Years
2016

The Company established a subsidiary, Crystal Clear Innovation on 31 August 2016 with registered
capital 100,000 Baht for the purpose of creating understanding of product demand in the market and
develop e-commerce channel.

2017

Lucaris Desire Collection with Aerlumer signature won the China Good Design Award for the year 2017.

2018

Lucaris Desire Collection won iF Design Award 2018 from Germany. The Award was recognized
worldwide as an arbiter of the good quality design.

2019

Lucaris RIMS Collection won Good Design Award 2019 (GMARK) from Japan, and Design Excellence
Award 2019 (Demark) from Department of International Trade Promotion, Thailand.
Ocean CONNEXION Collection won Tableware International Awards 2019 from England
The Company also won Thai Star Packaging Awards 2019 from Department of Industrial Promotion,
Thailand

2020

Officially launched e-commerce platform www.ocean-tableware.com to sell products online.
The Company won world class design award.
1. Lucaris ‘Element’ won Design Excellence Award 2020, Thailand
2. Lucaris ‘Rims’ won Golden Pin Design Award 2020, Taiwan
3. Lucaris ‘Desire’ won Golden Pin Design Award 2020, Taiwan
4. Ocean ‘Centique’ won Golden Pin Design Award 2020, Taiwan
5. Ocean ‘Centique’ won iF Design award 2020, Germany
6. Ocean ‘Centique’ won Design Excellence Award 2020, Thailand

146

Group Structure of the Company and its subsidiaries

Ocean Glass Public Company Limited
100%
Ocean Glass Trading
(Shanghai) Co., Ltd.

99.99%
Crystal Clear Innovation
Company Limited

99.99%
Ocean Glass Trading India
Private Limited

Ocean Glass Public Company Limited has commenced the business engagement of manufacture and distribution of
glassware for use on dining table since 1979. Later, in 2006, the Company registered to establish Ocean Glass
Trading (Shanghai) Co., Ltd. for business engagement in import and distribution of Ocean Glass products in Republic
of China. In 2013, the Company registered to establish Ocean Glass Trading India Private Limited in New Delhi, India
for expansion of distribution channel and market development. In 2016, the Company registered to establish Crystal
Clear Innovation Co., Ltd. in Thailand for research and product development.
Company/Address

Type of
Business

Registered
Capital

Shares
Type

Number of
issued
shares

Paid-up
capital

Shares holding
Number of

% Shares

Shares
Ocean Glass Trading (Shanghai) Ltd. Importer and
Room 1902, Jin Hang Tower, 83 Wan
Distributor of
Hang Du Road, Jing An District,
Ocean Glass’s
Shanghai, People’s Republic of China
Products
Tel :8+ 6 ( 9505 6135 (21
Fax : +86 (21) 6135 9428
Ocean Glass Trading India Private
Business
Limited
engagement as
574 Third Floor, Main Road, Chirag
permitted by
Delhi, New Delhi, India 110017
laws of India
Tel : +91 (11) 4183 4111
Crystal Clear Innovation Co., Ltd.
Research and
75/88-91 Sukhumvit 19 (Soi Wattana)
Product
North Klongtoey, Wattana, Bangkok
Development
10110

USD
150,000

Common
Share

5,636

USD
150,000

5,636

100.00

INR
500,000

Common
Share

50,000

INR
500,000

49,999

99.99

Baht
100,000

Common
Share

20,000

Baht
100,000

19,998

99.99
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2. Business Operation
Our Products
All of the Company’s products are glassware for use on dining table. The products are manufactured through high
technology, quality, and modern design, proper for use with distinct and beautiful colorful printing designs. As a result,
our products are needed in the markets. The Company has been certified in accordance with ISO 9001:2008, OHSAS
18001:2007, TIS 18001:1999 and TIS 2546-603 standards.
Glassware products of the Company are distributed under Ocean trademarks for soda lime glassware and Lucaris
trademark for lead-free crystalline glassware in premium level. Such trademarks have been widely accepted by the
customers with quality equal to work market leaders. The products are distributed directly and through both abroad
and local distributor networks.
The Company’s products are classified into 3types in accordance with production process as follows.
1) Blownware: long cylinder or rectangular shape feature with thin wall glassware produced by Press & Blow Process
e.g. glass and storage jar;
2) Pressware: round and flat glassware with handle or other shapes with thick wall glassware produced by Press
Process e.g. plate, bowl, saucer, vase, beer mug, etc.
3) Stemware: glassware with high stem for holding without handle produced by Glass Blow & Blow and Press
Process.

Marketing and Competition
The Company sells glassware products both in domestic and export to foreign countries worldwide. In 2020, domestic
sales portion ended up at 29.8% and export sales stood at 70.2% of the total sales revenue. There are 3 main
customers as follows.
1) Food Service or the customer that run beverage and food service business such as hotel and restaurant, etc.
2) Retail or the customer that runs retail business such as retail stores
3) Business to Business (B2B) or the customers that are companies, shops or governmental agencies using the
Company’s products for sales promotion or gift such as beverage companies and banks
Competition in the Industry
With the epidemic of the novel COVID-19, the disruption of tourism industry, hotels, and restaurants affected to less
demand in the market. In addition, distribution channels to other countries are restricted from anti-epidemic measures.
Excess capacity from table glassware producers resulting in oversupply and intense price competition. In addition,
baht appreciation allowed domestic trader import substation products affecting to B2B, Medium, and Small
Restaurants.
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The company continues to carry out marketing activities to promote brand awareness in core markets, Thailand, China,
India, and Vietnam, by focusing on social media marketing activities. In 2020, Ocean brand conducted customer
satisfaction survey in products, delivery and sales satisfaction, which has satisfaction rate at 89.4% in Thailand and
70.4% in China and India. For Lucaris, brand awareness through social media, Facebook, increased to 240,000 from
38,227 followers in 2019 and 147,000 followers in Weibo China. In addition, New Year Gift Set was accepted in the
market and has increased sales of festive gift sets by 33% compared to 2019.

Production for Sales
The Company’s factory is located at Bangpoo Industrial Estate, Samut Prakarn Province on the area of 82-2-11.5 rais. At
present, the main machineries comprise of 3 glass furnaces, 12 sets of glass forming machine and glass oven (production
lines). The 3rd furnace and the 12th glass-forming machine were finished for installation and started actual production in 2010.
Total production capacity as of 31 December 2020 is as follows.
Actual Capacity (Ton)
Actual Capacity (Million Pieces)

2020
27,094
64

2019
50,310
121

2018
54,087
132

2017
50,154
123

2016
51,944
126

Remark : In 2020, the Company temporary shutdown Sodalime Furnace (Furnace B) and Lucaris Furnace (Furnace C) on 26 March 2020
and 1 April 2020 respectively, in order to maintenance and balance stocks inventory. In addition, Sodalime Furnace (Furnace A) is still
operate as usual.

Raw Materials
The main raw materials of the Company are small quartz, limestone and glass scraps which can be procured from
foreign and domestic raw material sources without shortage. The Company has continuously procured other important
raw materials and chemicals such as soda ash from domestic distributor in several countries through execution in
accordance with general procurement standard.
Environmental Impact
The Company emphasizes and adheres as the policy in high quality manufacture and work safety with minimum
negative environmental effect. Therefore, the executives have supported all level of employees to comply with ISO
9001:2008 Quality Standard including the application of OHSAS 18001:2007 occupational health and safety standard
system in the entire organization.
In addition, the Company aims to the excellence of product manufacture and service provision and operates with
concern and care in environmental and natural conservation under below operations of the Company.
• Abatement of air pollution and sewage in all production processes
• Decrease in usage, increase in recycle and use in other purposes as well as loss management
• Focus on safety of all employees in every establishment of the Company
The Company was certified ISO 14001 Environmental Management System Standard on February 9, 2016.
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3. Risk Factors
Risk from the spread of the novel COVID-19
-

The Company has assessed the risks, impacts and opportunities that may arise from the novel COVID-19, in order
to operate business under critical situations.
The Company places great emphasis on the health and safety of the employees, business partners, and
customers by performed risks assessment in the event of employee or his/her relatives being infected or in case
if the government declared for suspension or emergency situation. The Company, therefore, prepared preventive
measurement to accommodate incidents that may arise and implemented the preventive action plans on March
2020. The preventive measurement included traveling suspension policy, screening visitor before entering into
office and factory with temperature screening and filling in risk assessment form, distributed hand gel to
employees. From March until April 2020, the Company allowed employees working from home to prevent the
infection and the spread of the novel COVID-19. In this regard, the Company has prepared and improved its
information technology system in order to enhance work efficiency and security of the Company’s information.

-

Market Risk
This situation caused less demand of the products in the market. Domestic and export sales were slowed down.
The management, therefore, decided to temporary shutdown in order to mitigate the impact from the increased of
inventories and expenses in order to reduce the impact.

Foreign Exchange Rate Fluctuation Risk
The Company has exported products for sales in foreign counties. The revenue incomes mostly are foreign currency.
As a result, fluctuation in foreign exchange is directly affected to the Company’s turnover. The Company has managed
risk in order to reduce such effect by using forward contracts to reduce its exposure to currency fluctuations.
Liquidity Risk
The Company sells and procures production under condition of cash and credit. As the economic crisis form the
spread of the novel COVID-19 , the Company prudently manages its liquidity risk by managed account receivable and
maintain sufficient credit facility to support business operations.
Credit Risk
The Company sells products under credit conditions both in domestic and foreign customers. Hence, it has been risky
for failure of payment to the Company in accordance with agreed conditions. The Company monitors such risks by
determining credit policy and regular review and analysis customer’s financial status in order to ensure that the
customers have healthy financial status, security deposit of the customers for credit facility limit in case of high risk
customers. The Company manages to get L/C from Customers in case if their financial status has potentially high risk.
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Risk from Change in Interest Rate
The Company’s business operations have been independent of changes in market interest rate. All interest rate and
derivative transactions are subject to the approval of the Chief Financial Officer. However, the Company exposed to
interest rate risk from loans to mitigate the impact from the novel COVID-19 economic crisis. Most of the interest rate
is fluctuating according to the market rate or fixed rates which is close to the current market rate. Therefore, the
Company’s interest rate risk has been in low level.
Production Risk
Most of raw materials used in production have been supplied by the Company from local raw material sources and
import agencies. The last raw material prices have varied in controllable level. However, due to high energy required
for glass production, the increase in energy cost particularly natural gas and liquefied petroleum gas cost has directly
affected production cost. The Company has realized on such impact and then mechanization and efficiency
improvement have been continuously planned with emphasis on energy saving process in each production procedure,
defect quantity reduction as well as product manufacture to be consistent with quality standard expected by the
Company.
In addition, the imports of the machinery spare parts and components have been mostly required from foreign
manufacturers. The Company’s continuous development in knowledge and skill of technicians and engineers can
make equipment and machineries usable in full capacity and longer usability duration extension.
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CORPORATE CODE OF CONDUCT
4. Shareholders Structure
Top 10 major shareholders as appeared in the registration book as of 30 December 2020.
No.
Name-Last Name
No. of Shares
%
1
Ocean Holding Company Limited
7,000,000
32.82
2
Mr. Kirati Assakul and Spouse
2,076,330
9.73
3
Mr. Viravudh Assakul and Spouse
1,632,131
7.65
4
Toyo-Sasaki Glass Company Limited
630,715
2.96
5
Mrs. Nusara Banyatpiyaphod
517,613
2.43
6
Saijaithai Foundation under the Royal Patronage
413,500
1.94
7
Mr. Surapol Assakul
245,218
1.15
8
Mr. Naputt Assakul
94,239
0.44
9
Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors
94,100
0.44
10
Ms. Sudarat Witayatankorn
32,800
0.15
The majority shareholder, Ocean Holding Co., Ltd. has 7,000,000 shares or 32.82%. The Assakul family group has hold the
majority shareholding of Ocean Holding Co., Ltd., of 9,492,792 shares or 62.45% of paid up capital. The Group main
business is life insurance and real estate development.
Dividend Policy
In consideration for dividend payment, the Company will take into account for the earnings and long-term return on equity to
Shareholders. The dividend payment will be made in accordance with the Articles of Association No.45, determined that
dividends shall not be paid other than out of profits. If the Company still has an accumulated loss, no dividends shall be
distributed. The Board of Directors may pay interim dividends to the Shareholders from time to time if the Board believes
that the profits of the Company justify such payment. After the dividends paid, such dividend payment shall be reported to
the Shareholders at the next meeting.
Dividend payments of the Company in the past 5 years are as follows.
Operating results for
the year
2016
2017
2018
2019
2020*

Net Profit (Loss)
Per Share (Baht/Share)
4.43
3.09
1.15
0.85
(11.53)

Dividend Per Share (Baht)
2.22
1.55
0.57
0.57
-

*Note : Annual dividend payment is subjected to the approval from Shareholders’ Meeting.
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Dividend Payout Ratio
(%)
50
50
50
67
-

5. Organization Structure
Management Structure of the Company consists of Board of Directors, Audit Committee, and Nomination and
Remuneration Committee. The Executive Management will oversee main functional lines which are 1) Customer and
Channel Development 2) Manufacturing 3) Finance & Accounting and Information Technology 4) Human Resources.
In addition, the Board of Directors has established Internal Audit Unit which was operated by outsource service
provider and directly reported to the Audit Committee.

Board of Directors
The Board of Directors comprises of 9 directors comprised of 1 Executive Director, 3 Directors, and 5 Independent
Directors that are more than half of the entire Board.
As of 31 December 2020, the Board of Directors consisted of the following person.
Name
1. Mr. Chakri Chanruangvanich
2. Mr. Kirati Assakul
3. Mr. Woragan Xuto
4. Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark

Title
Chairman of the Board
Nomination and Remuneration Committee Member
Director
Independent Director
Chairman of the Audit Committee
Independent Director
Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Audit Committee Member
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Name
5. Dr. Tatchapol Poshyanonda
6. Mr. Chaipranin Visudhipol
7. Mr. Matthew Kichodhan
8. Mr. Naputt Assakul
9. Ms. Jariya Sangchaiya

Title
Independent Director
Audit Committee Member
Independent Director
Audit Committee Member
Independent Director
Independent Director
Nomination and Remuneration Committee Member
Managing Director

Authorized Directors
Mr. Kirati Assakul, Mr. Chakri Chanruangvanich, Mr. Naputt Assakul, Ms. Jariya Sangchaiya two out of four jointly sign and
affix the Company’s seal.
Responsibilities of the Board of Directors
The Company clearly divides roles, duties and responsibilities between the Board and the Executive, and determines
authorities and responsibilities in the Criteria of Corporate Governance according to the Principle of the Company’s
Corporate Governance. The Board of Directors is responsible for shareholders. Each director is considered as the
representative of all shareholders and must maintain independence of governance on the Company’s operation for
benefits of all shareholders and stakeholders.

1. Determining and approving the vision, mission, values, business ethics, direction and policies of the Company
for sustained and balanced benefits of all stakeholders in general, and for continuous value creation for
shareholders in particular.

2. Overseeing that the Company is managed with the highest integrity, in the best interest of its business, in
accordance with applicable laws and regulations, and consistent with the objectives of the Company, the
Articles of Association, and the resolutions of shareholders meetings.

3. Reviewing and approving major strategies and budgets proposed by management.
4. Ensuring an effective internal control system and an appropriate risk management framework.
5. Ensuring an effective audit system for implementation by both internal and external auditors.
6. Reviewing and approving quarterly and annual financial reports for public disclosure.
7. Supervising management to ensure it performs its responsibilities in an effective manner, under a manageable
level of risk, within the framework of good corporate governance, and without any conflict of interest.
Management shall present regular reports to the Board.

8. Reviewing and approving management succession plans and remuneration policy.
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Board of Directors’ Meeting
Board of Directors has set up monthly meeting and special meeting to consider a significant issue. The Company
Secretary will schedule the meeting and inform the Board in the last meeting at end of the year. Agenda of the meeting
will be determined in advance before the meeting. Monthly business performance will be set as regular meeting
agenda. In Board of Directors’ Meeting, the Company Secretary will send the invitation letter, meeting agenda and
supporting documentation at least 5 days in advance so that the Board had adequate time to study the information. In
each meeting, Chairman of the Board performed Chairman of the Meeting. In case that Chairman of the Board absent
in the meeting or could not perform duty, a director who attended the meeting will be selected to preside the Meeting.
In consideration on different issues in accordance with meeting agenda, Chairman of the Meeting allocated sufficient
time in the meeting and gave the opportunity for directors to freely express their opinions in different issues. The
meeting resolution should adhere majority votes provided that a director has one vote unless that director has stakes
in any issues is not entitled to vote in that issue. In case of equal vote, Chairman of Meeting votes more vote to be the
casting vote. Moreover, the Board of Directors gives precedence to management on conflict of interest provided that
reporting of security holding issue as well as reporting for stake holding of directors and executives in the Board of
Directors’ Meeting. In each meeting, the Company Secretary performs duty in preparing minutes of the meeting and
collect approved minutes at the Office of the Company Secretary including meeting documentation for reference.
In 2020, the Board of Directors held 12 meetings and a Strategic Meeting. For sub-committee, there were 4 meetings
for Audit Committee and 5 meetings for Nomination and Remuneration Committee.
Meeting attendance of the Directors for the year 2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Name

Board of
Directors’
Meeting

Long-Term
Strategic
Meeting

Audit
Committee’s
Meeting

Mr. Chakri Chanruangvanich
Mr. Kirati Assakul
Mr. Woragan Xuto
Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark
Dr. Tatchapol Poshyanonda
Mr. Chaipranin Visudhipol
Mr. Matthew Kichodhan
Mr. Naputt Assakul
Ms. Jariya Sangchaiya

12/12
12/12
12/12
11/12
10/12
11/12
10/12
10/12
12/12

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
0/1

4/4
3/4
4/4
4/4
-

1/1

-
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Nomination
Annual
and
General
Remuneration Meeting of
Committee’s Shareholders
Meeting
(No. 41)
5/5
1/1
1/1
1/1
5/5
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
5/5
1/1

Changes in Shareholdings of Directors
Name
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 January 2020
(Shares)

Mr. Chakri Chanruangvanich
Mr. Kirati Assakul
Mr. Woragan Xuto
Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark
Dr. Tatchapol Poshyanonda
Mr. Chaipranin Visudhipol
Mr. Matthew Kichodhan
Mr. Naputt Assakul
Ms. Jariya Sangchaiya

2,076,330
94,239
-

Trading
during the year
(Shares)
-

31 December 2020
(Shares)
2,076,330
94,239
-

The Executive Management
As of 31 December 2020, the Management of the Company consisted of 5 executives as follows.
1.
2.
3.
4.
5.

Ms. Jariya Sangchaiya
Mrs. Yada Andaris
Mr. Uday Verma
Mr. Sathien Srisaikham
Mr. Kritsana Pairoj

Managing Director
Executive Director - Human Resources
Executive Director - Customer & Channel Development
Executive Director - Finance & Accounting and Information Technology
Executive Director – Manufacturing

The Executive Committee
The Executive Committee has set up monthly meeting and special meeting with the managers in order to assess market
situation and competitive environment in the industry. In 2020, the Executive Committee held 12 meetings and 1
special meeting with the managers.
Responsibilities of the Executive Committee
1. Preparing and proposed to the Board of Directors for consideration
- Policy, strategy, and annually budgeting
- Investment project such as production machine
- Manpower planning, welfare, and compensation for employees
2. Monitoring and reporting to the Board of Directors
- Implementing the strategic plan and budgeting according to the approval from the Board of Directors
- Monthly reporting of the Company performance, sales, financial, and manufacturing
- Monitoring that the quarterly risk management plan has been prepared in order to ensure that the corporate
risks have been effectively managed.
3. Others as assigned by the Board of Directors
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Changes in Shareholdings of the Executive Management
Name
1.
2.
3.
4.
5.

1 January 2020
(Shares)

Ms. Jariya Sangchaiya
Mrs. Yada Andaris
Mr. Uday Verma
Mr. Sathien Srisaikham
Mr. Kritsana Pairoj

31 December 2020
(Shares)

-

Trading
during the year
(Shares)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Company Secretary
On 16 August, 2015, the Board of Directors resolved the appointment of Mrs. Rakdee Pakdeechumpol as Company
Secretary. The responsibility is to organize Board of Directors, Subcommittees, and Shareholders’ Meeting as well as
prepare the Minutes of Meetings, Annual Registration Statement (56-1), Annual Report (56-2), and other information
as required law. The Company Secretary is the person who specialized in the company secretary work in accordance
with law, rule and regulation and good corporate governance principle. The Company Secretary has been trained for
several courses from Thai Institute of Directors.
Remuneration of Director and Executive
The remuneration of director is in line with the principle and policy determined and agreed by the Board of Directors in
accordance with the responsibility of each director and in consistence with the Company’s overall operation, financial status,
and business operation strategy. Nomination and Remuneration Committee shall consider and propose proper remuneration
to the Board of Directors for consideration on proposal to the Shareholders’ Meeting for approval.
For the executive’s remuneration, the Company’s consideration process for appropriate remuneration applies
remuneration values of the companies in the same industry and similar size as well as the Company’s turnover and
operating performance for consideration.
Remuneration of Director and Subcommittee
In the meeting of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 (No. 41) approved the remuneration of
the Board of Directors, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee as details below.
1. Monthly Remuneration
Board of Directors
Chairman of the Board
Director
Audit Committee
Chairman of the Audit Committee
Audit Committee Member
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2020
(Baht)

2019
(Baht)

81,000
45,000

81,000
45,000

25,200
18,000

25,200
18,000

1. Monthly Remuneration
Nomination and Remuneration Committee
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
Nomination and Remuneration Committee Member

2020
(Baht)

2019
(Baht)

15,700
11,200

15,700
11,200

*In 2020, due to the spread of the novel COVID-19 all directors voluntarily refusing or reducing the compensation for 5 months from May
to September 2020.

2. Other benefits - None In 2020, monthly remuneration for 9 Directors and Sub Committees amounted 4,758,440 Baht. Details are as follows.
(Unit : Baht)

Name

Director

Audit
Committee

Nomination and
Remuneration

Total

1. Mr. Chakri Chanruangvanich

899,100

-

124,320

1,023,420

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

315,000
499,500
315,000
315,000
315,000
315,000
315,000
499,500

279,720
126,000
126,000
126,000
-

109,900
78,400
-

315,000
779,220
550,900
441,000
441,000
315,000
393,400
499,500

Mr. Kirati Assakul
Mr. Woragan Xuto
Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark
Dr. Tatchapol Poshyanonda
Mr. Chaipranin Visudhipol
Mr. Matthew Kichodhan
Mr. Naputt Assakul
Ms. Jariya Sangchaiya

Remuneration of the Executives
1. Monetary Remuneration
- In 2020, monetary remuneration consisted of salaries, transportations, travel-telephone allowances, and annual
bonus to 5 executives totaling Baht 31,450,837.00
2. Other Benefits
- Provident Fund, the Company provides provident fund to the executives at 3 – 5% contribution rate while the
executives self-contribute for another 3-5%. In 2020, the Company contributed provident fund to 5 executives,
totaling Baht.1,284,360.65
Personnel
As of 31 December 2020, total employees of the Company have been 676 people, consisting of 162 people from
customer and channel distribution sales and other supportive functions, while 514 people were production team. In
2020, the Company paid remuneration to total employees for Baht 264,212,587.27 consisting of salary, overtime, cost
of livings, allowances, and other supportive remuneration based on job functional, transportation and travelingtelephone allowance for Managers, annual bonus with special rewards, social security and provident fund contribution
for non-executive employees.
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Employee Development Policy
With corporate purpose is to provide life’s pleasures with high quality glassware and therefore, we truly believe in
giving our employees the opportunities to shape up “A Career with Life’s Pleasure” for their own while working with us.
The employees are offered careers of their choices with development and learning opportunities for them to contribute
and grow to their full potential, together with our brands and people that drive our sustainable business growth. The
Company believed that the employees are the most valuable resources of the Company and then ongoing training and
development have been arranged for employees to have essential skills for operation and customer satisfaction.
The Company has been confident on opportunity giving in employment, fair and equal treatment to employees and
proper compensation. Each job position opens widely for employee who has potentially growth and development.
In 2020, the company provided training and development courses to improve job functional skills, individual
capabilities, and enhance the understanding of core values and corporate culture. There were 3 types of training and
development courses as follows.
1. Functional Skills

14 Programs, Totaling 21 Courses

2. General Skills

2 Programs, Totaling 2 Courses

3. Vital Skills for Future

4 Programs, Totaling 4 Courses

In addition, the Company also supported employees to participate in outside training course, totaling 13 courses. For
the year 2020, there were 331 out of 676 employees (information as of 31 December 2020, excluded resigned and
retired employees during the year) attended training and development courses, equivalent to 3.30 hrs./person/year.
The Company agrees and gives precedence to the employee variety and adheres in equality principal, employment
and promotion of the employee who performs in accordance with the business intention of the Company. The job
positing deemed as proper by the Company should be available for the qualification of each person without
consideration on race, nationality, skin color, religious belief, gender, age, marital status or other status protected by
law. The Company shall not employ anyone whose age is under the criteria required by law. In addition, the Company
shall not strictly use unwilling labor or illegal labor.
The Company emphasizes and respects in individual difference. We assure fairs and equal opportunity to the
employees and provide working environment without bias and discrimination treatment as well as any threat or
harassment.
Human Resources Management Policy of the Company is consistent with intention and lawful provision. The Company
regards that it is the responsibility that must oversee all employees to be aware of law and regulation related to their
own jobs. All employees are entitled to complain, petition or report about personal infringement or human right,
harassment or threat, affliction, or unfair act arisen with themselves or other persons. The issue shall be informed to
their subordinates or human resources management office. The Company will investigate the informed circumstance
right away and will suddenly handle and correct that action. The Company confirms that it will protect the individual
who is the proper reporter, and the informed information is kept as secret without effect toward job, reputation or
employment.
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6. Corporate Governance
Corporate Governance Policy
The Company has determined corporate governance policy referring from the principle of good corporate governance
for listed company in accordance with the guideline required by the Stock Exchange of Thailand. It has prepared
“Corporate Governance based on Good Governance” as a guideline for main adherence of the Board, executives and
employees in business operation with management by honesty, compliance with relevant rules and regulations. The
Company runs the business in accordance with the guideline agreed by the shareholders that is legitimate and in line
with the Company’s regulation under the framework of good ethics with common intention in fair, correct and effective
operating governance of the management toward all parties of stakeholders. In addition, the Company has also
determined Business Code of Conduct for executives and employees’ adherences. This code of conduct is determined
from standard and responsibility as the basis of the Company’s ideology such as quality, honesty and good faith,
opportunity giving, respect and honor to each other.
Compliance in Good Corporate Governance Principle
(1) Shareholders’ Rights
The Company respects each group and each shareholder’s right through support, encouragement and facilitation to
shareholders in order to be granted for basic right based on relevant law and criteria such as right of freely buying,
selling and transfer of security, acquisition of profit sharing, meeting attendance of shareholders, and freely opinion
expression in the meeting. The Company grants shareholder’s right in proposal of meeting agenda, nomination of
candidate to be selected as director, and prior-submission of query as required by the Company through website
http://www.oceanglass.com/th/investor_info03.html and the Stock Exchange of Thailand news channel.
In the Shareholders’ Meeting, the Company organizes the meeting using uncomplicated and easy method for
facilitation to shareholders. The shareholders are entitled to attend the Shareholders’ Meeting every time that is held
and the Company shall send the Invitation to Meeting together with meeting documentation prior-meeting date in
advance as determined by criteria. Such documents include details of meeting agenda and opinion of the Board in
various agenda for shareholders’ considerations prior meeting date.
All shareholders are entitled to attend the Shareholders’ Meeting for voting and if it is the shareholder’s intention, it may
assign the representative to attend the meeting or may vest the right of meeting attendance to the Company’s
independent director as his or her proxy and vote as desired. For voting, each share is equal to one vote and every share
has equal right.
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The Company’s shareholders can register for meeting attendance for 2 hours prior-meeting schedule. The Chairman
of the Meeting carries out the Meeting in order of agenda informed in the Meeting Appointment Letter and gives the
opportunity to shareholders for fully interrogation and opinion expression on various issues in each agenda. In addition,
one or more shareholders holding shares amounting to not less than ten percent of the total number of shares sold
may submit a written request to the Board of Directors for calling an extraordinary general meeting at any time, but the
subjects and reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request. The Company shall record the
minutes of the meeting for shareholders and regulators reviews all the times.
In 2020, the Company received 99 scores in AGM assessment program, held by Thai Investors Association, Thai Listed
Companies Association, and Securities and Exchange Commissions of Thailand.
(2) Equally Treated Shareholders
The Company respects the shareholders’ rights and treats all shareholders equally in accordance with law and
requirement of the Stock Exchange of Thailand. Anyhow, besides maintenance of the shareholders’ equal rights as
disclosed in Clause (1) for Shareholders’ Right, the Company defines regulation for use of internal information in order
to wrongfully prevent exploitation from the Company’s information to himself or herself or others, possibly affecting the
movement of security trading price and causing damage to shareholder.
2.1 Insider Information Guideline
The Board determines the written practical guideline for prevention on use of inside information as the part of the code
of business conduct of the Company and communicates it for observance by everyone in the organization. Warning
letter for prohibition on performing the purchase-sale-transfer transaction of the Company’s securities according to the
practical guideline for governance on use of inside information shall be given to the directors, executives, company
secretary, manager level employees, and personnel in all levels in Accounting and Finance Department.
2.1.1 Not allow to purchase-sale-transfer of the Company’s securities in 30 days prior to the important resolution date
of the Board until the date of disclosure to public or the Board’s resolution date in the event of non-disclosure
to public.
2.1.2 Not allow to purchase-sale-transfer of the Company’s securities in 30 days until the disclosure date of the
financial statements to public.
The Company’s Directors and the Executives Management shall report the change in security holding to the Board of
Directors and Securities and Exchange Commission in accordance with Section 59 and Section 275 of Securities and
Exchange Act B.E. 2535 and the securities that spouse and children who have been immature possess according to
the criteria of the Stock Exchange of Thailand. In addition, the directors and the executives must stake holding report
for themselves or people concerned with the Company which are the interests related to business management of the
Company or its subsidiaries in accordance with Section 89/14 of Securities and Exchange Act.
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2.2. Prevention of Conflict of Interests
The requirement on prevention not to have conflict of interests has been regarded by the Company as its responsibility.
Therefore, the guideline for prevention of action which is or seems to be the Company’s conflict of interests has been
defined to be one of the Company’s Business Code of Conduct. The Board of Directors has granted the authority to
Audit Committee to be the auditor and reviewer and to express the opinion in related items particularly in the matter of
price and selling condition that must be fair when the transaction is done with outsiders.
(3) Role of Stakeholders
The Company mainly runs the business with responsibility and concerns on the benefits of all parties of stakeholders.
For indication of the intention on this issue, the Company has assigned the Board of Directors to define fair protection
and supervision system for benefits of all stakeholders and control to have compliance in accordance with determined
system.
The Company’s Business Code of Conduct has been made for the Board of Directors, all executives and employees
for acknowledgement and practical adherence as well as distributed to the employees to be used as the operating
guideline. In part of the related other aspects, the Company has communicated to its employees via newsletter and
intranet. Anyhow, the Company has assigned Human Resources Management Division to perform and oversee the
employees to comply with Business Code of Conduct and Corporate Governance periodically reporting to the Board
in order to assure that all levels of employees strictly comply with code of conduct of the Company and Corporate
Governance.
The Company has determined the guideline for compliance with Corporate Governance as follows.
-

Shareholders the Company aims at honest business operation by consideration on growth and profit in long run
in order to build maximum value to the Company and its shareholders.

-

Customers the Company gives high precedence to customer satisfaction by offering premium products and
services at proper prices.

-

Business Partners the Company treats with business partners according to business condition and strictly
complies with contract with consideration on equality and honesty in business operation as well as honest mutual
benefits.

-

Competitors the Company adheres and complies with the framework of acceptable and fair business competition
rule without use of method that is contrary to ethics in order to win or destroy the competitors.
The Company respects to intellectual property by aiming at prevention and protection of intellectual property
owned by the Company to be use without permission; and also respects to intellectual property of other person
by determining practical guideline for patent, copyright and trademark registration as part of Manual of Product
Development Procedure.
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-

Creditors the Company strictly maintains and complies with condition and agreement as made with the creditors.

-

Employee the Company aware on the importance of its employees as the valued resources, the Company
therefore determines code of conduct in human resource area as part of code of conduct of the Company’s
business engagement.

Training and Development Policy, The Company always arranges training so that its employees shall accumulate new
knowledge and skill in working to be consistent with the current rapid changing business. In each year, the employees
should be trained in not less than 6 hours/person/year in average.
Quality, Occupational Health, Safety and Environment Policy, The Company develops quality management system,
occupational health and safety management system, and environmental management system; applies TQM (Total
Quality Management) concept for effective business administration of the Company; and formulates policy and
practical guideline in the said issues for strict adherence and compliance by all employees. The announcement of the
said Policy is effective on April 3, 2017. The superiors in each work unit shall communicate with all levels of the
employees in work units for acknowledgement and strict compliance. The employees are given the opportunity to have
right to propose their opinions in improvement of work method and work environment to be consistent with quality
management system and occupational health safety and environment program.
The Company supports proper and adequate budget, technology and development of knowledge and competency of
its human resource by organizing activities which are consistent with objectives and targets of quality management
system, occupational health and safety management system, environmental management system, and sustainable
resource consumption.
The Company applies Balance Score Card to determine objectives and targets of safety and environment. In 2020,
the Company has determined the following targets.
Work Unit
Target
Every Function
Continuously working without accident and taking day off for 2,500,000 hrs.
Every Function
Injury Frequency Rate : IFR = 1.29
Every Function
Injury Severity Rate : ISR = 7
Every Function
% Use of personal protective equipment for employees = >90% (Random Inspection)
Every Function
% Accurate waste separation in each area = 95%
Engineering Section Electricity produced from solar roof per year 2020 > 85,000 Kilowatts-hour (unit)/month
Center Facility
Water recycle in the production process > 11,000 cubic meter / month
The Company regularly organizes safety activities for employees. In 2020, there were 2 accidents with taking day off.
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Safety Workplace Activities are as follows
a. Arrange campaigning of non-accidental incidence until continuous absenteeism for 2,500,000 hours.
b. Arrange for risk management based on Occupational Health and Safety Management Standard ISO45001
c. Setup the new occupational health safety and environment committee
d. Provide training of the primary safety to all employees.
e. Arrange the drill of basic fire-fighting and fire evacuation to employees in every shift.
f. Arrange to measure work environment in each area that has risk factor.
g. Provide risk assessment in the work area by occupational medicine doctor to assign health checks according to
employees’ risk factors.
h. Arrange risk management training courses to supervisors in each department.
i. Arrange basic and work risk factor-based health examination to monitor the employee’s health.
j. Arrange the regular drill of fire-fighting team of the Company and of each shift.
k. Arrange to have a follow up for correction of the cause of incidence.
l. Organize activities to encourage employees to be aware of safety and the using of personal protective
equipment.
m. Organize publicity media, and campaign safety and occupational health of the employees.
n. Provide safety patrol with follow up and improvement process.
o. Arrange for a hearing conservation program for employees who works in the risk area.
p. Arrange safety network activities by safety supervisor.
-

Society and Environment the Company is the good citizen in the society of which the Company is running its
business and it regards as its duty and responsibility to oversee and respect the community which its employees
live as well as the environment where the Company is located. The Company promotes and supports communities
and societies to have good health occupation and aims at overseeing resource protection and conservation
through minimum waste management with plans for material recycle, reuse and pollution protection. The Company
improves its products and production processes to meet environmental friendly or above industrial standard as
required by law. The Company manages the environment according to ISO14001 Standard under regular ISO
External Audit for twice a year.

(4) Information Disclosure and Transparency
The Company has regulation of information disclosure to public. The information disclosure shall be executed with
transparency, accountability, and equal and adequate information disclosure to all parties of stakeholders. The
Managing Director and the Company Secretary are the authorized persons who disclose information as well as oversee
on key information disclosure to be accurate, complete and in time as determined by criteria.
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In addition, the Company complies with the principle of good corporate governance in information disclosure. The
information disclosure is overseen to be available on the Company’s website such as Memorandum of Association,
regulation, certificate, as well as organizational structure and shareholding structure in its subsidiaries.
Anyhow, being the information communication channel, the Company has set up Investor Relations work unit to be the
Company’s representative in data provision to shareholders, investors and security analysis. The queries can be sent
via email: ir@oceanglass.com.
The company gives the opportunity to shareholders, investors, organizations to visit the factory and listen to company
performance at the Bangpoo Industrial Estate. In 2020, there was no activity for shareholders and investors due to the
novel COVID-19 situation.
(5) Board Responsibilities
The Board’s duty is to formulate policies and direction of the Company’s business operation under the manageable
level of risk. The Board may further entrust the managerial duties and responsibilities to the Company’s Management.
The executive’s duty is to manage with honesty and carefulness according to the Company’s objectives under the
relevant laws. Moreover, the Board determines that the Managing Director shall be given for consent by the Board of
Directors in holding of the director office in other companies.
5.1

Chairman of the Board of Directors

The Company clearly divides roles and duties between the Chairman of the Board and the Managing Director and they
shall not be the same person so as to divide duties of policy making and corporate governance from routine managerial
duties. The duties of the Chairman of the Board are as follows.
a) Call the Board of Directors’ Meeting.
b) Preside over the Board of Directors’ Meeting and the Shareholders’ Meeting of the Company.
c) Make the final decision by casting vote in the Board of Directors’ Meeting in the event of equal votes.
d) Responsible for the operating result of the Board and perform reporting.
5.2

Board of Directors

The authority of the Board of Directors is to supervise and manage the Company’s operation to be in line with laws
and the Company’s objectives and articles of association, as well as resolution of the shareholders’ meeting; maintain
the benefit of the Company on the basis of the Principle of Good Corporate Governance; and formulates vision and
mission, policy and direction of the Company’s business operation to be under the risk in manageable level. Moreover,
the Board’s duty is to govern the execution of the management, review and give consent on strategic plan and main
policies of the Company, and determine effective internal control system, internal audit process and risk management
in order to ensure that the operating process of the Company is effective and transparent and it is performed for benefit
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of all stakeholders according to the Principle of Corporate Governance to add values to its business and shareholders
in long term.
5.3

Composition of the Board

The Board of Directors consists of at least 5 directors. At least one-third of the number of directors must be independent
directors and are not the company executive management so as to balance the power between audit and managerial
work. The Company has total of 5 independent directors which are more than half of the directors of the whole Board,
resulting in proper balance.
1.

Mr. Woragan Xuto

Independent Director

2.

Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark

Independent Director

3.

Dr. Tatchapol Poshyanonda

Independent Director

4.

Mr. Chaipranin Visudhipol

Independent Director

5.

Mr. Matthew Kichodhan

Independent Director

Even though the independent directors have served the Company for more than 9 years, but all of them can
independently express their opinions in accordance with the relevant rules and regulations. Their expertise and
experiences have brought beneficial advice to the Company.
5.4

Term in Office

1.

In each time of Annual General Shareholders’ Meeting, the director who resigns from the position by rotation
for the maximum ratio of 1:3. Furthermore, the Shareholders’ Meeting can select the directors who resign by
rotation to reenter for taking the post again.

2.

Apart from leave from the position by rotation, the director shall vacate from the position when he or she dies,
resigns, is disqualified with prohibited characteristics according to Articles of Association, the Shareholder’s
Meeting resolution for resignation or the writ of court for vacating the office.

3.

The director who requires resigning from the position must submit Resignation Form to the Company and the
resignation is effective from the date of the Company’s Resignation Form receipt.

4.

In the event of position vacancy due to other reason apart from retirement by rotation, the Board of Directors
shall select the qualified person without prohibited characteristic by laws and the Company articles of
association to be the director in replacement in the next Board of Directors’ Meeting unless the remaining
term of the director is less than 2 months. The resolution of the director election in this event shall consist of
votes for not less than three-fourth of number of remaining directors. The person who assumes to replace the
retired director shall be in the office for just the remaining term of his or her replaced director.

Each director shall hold the director position in not more than five listed companies in order to ensure that the director
can devote adequate time in function.
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5.5

Board Self-Assessment

To assure that the Board of Directors performs duty in accordance with good corporate governance, the Board
determines self-performance assessment for once a year. Nomination and Remuneration Committee are assigned to
consider and review such assessment form and report assessment result to the Board of Directors’ Meeting for
acknowledgement. The assessment results and suggestions will be considered for further implementation to be proper
for business operating environment.
The assessment is divided into main topics as follows.
1. Formulation of Strategy and Business Planning
2. Risk Management and Internal Control
3. Supervision on no Conflict of Interests
4. Follow-Up on Financial Reporting and Operation
5. Board of Directors’ Meeting
5.6

Appraisal of the Managing Director’s Performance

The Board of Directors determines the regular annual appraisal of the managing director’s performance applying the
appraisal criteria which is linked with the Company success based on the strategic plan. The appraisal criteria are
divided into four topics as follows.
1. Determination of Purpose and Design
2. Strategic Planning
3. Management Performance Budgeting
4. Management
5.7

Directors Training

The Company supports ongoing training to be available for competence and knowledge development in different
areas. The company director have passed the training of Thai Institute of Directors (IOD) in the course for directors,
subcommittees and ongoing particular development courses.
Subcommittees
The Board of Directors appoints subcommittees for supervision of the particular issue of the business in different
aspects in order to represent and act on behalf of the Board of Directors so as to assure that the Company’s
business goes on fairly, effectively and efficiently.
The Board of Directors has currently appointed 2 sets of Committees which are Audit Committee and Nomination
and Remuneration Committee. Both Boards must regularly report the performance to the Board of Directors based
on specific period of time.
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The Company may reappoint the Board of Directors particularly in this issue in the future according to necessity and
appropriateness in order to be consistent with rapid changing business environment.
 Audit Committee
The Committee consists of 4 independent directors who perform to review of business operations in order to ensure
that the Company complies with requirement and law of Securities Commission and the Stock Exchange of Thailand
as well as the laws related to the Company’s business operation and does not oversee conflict of interests, review the
Company to have internal control system to be proper and effective, review the Company’s financial report in order to
assure that it is correct as proper in the essence according to financial reporting standard and propose the
appointment of the Company’s auditor and remuneration of the auditor.
Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark has been the audit committee member who possesses sufficient knowledge and
experience to perform the review on reliability of financial statements. As of December 31, 2020, Audit Committee
consisted of 4 Directors as follows.
1. Mr. Woragan Xuto

Chairman of the Audit Committee

2. Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark

Audit Committee Member

3. Dr. Tatchapol Poshyanonda

Audit Committee Member

4. Mr. Chaipranin Visudhipol

Audit Committee Member

Term in Office
The office term of each Audit Committee shall end at the same time as the term of his appointment to the Board. After
the term is expired, the members could be re-appointed. In case that audit committee member resigns before due for
term in office, he/she shall inform in writing to Board of Directors. When the number of audit committee member is
incomplete as determined, the Board of Directors or the Shareholders’ Meeting shall select and appoint the audit
committee member no later than 3 months. Apart from vacating upon the end of office term, the substituted member
can only be in the office within the remaining term of the member he/she replaced
 Nomination and Remuneration Committee
Nomination and Remuneration Committee consists of 3 members, 1 independent director holds the position of
Chairman of the Committee. The Committee will propose, recruit and select qualified individual to be director of the
Company. The candidate will be recommended to the Board of Directors and later propose to the Shareholders for
approval. The Committee oversees and reviews fair remuneration and compensating benefit for Board of Directors
according to the Company financial status and business strategy.
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As of December 31, 2020, Nomination and Remuneration Committee consisted of 3 Directors as follows.
1. Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

2. Mr. Chakri Chanruangvanich

Nomination and Remuneration Committee Member

3. Mr. Naputt Assakul

Nomination and Remuneration Committee Member

Term in office
The term in office of nomination committee member position shall be due according to the term of the company director.
However, nomination committee members or Nomination Committee may be removed by the Board of Directors at any
times. In case that nomination committee member resigns before due of term in office, it shall be notified in writing to
the Committee together with reason. In case that nomination committee member vacates from the director position,
that director will vacate from nomination committee member position at the same time. The Committee will be the
appointer of the nomination committee member in replacement of the vacant position.
5.8

Nomination and Appointment of Directors and Executives

In nomination of directors, the duty and responsibility of the Nomination and Remuneration Committee is to consider
and select the candidates with suitable qualifications as Articles of Association and required law; and nominate the
candidates who possess proper qualifications and are suitable for selection to be the company directors, together with
the opinions to the Board of Directors or the Shareholders’ Meeting as the case may be. The selection criteria will
consider from qualifications, knowledge, skills and experience in industry-related business which are suitable for the
Company’s business operation. The proposed directors has to fully qualified in accordance with the Public Company
Limited Act, the Stock Exchange of Thailand, and the Office of Securities Exchange Commission, without any
prohibited characteristics to be re-elected as directors and/or independent directors of the Company.
The Board of Directors or the shareholders can propose appropriate person to Nomination and Remuneration Board
for consideration. Such nominated person must be completely qualified as required by law of the Public Company Act
and law of Securities and Exchange.
Qualification of Director
10. The director shall be the individual who maintains highest morality, integrity and honesty, determination and selfconduct in the frame of laws, governmental requirements and ethics of the company director.
11. The director shall not have any conflict of interests which may affect the ability to freely give opinions or function
in maintaining the benefits of the Company and shareholders.
12. The director should be experienced in management or at least in the level of policy formulation in any area or
several areas of the business or in governmental agency or in the areas of education or technology or community
and society.
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13. The director should be expert in general issue (including knowledge in strategy formulation, business
environment, finance, corporate governance and function of the Board of Directors) regarding to Public Company
Limited with size and scope of operation similar to the Company.
14. The director should be competent to advise and give opinions with principles.
15. Apart from self-devotion for other permanent functions, the directors should have enough time in performing his
or her duty as well as prepare himself or herself in attending the Board of Directors’ Meeting, Subcommittees’
Meeting of which he or she is the director and the Shareholders’ Meeting.
16. The age of the director shall not be older than 72 years.
17. The director should be independent in thought and discretion including determination that will build value to the
shareholders in long term.
18. The Board of Directors should comprise various directors for effective working.
Qualification of Independent Director
The Company has defined the qualification of the independent director according to the regulations of the Securities
and Exchange Commission and criteria of the Stock of Exchange of Thailand for confidence of the investors on
business operation and for balance in management. The independent director shall possess following qualifications
in brief.
1. Holding shares not more than 1 percent of all shares with voting rights of the Company, holding companies,
subsidiaries, associates or juristic person that may have conflict of interest by counting the holding shares by the
related persons.
2. Not being the director who is involved in management, employee, worker, advisor who is paid for regular salary,
the controlling parties of the Company, holding companies, subsidiaries, affiliates, subsidiaries in the same level
or juristic person that may have conflict.
3. Not having the blood relationship or registering in the way that is parents, spouse, relatives and children as well
as spouse of children, with the management member / major shareholders / controlling parties.
4. Not having business relationship with the Company according to Office of the Securities and Exchange
Commission’s regulations.
5. Not being appointed as a representative to safeguard interests of the Company’s directors, major shareholders,
or shareholders who are related to the Company’s major shareholders.
6. Not having any attributes for opinion expression.
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5.9 Appointment of Directors in Shareholders’ Meeting
1. Appointment or removal of directors is made by the resolution of the Shareholders’ Meeting.
2. The Shareholders’ Meeting selects the directors using majority votes in accordance with following criteria and
process.
2.1 Each shareholder has equivalent vote to number of his or her own holding shares provided that one share
has one vote.
2.2 The shareholder is entitled to elect a candidate or several candidates to be the director. However, the number
of candidates by each shareholder must not be more than number of directors who will be elected in that
time.
2.3 In case that the shareholder exercises his or her right to elect more than one candidate as a director, the
shareholder is entitled to vote for each candidate equivalent to number of his or her own existing votes. The
votes cannot be divided to any other nominated director.
2.4 The candidate who received the vote respectively is the person who is elected to be the director. In case
that the elected person in next order has equal votes and more than number of directors that are eligible for
election, the Chairman of the Meeting shall cast the vote in order to acquire the number of directors who are
eligible for election.
5.10 Orientation to the New Director
The Company will arrange orientation to New Director. The Managing Director and the Executive Management will
conduct a brief of the Company’s business operation, vision, mission, strategy and planning in order to provide
sufficient information to New Director. The Company Secretary will prepare the Company’s information, director’s
manual, corporate governance guideline, role and responsibility of Director, and whole year meeting schedule.
Apart from that, the Company also promotes the new director to be trained for director course and other related courses
organized by Thai Institute of Directors.
Operating Governance for the Subsidiary Company
The appointment of the person as the director in the subsidiary shall be approved by the Board of Directors every time.
The duty of the appointed person is to manage according to the Company’s policy under approval procedure for
performing the connected transaction. In addition, information storage and bookkeeping shall be governed so that the
Company can audit and gather for timely preparation of the consolidated financial statements in the period prescribed
by law. At present, the Company has had none of the associated company.
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Use of Inside Information
The using of inside information to trade the Company’s securities in the Stock Exchange of Thailand is the violation of
rules and regulations of the securities trading as well as the Company’s policy.
The sample of the inside information such as financial information which has not yet been publicly disclosed, merger
or takeover information, change in par value, information of new product, marketing plan, procurement contract and
production plan. The inside information is importance since it is able to persuade the purchasing, possession, or sale
of the Company’s securities.
The Company, therefore, does not allow employees and directors using inside information for trading the Company’s
securities, as well as the using of other relevant information of the Company to hints any person purchase or sell the
Company’s securities.
The directors and executives have to ensure that the information which has not yet been publicly disclosed, and the
information that impact on the significant change of the Company’s securities value, shall not be disclosed to other
person. Moreover, the directors and the executives of the Company as well as their spouse and children shall report
purchase or sale of the Company’s securities according to the relevant rules and regulations. Purchase or sale of
those securities shall be reported in the Board of Directors’ Meeting which is monthly held. Furthermore, directors and
executives is responsible to prepare the conflict of interest report which will be delivered to the Company Secretary
for record, so that the Company shall use such information for monitoring and supervising connected transaction. In
this regard, the Board of Directors has determined guideline for the use of inside information to the directors,
executives, company secretary, managers, and the all level employees in Accounting and Finance Department.
Remuneration of Auditor
Audit Fee
The Company paid the remuneration to the auditors from Dharmniti Auditing Company Limited, totaling Baht 1,120,000.
Other expenses such as traveling were not included in the audit fee. The auditors, who are in the approval list of the
Securities and Exchange Commission, performed their duty independently and credibility.
Other service fee -NoneCompliance to the Principle of Good Corporate Governance
- Human Rights: the company has established a human rights policy in accordance with the government policy and
compliance with Universal Declaration of Human Rights, framework of the United Nations. Human rights policy
covers those involved in the supply chain related to the business operations of Ocean Glass’ value chain, including
the subsidiaries both domestically and internationally. The Policy came into effect on 16 August 2019 in order to
reduce the impact of issues that may cause human rights violations in the business operations.
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-

Risk Management: on the Board of Directors’ Meeting on January 17, 2018, the meeting has approved to set up
Corporate Risk Management Framework and assigned Audit Committee to review such framework in order to
ensure that the Company has sufficient risk management process. In addition, the Executive Committee will
responsible for the significant risk issue that will impact to the Company’s goal and strategy as well as
supervisory each functions to comply with such framework.
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7. Sustainability Report
Sustainability is vital to a company's long-term growth. Conducting business with integrity, committed to producing
quality products, safe for consumers, taking into account the environmental impact derived from production process,
as well as creating a foundation for employees to be socially responsible citizens, is important to the business operation
of the Company.
1. Fair Business Operation
For guideline in function of the Company's personnel, which is the ideological basis of the Company, the Board of
Directors has defined the Code of Business Operation as the operating manual covering integrity, honesty and strict
compliance with rules and laws. This code of conduct has been defined from standard and responsibility, which is the
basis of the Company's ideology. All four ideologies include 1) Quality Creation, 2) Integrity and Honesty, 3)
Opportunity Giving, and 4) Respect and Honor to Each Other.
Anti-Corruption
With foreseeing of the Board of Directors on significance of anti-corruption, the resolution then has been resolved to
approve the participation of the Company to be one of the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption
(CAC) on January 16, 2015. Anti-corruption policy has been defined to be consistent with the principle of Corporate
Governance and Business Code of Conduct for practical guideline. The policy has been applied to all levels of
employees in performing their duties with integrity and honesty in order to prevent unnecessary corruption exposed
that may be occurred from outside stakeholders and internal operation. On 21 November 2017, the Company has
received CAC Certification from Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC). OGC
was 1 of 284 companies who demonstrate its commitment to fight against corruption through the implementation of
policy and procedure which are in compliance with CAC criteria.
Whistle blow channel
The Company has arranged whistle blow channel for stakeholders to report the unusual activities such as financial
transaction doing, internal control in different areas such as product, raw material or other doubtful event that may
cause the occurrence of corruption. After receiving the complaint, the Company will establish working committee to
investigate and find the best solution in order to prevent unnecessary doubtful activities. The working committee will
report directly to the Board of Director.
• Channel 1: The Company’s website / electronics mail
http://www.oceanglass.com/th/contact.php
complaints@oceanglass.com
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• Channel 2: Registered post mail
Audit Committee or Company Secretary
78/88 – 91, 34 Floor, Ocean Tower 2, Sukhumvit 19 (Soi Wattana), North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110
•

Channel 3: Complaint Box at Human Resources Department

Receive complaints and / or the grievance procedure channel
For protection of complainer, the Company shall not disclose name, address or any information that can identify the
complainer and shall keep such information as secret with restriction of responsible persons in audit process on fact
only who can access the information. The duty for the receiver of information from relevant function is to keep all
information and evidence as secret and prohibit the information disclosure to other persons without function relations
unless it is the disclosures as just prescribed by law.
2. Human Rights Respect
The company adheres to the principles of equality in treating to the stakeholders in accordance with the Company's
business ethics. The Company, therefore, implemented the Human Rights Policy on 16 August 2019 to demonstrate
its commitment to action. The Policy complies with the government policy and compliance with Universal Declaration
of Human Rights, framework of the United Nations which came into effect on 16 August 2019 in order to reduce the
impact of issues that may cause human rights violations in the business operations. Human rights policy covers those
involved in the supply chain related to the business operations of Ocean Glass’ value chain, including the subsidiaries
both domestically and internationally.
1) The human rights policy announcement is made to all concerned parties by both internal and external business
communication, including company’s employees, sub-contracted workers, business partners and stakeholders.
2) Risk assessment of human rights violations that may arise from the business operations of the company is to be
done in order to prevent and reduce losses from potential impacts.
3) Complaint handling process follows the Whistleblowing channel set to receive complaints and / or the grievance
procedure channel as defined in the company’s rules and regulations.
3. Fair Labor Treatment
The Company accepts to the diversity of employees, equality, and employment. The promotion will be considered
according to the Company’s objective in regardless of race, nationality, skin color, religious beliefs, gender, age,
marital status or any other status. The Company shall not employ the individual who is lower than the criteria as
prescribed by law and shall not use illegal or unwilling labor. In addition, the Company’s policy is overseeing work
environment without bias treatment and obstruction as well as any threat or harassment.
The employees are entitled to complain, petition or report about infringement of personal right or human right,
harassment or threat, persecution or unfair acts arisen with them or other person. The compliant can be notified to
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supervisor or human resources office and the Company will immediately investigate. In addition, the complaint
information will be undisclosed.
4. Consumer Responsibility
Over 30 years, the Company holds and adheres to high quality of product and safe to consumer. All employees are
encouraged to comply with ISO 9001:2008 Standard in order to create trust in product and service.
5. Environmental Maintenance and Preservation
With awareness of environmental conservation, the Company concern on the impact derived from production process.
In 2020, the Company has carried out the environmental conservation activities as follows.
5.1 Energy Management
The company manages energy consumption, lighting and air conditioning, by installed and maintenance electrical control
equipment. As a result, electricity consumption was reduced by 109,999 kWh. In addition, the Company installed solar
rooftop system that can generate electricity 1,264,881 kWh.
In 2020, total electricity consumption was 17,129,572 kWh, saving at the amounted 4,553,982 baht or 4.22% compared
to the previous year (or increased electricity consumption). Solar rooftop system can reduce 552,753 kilograms of
carbon dioxide (CO2). It was expected that by 2021, the Company will be able to reduce carbon dioxide (CO2) by
603,003 kilograms.
5.2 Water Treatment
100% of water consumption in the Company was tap water. Therefore, the Company has installed water circulation
system to reuse cooling water in production process with consistency monitoring and controlling in accordance with
its standard. For water discharged from production and office, the Company has efficient wastewater management
by treating effluent 75% of the total waste water, of which can be used as tap water and reused in production process
in the factory. As a result, tap water consumption was reduced to 40% compared to the previous year.
5.3 Waste and Pollution Management
The Company established waste management system in accordance with the principle of 3R (Reduce, Reuse, and
Recycle). The Company implemented waste sorting method along with building awareness and participation of
stakeholders to reduce landfills disposal.
In 2020, total amount of wastes were 694,823 kg. The company managed to have environmental quality assessment
twice a year and factory environmental assessment at least once a year. Result of the assessment shown that air
quality, smell, sound, and light were in normal limits as required by law. In addition, there was no case of chemical
spills from production process.
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6. Community and Society
In 2020, the employees participated in the following activities to support community and society.
6.1 Organized the 6th year of charity activity, scholarships and drinking glasses donation was held for students of
Baan Si Long Primary School, located at Klong-Song Sub-District, Bang Pakong District, Chachengsao Province,
during 10 January and 15 December 2020 respectively.
6.2 Joined donation activity on 15 May 2020 to support communities that were affected by the novel COVID-19
economic. The donation activity was organized by the Industrial Estate Authority of Thailand.
6.3 Participated in environmental conservation activities in rehabilitation of mangrove forests and canals at Bangpoo
Resort on 3 September 2020. The event was organized by Bangpoo Industrial Estate.
6.4 Donated drinking glasses to 72 schools, temples, church, and mosque in Bangkok and Metropolitans, in order to
promote the hygiene in community. The activities were held during the month of November - December 2020.
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8. Internal Control and Risk Management
Internal Audit and Internal Control
The Company gives precedence and emphasizes the Company’s internal control system to be effective and proper
for the operations in each management level so as to prevent damage possibly occurred with the Company as well as
prevent no to exercise wrongful power for self-benefit.
The Company clearly determines operating obligation, responsibility and authority of the executives and operators.
The Board of Directors set the internal control policy in the Principle of Good Corporate Governance in accordance
with corporate governance principle with details covering internal control in different areas such as control on the use
of the Company’s assets for maximum benefits, use of information technology and access and use of key information
in different areas, etc.
Principle of Internal Control System and Internal Audit System is as follows.
1. Arranged independent auditor that is international company to perform the review and evaluation of efficiency and
adequacy of internal control system in different areas of the Company under governance of Audit Committee in
order ensure that the major functions and important financial report of the Company are effectively executed to be
in the guideline determined by the Company under relevant legal framework and requirement of the Company at
manageable and acceptable risk level.
2. The duty of Audit Committee assures about internal control system that is adequate and proper for current
business operation. The result of internal control audit is presented in Annual Report of the Company and discloses
the details as shown in this report form.
3. The Company prepares written policy and determines procedures for duties in the Company as well as arranges
orientation and training for employees in order to cause mutual understanding leading to effective operation.
4. The Company realizes on the significance of information technology system and database in adequate, accurate,
and current data provision and consistent with determined time for use by the Board and the executives in decision
making. The Company then arranges proper information technology and accounting system.
The Company’s Internal Control and opinion from Board of Directors
The Board of Directors appointed Audit Committee which consists of 4 independent directors to help the works of the
Board for review and governance of the Company’s operations in order to have good corporate governance in
accordance with the guideline of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand that
includes financial review of the Company’s financial statements to be transparent, reliable and accurate in accordance
with financial reporting standard and principle, governance on the Company to have effective internal audit and control
and accurate compliance in accordance with relevant law, rule and regulation as well as consideration on auditor
selection of auditors and auditor remuneration proposed to the Board of Directors in presentation to the Shareholders’
Meeting for determination of auditor remuneration as well as proposal to the Board of Directors for appointment and
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determination of internal auditor remuneration. Throughout last year, Audit Committee independently performed its
duty without limitation in acquiring news and information as well as good cooperation both from related executives and
employees.
In 2020, the Audit Committee attended the meeting with external for 4 times to review 2019 annual financial statement
and interim financial statement in Quarter 1, 2 and 3 of the year 2020, and attended the meeting with internal audit for
2 times to consider annual audit plan, acknowledge audit result report, follow up and evaluate audit result in order to
ensure on the Company’s availability of audit system, business governance and good internal control. At least threefourth of the Audit Committees attended each meeting and they adequately expressed their opinions and completely
and orderly reported the review on such matter to the Board of Directors’ Meeting for result acknowledgement.
The Audit Committee expressed their opinion as appeared in the “Audit Committee’s Report” and commented that the
Company has had effective internal control adequate for business operation and the major operating issues has been
unfound. In addition, in 2021, the Audit Committee reviewed the financial statement of Ocean Glass Public Company
Limited as well as relevant financial report for the year end of 31 December 2020 and commented that such financial
statement was correctly prepared as proper in accordance with Financial Reporting Standard.
Audit Committee’s Opinion that Differs from the Board of Directors’ Opinion
- None –
Internal Audit Supervisor and Compliance Unit of the Company
(3) Internal Audit Supervisor
The Board of Directors appointed EY Corporation Services Co., Ltd. as independent internal auditor with Miss
Pimwadee Phandhumkomol, holding the position of Internal Auditor Supervisor of the Company. Miss Pimwadee has
experiences of internal audit practice in the same nature of business of the Company for over 16 years. She had also
been trained in courses relevant to the operations of the Company so it has been proper for her to appropriately and
adequately perform such duty.
(4) Compliance Unit
Responsible by the Company Secretary.
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9. Related Party Transaction
The Company has related party transaction which are transactions with persons or businesses that may have conflicts
of interest. The Company will prepare information and reasonably consider the said transaction. In the event that size
of the transaction is material according to the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand, the Company
will arrange for an approval from the board of directors, and/or shareholders (as the case may be). In 2020, the
Company’s related party transactions were as follows.
Party
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Ocean Glass Trading India Private Limited
Crystal Clear Innovation Co., Ltd.
Ocean Life Insurance Co., Ltd.

Ocean Property Co., Ltd.
Siam Mail Order House Co., Ltd.
Ocean Group (Thailand) Co., Ltd.
Key management

Business

Relationship

Import and merchandising table Subsidiary
glassware in China
Marketing activities in India
Subsidiary
Research and development
Subsidiary
products
Life insurance
The Company’s shareholder
and co-shareholders and
co-director
Real estate
Co-shareholders
Sales of office equipment
Co-shareholders
and supplies
Legal services
Co-shareholders and codirector
Persons with the authority and
of direct or indirect
responsibility for planning,
directing and controlling the
activities of the entity, including,
any Group director )executive
or otherwise)
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DIRECTORS PROFILE
Name
Current Position
Age
Nationality
Education

Training, Seminar

Proportion of Shareholding in the Company (%)
First Appointment Date
Years of Directorship
Position in Other Listed Company

Position in Non-Listed Company

Position in Rival Company and/or
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
Relationship with Director or Executives

: Mr. Chakri Chanruangvanich
: Chairman of the Board
Nomination and Remuneration Committee Member
: 64 Years
: Thai
: - Master of Science in Industrial Management
- Master of Science in Mechanical Engineering
Georgia Institute of Technology, U.S.A.
- Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering, Chulalongkorn University
: - Role of the Compensation Committee (RCC 21/2016)
- Director Certification Program (DCP 88/2007)
Thai Institute of Directors
- CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”
The Stock Exchange of Thailand
: None
: April 19, 2005
: 16 Years
: 2016 - 2018
Director
2015 - 2016
Independent Director, Chairman of the Audit
Committee, and Member of Nomination and
Compensation Committee
LEO Global Logistics Public Company Limited
2013 - 2018
Independent Director & Audit Committee Member
2013 - 2017
Chairman of the Risk Management Committee
Loxley Wireless Public Company Limited
: 2018 - 2019
Independent Director, Vice Chairman of the Board, and
Chairman of Audit Committee
Mena Transport Company Limited
: None

: None
: None
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3

Name
Current Position
Age
Nationality
Education

:
:
:
:
:

Training, Seminar

:

Proportion of Shareholding in the Company (%)
First Appointment Date
Years of Directorship
Position in Other Listed Company

:
:
:
:

Position in Non-Listed Company

:

Position in Rival Company and/or
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
Relationship with Director or Executives

:

Mr. Kirati Assakul
Director
62 Years
Thai
- Master’s Degree in Chemical Engineer
University of Southern California, U.S.A.
- Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
Queen’s University Ontario, Canada
- Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)
- Director Certification Program (DCP 27/2003)
Thai Institute of Directors
9.733( Including shares held by spouse)
August 13, 1993
28 Years
2010 – Present
Independent Director,
Chairman of Risk Management Committee
Thai Union Frozen Public Company Limited
2019 – Present
Deputy Secretary General, The Thai Chamber of
Commerce
2016 – Present
Director, Crystal Clear Innovation Co., Ltd.
2013 – Present
Director, Ocean Marina Co., Ltd.
2013 – Present
Director, Ocean Property Co., Ltd.
2010 – Present
Director, Siam Estate Co., Ltd.
2002 – Present
Director, Great Field Co., Ltd.
1998 – Present
Director, Kris & Sumali Co., Ltd.
1996 – Present
Director, Ocean Group (Thailand) Co., Ltd.
1994 – Present
Director, Kirati Home Co., Ltd.
1992 – Present
Director, Ocean Holding Co., Ltd.
1988 – Present
Director, Service Leasing Co., Ltd.
1984 – Present
Chairman, Ocean Life Insurance Plc.
None

: None
: Relative with Director

As of 30 December 2020
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Name
Current Position
Age
Nationality
Education
Training, Seminar
Proportion of Shareholding in the Company (%)
First Appointment Date
Years of Directorship
Position in Other Listed Company

Position in Non-Listed Company

Position in Rival Company and/or
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
Relationship with Director or Executives

: Mr. Woragan Xuto
: Independent Director
Chairman of the Audit Committee
: 67 Years
: Thai
: - Bachelor of Art in Economics
Chiangmai University
: - Director Certification Program (DCP 99/2008)
Thai Institute of Directors
: None
: February 27, 2007
: 14 Years
: 2020 – Present Independent Director
Member of the Audit Committee
Member of Nomination and Remuneration Committee
Leo Global Logistics Public Company Limited
: 2011 - 2012
Consultant
SCG Chemical Group
2009 - 2011
Managing Director
SCG Experiences Company Limited
2007 - 2008
Director –Distribution
SCG Distribution Company Limited
: None

: None
: None
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Name
Current Position

Age
Nationality
Education

Training, Seminar

Proportion of Shareholding in the Company (%)
First Appointment Date
Years of Directorship
Position in Other Listed Company

Position in Non-Listed Company

Position in Rival Company and/or
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
Relationship with Director or Executives

: Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark
: Independent Director
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
Audit Committee Member
: 60 years
: Thai
: - Ph.D. in Management
- Master’s Degree in Management
- Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
: - 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)
Thai Institute of Directors
: None
: April 19, 2005
: 16 years
: 2014 – Present Director
Chairman of the Executive Committee
Eastern Star Real Estate PCL
2010 – 2018
Independent Director
Chairman of the Audit Committee
Member of the Nomination and Compensation Committee
Member of the Strategy and Policy Committee
Thai Insurance PCL
: 2020 – Present Director
Narathai Cuisine Co., Ltd.
2018 – Present Chairman of the Board
Terra Venture Co., Ltd.
2018 – Present Chairman of the Board
TerraVest Co., Ltd.
2010 – Present Chairman of the Board
Rajapark Development Co., Ltd.
1998 – Present Managing Director
President Hotel and Tower Co., Ltd.
: None

: None
: None
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Name
Current Position
Age
Nationality
Education

Training, Seminar

Proportion of Shareholding in the Company (%)
First Appointment Date
Years of Directorship
Position in Other Listed Company
Position in Non-Listed Company

Position in Rival Company and/or
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
Relationship with Director or Executives

: Dr. Tatchapol Poshyanonda
: Independent Director
Audit Committee Member
: 55 Years
: Thai
: - Ph.D. in Engineering Management
- Master’s Degree in Engineering Management
University of Missouri-Rolla, U.S.A.
- Master’s Degree in Industrial Management
Central Missouri State University, U.S.A.
- Bachelor’s Degree in Chemical Engineering,
Chulalongkorn University
: - Director Certification Program (DCP120/2009)
- Director Accreditation Program (DAP 68/2008)
Thai Institute of Directors
None
: February 22, 2005
: 16 Years
: 2020 – Present Independent Director
BEC World Public Company Limited
: 2020 – Present Country Director (Thailand and Indochina)
Palo Alto Networks Company Limited
2019 – Present Board Members, Corporate Strategy
Digital Government Development Agency (Public Organization)
2019 - Present Working Members
- EEC investment committee (Smart Electronics, Robotics,
and Digital)
- Digital Government committee, under Office of the Civil
Service Commission (OCSC)
: None

: None
: None
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Name
Current Position
Age
Nationality
Education

Training, Seminar
Proportion of Shareholding in the Company (%)
First Appointment Date
Years of Directorship
Position in Other Listed Company

Position in Non-Listed Company

Position in Rival Company and/or
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
Relationship with Director or Executives

: Mr. Chaipranin Visudhipol
: Independent Director
Audit Committee Member
: 61 Years
: Thai
: - Master’s Degree in Advertising School of the Art
- Institute of Chicago, U.S.A.
- Bachelor’s Degree in Education
Chulalongkorn University
: - Director Certification Program (DCP 88/2007)
Thai Institute of Directors
: None
: January 23, 2007
: 14 Years
: 2015 – Present Independent Director
Chairman of the Nomination and Remuneration
Committee
Chairman of Corporate Governance Committee
Wave Entertainment Public Company Limited
: 2015 – Present Director
Index Creative Village Public Company Limited
2010 – Present Honorary President
Advertising Association of Thailand
1997 – Present Chairman
TBWA (THAILAND) Company Limited
1991 – Present Chairman
PATOU (1969) Company Limited
1991 – Present Chairman
PATUKAR Company Limited
: None

: None
: None
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Name
Current Position
Age
Nationality
Education

:
:
:
:
:

Training, Seminar

:

Proportion of Shareholding in the Company (%)
First Appointment Date
Years of Directorship
Position in Other Listed Company

:
:
:
:

Position in Non-Listed Company

:

Position in Rival Company and/or
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
Relationship with Director or Executives

:

Mr. Matthew Kichodhan
Independent Director
54 Years
Thai
- MSc. (Management) Imperial College,
University of London, England
- Bachelor of Commerce,
University of Toronto, Canada
- Director Certification Program (DCP 95/2007)
- Director Accreditation Program (DAP 57/2006)
Thai Institute of Directors Association
- Certificate of Capital Market Academy Leadership Program (CMA 19)
Capital Market Academy
None
February 27, 2007
14 Years
2013 – Present Chairman and Chief Executive Officer
Wave Entertainment Public Company Limited
2007 – Present Director
BEC World Public Company Limited
2017 – Present Director
BBGI Company Limited
None

: None
: None
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Name
Current Position
Age
Nationality
Education

Training, Seminar

Proportion of Shareholding in the Company (%)
First Appointment Date
Years of Directorship
Position in Other Listed Company
Position in Non-Listed Company

Position in Rival Company and/or
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
Relationship with Director or Executives

: Mr. Naputt Assakul
: Director
Nomination and Remuneration Committee Member
: 44 Years
: Thai
: - The Real Estate Association (RE-CU)
Chulalongkorn University
- Master of Business Administration
Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn
University
- B.S., Entrepreneurship Study and Economic
Babson College Massachusetts, U.S.A.
: - Tourism Management Program for Executives: TME3 / 2019
Tourism Authority of Thailand
- CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”
The Stock Exchange of Thailand
- Director Certification Program (DCP 31/2003)
Thai Institute of Directors
0.44
: June 10, 2002
: 19 Years
: None
: 2014 – Present Director
Hands Management Company Limited
2013 – Present Board of Director
R M I Company Limited
2004 – Present Executive Director
Siam Estate Company Limited
: None

: None
: Relative with Director
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Name
Current Position
Age
Nationality
Education

:
:
:
:
:

Training, Seminar

:

Proportion of Shareholding in the Company (%)
First Appointment Date
Years of Directorship
Position in Other Listed Company
Position in Non-Listed Company

:
:
:
:
:

Position in Rival Company and/or
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
Relationship with Director or Executives

:

Ms. Jariya Sangchaiya
Managing Director
54 Years
Thai
- Master’s Degree in Business Administration
National Institute of Development Administration
- Master’s Degree in Environmental Engineering
Colorado State University, U.S.A.
- Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
Chulalongkorn University
- AI & IOT Summit 2020
Thai Digital Technology and User Group Association and Ministry of
Digital Economy and Society
- Director Certification Program (DCP 258/2018)
Thai Institute of Directors
- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Licensed Program of SCQuARE International organized by Simplework
- Total Quality Management
AOTS Japan
None
21 March 2018
3 Years
None
2019 – Present Director, Crystal Clear Innovation Company Limited
2018 – Present Director, Ocean Glass Trading (Shanghai) Company Limited
2018 – Present Director, Ocean Glass Trading India Private Limited
None

: None
: None
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EXECUTIVES PROFILE
Name
Current Position
Age
Education

Training, Seminar

Work Experiences

Proportion of Holding in the Company’s
shares (%)
Illegal record in last 10 years
Relationship with Director or Executive
Management

:
:
:
:

Ms. Jariya Sangchaiya
Managing Director
54 Years
- Master’s Degree in Business Administration
National Institute of Development Administration
- Master’s Degree in Environmental Engineering
Colorado State University, U.S.A.
- Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
Chulalongkorn University
: - AI & IOT Summit 2020
Thai Digital Technology and User Group Association and Ministry of
Digital Economy and Society
- Director Certification Program (DCP 258/2018)
Thai Institute of Directors
- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Licensed Program of SCQuARE International organized by Simplework
- Total Quality Management
AOTS Japan
2016 – 2017
Deputy Managing Director – Manufacturing
2013 – 2016
Executive Director, Manufacturing
Ocean Glass Public Company Limited
2012 – 2013
Operation Director
2004 – 2011
Product Development and Quality Assurance Manager
Thai Glass Industries Public Company Limited
: None
: None
: None
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Name
Current Position
Age

: Mrs. Yada Andaris
: Executive Director - Human Resources
: 55 Years

Education

: - Master’s Degree in Business Administration,
- Bachelor’s Degree in Commerce,
Chulalongkorn University
: - 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
: 2007 – 2012
Human Resources Business Partner Director,
Supply Chain (Scope: Plan-Make-Source-Deliver)
Unilever Thai Holdings Limited
2005 – 2007
Human Resources Business Partner Director, Customer
Development
Unilever Thai Trading Holdings Limited
2004 – 2005
Human Resources Director, Home & Personal Care
Unilever Thai Trading Holdings Limited
: None

Training, Seminar

Work Experiences

Proportion of Holding in the Company’s
shares (%)
Illegal record in last 10 years
Relationship with Director or Executive
Management

: None
: None
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Name
Current Position
Age
Education

Training, Seminar

Work Experiences

Proportion of Holding in the Company’s
shares (%)
Illegal record in last 10 years
Relationship with Director or Executive
Management

:
:
:
:

Mr. Sathien Srisaikham
Executive Director – Finance and Accounting, and Information Technology
54 Years
- M.Econ. (Business Economics) Major Financial Business
The National Institute of Development Administration
- B.B.A. Accounting
Ramkhamhaeng University
: - Boardroom Success through Financing and Investment (BFI 5/2018)
Thai Institute of Directors
- Strategic CFO in Capital Markets Program
Stock Exchange of Thailand
- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Licensed Program of SCQuARE International organized by Simplework
- Senior Executive Program (SEP)
Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn
University
- Can school & Metal tracking, Advance leadership
Ball Corporation, USA
- Tax Controller Major in International Tax, Customs Tax
School of Tax
: 2001 – 2015
International Operation Senior Vice President
Thai Beverage Can Co., Ltd.
Finance Director
TBC-Ball Beverage Can Holding Limited (Hong Kong)
TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited (Vietnam)
: None
: None
: None
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Name
Current Position
Age
Education

Training, Seminar

Work Experiences

Proportion of Holding in the Company’s
shares (%)
Illegal record in last 10 years
Relationship with Director or Executive
Management

:
:
:
:

Mr. Uday Verma
Executive Director – Customer & Channel Development
48 years
- Digital Marketing Strategies,
Harvard Extension School, Boston, USA
- Master of Business Administration
Louisiana Tech University, LA, USA
: - SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Organized by Simplework
- Advanced Leadership
- 7 Habits of Highly Successful People
Walton Institute of Retail
: 25 years in various industries
- International Trading and Sales
- Business Development
- Supply Chain Management
- Marketing and Product Management
- Ecommerce
- Retail Management for over 12 years with Walmart USA, Walmart
Canada and Walmart India
: None
: None
: None
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Name
Current Position
Age
Education

Training, Seminar

Work Experiences

:
:
:
:

Mr. Kritsana Pairoj
Executive Director - Manufacturing
44 Years
- Master’s Degree in Business Administration,
The National Institute of Development Administration
- Bachelor’s Degree in Production Engineering
King Mongkut's University of Technology Thonburi
: - AI & IOT Summit 2020
Thai Digital Technology and User Group Association and Ministry of
Digital Economy and Society
- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Licensed Program of SCQuARE International organized by Simplework
: 2018 – 2019 Manufacturing Director
2017 –2018 Production Department Manager and Acting Manufacturing
Director
2014 –2017 Production Department Manager
2013 –2013 Department Manager – P&B, Production
2012 –2013 Production Section Manager – Forming 1
2010 –2011 Section Manager – Crystalline Process
2008 –2009 Senior Engineer
1999 – 2008 Engineer
Ocean Glass Public Company Limited
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Company Secretary
Name
Current Position
Age
Education

Training, Seminar

Work Experiences

:
:
:
:

Mrs. Rakdee Pakdeechumpol
Company Secretary and Corporate Risk Manager
46 Years
- Master of Science Program in Corporate Governance (MSCG)
Chulalongkorn University
- Bachelor of Arts, Major in English
Thai Chamber of Commerce University (UTCC)
: - How to Develop Risk Management Plan (HRP 11/2559)
- Effective Minutes Taking (EMT 31/2558)
- Company Reporting (CRP 8/2558)
- Board Reporting (BRP 17/2558)
- Company Secretary (CSP 55/2557)
Thai Institute of Directors
- Fundamental Practice for Corporate Secretary (2553)
Thai Listed Companies Association
: 2015 – Current Company Secretary and Corporate Risk Manager
2014 – 2015
Assistant Company Secretary
Ocean Glass Public Company Limited
2008 – 2014
Assistant Company Secretary
TISCO Financial Group Public Company Limited
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The Board of Directors’ Report on the
Accountability of Financial Reports
The Board of Directors is responsible for Ocean Glass Public Company Limited’s financial reports and information as
appear in the 2020 Annual Report. The financial statements have been prepared and fair presented in accordance
with Financial Reporting Standards. There is sufficient information disclosure in the notes to the financial statements.
The Board of Directors has appointed the Audit Committee, which consists of independent directors, to oversee and
to assess the effectiveness of the Company’s overall internal control system. This is to ensure that all Financial
Statements were prepared and fairly presented in a timely manner. The Audit Committee’s opinion is presented in the
Audit Committee’s Report set forth in the Annual Report.
The Board of Directors is of the opinion that the Company’s overall internal control system is at a satisfactory level, the
Company’s financial statements are credible and reliable, and present correct and fair financial positions and its
operational result in all material respects.

Mr. Chakri Chanruangvanich
Chairman of the Board of Directors
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Report of the Audit Committee
The Audit Committee of Ocean Glass Public Company Limited comprises of 4 independent directors as follows.
1. Mr.Woragan Xuto

Chairman of the Committee

2. Dr.Chatchawin Charoen-Rajapark

Audit Committee Member

3. Dr.Tachapol Poshyanonda

Audit Committee Member

4. Mr.Chaipranin Visudhipol

Audit Committee Member

Mrs. Rakdee Pakdeechumpol acts as Secretary of the Audit Committee.
The Audit Committee performs duties and responsibilities as delegated by the Board of Directors and the Charter of
the Audit Committee which was established in compliance with rules and regulations of the Securities and Exchange
Commission (SEC), and the Stock Exchange of Thailand (SET). Duties and responsibilities include the reviewing of
the Company’s financial reports, supervision to ensure the adequacy and efficiency of the Company’s internal control
and risk management, nominating the external auditor and proposing their remuneration, considering the connected
or conflict of interest transactions that may cause a loss of good corporate governance best practice of the Company.
In 2020, the Audit Committee convened 4 meetings with the Company’s Executives Management, External Auditor,
and Internal Auditor to perform following activities.
1)

Reviewed audited financial statements for the year ended December 31, 2019 and the 2020 interim financial
information for the three-month, six-month, nine-month reviewed by Auditor.

2)

Performed meetings with the internal auditor and the executive management to consider and to determine the
Company’s internal audit program to ensure that the program covered all significant aspects and efficiently
manage uncertainty risk.

3)

Monitored and reviewed the internal audit processes to ensure that they followed the approved audit program;
assessed the internal audit results to ensure the adequacy and efficiency of the internal control systems; made
suggestion to the management for improvements. During the year, monitoring programs covered the following
processes:
a) Production Process
b) E-Commerce Process

The Committee satisfied with the Company’s internal Control systems and did not found any significant noncompliance.
4)

Reviewed the transactions that may lead to conflicts of interests. The Committee opined that the activities were
treated in the same manner as market practice.
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During the year 2020, Mr. Woragan Xuto, Dr. Tatchapol Poshyanonda, and Mr. Chaipranin Visudhipol, attended 4
meetings; Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark attended 3 meetings.
In 2021, the Audit Committee reviewed the audited financial statements and the related financial reports for the year
ended December 31, 2020 and expressed the opinion that the Company’s financial statements were prepared and
presented fairly in accordance with Financial Reporting Standards.
In addition, the Audit Committee considered the qualifications of the external auditor firm by taking into account its
credibility, adequacy of resources and volume of audit assignments, auditing experiences, the independence as well
as the auditor’s qualification according to SEC’s regulation. The Committee selected and nominated the external
auditor to the Board of Directors for further recommendation to the Shareholders’ Meeting for the appointment of Miss
Thanyaporn Tangthanopajai Certified Public Accountant No. 9169 or Mr. Peradate Pongsathiansak Certified Public
Accountant No. 4752 or Miss Arisa Chumwisut Certified Public Accountant No. 9393 from Dharmniti Auditing Company
Limited to be the Company’s auditors, any one of them being authorized to conduct the audit and express an opinion
on the financial statements of the Company for year 2021. In the absence of the above named auditors, Dharmniti
Auditing Company Limited is authorized to identify one other Certified Public Accountant to carry out the work.

Mr. Woragan Xuto
Chairman of the Audit Committee
February 24th, 2021
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Report of the Nomination and Remuneration Committee
The Nomination and Remuneration Committee of Ocean Glass Public Co., Ltd., (the “Committee”) comprises
three Directors:
1.
Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark
Chairman of the Committee,
2.
Mr. Chakri Chanruangvanich
Committee member, and
3.
Mr. Naputt Assakul
Committee member.
The Committee’s secretary is Ms. Yada Andaris.
The Committee’s main duty and responsibility is to assist the Board in order to ensure that
(i) The Company has a Board of an appropriate size and composition of qualified Directors so that it can
effectively discharge its responsibilities and duties; and
(ii) The Company has fair and appropriate remuneration policies and practices to attract and retain qualified
Directors, Board’s committee members, and the Managing Director, who will create value for shareholders.
During 2 0 2 0 , the Committee held five meetings, all of which were attended by every Committee member, and
four of which were attended by the Committee’s secretary. The Committee accomplished the following:
1.

At the 2020 AGM, three Directors namely, Ms. Jariya Sangchaiya, Mr. Naputt Assakul, and Mr. Woragan Xuto
completed their terms on the Board and were due to retire in accordance with the Company’s Articles of
Association. Since these three Directors had knowledge, expertise, qualifications that had enabled them to
make valuable contributions to the Board and that would enable them to continue to do so, the Committee
proposed that they be nominated for re-election. The Board agreed to the Committee’s proposal, and, at
the AGM, the Shareholders re-elected the three Directors to the Board.

2.

The Committee proposed to the Board to recommend to the Shareholders to maintain the current monthly
remuneration scheme for the Directors and Board’s committee members, and not to pay bonus to the
Directors. The Board agreed to, and subsequently the 2020 AGM approved the remuneration scheme.

3.

The Committee performed the annual performance appraisal of the Managing Director and made
recommendations to the Board relating to her bonus payment and salary increase. The Board later
approved the Committee’s recommendations.

4.

The Committee assisted the Board in its self-evaluation in order to review its performance and improve its
effectiveness.

Throughout 2020, the Committee reported its activities to and received valuable comments from the Board.

(Chatchawin Charoen-Rajapark)
Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee
10 February 2021
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To

The Shareholders and Board of Directors of
Ocean Glass Public Company Limited
Opinion
I have audited the consolidated financial statements of Ocean Glass Public Company Limited and its
subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2020,
and the consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in shareholders’
equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial
statements, including a summary of significant accounting policies, and I have audited the separate financial
statements of Ocean Glass Public Company Limited (the Company), which comprise the statement of financial
position as at December 31, 2020, and the statement of comprehensive income, statement of changes in
shareholders’ equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements,
including a summary of significant accounting policies.
In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the
consolidated financial position of Ocean Glass Public Company Limited and its subsidiaries as at December 31,
2020, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended and the
separate financial position of Ocean Glass Public Company Limited as at December 31, 2020, and its financial
performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section
of my report. I am independent of the Company in accordance with the Federation of Accounting Professions ’Code
of Ethics for Professional Accountants together with the ethical requirements that are relevant to my audit of the
financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these requirements. I
believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
Emphasis of Matters
I draw attention to Note 3.2 to the financial statements. Due to the impact of COVID-19 pandemic, in
preparing the financial information for the year ended December 31, 2020, the Group has adopted the Accounting
Guidance on “Temporary relief measures on accounting alternatives in response to the impact of the COVID-19
situation” announced by the Federation of Accounting Professions. My conclusion is not modified in respect of
this matter.
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Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were the most significant in my
audit of the consolidated financial statements and separate financial statements of the current period. These matters
were addressed in the context of my audit of the consolidated financial statements and separate financial statements
as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
Inventory
The group had net inventory as at December 31, 2020 in the amount of Baht 911.42 million or 26.50
percent of total assets which is significant amount to the financial statements of the group. The inventory of the
group is glassware on table from many manufacturers and sellers. It is a highly competitive product in both
domestic and international markets. Price is one of the main marketing strategies. Some products are slow moving
that may affect the Company’s inventory value. The group is stated the inventory at cost or net realisable value,
whichever is lower by comparing the cost of inventories with the net realizable value including the value estimation
of slow moving inventory. Such estimates involve the use of management judgment and market conditions. I
therefore pay special attention this matter in my audit.
Risk response by the auditor
I made an understanding, assessed the design of internal control and implemented the internal control. I
also tested the effectiveness of the internal control in respect of the valuation of inventory and assessed the
reasonableness of the policy for the estimate of inventory devaluation set by the management. Furthermore, I
assessed the appropriateness of the method to calculate net realisable value of inventory as at the end of the
reporting period and tested the correctness of the calculation of net realisable value. I also assessed the
appropriateness of the allowance for devaluation of inventory, compared the cost of inventory and the expected
actual selling price after the end of period and assessed the adequacy of the information disclosure related to the
allowance for devaluation of inventory in the notes to the financial statements.
Temporary shutdown expense
The company allocates the expense in temporary shutdown for the year ended December 31, 2020 in the
amount of Baht 206.42 million as a separate presentation in the comprehensive income statement. The expense is
allocated as expense related to the temporary shutdown of normal production capacity. The management has used
an assumption in defining the criteria for expense allocation by calculating from production recording time in each
month. The expense from temporary shutdown consists of staff expense, depreciation, maintenance, service and
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other expense relating to machinery temporary shutdown. As the expense from temporary shutdown is a material
amount; therefore, I have paid special attention in the audit.
Risk response by the auditor
My audit method on such matter includes understanding the procedure, method and basis in establishing
the temporary production suspension expense, assessing the appropriateness of the assumption used by the
management in expense allocation including the regularity of the criteria used, testing the accuracy of expense
allocation and auditing the accuracy of accounts recording.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the information
included in the annual report, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The
annual report is expected to be made available to me after the date of this auditor's report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information
identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be
materially misstated.
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to
communicate the matter to those charged with governance in order for those charged with governance to correct
the misstatement.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial
statements and separate financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such
internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements and separate financial statements, management is
responsible for assessing the Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to
liquidate the Group and the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements
and separate financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error,
and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but
is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users
taken on the basis of these consolidated financial statements and separate financial statements.
As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, I exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. I also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements and
separate financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures
responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Group’s and the Company’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Group’s and the Company’s ability to continue as a
going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my
auditor’s report to the related disclosures in the consolidated financial statements and separate
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or
conditions may cause the Group and the Company to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements and
separate financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial
statements and separate financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.
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• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or
business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I
am responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely
responsible for my audit opinion.
I have communicated with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in the internal
control system that I have identified during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may
reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were
of most significance in the audit of the consolidated financial statements and separate financial statements of the
current period and are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or
regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that
a matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably
be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
The engagement partner responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report is
Ms.Thanyaphorn Tangthanopajai.

(Ms.Thanyaphorn Tangthanopajai)
Certified Public Accountant
Registration No. 9169
Dharmniti Auditing Company Limited
Bangkok, Thailand
February 24, 2021
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2020

Consolidated
Notes

2020

2019

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Short-term loan to subsidiaries
Inventories
Value added tax receivables
Derivative assets
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investments in subsidiaries
Property, plant and equipment
Right-of-use assets
Intangible assets
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

7
6, 8
6
9
5, 28

10
11
5, 12
13
17

102,676
155,949
911,420
16,564
5,194
1,191,803

51,293
267,936
1,003,748
11,303
4,859
3,632
1,342,771

88,469
156,048
3,500
911,366
16,564
3,685
1,179,632

13,691
268,636
10,000
1,003,532
11,303
4,859
3,576
1,315,597

2,196,414
38,859
10,998
13
1,669
2,247,953
3,439,756

1,859,348
18,168
807
8,116
1,886,439
3,229,210

6,000
2,196,391
38,859
16,944
824
2,259,018
3,438,650

6,000
1,859,215
19,078
6,833
1,891,126
3,206,723

Notes to financial statements form an integral part of these statements
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONT.)
AS AT DECEMBER 31, 2020

Consolidated
Notes
Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Short-term loans from financial institutions
Trade and other payables
Current portion of long-term loans
from financial institutions
Current portion of lease liabilities
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Long-term loans from financial institutions
Lease liabilities
Deferred tax liabilities
Employee benefit obligations
Total non-current liabilities
Total liabilities

2020

2019

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019

14
6, 15

790,000
193,547

655,000
269,423

790,000
195,271

655,000
261,869

16
5, 12

19,344
2,038
1,004,929

35,892
5,867
966,182

19,344
1,821
1,006,436

35,892
7,030
959,791

16
5, 12
17
18

300,000
16,057
188,960
96,059
601,076
1,606,005

66,400
194,212
129,594
390,206
1,356,388

300,000
16,057
188,960
96,059
601,076
1,607,512

66,400
194,212
129,594
390,206
1,349,997

Notes to financial statements form an integral part of these statements
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONT.)
AS AT DECEMBER 31, 2020

Consolidated
Notes

2020

Liabilities and shareholders’ equity (Cont.)
Shareholders’ equity
Share capital
Authorised share capital
Ordinary shares, 50,000,000 shares
of par Baht 10 each
Issued and paid-up share capital
Ordinary shares, 21,330,715 shares
of paid-up Baht 10 each
Premium on share capital
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
Unappropriated
Other components of equity
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity

19

2019

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019

500,000

500,000

500,000

500,000

213,307
302,807

213,307
302,807

213,307
302,807

213,307
302,807

50,000
536,870
730,767
1,833,751
3,439,756

50,000
783,967
522,741
1,872,822
3,229,210

50,000
532,160
732,864
1,831,138
3,438,650

50,000
764,604
526,008
1,856,726
3,206,723

Notes to financial statements form an integral part of these statements
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

2020

2019

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019

1,111,675
4,321
1,115,996

1,867,208
21,691
9,535
1,898,434

1,107,597
9,655
4,259
1,121,511

1,824,700
21,891
9,262
1,855,853

706,373
206,423
50,794
227,476
144,915
59,285
1,395,266
(279,270)
24,783
(304,053)
(58,158)
(245,895)

1,242,086
123,345
9,711
311,033
173,162
1,859,337
39,097
17,734
21,363
3,229
18,134

704,319
206,423
50,794
227,872
139,506
58,570
1,387,484
(265,973)
24,783
(290,756)
(59,514)
(231,242)

1,227,017
123,345
9,711
304,671
161,158
1,825,902
29,951
17,734
12,217
663
11,554

Consolidated
Notes
Revenues
Sales
Foreign exchange gain
Dividend income
Other income
Total revenues
Expenses
Cost of goods sold
Temporary shutdown expenses
Loss on the decline in value of inventory
Selling expenses
Administrative expenses
Foreign exchange loss
Total expenses
Profit (loss) from operating activities
Finance cost
Profit (loss) before income tax expense
Income tax expense (income)
Net profit (loss) for the year

6, 27
6
6

2
6
6
24
24

20

Other comprehensive income :Item that will not be reclassified
subsequently to profit or loss
Gain on land revaluation-net of income tax
Actuarial gain (loss) on defined employee
benefit plans-net of income tax
Item that will be reclassified
subsequently to profit or loss
Currency translation differences
Other comprehensive income (loss) for the year
Total comprehensive (loss) income for the year
Basic earnings (loss) per share (Baht)

23

206,856

-

206,856

-

10,957

(3,364)

10,957

(3,364)

1,170
218,983
(26,912)

(2,901)
(6,265)
11,869

217,813
(13,429)

(3,364)
8,190

(11.53)

0.85

(10.84)

0.54

Notes to financial statements form an integral part of these statements
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated

Notes
Beginning balance as at January 1, 2019
Dividend paid
22
Total comprehensive income (loss) for the year
Ending balance as at December 31, 2019
Dividend paid
22
Total comprehensive income (loss) for the year
Ending balance as at December 31, 2020

Issued and
paid-up
share capital
213,307
213,307
213,307

Premium
on share
capital
302,807
302,807
302,807

Retained earnings
Other components of equity
Appropriated
Translation of
Total other
Total
for legal
Gains on land
financial
components shareholders’
reserve
Unappropriated revaluation
statements
of equity
equity
50,000
781,356
526,008
(366)
525,642
1,873,112
(12,159)
(12,159)
14,770
(2,901)
(2,901)
11,869
50,000
783,967
526,008
(3,267)
522,741
1,872,822
(12,159)
(12,159)
(234,938)
206,856
1,170
208,026
(26,912)
50,000
536,870
732,864
(2,097)
730,767
1,833,751

Notes to financial statements form an integral part of these statements
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (CONT.)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
Retained earnings

Notes
Beginning balance as at January 1, 2019
Dividend paid
Total comprehensive income (loss) for the year
Ending balance as at December 31, 2019
Dividend paid
Total comprehensive income (loss) for the year
Ending balance as at December 31, 2020

22

22

Issued and
paid-up
share capital
213,307
213,307
213,307

Premium
on share
capital
302,807
302,807
302,807

Notes to financial statements form an integral part of these statements
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Appropriated
for legal
reserve
50,000
50,000
50,000

Unappropriated
768,573
(12,159)
8,190
764,604
(12,159)
(220,285)
532,160

Other components
of equity
Gains on land
revaluation
526,008
526,008
206,856
732,864

Total
shareholders’
equity
1,860,695
(12,159)
8,190
1,856,726
(12,159)
(13,429)
1,831,138

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

Notes

Consolidated
2020
2019

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019

(304,053)

21,363

(290,756)

12,217

39,973
174,754
2,155
4,200

(3,737)
161,152
823
-

39,973
175,199
2,155
4,200

(3,737)
160,611
823
-

5,925
-

11,918
18

5,923
-

11,916
18

4,859
(1,223)
12,737
(243)
24,783

(3,259)
74
39,331
(245)
17,734

4,859
(1,223)
12,737
(9,655)
(305)
24,783

(3,259)
74
39,331
(312)
17,734

112,004
52,355
(5,261)
(1,562)
228

(42,444)
(2,508)
6,828
(935)
3,049

112,605
52,193
(5,261)
(109)
(210)

(30,413)
(5,569)
6,828
(887)
2,698

(92,900)
(3,829)
(32,575)

(69,975)
433
(11,994)

(83,060)
(5,209)
(32,575)

(49,517)
3,476
(11,994)

(7,673)

127,626

6,264

150,038

Cash flows from operating activities :
Profit (loss) before income tax expense
Adjustments to reconcile income (loss) for the year
to net cash provided by (used in) operating activities :
Allowance (reversal) for the decline in value of inventory,
slow-moving and obsolete inventories
Depreciation and amortisation
24
Allowance for doubtful accounts
Allowance for impairment loss on computer software
Loss on disposal and write-off of property,
plant and equipment
Loss on disposal and write-off of intangible assets
Unrealised (gain) loss on fair value
remeasurement of derivatives
Unrealised (gain) loss on foreign exchange
Employee benefit expenses
18
Dividend income
Interest income
Finance costs
(Increased) decreased in operating assets
Trade and other receivables
Inventories
Value added tax receivables
Other current assets
Other non-current assets
Increased (decreased) in operating liabilities
Trade and other payables
Other current liabilities
Payments on employee benefit obligations
18
Net cash generated from (used in) operating activities

Notes to financial statements form an integral part of these statements
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONT.)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

Cash flows from investing activities
Cash received from repayment of
loan to a subsidiary
Cash paid for loan to a subsidiary
Proceeds from disposals of property,
plant and equipment
Purchase of property, plant and equipment
Purchase of intangible assets
Dividend received
Interest received
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities
Cash received from short-term borrowings
from financial institutions
Repayment of short-term borrowings
from financial institutions
Cash received from long-term borrowings
from financial institutions
Repayment of long-term borrowings
from financial institutions
Cash paid for lease liabilities
Dividend paid
Interest paid
Net cash generated from (used in) financing activities
Effect from foreign exchange in cash and
cash equivalents
Currency translation differences
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, opening balance
Cash and cash equivalents, closing balance
Supplementary information for cash flows
Non-cash transactions
Investing activities:
Purchase of property, plant and equipment unpaid
Financing activities
Acquisition of right-of-use assets under lease contracts

Notes

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019

Consolidated
2020
2019

6
6

-

-

6,500
-

(3,500)

1,059
(220,930)
(2,063)
243
(221,691)

676
(117,523)
(3,332)
245
(119,934)

1,059
(220,930)
(7,663)
9,655
305
(211,074)

676
(117,522)
(4,578)
318
(124,606)

29

450,000

1,330,000

450,000

1,330,000

29

(315,000)

(1,260,000)

(315,000)

(1,260,000)

29

200,000

100,000

200,000

100,000

29
12
22

(2,292)
(19,850)
(12,159)
(22,718)
277,981

(183,081)
(12,159)
(18,289)
(43,529)

(2,292)
(19,850)
(12,159)
(22,718)
277,981

(183,081)
(12,159)
(18,289)
(43,529)

1,607
1,159

(261)
(2,855)

1,607
-

(261)
-

51,383
51,293
102,676

(38,953)
90,246
51,293

74,778
13,691
88,469

(18,358)
32,049
13,691

15,266

14,859

15,266

14,859

11,748

-

11,748

-

6

7

12

Notes to financial statements form an integral part of these statements
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020
1. GENERAL INFORMATION
Ocean Glass Public Company Limited (the “Company”) is a public limited company which is listed on
the Stock Exchange of Thailand in 1993 and incorporated and domiciled in Thailand. The principal activities
of the Company are manufacturing and selling table glassware. The addresses of the Company’s selling and
administrative office and factory are as follows:
Office
: 75/3 and 75/88-91 Ocean Tower II, 12 th and 34 th floor, Sukhumvit 19 Road
(Soi Wattana), North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110
Factory : 365-365/1, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Soi 8, Sukhumvit Road, Praksa,
Muangsamutprakarn, Samutprakarn 10280
Showroom : 175 Ocean Insurance Building, Sukhumvit 21 Road, North Klongtoey, Wattana,
Bangkok 10110
For reporting purpose, the Group are referred to as “the Group”. The Company has 3 subsidiaries as
follows:
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd., the Company’s wholly owned subsidiary, was registered
and incorporated in China on September 10, 2006. The term of the subsidiary is 20 years, expiring on
September 10, 2026. The subsidiary’s main objective is import and merchandising household glassware
in China.
Ocean Glass Trading India Private Limited, 99.99% owned by the Company, was incorporated in India on
November 20, 2013. The subsidiary’s main objective is to perform marketing activities in India.
Crystal Clear Innovation Co., Ltd., 99.99% owned by the Company, was incorporated in Thailand on August 31,
2016. The subsidiary’s main objective is for providing research, development, and merchandising tableware products.
2. PANDEMIC OF CORONAVIRUS DISEASE 2019 SITUATION (COVID-19)
Since the pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) that is currently affected the overall economic
and industries, such situation affects the operating results of the Group. However, the Group's management is
continuously monitoring the situation and assessing the financial impact in respect of the recognition and valuation
of assets, and contingent liabilities.
On July 13, 2020, the Company sent a letter to inform the Stock Exchange of Thailand that it has
temporarily shutdown the production line since April 2020 until the first quarter of 2021 to schedule the planned
maintenance and inventory management. The temporary shutdown expenses are presented as part of temporary
shutdown expenses in the statement of comprehensive income.
3. BASIS FOR PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS
3.1 Basis for preparation of the financial statements
The consolidated and separate financial statements have been prepared in accordance with Thai
generally accepted accounting principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai Financial
Reporting Standards issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547, and the financial reporting
requirements of the Securities and Exchange Commission under Securities and Exchange Act.
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The consolidated and separate financial statements have been prepared under the historical cost
convention except revaluation of land and derivative financial instruments which has been stated at fair
value as disclosed in the accounting policies below.
The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting
principles requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise
its judgement in the process of applying the Group’s accounting policies. The areas involving a higher
degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the
consolidated and separate financial statements are disclosed in Note 4.18
An English version of the consolidated and separate financial statements have been prepared from
the statutory financial statements that are in the Thai language. In the event of a conflict or a difference in
interpretation between the two languages, the Thai language statutory financial statements shall prevail.
3.2 Financial reporting standards that became effective in the current year
During the year, the Group has adopted the revised and new financial reporting standards,
interpretations and the accounting guidance, which are effective for fiscal years beginning on or after
January 1, 2020 . These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding
International Financial Reporting Standards with most of the changes directed towards clarifying
accounting treatment and providing accounting guidance for users of the standards . Except, the new
standard involves changes to key principles, as summarized below.
Financial reporting standards related to financial instruments:
A set of TFRSs related to financial instruments, which consists of five accounting standards and
interpretations, as follows:
TFRS 7
Financial Instruments :Disclosures
TFRS 9
Financial Instruments
TAS 32
Financial Instruments :Presentation
TFRIC 16
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
TFRIC 19
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of
financial instruments and their measurement at fair value or amortized cost (taking into account the type
of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business model),
calculation of impairment using the expected credit loss method, and hedge accounting. These include
stipulations regarding the presentation and disclosure of financial instruments. When the TFRSs related
to financial instruments are effective, some accounting standards, interpretations and guidance which are
currently effective will be cancelled.
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TFRS 16 Leases
TFRS 16 Leases supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The standard
sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, and
requires a lessee to recognize assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months,
unless the underlying asset is low value.
Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will
continue to classify leases as either operating or finance leases using similar principles to those used
under TAS 17.
January 1, 2020, the Group has adopted TFRSs related to financial instruments and TFRS 16 in
its financial statements by applying modified retrospective approach.
The impact from the first-time adoption has been disclosed in Note 5 to the financial statements.
Accounting Treatment Guidance on “Temporary relief measures on accounting alternatives in
response to the impact of the COVID-19 situation”
The Federation of Accounting Professions announced Accounting Treatment Guidance on
“Temporary relief measures on accounting alternatives in response to the impact of the COVID-19
situation”. Its objectives are to alleviate some of the impact of applying certain financial reporting
standards, and to provide clarification about accounting treatments during the period of uncertainty
relating to this situation.
On April 22, 2020, the Accounting Treatment Guidance was announced in the Royal Gazette and
it is effective for the financial statements prepared for reporting periods ending between January 1, 2020
and December 31, 2020.
The Group has elected to apply the following temporary relief measures on accounting
alternatives:
- Not to take into account forward-looking information when determining expected credit
losses, in cases where use a simplified approach to determine expected credit losses.
- Not to include information relating to the COVID-19 situation that may affect financial
forecasts. In the future, used in conjunction with relevant fair value measurement techniques
TFRS 13, Fair Value.
- Not to account for any reduction in lease payments by lessors as a lease modification, with the
lease liabilities that come due in each period reduced in proportion to the reduction and
depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities recognized in each period
reversed in proportion to the reduction, with any differences then recognized in profit or loss.
- Not to include information relating to the uncertain COVID-19 situation, which may affect the
estimation of future taxable profits. Into data to estimate the adequacy of future taxable profits
in order to take advantage of deferred tax assets.
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- Not to consider the COVID-19 situation as an indication that an asset may be impaired in
accordance with TAS 36, Impairment of Assets.
- Not to consider the COVID-19 situation as an event that results in the current obligation. As a
result of past events.
3 3.Financial reporting standards that become effective in the future
During the year, the Federation of Accounting Professions issued a notification of the Federation of
Accounting Professions and published in the Government Gazette for the conceptual framework of
financial reporting )new( and several revised financial reporting standards from the year 2019 by becomes
effective for the accounting period beginning on or after January 1, 2021 onwards . Which such
adjustments are improve/revise principles the financial reporting is as follows:
Adjustment is reference to the conceptual framework in the financial reporting standards
Several financial reporting standards are reference to “IASC’s Framework for the Preparation and
Presentation of Financial Statements.” The adjustment of reference project on the conceptual framework in the
financial reporting standards has updated reference or partial reference adjustment and other to describe clearly
whether each document is reference to “the conceptual framework” of which year.
Conceptual Framework for Financial Reporting
The conceptual framework for financial reporting consisted of revised definitions of assets and liabilities.
Criteria for recognition assets and liabilities in the financial statements. It also includes the following new
principles and guidance:
1. Measurement, including factors that must be considered in selecting the valuation criteria
2. Presentation and disclosure which includes when the income and expenses are classified into
other comprehensive income.
3. Reporting entities
4. When the assets and liabilities derecognition from the financial statements
In addition, this Conceptual Framework for Financial Reporting clearly clarifies management’s
stewardship of the entity’s economic resources, prudence, and measurement uncertainty of financial
information.
Definition of Business
Business definition revised in the financial reporting standard No. 3 “Business Combination”
describes more clearly on definition of business. The objective is for the business to establish that such
transaction has to be recorded as “business combination” or “purchase of assets” or not. Adjustments are
as follows:
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1. Describe clearly on the consideration of “business”, activity group and acquired assets must
include input data factor, key process that at least combined will significantly generate outputs.
2. Eliminate the assessment that the market partner can substitute input factor or missing process
and generate further outputs from the standards.
3. Add practice guide and example to support understanding and help the company assess
whether the key process is acquired.
4. Narrow down the definition of business and definition of outputs by placing interest in the
product and service provided to the customer and eliminate the reference on ability to reduce
cost from the standards.
5. Add the intention test as an alternative which allows to make assessment easily whether the
activity group and acquired assets are business or not.
Definition of significance
The definition of significance resulted in revising the accounting standard No.1 “Presentation of
Financial Statements, Presentation of Financial Statements and Accounting Standards No.8 – Accounting
Policy, Change of Accounting Estimates and Error and the revision that resulted in other financial
reporting standards.
The adjustment creates better understanding of the definition of significance by
1. For the definition to follow the same direction of the financial reporting standards and
conceptual framework to avoid the confusion that may arise from the definition difference.
2. Include the requirements together of the accounting standard No.1 “Presentation of financial
statements” in the definition for it to become clearer and describe how the materiality can be
clearly applied.
3. Applying existing practice guidance of the definition of the materiality in the same place as
the definition.
Reform of swap interest rate
The reform of swap interest rate resulted in the adjustment of the financial reporting standards No .
9 financial instruments and financial reporting standards No. 7 financial instrument disclosure . Such
adjustment has changed the hedge accounting requirements, especially to reduce the impact arising from
the uncertainty as a result of the swap interest rate reform such as interbank offer rates-IBORs .In addition,
the adjustment requires the business to provide additional information to investors regarding the relation
of hedging directly impacted from any uncertainties.
The Group’s management is in the process to assess the impact of these TFRSs to the financial
statements in the year when they are adopted.
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3 4.Thai Financial Reporting Standard No.16 “Leases”
The Federation of Accounting Professions has revised TFRS 16 lease agreements and published in
the Government Gazette on January 27, 2021 with the following revisions.
1. The Rent Concessions related to COVID-19, which is effective from June 1, 2020 with
earlier application permitted. The amendment permits lessees, as a practical expedient, not to
assess whether rent concessions that occur as a direct consequence of the COVID-19 pandemic
and meet specified conditions are lease modifications and, instead, to account for those rent
concessions as if they were not lease modifications.
2. Added the requirements for the temporary exception arising from interest rate benchmark
reform, which an entity shall apply these amendments for annual reporting periods beginning
on or after January 1, 2022 with earlier application permitted.
The Group’s management is in the process to assess the impact of these TFRSs to the financial
statements in the year when they are adopted.
4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED IN THE PREPARATION OF THESE
CONSOLIDATED AND SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS ARE SET OUT BELOW
4.1 Revenue and expenses recognition
Sale of goods
Revenue from sale of goods is recognized at the point in time when control of the asset is transferred
to the customer, generally on delivery of the goods. Revenue is measured at the amount of the
consideration received or receivable, excluding value added tax, of goods supplied after deducting returns
and discounts.
For sale with a right to return the goods, the Group recognizes the refund amount expected to be returned
to customers, by considering the consistent level of returns over historical experiences which is highly
probable that a significant reversal in the cumulative revenue recognized will not occur, as a refund liability
and recognized a return of goods from customers as an asset in the statement of financial position. The asset
is measured by the previous carrying amount of the inventory, deducting expected costs of returned goods,
including any potential of the diminution in value of the returned goods.
Other income and expenses
Interest income is recognised using the accrual method.
Other income and expenses is recognized using the accrual method.
4.2 Cash and cash equivalents
In the statements of cash flows, cash and cash equivalents includes cash in hand, deposits held at
call with banks and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months
or less.
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4.3 Trade receivables
Applicable form January 1, 2020
Trade receivables are recognized initially at the amount of consideration that is unconditional unless
they contain significant financing components, when they are recognized at its present value.
Trade receivables are stated at the amount expected to be collectible, the Group apply the TFRS 9
simplified approach to measuring expected credit losses which uses a simplified approach, which requires
expected lifetime losses to be recognized from initial recognition of the receivables. To measure the expected
credit losses, trade receivables have been grouped based on the days past due. The expected loss rates are
based on the payment profiles and the corresponding historical credit losses which are adjusted to reflect the
current and forward-looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to
settle the receivables. The Group has identified the GDP, the unemployment rate and the consumer price
index of the countries in which it sells its goods and services to be the most relevant factors, and accordingly
adjusts the historical loss rates based on expected changes in these factors. The impairment losses are
recognized in profit or loss within administrative expenses.
Applicable prior to January 1, 2020
Trade accounts receivable are carried at the original invoice amount and subsequently measured at
the remaining amount less any allowance for doubtful receivables based on a review of all outstanding
amounts at the year-end. The amount of the allowance is the difference between the carrying amount of
the receivable and the amount expected to be collectible. Bad debts are written-off during the year in which
they are identified and recognised in profit or loss within selling and marketing costs.
4.4 Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is determined by the weighted
average method. The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable to
the acquisition of the inventory, such as import duties and transportation charges, less all attributable
discounts, allowances or rebates. The cost of finished goods and work in progress comprises design costs,
raw materials, direct labour, other direct costs and related production overheads (based on normal
operating capacity). It excludes borrowing costs. Net realisable value is the estimate of the selling price
in the ordinary course of business, less applicable variable selling expenses. Allowance is made, where
necessary, for obsolete, slow-moving and defective inventories.
4.5 Group Accounting - Investments in subsidiaries
Subsidiaries
Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control.
The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its
involvement with the entity and has the ability to affect those returns though its power over
the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to
the Group. They are deconsolidated from the date that control ceases.
220

Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies
are eliminated. Unrealised losses are also eliminated, unless the transaction provide evidence of an
impairment of the transferred asset. Accounting policies of subsidiaries have been changed where
necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.
In the separated financial statements, investments in subsidiaries are accounted for at cost less
impairment. Cost is adjusted to reflect changes in consideration arising from contingent consideration
amendments. Cost also includes direct attributable costs of investment.
Transactions with non-controlling interests
The Group treats transactions with non-controlling interests as transactions with equity owners of the
Group. For purchases from non-controlling interests, the difference between any consideration paid and
the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains
or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.
Disposal of subsidiaries
When the Group ceases to have control, any retained interest in the entity is re-measured to its fair
value, with the change in carrying amount recognised in profit or loss. The fair value is the initial carrying
amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture
or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive disposed income
in respect. Of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or
liabilities.
4.6 Foreign currency translation
Functional and presentation currency
Items included in the financial statements of each of the Group’s entities are measured using the
currency of the primary economic environment in which the entity operates (‘the functional currency’).
The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional and the Group’s
presentation currency.
Transactions and balances
Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates
prevailing at the dates of the transactions or valuation where items are remeasured. Foreign exchange gains and
losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of
monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss.
When a gain or loss on a non-monetary item is recognised in other comprehensive income, any
exchange component of that gain or loss is recognised in other comprehensive income. Conversely, when
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a gain or loss on a non-monetary item is recognised in profit and loss, any exchange component of that
gain or loss is recognised in profit and loss.
Group companies
The results and financial position of all the Group entities (none of which has the currency of a hyperinflationary economy) that have a functional currency different from the presentation currency are
translated into the presentation currency as follows:
• Assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the
closing rate at the date of that statement of financial position;
• Income and expenses for each statement of comprehensive income are translated at average
exchange rates; and
• All resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income.
Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign operation are treated as
assets and liabilities of the foreign operation and translated at the closing rate.
4.7 Property, plant and equipment
Land is shown at fair value, based on valuations by external independent valuer which are conducted
every 3 years. All other plants and equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation.
Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.
Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as
appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to
the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is
derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period
in which they are incurred.
Increases in the carrying amount arising on revaluation of land are credited to other comprehensive income
and shown as gains on land revaluation in equity. Decreases that offset previous increases of the same asset are
charged in other comprehensive income and debited against gains on land revaluation directly in equity; all
other decreases are charged to profit or loss.
Depreciation on other assets is calculated using the straight line method to allocate their cost to their
residual values over their estimated useful lives, as follows:
Buildings and building improvements
5 - 35 years
Machinery, equipment and tools
5 - 25 years
Furniture, fixtures and office equipment
3 - 25 years
Motor vehicles
5 years
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The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of
each reporting period.
The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if the asset’s
carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 4.13).
Gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and
are recognised within ‘Other (losses)/gains - net’ in profit or loss.
When revalued assets are sold, the amounts included in gain on asset revaluation are transferred to
retained earnings.
4.8 Intangible assets
Computer software
Costs associated with maintaining computer software programmes are recognised as an expense as
incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and
unique software products controlled by the Group are recognised as intangible assets when the following
criteria are met:
• it is technically feasible to complete the software product so that it will be available for use or sell;
• management intends to complete the software product and use or sell it;
• there is an ability to use or sell the software product;
• it can be demonstrated how the software product will generate probable future economic benefits;
• adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the
software product are available; and
• the expenditure attributable to the software product during its development can be reliably measured.
Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software
development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.
Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as
incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a
subsequent period.
Computer software development costs recognised as assets are amortised using the straight line
method over their estimated useful lives, 5 - 15 years.
4.9 Related parties
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or
are controlled by, or are under common control with, the Company, including holding companies,
subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the Company. Associates and individuals owning,
directly or indirectly, an interest in the voting power of the Company that gives them significant influence
over the enterprise, key management personnel, including directors and officers of the Company and close
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members of the family of these individuals and companies associated with these individuals also constitute
related parties.
In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the
relationship, and not merely the legal form.
4.10 Financial assets and financial liabilities
Applicable form January 1, 2020
Classification and measurement of financial assets
The classification of financial assets depends on the entity’s business model for managing the
financial assets and the contractual terms of the cash flows.
The Group classify its debt instruments in the following categories:
• those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income or
through profit or loss); and
• those to be measured at amortised cost.
The Group reclassify debt instruments when and only when its business model for managing those
assets changes.
The equity instruments held must be irrevocably classified to two measurement categories; i) at fair
value through profit or loss (FVPL), or ii) at fair value through other comprehensive income (FVOCI)
without recycling to profit or loss.
At initial recognition, the Group measure a financial asset at its fair value plus or minus, in the case
of a financial asset not at FVPL, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the
financial asset .Transaction costs of financial assets carried at FVPL are expensed in profit or loss.
Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining
whether their cash flows are solely payment of principal and interest.
Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group’s business model for managing
the asset and the cash flow characteristics of the financial assets. There are three measurement categories
into which the Group classify its debt instruments:
Amortized cost: A financial assets will be measured at amortized cost when the financial asset is
held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual
cash flows. In addition, the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash
flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. Interest
income from these financial assets is included in financial income using the effective interest rate
method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented
in other gains/(losses) together with foreign exchange gains and losses. Impairment losses are presented
in profit or loss.
• FVOCI: A financial assets will be measured at FVOCI when it is held within a business model
whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial
assets. In addition, the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to
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cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount
outstanding. Movements in the carrying amount are taken through other comprehensive
income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest income and related
foreign exchange gains and losses which are recognized in profit or loss. When the financial
asset is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognised in other
comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss and recognized on other
gains/(losses). Interest income from these financial assets is included in finance income using
the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other
gains/(losses) and impairment expenses are presented as separate line item in the statement of
comprehensive income.
• FVPL: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at
FVPL. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at FVPL is
recognized in profit or loss and presented net within other gains/(losses) in the period in
which it arises.
Dividends from such investments continue to be recognized in profit or loss when the Group’s
right to receive payments is established.
Changes in the fair value of financial assets at FVPL are recognized in other gains/(losses) in the
statement of income as applicable. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity
investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.
Classification and measurement of financial liabilities and equity
Financial instruments issued by the Group must be classified as financial liabilities or equity
securities by considering contractual obligations.
• Where the Group has an unconditional contractual obligation to deliver cash or another
financial asset to another entity, it is considered a financial liability unless there is a
predetermined or possible settlement for a fixed amount of cash in exchange of a fixed
number of the Group’s own equity instruments.
• Where the Group has no contractual obligation or have an unconditional right to avoid
delivering cash or another financial asset in settlement of the obligation, it is considered an
equity instrument.
At initial recognition, the Group measure financial liabilities at fair value. The Group reclassify
all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for derivatives.
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Recognition and derecognition
The Group shall recognize a financial asset or a financial liability in its statement of financial
position when, and only when, the Group become party to the contractual provisions of the instrument.
Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on trade-date, the date on which the
Group commit to purchase or sell the asset. Financial assets are derecognized when the rights to receive
cash flows from the financial assets have expired or have been transferred and the Group have transferred
substantially all the risks and rewards of ownership of the financial assets.
Impairment
The Group recognizes an allowance for expected credit losses (ECLs) for all debt instruments not
measured at fair value through profit or loss (FVPL). ECLs are based on the difference between the
contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects
to receive, discounted by the approximate effective interest rate of the financial assets as at the
acquisition date. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other
credit enhancements that are integral to the contractual terms.
4.11 Derivatives and hedging activities
Applicable form January 1, 2020
The Group is initially recognized the derivatives at fair value as at the date a derivative contract
is entered into and are subsequently remeasured to their fair value. The gain or loss from remeasurement
is made as fair value through profit or loss. However, if the derivatives meet the conditions holding as a
hedge, the recording of the revaluation gain or loss will depend on the type of hedging item.
4.12 Leases
At inception of a contract, the Group assess whether the contract is, or contains, a lease .A contract
is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a
period of time in exchange for consideration.
Applicable form January 1, 2020
where a Group company is the lessee
The Group assess the lease term for the non-cancellable period as stipulated in lease contract or the
remaining period of active leases at the date of initial application (as at January 1, 2020) together with any
period covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised or any periods
covered by an option to terminate the lease if it is reasonably certain not to be exercise by considering the
effect of changes in technology and/or the other circumstance relating to the extension of the lease term.
Right-of-use assets-as a lessee
Right-of-use assets are recognized at the commencement date of the lease. Right-of-use assets
are stated at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses (if any), and adjusted for any
remeasurement of lease liabilities (if any). The cost of right-of-use assets includes the amount of lease
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liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the
commencement date, less any lease incentives received.
The cost of right-of-use assets also includes an estimate of costs to be incurred by the lessee in
dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring the
underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.
Right-of-use assets are calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the
shorter of the lease term and the estimated useful lives for each of right-of-use assets.
Lease liabilities
At the commencement date of the lease, lease liabilities are stated at the present value of lease
payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including insubstance fixed payments) less any lease incentives receivable (if any) and amount expected to be paid
under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option
reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if
the lease term reflects the Group exercising the option to terminate.
In calculating the present value of lease payments, the Group use its incremental borrowing rate,
which is determined by referring to the government bond yield adjusted with risk premium depending
on the lease term, at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily
determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the
accretion of the interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of
lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease
payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.
Short-term leases and leases of low-value assets
The Group apply the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (those leases
that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and not contain a purchase
option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered
of low value. Lease payments on short-term and leases of low-value assets are recognized as expense in
profit and loss on a straight-line basis over the lease term.
Applicable prior to January 1, 2020
Leases of equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are
classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased
assets and the present value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of
finance charges, are included in long-term payables, while the interest element is charged to profit or
loss over the lease period. The assets acquired under finance leases is depreciated over the useful life of
the assets.
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Leases of equipment which do not transfer substantially all the risks and rewards of ownership
are classified as operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in profit or
loss on a straight line basis over the lease term.
In cases where assets are sold and then leased back, whereby the transaction is a kind of finance
lease, any excess of sales proceeds over the carrying amount of the assets is recorded as deferred revenue
and amortised over the lease term.
4.13 Impairment of assets (non financial asset)
Assets that have an indefinite useful life, for example goodwill, are not subject to amortisation and
are tested annually for impairment. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment
whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.
An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the assets exceeds its
recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less costs to sell and
value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which
there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffered an
impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.
4.14 Loans
Loans are recognised initially at the fair value, net of transaction costs incurred. Loans are
subsequently stated at amortised cost; any difference between proceeds (net of transaction costs) and the
redemption value is recognised in profit or loss over the period of the loans using the effective yield
method.
Loans are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer
settlement of the liability for at least 12 months after the end of reporting date.
Borrowing costs
General and specific borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or
production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get
ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are
substantially ready for their intended use or sale.
Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their
expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalisation.
All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the period in which they are incurred.
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4.15 Current and deferred income taxes
The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss,
except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity.
In this case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.
The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively
enacted at the end of reporting period in the countries where the Group operate and generate taxable
income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in
which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on
the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.
Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising from
differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial
statements.
However, the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset
or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects
neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws)
that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to be
applied when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.
Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable
profit will be available against which the temporary differences can be utilised.
Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset
current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities
relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different
taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.
4.16 Employee benefits
Retirement benefits
The Company operates various retirement benefits schemes. The Group has both defined benefit and
defined contribution plans.
A defined contribution plan is a retirement plan under which the Group pays fixed contributions into
a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the
fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the
current and prior periods. The Group pays contributions to a separate fund which is managed by an external
fund manager in accordance with the provident fund Act. B.E. 2530. The Group has no further payment
obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognised as employee benefit
expense when they are due. Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent that a cash refund
or a reduction in the future payments is available.
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A defined benefit plan is a retirement plan that is not a defined contribution plan. Typically defined
benefit plans define an amount of retirement benefit that an employee will receive on retirement, usually
depends on one or more factors such as age, years of service and compensation.
The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit retirement
plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair
value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using
the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by
discounting the estimated future cash outflows using market yield of government bonds that are
denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity
approximating to the terms of the related retirement liability.
Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial
assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.
Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.
Other long-term employee benefits
The Company provides long-service award to employee who works for 30 years. The defined benefit
obligation is calculated by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value
of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using
market yield of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid,
and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension liability. The benefit is
charged to expense in the statement of comprehensive income in the period to which it relates.
Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial
assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.
Termination benefits
Termination benefits are expensed at the earlier of when the Group can no longer withdraw the offer
of those benefits and when the Group recognize costs for a restructuring. If benefits are not expected to be
settled wholly within 12 months of the end of the reporting period, then they are discounted.
4.17 Provisions
Provisions, excluding the provisions for employee benefits, are recognised when the Group has a
present legal or constructive obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources
will be required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made.
4.18 Critical accounting estimates and judgements
Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other
factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.
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Critical accounting estimates and assumptions
The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting
estimates will, by definition, seldom equal to the related actual results. The estimates and assumptions that
have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities
within the next financial year are outlined below.
Allowance for doubtful accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgement in the
valuating of expected credit loss incurred that based upon past collection history and credit loss data, adjust
to reflect current data and forecast values on macroeconomic factors.
Allowance for declining in value of inventory
The determination of allowance for declining in the value of inventory requires management to make
judgements and estimates of the loss expected to occur. The allowance for decline in net realizable value
is estimated based on the selling price expected in the ordinary course of business less selling expense.
The provision for obsolete slow-moving and deteriorated inventory is estimated based on the approximate
useful life of each type of inventory. The allowance for diminution in value of inventory as determined is
compared with the original balance in the books of account and the increase or decrease in the allowance
for diminution in value of inventory will be recognized as cost of sales and service in profit or loss.
Depreciation of property, plant and equipment/rights of use assets/amortization of intangible assets
In determining depreciation of plant and equipment including rights of use assets and amortization
of intangible assets, the management is required to make estimates of the useful lives and residual values
when stop using (if any) and has to review the estimated useful lives and residual values when there are
any changes.
In addition, the management is required to review property, plant and equipment/rights of use
assets/amortization of intangible assets for impairment on a periodical basis and record the impairment
loss when it is determined that the recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires
judgement regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to such assets.
Determining the lease term of contracts with renewal and termination options
The Group determine the lease term as the non- cancellable term of the lease, together with any
period covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods
covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised. The management
is required to use judgment in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the
option to renew or terminate the lease, considering all relevant factors that create an economic incentive
to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Group reassess the lease
term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability
to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.
Fair valuation of financial assets and derivatives
The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using
valuation techniques. The Group use judgement to select a variety of methods and make assumptions that
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are mainly based on market conditions existing at the end of each reporting period. Details of key
assumptions used are included in Note 28.7
Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax losses to
the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences
and losses can be utilized. Significant management judgement is required to determine the amount of
deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of estimated future
taxable profits.
Employee benefits
The present value of the employee benefits depends on a number of factors that are determined
on an actuarial basis using a number of assumptions including the discount rate. Any changes in these
assumptions will have an impact on the carrying amount of employee benefits.
The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest
rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be
required to settle the employee benefits. In determining the appropriate discount rate, the Group considers
the market yield of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be
paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefits liability.
5. CUMULATIVE EFFECTS OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO THE ADOPTION
OF NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS
As described in Note 3.2 to the financial statements, during the current period, the Group has impacts from
adoption of TFRSs related to financial instruments and TFRS 16. The cumulative effect of the changes in
accounting policies due to the adoption of above financial reporting standards, are summarized below:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
TFRSs related
TFRS 16
to financial
instruments

As at December
31, 2019
Statement of financial position
Current assets
Trade and other receivables
Derivative assets
Non-current assets
Right-of-use assets
Other non-current assets
Current liabilities
Current portion of lease liabilities
Non-current liabilities
Lease liabilities

272,795
-

As at January
1, 2020

(4,859)
4,859

-

267,936
4,859

8,116

-

46,102
(4,036)

46,102
4,080

-

-

15,498

15,498

-

-

26,568

26,568
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(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
TFRSs related
TFRS 16
to financial
instruments

As at December
31, 2019
Statement of financial position
Current assets
Trade and other receivables
Derivative assets
Non-current assets
Right-of-use assets
Other non-current assets
Current liabilities
Current portion of lease liabilities
Non-current liabilities
Lease liabilities

273,495
-

As at January
1, 2020

(4,859)
4,859

-

268,636
4,859

6,833

-

46,102
(4,036)

46,102
2,797

-

-

15,498

15,498

-

-

26,568

26,568

5.1 Financial instruments
On January 1, 2020 (the date of initial application), the Group’s management has assessed
which business models applied to the financial assets and liabilities held by the Group and has
classified and measured the financial assets and liabilities at the amortized cost except derivative assets
and liabilities to be measured at fair value as below.
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated /
The Company Only
As at January 1, 2020
Current assets
Derivative assets
4,859
5.2 Leases
From the initial adoption of TFRS 16 application, the Group recognised the liabilities that was
previously classified as operating leases were measured at the present value of the remaining lease
payments, discounted using the Group’s incremental borrowing rates. The Group incremental borrowing
rates applied to the lease liabilities as at January 1, 2020 was 3.46% per annum.
For leases previously classified as finance leases applying TAS 17, the Group reclassified the
carrying amount of the lease assets and lease liabilities immediately before adoption of TFRS 16 as the
carrying amount of the right-of-use assets and the lease liabilities at the date of initial application.
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Operating lease commitments disclosed as at December 31, 2019
Less: Short-term leases recognised on a straight-line basis
as expenses
Less: Low value leases recognised on a straight-line basis
as expenses
Add: Purchase or extension options reasonably certain
to be exercised
Less: Termination options reasonably certain to be exercised
Less: Lease agreements not yet due to commence agreement
Less: Deferred interest expenses
Additional lease liabilities from TFRS 16 adoption
Finance lease liabilities as at December 31, 2019
Lease liabilities recognised as at January 1, 2020
Lease liabilities as of January 1, 2020, consist of :
Current lease liabilities
Non-current lease liabilities

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated The Company Only
84,854
83,956
(19,609)

(19,016)

(6,656)

(6,351)

3,735
(1,839)
(16,347)
44,138
(2,072)
42,066
42,066

3,735
(1,839)
(16,347)
44,138
(2,072)
42,066
42,066

15,498
26,568
42,066

15,498
26,568
42,066

The recognised right-of-use assets relate to the following types of assets:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated /
The Company Only
As at January 1, 2020
Land and land improvements
Vehicles
Total right-of-use assets

40,150
5,952
46,102

6. RELATED PARTY TRANSACTIONS
During the year, the Group has relationship, pricing policy and significant business transactions with
related parties which are summarised as follow:
Ocean Holding Co., Ltd. is the major shareholder of the Company as at December 31, 2020 and 2019, holding
32.82%. The remaining 67.18% is held by individual.
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Related parties:
Party
Business
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. Import and merchandising
household glassware in China

Relationship
Subsidiary

Ocean Glass Trading India
Private Limited

Marketing activities in India

Subsidiary

Crystal Clear Innovation Co., Ltd.

Research, development,
and merchandising tableware
products

Subsidiary

Ocean Life Insurance Co., Ltd.

Life insurance

The Company’s shareholder
and co-shareholders and
co-director

Ocean Property Co., Ltd.

Real estate

Co-shareholders

Siam Mail Order House Co., Ltd.

Sales of office equipment and supplies Co-shareholders

Ocean Group (Thailand) Co., Ltd.

Legal services

Key management personnel

Co-shareholders and codirector
Persons with the authority
and of direct or indirect
responsibility for planning,
directing and controlling
the activities of the entity,
including, any Group director
(executive or otherwise)

Transactions with related parties are conducted at market prices or, where no market price exists, at
contractually agreed prices.
Pricing policies by transactions:
Transaction

Pricing policy
Mutually agreed price
Market price
Negotiated agreement
Negotiated agreement
Negotiated agreement
Negotiated agreement
As declared approved paid

Sales
Purchase of office equipment and supplies
Website development and maintenance fee
Commissions
Rental expenses and service fees
Loans
Dividend
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The following material transactions were carried out with related parties during the years ended December
31, 2020 and 2019.
6.1 Sales of goods

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019

Consolidated
2020
2019

Sales of goods:
Subsidiaries
Related companies

136
136

203
203

2,955
136
3,091

98,807
203
99,010

6.2 Other income
(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019

Consolidated
2020
2019

Dividend income:
Subsidiaries
Interest income:
Subsidiaries

-

-

9,655

-

-

-

129
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6.3 Purchase of goods and expenses

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019

Consolidated
2020
2019

Purchase of office equipment and supplies:
Related companies
Website development fee:
Subsidiaries
Website maintenance fee:
Subsidiaries
Commission:
Subsidiaries
Legal service fee:
Related companies
Rental expenses and service fee:
Related companies
Less effects of the adoption of TFRS 16
Rental expenses and service fee
presented in the statement of
comprehensive income

111

100

111

100

-

-

5,600

1,400

-

-

750

-

-

-

10,342

12,015

59

61

59

61

16,199
(14,682)

15,970
-

16,199
(14,682)

15,970
-

1,517

15,970

1,517

15,970

Trading transactions with related parties are carried out under commercial terms and conditions.
They are treated in the same manner as unrelated parties and are presented at mutually agreed price
Services pricing among related parties is based on contracts.
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6.4 Outstanding balances with related parties as at December 31, 2020 and 2019

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019

Consolidated
2020
2019

Trade receivables
Subsidiaries
Related companies

-

Other receivables
Subsidiaries
Other payables
Subsidiaries
Related companies
Lease liabilities
Related companies

15
15

-

29
29

-

-

677
677

685
685

22,556
22,556

-

-

15
15

874
29
903

3
3

3
3

3,523
677
4,200

2,263
685
2,948

22,556
22,556

-

6.5 Key management compensation
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated / The Company Only
2020
2019
32,735
33,076
2,372
2,161
2
2
35,109
35,239

Short-term benefits
Post-employment benefits
Other long-term benefits
Total
6.6 Loan to subsidiaries

Loan to subsidiaries, at the beginning of the year
Increase Loan
Repayments
Loan to subsidiaries, at the end of the year

Consolidated
2020
2019
-

(Unit : Thousand Baht)

The Company Only
2020
2019
10,000
6,500
3,500
(6,500)
3,500
10,000

Crystal Clear Innovation Co., Ltd. entered into an agreement with the Company for short-term
borrowing facility dominated in Baht of 10 million, interest rate is at market rate plus 0.10% per annum.
The repayment is as stated in each promissory note.
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7. Cash and cash equivalents
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
2020
2019
Cash on hand
Deposits at banks - current
Deposits at banks - savings
Total

The Company Only
2020
2019

269
5,260
97,147

180
4,557
46,556

191
3,439
84,839

98
1,523
12,070

102,676

51,293

88,469

13,691

Savings accounting carries interest rate at the floating rates which are set by the bank.
8. TRADE AND OTHER RECEIVABLES
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
2020
2019
Trade receivables :
- other parties
- related parties (Note 6.4)
Less Allowance for doubtful accounts
Advance payment
Prepayment
Other receivables :
- other parties
- related parties (Note 6.4)
Less Allowance for doubtful accounts

The Company Only
2020
2019

135,571
15
(692)
134,894

212,283
29
(716)
211,596

135,571
15
(692)
134,894

212,278
903
(716)
212,465

12,483
7,997

44,997
11,156

12,438
8,138

44,938
11,054

682
(107)
21,055

294
(107)
56,340

682
3
(107)
21,154

283
3
(107)
56,171

155,949

267,936

156,048

268,636

Trade receivables as at December 31, 2020 and 2019 were analysed as follows:
Consolidated
2020
2019
Up to 3 months
Over 3 - 6 months
Over 6 - 12 months
Over 12 months
Total
Less Allowance for doubtful accounts
Trade receivables - net

132,110
2,709
767
135,586
(692)
134,894
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211,592
4
716
212,312
(716)
211,596

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019
132,110
2,709
767
135,586
(692)
134,894

212,461
4
716
213,181
(716)
212,465

Outstanding receivables from related parties as at December 31, 2020 and 2019 were analysed as follows:
(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019

Consolidated
2020
2019
Up to 3 months
Over 3 - 6 months
Over 6 - 12 months
Over 12 months
Total

15

29

-

15

15

29

15

9. INVENTORIES

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019

Consolidated
2020
2019
Finished goods
Merchandise
Work in progress
Raw materials
Spare parts
Supplies and packing materials
Goods in transit
Goods expected to be returned by
customers
Less Allowance for the decline
in value of inventory, slow moving and obsolete inventories
Inventories-net

903
903

482,442
44,630
4,644
99,411
152,595
189,453
-

559,720
42,335
11,418
86,175
139,782
184,932
3,814

482,388
44,630
4,644
99,411
152,595
189,453
-

559,546
42,293
11,418
86,175
139,782
184,932
3,814

2,646
975,821

1,028,176

2,646
975,767

1,027,960

(64,401)
911,420

(24,428)
1,003,748

(64,401)
911,366

(24,428)
1,003,532

Allowance for the decline in value of inventory, slow-moving and obsolete inventories are changed during the year as
follows :
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated /The Company Only
2020
2019
Beginning balance of year
Increase
Decrease
Ending balance of year

24,428
47,102
(7,129)
64,401
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28,165
8,547
(12,284)
24,428

10. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
The subsidiaries are:
% Ownership
2020
2019

Country of
incorporation
Ocean Glass Trading (Shanghai) Company Limited
China
Ocean Glass Trading India Private Limited
India
Crystal Clear Innovation Co., Ltd.
Thailand

100.00%
99.99%
99.99%

100.00%
99.99%
99.99%

Movements of investments in subsidiaries:
(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019
6,000
6,000
6,000
6,000

Beginning balance
Addition of investment during the year
Ending balance
11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated
Balance per book
as at January
1, 2020

At appraised value
Land
- Cost
- Surplus on land revaluation
Total land - at appraised value
At cost
Buildings and improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Vehicles

Machinery under installation and construction
in progress
Total buildings and equipment - at cost
Total
Less Accumulated depreciation

Buildings and improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Vehicles

Total
Property, plant and equipment - net

Additions

Deductions

21,920
657,510
679,430

258,570
258,570

626,967
3,536,531
110,321
7,838

7,624
1,709
3,956

25,652
4,307,309
4,986,739

222,907
236,196

(426,392)
(2,597,007)
(99,204)
(4,788)
(3,127,391)
1,859,348

(16,035)
(127,087)
(6,096)
(1,503)
(150,721)
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-

Transferred in
(Transferred out)

Translation
difference

-

-

1,430
69,581
2,394
-

-

(55,602)

(73,405)
-

-

40,412
4,836
3,370
48,618

-

(47,384)
(4,848)
(3,370)

-

Balance per book
as at December
31, 2020

21,920
916,080
938,000
(2)
64

628,397
3,566,350
109,640
8,424

62

175,154
4,487,965
5,425,965

(57)
(57)

(442,427)
(2,683,682)
(100,521)
(2,921)
(3,229,551)
2,196,414

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated

At appraised value
Land
- Cost
- Surplus on land revaluation
Total land - at appraised value
At cost
Buildings and improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Vehicles

Machinery under installation and construction
in progress
Total buildings and equipment - at cost
Total
Less Accumulated depreciation

Buildings and improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Vehicles

Total
Property, plant and equipment - net

Deductions

Transferred in
(Transferred out)

Translation
difference

Balance per book
as at January
1, 2019

Additions

21,920
657,510
679,430

-

-

-

-

21,920
657,510
679,430

626,867
3,385,508
107,041
8,033

6,861
4,581
1,869

(4,364)
(79,723)
(3,988)
(2,064)

4,464
223,891
2,781
-

-

626,967
3,536,531
110,321
7,838

137,733
4,265,182
4,944,612

119,055
132,366

(90,139)

(231,136)
-

(100)

25,652
4,307,309
4,986,739

(414,931)
(2,530,178)
(97,019)
(6,140)
(3,048,268)
1,896,344

(15,690)
(134,126)
(6,217 )
(712)
(156,745)

4,229
67,292
3,960
2,064
77,545

-

-

(426,392)
(2,597,007)
(99,204)
(4,788)
(3,127,391)
1,859,348

(6)
(94)
-

-

5
72
77

Balance per book
as at December
31, 2019

(Unit : Thousand Baht)

The Company Only
Balance per book
as at January
1, 2020

At appraised value
Land
- Cost
- Surplus on land revaluation
Total land - at appraised value
At cost
Buildings and improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Vehicles

Machinery under installation and construction in progress
Total buildings and equipment - at cost
Total
Less Accumulated depreciation

Buildings and improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Vehicles
Total
Property, plant and equipment - net

Additions

Deductions

Transferred in
(Transferred out)

Balance per book
as at December
31, 2020

21,920
657,510
679,430

258,570
258,570

-

-

21,920
916,080
938,000

626,967
3,536,526
109,365
7,838
25,652
4,306,348
4,985,778

7,624
1,709
3,956
222,907
236,196

(47,384)
(4,611)
(3,370)
(55,365)

1,430
69,581
2,394
(73,405)
-

628,397
3,566,347
108,857
8,424
175,154
4,487,179
5,425,179

(426,392)
(2,597,007)
(98,375)
(4,789)
(3,126,563)
1,859,215

(16,035)
(127,085)
(5,985)
(1,503)
(150,608)

40,412
4,601
3,370
48,383

-

(442,427)
(2,683,680)
(99,759)
(2,922)
(3,228,788)
2,196,391
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(Unit : Thousand Baht)

The Company Only
Balance per book
as at January
1, 2019

At appraised value
Land
- Cost
- Surplus on land revaluation
Total land - at appraised value
At cost
Buildings and improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Vehicles

Machinery under installation and construction in progress
Total buildings and equipment - at cost
Total
Less Accumulated depreciation

Buildings and improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Vehicles
Total
Property, plant and equipment - net

Additions

Deductions

Transferred in
(Transferred out)

Balance per book
as at December
31, 2019

21,920
657,510
679,430

-

-

-

21,920
657,510
679,430

626,867
3,385,508
105,853
8,033
137,733
4,263,994
4,943,424

6,860
4,581
1,869
119,055
132,365

(4,364)
(79,723)
(3,860)
(2,064)
(90,011)

4,464
223,881
2,791
(231,136)
-

626,967
3,536,526
109,365
7,838
25,652
4,306,348
4,985,778

(414,931)
(2,530,179)
(96,189)
(6,140)
(3,047,439)
1,895,985

(15,690)
(134,120)
(6,020)
(713)
(156,543)

4,229
67,292
3,834
2,064
77,419

-

(426,392)
(2,597,007)
(98,375)
(4,789)
(3,126,563)
1,859,215

The gross carrying amount of fully depreciated plant and equipment that were still in use as at December
31, 2020 amounted to Baht 1,993.86 million (December 31, 2019 : Baht 1,929.25 million)
On February 11, 2020, the Company has appraised the land determined by independent appraiser (American
Appraisal (Thailand) Ltd.). The Company recorded the land at fair value in the amount of Baht 938 million
comprising the historical cost of Baht 22 million and the gain on land revaluation of Baht 916 million. This valuation
technique is market comparative method which sales prices of comparable land are in close proximity and adjusted
for difference in key attributes such as property size, location and shape of land which fair value hierarchy in level 2
as described in Note 28.7.
In 2020 and 2019, the Company recorded interest as part of the cost assets of Baht 1.32 million and Baht
0.26 million, respectively. Borrowing costs are the amount of the loan for general purposes by calculating from
the capitalization rate which is the weighted average of the total loans that were borrowed for general purposes
at the rate of 3.09% per annum and 2.10% per annum, respectively.
12. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES
Right-of-use assets
The net book value of right-of-use assets related to lease contracts and the movement for the year
ended December 31, 2020 are presented below.
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated / The Company Only
Building
Vehicles
Total

Cost
As at December 31, 2019
Effects of the adoption of TFRS 16 as at January 1, 2020
As at January 1, 2020
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40,150
40,150

5,952
5,952

46,102
46,102

Consolidated / The Company Only
Building
Vehicles
Total
145
11,606
11,751
(498)
(498)
39,797
17,558
57,355

Addition
Written-off
As at December 31, 2020
Accumulated depreciation
As at December 31, 2019
Effects of the adoption of TFRS16 as at January 1, 2020
As at January 1, 2020
Depreciation for the year
Depreciation -written-off
As at December 31, 2020
Net book value
As at December 31, 2019
As at January 1, 2020
As at December 31, 2020

(14,118)
498
(13,620)

(4,876)
(4,876)

(18,994)
498
(18,496)

40,150
26,177

5,952
12,682

46,102
38,859

Lease liabilities
The carrying amounts of lease liabilities and the movement for the year ended December 31, 2020 are
presented below.
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated /
The Company Only
As at December 31, 2019
Effects of the initial adoption of TFRS 16 (As at January 1, 2020)
42,066
Additions
11,748
Accretion of interest
1,437
Payments
(19,850)
Decrease from contract cancellation
As at December 31, 2020
35,401
Less: Current portion
(19,344)
Lease liabilities - net of current portion
16,057
The following are the amounts recognised in profit or loss for the year ended December 31, 2020 are
presented below.
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
The Company Only
Depreciation of right-of-use assets
18,994
18,994
Interest expense on lease liabilities
1,437
1,437
Expense relating to short-term lease
7,009
5,789
Expense relating to leases of low - value assets
1,460
1,460
Total
28,900
27,680
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13. INTANGIBLE ASSETS
(Unit : Thousand Baht)
Balance per book Additions

At cost
Computer software
Computer software installation
Total
Less Accumulated amortization
Less Allowance for impairment loss
Computer software - net

Consolidated
Deductions Transferred in

Translation

(Transferred out)

difference

738
(738)
-

55

as at January
1, 2020
64,026
630
64,656
(46,488)
18,168

1,955
108
2,063
(5,039)
(4,200)

-

-

Balance per
book
as at December
31, 2020

55
(49)
-

66,774
66,774
(51,576)
(4,200)
10,998

(Unit : Thousand Baht)
Balance per book Additions
as at January
1, 2019
At cost
Computer software
Computer software installation
Total
Less Accumulated amortization
Computer software - net

74,027
681
74,708
(55,440)
19,268

2,404
944
3,348
(4,407)

Consolidated
Deductions Transferred in
(Transferred out)
(13,326)
(13,326)
13,308

995
(995)
-

Translation
difference
(74)
(74)
51

Balance per book
as at December
31, 2019
64,026
630
64,656
(46,488)
18,168
(Unit : Thousand Baht)

Balance per book
as at January
1, 2020
At cost
Computer software
Computer software installation
Total
Less Accumulated amortization
Less Allowance for impairment loss
Computer software - net

62,759
2,030
64,789
(45,711)
19,078

The Company Only
Additions Deductions Transferred in Balance per book
(Transferred out) as at December
31, 2020
1,955
5,708
7,663
(5,597)
(4,200)

-

7,738
(7,738)
-

72,452
72,452
(51,308)
(4,200)
16,944
(Unit : Thousand Baht)

Balance per book
as at January
1, 2019
At cost
Computer software
Computer software installation
Total
Less Accumulated amortization
Computer software - net

73,178
343
73,521
(54,951)
18,570
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The Company Only
Additions Deductions Transferred in Balance per book
(Transferred out) as at December
31, 2019
2,404
2,190
4,594
(4,068)

(13,326)
(13,326)
13,308

503
(503)
-

62,759
2,030
64,789
(45,711)
19,078

14. SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/ The Company Only
2020
2019
790,000
655,000
790,000
655,000

Promissory note
Total

As at December 31, 2020 and 2019, short-term loans from local financial institution denominated in Thai
Baht, due within 6 months and bear interest rate of 1.35% to 3.85% per annum. (2019 : interest rate of 1.69%
to 1.71% per annum)
The fair values approximate the carrying amounts because of their short-term maturities which fair value
hierarchy in level 2 as described in Note 28.7.
15. TRADE AND OTHER PAYABLES
(Unit : Thousand Baht)

Trade payables – other parties
Other payables – other parties
- related parties
(Note 6.4)
Advances from customers
Accrued energy expenses
Accrued commission and rebate
Accrued salary and bonus expenses
Other accrued expenses
Total

Consolidated
2020
2019
78,908
137,044
39,194
40,193
677
16,934
11,889
7,504
2,222
36,219
193,547

685
7,825
8,347
13,249
33,202
28,878
269,423

16. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

Loans – from financial institutions, at the beginning of the year
Increase Loans
Repayments
Long term loans from financial institutions, at the end of the year
Less Current portion of long-term loans from financial institutions
Long term loans from financial institutions with due date more than one year
245

The Company Only
2020
2019
78,908
137,044
38,941
34,165
4,200
16,679
11,889
7,557
2,222
34,875
195,271

2,948
6,880
8,347
13,249
32,241
26,995
261,869
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated/ The Company Only
2020
2019
102,292
185,373
200,000
100,000
(2,292)
(183,081)
300,000
102,292
35,892
300,000
66,400

Maturity of long-term loans:

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated/ The Company Only
2020
2019
35,892
300,000
66,400
300,000
102,292

Due within 1 year
Due more than 1 year but not over 5 years

Long-term loans from financial institutions
As at December 31, 2020, long-term loans from financial institutions consist of:
1) Loans facilities of Baht 300 million
On September 26, 2019, the Company entered into an agreement with a local bank for a long-term
loan facility denominated in Thai Baht of Baht 300 million, which is repayable in five years from the
first loan drawdown date which has to be settled by December 25, 2024. This loan has a grace period
for principal repayment for the periods seven months from the first loan drawdown date and the
Company is required to repay the principal in monthly installments. Interest is payable on a monthly
basis and is calculated at the MLR rate minus a fixed percentage from the first year to fifth year. The
Company must maintain a minimum debt-to-equity ratio as a condition of the long-term loan
agreements.
On September 26, 2020, the Company had been approved to suspend loan repayment for a period
of six month in order to provide financial assistance to clients that have been affected from the pandemic
of coronavirus disease 2019 (COVID-19) which has an impact on Thai economy. During debt
suspension period, the Company will pay the interest only by the same annual interest rate. Upon the
end of the debt suspension period, the Company must pay all debt in accordance with the conditions in
the original agreement in all respects which will be effective from July 25, 2020. Subsequently, on
December 23, 2020, the Company had been approved to suspend loan repayment for a period of twelve
month which will be effective from January 25, 2021
As at December 31, 2020, the total outstanding loan is Baht 300 million. (2019 : Baht 100 million)
2) Loans facilities of Baht 535 million
On November 26, 2012, the Company entered into an agreement with the same local bank as 1)
for a long-term loan facility denominated in Thai Baht of Baht 535 million, which is repayable in five
years, by December 6, 2017. The loan has a grace period for principal repayment for the first year to
second years. The Company is required to repay the principal in monthly installment from the third year
to the fifth year, and the remaining principal in the last installment. Interest is payable on a monthly
basis and is calculated at a fixed rate in the first year and the second years and at the MLR rate minus a
fixed percentage from the third year to the fifth year.
On November 12, 2014, the Company amended the loan agreement to adjust the monthly principal
repayment amount and extend the repayment period to December 6, 2021.
In June 2017, the Company has entered into an amendment to the loan agreement by increasing the
monthly principle repayment amount and adjust the repayment period to complete within October 2020.
In August 2018, the Company has entered into an amendment to the loan agreement by increasing the
monthly principle repayment amount and adjust the repayment period to complete within September 2019.
The Company has fully paid of principle and interest on July 6, 2019 and has redeemed its land with
buildings which have been pledged as collateral since August 1, 2019.
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3)

Loan facilities of Baht 23 million
On May 12, 2016, the Company entered into an agreement with another local bank for a long-term
loan facility denominated in Thai Baht of Baht 23 million. The loan has a purpose for investment and
operation in saving and renewable energy project. The Company is required to drawdown within
December 31, 2016. The Company has to repaid the principal quarterly in 16 installments. The first
installments is paid on the last business day of December 2016. Interest is payable on a monthly basis.
The principal and interest shall be settled within the 54th month from the loan receiving month or not
over 5 years from the agreement date, whichever period comes first. Interest is calculated at the MLR
rate minus a fixed percentage. The Company has drawdown this loan in accordance with the condition
amount of Baht 19 million.
The Company has fully paid of principle and interest on June 30, 2019.

4)

Loan facilities of Baht 12 million
On May 12, 2016, the Company entered into an agreement with the same local bank as 3) for a longterm loan facility denominated in Thai Baht of Baht 12 million. The loan has a purpose for working capital
in saving energy project according to condition of Department of Alternative Energy Development and
Efficiency. The Company is required to drawdown within December 31, 2016 and repay in 5 years, by
September 30, 2020. The Company is required to repay the principal in quarterly instalments. Interest is
payable on a monthly basis and is calculated at a fixed rate until the maturity of the agreement. Then, the
Company drawdown this loan as conditions in the amount Baht 12 million.
The Company has fully paid of principle and interest on September 30, 2020. (2019 : the total
outstanding loan is Baht 2 million)
The interest rate exposure on the long-term loan comprises the following:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/ The Company Only
2020
2019
Long-term loans
2,292
at fixed rates
300,000
100,000
at floating rates
300,000
102,292
The interest rates at the statement of financial position date were as follows:
% (per annum)
Consolidated/ The Company Only
2020
2019
Long-term loans
2.75
3.50

The long-term loans from financial institutions with floating interest rates, the fair values approximate the
carrying amounts. Fair values of the long-term loans from financial institutions with fixed interest rates
approximate the carrying amounts because the current interest rates of the similar terms loans as the Group’s
approximate the interest rates per the agreement. Fair value hierarchy in level 2 as described in Note 28.7.
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17. DEFERRED INCOME TAXES
Deferred tax assets and liabilities are offset when income taxes are related to the same fiscal authority.
Deferred income taxes are calculated on all temporary differences under the liability method using principal tax
20% for the Company and 20% - 30.9% for the subsidiary.
Deferred tax assets (liabilities) in the statement of comprehensive income for the year ended December 31,
2020 are attributed to the following items:
Balance per book
as at January
1, 2020
Deferred tax assets:
Allowance for doubtful accounts
Allowance for the decline in value of inventory,
slow-moving and obsolete inventories
Allowance for impairment loss on computer software
Net refundable liabilities in goods expected to be
returned by customers
Employee benefit obligations
Tax losses
Lease liabilities
Accrued tax rebate from export sales
Total
Offset taxes from the same taxation authority
Net deferred tax assets
Deferred tax liabilities:
Book depreciation under taxable depreciation
Gains on land revaluation
Total
Offset taxes from the same taxation authority
Net deferred tax liabilities

(Unit : Thousand Baht)

Balance per book
as at December
31, 2020

-

596

-

596

4,931
-

7,949
840

-

12,880
840

25,919
807
31,657
(30,850)
807

580
(3,968)
48,826
116
(794)
54,145

(2,739)
(2,739)

580
19,212
48,826
116
13
83,063
(83,050)
13

(93,560)
(131,502)
(225,062)
30,850
(194,212)

4,766
4,766

(51,714)
(51,714)

Balance per book
as at January
1, 2020
Deferred tax assets:
Allowance for doubtful accounts
Allowance for the decline in value of inventory,
slow-moving and obsolete inventories
Allowance for impairment loss on computer software
Net refundable liabilities in goods expected to be
returned by customers
Employee benefit obligations
Tax losses
Lease liabilities
Total
Offset taxes from the same taxation authority
Net deferred tax assets
Deferred tax liabilities:
Book depreciation under taxable depreciation
Gains on land revaluation
Total
Offset taxes from the same tax unit
Net deferred tax liabilities

Consolidated
Revenue (expenses) during the year
In profit or loss
In other
comprehensive
income

-

The Company Only
Revenue (expenses) during the year
In profit or loss
In other
comprehensive
income

(88,794)
(183,216)
(272,010)
83,050
(188,960)
(Unit : Thousand Baht)
Balance per book
as at December
31, 2020

-

596

-

596

4,931
-

7,979
840

-

12,880
840

25,919
30,850
(30,850)
-

580
(3,968)
48,826
116
54,969

(2,739)
(2,739)

580
19,212
48,826
116
83,050
(83,050)
-

(93,560)
(131,502)
(225,062)
30,850
(194,212)

4,766
4,766

(51,714)
(51,714)

(88,794)
(183,216)
(272,010)
83,050
(188,960)
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Deferred tax assets and temporary differences are recognised if the realisation of the tax benefit is probable.
18. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS
The Group and its subsidiaries have obligations for employee benefits as follows :
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/The Company Only
2020
2019
Defined benefit obligations, at the beginning of the year
129,594
98,052
Include in profit or loss:
Current service cost
11,687
13,771
Past service cost
22,868
1,050
2,692
Interest on obligation
12,737
39,331
Include in other comprehensive income
Actuarial (gain) loss
- Demographic assumptions
(3,802)
1,199
- Financial assumptions
3,170
9,994
- Experience adjustment
(13,065)
(6,988)
(13,697)
4,205
Benefit paid
(32,575)
(11,994)
(32,575)
(11,994)
Defined benefit obligations, at the end of the year
96,059
129,594
The Labor Protection Act was enacted in the Government Gazette on April 5, 2019, with additional
compensation rates for employers terminating employment. For employees who have worked consecutively for 20
years or more, they are entitled to compensation not less than the final rate of 400 days. The Group therefore revised
in the project for post-employment benefits plan in 2019 to comply with the revised Labor Protection Act. From the
revised of such project, the Group recognizes an increase in employee benefits obligations in the amount of Baht
22.87 million.
Principal actuarial assumptions at the reporting date

Discount rate
Salary increase rate
Employee turnover rate
Mortality rate
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Percentage
Consolidated/The Company Only
2020
2019
1.20
2.37
4.00
5.00
0.00 - 16.00
0.00 - 16.00
(classification of age) (classification of age)
100% of Thai
100% of Thai
mortality table 2017
mortality table 2017

Sensitivity analysis
The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of long-term
employee benefit obligations as at December 31, 2020 are summarized below:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/The Company Only
1% increase
1% decrease
Discount rate
(7,202)
8,201
Salary increase rate
6,840
(6,149)
Employee turnover rate
(7,609)
4,671
Mortality rate
351
(349)
During the year 2019, the long-term interest rate was significantly reduced which affected the discount
rate under the assumption made by the actuary from 2.37% to 1.46%. The Group considered recording the
increase in employee benefit obligation of Baht 10.27 million and recognised the past service cost in other
comprehensive income by the same amount. For sensitivity information analysis above, it may change from
the previously presented data.
Expected maturity analysis of retirement
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/The Company Only
2020
2019
14,071
8,649
30,884
50,149
343,927
513,264
388,882
572,062

Within 1 year
More than 1 year but not over 5 year
More than 5 year
Total

19. LEGAL RESERVE
Under the Public Limited Company Act, B.E. 2535, the Company is required to set aside as a legal
reserve at least 5% of its net profit after accumulated deficit brought forward (if any) until the reserve is not
less than 10% of the registered capital. The legal reserve is non-distributable.
20. INCOME TAX EXPENSES
20.1 Major components of income tax expenses
For the years ended December 31, 2020 and 2019 consisted of :-
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(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
2020
Income tax expense shown in profit or loss :
Current tax expense:
Income tax expense for the year
Deferred tax expense :
Changes in temporary differences relating
to the original recognition and reversal
Total
Income tax expense in relation to components of
other comprehensive income :
Deferred tax expense :
Loss on estimate as per mathematic calculation
Gains on land revaluation
Total

The Company Only
2020
2019

2019

753

4,121

191

3,883

(58,911)
(58,158)

(892)
3,229

(59,705)
(59,514)

(3,220)
663

2,739
51,714
54,453

841
841

2,739
51,714
54,453

841
841

20.2 A numerical reconciliation between the income tax expense, the average effective tax rate and the
applicable tax rate
For the years ended December 31, 2020 and 2019.
Consolidated

Accounting profit before tax expense for the year
Tax expense at the applicable tax rate
Reconciliation items:
Tax effect of expenses that are not deductible in
determining tax profit:
- Expenses not allowed as expenses in determining
taxable profit
Tax effect of income or profit that are not required in
determining taxable profit and expenses deducted as
expenses added in taxable
Effect of deferred tax from tax rates for the subsidiaries
Total reconciliation items
Tax expense at the average effective tax rate

2020
2019
Tax amount
Tax rate
Tax amount
Tax rate
(Thousand Baht)
(%)
(Thousand Baht)
(%)
(304,053)
21,363
(60,811)
20.00
4,273
20.00
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3,399

(1.12)

1,908

8.93

(3,976)
3,230
2,653
(58,158)

1.31
(1.06)
(0.87)
19.13

(2,542)
(410)
(1,044)
3,229

(11.90)
(1.92)
(4.89)
15.11

The Company only

Accounting profit before tax expense for the year
Tax expense at the applicable tax rate
Reconciliation items:
Tax effect of expenses that are not deductible in
determining tax profit:
- Expenses not allowed as expenses in determining
taxable profit
Tax effect of income or profit that are not required in
determining taxable profit and expenses deducted as
expenses added in taxable
Total reconciliation items
Tax expense at the average effective tax rate

2020
2019
Tax amount
Tax rate
Tax amount
Tax rate
(Thousand
(%)
(Thousand Baht)
(%)
Baht)
(290,756)
12,217
(58,151)
20.00
2,443
20.00

2,077

(0.71)

762

6.24

(3,440)
(1,363)
(59,514)

1.18
0.47
20.47

(2,542)
(1,780)
663

(20.81)
(14.57)
5.43

21. CAPITAL MANAGEMENT
The Group’s objectives when managing capital are to safeguard the Group’s ability to continue as a going concern
in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital
structure to reduce the cost of capital.
In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to
shareholders, return capital to shareholders, issue new shares, or sell assets to reduce debt.
According to the consolidated balance sheet as at December 31, 2020 and 2019, the Company and
subsidiaries’s debt-to-equity ratio was 0.88:1 and 0.72:1, respectively.
According to the separate balance sheet as at December 31, 2020 and 2019, the Company’s debt-to-equity
ratio was 0.88:1 and 0.73:1, respectively.
22. DEVIDEND PAID
At the Company’s Board of Directors’ Meeting on April 22, 2020, the meeting has approved an interim
dividend payment from the Company’s financial performance of 1 January - 31 December 2019 at Baht 0.57
per share, totaling Baht 12.16 million. This dividend was paid on May 18, 2020.
At the Company’s Annual General Shareholders’ Meeting on April 25, 2019, the meeting has approved a
dividend payment from the operating results for the year 2018 of Baht 0.57 per share, totaling Baht 12.16
million. This dividend was paid May 17, 2019.
23. BASIC EARNINGS PER SHARE
Basic earnings per share is calculated by dividing the net profit attributed to shareholder by the weighted average
number of ordinary shares in issue, which is 21,330,715 shares during the years ended December 31, 2020 and
2019. The Group has no financial instruments and other agreements generated the equivalent ordinary shares.
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24. EXPENSES BY NATURE
The following significant expenditure items for the years ended December 31, 2020 and 2019 classified by
nature, have been charged in profit before income tax:
Consolidated
2020
2019
Changes in finished goods
and work in process
Raw material and consumables used
Employee expenses
Energy expenses
Depreciation and amortisation
Repair and maintenance expenses
Foreign exchange loss
Other expenses

97,362
184,817
386,048
160,609
174,754
57,224
59,285
275,167
1,395,266

(15,718)
378,769
532,356
335,419
161,152
131,370
-

335,989
1,859,337

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019
97,200
184,817
373,071
160,570
175,199
57,004
58,570
281,053
1,387,484

(18,779)
378,769
511,048
335,370
160,611
130,891
-

327,992
1,825,902

25. PROVIDENT FUND
The Company and its employees jointly established a provident fund scheme. Both the employees and the
Company contribute to this fund. The fund is managed by the CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd. and will
be paid to the employees upon termination in accordance with the fund’s policy. For the years ended December 31,
2020 and 2019, the Company contributed to the fund totaling Baht 9.86 million and Baht 11.28 million, respectively.
26. PRIVILEGES AND BENEFITS UNDER INVESTMENT PROMOTION
The Company has been granted of promotional privileges by the Board of Investment under Investment
Promotion Act B.E. 2520 for the business of manufacture of glass products, as following :Promotion Certificate No.
63-0275-1-07-1-0
Dated
March 5, 2020
Category of promoted operation
Category 2.4.2 : Manufacture of glass products
Key Privileges and benefits under the promotion certificate
1. Exemption from import duty for machineries
Must imported by March 5, 2020
2. Exempt corporate income tax for net profit from business promotion
Not started operation
not over 50% of investment, not over Baht 72 million, 3-year period
from the income date after receiving promotion certificate

As a promoted company, the Company must comply with certain conditions and restrictions provided
under the promotion certificate.
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27. SEGMENT INFORMATION
The Company produces and sells table software for both domestic and export markets, utilising the same
assets. The Company has one reportable segment which is the factory. Reporting segment is referred from
internal report of the Group which is reviewed by the managing director how to allocate resources and in
assessing performance.
Managing director considers performance of reporting segments from the profit from operation.
Sales by geographic for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Domestic sales
Export sales
Total

Consolidated
2020
2019
331,451
496,087
780,224
1,371,121
1,111,675
1,867,208

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019
331,430
495,174
776,167
1,329,526
1,107,597
1,824,700

28. FINANCIAL INSTRUMENTS
The financial instruments of the Group consist of cash, cash equivalents, trade accounts receivable, shortterm loan, long-term loan. The Group is exposed to financial risks associated with such financial instruments
and has the risk management policies as follows:
28.1 Financial risk factors
The Group’s activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including currency risk,
fair value interest rate risk, cash flow interest rate risk and price risk), credit risk and liquidity risk. The
Group’s overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks
to minimise potential adverse effects on the Group’s financial performance. The Group uses derivative
financial instruments to hedge certain exposures.
Risk management is carried out by Group’s treasury under policies approved by the board of directors.
The Group’s treasury identifies, evaluates and hedges financial risks in close co-operation with the Group’s
operating units. The board provides written principles for overall risk management, as well as written policies
covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, use of derivative and nonderivative financial instruments, and investment excess liquidity.
28.2 Foreign exchange risk
The Group operates internationally and is exposed to foreign exchange risk arising from various
currency exposures, primarily with respect to US Dollar. Foreign exchange risk arises from future
commercial transactions, recognised assets and liabilities and net investments in foreign operations.
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Entities in the Group use forward contracts, transacted with the Group’s treasury, to hedge their
exposure to foreign currency risk in connection with measurement currency. The Group’s treasury is
responsible for hedging the net position in each currency by using currency borrowings and external
forward currency contracts.
As at December 31, 2020 and 2019, the Company has significant exchange rate risk related to
transactions in foreign currencies. The balances of foreign currency denominated financial assets and
liabilities are as follows:

Financial assets

(Unit: Thousand foreign currency unit)
Consolidated
Financial liabilities
Average exchange rate
(Unit: Baht per 1 foreign currency unit)

USD
EUR
CNY
JPY
INR

2020
562
89
10,660
4,214
5,461

2019
24,372
85
15,394
12,500
12,389

Financial assets

2020
77
144
1,327
610

2019
188
34
989
2,693

2020
29.9083
36.9664
4.5611
0.2869
0.3877

2019
29.9794
33.5795
4.2629
0.2723
0.4043

(Unit: Thousand foreign currency unit)
The Company Only
Financial liabilities
Average exchange rate
(Unit: Baht per 1 foreign currency unit)

USD
EUR
CNY
JPY
INR

2020
562
89
7,353
4,214
-

2019
24,372
85
7,667
12,500
-

2020
77
144
1,062
-

2019
188
34
80

2020
29.9083
36.9664
4.5634
0.2869
-

2019
29.9794
33.5795
4.2558
0.2723
0.4495

Forward foreign exchange contracts
The Group entered into forward foreign exchange contracts to manage exposure to fluctuations in
foreign currencies of trade receivables, other receivables, trade payables and other payables denominated in
foreign currencies.
As at December 31, 2019, the Company had forward foreign exchange contracts with maturities of
less than 1 year as follows:
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Forward foreign exchange contracts
USD 12.93 million (Baht 30.04 - 30.18 per USD 1)
USD 9.98 million (Baht 29.97 - 30.14 per USD 1)
YEN 4.13 million (Baht 29.19 per YEN 100)

(Unit : Million Baht)
Fair value
Consolidated /
The Company Only
2019
387.48
296.85
1.14

28.3 Interest rate risk
The Group’s income and operating cash flows are substantially independent of changes in market
interest rates. All interest rate derivative transactions are subject to approval by the Finance Director before
execution.
The Group is exposed to interest rate risk primarily relating to its borrowings bearing interest.
However, since most of the financial liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are
close to the current market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.
28.4 Credit risk
The Group has no significant concentrations of credit risk. The Group has policies in place to ensure
that sales of products and services are made to customers with an appropriate credit history. Derivative
counterparties and cash transactions are limited to high-credit quality financial institutions. The Group has
policies that limit the amount of credit exposure to any one financial institution.
28.5 Liquidity risk
Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and marketable securities, the
availability of funding and the ability to manage risk. Due to the dynamic nature of the underlying business,
the Group’s treasury aims at maintaining flexibility in funding by keeping committed credit lines available.
28.6 Accounting for derivative financial instruments
The Group is party to derivative financial instruments, which mainly comprise foreign currency forward
contracts. Such instruments are recognised at fair value. At the end of each reporting period, they are remeasured
at fair value. The gain or loss on remeasurement to fair value is recognised immediately in profit or loss.
The fair value of derivative financial instruments is their quoted market price at the reporting date, being
the present value of the quoted derivative price.
28.7 Fair value estimation
Analyses of financial instruments are carried at fair value by the valuation method. The different
levels have been defined as follows:
Level 1 : Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
Level 2 : Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the
asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived
from prices).
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Level 3 : Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is,
unobservable inputs).
Net fair values
The carrying amounts of cash and cash equivalents, trade receivables, other short-term
receivables, trade payables and other short-term payables, their fair values due to the short-term
maturity period.
The carrying amounts of long-term loans from financial institutions are approximate to their fair
values due to floating interest rates. The long-term loans from financial institutions with fixed interest rate,
their fair values approximate the carrying amounts because the average interest rate at the financial
position date that is offered to the loans with the similar terms and conditions to the Group are approximate
to the fixed rates specified in the contracts.
The fair values of open forward foreign exchange contracts as at December 31, 2019 were stated as
net assets of Baht 4.86 million.
The fair value of forward foreign exchange contracts is determined by the market rate of each
contract, which is calculated by financial institutions dealing with the Group at the date of the statement
of financial position.
The fair values of derivative financial instruments, which are cross currency swap contracts, are the
market prices adjusted by credit risk of the Group which is calculated by the financial institution of the
Group as at the statement of financial position date. These valuation techniques maximise the use of
observable market data where it is available and rely as little as possible on entity specific estimates. The
instrument is included in level 2.
29. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES
Changes in the liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2020 and
2019 are as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Balance
as at January
1, 2020

Short-term borrowings from financial institutions
Long-term borrowings from financial institutions
Lease liabilities**
Total

655,000
102,292
42,066
799,358

Cash flows
Increase
(decrease)*

135,000
197,708
(19,850)
312,858
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Consolidated/The Company Only
Non-cash transaction
Balance
Increase
Translation Differences as at December
on exchange rate on translation
31, 2020
of financial
statements
790,000
300,000
13,185
35,401
13,185
1,125,401

(Unit : Thousand Baht)
Balance
as at January
1, 2019

Short-term borrowings from financial institutions
Long-term borrowings from financial institutions
Total

Cash flows
Increase
(decrease)*

585,000
185,373
770,373

70,000
(83,081)
(13,081)

Consolidated/The Company Only
Non-cash transaction
Balance
Increase
Translation Differences as at December
on exchange rate on translation
31, 2019
of financial
statements
655,000
( 102,292
(
757,292

* Financing cash flows included net proceed and repayment cash transactions in the statements of cash flows.
** Effects of the adoption of TFRS 16 (As at January 1, 2020) (Note 5)

30. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
30.1 Operating lease commitments - where a Group company is the lessee
30.1.1 The Group has entered into a non-cancellable operating lease for office building with facilities,
office equipment and vehicles. The future aggregate minimum lease payments under the noncancellable operating leases are as follows:
Consolidated
Not later than 1 year
Later than 1 year and not later
than 5 years
Total

2020
3,001

2019
45,448

3,462
6,463

39,406
84,854

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2020
2019
2,382
44,550
3,462
5,844

39,406
83,956

As at December 31, 2020, the Group had no obligations under lease agreements and related service
agreements as a result of the adoption of the TFRS 16 as at January 1, 2020. The Group recognised the lease
liabilities previously classified as operating lease at the present value of the remaining lease payments,
discounted incremental borrowing rate, as described in Note 5 to the financial statements.
30.1.2 The Company entered into an agreement of buy/sell natural gas with 2 years period. The
Company is required to pay for natural gas usage and pipe rental by month at a negotiated price
as specified in the agreement.
30.1.3 The Company entered into an agreement of buy/sell gas with 8 years period. The Company is
required to pay for liquid oxygen usage and wastewater treatment fee by month at a negotiated
price as specified in the agreement.
30.2 Bank guarantees
As at December 31, 2020, the Group had outstanding letters of guarantee of Baht 28.29 million
issued by local financial institutions as collaterals for sales of goods and electrical usage (2019 : Baht
25.53 million).
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30.3 Capital commitments
As at December 31, 2020, the Group had capital commitments amounting to Baht 22.53 million
(2019 : Baht 184.64 million).
31. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements were authorized for issue by the Board of Directors of the Company on
February 24, 2021.
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