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ในไตรมาสที่ 3 แบรนดโ์อเชียน ยงัไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑพ์รีเมี่ยมใหมภ่ายใตช่ื้อ POSH® (พอช) เพื่อตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลค์นรุน่ใหม ่

โดยเนน้การท าการตลาดออนไลนผ์่านแพลตฟอรม์ชียลมีเดีย เฟซบุ๊ค  อินสตาแกรม ไลนอ์อฟฟิเช่ียลแอคเคานต์ ในประเทศไทย        

และวางแผนจดัจ าหนา่ยผา่นหา้งคา้ปลกีและรา้นคา้ไลฟ์สไตลท์ั่วประเทศไทยในปี 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. 

  

  

แบรนด์โอเชียนเปิดตัวเว็บไซต์อีคอมเมิร ์ซ  ในช่วงต้นปี 2563 เพื่อตอบโจทย์

การตลาดออนไลนแ์บบครบวงจรโดยเนน้กลุม่เป้าหมายคือ รา้นอาหาร คาเฟ่ ผบั 

บาร ์และโรงแรม รวมถึงกลุม่ลกูคา้บรษัิท และผูบ้รโิภคทั่วไปในประเทศไทย 

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. 
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แบรนดล์คูาริสเปิดตวัคอลเลคชั่นใหม่ในไตรมาสที่ 2  KRAM (คราม) รุน่ลิมิตเต็ด อีดิชั่น ที่รว่มออกแบบโดยศิลปินช่ือดงั คณุภาวิษา  

มีศรีนนท ์(PABAJA) ผูท้ี่หลงใหลในงานศิลปะลายเสน้ ทัง้ยงัสรา้งสรรคแ์ละน าเสนอผลงานดา้นงานออกแบบสินคา้ไลฟ์สไตลห์รู

มากมาย  ผลิตภณัฑ ์KRAM (คราม  (ไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก นกปักษาสวรรค์ ) Bird of Paradise)  นกยงู (Peafowl) และ ดอกโบตั๋น 

(Peony) ซึง่เป็นสญัลกัษณแ์หง่ความมงคล  โชคลาภ  ความรกั และความสขุ  

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 ลคูาริสไดเ้ปิดตวัคอลเลคชั่นคริสตลัแฮนดเ์มดรุน่แรก The Elements (ดิ เอลลิเมนท)์ ที่รว่มออกแบบโดยคณุซาร่า 

เฮลเลอร ์(Sarah Heller) กับต าแหน่ง มาสเตอร ์ออฟ ไวน์ พรอ้มรางวัลการนัตีดา้นการออกแบบจากดีมารค์ ประจ าปี 2563          

The Elements (ดิ เอลลิเมนท)์ แกว้ไวนค์ริสตลัคอลเลคชั่นนีเ้ป็นคอลเลคชั่นแรกที่เป็นแกว้ไวน ์Hand-Blown ถกูออกแบบมาให้

เหมาะส าหรบัการดื่มไวนไ์ดท้กุประเภท รูปทรงของแกว้ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากลกัษณะของธาตธุรรมชาติ ท าใหแ้กว้ไวนแ์ตล่ะใบ

มีคอนเซ็ปตแ์ละใหร้สสมัผสัของไวนท์ี่แตกตา่งกนัตามธาตทุัง้ 5 ไดแ้ก่ ดิน (Earth) น า้ (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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ลคูาริส บกุตลาดออนไลน ์เพิ่มความสะดวกใหล้กูคา้ในช่วงโควิด19 โดยลกูคา้สามารถซือ้ผลิตภณัฑล์คูาริส ผ่านช่องทางโซเชียล 

มีเดียไดแ้ก่ เฟซบุ๊ค  อินสตาแกรม และไลนอ์อฟฟิเช่ียลแอคเคานต ์นอกจากนี ้ลคูารสิยงัจบัมือกบัอินฟลเูอนเซอรท์ีม่ีช่ือเสยีงในการ

โปรโมท อาทเิช่น บมู ธรศิร (Boom Tharis)  เบิรด์ & ฮารท์ (Byrd & Heart) และน า้หวาน ซาซา่ (Itsmewaan) เป็นตน้ 

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 บรษัิท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน)  

Company Name Ocean Glass Public Company Limited 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

  

 

75/88-91 ชัน้ 34  อาคารโอเช่ียนทาวเวอร ์2  ถนนสขุมุวิท 19  ซอยวฒันา(  แขวงคลองเตยเหนือ          
เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท ์: +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 

 
ประกอบธุรกิจหลกัในการผลติและจ าหนา่ยภาชนะเครือ่งแกว้ทีใ่ชบ้นโต๊ะอาหาร โดยมีการจดัจ าหนา่ย
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

Type of Business Manufacturer, local distributor and exporter of glass tableware 

เลขทะเบียนบริษัท 

Registration No. 
0107536000153 

ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 50,000,000 หุน้  มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

Registered 
Capital 

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

ทุนช าระแล้ว 213,307,150 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 21,330,715 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

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 

ทีต่ั้งโรงงาน 

 
 365 – 365/1 หมู ่4 นิคมอตุสาหกรรมบางป ู ซอย 8 ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมือง  สมทุรปราการ 10280 

โทรศพัท ์: +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 

ที่ตั้งโชวรู์ม 

 
อโศก (โอเชียนชอป) 

175 อาคารไทยสมทุร ถนนสขุมุวทิ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110  

โทรศพัท ์: +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   Facsimile : +66 (0) 2258 0484 

https://www.oceanglass.com/
https://ocean-tableware.com/
mailto:contact@oceanglass.com
mailto:ir@oceanglass.com
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สารจากประธานกรรมการ 
 

ปี 2563 มนษุยชาติตอ้งเผชิญกบัการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา  2019 ไวรสันีไ้ดแ้พรก่ระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและ 

ท าใหผู้ต้ิดเชือ้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  รฐับาลทกุประเทศจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการควบคมุการระบาดโดยใหป้ระชาชนเก็บตวัอยู ่

ในบา้น (Lockdown) เป็นผลใหเ้ศรษฐกิจโลกหยดุชะงกั 

ผลกระทบดงักลา่วท าใหย้อดขายของบรษัิทตกลงอยา่งมาก คณะกรรมการบรษัิทและคณะผูบ้รหิารไดด้  าเนินมาตรการตา่งๆ เพื่อ

บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตนี ้บริษัทมุ่งเนน้ตลาดในประเทศเป็นหลกัและขยายช่องทางจัดจ าหน่ายสินคา้ผ่านอีคอมเมิรซ์

แพลตฟอรม์เนื่องจากผูบ้ริโภคหนัมาสั่งซือ้สินคา้ออนไลน ์ ในปี 2563 ผลิตภณัฑใ์หม่ ทัง้แบรนดโ์อเชียนและลคูาริสไดร้บัรางวลั

ดา้นการออกแบบทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

ถึงแมว้่าการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ยงัคงเป็นปัญหาส าคญัของธุรกิจของเรา บริษัทยงัคงแสวงหาโอกาส

ใหมท่างธุรกิจ บรษัิทมีความเช่ือมั่นวา่ความรว่มมือกนักบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิทจะช่วยใหเ้ราผา่นพน้วิกฤตนีไ้ด ้

สดุทา้ยนี ้ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผูบ้ริหารและพนกังานทกุคน ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ ลกูคา้และคู่คา้ทกุท่านที่ให้

ความเช่ือมั่นและใหก้ารสนบัสนนุบรษัิทดว้ยดีตลอดมา  

 
 นายจกัร ีฉนัทเ์รอืงวณิชย ์

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 ฉันทเ์รืองวณิชย ์

ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
นายกีรต ิอัสสกุล 

กรรมการ 
 

 
นายวรกานต ์ ชูโต 

กรรมการอิสระ  
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

Mr. Chakri Chanruangvanich 
Chairman of the Board, and Nomination 
and Remuneration Committee Member 

 

Mr. Kirati Assakul 
Director 

Mr. Woragan Xuto 
Independent Director, and Chairman of the 

Audit Committee 

 
นายชัชวิน เจริญรัชตภ์าคย ์

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา  
และพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

 
นายธัชพล โปษยานนท ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

Mr. Chatchawin  Charoen-Rajapark 
Independent Director, Chairman of the 

Nomination and Remuneration Committee, 
and Audit Committee Member 

Mr. Tatchapol Poshyanonda 
Independent Director, and  
Audit Committee Member 

Mr. Chaipranin Visudhipol 
Independent Director, and 
Audit Committee Member 

 
นายแมทธิว กิจโอธาน 

กรรมการอิสระ 

 
นายนภัทร  อัสสกุล 

กรรมการ และกรรมการสรรหา                   
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
นางสาวจริยา  แสงไชยญา 

กรรมการผูจ้ดัการ 

Mr. Matthew Kichodhan 
Independent Director 

Mr. Naputt Assakul 
Director, and Nomination and 

Remuneration Committee Member 

Ms. Jariya  Sangchaiya 
Managing Director 
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คณะผู้บริหาร 
EXECUTIVE MANAGEMENT  

 

 
นางสาวจริยา  แสงไชยญา 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 
นางญาดา แอนดาริส1 

ผูอ้  านวยการบรหิาร – ทรพัยากรบคุคล 

 

 
นายเสถียร ศรีใสค า 

ผูอ้  านวยการบรหิาร - บญัชีและการเงิน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Ms. Jariya  Sangchaiya 
Managing Director 

Mrs. Yada  Andaris 
Executive Director - Human Resources 

Mr. Sathien Srisaikham 
Executive Director – Finance and 

Accounting, and Information Technology 
 

 

 

 
นายอูเดย ์เวอรม์า 

ผูอ้  านวยการบรหิาร - พฒันาลกูคา้และช่องทางจดัจ าหน่าย 

 
นายกฤษณะ ไพโรจน ์

ผูอ้  านวยการบรหิาร - การผลิต 
Mr. Uday Verma 

Executive Director – Customer & Channel Development 
Mr. Kritsana Pairoj 

Executive Director - Manufacturing 
 

 

                                              

1 นางญาดา แอนดารสิ ไดเ้กษียณอายงุานเม่ือวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และไดด้  ารงต าแหน่งที่ปรกึษาตัง้แตว่นัที่ 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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วสัิยทศัน ์ภารกิจ ค่านิยมหลัก 
VISION   MISSION   CORE VALUES 

 

วสัิยทศัน ์
โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผูน้  าในตลาดโลก 
ดว้ยนวตักรรม ความเป็นเลิศขององคก์รและการ
บรหิารจดัการ พรอ้มทัง้มุ่งสรา้งความพงึพอใจ

ใหก้บัลกูคา้ โดยบรษัิทเจรญิเติบโต 
และมีผลก าไรอย่างต่อเน่ือง 

VISION 
Ocean Glass, 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 
ภารกิจ 

การมอบสนุทรยีภาพในการใชชี้วิต 
ผ่านทางผลิตภณัฑเ์ครื่องแกว้คณุภาพดี 

 

MISSION 
Providing life’s pleasure with quality 

glassware 

 

 
ค่านิยมหลัก 
CORE VALUES 

 

QUALITY 

 

HONESTY & 
INTEGRITY 

 

OPPORTUNITY 

 

RESPECT 
FOR THE 

INDIVIDUALS 
ยกระดบัมาตรฐาน 

และคณุภาพการท างาน 
 

ความซ่ือสตัย ์
สตัยธรรม 

และการเป็นหนึ่งเดียวกนั 

การใหโ้อกาสในการ
พฒันาบคุลากร         
อยา่งเป็นธรรม 

การใหค้วามเคารพ        
ซ่ืงกนัและกนั 
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ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ  
KEY FINANCIAL INFORMATION 

(ลา้นบาท, Million Baht) 
งบการเงนิรวม (ล้านบาท) 
Consolidated Financial Statement 

2563 
2020 

2562 
2019 

2561 
2018 

รายไดจ้ากการขาย  
Net Sales 

1,112 1,867 2,021 

รายไดร้วม  
Total Revenue   

1,116 1,898 2,031 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ดอกเบีย้จา่ย คา่เสือ่มราคาและรายจ่ายตดั
บญัชี (EBITDA) 
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization 
(EBITDA) 

(105) 200 215 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  
Net Profit 

(246) 18 24 

สนิทรพัยร์วม  
Total Assets 

3,440 3,229 3,266 

หนีส้นิรวม  
Total Liabilities 

1,606 1,356 1,393 

สว่นของผูถื้อหุน้  
Total Shareholders’ Equity 

1,834 1,873 1,873 

ก าไรสทุธิตอ่รายไดร้วม (รอ้ยละ) 
Net Profit Margin (%) 

(22.03) 0.96 1.20 

ผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 
Return on Equity 

(13.27) 0.97 1.30 

ผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม 
Return on Assets 

(8.38) 1.20 1.91 

ก าไรสทุธิตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 
Basic Earnings per Share 

(11.53) 0.85 1.15 

เงินปันผลตอ่หุน้  
Dividends per Share 

0.00* 0.57 0.57 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (รอ้ยละ)  
Dividend Payout Ratio (%) 

N.A. 67% 50% 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ 
Book Value per Share 

85.97 87.80 87.81 

*เพ่ือเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ  
Subjected to the approval of the shareholders’ meeting 
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ค าอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ  

สรุปผลการด าเนินงานส าหรับงวดสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ในปี 2563 บรษัิทโอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (“บรษัิท”)  มีรายไดร้วมจ านวน 1,116.00 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 

41.21 เมื่อเทียบกบัปีก่อน บริษัทมีรายไดจ้ากการขายรวมจ านวน 1,111.68 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 40.46 โดยบริษัทเผชิญความ

ทา้ทายทัง้จากวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรสัโคโรน่า 2019 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่

ประกาศใชใ้นหลายประเทศทั่วโลก สง่ผลใหอ้ตุสาหกรรมการท่องเที่ยวหยดุชะงกั ความตอ้งการสินคา้ในตลาดมีปริมาณลดลง 

ประกอบกบัการปรบัขึน้ค่าระวางเรือและปัญหาขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรใ์นช่วงไตรมาสสดุทา้ย บริษัทจึงมีรายไดจ้ากการขาย

สินคา้ในต่างประเทศลดลงรอ้ยละ 43.10 ในขณะที่รายไดจ้ากการขายในประเทศลดลง รอ้ยละ 33.19 สดัสว่นการขายสินคา้ใน

ประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 29.82 และตลาดตา่งประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 70.18 

บริษัทมีรายไดอ้ื่นจ านวน 4.32 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากการรบัรูร้ายไดค้า่แม่พิมพ ์รายไดค้่าขนสง่ และรายไดจ้ากการขายเศษ

วสัดแุละอปุกรณท์ี่เสือ่มสภาพ 

บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้คิดเป็นรอ้ยละ 36.46 ของยอดขาย เพิ่มขึน้จากปีก่อนซึง่มีอตัรารอ้ยละ 33.48 เนื่องจากตน้ทนุพลงังานท่ี

ลดลงและประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึน้ บริษัทมีค่าใชจ้่ายรวมจ านวน 1,395.27 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 24.96 จากการควบคมุ

คา่ใชจ้่าย อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากบรษัิทมีคา่ใชจ้่ายระงบัสายการผลติชั่วคราวระหวา่งปีเพิ่มขึน้ ประกอบกบัรายการปรบัปรุงอตัรา

คา่ชดเชยแรงงาน สง่ผลใหบ้รษัิทมีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 245.89 ลา้นบาท คิดเป็นขาดทนุตอ่หุน้ 11.53 บาท 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

 
ปี 2563 

)ล้านบาท(  

ปี 2562 

)ล้านบาท(  

เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการขาย 1,111.68 1,867.21 (40.46) 

- ขายในประเทศ 331.45 496.09 (33.19) 

- ขายตา่งประเทศ 780.23 1,371.12 (43.10) 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ - 21.69 (100.00) 

รายไดอ้ื่น 4.32 9.53 (54.68) 

รวมรายได้ 1,116.00 1,898.43 (41.21) 

ตน้ทนุขาย 706.37 1,242.09 (43.13) 

คา่ใชจ้า่ยจากการระงบัการผลติชั่วคราว 206.42 123.35 67.35 

ขาดทนุจากการปรบัลดมลูคา่สนิคา้ 50.79 9.71 423.06 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 227.48 311.03 (26.86) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 144.92 173.16 (16.31) 
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ปี 2563 

)ล้านบาท(  

ปี 2562 

)ล้านบาท(  

เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 59.29 - 100.00 

รวมค่าใช้จ่าย 1,395.27 1,859.34 (24.96) 

ก าไร )ขาดทุน (จากกิจกรรมด าเนินงาน  (279.27) 39.09 (814.30) 

ตน้ทนุทางการเงิน 24.78 17.73 39.75 

ก าไร )ขาดทุน (ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงนิได้  (304.05) 21.36 (1,523.27) 

คา่ใชจ้า่ย )รายได้ (ภาษีเงินได้  (58.16) 3.23 (1,901.11) 

ก าไร )ขาดทุน (สุทธิส าหรับปี  (245.89) 18.13 (1,455.99) 

ก าไร )ขาดทุน(  เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี, สุทธิจากภาษีเงนิได ้ 218.98 (6.26) 3,595.34 

ก าไร )ขาดทุน (เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  (26.91) 11.87 (326.71) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (11.53) 0.85 (1,456.47) 

- ต้นทุนขาย 

บรษัิทมีตน้ทนุขายรวมจ านวน 706.37 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 43.13 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ตามยอดจ าหนา่ยและตน้ทนุพลงังาน
ที่ลดลงระหวา่งปี 

- ค่าใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตชั่วคราว 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบ ารุงเตาหลอมและบริหารสินคา้คงเหลือใหส้มดลุกับการขายจ านวน 
206.42 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 67.35 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

โดยเมื่อวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2563 บรษัิทไดท้ าหนงัสอืแจง้ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการหยดุสายการผลติชั่วคราว
ส าหรบัเตาหลอมแกว้คริสตลัลีน (“เตาหลอม C”) และเตาหลอมแกว้โซดาไลม ์(“เตาหลอม B”) เพื่อซ่อมบ ารุงเตาหลอมตาม
แผนงานและบรหิารจดัการสินคา้คงเหลือใหส้มดลุกบัการขาย โดยการหยดุสายการผลิตชั่วคราวไดเ้ริ่มด าเนินการตัง้แตเ่ดือน 
เมษายน ปี 2563 จนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ทัง้นีก้ารหยดุสายการผลติดงักลา่ว ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การสง่มอบผลติภณัฑต์าม
ความตอ้งการของลกูคา้แตอ่ยา่งใด  

- ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า 
บริษัทมีผลขาดทนุจากการปรบัลดมลูค่าสินคา้ จ านวน 50.79 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 423.06 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยเป็น
การตัง้ค่าเผ่ือการปรบัลดมูลค่าวัตถุดิบที่เสื่อมสภาพ เศษแก้วคริสตัลลีนส่วนเกินจากการผลิต การปรบัลดมูลค่า สินค้า
ส าเรจ็รูปคงเหลอื และอะไหลท่ี่เสือ่มสภาพและคา้งนาน  

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 227.48 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 26.86 ในขณะที่ค่าใชจ้่ายในการบริหารมีจ านวน 144.92 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 16.31 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงและการควบคมุค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และใน
ปี 2562 บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มจากรายการปรับปรุงอัตราค่าชดเชยแรงงานส า หรับพนักงานเกษียณอายุตาม
พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน เป็นจ านวนเงิน 22.87 ลา้นบาท 

- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
บรษัิทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศจ านวน 59.29 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 100.00 จากการท าสญัญา
ซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 
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- ต้นทุนทางการเงนิ 
บรษัิทมีตน้ทนุทางการเงินจ านวน 24.78 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 39.75 เนื่องจากดอกเบีย้เงินกูย้ืมที่เพิ่มขึน้ 

- ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษีเงนิได้ 
บรษัิทมีผลก าไรเบ็ดเสรจ็อื่น สทุธิจากภาษีเงินได ้จ านวน 218.98 ลา้นบาท ก าไรเพิ่มขึน้จ านวน 225.24 ลา้นบาท เป็นผลก าไรจาก
การตีราคาที่ดินใหมแ่ละผลตา่งจากการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  

ฐานะการเงนิ ณ วันที ่31  ธันวาคม 2563 

  ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

สนิทรพัยห์มนุเวียน 1,191.80 1,342.80 (11.25) 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 2,248.00 1,886.40 19.17 
รวมสินทรัพย ์ 3,439.80 3,229.20 6.52 
หนีส้นิหมนุเวียน 1,004.90 966.20 4.01 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 601.10 390.20 54.05 
รวมหนีส้ิน 1,606.00 1,356.40 18.40 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,833.80 1,872.80 (2.08) 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 3,439.80 3,229.20 6.52 

 สินทรัพย ์
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีสนิทรพัยร์วม 3,439.80 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.52 จากรายการดงัตอ่ไปนี ้ 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้รอ้ยละ  100.18  เนื่องจากการเงินกูย้ืมระยะสัน้ และการเบิกเงินกูย้ืมระยะ
ยาวตามสญัญาเงินกู ้เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดรบัจากการด าเนินงาน ใชใ้นการลงทุนในสินทรพัย ์และการ
จ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี  

- ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น ลดลงรอ้ยละ 41.80 ายสินคา้ที่ลดลง และเงินทดรองจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้ตามมูลค่าข
ครือ่งจกัรและอปุกรณท์ี่ลดลงเ  

- สนิคา้คงเหลอื ลดลงรอ้ยละ 9.20 เนื่องจากการลดก าลงัการผลติสนิคา้ส าเรจ็รูป และพิจารณาตัง้คา่เผ่ือการลดลงของ
มลูคา่สนิคา้เพิ่มขึน้ในระหวา่งปี 

- ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.13 เนื่องจากผลก าไรจากการตีราคาที่ดินใหม ่และผลสทุธิของการคิดคา่
เสือ่มราคา และการลงทนุเพิ่มในเครือ่งจกัรและอปุกรณใ์นระหวา่งปี 

- สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้เพิ่มขึน้ 38.86 ลา้นบาท จากการรบัรูร้ายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที ่16 เรือ่ง
สญัญาเช่า 

 หนี้สิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีหนีส้นิรวม 1,606.00 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.40 จากเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะ
ยาวที่เพิ่มขึน้ และการรบัรูห้นีส้นิตามสญัญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญาเช่า 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม 1,833.80 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.08 จากผลสทุธิระหวา่งการรบัรูผ้ลขาดทนุส าหรบัปี  เงินปันผล
จ่าย ผลก าไรจากการตีราคาที่ดินใหมแ่ละผลตา่งจากการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
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การวิเคราะหอั์ตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

ความสามารถในการท าก าไร หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2563 ม.ค. – ธ.ค. 2562 
อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 36.46 33.48 
อตัราก าไร  )ขาดทนุ ( จากการด าเนินงาน รอ้ยละ (20.18) 0.42 
อตัราก าไร  )ขาดทนุ ( สทุธิ รอ้ยละ (22.03) 0.96 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ รอ้ยละ (13.27) 0.97 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน บาท/หุน้ (11.53) 0.85 

 

ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2563 ม.ค. – ธ.ค. 2562 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ (8.38) 1.20 

 

ความสามารถในการด ารงสภาพคล่อง หน่วย 31 ธ .ค . 2563 31 ธ .ค . 2562 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.19 1.39 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 0.26 0.33 
อายเุฉลีย่ของลกูหนีก้ารคา้ วนั 56 39 
อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื วนั 289 174 
อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ วนั 60 44 
วงจรเงินสด วนั 285 169 

 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ หน่วย 31 ธ .ค . 2563 31 ธ .ค . 2562 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 0.88 0.72 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ (4.22) 11.29 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เทา่ (0.13) 0.60 

จากอตัราสว่นแสดงความสามารถในการด ารงสภาพคลอ่งและอตัราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงินพบวา่ บริษัทยงัคงมีสภาพ
คล่องที่ดี และมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และภาระผูกพันทางการเงินไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนีบ้ริษัทยังคงรกัษา
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญากูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินภายในประเทศ 
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การประกอบธุรกิจ  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) ก่อตัง้เมื่อ พ.ศ. 2522 ดว้ยทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตและ

จ าหน่ายเครื่องแกว้ที่ใชบ้นโต๊ะอาหาร มีโรงงานตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมบางป ูซึ่งไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่อมาในปี 2536 บริษัทไดแ้ปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ปัจจบุนับรษัิทมีทนุจดทะเบียน 500 ลา้นบาท เป็นทนุช าระแลว้ 213.31 ลา้นบาท 

ธุรกิจหลกัของบริษัทคือผลิตภาชนะเครื่องแกว้ที่ใชบ้นโต๊ะอาหาร โดยจดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศกวา่ 90 ประเทศ

ทั่วโลก ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ Ocean  ส  าหรบัเครื่องแก้วโซดาไลม ์และ Lucaris ส าหรบัเครื่องแกว้คริสตลัปลอดสารตะกั่ว 

(คริสตลัลีน) บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตเครื่องแกว้คณุภาพสงูซึง่ไดร้บัการออกแบบใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทัง้

ผลติภณัฑแ์กว้ใสและแกว้พิมพล์าย ดว้ยเทคโนโลยีการผลติและเครือ่งจกัรที่ทนัสมยั  

ดา้นการตลาดและการขาย บริษัทแบ่งกลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลกูคา้ธุรกิจโรงแรม รา้นอาหารและเครื่องดื่ม 

(Food Service) กลุ่มลูกคา้ปลีกที่ซือ้ไปใชใ้นครวัเรือน (Retail) และกลุ่มลูกคา้จา้งผลิต ลูกคา้สถาบันที่ใชเ้ครื่องแก้วเป็นของ          

แจกแถม (B2B)  

วิสัยทศัน ์ภารกจิ ค่านิยมหลัก และการก าหนดกลยุทธข์องบริษัท 

วิสยัทศัน ์ โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผูน้  าในตลาดโลก ดว้ยนวตักรรม ความเป็นเลิศขององคก์ร และการบริหารจดัการ 
พรอ้มทัง้มุง่สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ โดยบรษัิทเจรญิเติบโตและมีผลก าไรอยา่งตอ่เนื่อง  

ภารกิจ การมอบสนุทรยีภาพในการใชชี้วติผา่นทางผลติภณัฑเ์ครือ่งแกว้คณุภาพดี 

คา่นิยมหลกั การสรา้งสรรคค์ณุภาพ ความซื่อสตัยส์จุรติ การใหโ้อกาส การเคารพและใหเ้กียรติซึง่กนัและกนั 

เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายใหเ้ป็นอนัหนึ่งเดียวกนั คณะกรรมการไดก้ าหนดวิสยัทศัน ์ภารกิจ และค่านิยมหลกัของ

องคก์ร วิสัยทัศน ์เป็นตวัก าหนดภาพความมุง่หวงัสงูสดุ ภารกิจ เป็นหลกัปฏิบตัิที่องคก์รจะยดึถือในการด าเนินธุรกิจ ค่านิยมหลัก 

คือหลกัการรว่มกนัท่ีผูบ้รหิารและพนกังานจะน ามาใชใ้นการด าเนินงานใหบ้รรลเุปา้หมาย โดยกลยทุธไ์ดร้บัการปรบัเปลีย่นเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสภาพตลาดที่เปลีย่นแปลงไป โดยยงัคงรกัษาบรบิทของวิสยัทศันข์องบรษัิท 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทไดท้บทวนวิสยัทศัน ์และเห็นชอบใหก้ าหนดกลยทุธ์โดยมุ่งเนน้การเพิ่มสว่นแบ่งตลาดในตลาดหลกั 

และขยายตลาดพรอ้มทัง้การกระจายสินคา้ไปยงัตลาดสว่นเพิ่ม และเพิ่มช่องทางจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์ พรอ้มทัง้

สรา้งความตอ้งการสินคา้ที่มีมลูค่าสงูเพื่อเพิ่มผลก าไร ทัง้นีด้ว้ยวิกฤตการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  สง่ผลให้

อตุสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรมและรา้นอาหาร หยดุชะงกั ความตอ้งการสินคา้มีปริมาณลดลง คณะกรรมการบริษัทและฝ่าย

บรหิารจึงปรบัเปลีย่นกลยทุธโ์ดยมุง่เนน้พฒันาช่องทางจ าหนา่ยสนิคา้ในประเทศผา่นช่องทางอีคอมเมิรซ์ 
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บรษัิทไดน้ าระบบการบรหิารงานและประเมินผลทั่วทัง้องคก์ร (Balance Scorecard) มาใช ้โดยจะวดัผลผา่นมมุมอง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) มมุมองดา้นการเงิน (Financial Perspective)  

2) มมุมองดา้นลกูคา้ (Customer Perspective)  

3) มมุมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) และ  

4) มมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละเติบโต (Learning and Growth Perspective)  

นอกจากนี ้บรษัิทไดก้ าหนดตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator) ของแตล่ะหนว่ยงานเช่ือมโยงกบัการบรหิารผลงาน

ตามแผนท่ีวางไวเ้พื่อก าหนดคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารและพนกังานระดบัผูจ้ดัการ  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 5 ปีทีผ่่านมา 

ปี 2559  

 

บรษัิทไดจ้ดัตัง้บรษัิท ครสิตลั เคลยีร ์อินโนเวชั่น จ ากดั เมื่อวนัท่ี 31 สงิหาคม 2559 ดว้ยทนุจดทะเบียน 100,000 
บาท โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสรา้งความเขา้ใจความตอ้งการสินคา้ในตลาด พรอ้มทัง้พฒันาช่องทางการ
จ าหนา่ยสนิคา้ผา่นระบบอีคอมเมิรซ์ 

ปี 2560  แกว้ Lucaris รุน่ “Desire” ไดร้บัรางวลั China Good Design Award ประจ าปี 2560  

ปี 2561  แกว้ Lucaris รุ่น “Desire” ไดร้บัรางวลั iF Design Award ประจ าปี 2561 ซึ่งเป็นรางวลัอนัทรงเกียรติดา้นการ
ออกแบบที่ทั่วโลกตา่งใหก้ารยอมรบั 

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

แกว้ Ocean รุน่ “CONNEXION” ไดร้บัรางวลัดีไซน ์Tableware International Awards 2019 จากประเทศองักฤษ  

นอกจากนี ้บรษัิทยงัไดร้บัรางวลั Thai Star Packaging Awards 2019 จากกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม ประเทศไทย  

ปี 2563 บรษัิทเปิดตวัแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ www.ocean-tableware.com เพื่อจ าหนา่ยสนิคา้ผา่นช่องทางออนไลน ์

 บรษัิทไดร้บัรางวลัดีไซนร์ะดบัเวิลดค์ลาสตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1. แกว้  Lucaris รุน่ Element ไดร้บัรางวลั Design Excellence Award 2020 – ประเทศไทย 
2. แกว้  Lucaris รุน่ Rims ไดร้บัรางวลั Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไตห้วนั 
3. แกว้  Lucaris รุน่ Desire ไดร้บัรางวลั Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไตห้วนั 
4. แกว้  Ocean รุน่ Centique ไดร้บัรางวลั Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไตห้วนั 
5. แกว้ Ocean รุน่ Centique ไดร้บัรางวลั iF Design award 2020 – ประเทศเยอรมน ี
6.  แกว้ Ocean รุน่ Centique ไดร้บัรางวลั Design Excellence Award 2020 – ประเทศไทย 
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บริษัท  โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน)

บรษัิท โอเชียนกลาส เทรดดิง้
(เซี่ยงไฮ)้ จ ากดั

บรษัิท โอเชียนกลาส เทรดดิง้
อินเดีย จ ากดั

บรษัิท ครสิตลั เคลยีร ์
อินโนเวชั่น จ ากดั

การประกอบธุรกจิของบริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

บรษัิท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) เริม่ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเครื่องแกว้ส าหรบัใชบ้นโต๊ะอาหารตัง้แต ่ปี 2522 ตอ่มา

ในปี 2549 บริษัทไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้ Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. เพื่อประกอบธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2556 บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง Ocean Glass Trading India Private 

Limited เพื่อพฒันาตลาดและสรา้งเครือข่ายตวัแทนจ าหน่าย และในปี 2559 บริษัทไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท คริสตลั เคลียร ์ 

อินโนเวชั่น จ ากดั ในประเทศไทยเพื่อการวิจยัและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  

 

  

บริษัท/สถานทีต่ัง้ ประเภทธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน 

ประเภท
หุน้ 

จ านวนหุน้ที่
ออกจ าหน่าย  

ทุนช าระ
แล้ว 

การถือหุน้ของบริษัท 

จ านวน 
หุน้               

สัดส่วน   
(ร้อยละ) 

บรษัิท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ)้ จ  ากดั 
Room 1902, Jin Hang Tower, 83 Wan Hang 
Du Road, Jing An District, Shanghai, 
People’s Republic of China  
โทรศพัท ์: +86 (21) 6135 9505   
โทรสาร  : +86 (21) 6135 9428 

น าเขา้และ
จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์
โอเชียนกลาส 

 

USD 
150,000 

 
 

หุน้สามญั 5,636 USD 
150,000 

 

5,636 100.00 

บรษัิท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย จ  ากดั 
574 Third Floor, Main Road, Chirag Delhi, 
New Delhi, India 110017 
โทรศพัท ์: +91 (11) 4183 4111   

ประกอบธุรกิจ
ตา่งๆ ตามที่
กฎหมายใน

อินเดียอนญุาต 

INR 
500,000 

 
 

หุน้สามญั 50,000 INR  
500,000 

 
 

49,999 
 

99.99 

บรษัิท ครสิตลั เคลียร ์อินโนเวชั่น จ  ากดั 

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

ประกอบธุรกิจ
หลกัเพ่ือการวิจยั
และพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

บาท 

100,000  
 

หุน้สามญั 20,000 บาท 

100,000 

19,998 99.99 

100% 99.99% 99.99% 



20 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ลักษณะผลติภัณฑ ์
ผลิตภณัฑข์องบริษัททัง้หมดเป็นภาชนะเครื่องแกว้ส าหรบัใชบ้นโต๊ะอาหาร ผลิตโดยอาศยัเทคโนโลยีและเครื่องจกัรอนัทนัสมยั

และมีประสิทธิภาพ  ท าใหไ้ดเ้ครื่องแกว้ที่มีคุณภาพสูง โปร่งใส รูปแบบทันสมัย  เหมาะสมกับการใชง้าน มีลวดลายพิมพส์ีที่

สวยงามชัดเจน จึงเป็นที่ต้องการของตลาด โดยบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 OHSAS 

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

ผลติภณัฑเ์ครือ่งแกว้ของบรษัิทจดัจ าหนา่ยภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ Ocean ส าหรบัเครือ่งแกว้โซดาไลม ์และ LUCARIS ส าหรบั

เครื่องแกว้คริสตลัลีนในระดบัพรีเมียม ซึ่งเครื่องหมายการคา้ดงักลา่วไดเ้ป็นท่ียอมรบัจากลกูคา้อย่างกวา้งขวางและมีคณุภาพสงู

ทัดเทียมกับผู้น  าในตลาดโลก ผลิตภัณฑ์ถูกจัดจ าหน่ายโดยทางตรงและผ่านเครือข่ายผู้แทนจ าหน่ายทั้งในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

ผลติภณัฑข์องบรษัิท แบง่เป็น 3 ประเภทตามกระบวนการผลติ  

1) Blownware ไดแ้ก่ เครือ่งแกว้ที่มีลกัษณะทรงกระบอกกลมยาว หรอืทรงเหลีย่ม ขอบแกว้บาง เช่น แกว้น า้ โถแกว้ ถกูผลติโดย

อาศยักระบวนการอดัและเป่าน า้แกว้ (Press & Blow Process) 

2) Pressware ไดแ้ก่ เครือ่งแกว้รูปแบน ทรงกลมมีห ูหรอืรูปทรงอื่นๆ ขอบแกว้จะมีความหนา เช่น จาน ชาม จานรองแกว้ แจกนั 

แกว้เบียร ์เป็นตน้ เครือ่งแกว้ประเภทนีถ้กูผลติโดยกระบวนการอดั (Press Process) 

3) Stemware ไดแ้ก่ เครือ่งแกว้ที่มีกา้นเรยีวส าหรบัจบั ไมม่ีห ูเช่น แกว้ไวน ์แกว้บรั่นดี แกว้แชมเปญ ถกูผลติโดยกระบวนการเป่า

ตวัแกว้และอดัขึน้รูปกา้นแกว้ (Blow & Blow and Press Process) 

การตลาดและการแข่งขัน 
บรษัิทจ าหนา่ยผลติภณัฑเ์ครือ่งแกว้ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศทั่วโลก ในปี 2563 บรษัิทมีสดัสว่นการจ าหนา่ยสนิคา้ใน

ประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 29.8 และตลาดตา่งประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 70.2 โดยมีกลุม่ลกูคา้หลกั ไดแ้ก่ 

1. Food Service หรอืลกูคา้ที่ท าธุรกิจบรกิารดา้นอาหารและเครือ่งดืม่ เช่น โรงแรม  และรา้นอาหาร 

2. Retail หรอืลกูคา้ที่ท าธุรกิจคา้ปลกี เช่น  หา้งคา้ปลกีตา่งๆ  

3. Business to Business (B2B) หรอืลกูคา้ที่เป็นบรษัิทหา้งรา้น รวมถึงหนว่ยงานราชการตา่งๆ ซึง่ใชผ้ลติภณัฑข์องบรษัิท เพื่อ

สง่เสรมิการขาย หรอืเป็นของขวญั เช่น  บรษัิทเครือ่งดื่ม และธนาคาร 

สภาพการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม 

ดว้ยวิกฤตการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว โรงแรมและรา้นอาหาร หยดุชะงกั สง่ผล

ใหค้วามตอ้งการสนิคา้ในตลาดลดลง ผูผ้ลติเครือ่งแกว้ที่ใชบ้นโต๊ะอาหารมีสนิคา้ที่เหลือจากก าลงัการผลติสว่นเกินจนเกิดสภาวะ

สินคา้ลน้ตลาดและมีการแข่งขนัดา้นราคาอยา่งรุนแรง ประกอบกบัสถานการณค์่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง สง่ผลให  ้ 

ผูจ้  าหน่ายรายอื่นน าเขา้สินคา้เครื่องแกว้และสินคา้ทดแทนจากต่างประเทศมาจ าหน่าย และแย่งชิงสว่นแบ่งตลาดในกลุม่ลกูคา้        

บีทบูี และกลุม่ลกูคา้รา้นอาหารขนาดกลาง และขนาดเลก็  
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ทัง้นี ้บริษัทยงัคงเดินหนา้ด าเนินกิจกรรมดา้นการตลาดเพื่อสง่เสรมิการรบัรูแ้บรนดใ์นตลาดหลกัซึง่ไดแ้ก่ ประเทศไทย จีน อินเดีย 

เวียดนาม โดยบริษัทเนน้จดักิจกรรมดา้นการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นหลกั ในปี 2563 บริษัทไดส้  ารวจระดบัความพงึ

พอใจของลกูคา้ที่มีตอ่แบรนด ์Ocean ในดา้นผลติภณัฑ ์กาจดัสง่สนิคา้ และการขาย โดยตลาดประเทศไทยมีอตัราความพงึพอใจ

อยู่ที่รอ้ยละ 89.4 ในขณะที่ตลาดต่างประเทศ (จีนและอินเดีย) มีอตัราความพึงพอในอยู่ที่รอ้ยละ 70.4 ส าหรบัแบรนด ์Lucaris 

การรบัรูข้องแบรนดผ์า่นโซเชียลมีเดยี ใน Facebook ซึง่มีผูต้ิดตาม 240,000 คน เพิ่มขึน้ 38,010 คนจากปี 2562 และใน Weibo มี

ผูต้ิดตามจ านวน 147,000 คน  นอกจากนี ้ผลิตภัณฑช์ุดของขวัญส าหรบัเทศกาลปีใหม่ไดร้บัการยอมรบัและสามารถสรา้ง

ยอดขายชดุของขวญัเทศกาลเพิ่มขึน้ 33% เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2562 

การจัดหาผลิตภัณฑ ์
บรษัิทตัง้โรงงานอยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ บนพืน้ท่ี 82-2-11.5 ไร ่ปัจจบุนั มีเครือ่งจกัรหลกั คือเตาหลอม

แกว้ จ านวน 3 เตา เครื่องจกัรขึน้รูปแกว้พรอ้มเตาอบแกว้ จ านวน 12 ชุด (สายการผลิต) โดยเตาหลอมที่  3  และเครื่องจกัรขึน้รูป

แกว้ชดุที่ 12 ไดถ้กูติดตัง้เสรจ็และเริม่ด  าเนินการผลติจรงิในปลายปี 2553 ก าลงัการผลติรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นดงันี ้
 

2563 2562 2561 2560 2559 

ก าลงัการผลติจรงิ )ตนั(  27,094 50,310 54,087 50,154 51,944 

ก าลงัการผลติจรงิ )ลา้นชิน้(  64 121 132 123 126 
หมายเหต:ุ ในปี 2563 บริษัทหยดุสายการผลิตบางส่วนชั่วคราวส าหรบัเตาหลอมแกว้โซดาไลม ์(เตาหลอม B) และเตาหลอมแกว้คริสตลัลีน (เตาหลอม C) 
เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2563 และวันที่ 1 เมษายน 2563 ตามล าดับ เพื่อซ่อมบ ารุงและบริหารสินคา้คงเหลือ โดยสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม ์               
(เตาหลอม A) ยงัคงด าเนินการผลิตตามปกติ 

การจดัหาวตัถดุิบเพื่อผลติ 
วตัถดุิบหลกัของบรษัิท ไดแ้ก่ ทรายแกว้ หินปนู และเศษแกว้ สามารถจดัหาไดจ้ากแหลง่วตัถดุิบภายในประเทศและตา่งประเทศได้

โดยไม่ขาดแคลน  สว่นวตัถดุิบและสารเคมีส  าคญัอื่น เช่น โซดาแอช  บริษัทจดัหาจากตวัแทนจ าหน่ายในประเทศหลายรายอยา่ง

ตอ่เนื่อง โดยด าเนินการตามมาตรฐานงานจดัซือ้ทั่วไป     

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม  
บรษัิทยดึมั่นและถือเป็นนโยบายในการผลติสินคา้คณุภาพสงูและปลอดภยัในการใชง้าน และสง่ผลกระทบดา้นลบตอ่สิง่แวดลอ้ม      

นอ้ยที่สดุ ดงันัน้ผูบ้ริหารจึงสนบัสนนุใหพ้นกังานทกุคนในทกุระดบัถือปฏิบตัิตามมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001:2008 รวมถึงการ

น าเอาระบบมาตรฐานความปลอดภัยและชีวะอนามัย OHSAS 18001:2007 มาปฏิบัติใช้ทั่ วทั้งองค์กร  นอกจากบริษัท

ตัง้เป้าหมายในการเป็นเลิศดา้นการผลิตสินคา้และการใหบ้ริการแลว้ บริษัทยังด าเนินการดว้ยการค านึงและเอาใจใส่ในการ

อนรุกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มโดยบรษัิทไดด้  าเนินการในเรือ่งตอ่ไปนี ้

• ลดมลภาวะในอากาศและสิง่ปฏิกลูในทกุขบวนการผลติ 

• ลดการใช ้และเพิ่มการน ากลบัมาใชใ้หม ่และการน าไปใชใ้นวตัถปุระสงคอ์ื่นๆ รวมถึงการบรหิารการสญูเสยีตา่งๆ 

• มุง่เนน้เรือ่งความปลอดภยัส าหรบัพนกังานในทกุสถานประกอบการของบรษัิท 

บรษัิทไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 เมื่อวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2559 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
ความเสีย่งจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

- บริษัทไดป้ระเมินความเสี่ยง ผลกระทบ และโอกาสที่อาจเกิดจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพื่อให้
บรษัิทสามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปภายใตส้ภาวะวิกฤต  

โดยบริษัทใหค้วามส าคญัต่อสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน คู่คา้ และลกูคา้ โดยบริษัทไดป้ระเมินความเสี่ยง เช่น 
กรณีพนกังานหรือผูใ้กลชิ้ดติดเชือ้ กรณีภาครฐังดกิจกรรม การประกาศสถานการณฉ์ุกเฉิน เป็นตน้ และจัดท ามาตรการ
ป้องกันเพื่อรองรบัเหตุการณท์ี่อาจเกิดขึน้ โดยบริษัทไดเ้ริ่มปฏิบัติตามแผนในเดือนมีนาคม 2563 เช่น การประกาศหา้ม
พนกังานเดินทางออกนอกประเทศ หรอืเดินทางเขา้ไปในพืน้ที่เสีย่ง การจดัท ามาตรการคดักรองบคุคลภายนอกก่อนเขา้พืน้ที่
ส  านกังาน และโรงงานผลติดว้ยการวดัอณุหภมูิและกรอกแบบประเมินความเสีย่ง แจกเจลแอลกอฮอลล์า้งมือใหก้บัพนกังาน 
พรอ้มทัง้ประกาศรณรงคใ์หพ้นกังานรกัษาสขุอนามยั หมั่นลา้งมือบ่อยๆ โดยบริษัทไดป้ระกาศใหพ้นกังานท างานที่บา้น 
(Work From Home) ตัง้แต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อป้องกันการติดต่อและการแพร่ระบาดของเชือ้โรค  
ทัง้นี ้บริษัทไดป้รบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและความปลอดภยัของขอ้มูล ท าให้
พนกังานสามารถท างานท่ีบา้น (Work From Home) ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  

- ความเสีย่งดา้นการตลาด  

เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้สง่ผลใหค้วามตอ้งการสินคา้ในตลาดมีปริมาณลดลง การขายสินคา้ในประเทศและตา่งประเทศชะลอตวั          
ฝ่ายบริหารจึงไดด้  าเนินการหยุดสายการผลิตบางส่วนเพื่อลดผลกระทบจากปริมาณสินคา้คงเหลือที่อาจเพิ่มขึน้ พรอ้มทัง้
ควบคมุคา่ใชจ้่ายภายในบรษัิทเพื่อลดผลกระทบจากเหตกุารณด์งักลา่ว 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

บรษัิทด าเนินธุรกิจโดยสง่สนิคา้ออกจ าหนา่ยสนิคา้ไปยงัตา่งประเทศท าใหม้ีรายไดเ้ป็นสกลุเงินตา่งประเทศ โดยมีสกลุเงินดอลลาร์
สหรฐัเป็นสกุลเงินหลกั  บริษัทจึงป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหนา้เพื่อลดความผนัผวน  

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง  

บริษัทจ าหน่ายสินคา้และจดัหาปัจจยัการผลิตภายใตเ้ง่ือนไขเงินสดและการใหแ้ละรบัสินเช่ือ ทัง้นี ้ภายใตว้ิกฤตเศรษฐกิจจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  บรษัิทบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งดว้ยความรอบคอบ        
มีการบรหิารลกูหนีแ้ละรกัษาวงเงินสนิเช่ือที่มีกบัสถานบนัการเงิน โดยบรษัิทยงัคงความสามารถในการหาแหลง่เงินทนุเพื่อจดัสรร
เป็นเงินทนุหมนุเวียนใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเช่ือ 

บรษัิทจ าหนา่ยสนิคา้ภายใตเ้ง่ือนไขสนิเช่ือทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ จึงมีความเสีย่งที่ลกูคา้หรอืคูส่ญัญาไมส่ามารถช าระหนี ้
ใหแ้ก่บริษัทตามเง่ือนไขที่ตกลงไวเ้มื่อครบก าหนด บริษัทควบคมุความเสี่ยงดงักล่าวโดยก าหนดใหม้ี นโยบายและขัน้ตอนการ
พิจารณาสินเช่ือ โดยใหม้ีการวิเคราะหแ์ละทบทวนฐานะทางการเงินของลกูคา้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจวา่บริษัทไดข้ายสนิคา้
และใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ที่มีประวตัิสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัมีการใหล้กูคา้วางหลกัประกนัวงเงินสนิเช่ือในรายที่
มีความเสีย่งสงู ส าหรบัลกูคา้ตา่งประเทศจะมีการขายภายใตเ้ง่ือนไข L/C   
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ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ 

เนื่องจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด และธุรกรรมการเงินของ
บริษัทที่เก่ียวขอ้งกับอนุพนัธ์อตัราดอกเบีย้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากผูบ้ริหารสงูสดุของสายงานบัญชีการเงิน อย่างไรก็ตาม 
บริษัทมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้อนัเกิดจากเงินกูย้ืมเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019  ทัง้นี ้หนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึ่ง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษัิทจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

ความเสีย่งดา้นการผลติ   

วตัถดุิบสว่นใหญ่ที่ใชใ้นการผลตินัน้ บรษัิทจดัหาไดจ้ากแหลง่วตัถดุิบภายในประเทศและจากบรษัิทตวัแทนน าเขา้ ที่ผา่นมา ราคา
วตัถดุิบมีความผนัผวนในระดบัท่ีควบคมุได ้แตเ่นื่องจากการผลติแกว้มีความตอ้งการใชพ้ลงังานสงู ราคาพลงังานโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งราคาก๊าซธรรมชาติและราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลวจึงสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ตน้ทนุการผลติ บรษัิทไดต้ระหนกัถึงผลดงักลา่วจึง
มีการวางแผนการใชแ้ละการปรบัปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจกัรอยา่งต่อเนื่อง เนน้กระบวนการประหยดัพลงังานในทกุขัน้ตอน
การผลติ ลดจ านวนของเสยี  
นอกจากนีอ้ะไหลแ่ละสว่นประกอบของเครื่องจกัรและอปุกรณส์ว่นใหญ่ตอ้งมีการน าเขา้จากผูผ้ลิตในตา่งประเทศ บริษัทไดม้ีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในดา้นความรูแ้ละทักษะของช่างและวิศวกรท าใหส้ามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรไดอ้ย่างเต็ม
ประสทิธิภาพและยืดระยะเวลาการใชง้านไปไดน้านขึน้ 
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การจัดการและการก ากับดแูลกจิการ 
4. โครงสร้างผู้ถอืหุน้ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกที่มีรายช่ือปรากฏตามสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้

ล าดับที ่ ชื่อสกุล จ านวนหุ้น ร้อยละ  
1 บรษัิท โอเช่ียนโฮลดิง้ จ ากดั 7,000,000 32.82  
2 นายกีรติ อสัสกลุ และคูส่มรส 2,076,330 9.73  
3 นายวีรวฒุิ อสัสกลุ และคูส่มรส 1,632,131 7.65  
4 TOYO-SASAKI GLASS CO.,LTD. 630,715 2.96  
5 นางนสุรา บญัญตัิปิยพจน ์ 517,613 2.43  
6 มลูนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 413,500 1.94 
7 นายสรุพล อสัสกลุ 245,218 1.15  
8 นายนภทัร อสัสกลุ 94,239 0.44  
9 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS 94,100 0.44  
10 น.ส. สดุารตัน ์วิทยฐานกรณ ์ 32,800 0.15  

กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ บรษัิท โอเช่ียนโฮลดิง้ จ ากดั ถือหุน้ของบรษัิทจ านวน 7,000,000 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 32.82 โดยที่บรษัิท โอเช่ียน           

โฮลดิง้ จ ากดั มีกลุม่ตระกลูอสัสกลุเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ถือหุน้จ านวน 9,492,792 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 62.45 ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ย

ไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึง่มีธุรกิจหลกัประเภทประกนัชีวิตและพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวเป็นหลกั ทัง้นีก้าร

จ่ายเงิน ปันผลจะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 45 ซึง่ก าหนดวา่หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร 

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั โดยไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร

สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีดงันี ้

ผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 

อัตราก าไร(ขาดทุน) 
ต่อหุ้น (บาท/หุน้) 

อัตราเงนิปันผลต่อหุน้ 
(บาท/หุ้น) 

อัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อ
ก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 

2559 4.43 2.22 50 

2560 3.09 1.55 50 

2561 1.15 0.57 50 

2562 0.85 0.57 67 

2563* (11.53) - - 

*หมายเหต ุ : การจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปีจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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5. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสรา้งการจดัการของบริษัทประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอ่ย 2 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยมีคณะผูบ้รหิารเป็นผูด้แูลสายงานหลกัไดแ้ก่ 1) สายงานพฒันาลกูคา้และ

ช่องทางจดัจ าหนา่ย 2) สายงานการผลติ 3) สายงานบญัชีการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สายงานทรพัยากรบคุคล  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งด าเนินงานโดยผูใ้หบ้ริการภายนอกและรายงานตรงตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการทัง้สิน้จ านวน 9 ทา่น เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิาร 1 ทา่น ไมม่ีสว่นรว่มในการบรหิาร

จ านวน 3 ทา่น และกรรมการอิสระจ านวน 5 ทา่น ซึง่มากกวา่กึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้คณะท าใหเ้กิดการถ่วงดลุกนัอยา่งเหมาะสม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยบคุคลดงัรายนามตอ่ไปนี ้

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายจกัร ีฉนัทเ์รอืงวณิชย ์ ประธานกรรมการ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

2. นายกีรต ิอสัสกลุ กรรมการ  
3. นายวรกานต ์ชโูต กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์  กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ 

5. ดร.ธชัพล โปษยานนท ์ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

6. นายชยัประนิน วิสทุธิผล  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

7. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ 
8. นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ  

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
9. นางสาวจรยิา แสงไชยญา กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทคือ นายกีรติ อสัสกุล  นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ นายนภทัร อสัสกุล และนางสาวจรยิา         

แสงไชยญา สองในสีค่นนี ้ลงลายมือช่ือรว่มกนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

บรษัิทแบง่แยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารอยา่งชดัเจน และไดก้ าหนดอ านาจหนา้ที่และ

ความรับผิดชอบไวใ้นหลักเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความ

รบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ กรรมการแตล่ะคนถือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งด ารงความเป็นอิสระในการก ากบัดแูลใหก้าร

ด าเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการ 

ใหเ้ป็นผูร้บัผิดชอบในการบรหิารงานของบรษัิทตามกลยทุธท์ี่วางไว ้คณะกรรมการมีอ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบหลกัดงันี ้ 

1. ก าหนดและอนมุตัิวิสยัทศัน ์พนัธกิจ อดุมการณ ์จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อ

ผลประโยชนท์ี่สมดลุและยั่งยืนของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย โดยเฉพาะเพื่อสรา้งความมั่งคั่งใหผู้ถื้อหุน้อยา่งตอ่เนื่อง 

2. ควบคุมใหก้ารบริหารบริษัทกระท าไปดว้ยความสุจริตเที่ยงตรง เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของกิจการ และอยู่ภายในกรอบของ

กฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆ ของทางราชการ อีกทัง้เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุ 

ผูถื้อหุน้ 

3. ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบตอ่แผนกลยทุธห์ลกัของบรษัิท งบประมาณและแผนการด าเนินงาน  

4. ดแูลใหม้ีระบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเสีย่งที่มีประสทิธิผล  

5. ดแูลใหม้ีระบบการตรวจสอบท่ีมีประสทิธิผล ทัง้การตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีอิสระและผูต้รวจสอบภายใน  

6. สอบทานและอนมุตัิงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี เพื่อใหร้ายงานท่ีน าเสนอตอ่สาธารณชนถกูตอ้งและแมน่ย า 

7. ก ากบัดแูลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะผูบ้ริหารใหบ้รหิารกิจการอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเสีย่งในระดบัท่ีบรหิารจดัการ

ได ้ในกรอบของหลกับรรษัทภิบาลและปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ โดยก าหนดใหค้ณะผูบ้ริหารตอ้งรายงาน

ผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ  

8. ดแูลแผนการพฒันาผูบ้รหิาร รวมทัง้นโยบายเรือ่งคา่ตอบแทน และแผนการแตง่ตัง้ผูบ้รหิารคนใหมเ่มื่อคนเก่าพน้วาระ  
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการก าหนดใหม้ีการประชมุเป็นประจ าทกุเดือน และอาจมีการประชมุครัง้พิเศษเพื่อพิจารณาเรือ่งส  าคญั โดยเลขานกุาร

บรษัิทจะแจง้ก าหนดการลว่งหนา้ทัง้ปีใหก้รรมการแตล่ะทา่นรบัทราบในการประชมุคณะกรรมการครัง้สดุทา้ยของปี ในการประชมุ         

แต่ละครัง้จะมีการก าหนดวาระการประชุมล่วงหนา้อย่างชดัเจน  โดยมีวาระรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นวาระ

ประจ า ในการประชมุคณะกรรมการแตล่ะครัง้เลขานกุารบรษัิทจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ ระเบียบวาระการประชมุ และเอกสาร

ประกอบการประชมุลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอในการประชมุแต่ละ

ครัง้ ประธานกรรมการท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้

ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการทา่นหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ  

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุม ไดจ้ดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิด

โอกาสใหก้รรมการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างอิสระ การลงมติในที่ประชุม ใหถื้อมติเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคน

หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดส้่วนเสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ กรณีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด นอกจากนี ้คณะกรรมการ ไดใ้หค้วามส าคญัเรือ่งการ

จดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยก าหนดใหม้ีการรายงานเรือ่งการถือครองหลกัทรพัย ์รวมถึงรายงานการมสีว่นได้

ส่วนเสียของกรรมการและผูบ้ริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ในการประชุมแต่ละครัง้เลขานุการบริษัทเป็นผูม้ีหนา้ที่

จดัท ารายงานการประชมุ และจดัเก็บรายงานการประชมุที่ผา่นการรบัรองจากคณะกรรมการในครัง้ถดัไป ณ ส านกังานเลขานกุาร

บรษัิทพรอ้มเอกสารประกอบการประชมุเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและอา้งอิง   

ส าหรบัในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจ านวน 12 ครัง้ และการประชุมเชิงกลยุทธ์จ านวน 1 ครัง้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีการประชมุจ านวน 4 ครัง้ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีการประชมุจ านวน 5 ครัง้  

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 

รายชื่อกรรมการ ประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

ประชุม 
เชิงกลยุทธ ์

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุม
คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิาณา

ค่าตอบแทน 

ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้น 
คร้ังที ่41 

1. นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์  12/12 1/1 - 5/5 1/1 

2. นายกีรติ อสัสกลุ 12/12 1/1 - - 1/1 

3. นายวรกานต ์ชโูต 12/12 1/1 4/4 - 1/1 

4. ดร. ชชัวนิ เจรญิรชัตภ์าคย ์  11/12 1/1 3/4 5/5 1/1 

5. ดร. ธชัพล โปษยานนท ์ 10/12 1/1 4/4 - 1/1 

6. นายชยัประนิน วสิทุธิผล  11/12 1/1 4/4 - 1/1 

7. นายแมทธิว กิจโอธาน 10/12 0/1 - - 1/1 

8. นายนภทัร อสัสกลุ 10/12 0/1 - 5/5 1/1 

9. นางสาวจรยิา แสงไชยญา  12/12 1/1 - - 1/1 
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การเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัท                                            

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

(จ านวนหุน้) 

ซือ้/ขาย/โอน/ 

ระหว่างปี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(จ านวนหุน้) 

1. นายจกัร ีฉนัทเ์รอืงวณิชย ์  - - - 

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

3. นายวรกานต ์ชโูต - - - 

4. นายชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์  - - - 

5. นายธชัพล โปษยานนท ์ - - - 

6. นายชยัประนิน วิสทุธิผล  - - - 

7. นายแมทธิว กิจโอธาน - - - 

8. นายนภทัร อสัสกลุ 94,239 - 94,239 

9. นางสาวจรยิา แสงไชยญา - - - 

 

ผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้รหิารของบรษัิทประกอบดว้ยบคุคลจ านวน 5 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้ 

1. นางสาวจรยิา แสงไชยญา  กรรมการผูจ้ดัการ  
2. นางญาดา แอนดารสิ  ผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานทรพัยากรบคุคล 
3. นายเสถียร ศรใีสค า ผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานบญัชีการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นายอเูดย ์แชงการ ์เวอรม์า  ผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานพฒันาลกูคา้และช่องทางจดัจ าหนา่ย 
5. นายกฤษณะ ไพโรจน ์ ผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานการผลติ 

คณะกรรมการบริหาร 

ผูบ้รหิารจดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรหิารเป็นประจ าทกุเดอืน และจะมีการประชมุครัง้พิเศษรว่มกบัพนกังานระดบัผูจ้ดัการ

เพื่อประเมินสภาพตลาดและการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม โดยในปี 2563 คณะกรรมการบรหิารมีการประชมุจ านวน 12 ครัง้ และ

ประชมุครัง้พเิศษนอกสถานท่ีรว่มกบัพนกังานระดบัผูจ้ดัการ 1 ครัง้  

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. จดัท า และน าเสนอตอ่คณะกรรมการ 

- นโยบาย กลยทุธ ์และงบประมาณประจ าปีของบรษัิท  

- โครงการลงทนุดา้นตา่งๆ อาทิเชน่ การลงทนุดา้นการผลติ การพฒันาเครือ่งจกัร  

- วางแผนก าลงัคน สวสัดิการและคา่ตอบแทนพนกังานใหม้คีวามเหมาะสม   

2. ติดตาม ก ากบัดแูล และรายงานตอ่คณะกรรมการ 

- การด าเนินงานตามแผนกลยทุธ ์และงบประมาณซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ  
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- รายงานผลการด าเนินงานดา้นการขาย การเงิน และการผลติ ประจ าเดือน 

- ก ากบัดแูลและติดตามใหม้กีารรายงานผลการประเมินความเสีย่งระดบัองคก์รเป็นรายไตรมาส พรอ้มทัง้ตดิตามความ
เสีย่งที่มีสาระส าคญั  

3. อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

การเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัท 

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที ่
1 มกราคม 2563 

)จ านวนหุน้(  

ซือ้/ขาย/โอน/ 
ระหว่างปี 

)จ านวนหุน้(  

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 

)จ านวนหุน้(  
1. นางสาวจรยิา แสงไชยญา - - - 
2. นางญาดา แอนดารสิ - - - 
3. นายเสถียร ศรใีสค า - - - 
4. นายอเูดย ์แชงการ ์เวอรม์า - - - 
5. นายกฤษณะ ไพโรจน ์ - - - 

เลขานุการบริษัท 

เมื่อวนัท่ี 16 สงิหาคม 2558 คณะกรรมการบรษัิท ไดม้ีมติแตง่ตัง้นางรกัดี ภกัดีชมุพล ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบรษัิท โดยมีหนา้ที่

จัดการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ตลอดจนจดัเก็บ

เอกสารตามที่กฎหมายก าหนด โดยเลขานกุารบริษัทที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถในการบรหิารงานเลขานกุาร

บรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเลขานกุารบรษัิทผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูร

ผูท้  างานสนบัสนนุคณะกรรมการจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในอตัราที่เหมาะสมกับภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการที่

เทียบเคียงไดก้บัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่บรษัิทที่มีขนาดใกลเ้คียงกนัในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และมีการทบทวน

ทกุปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาและน าเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ

บรษัิท เพื่อพิจารณาน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิ  

ส าหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้มูลค่าตอบแทนของบริษัทใน

อตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทัง้ผลประกอบการของบรษัิทและผลการปฏิบตัิงานมาประกอบการพิจารณา  

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย 

ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 41) มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

คณะกรรมการบรษัิท   
 

ประธานกรรมการ 81,000 81,000 

กรรมการ 45,000 45,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ      

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,200 25,200 

 กรรมการตรวจสอบ 18,000  18,000  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน      

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,700  15,700  

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 11,200 11,200 

ในปี 2563 สืบเนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  กรรมการทกุทา่น ดว้ยความสมคัรใจงดรบัหรอืปรบัลด
คา่ตอบแทนรายเดือน เป็นเวลา 5 เดือน เริม่ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม – เดือนกนัยายน 2563  

2. สิทธิประโยชนอ์ื่น – ไมม่ี 

ดงันัน้ ในปี 2563 บรษัิทจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ย ใหแ้ก่กรรมการจ านวน  9 ทา่น รวมเป็นเงิน 4,758,440 บาท   

(หน่วย : บาท) 

รายชื่อกรรมการบริษัท ผลตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ 

 

ผลตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผลตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

รวมท้ังสิน้ 
 

1. นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ 899,100 - 124,320 1,023,420 

2. นายกีรต ิอสัสกลุ 315,000 - - 315,000 

3. นายวรกานต ์ชูโต 499,500 279,720 - 779,220 

4. นายชชัวนิ เจรญิรชัตภ์าคย ์ 315,000 126,000 109,900 550,900 

5. นายธัชพล โปษยานนท ์ 315,000 126,000 - 441,000 

6. นายชยัประนิน วสิุทธิผล 315,000 126,000 - 441,000 

7. นายแมทธิว กิจโอธาน 315,000 - - 315,000 

8. นายนภทัร อสัสกลุ 315,000 - 78,400 393,400 

9. นางสาวจรยิา แสงไชยญา 499,500 - - 499,500 

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1. คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ในปี 2563 บรษัิทไดจ้่ายคา่ตอบแทนประกอบดว้ยเงินเดือน เงินช่วยเหลอืคา่รถและคา่เดินทางประจ าต าแหนง่ เงินช่วยเหลอืคา่

โทรศพัทม์ือถือประจ าต าแหนง่ และเงินโบนสัประจ าปี ใหแ้ก่ผูบ้รหิารของบรษัิทจ านวน 5 ราย รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 31,450,837.00 บาท 
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2.  คา่ตอบแทนอื่น 

เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ บริษัทไดจ้ดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหาร โดยบริษัทไดส้มทบในอตัราสว่นรอ้ยละ 3 – 5 

สว่นผูบ้ริหารจ่ายเงินสะสมในอตัรารอ้ยละ 3 – 5 โดยในปี 2563 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพใหผู้บ้ริหาร 5 ราย 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,284,360.65 บาท   

บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีพนกังานรวมทัง้สิน้จ านวน 676 คน โดยแบง่เป็น พนกังานท่ีสงักดัในสายงานพฒันาลกูคา้ และ

ช่องทางจดัจ าหนา่ย รวมทัง้สายงานสนบัสนนุตา่งๆ จ านวน 162 คน และพนกังานที่สงักดัในสายงานการผลิตอีกจ านวน 514 คน 

โดยในปี 2563 บริษัทไดจ้่ายเงินค่าตอบแทน และเงินผลประโยชนใ์หแ้ก่พนักงานเป็นเงินทัง้สิน้ 264,212,587.27 บาท ซึ่งเงิน

ค่าตอบแทน และเงินผลประโยชนน์ีห้มายรวมถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  รวมทัง้เงินเบีย้เลีย้ง และเงิน

ช่วยเหลือประเภทต่างๆ ตามลักษณะงาน เงินช่วยเหลือค่ารถและค่าเดินทางประจ าต าแหน่งผู้จัดการ เงินช่วยเหลือค่า

โทรศพัทม์ือถือประจ าต าแหนง่ผูจ้ดัการ เงินโบนสัประจ าปี เงินรางวลัพิเศษเงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ

ที่จ่ายใหก้บัพนกังานท่ีไมใ่ช่ระดบัผูบ้รหิารทัง้หมด  

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน   

เป้าหมายของบริษัท คือ  การมอบสนุทรียภาพในการใชชี้วิตผ่านทางผลิตภณัฑเ์ครื่องแกว้คุณภาพดี   บริษัทมีความเช่ืออย่าง

จริงใจในการใหโ้อกาสพนกังาน “ร่วมแบ่งปันประสบการณ ์สรา้งสรรคง์านใหม้ีสขุ เติบโตในแบบที่เป็นคณุ” ทุกขณะที่ท างานกบั

บริษัท (A Career with Life’s Pleasure) พนักงานจะไดร้บัโอกาสในการเลือกเสน้ทางอาชีพของตนเองไปพรอ้มกับโอกาสในการ

เรียนรูแ้ละพฒันา เพื่อสรา้งผลงานและเติบโตกา้วหนา้ไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพควบคู่ไปกับตราสินคา้และทีมบคุลากรของบริษัท เพื่อ

ขบัเคลือ่นและสรา้งการเจรญิเติบโตที่ยั่งยืนใหแ้ก่บรษัิท 

บริษัทเช่ือว่าพนกังานเป็นทรพัยากรที่มีค่าที่สดุของบริษัท จึงจัดใหม้ีการฝึกอบรมและพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อใหพ้นกังานได้

เพิ่มพูนความรูแ้ละมีทกัษะที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิงานที่สอดคลอ้ง และสนบัสนุนธุรกิจใหเ้จริญเติบโตไดใ้นสภาวการณ์ที่

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ในปัจจบุนั รวมทัง้เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ของบรษัิท  

บรษัิทเช่ือมั่นในการใหโ้อกาสในการจา้งงาน การปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม และการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม

กับต าแหน่งงานและผลการปฏิบตัิงาน  ต าแหน่งงานแต่ละหนา้ที่เปิดกวา้งพรอ้มใหพ้นกังานทุกคนเรียนรู ้พฒันาและเติบโตได้

เต็มที่ตามศกัยภาพของตน 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไดจ้ดัหลกัสตูรการฝึกอบรมและพฒันาภายในองคก์รเพื่อเพิ่มศกัยภาพและพฒันาทกัษะการท างาน 

รวมทัง้เสริมสรา้งความเขา้ใจเรื่องคณุค่าหลกัและวฒันธรรมองคก์รใหแ้ก่พนกังานของบริษัท โดยแบ่งประเภทของหลกัสตูรการ

ฝึกอบรมและพฒันาออกเป็น 3 ประเภท  

1. หลกัสตูรการพฒันาทกัษะตามสายงาน (Functional Skills)                              จ านวน 14 หลกัสตูร รวม 21 รุน่ 

2. หลกัสตูรการพฒันาทกัษะทั่วไป (General Skills)                                              จ านวน  2 หลกัสตูร รวม   2 รุน่ 

3. หลกัสตูรการพฒันาทกัษะจ าเป็นส าหรบัอนาคต (Vital Skills for Future)             จ านวน  4  หลกัสตูร รวม  4 รุน่ 
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นอกจากนีบ้รษัิทไดส้ง่พนกังานเขา้รว่มการฝึกอบรมและพฒันากบัสถาบนัฝึกอบรมภายนอกบรษัิท เป็นจ านวนทัง้สิน้ 13 หลกัสตูร 

โดยรวมแลว้ในปี 2563 พนกังานของบริษัทมีโอกาสไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและพฒันารวมทัง้สิน้ 331 คน จากพนกังานทกุระดบั

ทัง้หมด 676 คน (อา้งอิงจากขอ้มลูก าลงัคน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่รวมพนกังานที่ลาออก และเกษียณอายรุะหว่างปี)  

คิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรมและพฒันาเฉลีย่ 3.30 ชั่วโมง/คน/ปี 

บรษัิทยอมรบัและใหค้วามส าคญักบัความหลากหลายของพนกังาน  บรษัิทยดึมั่นในหลกัความเสมอภาค การวา่จา้งและการเลือ่น

ต าแหนง่พนกังานกระท าไปตามความประสงคท์างธรุกิจของบรษัิท โดยพิจารณาจากความสามารถและคณุสมบตัขิองแตล่ะบคุคล

ที่เหมาะสมกบัต าแหนง่งานท่ีบรษัิทเห็นควรใหม้ี โดยไมค่  านงึถึงเชือ้ชาติ สญัชาติ สผิีว ความเช่ือทางศาสนา เพศ อาย ุสถานภาพ

สมรสหรือสถานะอื่นใดที่กฎหมายคุม้ครองไว  ้บริษัทจะไมว่่าจา้งผูท้ี่มีอายตุ  ่ากวา่เกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด นอกจากนีบ้ริษัทจะไม่

ใชแ้รงงานท่ีไมส่มคัรใจหรอืแรงงานผิดกฎหมายเป็นอนัขาด 

บรษัิทใหค้วามส าคญัและเคารพในความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และยดึมั่นท่ีจะใหโ้อกาสทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั เราสง่เสรมิใหม้ี

บรรยากาศในการท างานท่ีปราศจากการแบง่แยก และการถกูคกุคามใดๆ  

นอกจากนี ้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนาและ

เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้การสรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างาน 

นโยบายดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคลของบริษัทสอดคลอ้งกับเจตนารมณ์และบทบังคับของกฎหมาย บริษัทถือเป็นความ

รบัผิดชอบที่จะตอ้งดูแลใหพ้นักงานทุกคนตระหนักถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวขอ้งกับหนา้ที่งานของตน  บริษัทมี

นโยบายดแูลใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานใหป้ราศจากการปฏิบตัิดว้ยอคติและการกีดกนั รวมทัง้การคกุคามหรือลว่งละเมิด

ใดๆ พนกังานของบริษัททกุคนมีสทิธิในการรอ้งเรียน  รอ้งทกุขห์รือรายงาน เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิสว่นบคุคลหรอืสิทธิมนษุยชน  

การล่วงละเมิดหรือคุกคาม  การกลั่นแกล้ง หรือการกระท าที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึน้กับตนเองและผู้อื่น โดยแจ้งเรื่องไปยัง

ผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้บริหารและผู้จัดการในสายงานทรัพยากรบุคคล บริ ษัทจะสืบสวนเหตุการณ์ที่ไดร้ับแจ้งทันที และจะ

ด าเนินการจัดการและแกไ้ขการกระท าอย่างทนัท่วงที บริษัทใหก้ารรบัรองว่าจะคุม้ครองบุคคลที่เป็นผูร้ายงานอย่างเหมาะสม 

ขอ้มลูที่แจง้มาจะถกูรกัษาไวเ้ป็นความลบัและจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่หนา้ที่งานช่ือเสยีงหรอืการจา้งงาน  
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6. การก ากับดูแลกจิการ 

นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 

บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ โดยอา้งอิงจากหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับรษัิทจดทะเบียนตามแนวทาง

ที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยไดจ้ัดท า “หลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการตามหลกับรรษัทภิบาล” เพื่อเป็น

แนวทางแก่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต 

ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง บริษัทด าเนินธุรกิจตามแนวทางที่ผูถื้อหุน้เห็นชอบ ถกูตอ้งตามกฎหมาย และ

เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ภายใตก้รอบของจริยธรรมที่ดี โดยมีเจตนารมณร์่วมกนัที่จะก ากับดแูลใหก้ารด าเนินงานของคณะ

ผูบ้ริหารมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งและเที่ยงธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย นอกจากนี ้บริษัทยงัก าหนดใหม้ีจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจ เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานถือปฏิบตัิ จรรยาบรรณนีก้  าหนดขึน้จากมาตรฐานและความรบัผิดชอบ อนัเป็นพืน้ฐาน

ของอดุมการณข์องบรษัิทซึง่ไดแ้ก่  คณุภาพ ความซื่อสตัยส์จุรติ การใหโ้อกาส การเคารพและใหเ้กียรติซึง่กนัและกนั  

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

(1) สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทใหค้วามเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ ทกุราย โดยสนบัสนนุ สง่เสริม และอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิพืน้ฐาน

ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น สทิธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยอ์ยา่งอิสระ การไดร้บัสว่นแบง่ผลก าไร การเขา้รว่ม

ประชมุ  ผูถื้อหุน้ และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชมุอยา่งอิสระ โดยบรษัิทไดใ้หส้ทิธิผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชมุ การเสนอ

ช่ือบคุคลเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และการสง่ค าถามล่วงหนา้ ตามเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด โดยไดเ้ผยแพร่รูปแบบวิธีการบน

เว็บไซตข์องบริษัท http://www.oceanglass.com/th/investor_info03.html ตลอดจนแจ้งข่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

บริษัทมีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยบริษัทไดค้ดัเลือกสถานที่จดัประชุมที่มีระบบขนสง่มวลชนที่

เขา้ถึงและเพียงพอเพื่อใหผู้ถื้อหุน้เขา้ประชุมไดอ้ย่างสะดวก ในการประชุมบริษัทด าเนินการจัดประชุมโดยใชว้ิธีการที่ง่ายไม่

สลบัซบัซอ้นซึ่งผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมทกุคราวที่จดัขึน้ โดยบริษัทไดจ้ัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการ

ประชุมลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด เอกสารดงักลา่วรวมถึงรายละเอียดวาระการประชุม และความเห็นของ

คณะกรรมการในวาระตา่งๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาก่อนวนัประชมุ  

ผูถื้อหุน้ทกุคนมีสิทธิเขา้ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อลงคะแนนเสียง และหากเป็นความประสงคข์องผูถื้อหุน้ก็อาจจะมอบหมายใหต้วัแทน

มาร่วมประชุมก็ได ้หรืออาจจะมอบสิทธิการเขา้ร่วมการประชุมใหก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นผูแ้ทนและลงคะแนนเสียงตาม

ตอ้งการก็ได ้ส าหรบัการลงคะแนนเสยีงใหถื้อวา่แตล่ะหุน้เทา่กบัคะแนนเสยีงหนึง่คะแนน และหุน้ทกุหุน้มีสทิธิเทา่เทียมกนั  

ผูถื้อหุน้ของบริษัทสามารถลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มการประชมุได ้2 ชั่วโมงก่อนถึงก าหนดการประชุม ประธานที่ประชมุด าเนินการ

ประชุมตามล าดบัวาระที่แจง้ในหนงัสือนดัประชุม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นเรือ่งตา่งๆ ในแตล่ะ

วาระอย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยได้

ทัง้หมด  จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและ
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เหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย บริษัทจัดใหม้ีการบันทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ที่

ครบถว้น ถกูตอ้ง และจดัเก็บบนัทกึการประชมุดงักลา่วเพื่อใหผู้ถื้อหุน้และ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งสอบทานและตรวจสอบไดต้ลอดเวลา  

ในปี 2563 บริษัทไดร้บัการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีซึ่งจดัโดยสมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย สมาคม

บรษัิทจดทะเบียน และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นระดบั 99 คะแนน 

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน 

บริษัทเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุคนอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นี ้นอกจากการรกัษาสทิธิของผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนัตามที่เปิดเผยในขอ้ (1) สทิธิของ

ผูถื้อหุน้ บรษัิทไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิการใชข้อ้มลูภายในเพื่อปอ้งกนัการแสวงหาประโยชนจ์ากขอ้มลูของบรษัิทแก่ตนเองหรือผูอ้ื่น

ในทางมิชอบซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การเคลือ่นไหวของราคาซือ้ขายหลกัทรพัย ์และก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ผูถื้อหุน้ 

2.1 แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิในการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร  โดยก าหนดใหเ้ป็นสว่นหนึง่ใน

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และไดส้ื่อสารใหท้กุคนในองคก์รถือปฏิบตัิ  โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานกุารบริษัท 

พนกังานระดบัผูจ้ดัการ และบุคลากรทกุระดบัในแผนกบญัชีและการเงินจะไดร้บัหนงัสือแจง้เตือนหา้มท าธุรกรรมซือ้-ขาย-โอน

หลกัทรพัยข์องบรษัิทตามแนวปฏิบตัิการก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในดงันี ้

2.1.1 หา้มซือ้-ขาย-โอนหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติส  าคัญ จนถึงวันที่ได้

เผยแพรม่ติตอ่สาธารณชน หรอื วนัท่ีคณะกรรมการมีมติในกรณีที่ไมม่ีการเผยแพรต่อ่สาธารณชน 

2.1.2 หา้มซือ้-ขาย-โอนหลกัทรพัยข์องบรษัิทในช่วงระยะเวลา 30 วนั จนถึงวนัท่ีเปิดเผยงบการเงินตอ่ตอ่สาธารณชน 

ทั้งนี ้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้รวมถึงหลกัทรพัยท์ี่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือครองอยู่ดว้ยตามหลกัเกณฑต์ลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย นอกจากนีก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สยีของตนหรอืของบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

ต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรื อบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 ของ พรบ.

หลกัทรพัย ์ฯ 

2.2  การป้องกนัความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทมีความรบัผิดชอบที่ตอ้งป้องกันมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ จึงไดก้ าหนดแนวทางเพื่อป้องกนัการกระท าที่เป็น

หรือมีนยัว่าจะขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบริษัทใหเ้ป็นสว่นหนึ่งในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้

มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูต้รวจทบทวนและใหค้วามเห็นในรายการที่เก่ียวขอ้งกนั  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง

ราคาและเง่ือนไขการขายที่ตอ้งเป็นไปอย่างยุติธรรม เมื่อกระท าธุรกรรมกับบุคคลภายนอก ทัง้นี ้รายละเอียดของรายการที่

เก่ียวขอ้งกนัดงัปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินในรายงานประจ าปี 
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(3) การค านึงถงึบทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย 

บรษัิทด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบและค านงึถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่ายเป็นส าคญัเพื่อแสดงเจตจ านงเรือ่ง

นี ้บริษัทจึงมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดระบบเพื่อดแูลและพิทกัษ์ผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทัง้หมดอย่างเป็น

ธรรม และควบคมุใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบที่ก าหนดไว ้ 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทจัดท าขึน้เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรบัทราบและถือปฏิบัติ 

รวมทัง้ไดแ้จกจ่ายใหพ้นกังานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน สว่นประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง บริษัทสื่อสารกบัพนกังานทาง

จดหมายข่าวและเว็บไซตภ์ายใน (Intranet) ทัง้นี ้บริษัทไดม้อบหมายใหแ้ผนกบริหารทรพัยากรบคุคลท าหนา้ที่ดแูลใหพ้นกังาน

ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและหลกับรรษัทภิบาล โดยรายงานผลตอ่คณะกรรมการเป็นระยะๆ เพื่อใหม้ั่นใจ

วา่พนกังานทกุระดบัปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณของบรษัิทและหลกับรรษัทภิบาลอยา่งเครง่ครดั 

บรษัิทก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลไวด้งันี ้

• ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างสจุริต โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตและมีผลก าไรในระยะยาว เพื่อสรา้งเสริม

มลูคา่สงูสดุใหบ้รษัิทและผูถื้อหุน้  

• ลูกค้า บริษัทใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งตอ่ความพึงพอใจของลกูคา้ ดว้ยการเสนอสินคา้และบริการที่มีคณุภาพดีเยี่ยมในระดบั

ราคาที่เหมาะสม 

•  คู่ค้า บริษัทปฏิบตัิตอ่คู่คา้ตามเง่ือนไขการคา้ รวมทัง้ปฏิบตัิตามสญัญาอยา่งเครง่ครดั โดยค านึงถึงความเสมอภาคและความ

ซื่อสตัยใ์นการด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประโยชนโ์ดยสจุริตรว่มกนั บริษัทไดจ้ดัท า “หลกัจรรยาบรรณส าหรบัผูร้ว่มด าเนินธุรกิจ

กับทางบริษัทโอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน)” เพื่อใหคู้่คา้ลงนามก่อนการร่วมธุรกิจ ทัง้นี ้หากคู่คา้ปฏิบตัิไม่สอดคลอ้งกับ

จรรยาบรรณผูร้ว่มด าเนินธุรกิจ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการด าเนินการใดๆ กบัธุรกิจโดยพิจารณาจากผลกระทบและความ

เสยีหายที่อาจเกิดขึน้ 

•  คู่แข่งทางการค้า บริษัทยึดถือและปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัทางการคา้ที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรบั บริษัทจะไมใ่ช้

วิธีการท่ีขดักบัจรยิธรรมเพื่อเอาชนะหรอืท าลายคูแ่ขง่  

 บรษัิทเคารพตอ่ทรพัยส์ินทางปัญญา โดยมุง่มั่นท่ีจะปกปอ้งและคุม้ครองรกัษาทรพัยส์นิทางปัญญาที่บรษัิทเป็นเจา้ของใหพ้น้

จากการถกูละเมิดหรอืการถกูน าไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต อีกทัง้เคารพตอ่สทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น โดยไดก้ าหนด

แนวปฏิบตัิเรือ่งการจดทะเบียนสทิธิบตัรและลขิสทิธ์ิเครือ่งหมายการคา้ไวเ้ป็นสว่นหนึง่ของคูม่ือการด าเนินงานดา้นการพฒันา

ผลติภณัฑ ์(Product Development Procedure)  

•  เจ้าหนี้ บรษัิทรกัษาและปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ตกลงที่กระท าไวก้บัเจา้หนีอ้ยา่งเครง่ครดั  

•  พนักงาน ดว้ยบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานซึ่งเป็นทรพัยากรที่มีค่า บริษัทจึงไดก้ าหนดใหม้ีจรรยาบรรณดา้น

ทรพัยากรบคุคลซึง่เป็นสว่นหนึง่ของจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบรษัิท  
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นโยบายดา้นการฝึกอบรมและพัฒนา บริษัทจัดใหม้ีการอบรมอยู่เสมอ เพื่อใหพ้นักงานไดเ้พิ่มพูนความรูแ้ละทักษะในการ

ปฏิบตัิงานใหม่ๆ  สอดคลอ้งกบัธุรกิจที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ในปัจจบุนั โดยในแตล่ะปี พนกังานควรไดร้บัการอบรมเฉลี่ย

ไมน่อ้ยกวา่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี 

นโยบายคณุภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม บรษัิทไดพ้ฒันาระบบบริหารคณุภาพ ระบบการจดัการอาชีวอนา

มัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการน าแนวคิด TQM (Total Quality Management) มาใช้ในการ

บริหารธุรกิจของบริษัทใหเ้กิดประสิทธิภาพ และไดก้ าหนดใหม้ีนโยบายและแนวปฏิบตัิในเรื่องดังกลา่วเพื่อใหพ้นกังานทกุระดบั

ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดัและไดป้ระกาศใหม้ีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยผูบ้ังคับบัญชาในแต่ละ

หน่วยงานจะตอ้งสื่อสารใหพ้นกังานทกุระดบัในหน่วยงานรบัทราบและปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั พรอ้มเปิดโอกาสใหพ้นกังานมี

สิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรบัปรุงวิธีการท างานและสภาพแวดลอ้มในการท างานสอดคลอ้งกบัระบบบริหารคณุภาพ ระบบ

การจดัการอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทสนบัสนนุงบประมาณ เทคโนโลยี การพฒันาความรูค้วามสามารถของทรพัยากรบคุคลโดยจดัใหม้ีกิจกรรมสอดคลอ้งตาม

วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวะอนามยั ความปลอดภัยและระบบการจัดการ

สิง่แวดลอ้ม อยา่งเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนการใชท้รพัยากรอยา่งยั่งยืน  

บริษัทได้น าระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balance Score Card) มาใช้เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์และ

เปา้หมายดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม โดยในปี 2563 บรษัิทไดก้ าหนดเปา้หมายดงัตอ่ไปนี ้

หนว่ยงาน เปา้หมาย 

ทกุหนว่ยงาน จ านวนชั่วโมงการท างานตอ่เนื่องโดยไมเ่กิดอบุตัิเหตขุัน้หยดุงาน 2,500,000 ชั่วโมง 
ทกุหนว่ยงาน Injury Frequency Rate : IFR = 1.29 
ทกุหนว่ยงาน Injury Severity Rate : ISR = 7 
ทกุหนว่ยงาน % การใชอ้ปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคลของพนกังานจากการสุม่ = >90% 
ทกุหนว่ยงาน % การคดัแยกขยะของเสยีแตล่ะพืน้ท่ีถกูตอ้ง = 95% 
สว่นวิศวกรรม การผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์ตอ่ปี 63  >  85,000 หนว่ยไฟฟา้ (kWh)/เดือน  
แผนกพลงังานสว่นกลาง การน าน า้กลบัมาใชใ้นกระบวนการผลติ > 11,000 ลบ.ม./เดือน 

นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ัดกิจกรรมส่งเสริมดา้นความปลอดภัยในสถานที่ท  างานอย่างสม ่าเสมอ โดยในปี 2563 มีอัตราการเกิด

อบุตัิเหตแุละหยดุงานจ านวน 2 ครัง้   

กิจกรรมสง่เสรมิดา้นความปลอดภยัในสถานท่ีท างานมีดงัตอ่ไปนี ้

1. จดักิจกรรมสปัดาหค์วามปลอดภยั รณรงคไ์มเ่กิดอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงานตอ่เนื่อง 2,500,000 ชั่วโมง 

2. จดัใหม้ีการบรหิารจดัการความเสีย่งบนพืน้ฐานระบบมาตรฐานอาชีวอนามยั และความปลอดภยั ISO45001 ทั่วทัง้องคก์ร 

3. จดัใหม้ีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

4. จดัฝึกอบรมความปลอดภยัเบือ้งตน้ส าหรบัพนกังานใหก้บัพนกังานทกุคน 

5. จดัใหม้ีการฝึกซอ้มดบัเพลงิขัน้ตน้และอพยพหนีไฟใหก้บัพนกังานทกุกะ 

6. จดัใหม้ีการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน ในแตล่ะพืน้ท่ีทีม่ีปัจจัยเสีย่ง 
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7. จดัใหม้ีการประเมินปัจจยัเสีย่งในพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน โดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร ์เพื่อก าหนดการตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสีย่ง

ใหก้บัพนกังาน 

8. จดัอบรมหลกัสตูร การประเมินความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งใหก้บัหวัหนา้งานในแตล่ะแผนก 

9. จดัใหม้ีการตรวจสขุภาพพืน้ฐานและตามปัจจยัเสีย่งในงาน เพื่อเฝา้ระวงัสขุภาพของพนกังาน 

10. จดัใหม้ีการฝึกซอ้มทมีดบัเพลงิบรษัิทท่ีประจ าแตล่ะกะ 

11. จดัใหม้ีตรวจติดตามการแกไ้ขสาเหตกุารเกิดอบุตัิการณใ์นพืน้ท่ีตา่งๆ 

12. จดักิจกรรมสง่เสรมิใหพ้นกังานตระหนกัถึงการท างานอยา่งปลอดภยัและการใชอ้ปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคลอยา่งตอ่เนื่อง 

13. จดัสือ่ประชาสมัพนัธ ์รณรงคด์า้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัของพนกังาน 

14. จดัใหม้ีระบบ Safety Patrol และติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข 

15. จดัใหม้ีโครงการอนรุกัษก์ารไดย้นิ ส  าหรบัพนกังานท่ีท างานในพืน้ท่ีที่มีความเสีย่งเรือ่งเสยีง 

16. จดัใหม้ีกิจกรรมเครอืขา่ย Safety โดยเจา้หนา้ที่ความปลอดภยั ระดบัหวัหนา้งาน 

•  สังคมและสิ่งแวดล้อม บรษัิทเป็นพลเมืองดีในสงัคมที่บรษัิทด าเนินธุรกิจ บรษัิทถือเป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีจะตอ้ง

ดแูลและเคารพชมุชนท่ีพนกังานอาศยัอยู ่รวมทัง้สิง่แวดลอ้มที่บรษัิทตัง้อยู ่บรษัิทสง่เสรมิและสนบัสนนุใหช้มุชนและสงัคมมี

สขุอนามยัที่ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะดแูลเรื่องการอนรุกัษ์และปกป้องทรพัยากร โดยบริหารของเสียใหม้ีนอ้ยที่สดุ มีแผนการน า

วัสดุกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ  า้และป้องกันมลพิษ บริษัทด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้มหรือสงูกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่กฎหมายก าหนดไว้ ทัง้นี ้บริษัทมีการบริหารจัดการดา้นสิ่งแวดลอ้มตาม

ระบบมาตรฐาน ISO14001 ซึง่จะมีการตรวจสอบ (ISO External Audit) เป็นประจ าปีละ 2 ครัง้  

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บรษัิทมีแนวปฏิบตัิในการเปิดเผยขอ้มลูสูส่าธารณะ โดยการเปิดเผยขอ้มลูจะตอ้งด าเนินการดว้ยความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้มีการ

เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันแก่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย โดยกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้ีอ  านาจในการเปิดเผย

ขอ้มลู พรอ้มทัง้ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา ตามเกณฑท์ี่ก าหนด นอกจากนี ้บรษัิทไดป้ฏิบตัิ

ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการเปิดเผยขอ้มูล โดยดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลบริษัทบนเว็บไซตข์องบริษัท อาทิเช่น 

หนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้บงัคบั หนงัสอืรบัรอง รวมถึงโครงสรา้งองคก์ร และโครงสรา้งการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  

ทัง้นี ้เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารขอ้มูล บริษัทไดจ้ัดใหม้ีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ( Investor Relations)  เพื่อเป็นตวัแทน

บรษัิทในการใหข้อ้มลูแก่ ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์โดยสามารถสง่ค าถามผ่านทาง email : ir@oceanglass.com 

บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน องคก์รต่างๆ เยี่ยมชมสถานประกอบการ และรบัฟังขอ้มูลของบริษัท พรอ้มทัง้เยี่ยมชม

กระบวนการผลิต ณ โรงงาน นิคมอตุสาหกรรมบางป ูทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทงดจดักิจกรรมส าหรบัผูถื้อหุน้และนกัลงทนุเนื่องจาก

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019    

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทใหอ้ยู่ภายใตค้วามเสี่ยงในระดบัที่สามารถ

บรหิารจดัการได ้คณะกรรมการอาจมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการบรหิารงานตอ่ไปยงัคณะผูบ้รหิารของบรษัิท  
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ผูบ้ริหารมีหนา้ที่บรหิารงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติระมดัระวงั และเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องบริษัทภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้คณะกรรมการไดก้ าหนดใหก้ารไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบรษัิทอื่นของกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบรษัิท  

5.1 ประธานกรรมการ  

บรษัิทแบง่แยกบทบาทหนา้ที่ระหวา่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจนโดยมิใหเ้ป็นบคุคลเดียวกนั 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที่การก าหนดนโยบายและการก ากบัดแูลกิจการออกจากหนา้ที่การบริหารงานประจ า โดยประธาน

กรรมการมีหนา้ที่ดงันีต้อ่ไปนี ้

ก) เป็นผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมการ 

ข) เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการและประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท  

ค) เป็นผูว้ินิจฉยัชีข้าดคะแนนเสยีงในท่ีประชมุคณะกรรมการ ในกรณีมีคะแนนเสยีงเทา่กนั  

ง) เป็นผูร้บัผิดชอบและรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

5.2 คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหนา้ที่ ดูแลและจัดการใหก้ารด าเนินการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์และ

ขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ รกัษาผลประโยชนข์องบริษัทบนพืน้ฐานของหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

รวมทัง้ก าหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ นโยบาย และทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทใหอ้ยู่ภายใตค้วามเสี่ยงในระดบัที่สามารถ

บรหิารจดัการได ้นอกจากนีย้งัมีหนา้ที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานของคณะผูบ้ริหาร ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบแผนกลยทุธ ์และ

นโยบายหลกัๆ ของบริษัท รวมทัง้ก าหนดใหม้ีระบบการควบคมุภายในซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการบริหาร

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ทั้งนี ้เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการด าเนินงานของบริษัทมีประสิท ธิภาพและโปร่งใส กระท าเพื่อ

ผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด ตามหลกับรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมลูคา่ใหแ้ก่กิจการ และผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

5.3 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน โดยกรรมการอยา่งนอ้ยจ านวน 1 ใน 3 ตอ้งเป็นกรรมการอิสระและไม่

เป็นผูบ้รหิารของบรษัิท ทัง้นี ้เพื่อถ่วงดลุอ านาจระหวา่งงานตรวจสอบและงานบรหิารจดัการบรษัิทมกีรรมการอิสระทัง้สิน้จ านวน 5 

ทา่น ซึง่มากกวา่กึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้คณะ ท าใหเ้กิดการถ่วงดลุกนัอยา่งเหมาะสม ซึง่ประกอบดว้ย 

1. นายวรกานต ์ชโูต   กรรมการอิสระ 

2. ดร.ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์ กรรมการอิสระ  

3. ดร.ธชัพล โปษยานนท ์  กรรมการอิสระ 

4. นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ 

5. นายแมทธิว กิจโอธาน   กรรมการอิสระ 

ถึงแมว้่ากรรมการอิสระจะด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่ทุกท่านยงัคงท าหนา้ที่ในต าแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ อนัเป็น

คณุประโยชนแ์ก่บรษัิท คณะกรรมการจึงมีความเช่ือมั่นวา่จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ              
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5.4 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

1. ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นอตัราสว่น 1 ใน 3 หรือใกลเ้คียง 1 

ใน 3 มากที่สดุ อนึง่ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามารถเลอืกกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ ใหเ้ขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 

2. นอกจากการพน้ต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหนง่เมื่อตเสยีชีวิต ลาออก ขาดคณุสมบตัิมีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อก หรอืมีค  าสั่งศาลใหอ้อกจากต าแหนง่ 

3. กรรมการท่ีตอ้งการลาออกจากต าแหนง่ตอ้งยื่นใบลาออกตอ่บรษัิท การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีบรษัิทไดร้บัใบลาออก 

4. กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิ

เหมาะสมและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุกรรมการคราว

ถดัไป เวน้เสยีแตว่า่วาระของกรรมการเหลอืนอ้ยกว่า 2 เดือน มติการเลอืกตัง้กรรมการในกรณีนี ้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนน

เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ีเหลอือยู ่บคุคลที่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นต าแหนง่ไดเ้พียงเท่า

วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนด ารงต าแหนง่แทน 

ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งเพียงพอ กรรมการแต่ละท่านควรด ารงต าแหน่งกรรมการ

บรษัิทจดทะเบียนอื่นไมเ่กินจ านวน 5 แหง่  

5.5 การประเมินผลการปฏิบัตงิานตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อใหม้ั่นใจวา่ คณะกรรมการไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการจึงก าหนดใหม้ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ทบทวน                  

แบบประเมินดงักลา่ว และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชมุคณะกรรมการเพื่อรบัทราบ โดยผลการประเมิน ขอ้เสนอแนะตา่งๆ 

จะน ามาพิจารณาใชป้ฏิบตัิใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจตอ่ไป ทัง้นี ้การประเมินแบง่ออกเป็นหวัขอ้หลกัดงันี  ้

1. การก าหนดกลยทุธ ์และวางแผนธุรกิจ   

2. การจดัการความเสีย่งและการควบคมุภายใน 

3. การดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

4. การติดตามรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 

5. การประชมุคณะกรรมการ 

5.6 การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทกุปี โดยใชห้ลกัเกณฑใ์นการ

ประเมินที่เช่ือมโยงกบัความส าเรจ็ของบรษัิทตามแผนกลยทุธ์ โดยหลกัเกณฑใ์นการประเมินแบง่เป็น 4 หวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดจดุมุง่หมายและรูปแบบ (Purpose and Design) 

2. การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning) 

3. ผลงานการบรหิารงบประมาณ (Performance Budgeting) 

4. การบรหิารจดัการ (Management) 
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5.7 การพัฒนากรรมการ 

บรษัิทสนบัสนนุใหม้ีการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถในดา้นตา่งๆ โดยกรรมการบรษัิทไดผ้า่นการอบรมหลกัสตูรกบั

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ในหลกัสตูรส าหรบักรรมการ กรรมการชดุยอ่ย และหลกัสตูรเฉพาะพฒันาตอ่เนื่อง  

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อปฏิบัติงานและดูแลกิจการเฉพาะเรื่องดา้นต่างๆ ในนามของ

คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี ้เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการของบริษัทเป็นไปโดยเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึน้ 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทัง้  2 ชุด ตอ้งรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด  

ทัง้นี ้บริษัทอาจแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึน้อีกในอนาคต ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 4 ทา่น มีหนา้ที่สอบทานการด าเนินกิจการ เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและ

กฎหมายของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัท และดูแลไม่ใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ สอบทานรายงานการเงินของบริษัทเพื่อใหม้ั่นใจวา่ถกูจดัท าโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน รวมทัง้เสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทและคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยดร.ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์เป็น

กรรมการตรวจสอบซึง่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะท าหนา้ที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 4 ทา่นดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายวรกานต ์ชโูต   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.ธชัพล โปษยานนท ์  กรรมการตรวจสอบ 

4. นายชยัประนิน วิสทุธิผล  กรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบจะด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ

อาจไดร้บัการแต่งตัง้อีกก็ได ้ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหแ้จง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ่

คณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผล เมื่อกรรมการตรวจสอบมี จ านวนหรือองค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ ให้

คณะกรรมการบรษัิทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบ

เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนและองคป์ระกอบครบถว้นโดยเร็วแต่อย่างชา้ตอ้งไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ต  าแหน่ง
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กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหบ้คุคลที่ไดร้บัแตง่ตัง้เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่น

ต าแหนง่ไดเ้ทา่กบัวาระของการเป็นกรรมการบรษัิทของบคุคลที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่านด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน มีหนา้ที่เสนอคณะกรรมการในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมและสมควรไดร้บัการคดัเลือกเขา้มาเป็น

กรรมการบรษัิท เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุกรรมการบรษัิท และ/หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณา และก าหนดหลกัเกณฑ ์และทบทวน

หลักการ รวมทั้งดูแลจัดท านโยบายและรูปแบบ ของการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชนต์อบแทนที่เป็นธรรม และ

สมเหตสุมผลส าหรบัคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชดุตา่ง ๆ  และกรรมการผูจ้ดัการ โดยก าหนดใหส้อดคลอ้งกบั

หนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ และค านงึถึงผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงิน และกลยทุธใ์น

การด าเนินธุรกิจของบรษัิทดว้ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบรษัิท มีจ านวน  3 ทา่น ดงันี ้

1. ดร.ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

2. นายจกัร ีฉนัทเ์รอืงวณิชย ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายนภทัร อสัสกลุ  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะครบก าหนดตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท 

อย่างไรก็ตามกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจไดร้บัการถอด

ถอนโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อใดก็ได ้ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการด ารง

ต าแหน่ง ใหแ้จง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อคณะกรรมการบริษัทพรอ้มเหตผุล ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พน้จากต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผูน้ัน้จะพน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในเวลา

เดียวกนั คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แทนต าแหนง่ที่วา่งลง 

5.8 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้

รบัการเสนอช่ือใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ

แลว้แต่กรณี โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง เหมาะสมกบั

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผูม้ีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มในการด ารงต าแหน่งตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  นอกจากนี ้

คณะกรรมการก าหนดใหม้แีผนการสบืทอดต าแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงู โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะเป็นผู้

พิจารณาถึงความเหมาะสม ศกัยภาพและความพรอ้มของแตล่ะบคุคล และน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ 
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คุณสมบัติของการเป็นกรรมการ 

1. กรรมการจะตอ้งเป็นผูท้ี่ด  ารงจริยธรรมสงูสดุ มีความซื่อสตัยส์จุริต มุ่งมั่น และปฏิบตัิตนในกรอบของกฎหมาย ขอ้ก าหนดของ
ทางราชการและจรรยาบรรณของกรรมการบรษัิท 

2. กรรมการตอ้งไมม่ีความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนอ์นัอาจมผีลตอ่ความสามารถในการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ หรอืการท าหนา้ที่
เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทและผูถื้อหุน้ 

3. กรรมการควรมีประสบการณด์า้นการบริหาร หรืออย่างนอ้ยในระดบัการก าหนดนโยบายดา้นใดดา้นหนึ่งหรือหลายดา้นของ
ธุรกิจ หรอืในหนว่ยงานราชการ หรอืทางดา้นการศกึษา หรอืดา้นเทคโนโลยี หรอืทางวิทยาศาสตร ์หรอืทางดา้นชมุชนและสงัคม  

4. กรรมการควรมีความรอบรูใ้นเรื่องทั่วไป (ซึ่งรวมถึงความรูใ้นการวางกลยทุธ ์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ การเงิน หลกับรรษัท          
ภิบาลและการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ) เก่ียวกบับรษัิทมหาชนท่ีมีขนาดและขอบเขตการด าเนินงานท่ีใกลเ้คียงกบับรษัิท  

5. กรรมการควรมีความสามารถในการใหค้  าแนะน าและความเห็นที่มีหลกัการ 

6. นอกเหนือจากการอุทิศตนเพื่อหนา้ที่งานประจ าอย่างอื่นๆของตนเองแลว้ กรรมการควรมีเวลาเพียงพอในการท าหนา้ที่ ซึ่ง
รวมถึงการเตรยีมตวัในการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ การประชมุกรรมการชดุยอ่ยที่ตนเป็นกรรมการ และการประชมุผูถื้อหุน้ 

7. กรรมการตอ้งมีอายไุมเ่กิน 72 ปี 

8. กรรมการควรมีความเป็นอิสระทางความคิดและการใชว้ิจารณญาณ รวมถึงมุง่มั่นท่ีจะสรา้งมลูคา่ใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

9. คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีหลากหลาย เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์   รวมทัง้
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อใหน้กัลงทนุมีความเช่ือมั่นในการด าเนินงานของบรษัิทและเพื่อถ่วงดลุในการ
บรหิาร โดยกรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิโดยสรุปดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ท่ีปรึกษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  ผูม้ีอ  านาจควบคมุบริษัท 
บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรอืนติิบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรส
ของบตุร กบัผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคุม
บรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

5. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

6. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได  ้
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5.9 การแต่งตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถอืหุ้นมีหลักเกณฑแ์ละวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. การแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการกระท าโดยมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. ที่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการดงัตอ่ไปนี  ้

2.1  ผูถื้อหุน้แตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยถือวา่หุน้หนึง่มีเสยีงหนึง่ 

2.2  ผูถื้อหุน้มีสิทธิเสนอบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อเป็นกรรมการ  แต่จ านวนบุคคลที่ผูถื้อหุน้แต่ละคนเสนอตอ้งไม่เกิน

จ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

2.3  ในกรณีผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิเสนอบคุคลมากกวา่หนึง่คนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแ้ต่ละบคุคลไดเ้ทา่กบั

จ านวนคะแนนเสยีงที่ตนมีอยู ่ทัง้นีจ้ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัเสนอช่ือรายอื่นมิได ้

2.4  บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่พึงเลือกตัง้ใน

ครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ในล าดบัถดัไป   มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้

นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าดเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกรรมการเทา่ที่พงึเลอืกในคราวนัน้ 

5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่   

บริษัทจัดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ทุกท่าน ซึ่งกรรมการผูจ้ัดการและผูบ้ริหารจะร่วมกันบรรยายสรุปลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ รวมถึงกลยุทธแ์ละแผนธุรกิจใหท้ราบเพื่อใหก้รรมการใหม่ไดร้บัขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับบริษัท คู่มือก รรมการ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ และก าหนดการประชมุคณะกรรมการทัง้ปี นอกจากนี ้

บริษัทยงัสนบัสนุนใหก้รรมการใหม่ เขา้อบรมหลกัสตูรกรรมการและหลกัสตูรอื่นที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทยอีกดว้ย 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

การแต่งตัง้บคุคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ โดยบคุคลที่ไดร้บัแต่งตัง้มี

หนา้ที่บริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัทและมีขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการเก่ียวโยง นอกจากนี ้จะตอ้งก ากบัดแูล

ใหม้ีการจดัเก็บขอ้มลู และการบนัทกึบญัชีใหบ้รษัิทสามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื่อจดัท างบการเงินรวมไดท้นัตามระยะเวลาที่

กฎหมายก าหนด โดยปัจจบุนันี ้บรษัิทไมม่ีบรษัิทรว่มแตอ่ยา่งใด 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
การใช้ข้อมูลภายในเพื่ อซื ้อขายหรือ เพื่ อ โน้มน้าวการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ เ ป็นการ  

ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบว่าดว้ยการซือ้ขายหลกัทรพัยข์ัน้รุนแรง และเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบการท างานของบรษัิท  

ตัวอย่างของข้อมูลภายในได้แก่  ข้อมูลทางการเงินที่ บริ ษัทยังไม่ได้เ ปิดเผยต่อสาธารณชน แผนการควบรวมหรือ 

เข้าครอบครองกิจการ  การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้  ข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนการตลาด สัญญาการจัดซือ้  

จดัจา้ง และแผนการผลติ ขอ้มลูภายในถือเป็นสิง่ส  าคญัเมื่อสามารถน าไปใชเ้ป็นประโยชนใ์นการชกัจงูใหเ้กิดการซือ้ การถือครอง

หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท 
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บริษัทหา้มมิใหพ้นกังานและกรรมการใชเ้นือ้หาของขอ้มลูภายในเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท รวมทัง้หา้มน าขอ้มลูเก่ียวกบั

บรษัิทอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท เช่น ผูผ้ลติของบรษัิท ไปใชป้ระโยชน ์และหา้มเผยแพรเ่นือ้หาของขอ้มลูภายในหรอืแนะเป็นนยัตอ่

บคุคลใดก็ตามที่อาจกระท าการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท 

กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งด าเนินการเพื่อใหแ้นใ่จวา่  ขอ้มลูที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน  ซึ่งเป็นขอ้มลูที่อาจมีผลที่ส  าคญัตอ่

การเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัของราคา  หรอืมลูค่าหลกัทรพัยข์องบรษัิท ตอ้งไมถ่กูเปิดเผยตอ่บคุคลอื่นท่ีอาจมีอิทธิพลในการ

เขา้จองซือ้ ซือ้หรือขายหุน้นัน้ๆ นอกจากนีก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทตลอดจนคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  ตอ้ง

รายงานการซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทตามขอ้ก าหนด  และบริษัทตอ้งรายงานการซือ้หรือขายหลกัทรพัยน์ัน้ ในการประชมุ

กรรมการบริษัทที่จดัขึน้เป็นประจ าทกุเดือน อนึ่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทมีหนา้ที่จดัท ารายงานการมีสว่นไดเ้สียครัง้แรก

และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจดัสง่ใหเ้ลขานุการบริษัทลงนามและเก็บรกัษา เพื่อใหบ้ริษัทใชเ้ป็นขอ้มลูในการติดตามดแูลการท า

รายการตา่งๆ ที่เก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชนจ์ากการใชข้อ้มลูภายในของบริษัท ซึ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่

การเคลื่อนไหวของราคาซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดแนวปฏิบัติการใชข้อ้มูลภายในใหม้ีผลบังคับใชก้ับ

กรรมการ ผูบ้รหิาร เลขานกุารบรษัิท พนกังานระดบัผูจ้ดัการ และบคุลากรทกุระดบัในแผนกบญัชีและการเงิน 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีจากบริษัท บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นจ านวนเงินรวม 1,120,000 บาท ทัง้นี ้

คา่ตอบแทนดงักลา่ว ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอื่นที่เรยีกเก็บเทา่ที่จ าเป็น เช่น คา่ใชจ้่ายในการเดินทาง เป็นตน้ โดยผูส้อบบญัชีของบรษัิทมี

ความเป็นอิสระและมีความนา่เช่ือถือ และไดผ้า่นการรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

(2) ค่าบริการอื่น  

-ไมม่ี- 

การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ  

- การค านึงถึงสิทธิมนษุยชน บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีนโยบายสิทธิมนษุยชนขึน้ โดยใหม้ีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 

เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความมุง่มั่นในการปฏิบตัิ สอดคลอ้งตามหลกัการชีแ้นะ เรื่องสิทธิมนษุยชนส าหรบัธุรกิจ ตามกรอบงาน

ขององคก์ารสหประชาชาติในการคุม้ครอง เคารพ และเยียวยา เพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิอยา่งจรงิจงั 

- การบรหิารความเสีย่ง เมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการไดม้ีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิกรอบการบรหิารความเสีย่งของ

บรษัิท (Risk Management Framework) และมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่ทบทวนกรอบการด าเนินงาน 

เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมีระบบการบรหิารจดัการความเสีย่งที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบรหิาร ท าหนา้ที่เป็น

คณะอนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง ซึ่งจะก ากบัดแูลและติดตามการบริหารจดัการความเสี่ยงที่ส  าคัญที่อาจมีผลกระทบตอ่         

กลยทุธแ์ละเปา้หมายของบรษัิท  
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7. รายงานความย่ังยนื 

การพฒันาอย่างยั่งยืนมีความส าคญัต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว การด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรม มุ่งมั่นในการ

ผลิตสินคา้ที่มีคณุภาพ ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ค านึงถึงผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มที่เกิดจากกระบวนการผลิตเป็นส าคญั พรอ้มทัง้

สรา้งพืน้ฐานใหพ้นกังานเป็นพลเมืองที่มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม จึงเป็นเรือ่งส  าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิท  

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ส  าหรบับคุลากรของบริษัทอนัเป็นพืน้ฐานอดุมการณข์องบริษัท คณะกรรมการจึงก าหนดให้

จัดท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจไวเ้ป็นคู่มือในการปฏิบตัิงาน ครอบคลมุเรื่องความซื่อสตัย ์สจุริต และการปฏิบตัิตาม

กฎระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครดั  จรรยาบรรณนีก้  าหนดขึน้จากมาตรฐานและความรบัผิดชอบอันเป็นพืน้ฐานของ

อดุมการณข์องบริษัท อดุมการณท์ัง้สี่ขอ้ ไดแ้ก่ 1) การสรา้งสรรคค์ณุภาพ 2) ความซื่อสตัยส์จุริต 3) การใหโ้อกาส 4) การเคารพ

และใหเ้กียรติซึง่กนัและกนั  

การต่อต้านการทุจริต 

ดว้ยคณะกรรมการไดเ้ลง็เห็นถงึความส าคญัในการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น ตลอดจนสง่เสรมิ และสนบัสนนุใหบ้คุลากรทกุ

ระดบัปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิใหบ้รษัิทเขา้รว่มประกาศเจตนารมณเ์ขา้เป็นหนึง่ในแนวรว่ม

ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) 

เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2558 และไดก้ าหนดใหจ้ดัท านโยบายการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท (Corporate Governance and Business Code of Conduct) เพื่อเป็นแนว

ปฏิบตัิแก่บุคลากรทุกระดบัในบริษัทสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต

คอรร์ปัชั่น จากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก และจากการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนสนับสนุนใหบุ้คลากรของบริษัทสื่อสาร

นโยบายนีแ้ก่บคุคลทั่วไปใหท้ราบโดยทั่วกนั  

ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 บรษัิทไดร้บัมอบใบประกาศนียบตัรรบัรองฐานะสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน

การตอ่ตา้นทจุรติ จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ  

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรียน และการแจง้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริต โดยผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย สามารถรายงาน

เก่ียวกบัความผิดปกติในการด าเนินธุรกิจ อาทิ การด าเนินธุรกรรมทางการเงิน การควบคมุภายในดา้นต่างๆ อาทิเช่น ดา้นสินคา้ 

วัตถุดิบ หรือเหตุสงสยัอันอาจจะก่อใหเ้กิดการทุจริต ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้ โดยบริษัทจะจัดตัง้คณะท างานเพื่อตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ แกไ้ขปรบัปรุง ติดตามประเมินผล ปอ้งกนัความเสีย่ง และรายงานผลโดยตรงตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

 ช่องทางที่ 1 : เว็บไซตบ์รษัิท / จดหมายอิเลคโทรนิกส ์

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

  - complaints@oceanglass.com 

 

http://www.oceanglass.com/th/contact.php
mailto:complaints@oceanglass.com
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 ช่องทางที ่2 : จดหมายไปรษณีย ์

คณะกรรมการตรวจสอบ  หรอื เลขานกุารบรษัิท 

78/88-91 ชัน้ 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร ์2 ถนนสขุมุวิท 19 (ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 ช่องทางที่ 3 : กลอ่งรบัขอ้รอ้งเรยีน และการใหเ้บาะแส ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส 

เพื่อเป็นการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนและผูแ้จง้เบาะแส บริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือ ที่อยู่ หรือขอ้มลูใด ๆ ท่ีสามารถระบตุวัผูร้อ้งเรียนและผู้

แจง้เบาะแสได ้บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะบุคคลผูร้บัผิดชอบในกระบวนการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิเทา่นัน้ท่ีจะเขา้ถึงขอ้มลูได ้โดยผูท้ี่ไดร้บัขอ้มลูจากการปฏิบตัิหนา้ที่ท่ีเก่ียวขอ้ง มีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มลู เอกสารหลกัฐาน

ทัง้หมดไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลอื่นท่ีไมม่ีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนดเทา่นัน้ 

2. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทยึดมั่นในหลกัความเสมอภาคในการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มตามหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท จึงได้ประกาศใช้นโบบายสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ 

สอดคลอ้งตามหลกัการชีแ้นะ เรื่องสิทธิมนษุยชนส าหรบัธุรกิจ ตามกรอบงานขององคก์ารสหประชาชาติในการคุม้ครอง เคารพ 

และเยียวยา เพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิอยา่งจรงิจงั 

โดยนโยบายสทิธิมนษุยชนดงักลา่ว ครอบคลมุผูเ้ก่ียวขอ้งในหว่งโซอ่ปุทานที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษัิท (Ocean Glass 

Value Chain) รวมทัง้บรษัิทยอ่ยทัง้ในและตา่งประเทศ โดยมีขอบเขตและกรอบการปฏิบตัิดงันี ้

1) การประกาศนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น พนกังานของบริษัท พนกังานรบัเหมาแรงงานคู่คา้ และผูม้ีสว่น

เก่ียวขอ้ง โดยการสือ่สารทัง้ภายใน และภายนอกบรษัิท  

2) การประเมินความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกนั และลดความ

สญูเสยี จากผลกระทบที่อาจเกิดขึน้  

3) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ให้เป็นไปตามช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่ก าหนดในช่องทางการแจ้งข้อรอ้งเรียน 

(Whistleblowing) และ/หรอื ช่องทางการรอ้งทกุขต์ามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 

3. การปฏิบัตติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทยอมรบัและใหค้วามส าคญักับความหลากหลายของพนกังานและยึดมั่นในหลกัความเสมอภาคการว่าจา้งและการเลื่อน

ต าแหนง่พนกังานกระท าไปตามเปา้ประสงคท์างธุรกิจของบรษัิท ต าแหนง่งานท่ีบรษัิทเห็นควรใหม้ีและคณุสมบตัิของแตล่ะบคุคล 

โดยไม่ค านึงถึงเชือ้ชาติ สญัชาติ สีผิว ความเช่ือทางศาสนา เพศ อาย ุสถานะการสมรส  หรือสถานะอื่นใดที่กฎหมายคุม้ครองไว ้

บริษัทจะไม่ว่าจ้างผู้ที่มีอายุต ่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด บริษัทจะไม่ใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจหรือแรงงานผิดกฎหมาย 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายดแูลใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานปราศจากการปฏิบตัิดว้ยอคติและการกีดกนั รวมทัง้การคกุคามหรือ

ลว่งละเมิดใดๆ  
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พนกังานของบริษัททกุคนมีสิทธิในการรอ้งเรียน  รอ้งทกุขห์รือรายงานเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิสว่นบคุคลหรือสิทธิมนษุยชน   การ

ลว่งละเมิดหรือคกุคาม การกลั่นแกลง้ หรือการกระท าที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึน้กบัตวัเองและผูอ้ื่น โดยแจง้เรื่องไปยงัผูบ้งัคบับญัชา

หรือส านกังานบริหารทรพัยากรบุคคล บริษัทจะสืบสวนเหตุการณท์ี่ไดร้บัแจง้ทนัที และด าเนินการแกไ้ขอย่างทนัท่วงที บริษัท

รบัรองเรือ่งการคุม้ครองบคุคลที่เป็นผูร้ายงานเรือ่งอยา่งเหมาะสม ขอ้มลูที่แจง้มาจะถกูรกัษาไวเ้ป็นความลบั  

4. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

นบัตัง้แตก่่อตัง้บรษัิทเป็นเวลากวา่ 30 ปี บรษัิทยดึมั่นและถือเป็นนโยบายในการผลติสนิคา้คณุภาพสงูและปลอดภยัในการใชง้าน โดย

สนบัสนนุใหพ้นกังานทกุคนในทกุระดบัถือปฏิบตัิตามมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001:2008 เพื่อสรา้งความมั่นใจในสนิคา้และบรกิาร 

5. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทก าหนดนโยบายและแผนการอนุรกัษ์พลงังานและสิ่งแวดลอ้มเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

กระบวนการผลติสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยที่สดุ ในปี 2563 บรษัิทมีผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม สรุปไดด้งันี ้

5.1 การจดัการพลงังาน บริษัทบริหารจดัการพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้ระบบไฟแสงสวา่งและระบบปรบัอากาศโดยติดตัง้

และบ ารุงรกัษาอุปกรณค์วบคมุการท างานของระบบไฟฟ้าที่เก่ียวขอ้ง ท าใหส้ามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได้  109,999  

กิโลวตัตต์่อชั่วโมง นอกจากนี ้บริษัทไดต้ิดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้ 

1,264,881 กิโลวตัตต์อ่ชั่วโมง  

ในปี 2563 บริษัทใชพ้ลงังานไฟฟา้รวม 17,129,572  กิโลวตัตต์่อชั่วโมง ซึ่งสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าลงได ้(หรือใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าเพิ่มขึน้) จ านวน 4,553,982  บาท หรือ รอ้ยละ 4.22 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  โดยการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) นั้น ส่งผลบริษัทสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 552,753 กิโลกรัม และ

คาดการณว์า่ใน 2564 บรษัิทจะสามารถลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ได ้603,003 กิโลกรมั 

5.2 การจัดการน า้  บริษัทมีการใชน้ า้ประปารวมกันคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของปริมาณน า้ที่ใชท้ัง้หมด  บริษัทจึงมีวิธีการในการ

จดัการของระบบน า้หลอ่เย็นท่ีใชใ้นกระบวนการผลติและระบบช่วยสนบัสนนุกระบวนการผลติใหเ้ป็นแบบหมนุเวียนสามารถ

น ากลบัมาใชใ้นกระบวนการตอ่ไดโ้ดยมีการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัน า้ที่ถูกปล่อยทิง้จาก

กระบวนการผลิตและส านกังาน บริษัทมีการจดัการน า้ทิง้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีน า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบดัรอ้ยละ 75 ของ

ปรมิาณน า้ทิง้ทัง้หมด ในจ านวนนีส้ามารถน ามาผา่นกระบวนการปรบัปรุงคณุภาพเทียบเทา่น า้ประปา เพื่อน ากลบัมาใช้เสรมิ

ในกระบวนการผลิตและระบบช่วยสนบัสนนุการผลติซึง่สง่ผลใหล้ดปริมาณการใชน้ า้ประปารอ้ยละ 40 เมื่อเทียบกบัปรมิาณ

การใชก้่อนหนา้  

5.3 การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตาม

หลกัการ 3R (Reduce Reuse Recycle) บริษัทมีระบบการคดัแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการสรา้ง

จิตส านกึและการมีสว่นรว่มกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อลดการก าจดัขยะดว้ยวิธีการฝังกลบ  

ในปี 2563 บริษัทมีปริมาณขยะและของเสียรวม 694,823 กิโลกรมั นอกจากนี ้บริษัทมีการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดลอ้มปีละ 

2 ครัง้และยงัมีตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในโรงงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ซึง่พบวา่คา่มาตรฐานคณุภาพอากาศ กลิน่ เสยีง แสง

สวา่ง อยูใ่นเกณฑป์กติตามที่กฎหมายก าหนด และไมพ่บกรณีสารเคมีรั่วไหลจากการด าเนินธุรกิจ 
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6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ในปี 2563 บรษัิทไดร้ว่มกนัจดักิจกรรมเพื่อพฒันาชมุชนและสงัคมดงัตอ่ไปนี ้

6.1 โครงการจิตอาสาปีที่ 6 จดักิจกรรมมอบทนุการศึกษาแก่นกัเรียนที่เรียนดี และบริจาคแกว้น า้ดื่มเพื่อสขุอนามยัของนกัเรียน 

ครู และบคุลากรในโรงเรียน ณ โรงเรยีนบา้นสลีง้ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวนัที่ 10 มกราคม และ 15 ธนัวาคม 

2563 ตามล าดบั 

6.2 ร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  เมื่อวันที่ 15 

พฤษภาคม 2563 จดัโดยการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

6.3 รว่มกิจกรรมอนรุกัษ์ธรรมชาติ ฟ้ืนฟูป่าชายเลนและล าคลอง ณ สถานตากอากาศบางป ูเมื่ อวนัที่ 3 กนัยายน 2563 จดัโดย

การนิคมอตุสาหกรรมบางป ู

6.4 บริจาคแกว้น า้ดื่มใหแ้ก่โรงเรียน วดั โบสถ ์สเุหร่า ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั จ านวน 72 แห่ง เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนมี

สขุอนามยัที่ดีตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม 2563 
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8.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริ ษั ท ให้ค ว ามส า คัญและมุ่ ง เ น้น ให้บ ริ ษั ทมี ร ะบบกา รควบคุมภาย ในที่ มี ป ร ะสิ ท ธิภาพ  และ เหมาะสมกับ  

การด าเนินงานในทกุระดบัของการบริหารจดัการ  ทัง้นีเ้พื่อป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กบับริษัท รวมถึงเพื่อป้องกนัมิใหม้ี

การใชอ้  านาจในทางที่มิชอบเพื่อผลประโยชนส์ว่นตน  

บริษัทก าหนดภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบและอ านาจด าเนินการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบตัิงานไวอ้ย่างชดัเจน คณะกรรมการ

ไดก้ าหนดนโยบายการควบคมุภายในไวใ้นหลกัการการก ากบัดแูลกิจการที่ดีตามหลกับรรษัทภิบาล ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลมุ

การควบคุมภายในดา้นต่างๆ เช่น การควบคุมดูแลการใชท้รพัยส์ินของบริษัทใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด การใชร้ะบบสารสนเทศ         

การเขา้ถึงและใชข้อ้มลูที่ส  าคญัดา้นตา่งๆ เป็นตน้ 

สาระส าคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน มีดังนี้ 

1. จดัใหม้ีผูต้รวจสอบอิสระซึ่งเป็นบริษัทสากลมาท าหนา้ที่ด  าเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพ ความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในดา้นต่างๆ ของบริษัท ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้วามมั่นใจว่า การ

ปฏิบตัิงานหลกัๆ และรายงานทางการเงินท่ีส าคญัของบรษัิทไดด้  าเนินการไปในแนวทางที่บรษัิทก าหนดอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ภายใตก้รอบของกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท และมีความเสีย่งในระดบัท่ียอมรบัและบรหิารจดัการได ้  

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ใหค้วามมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนิน

ธุรกิจในปัจจุบนั ผลการตรวจประเมินการควบคมุภายในแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท และเปิดเผยรายละเอียดดงั

ปรากฏอยูใ่นแบบรายงานฉบบันี ้ 

3. บริษัทจัดท านโยบายเป็นลายลกัษณอ์ักษรและก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานส าหรบัหนา้ที่ต่างๆ ในบริษัท รวมถึงจัด

ปฐมนิเทศและฝึกอบรมใหก้บัพนกังานเพื่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจรว่มกนัอนัจะน าไปสูก่ารปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. บรษัิทตระหนกัถึงความส าคญัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอ้มลูในการใหข้อ้มลูที่เป็นปัจจบุนั แมน่ย า เพียงพอ

และตรงตามก าหนดเวลา ส าหรบัคณะกรรมการและผูบ้ริหารใชต้ดัสินใจ บริษัทจึงจดัใหม้ีระบบบญัชีและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัระบบควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน  4 ท่าน เพื่อช่วยงานของ

คณะกรรมการในการสอบทานและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทใหม้ีการก ากบัดแูลที่ดี ตามแนวทางของคณะกรรมการ

ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษัทใหม้ี

ความโปรง่ใส เช่ือถือไดแ้ละถกูตอ้งตามหลกัการและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตลอดจนก ากบัดแูลบริษัทใหร้ะบบการ

ควบคมุและการตรวจสอบภายในมีประสทิธิภาพ และปฏิบตัิถกูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณา

คดัเลือกผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ

แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีรวมถึงเสนอคณะกรรมการเพื่อแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบภายใน 
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ตลอดปีที่ผา่นมาคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อยา่งอิสระไมม่ีขอ้จ ากดัในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร ตลอดจนไดร้บัความ

รว่มมืออยา่งดี ทัง้จากผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี ฝ่ายบริหารของบริษัทรวม 4 ครัง้ เพื่อพิจารณาและใหค้วาม

เห็นชอบต่องบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  และขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดือน หกเดือน 

และเก้าเดือน ส าหรบัปี 2563 รวมทัง้รายงานการเงินที่เก่ียวขอ้ง และประชุมร่วมกับผูต้รวจสอบภายใน 2 ครัง้ เพื่อพิจารณา

แผนการตรวจสอบประจ าปี รบัทราบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมีระบบ

ตรวจสอบ และการควบคมุภายในที่ดี โดยการประชุมทกุครัง้มีกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชุมอย่างนอ้ยเป็นจ านวน  3 ใน 4 

ท่าน และไดม้ีการแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ และไดร้ายงานการสอบทานในเรื่องดงักล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   

เพื่อรบัทราบเป็นที่เรยีบรอ้ยครบถว้นแลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นตามที่ปรากฏในหวัขอ้ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ไดใ้หค้วามเห็นวา่บรษัิท

มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องของการ

ด าเนินงานที่เป็นสาระส าคญั นอกจากนี ้ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณางบการเงินของบริษัท โอเชียนกลาส 

จ ากัด (มหาชน) รวมทัง้รายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และใหค้วามเห็นชอบต่องบ

การเงินดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ไมม่ี – 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทไดว้่าจา้งผูต้รวจสอบอิสระจากภายนอก คือ บริษัท อีวาย คอรป์อเรท เซอรว์ิส จ ากัด โดยมีนางสาวพิมวดี พนัธุมโกมล         

ท าหนา้ที่หวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผูม้ีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบภายใน        

ในอุตสาหกรรมที่มีลกัษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี และเคยเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกับการ

ปฏิบตัิงานของบรษัิท จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ  

(2) หน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ภายใตก้ารด าเนินงานของเลขานกุารบรษัิท 
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9. รายการระหว่างกัน 

บริษัทมีรายการระหว่างกนัซึ่งเป็นรายการกบับคุคลหรือกิจการที่มีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยบริษัทจะจดัท าขอ้มลู

และประเมินรายการดงักล่าวว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล  ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระส าคญัตามประกาศของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทจะจดัใหม้ีการพิจารณาอนมุตัิโดยคณะกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี)  ในปี 2563 

บรษัิทมีรายการระหวา่งกนั หรอื รายการกบับคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 

ชื่อกิจการ ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ ์
บรษัิท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ )เซีย่งไฮ้ (จ ากดั  น าเขา้และจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์

เครือ่งแกว้ในประเทศจีน 
บรษัิทยอ่ย 

บรษัิท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย จ ากดั  
 

ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 
ในประเทศอินเดีย 

บรษัิทยอ่ย 
 

บรษัิท ครสิตลั เคลยีร ์อินโนเวชั่น จ ากดั วิจยั พฒันาและจ าหนา่ยผลติภณัฑท์ี่
ใชบ้นโต๊ะอาหาร 

บรษัิทยอ่ย 

บรษัิท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จ ากดั ประกนัชีวติ เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท และมีผูถื้อ
หุน้และกรรมการรว่มกนั 

บรษัิท โอเชียน พรอพเพอรต์ี ้จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ มีผูถื้อหุน้รว่มกนั 
บรษัิท สยามเมลอ์อเดอรเ์ฮาส ์จ ากดั จ าหนา่ยอปุกรณส์ านกังาน  

และวสัดสุิน้เปลอืง 
มีผูถื้อหุน้รว่มกนั 

บรษัิท กลุม่ไทยสมทุร (ประเทศไทย( จ ากดั ใหบ้รกิารทางกฎหมาย มีผูถื้อหุน้และกรรมการรว่มกนั 
ผูบ้รหิารส าคญั  บคุคลที่มีอ  านาจและความ

รบัผิดชอบการวางแผนสั่งการและ
ควบคมุกิจกรรมตา่งๆ ของกิจการไม่
วา่ทางตรงหรอืทางออ้มทัง้นีร้วมถึง
กรรมการของกลุม่บรษัิท (ไมว่า่จะ
ท าหนา้ที่ในระดบับรหิารหรอืไม่) 
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ประวัตกิรรมการ 
ชื่อ – สกุล : นายจักรี ฉันทเ์รืองวณิชย ์
ต าแหน่งปัจจุบนั : ประธานกรรมการ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
อาย ุ : อาย ุ64 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
วุฒกิารศึกษา 
 

:  ปรญิญาโท สาขาบรหิารอตุสาหกรรม 
 ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล 

Georgia Institute of Technology สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมเครือ่งกล จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรม สัมมนา 
 

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

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

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) : ไมม่ี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

: วนัท่ี 19 เมษายน พ .ศ . 2548 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 16 ปี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 

: 2559 – 2561 กรรมการ 
2558 – 2559   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
  บจ. ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส ์
2556 – 2561  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
2556 – 2560   ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 บมจ. ลอ็กซเลย ์ไวรเ์ลส 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2561 – 2562 กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธาน 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  บจ. มีนาทรานสปอรต์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

: ไมม่ี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื่อ – สกุล  : นายกีรติ อัสสกุล 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ 
อาย ุ : 62 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
วุฒกิารศึกษา 
 

:  ปรญิญาโท  สาขาวิศวกรรมเคมี  
 University of Southern California สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมเคมี  
 Queen’s University Ontario  แคนาดา 

การอบรม สัมมนา :  Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)   
 Director Certification Program (DCP 27/2003) 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) : 9.732(นบัรวมคูส่มรส)  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

: วนัท่ี 13 สงิหาคม 2536 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 28 ปี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 

: 2553 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
  บมจ. ไทยยเูนี่ยนกรุป๊ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2562 – ปัจจบุนั กรรมการรองเลขาธิการ หอการคา้ไทย 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. คริสตลั เคลยีร ์อินโนเวชั่น  
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. โอเช่ียน มารนีา่  
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. โอเช่ียน พรอพเพอรต์ี ้ 
2553 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. สยาม เอสเตท   
2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. เกรทฟิลด ์  
2541 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. กฤษณแ์ละสมุาลี  
2539 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. กลุม่ไทยสมทุร (ประเทศไทย)  
2537 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. กีรติ โฮม 
2535 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. โอเช่ียน โฮลดิง้  
2531 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. เซอรว์ิสลสีซิ่ง  
2527 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสมทุรประกนัชีวิต 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั  /
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

: ไมม่ี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ญาติกรรมการ 

 

                                              

2 ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
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ชื่อ – สกุล  : นายวรกานต ์ ชูโต 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 67 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 
วุฒกิารศึกษา 
 

:  ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การอบรม สัมมนา :  Director Certification Program (DCP 99/2008) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) : ไมม่ี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

: 27 กมุภาพนัธ ์2550                  

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 14 ปี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 

: 2563 – ปัจจบุนั     กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
บมจ. ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส ์

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2554 - 2555   ที่ปรกึษา กลุม่เอสซีจี เคมคีอล 
2552 - 2554  กรรมการผูจ้ดัการ  
  บจ. เอสซีจีเอก็ซพเีรยีนซ ์
2550 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกังานผูจ้ดัการใหญ่ธุรกิจจดัจ าหนา่ย  
  บจ. เอสซีจี ดิสทรบิิวชั่น 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั  /
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

: ไมม่ี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไมม่ี 

 

  



 

55 
 

ชื่อ – สกุล  : ดร.ชัชวนิ เจริญรัชตภ์าคย ์
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ : 60 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
วุฒกิารศึกษา 
 

:  ปรญิญาเอก สาขาการจดัการ  
 ปรญิญาโท สาขาการจดัการ  
 ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมไฟฟา้ 

Massachusetts Institute of Technology สหรฐัอเมรกิา 
การอบรม สัมมนา :  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) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) : ไมม่ี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

 วนัท่ี 19 เมษายน 2548 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 16 ปี  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 

: 2557 - ปัจจบุนั  กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร  

 บมจ. อีสเทอรน์ สตาร ์เรยีล เอสเตท 
2553 - 2561  กรรรมการอิสระ  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
 กรรมการนโยบายและกลยทุธ ์ 
   บมจ. ไทยประกนัภยั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2563 - ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. นาราไทย คซูีน  
2561 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ  บจ. เทอรร์า เวนเจอร ์ 
2561 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บจ. เทอรร์าเวสท ์
2553 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บจ. รชัตภ์าคย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์
2541 - ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ  บจ. เพรสเิดน้ทโ์ฮเต็ลและทาวเวอร ์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั  /
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

: ไมม่ี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื่อ – สกุล  : ดร.ธัชพล โปษยานนท ์
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 55 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
วุฒกิารศึกษา 
 

:  ปรญิญาเอก สาขา Engineering Management  
 ปรญิญาโท สาขา Engineering Management  

University of Missouri-Rolla  สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาโท สาขา Industrial Management  

Central Missouri State University  สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมเคมี  

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรม สัมมนา :  Director Certification Program (DCP120/2009)  

 Director Accreditation Program (DAP 68/2008) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%)  ไมม่ี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

: 22 กมุภาพนัธ ์2548                     

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 16 ปี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 

: 2563 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซีเวิลด ์ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2563 – ปัจจบุนั  ผูอ้  านวยการ (ประเทศไทย และอินโดจีน) 
  บจ. พาโล อลัโต เน็ตเวิรค์  
2562 – ปัจจบุนั  อนกุรรมการดา้นยทุธศาสตรอ์งคก์ร 

 ส านกังานพฒันารฐับาลดิจิทลั )องคก์ารมหาชน (  
2562 – ปัจจบุนั  คณะท างาน 

 โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวนัออก 
(อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส,์ อตุสาหกรรมหุ่นยนตเ์พื่อการ
อตุสาหกรรม, โครงสรา้งพืน้ฐานดิจิตอล)  

 โครงการรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์ส  านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน (ส านกังาน ก.พ.) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั  /
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

: ไมม่ี 
 
 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื่อ – สกุล  : นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 61 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
วุฒกิารศึกษา 
 

:  ปรญิญาโท Advertising School of The Art 
Institute of Chicago สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีครุศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรม สัมมนา :  Director Certification Program (DCP 88/2007) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) : ไมม่ี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

: 23 มกราคม 2550                       

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 14 ปี  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 

: 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
   ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
  บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
  บมจ. อินเด็กซ ์ครเีอทีฟ วิลเลจ 
2553 - ปัจจบุนั  นายกกิตตมิศกัดิ ์ 
  สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย 
2540 - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบรหิาร   
  บจ. ทีบีดบับลวิเอ (ประเทศไทย) 
2534 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรหิาร   
  บจ. พธู (1969) 
2534 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรหิาร   
  บจ. ปาทกุา 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั  /
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

: ไมม่ี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื่อ – สกุล  : นายแมทธิว กิจโอธาน 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 
อาย ุ : 54 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
วุฒกิารศึกษา 
 

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

 Bachelor of Commerce, 
University of Toronto, Canada 

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

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.รุน่ท่ี 19) 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%) : ไมม่ี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

: วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2550 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 14 ปี  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 

: 2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรษัิท 
  กรรมการผูจ้ดัการ 
  บมจ.เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์
2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ  
  บมจ. บีอีซี เวิลด ์

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ   
  บจ. บีบีจีไอ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั  /
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

: ไมม่ี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไมม่ี 

 

  



 

59 
 

ชื่อ – สกุล  : นายนภทัร  อัสสกุล 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
อาย ุ : 44 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
วุฒกิารศึกษา 
 

:  บรหิารธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ (RE-CU) 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์ 
Babson College สหรฐัอเมรกิา 

การอบรม สัมมนา :  หลกัสตูรการบรหิารการทอ่งเที่ยวส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 3          
ประจ าปี 2562 การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 

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

 Director Certification Program (DCP 31/2003) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%)  0.44 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

: 10 มิถนุายน 2545                   

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 19 ปี  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 

: ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บจ. แฮนส ์เมเนจเมนท ์
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ  
  บจ. อาร ์เอ็ม ไอ 
2547 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ 
  บจ. สยามเอสเตท 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั  /
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

: ไมม่ี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ญาติกรรมการ 
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ชื่อ – สกุล  : นางสาวจริยา  แสงไชยญา 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ : 54 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
วุฒกิารศึกษา 
 

:  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ   
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

 ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม  
Colorado State University สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีคณะวิทยาศาสตร ์สาขาเคมวีิศวกรรม 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรม สัมมนา :  AI & IOT Summit ประจ าปี 2563 สมาคมผูใ้ชด้ิจิทลัไทยและกระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

 Director Certification Program (DCP 258/2018) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

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

Simplework 
 Total Quality Management  

AOTS ประเทศญ่ีปุ่ น 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท (%)  ไมม่ี 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

: 21 มีนาคม 2561                   

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 ปี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. ครสิตลั เคลยีร ์อินโนเวชั่น  
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซีย่งไฮ)้ 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั  /
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

: ไมม่ี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ประวัตผู้ิบริหาร 
ชื่อ – สกุล  : นางสาวจริยา  แสงไชยญา 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ : 54 ปี 
วุฒกิารศึกษา 
 

:  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ   
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

 ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม  
Colorado State University สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีคณะวิทยาศาสตร ์สาขาเคมวีิศวกรรม 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรม สัมมนา :  AI & IOT Summit ประจ าปี 2563 สมาคมผูใ้ชด้ิจิทลัไทยและกระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

 Director Certification Program (DCP 258/2018) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

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

Simplework 
 Total Quality Management  

AOTS ประเทศญ่ีปุ่ น 
ประสบการณก์ารท างาน : 2559 – 2560   รองกรรมการผูจ้ดัการ การผลติ  

2556 - 2559  ผูอ้  านวยการบรหิาร การผลติ    
  บมจ. โอเชียนกลาส 
2555 - 2556  ผูอ้  านวยการฝ่ายปฎิบตัิการ   
2547 - 2554  ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาผลติภณัฑแ์ละระบบคณุภาพ  
  บมจ.อตุสาหกรรมท าเครือ่งแกว้ไทย 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : ไมม่ี 
ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื่อ – สกุล  : นางญาดา แอนดาริส 
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผูอ้  านวยการบรหิาร – ทรพัยากรบคุคล  
อาย ุ : 55 ปี 
การศึกษา 
 

:  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ  
 ปรญิญาตร ีสาขาพาณิชยศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรม สัมมนา :  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 

ประสบการณก์ารท างาน : 2550 – 2555  Human Resources Business Partner Director,  
  Supply Chain (Scope: Plan-Make-Source-Deliver) 
  บจ. ยนูิลเีวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์ 
2548 – 2550   Human Resources Business Partner Director, 

Customer Development 
  บจ. ยนูิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้  
2547 – 2548   Human Resources Director, Home & Personal Care  
  บจ. ยนูิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : ไมม่ี 
ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื่อ – สกุล  : นายเสถยีร ศรีใสค า 
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผูอ้  านวยการบรหิาร บญัชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาย ุ : 54 ปี 
การศึกษา 
 

:  ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ)  
สาขาวชิาธุรกิจการเงิน  
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑติ คณะบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

การอบรม สัมมนา :  Boardroom Success through Financing and Investment               
(BFI 5/2018) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

 Strategic CFO in Capital Markets Program 
ตลาดหลกัทรพัย ์แหง่ประเทศไทย  

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

 หลกัสตูรผูบ้รหิารอาวโุส (SEP) 
สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจ ศศินทร ์แหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

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

 หลกัสตูร Tax Controller, Custom Tax  
สถาบนัภาษี 

ประสบการณก์ารท างาน : 2544 – 2558  ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายปฏิบตัิการตา่งประเทศ 
 บรษัิท ไทยเบเวอรเ์รจแคน จ ากดั 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
 TBC-Ball Beverage Can Holding Limited (Hong Kong) 
 TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited (Vietnam)  

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : ไมม่ี 
ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื่อ – สกุล  : นายอูเดย ์เวอรม์า 
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผูอ้  านวยการบรหิาร – พฒันาลกูคา้และช่องทางจดัจ าหนา่ย   
อาย ุ : 48 ปี 

การศึกษา 
 

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

 Master of Business Administration  
Louisiana Tech University, LA, USA 

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

 Advanced Leadership 
 7 Habits of Highly Successful People 

Walton Institute of Retail 
ประสบการณก์ารท างาน : มีประสบการณก์วา่ 25 ปี ในอตุสาหกรรมตา่งๆ 

- ดา้นการจ าหนา่ยสนิคา้ระหวา่งประเทศ 
- ดา้นการพฒันาธุรกิจ 
- ดา้นการบรหิารซพัพลายเชน 
- ดา้นการตลาดและบรหิารการผลติ 
- ดา้นอีคอมเมิรซ์ 
- ดา้นการบริหารการขายคา้ปลีกมานานกว่า 12 ปี กับ บริษัท วอลมารท์ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา แคนนาดา และอินเดีย 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : ไมม่ี  
ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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ชื่อ – สกุล  : นายกฤษณะ ไพโรจน ์
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผูอ้  านวยการบรหิาร – การผลติ  
อาย ุ : 44 ปี 
การศึกษา 
 

:  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมการผลติ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

การอบรม สัมมนา :  AI & IOT Summit ประจ าปี 2563 สมาคมผูใ้ชด้ิจิทลัไทยและกระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

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

Simplework 
ประสบการณก์ารท างาน : 2561 – 2562   ผูอ้  านวยการ – การผลติ 

2560 – 2561 ผูจ้ดัการสว่นการผลติ และรกัษาการผูอ้  านวยการ  
 สายงานการผลติ  
2557 – 2560 ผูจ้ดัการสว่นการผลติ    
2556 – 2556  ผูจ้ดัการสว่น – Press & Bold และการผลติ   
2555 – 2556 ผูจ้ดัการแผนก – Forming 1          
2553 – 2554 ผูจ้ดัการแผนก – ครสิตลัลนี 
2551 – 2552 วิศวกร อาวโุส          
2542 – 2551 วิศวกร 
 บรษัิท โอเชียนกลาส จ ากดั )มหาชน(  

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : ไมม่ี 
ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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เลขานุการบริษัท  
ชื่อ – สกุล  : นางรักดี ภกัดีชุมพล 
ต าแหน่งปัจจุบนั : เลขานกุารบรษัิท และผูจ้ดัการบรหิารความเสีย่งองคก์ร  
อาย ุ : 46 ปี 
การศึกษา 
 

: - ปรญิญาโท สาขาวิชาการก ากบัดแูลกิจการ คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการ
บญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

- ปรญิญาตร ี ศิลปศาสตรบณัฑติ  
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรม สัมมนา : - 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) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- Fundamental Practice for Corporate Secretary (2553) 
 สมาคมบรษัิทจดทะเบียน 

ประสบการณก์ารท างาน : 2558 – ปัจจบุนั เลขานกุารบรษัิท และผูจ้ดัการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 
2557 – 2558  ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท 
  บมจ.โอเชียนกลาส 
2551 – 2557 ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท  
  บมจ. ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุป๊ 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : ไมม่ี 
ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

: ไมม่ี 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงนิ 

 
คณะกรรมการบรษัิท เป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินของบรษัิท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และสารสนเทศที่ปรากฏเป็นรายงาน

ประจ าปี 2563 งบการเงินดงักลา่วไดจ้ดัท าโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบรษัิท

มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ      

งบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระเพื่อก ากับดูแลงบการเงินและ

ประเมินระบบการควบคมุภายในใหม้ีประสทิธิภาพ เพื่อใหม้ีความมั่นใจไดว้า่สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลู

ที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั และทนัเวลา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึง่ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปีนีแ้ลว้ 

คณะกรรมการบรษัิท มีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ สามารถสรา้งความเช่ือมั่นตอ่ความ

น่าเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และไดแ้สดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานถกูตอ้ง              

ในสาระส าคญัแลว้ 

 

 

                        นายจกัร ีฉนัทเ์รอืงวณิชย ์   

                       ประธานกรรมการ  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผูท้รงคณุวฒุิดา้นการเงิน 

และการบรหิารองคก์ร จ านวน 4 ทา่น ไดแ้ก่ 

1.  นายวรกานต ์ชโูต  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2.  ดร.ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์ กรรมการตรวจสอบ 

3.  ดร. ธชัพล โปษยานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการตรวจสอบ  

 โดยมี นางรกัดี ภกัดีชมุพล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎ

บตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทก าหนดซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ไดแ้ก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการควบคมุภายในและ

ระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มีประสทิธิผล สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามกฎหมาย  รวมทัง้เสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและ

เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี การพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชมุรว่มกบัผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรุป

สาระส าคญัของการปฏิบตัิหนา้ที่ไดด้งันี ้

1) พิจารณางบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และขอ้มลูทางการเงิน

ระหว่างกาล ส าหรับงวดสามเดือน หกเดือน และเก้าเดือน ส าหรับปี 2563 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบตอ่งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินดงักลา่ว 

2) รว่มประชุมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อใหม้ั่นใจวา่

การตรวจสอบภายในของบริษัทมีขอบเขตครอบคลมุประเด็นที่มีนยัส าคญัครบถว้น  และสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึน้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

3) ก ากับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามแผนงานที่ไดร้บัอนุมตัิและประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับ

ผูต้รวจสอบภายใน รวมถึงประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน ซึ่งไดเ้สนอแนะให้

ฝ่ายบรหิารด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข โดยในรอบปี 2563 มีการสอบทานระบบการควบคมุภายในดงันี ้ 

ก. กระบวนการผลติ 

ข. กระบวนการขายผา่นช่องทางอีคอมเมิรซ์ 
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ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ และไม่พบ

ประเด็นปัญหาหรอืขอ้บกพรอ่งของการด าเนินงานที่เป็นสาระส าคญั 

4) พิจารณารายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักลา่วเป็นไป

ตามเง่ือนไขธุรกิจปกติ  

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 นายวรกานต ์ชูโต ดร.ธัชพล โปษยานนท ์และนายชัยประนิน วิสทุธิผล เขา้ร่วม

ประชมุ จ านวน 4 ครัง้ ดร. ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์เขา้รว่มประชมุ 3 ครัง้ 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณางบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดร้บัการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบตอ่งบการเงินดงักลา่ว 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบัติของผูส้อบบัญชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของ

ทรพัยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผูส้อบบญัชี รวมถึงประสบการณ ์ ความเป็นอิสระ และคณุสมบตัิของผูส้อบบญัชีตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้

เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

เลขที่ 9169 หรือ นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่4752 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสตูร ผูส้อบบญัชีรบั

อนญุาตเลขที่ 9393 จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทส าหรบัปี 2564 และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ

ปฏิบตัิงานไดใ้หบ้รษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษัิทแทนได ้

 

                                                                                                      

(นายวรกานต ์ชโูต) 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

    24 กมุภาพนัธ ์2564 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบรษัิท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ประกอบดว้ย

กรรมการบรษัิทจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

 1. ดร.ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 2. นายจกัร ี ฉนัทเ์รอืงวณิชย ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 3. นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

โดยมี นางญาดา แอนดารสิ เป็นเลขานกุาร 

คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการช่วยใหค้ณะกรรมการบรษัิทด าเนินการเพื่อให ้

(ก) บริษัทมีขนาดของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม และประกอบดว้ยกรรมการที่มีคณุวฒุิหลากหลายเพียงพอ เพื่อให้

คณะกรรมการบรษัิทสามารถปฏิบตัิงานในหนา้ที่ และความรบัผิดชอบไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ และ 

(ข) บรษัิทมีนโยบายการก าหนดคา่ตอบแทน รวมถึงมีแนวทางปฏิบตัิในการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการชดุยอ่ย และ

กรรมการผูจ้ดัการ ที่เป็นธรรมและเหมาะสม สามารถสรา้งแรงจงูใจและรกัษาบคุคลดงักลา่วที่มีคณุสมบตัิที่ตอ้งการให้

คงอยูแ่ละปฏิบตัิงานเพื่อเสรมิสรา้งคณุคา่ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดจ้ดัการประชุมรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทกุท่านไดเ้ขา้

รว่มประชุมทกุครัง้ และเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้ขา้รว่มประชุม  4 ครัง้ ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาฯ 

พอสรุปไดด้งันี ้

1. ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระตอ้งออกจากต าแหน่งตามขอ้บังคบัของบริษัท

จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ นางสาวจรยิา แสงไชยญา นายนภทัร อสัสกลุ และนายวรกานต ์ชโูต เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ทา่น เป็น

ผูท้รงคณุวฒุิ และมีความรูค้วามสามารถ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่เป็นคณุประโยชนต์อ่การท างานของคณะกรรมการบริษัทตลอดมา 

และยงัคงปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดด้ีต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จึงไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ คณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ และที่ประชมุผู้

ถือหุน้ไดอ้นมุตัิใหแ้ตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นดงักลา่ว กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหค้งไวด้ว้ยค่าตอบแทนรายเดือนของ

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และงดจ่ายโบนสัใหก้บัคณะกรรมการบริษัท ซึ่งขอ้เสนอดงักลา่วไดร้บัความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบรษัิท และไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดท้ าการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการ และไดท้ าขอ้เสนอเก่ียวกบัการจา่ย

โบนัสและการปรบัเพิ่มเงินเดือนของกรรมการผูจ้ัดการ  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัิ

ขอ้เสนอดงักลา่ว 
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4. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดช้่วยจดัท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิท เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดม้ี

การพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตัิงาน และปรบัปรุงประสทิธิภาพในการท างาน  

ตลอดช่วงปี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดร้ายงานผลการปฏิบัติงานใหค้ณะกรรมการทราบ และไดร้บัขอ้เสนอแนะที่เป็น

ประโยชนจ์ากคณะกรรมการ  

 

 

 

    (นายชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย)์ 

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

    10 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 

  



72 
 

 

 

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะ

กิจการของ บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

  ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั โอเชียนกลาส จ ากัด 

(มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าว

ไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็น

อิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณ

อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ือง

เหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

สินค้าคงเหลือ  

  กลุ่มบริษทัมีสินคา้คงเหลือสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ  านวน 911.42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

26.50 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเป็นนัยส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั สินคา้ของกลุ่มบริษทัเป็น

ประเภทเคร่ืองแกว้บนโต๊ะอาหารท่ีมีผูผ้ลิตและจ าหน่ายมากราย  เป็นสินคา้ท่ีมีการแข่งขนัสูงทั้งตลาดในประเทศ

และตลาดต่างประเทศ โดยราคาเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์หลกัในการท าตลาด ประกอบกบัมีสินคา้บางรายการมี

ความเคล่ือนไหวชา้ จึงอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินคา้คงเหลือของบริษทั กลุ่มบริษทัแสดงสินคา้คงเหลือใน

มูลค่าราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยการเปรียบเทียบตน้ทุนของสินคา้

คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ รวมถึงประมาณการมูลค่าส าหรับสินคา้คงเหลือท่ีเคล่ือนไหวช้า โดยการ

ประมาณการดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและภาวการณ์ของตลาด ขา้พเจา้จึงพิจารณาเร่ืองน้ี

เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

  ขา้พเจา้ท าความเขา้ใจและประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการน าการควบคุมภายใน

ไปปฏิบติั ตลอดจนการทดสอบประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

ประเมินความสมเหตุสมผลของนโยบายการตั้งประมาณการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือท่ีฝ่ายบริหารได้

ก าหนด  ประเมินความเหมาะสมของวิธีการค านวณมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน การทดสอบค านวณความถูกตอ้งมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ประเมินความเหมาะสมเพียงพอ

ของค่าเผือ่จากการปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ ตรวจสอบเปรียบเทียบราคาทุนของสินคา้คงเหลือกบัราคาท่ีคาด

วา่จะขายไดจ้ริงกบัเอกสารภายหลงัวนัส้ินงวด ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัประมาณการ

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ค่าใช้จ่ายระงับการผลติ 

บริษทัปันส่วนค่าใช้จ่ายในการระงบัการผลิตชั่วคราวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

จ  านวนเงิน 206.42 ลา้นบาท โดยไดแ้สดงแยกไวต่้างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการค่าใช้จ่ายน ามาปัน

ส่วนเป็นรายจ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการระงบัการผลิตชั่วคราวตามก าลังการผลิตปกติ ฝ่ายบริหารของบริษทัได้ใช้

สมมติฐานในการก าหนดหลกัเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย โดยค านวณจากการลงเวลาการผลิตในแต่ละเดือน 

ค่าใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตชั่วคราวประกอบดว้ย ค่าใช้จ่ายบุคคลากร ค่าเส่ือมราคา ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
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ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัรท่ีระงบัการผลิตชัว่คราว เน่ืองจากค่าใช้จ่ายจากการระงบัการ

ผลิตชัว่คราวเป็นจ านวนเงินท่ีเป็นนยัส าคญั ขา้พเจา้จึงใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 

การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

  วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ไดร้วมถึงการท าความเขา้ใจถึงขั้นตอนวธีิการและ

หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าใชจ่้ายในการระงบัการผลิตชัว่คราว ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีผูบ้ริหาร

น ามาใชใ้นการปันส่วนค่าใชจ่้าย รวมถึงความสม ่าเสมอของหลกัเกณฑท่ี์น ามาใช ้ทดสอบการค านวณความถูกตอ้ง

ของการปันส่วนค่าใชจ่้ายตามเกณฑท่ี์ก าหนด และตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการทางบญัชี 

ข้อมูลอ่ืน  

  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี

แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้

ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

  ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อ

ขอ้มูลอ่ืน  

  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่

ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ

ปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   

  เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล

ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

                  ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   

  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 

และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั

หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

  ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการ

เงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

                 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย 

ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป 

ขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   

  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกต

และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

•  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม

วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ

เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็น

ผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ

ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน  

•  ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

•  สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ

ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการ

ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงาน

ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง   
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•  ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

•  ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ

การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผู ้

เดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

  ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึง ขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมี

นยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

  ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์

ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ

ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมาก

ท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการ

ตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ

สาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าว

ในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบ

มากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   

   ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั 

                                                                                                                          

  

    

        (นางสาวธญัพร   ตั้งธโนปจยั) 

           ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9169 

 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 102,676        51,293           88,469           13,691             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 155,949        267,936        156,048        268,636          
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 -                 -                 3,500             10,000             
สินคา้คงเหลือ 9 911,420        1,003,748     911,366        1,003,532       
ภาษีมลูค่าเพ่ิมคา้งรับ 16,564          11,303           16,564           11,303             
สินทรัพยส์ญัญาอนุพนัธ์ 5, 28 -                 4,859             -                 4,859               
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 5,194            3,632             3,685             3,576               

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 1,191,803    1,342,771     1,179,632     1,315,597       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                 -                 6,000             6,000               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 2,196,414    1,859,348     2,196,391     1,859,215       
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5, 12 38,859          -                 38,859           -                   
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 13 10,998          18,168           16,944           19,078             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 13                  807                -                 -                   
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,669            8,116             824                6,833               

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 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       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพยห์มนุเวียน

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 790,000        655,000        790,000        655,000          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 15 193,547        269,423        195,271        261,869          
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 -                 35,892           -                  35,892             

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 5, 12 19,344          -                  19,344           -                    

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 2,038            5,867             1,821             7,030               

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,004,929    966,182        1,006,436     959,791          

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 300,000        66,400           300,000        66,400             
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5, 12 16,057          -                  16,057           -                    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 188,960        194,212        188,960        194,212          
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 18 96,059          129,594        96,059           129,594          

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 601,076        390,206        601,076        390,206          

รวมหน้ีสิน 1,606,005    1,356,388     1,607,512     1,349,997       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หน้ีสินไมห่มนุเวียน

หน้ีสินหมนุเวียน
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญัจ านวน 50,000,000 หุน้

 มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 500,000        500,000        500,000        500,000          

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญัจ านวน 21,330,715 หุน้ 
มลูค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุน้ละ 10 บาท 213,307        213,307        213,307        213,307          

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 302,807        302,807        302,807        302,807          
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย 19 50,000          50,000           50,000           50,000             

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 536,870        783,967        532,160        764,604          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 730,767        522,741        732,864        526,008          

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,833,751    1,872,822     1,831,138     1,856,726       

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,439,756    3,229,210     3,438,650     3,206,723       
-                 -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 6, 27 1,111,675      1,867,208      1,107,597      1,824,700         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -                 21,691            -                 21,891              
รายไดเ้งินปันผล 6 -                 -                 9,655              -                    

รายไดอ่ื้น 6 4,321              9,535              4,259              9,262                 
รวมรายได้ 1,115,996      1,898,434      1,121,511      1,855,853         
ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 706,373         1,242,086      704,319         1,227,017         
ค่าใชจ่้ายจากการระงบัการผลิตชัว่คราว 2 206,423         123,345         206,423         123,345            
ขาดทุนจากการปรับลดมลูค่าสินคา้ 50,794            9,711              50,794            9,711                 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 6 227,476         311,033         227,872         304,671            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 144,915         173,162         139,506         161,158            
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 24 59,285            -                 58,570            -                    

รวมค่าใชจ่้าย 24 1,395,266      1,859,337      1,387,484      1,825,902         
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน (279,270) 39,097            (265,973) 29,951              
ตน้ทุนทางการเงิน 24,783            17,734            24,783            17,734              
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (304,053) 21,363            (290,756) 12,217              
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 20 (58,158) 3,229              (59,514) 663                    
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (245,895) 18,134            (231,242) 11,554              
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากการตีราคาท่ีดินใหม-่สุทธิจากภาษีเงินได้ 206,856         -                 206,856         -                    

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได้ 10,957            (3,364)             10,957            (3,364)               

รายการท่ีจะถูกจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,170              (2,901) -                  -                     

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 218,983         (6,265)             217,813         (3,364)               
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (26,912) 11,869            (13,429) 8,190                 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 23 (11.53) 0.85                (10.84) 0.54                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : พนับาท)
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จดัสรรเป็น รวมองคป์ระกอบ
ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ำรอง ส่วนเกินทุนจำก กำรแปลงค่ำ อ่ืนของส่วน รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแลว้ มลูค่ำหุน้ ตำมกฎหมำย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร กำรตีรำคำท่ีดิน งบกำรเงิน ของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้
ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 213,307            302,807          50,000              781,356            526,008            (366)                 525,642                1,873,112          
เงินปันผลจ่ำย 22 -                     -                   -                    (12,159)             -                     -                    -                         (12,159)              
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                     -                   -                    14,770              -                     (2,901)              (2,901)                   11,869                
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 213,307            302,807          50,000              783,967            526,008            (3,267)              522,741                1,872,822          
เงินปันผลจ่ำย 22 -                     -                   -                    (12,159)             -                     -                    -                         (12,159)              
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                     -                   -                    (234,938)           206,856            1,170               208,026                (26,912)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 213,307            302,807          50,000              536,870            732,864            (2,097)              730,767                1,833,751          

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

ก ำไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(หน่วย : พนับำท)
งบกำรเงินรวม
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องคป์ระกอบอ่ืน
ส่วนของผูถื้อหุน้

จดัสรรเป็น
ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ำรอง ส่วนเกินทุนจำก รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแลว้ มลูค่ำหุน้ ตำมกฎหมำย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร กำรตีรำคำท่ีดิน ผูถื้อหุน้
ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 213,307                  302,807                     50,000                        768,573                526,008                 1,860,695                  
เงินปันผลจ่ำย 22 -                           -                              -                              (12,159)                 -                          (12,159)                      
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                           -                              -                              8,190                     -                          8,190                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 213,307                  302,807                     50,000                        764,604                526,008                 1,856,726                  
เงินปันผลจ่ำย 22 -                           -                              -                              (12,159)                 -                          (12,159)                      
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                           -                              -                              (220,285)               206,856                 (13,429)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 213,307                  302,807                     50,000                        532,160                732,864                 1,831,138                  

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : พนับำท)

ก ำไรสะสม
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หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (304,053)       21,363 (290,756)       12,217            

รำยกำรปรับปรุงกระทบก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีเป็นเงินสด

รับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ค่ำเผ่ือ (โอนกลบั) กำรลดลงของมลูค่ำสินคำ้

สินคำ้เคล่ือนไหวชำ้และลำ้สมยั 39,973           (3,737)           39,973           (3,737)             

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 24 174,754         161,152         175,199         160,611          

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 2,155             823                2,155             823                 

ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,200             -                4,200             -                  

ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน 

อำคำรและอุปกรณ์ 5,925             11,918           5,923             11,916            

ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -                18                  -              18                   

(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรปรับมลูค่ำยุติธรรม

ตรำสำรอนุพนัธท่ี์ยงัไมเ่กิดข้ึนจริง 4,859             (3,259) 4,859             (3,259)

(ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (1,223)           74                  (1,223)           74                   

ค่ำใชจ่้ำยส ำรองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 18 12,737           39,331           12,737           39,331            

รำยไดเ้งินปันผล -                -                (9,655)           -                  

รำยไดด้อกเบ้ีย (243)              (245) (305) (312)

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 24,783           17,734           24,783           17,734            

สินทรัพยจ์ำกกำรด ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 112,004         (42,444)         112,605         (30,413)           

สินคำ้คงเหลือ 52,355           (2,508) 52,193           (5,569)

ภำษีมลูค่ำเพ่ิมคำ้งรับ (5,261)           6,828             (5,261)           6,828              

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (1,562)           (935)              (109)              (887)                

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 228                3,049             (210)              2,698              

หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (92,900) (69,975) (83,060) (49,517)

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (3,829)           433                (5,209)           3,476              

จ่ำยส ำรองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 18 (32,575) (11,994) (32,575) (11,994)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (7,673) 127,626         6,264             150,038          

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(หน่วย : พนับำท)

งบกระแสเงินสด
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หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดรับจำกเงินใหกู้้ยืมแก่บริษทัย่อย 6 -                -                6,500             -                  

เงินสดจ่ำยเพ่ือใหกู้้ยืมแก่บริษทัย่อย 6 -                -                -                (3,500)             

เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,059             676                1,059             676                 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (220,930) (117,523) (220,930)       (117,522)         

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (2,063) (3,332) (7,663)           (4,578)             

เงินปันผลรับ 6 -                -                9,655             -                  
ดอกเบ้ียรับ 243                245                305                318                 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (221,691) (119,934) (211,074)       (124,606)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 29 450,000         1,330,000      450,000         1,330,000       

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 29 (315,000)       (1,260,000)    (315,000)       (1,260,000)      

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 29 200,000         100,000         200,000         100,000          

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 29 (2,292)           (183,081)       (2,292)           (183,081)         

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 12 (19,850)         -                (19,850)         -                  
จ่ำยเงินปันผล 22 (12,159)         (12,159)         (12,159)         (12,159)           

จ่ำยดอกเบ้ีย (22,718) (18,289) (22,718)         (18,289)           

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 277,981         (43,529)         277,981         (43,529)           

ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,607             (261)              1,607             (261)

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1,159             (2,855) -                -                  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 51,383           (38,953)         74,778           (18,358)           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 51,293           90,246           13,691           32,049            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 7 102,676         51,293           88,469           13,691            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

กิจกรรมลงทุน

เจำ้หน้ีค่ำซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 15,266           14,859           15,266           14,859            
กิจกรรมจดัหำเงิน
กำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชภ้ำยใตส้ญัญำเช่ำ 12 11,748           -                11,748           -                  

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษทั

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : พนับำท)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563
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บริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั )มหาชน (และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
  บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั )มหาชน) ( “บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และเป็น

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2536 โดยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและ
จ าหน่ายภาชนะเคร่ืองแกว้ส าหรับใชบ้นโตะ๊อาหาร โดยมีส านกังานขายและบริหารและโรงงานผลิตอยูท่ี่ 

 
ส านกังาน : เลขท่ี 75/3 และ 75/88-91 อาคารโอเช่ียน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 12 และ 34 ถนนสุขมุวทิ 19 

(ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โรงงานผลิต : เลขท่ี 365-365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถนนสุขมุวทิ  ต าบลแพรกษา  อ าเภอ

เมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
โชวรู์ม :  เลขท่ี 175 อาคารไทยสมุทร ถนนสุขมุวทิ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 
 
  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกกลุ่มบริษทัวา่ “กลุ่มบริษทั”  บริษทัมีบริษทัยอ่ย 3 แห่ง ดงัน้ี 
  บริษทั โอเชียนกลาส เทรดด้ิง  (เซ่ียงไฮ)้ จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งหมด จดทะเบียนและจดัตั้งข้ึนใน

ประเทศจีน เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2549 บริษทัย่อยมีก าหนดระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 10 กนัยายน 2569 โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อน าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองแกว้ในประเทศจีน 

  บริษทั โอเชียนกลาส เทรดด้ิง อินเดีย จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 จดัตั้งข้ึนในประเทศ
อินเดีย เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศอินเดีย 

  บริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชัน่ จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือ
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการวจิยั พฒันาและจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้นโตะ๊อาหาร 

 
2. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อ

ระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบทางการเงินท่ีเก่ียวกบัการรับรู้
และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   

  เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ท าหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการหยุด
สายการผลิตบางส่วนชั่วคราว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงไตรมาส 1 ปี 2564 เพื่อซ่อมบ ารุงตามแผนงานและ
บริหารจดัการสินคา้คงเหลือใหส้มดุลกบัการขาย โดยค่าใชจ่้ายในการหยุดสายการผลิตชัว่คราวดงักล่าวไดแ้สดงเป็น
ส่วนหน่ึงของรายการค่าใชจ่้ายจากการระงบัการผลิตชัว่คราวในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

3.1 หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัท าข้ึนตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน

ประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี  2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 2547 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่า
ขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้การตีราคาท่ีดินและเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์
ซ่ึงใชมู้ลค่ายติุธรรมตามท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป 

การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้
ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน า
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัไปถือปฎิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารหรือ
ความซบัซ้อนหรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.18 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมาย
ท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใช้งบ
การเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 
3.2     มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการ
ส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ   
         ตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ี
มีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชี
บางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การ
วดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้น
มีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชโ้ดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ  

ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก ไดแ้สดงไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5  

 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 
และมีผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน
ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 
- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มา

ใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการ
วดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทาง
การเงิน ในอนาคตใช้ประกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มบริษทัยงัปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม  

- เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่า มาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 
โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีได้ส่วนลด 
พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึน
ในก าไรหรือขาดทุน 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีความไม่แน่นอนซ่ึงอาจกระทบ
ต่อการประมาณการก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการ
ความเพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อท่ีจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาเป็นเหตุการณ์ท่ีมีผลท าให้เกิดภาระ
ผกูพนัในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต 

 
3.3     มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี และลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว้ ส าหรับกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน )ใหม่ (และมีการปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจ านวนหลายฉบบั โดยให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวเกิดจาก
การปรับปรุง /แกไ้ขหลกัการดงัต่อไปน้ี  

     การปรับปรุงการอ้างองิกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัประกอบด้วยการอ้างอิงหรือการอ้างถึง “IASC’s 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอา้งอิงกรอบ
แนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดป้รับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนท่ีกล่าวขา้งตน้ให้
เป็นปัจจุบนัและท าการปรับปรุงอ่ืนๆเพื่ออธิบายให้ชดัเจนข้ึนว่าเอกสารแต่ละฉบบันั้นเป็นการอา้งอิง 

“กรอบแนวคิด ”ของปีใด   
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กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบดว้ย การปรับปรุงค านิยามของสินทรัพย์

และหน้ีสิน เกณฑ์ในการรวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน นอกจากน้ียงัรวมถึงหลกัการใหม่และ
แนวปฏิบติัท่ีไดถู้กเพิ่มเติมเขา้ไป ดงัต่อไปน้ี 

1. การวดัมูลค่า ซ่ึงรวมถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 
 2. การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงเม่ือใดท่ีจะจดัประเภทรายการรายไดแ้ละ 
    ค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 3. กิจการท่ีเสนอรายงาน 
 4. เม่ือใดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 
กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบายให้ชดัเจนข้ึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแล

รักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าในการ
รายงานทางการเงิน 

ค านิยามของธุรกจิ 
ค านิยามของธุรกิจ ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้

อธิบายให้ชัดเจนข้ึนถึงค านิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้กิจการใช้ในการก าหนดว่า
รายการคา้นั้นตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซ้ือสินทรัพย”์ หรือไม่ การปรับปรุงมี
ดงัน้ี 

1. อธิบายให้ชดัเจนข้ึนในเร่ืองการพิจารณาวา่เป็น “ธุรกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์
ไดม้าตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยัน าเขา้และกระบวนการท่ีส าคญัเป็นอยา่งนอ้ยซ่ึงเม่ือน ามารวมกนั
มีส่วนอยา่งมีนยัส าคญัท าใหเ้กิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตดัเร่ืองการประเมินวา่ผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยัน าเขา้หรือกระบวนการท่ีขาดหายไป
ใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพิ่มแนวปฏิบติัและตวัอยา่งเพื่อประกอบความเขา้ใจเพื่อช่วยใหกิ้จการประเมินวา่กระบวนการ
ท่ีส าคญัไดถู้กซ้ือหรือไม่ 

4. ท าใหนิ้ยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการใหค้วามสนใจในตวัของสินคา้และ
บริการท่ีใหก้บัลูกคา้ และตดัเร่ืองการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุนออกจากมาตรฐานฯ 

5. เพิ่มเร่ืองการทดสอบความตั้งใจเป็นทางเลือก ซ่ึงอนุญาตให้ท าการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่ม
ของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 

 
 ค านิยามของความมีสาระส าคัญ 

              ค านิยามของความมีสาระส าคญั ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การ
น าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด และท าให้เกิดการปรับปรุงซ่ึงเป็นผลท่ีสืบเน่ืองไปมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัอ่ืนการปรับปรุงช่วยท าใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึนของค านิยามของความมีสาระส าคญัโดย 
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1.  การท าให้ค  านิยามเป็นแนวทางเดียวกนัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด
เพื่อ    หลีกเล่ียงความสับสนท่ีอาจเกิดข้ึนจากความแตกต่างของค านิยาม 

2. การรวมขอ้ก าหนดสนบัสนุนเขา้ไวด้ว้ยกนัของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนอ
งบการเงิน ในค านิยามเพื่อท าให้ค  านิยามมีความชัดเจนมากข้ึนและอธิบายถึงการน าความมี
สาระส าคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนข้ึน 

3. การน าแนวปฏิบติัท่ีมีอยู่ของค านิยามของความมีสาระส าคญัมาไวใ้นท่ีเดียวกนั ร่วมกนักบัค า
นิยาม 

 
   การปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างองิ 

การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล
เคร่ืองมือทางการเงิน การปรับปรุงนั้นได้ปรับเปล่ียนข้อก าหนดของการบัญชีป้องกันความเส่ียง
โดยเฉพาะเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีก าหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-IBORs) 
นอกจากน้ี การปรับปรุงไดก้ าหนดใหกิ้จการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมกบันกัลงทุนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
3.4 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า และได้
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดงัน้ี 

1. การยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 
ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้การปรับปรุงน้ีเพื่อเป็นการผอ่นปรน
ในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่า โดยไม่จ  าเป็นตอ้งประเมินวา่การยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผล
โดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ถือเป็น
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่าไม่ใช่การ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า  

2. เพิ่มขอ้ก าหนดส าหรับขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดยกิจการ
ตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใชไ้ด ้ 

 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญทีใ่ช้ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการมีดังต่อไปนี้ 
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการขายสินค้า 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมี

การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ส าหรับการขายสินคา้ท่ีใหสิ้ทธิในการคืน กลุ่มบริษทับนัทึกจ านวนท่ีคาดวา่จะตอ้งคืนใหแ้ก่ลูกคา้
โดยพิจารณาจากความสอดคลอ้งกบัรายการส่งคืนสินคา้ในอดีตซ่ึงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่
เกิดการกลบัรายการรายไดท่ี้รับรู้ไปแลว้อย่างมีสาระส าคญั เป็นประมาณการหน้ีสินจากการรับคืนสินคา้ 
และบนัทึกสินค้าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากลูกค้าเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงสินทรัพย์
ดงักล่าววดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่าตามบญัชีเดิมของสินคา้คงเหลือหักดว้ยตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน
การรับคืนสินคา้ รวมถึงการลดลงท่ีอาจเกิดข้ึนในมูลค่าของสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 
 รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่าย 

รายไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายตอ้งรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร

ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจาก
วนัท่ีไดม้า 

 
4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บ

ช าระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 
ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

โดยใช้วิธีการอย่างง่าย )Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในการวดั
มูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงก าหนดให้พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอด
อายุหน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ ในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน ลูกหน้ีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบก าหนดช าระ อตัราความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจะ
ข้ึนอยู่กบัประวติัการช าระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับเพื่อสะทอ้นข้อมูล
ปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถของลูกคา้ใน
การช าระหน้ี กลุ่มบริษทัไดร้ะบุผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ )GDP) อตัราการว่างงาน และดชันีราคา
ผูบ้ริโภค )Consumer Price Index) ของประเทศท่ีขายสินคา้และบริการให้เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด 
และปรับอตัราการสูญเสียในอดีตตามการเปล่ียนแปลงท่ีคาดการณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่าน้ี ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ีและจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่
หกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
หมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ี
การคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริการ 

 
4.4 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของ
สินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่นค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้
หรือเงินท่ีได้รับคืน ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวตัถุดิบ 
ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การด าเนินงานตามปกติ 
แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้ืม มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจหัก
ดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นส าเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื่อ
การลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจ  าเป็น 

 
4.5 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ( ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการ

เม่ือกลุ่มบริษทัมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ด้รับการลงทุนและมี
ความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้  านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบ
การเงินของกิจการยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทั
จะไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจควบคุม 

บริษทัจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกนัใน
กลุ่มบริษทั ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่า
สินทรัพย์ท่ีโอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

ในงบการเงินเฉพาะบริษทั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการด้อย
ค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิง
ตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั้นจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
รายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของ
เจา้ของกลุ่มบริษทั ส าหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้
และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และ
ก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ 
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การจ าหน่ายบริษทัยอ่ย 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่า

ยติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชี
เร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูใ่น
รูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนวา่กลุ่มบริษทัมีการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 

 
4.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของ

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัด าเนินงานอยู ่ )สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน (งบการเงินรวม
แสดงในสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของบริษทั 

 
รายการและยอดคงเหลือ 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการ
ขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปีไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือ
ขาดทุน 

เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วย 
ในทางตรงขา้มการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 

 
กลุ่มบริษทั 

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั )ท่ีมิใช่สกุลเงินของ
เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง (ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบ

การเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินดงัน้ี 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ 

วนัท่ีของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น 
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็น

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
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4.7 ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ท่ีดินแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดป้ระมาณการ

ไวแ้ละจะทบทวนการประเมินทุกๆ 3 ปี อาคารและอุปกรณ์อ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักด้วยค่า
เส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น  

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์
หน่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทั
และตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดั
รายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืนๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในก าไร
หรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

การตีราคาท่ีดินใหม่ท าให้มูลค่าตามบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดง
อยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของเจา้ของ และหากมูลค่าของส่วนท่ีเคยมีการตีราคา
เพิ่มนั้นลดลง กิจการตอ้งน าส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และลด
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยข์า้งตน้ท่ีอยูใ่นส่วนของเจา้ของลดลงตามไปดว้ย ส่วนท่ีลดลงท่ีเหลือ
จะบนัทึกไปยงัก าไรหรือขาดทุน 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยใชว้ธีิเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนของสินทรัพยแ์ต่ละ
ชนิดตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 ถึง 35 ปี 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และเคร่ืองมือ  5 ถึง 25 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน  3 ถึง   5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้

ประโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบั

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที )ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.13) 
ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจาก

ส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผล
ก าไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในก าไรหรือขาดทุน 

ในการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะโอนไปยงั
ก าไรสะสม 

 
4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ตน้ทุนท่ีใชใ้นการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดจากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้
ดงัน้ี 
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 มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคท่ีกิจการจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อ
น ามาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้

 ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และน ามาใชป้ระโยชน์
หรือขาย 

 กิจการมีความสามารถท่ีจะน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
 มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนไดเ้พียงพอท่ีจะ

น ามาใชเ้พื่อท าให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์
หรือน ามาขายได ้

 กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึน
ในระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนกังานท่ีท างาน
ในทีมพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 

ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายในการพฒันา
หากก่อนหนา้น้ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 

ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรง
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไว ้5 ถึง 15 ปี  

 
4.9 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม
โดยบริษทัไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ี
ท าหน้าท่ีถือหุ้นบริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 
บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
4.10 สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 
        ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

   การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
การจดัประเภทรายการข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจดัการสินทรัพย์

ทางการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงัน้ี 
• รายการท่ีวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือผ่านก าไร
ขาดทุน) และ 

• รายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทรายการใหม่ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเม่ือกลุ่มบริษทั

เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั้น 
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 ตราสารทุนสามารถจ าแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้อง
ประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั 

 ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทาง
การเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วย
ตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทาง
การเงินนั้น ตน้ทุนการท ารายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมวา่กระแสเงินสดท่ีเกิด
จากสินทรัพยท์างการเงินนั้นเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่  

 การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีข้ึนอยูก่บัโมเดลทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการ
สินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่าตรา
สารหน้ีสามารถท าได ้3 วธีิ โดยข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทั 

• ราคาทุนตดัจ าหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทั
ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึง
ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ใน
วนัท่ีก าหนดไว ้รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใช้วิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการจะรับรู้โดยตรงในก าไรหรือ
ขาดทุนและแสดงรายการในก าไรขาดทุนอ่ืน พร้อมกับก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นก าไรหรือขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินตาม
โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน 
และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการจ่าย
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้การเปล่ียนแปลงของ
มูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย และก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก าไร
หรือขาดทุน เม่ือมีการตดัรายการสินทรัพย์ทางการเงิน ก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้
รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ก าไรหรือขาดทุน และ
แสดงรายการในก าไรขาดทุนอ่ืน รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งค านวณ
โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบก าไรขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการวดั
มูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือ FVOCI ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน 
และแสดงรายการสุทธิในก าไรขาดทุนอ่ืนในรอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการ 
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เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ่ื้นเม่ือ
กลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็นก าไร
ขาดทุนอ่ืนในงบก าไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า) 
ของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ใน
มูลค่ายติุธรรม 

 
    การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงินและส่วนของเจ้าของ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือตราสาร
ทุนโดยพิจารณาภาระผกูพนัตามสัญญา 

- หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน
ให้กบักิจการอ่ืน โดยไม่สามารถปฏิเสธการช าระหรือเล่ือนการช าระออกไปอยา่งไม่มีก าหนด
ไดน้ั้น เคร่ืองมือทางการเงินนั้นจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน เวน้แต่ว่าการช าระนั้น
สามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริษทัเองดว้ยจ านวนตราสารทุนท่ีคงท่ี และ
เปล่ียนกบัจ านวนเงินท่ีคงท่ี 

- หากกลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัตามสัญญาหรือสามารถเล่ือนการช าระภาระผูกพนัตามสัญญา
ไปได ้เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินบางรายการ  

 
    การรับรู้รายการและการตัดรายการ 

 กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น การซ้ือหรือขาย
สินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มบริษทัตกลงท่ีจะซ้ือหรือ
ขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการเฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเม่ือกลุ่มบริษทัโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
    การด้อยค่า 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ได้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนค านวณจากผลต่าง
ของกระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ
ช าระ และคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีได้มา โดย
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับ รวมถึงกระแสเงินสดท่ีได้มาจากขายหลักประกันท่ีถือไว ้หรือส่วน
ปรับปรุงดา้นเครดิตอ่ืน ๆ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขตามสัญญา 
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4.11 สัญญาอนุพนัธ์และกจิกรรมป้องกนัความเส่ียง 

ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการสัญญาอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญาและวดั

มูลค่าต่อมาในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตามหากตราสารอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขท่ีมีไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง
การบนัทึกรายการก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะข้ึนอยู่กบัประเภทของรายการท่ีได้รับการป้องกนั
ความเส่ียง  

 
4.12 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

    กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ได้ท่ีระบุในสัญญาเช่าหรือตาม

ระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่ณ วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
(ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหากมีความแน่นอน
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงใน
เทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายุของสัญญาเช่า
ดงักล่าว เป็นตน้ 

 
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ – ผู้เช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้
มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทาง
ตรงท่ีเกิดข้ึน และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ี
สัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รวมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือ
และขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่
ในสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
ของสัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  
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    หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้าย

ช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายช าระคงท่ี 
)รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา (หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า )ถา้มี (แล ะจ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่า

จะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายช าระตามสัญญาเช่ายงัรวมถึงราคาใช้
สิทธิของสิทธิการเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และการ
จ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิ
เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  

กลุ่มบริษทัค านวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วน
เพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก าหนดได ้ทั้งน้ี
อตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ี
เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลกลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพย์
อา้งอิง 

 
    สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 

กลุ่มบริษทัเลือกใช้ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ น (สัญญาเช่าท่ีมีอายุ
สัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) และสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จ  านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 
ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผู ้
เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะ
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบัผูเ้ช่า ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

 การขายและเช่ากลบัคืนท่ีเขา้ลกัษณะสัญญาเช่าการเงินนั้น ส่วนเกินของรายรับท่ีไดจ้ากการขายท่ี
สูงกว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์จะบนัทึกรับรู้เป็นรายได้รอตดับญัชี และตดัจ าหน่ายไปตลอดอายุ
สัญญาเช่า 
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4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ )ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน(  
สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั )เช่น ค่าความนิยม (ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะ

ถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมี
เหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูง
กว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ี
เล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความ
เป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 
4.14 เงินกู้ยืม 

เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการ
ท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่าง
ระหวา่งส่ิงตอบแทน )หกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน (เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อช าระหน้ี
นั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือน
ช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 
 ต้นทุนการกู้ยืม 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข
ต้องน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพย์ท่ีเขา้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์
จ าเป็นตอ้งใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือ
พร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือการด าเนินการส่วน
ใหญ่ ท่ีจ  าเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ี
จะขายไดเ้สร็จส้ินลง 

รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการน าเงินกูย้ืมท่ีกูม้าโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ไดน้ าไปเป็นรายจ่ายของ
สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไปลงทุนเป็นการชัว่คราวก่อน ตอ้งน ามาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็น
ตน้ทุนของสินทรัพย ์ 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

4.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไป
ยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามล าดบั 
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ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือท่ีคาดได้
ค่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินงานอยูแ่ละเกิด
รายได้เพื่อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมี
สถานการณ์ท่ีการน ากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษี
อากรท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจ านวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน  

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของ
รายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและก าไร )ขาดทุน(ทางภาษี ภาษีเง ิินได้รอการตัดบัญชี
ค านวณจากอตัราภาษี )และกฎหมายภาษีอากร (ท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผล
บงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใช้เม่ือสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไร
ทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกันก็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงิน
ได้ของงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
เก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วย
ภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอด
สุทธิ 

 
4.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 
กิจการไดจ้ดัให้มีโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษทัมีทั้งโครงการ

สมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 
ส าหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจ านวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภาระ

ผูกพนัทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียง
พอท่ีจะจ่ายใหพ้นกังานทั้งหมดส าหรับการใหบ้ริการจากพนกังานทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ายสมทบ
ให้กับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผู ้จ ัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อก าหนดของ 
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2530 บริษทัไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มอีกเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบ
ไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงก าหนดช าระ ส าหรับเงินสมทบจ่าย
ล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก าหนดจ่าย 

ส าหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีไม่ใช่โครงการสมทบ
เงิน ซ่ึงจะก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลาย
ปัจจยั เช่น อาย ุจ  านวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 
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หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า
ปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 
ภาระผกูพนัน้ีค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้
อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนั และ
วนัครบก าหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาท่ีต้องช าระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เม่ือ
เกษียณอาย ุ 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุง
จากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  
 

ภาระผูกพนัระยะยาวอ่ืน 
บริษทัจดัให้มีการให้ผลประโยชน์แก่พนกังานส าหรับการให้บริการของพนกังานในระยะยาว

โดยจ่ายให้แก่พนักงานท่ีท างานกบับริษทัเป็นระยะเวลา 30 ปี ภาระผูกพนัน้ีค านวณโดยนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัอิสระดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะ
ประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบก าหนดของพนัธบัตรใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนั บริษทับนัทึกเงินผลประโยชน์พนกังานเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน  

 
ผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้าง 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทั
ไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการ
ปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

 
4.17 ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสิน )ไม่รวมประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (จะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทั
มีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไวอ้นัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และสามารถประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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4.18 ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและ

อยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ี
เช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

 
ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ และข้อสมมติฐาน 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบัญชีท่ีส าคัญและข้อ
สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

 
  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

   ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการวดัมูลค่า
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงประวติัการช าระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตใน
อดีต ปรับสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและค่าคาดการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาค 

 
  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

   ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และค่า
เผื่อส าหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่
ละชนิด จ านวนค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได ้เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัจ านวนเดิม
ท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้
หวัขอ้ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 
  ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน 
   ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และค่าตดั

จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  

   นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์
สิทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่   มูล
ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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  การก าหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  
   กลุ่มบริษทัก าหนดอายสุัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดข้องสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลา

ตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และ
ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิ
เลือกนั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล
หรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดย
พิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าใหเ้กิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่ม
บริษทัในการใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษทัจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่
หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนัยส าคญัซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 
  มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

   มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งขอ้สมมติฐานซ่ึงส่วนใหญ่
อา้งอิงจากสถานะของตลาดท่ีมีอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใช้
รวมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28.7 

   
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
   บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่ควรรับรู้
จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัท่ีใช้ในการค านวณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การ
เปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ใน
การค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ในการ
ก าหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบั
สกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระผลประโยชน์พนักงานและมีอายุครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งช าระ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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5. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  
  ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2  กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยกลุ่ม
บริษทัมีผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี   

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือ     
ทางการเงิน 

 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยห์มุนเวยีน        
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 272,795                (4,859)  -  267,936 
   สินทรัพยส์ญัญาอนุพนัธ์                    -  4,859  -  4,859 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  46,102  46,102 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  8,116  -                (4,036)  4,080 
หน้ีสินหมุนเวยีน        
 ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง 
    ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  -  -  15,498  15,498 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน        
 หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  -  26,568  26,568 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือ     
ทางการเงิน 

 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยห์มุนเวยีน        
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 273,495                (4,859)  -  268,636 
   สินทรัพยส์ญัญาอนุพนัธ์                    -  4,859  -  4,859 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  46,102  46,102 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  6,833  -                (4,036)  2,797 
หน้ีสินหมุนเวยีน        
 ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง 
    ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  -  -  15,498  15,498 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน        
 หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  -  26,568  26,568 

 
5.1     เคร่ืองมือทางการเงิน 

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก (ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ประเมินโมเดล
ธุรกิจท่ีใช้จดัการสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทและวดัมูลค่ารายการสินทรัพย์และ
หน้ีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย:พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    
สินทรัพยห์มุนเวยีน  
    สินทรัพยส์ญัญาอนุพนัธ์ 4,859 

 
5.2     สัญญาเช่า 

   การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าท่ีเคยจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั อตัราดอกเบ้ีย
เงินกูย้ืมส่วนเพิ่มดงักล่าวท่ีน ามาค านวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 3.46 
ต่อปี 
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   ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 กลุ่ม
บริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนวนัน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก  

 
 (หน่วย:พนับาท) 

 
งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะบริษทั 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผย   
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 84,854  83,956 
หกั สญัญาเช่าระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรง (19,609)  (19,016) 
หกั   สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าท่ีรับรู้เป็น
 ค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรง (6,656)  (6,351) 
บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมี 
 การใชสิ้ทธิ 3,735  3,735 
หกั  สิทธิท่ีสามารถยกเลิกสญัญาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ (1,839)  (1,839) 
หกั  สญัญาเช่าท่ียงัไม่ถึงก าหนดเร่ิมตน้สญัญา (16,347)  (16,347) 
 44,138  44,138 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (2,072)  (2,072) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน ทาง
การเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั  42,066  42,066 

หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 42,066  42,066 

    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ประกอบดว้ย    
   หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวยีน 15,498  15,498 
   หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 26,568  26,568 

 42,066  42,066 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 40,150 
ยานพาหนะ 5,952 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 46,102 
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6. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีลกัษณะความสัมพนัธ์ นโยบายในการก าหนดราคาและรายการธุรกิจท่ีส าคญั

กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้ก่ บริษทั โอเชียนโฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึง

ถือหุน้ในบริษทัคิดเป็นอตัราร้อยละ 32.82 ส่วนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 67.18 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 

ช่ือกิจการ  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั โอเชียนกลาส เทรดด้ิง )เซ่ียงไฮ้ (จ ากดั   น าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคร่ืองแกว้ในประเทศจีน 

 บริษทัยอ่ย 

     
บริษทั โอเชียนกลาส เทรดด้ิง อินเดีย จ ากดั  
 

 ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 
   ในประเทศอินเดีย 

 บริษทัยอ่ย 
 

     
บริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชัน่ จ ากดั  วจิยั พฒันาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์                

   ท่ีใชบ้นโตะ๊อาหาร 
 
บริษทัยอ่ย 

     
บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวติ จ ากดั  ประกนัชีวติ  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั และมีผูถื้อ    

    หุน้และกรรมการร่วมกนั 
     
บริษทั โอเชียน พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
     
บริษทั สยามเมลอ์อเดอร์เฮาส์ จ ากดั  จ าหน่ายอุปกรณ์ส านกังาน  

   และวสัดุส้ินเปลือง 
 มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

     
ช่ือกิจการ  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั กลุ่มไทยสมุทร )ประเทศไทย (จ ากดั   ใหบ้ริการทางกฎหมาย  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
     
ผูบ้ริหารส าคญั  

 

   บุคคลท่ีมีอ านาจและความ            
     รับผิดชอบการวางแผนสัง่การ  
      และควบคุมกิจกรรมต่างๆ  
      ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือ   
      ทางออ้มทั้งน้ีรวมถึงกรรมการ 
      ของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท า 
      หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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รายการบญัชีระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตก
ลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ  

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละประเภทรายการมีดงัน้ี 
ประเภทรายการ  นโยบายการก าหนดราคา 

ขาย  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ืออุปกรณ์ส านกังาน และวสัดุส้ินเปลือง  ราคาตลาด 
ค่าพฒันาและดูแลรักษาเวบ็ไซต ์  ตามท่ีตกลงในสัญญา 
ค่านายหนา้   ตามท่ีตกลงในสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ตามท่ีตกลงในสัญญา 
เงินใหกู้ย้มื  ตามท่ีตกลงในสัญญา 
เงินปันผล  ตามท่ีประกาศจ่าย 

 
รายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และ 2562 มีดงัน้ี 
 

6.1 รายได้จากการขายสินค้า  
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 

รายไดจ้ากการขายสินคา้        
 บริษทัยอ่ย -  -  2,955  98,807 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 136  203  136  203 

 136  203  3,091  99,010 

6.2 รายได้อ่ืน  
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 

รายไดเ้งินปันผล        
 บริษทัยอ่ย -  -  9,655  - 

ดอกเบ้ียรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  129  207 
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6.3 การซ้ือสินค้าและค่าใช้จ่าย 
(หน่วย:พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 

การซ้ืออุปกรณ์ส านกังานและวสัดุส้ินเปลือง        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 111  100  111  100 
ค่าพฒันาเวบ็ไซต ์        
 บริษทัยอ่ย -  -  5,600  1,400 
ค่าดูแลรักษาเวบ็ไซต ์        
 บริษทัยอ่ย -  -  750  - 
ค่านายหนา้        
 บริษทัยอ่ย -  -  10,342  12,015 
ค่าบริการทางกฎหมาย        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59  61  59  61 
ค่าเช่าและค่าบริการ        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,199  15,970  16,199  15,970 
 หกั  ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน  
        การรายงานทางการเงินฉบบั      
       ท่ี 16 มาถือปฏิบติั (14,682) 

 

- 

 

(14,682)  - 
 ค่าเช่าและค่าบริการท่ีแสดงใน
     งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,517  15,970  1,517  15,970 

 
รายการซ้ือขายสินคา้ท่ีมีกับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นไปตามเง่ือนไขธุรกิจปกติเช่นเดียวกบั

รายการซ้ือขายกบักิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและเป็นไปตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั ค่าบริการท่ีมีกบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
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6.4 ยอดคงเหลือระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหน้ีการคา้        
 บริษทัยอ่ย -  -  -  874 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15  29  15  29 
 15  29  15  903 
        
ลูกหน้ีอ่ืน        
 บริษทัยอ่ย -  -  3  3 
 -  -  3  3 
        
เจา้หน้ีอ่ืน        
 บริษทัยอ่ย -  -  3,523  2,263 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 677  685  677  685 
 677  685  4,200  2,948 
        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,556  -  22,556  - 
 22,556  -  22,556  - 

6.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญของกจิการ 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  /งบการเงินเฉพาะบริษทั  
 2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,735  33,076 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,372  2,161 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 2  2 
 รวม 35,109  35,239 

6.6 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 
                                                                                                                                                    (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยยกมาตน้ปี -  -  10,000  6,500 
เงินใหกู้เ้พ่ิม -  -  -  3,500 
รับช าระคืน -  -  (6,500)  - 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยคงเหลือปลายปี -  -  3,500  10,000 
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บริษทัไดท้  าสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะสั้นกบับริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชัน่ จ  ากดั เป็นวงเงิน
จ านวน 10 ลา้นบาท โดยก าหนดอตัราดอกเบ้ีย ตามราคาตลาดบวกดว้ยร้อยละ 0.10 และการรับช าระ
คืนเป็นไปตามท่ีระบุในตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบั 
 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
                                                                                                                                                                            (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

เงินสดในมือ 269  180  191  98 
เงินฝากกระแสรายวนั 5,260  4,557  3,439  1,523 
เงินฝากออมทรัพย ์ 97,147  46,556  84,839  12,070 

  รวม 102,676  51,293  88,469  13,691 

 
เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามท่ีธนาคารก าหนด 
 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
                                                                                                                                                   (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีการคา้  - กิจการอ่ืน 135,571  212,283  135,571  212,278 
  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  (หมายเหตุ 6.4) 

 
15 

  
29  15  903 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (692)  (716)  (692)  (716) 

 134,894  211,596  134,894  212,465 

เงินทดรองจ่ายล่วงหนา้ 12,483  44,997  12,438  44,938 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 7,997  11,156  8,138  11,054 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 682  294  682  283 
                - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
                  (หมายเหตุ 6.4) 

 
- 

  
-  3  3 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (107)  (107)  (107)  (107) 

 21,055  56,340  21,154  56,171 

 155,949  267,936  156,048  268,636 

 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 วเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
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(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

ไม่เกิน 3 เดือน 132,110  211,592  132,110  212,461 
เกินกวา่ 3 - 6 เดือน 2,709  4  2,709  4 
เกินกวา่ 6 - 12 เดือน 767  -  767  - 
เกินกวา่ 12 เดือน -  716  -  716 

 รวม 135,586  212,312  135,586  213,181 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (692)  (716)  (692)  (716) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  134,894  211,596  134,894  212,465 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 วิเคราะห์ตามอายุหน้ีท่ี
คา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

ไม่เกิน 3 เดือน 15  29  15  903 
เกินกวา่ 3 - 6 เดือน -  -  -  - 
เกินกวา่ 6 - 12 เดือน -  -  -  - 
เกินกวา่ 12 เดือน -  -  -  - 

 รวม 15  29  15  903 

9. สินค้าคงเหลือ 
                                                                                                                                                                           (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

สินคา้ส าเร็จรูป 482,442  559,720  482,388  559,546 
สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย 44,630  42,335  44,630  42,293 
สินคา้ระหวา่งผลิต 4,644  11,418  4,644  11,418 
วตัถุดิบ 99,411  86,175  99,411  86,175 
อะไหล่ 152,595  139,782  152,595  139,782 
วสัดุส้ินเปลืองและวสัดุหีบห่อ 189,453  184,932  189,453  184,932 
สินคา้ระหวา่งทาง -  3,814  -  3,814 
สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากลูกคา้ 2,646  -  2,646  - 

 975,821  1,028,176  975,767  1,027,960 

หกั  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้
สินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั 

 
(64,401) 

  
(24,428) 

  
(64,401) 

  
(24,428) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  911,420  1,003,748  911,366  1,003,532 
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  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ สินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562 

ยอดตน้ปี 24,428  28,165 
เพ่ิมข้ึน  47,102  8,547 
ลดลง (7,129)  (12,284) 

ยอดปลายปี 64,401  24,428 

 
10.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

รายละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 
   อตัราร้อยละของผูถื้อหุน้ 

 ประเทศท่ีจดทะเบียน  2563  2562 
บริษทั โอเชียนกลาส เทรดด้ิง )เซ่ียงไฮ้ (จ ากดั  จีน  100.00  100.00 
บริษทั โอเชียนกลาส เทรดด้ิง อินเดีย จ ากดั อินเดีย  99.99  99.99 
บริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชัน่ จ ากดั ไทย  99.99  99.99 

  
 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 

                                                                                                                                                                            (หน่วย:พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   2563  2562 
ตน้ปี   6,000  6,000 
การลงทุนเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี   -  - 
ปลายปี   6,000  6,000 
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11.  ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  
(หน่วย:พนับาท) 

      งบการเงินรวม 
 ยอดตาม

บญัชี  
 จ านวนท่ี

เพ่ิมข้ึน 
 จ านวนท่ี

ลดลง 
 โอนเขา้  ผลต่างการ

แปลง 
 ยอดตาม

บญัชี  
 ณ วนัท่ี 1      (โอนออก)  ค่างบ

การเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 

 มกราคม 
2563 

         ธนัวาคม 
2563 

ราคาประเมิน            
ท่ีดิน            
 - ราคาทุนเดิม 21,920  -  -  -  -  21,920 
 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ท่ีดิน 

657,510  258,570  -  -  -  916,080 

รวมท่ีดิน - ราคาประเมิน 679,430  258,570  -  -  -  938,000 
ราคาทุน            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 626,967  -  -  1,430  -  628,397 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 3,536,531  7,624  (47,384)  69,581  (2)  3,566,350 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์
ส านกังาน 

110,321  1,709  (4,848)  2,394  64  109,640 

ยานพาหนะ 7,838  3,956  (3,370)  -  -  8,424 
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้งและงาน 
 ระหวา่งก่อสร้าง 

 
25,652 

  
222,907 

  
- 

  
(73,405) 

  
- 

  
175,154 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 4,307,309  236,196  (55,602)  -  62  4,487,965 
  รวม 4,986,739          5,425,965 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (426,392)  (16,035)  -  -  -  (442,427) 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ (2,597,007)  (127,087)  40,412  -  -  (2,683,682) 
เคร่ืองตกแต่ง  ติดตั้ง และอุปกรณ์
ส านกังาน 

(99,204)  (6,096)  4,836  -  (57)  (100,521) 

ยานพาหนะ (4,788)  (1,503)  3,370  -  -  (2,921) 
  รวม (3,127,391)  (150,721)  48,618  -  (57)  (3,229,551) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 1,859,348          2,196,414 
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(หน่วย:พนับาท) 
      งบการเงินรวม 
 ยอดตาม

บญัชี  
 จ านวนท่ี

เพ่ิมข้ึน 
 จ านวนท่ี

ลดลง 
 โอนเขา้  ผลต่างการ

แปลง 
 ยอดตาม

บญัชี  
 ณ วนัท่ี 1      (โอนออก)  ค่างบ

การเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 

 มกราคม 
2562 

         ธนัวาคม 
2562 

ราคาประเมิน            
ท่ีดิน            
 - ราคาทุนเดิม 21,920  -  -  -  -  21,920 
 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ท่ีดิน 

657,510  -  -  -  -  657,510 

รวมท่ีดิน - ราคาประเมิน 679,430  -  -  -  -  679,430 
ราคาทุน            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 626,867  -  (4,364)  4,464  -  626,967 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 3,385,50

8 
 6,861  (79,723)  223,891  (6)  3,536,531 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์
ส านกังาน 

107,041  4,581  (3,988)  2,781  (94)  110,321 

ยานพาหนะ 8,033  1,869  (2,064)  -  -  7,838 
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้งและงาน 
 ระหวา่งก่อสร้าง 

 
137,733 

  
119,055 

  
- 

  
(231,136) 

  
- 

  
25,652 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 4,265,182  132,366  (90,139)  -  (100)  4,307,309 
  รวม 4,944,612          4,986,739 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (414,931)  (15,690)  4,229  -  -  (426,392) 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ (2,530,178)  (134,126)  67,292  -  5  (2,597,007) 
เคร่ืองตกแต่ง  ติดตั้ง และอุปกรณ์
ส านกังาน 

(97,019)  (6,217)  3,960  -  72  (99,204) 

ยานพาหนะ (6,140)  (712)  2,064  -  -  (4,788) 
  รวม (3,048,268)  (156,745)  77,545  -  77  (3,127,391) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 1,896,344          1,859,348 
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(หน่วย:พนับาท) 
      งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดตามบญัชี   จ านวนท่ี

เพ่ิมข้ึน 
 จ านวนท่ี

ลดลง 
 โอนเขา้  ยอดตามบญัชี  

 ณ วนัท่ี 1      (โอนออก)  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม 2563        ธนัวาคม 2563 
ราคาประเมิน          
ท่ีดิน          
 - ราคาทุนเดิม 21,920  -  -  -  21,920 
 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ท่ีดิน 

657,510  258,570  -  -  916,080 

รวมท่ีดิน - ราคาประเมิน 679,430  258,570  -  -  938,000 
ราคาทุน          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 626,967  -  -  1,430  628,397 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 3,536,526  7,624  (47,384)  69,581  3,566,347 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์
ส านกังาน 

109,365  1,709  (4,611)  2,394  108,857 

ยานพาหนะ 7,838  3,956  (3,370)  -  8,424 
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้งและงาน 
 ระหวา่งก่อสร้าง 

 
25,652 

  
222,907 

  
- 

  
(73,405) 

  
175,154 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 4,306,348  236,196  (55,365)  -  4,487,179 
  รวม 4,985,778        5,425,179 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (426,392)  (16,035)  -  -  (442,427) 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ (2,597,007)  (127,085)  40,412  -  (2,683,680) 
เคร่ืองตกแต่ง  ติดตั้ง และอุปกรณ์
ส านกังาน 

(98,375)  (5,985)  4,601  -  (99,759) 

ยานพาหนะ (4,789)  (1,503)  3,370  -  (2,922) 
  รวม (3,126,563)  (150,608)  48,383  -  (3,228,788) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 1,859,215        2,196,391 
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(หน่วย:พนับาท) 
      งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดตามบญัชี   จ านวนท่ี

เพ่ิมข้ึน 
 จ านวนท่ี

ลดลง 
 โอนเขา้  ยอดตามบญัชี  

 ณ วนัท่ี 1      (โอนออก)  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม 2562        ธนัวาคม 2562 
ราคาประเมิน          
ท่ีดิน          
 - ราคาทุนเดิม  21,920  -  -  -  21,920 
 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ท่ีดิน 

657,510  -  -  -  657,510 

รวมท่ีดิน - ราคาประเมิน 679,430  -  -  -  679,430 
ราคาทุน          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 626,867  -  (4,364)  4,464  626,967 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 3,385,508  6,860  (79,723)  223,881  3,536,526 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์
ส านกังาน 

105,853  4,581  (3,860)  2,791  109,365 

ยานพาหนะ 8,033  1,869  (2,064)  -  7,838 
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้งและงาน 
 ระหวา่งก่อสร้าง 

 
137,733 

  
119,055 

  
- 

  
(231,136) 

  
25,652 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 4,263,994  132,365  (90,011)  -  4,306,348 
  รวม 4,943,424        4,985,778 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (414,931)  (15,690)  4,229  -  (426,392) 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ (2,530,179)  (134,120)  67,292  -  (2,597,007) 
เคร่ืองตกแต่ง  ติดตั้ง และอุปกรณ์
ส านกังาน 

(96,189)  (6,020)  3,834  -  (98,375) 

ยานพาหนะ (6,140)  (713)  2,064  -  (4,789) 
  รวม (3,047,439)  (156,543)  77,419  -  (3,126,563) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 1,895,985        1,859,215 

 
อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 มีจ  านวน 1,993.86 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 1,929.25 ลา้นบาท) 
เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดป้ระเมินราคาท่ีดินใหม่ โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ (บริษทั 

อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากดั) บริษทัไดบ้นัทึกมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน จ านวน 938 ลา้นบาท ซ่ึง
ท่ีดินมีราคาทุนเดิม 22 ลา้นบาท และมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 916 ลา้นบาท มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าจากวิธีเปรียบเทียบกบัขอ้มูลตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรม โดยน าราคาขายของท่ีดินท่ี
เปรียบเทียบกนัได้ในบริเวณใกล้เคียงกนัมาปรับปรุงด้วยความแตกต่างของคุณสมบติัส าคญั เช่น ขนาดของ



120 
 

อสังหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง และรูปร่างของท่ีดิน  ซ่ึงถือเป็นการจดัล าดบัชั้นของการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ใน
ระดบัท่ี 2 ตามการอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28.7 

ในปี 2563 และ 2562 บริษทัไดบ้นัทึกดอกเบ้ียเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยจ์  านวน 1.32 ลา้น
บาท และ 0.26 ลา้นบาท ตามล าดบั ตน้ทุนการกูย้ืมน้ีเป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป 
โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของเงินกู้ทั้งส้ินท่ีกู้มาเพื่อ
วตัถุประสงคท์ัว่ไปในอตัราร้อยละ 3.09 ต่อปี และร้อยละ 2.10 ต่อปี ตามล าดบั 

 
12.  สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า 

       สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริษทั  

  อาคาร  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  -  - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
    ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  40,150 

 
5,952 

 
46,102 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  40,150  5,952  46,102 
เพ่ิมระหวา่งปี  145  11,606  11,751 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี  (498)  -  (498) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  39,797  17,558  57,355 

       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  -  - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
    ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  - 

 
- 

 
- 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  (14,118)  (4,876)  (18,994) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมของส่วนท่ีตดัจ าหน่าย  498  -  498 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  (13,620)  (4,876)  (18,496) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  -  - 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  40,150  5,952  46,102 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  26,177  12,682  38,859 
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  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดง

ไดด้งัน้ี 
      (หน่วย:พนับาท) 

  งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
     ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

  
42,066 

เพ่ิมข้ึน  11,748 
เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย  1,437 
เงินจ่ายช าระ  (19,850) 
ลดลงจากการยกเลิกสญัญา  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  35,401 

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  (19,344) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  16,057 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 18,994  18,994 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,437  1,437 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 7,009  5,789 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 1,460  1,460 

  รวม 28,900  27,680 
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  13.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  ยอดตาม

บญัชี 
 ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2563 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ 

(โอนออก) 
 ผลต่างการ

แปลงค่างบ
การเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2563 
ราคาทุน            
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 64,026  1,955  -  738  55  66,774 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่ง
ติดตั้ง 

630  108  -  (738)  -  - 

         รวม 64,656  2,063  -  -  55  66,774 
หกั ตดัจ าหน่ายสะสม (46,488)  (5,039)  -  -  (49)  (51,576) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  (4,200)  -  -  -  (4,200) 
สุทธิ 18,168          10,998 

 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  ยอดตาม

บญัชี 
 ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2562 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ 

(โอนออก) 
 ผลต่างการ

แปลงค่างบ
การเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2562 
ราคาทุน            
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 74,027  2,404  (13,326)  995  (74)  64,026 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่ง
ติดตั้ง 

681  944  -  (995)  -  630 

         รวม 74,708  3,348  (13,326)  -  (74)  64,656 
หกั ตดัจ าหน่ายสะสม (55,440)  (4,407)  13,308  -  51  (46,488) 
สุทธิ 19,268          18,168 

     (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดตามบญัชี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2563 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ 

(โอนออก) 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 62,759  1,955  -  7,738  72,452 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่ง
ติดตั้ง 

2,030  5,708  -  (7,738)  - 

         รวม 64,789  7,663  -  -  72,452 
หกั ตดัจ าหน่ายสะสม (45,711)  (5,597)  -  -  (51,308) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  (4,200)  -  -  (4,200) 
สุทธิ 19,078        16,944 
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(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดตามบญัชี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2562 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ 

(โอนออก) 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 73,178  2,404  (13,326)  503  62,759 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่ง
ติดตั้ง 

343  2,190  -  (503)  2,030 

         รวม 73,521  4,594  (13,326)  -  64,789 
หกั ตดัจ าหน่ายสะสม (54,951)  (4,068)  13,308  -  (45,711) 
สุทธิ 18,570        19,078 

 
14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน   

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 790,000  655,000 

รวม 790,000  655,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศเป็นสกุลเงิน
บาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.35 – 3.85 ต่อปี 
(2562 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.69 - 1.71  ต่อปี)  

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากมี
ระยะเวลาครบก าหนดท่ีสั้ น ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2 ของล าดบัขั้นมูลค่ายุติธรรมตามท่ีอธิบายไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28.7 

 
15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 78,908  137,044  78,908  137,044 
เจา้หน้ีอ่ืน      - กิจการอ่ืน 39,194  40,193  38,941  34,165 

             - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
                          (หมายเหตุ 6.4) 

 
677 

  
685 

  
4,200 

  
2,948 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 16,934  7,825  16,679  6,880 
ค่าพลงังานคา้งจ่าย 11,889  8,347  11,889  8,347 
ค่านายหนา้และส่วนลดคา้งจ่าย 7,504  13,249  7,557  13,249 
เงินเดือนและโบนสัคา้งจ่าย 2,222  33,202  2,222  32,241 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 36,219  28,878  34,875  26,995 

 รวม 193,547  269,423  195,271  261,869 
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16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2563  2562 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินยกมาตน้ปี 102,292  185,373 
เงินกูเ้พ่ิม 200,000  100,000 
จ่ายช าระคืน (2,292)  (183,081) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินคงเหลือปลายปี 300,000  102,292 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  35,892 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดช าระเกินหน่ึงปี 300,000  66,400 

 
  ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกูย้มืระยะยาว ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2563  2562 

ครบก าหนดภายใน 1 ปี -  35,892 
ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 300,000  66,400 
 300,000  102,292 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินประกอบดว้ย 
1) วงเงินกูย้มืจ  านวน 300 ลา้นบาท 
  เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 บริษทัไดท้  าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงใน

สกุลเงินบาทโดยมีวงเงินกูย้ืมจ านวน 300 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี นบัตั้งแต่วนัเบิก
เงินกูค้ร้ังแรก โดยตอ้งช าระให้เสร็จส้ินภายในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2567 โดยมีระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงิน
ตน้เม่ือครบ 7 เดือนนบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรกและบริษทัตอ้งจ่ายช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน ส่วนดอกเบ้ีย
ช าระเป็นรายเดือนโดยในปีท่ี 1 - 5 มีดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราร้อยละคงท่ี และมีขอ้จ ากัด
เก่ียวกบัการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้มื 
  เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 บริษทัไดรั้บการอนุมติัให้พกัการช าระหน้ีเงินกูเ้ป็นระยะเวลาหกเดือน
ตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส              
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยให้ช าระเฉพาะดอกเบ้ียและคิดอตัรา
ดอกเบ้ียต่อปีคงเดิม เม่ือครบระยะเวลาพกัการช าระหน้ี บริษทัตอ้งช าระหน้ีตามเง่ือนไขในสัญญาเดิม             
ทุกประการ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2563  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดรั้บการ
อนุมติัใหพ้กัการช าระหน้ีเงินกูต่้ออีกเป็นระยะเวลาสิบสองเดือน โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 25 มกราคม 2564 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ  านวนเงินกูผู้กพนัตามสัญญาเงินกูย้ืมมีมูลค่าคงคา้งจ านวน 300 ลา้นบาท            
( 2562 : จ านวนเงินกูผ้กูพนัตามสัญญาเงินกูย้มืมีมูลค่าคงคา้งจ านวน 100 ลา้นบาท) 
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2) วงเงินกูย้มืจ  านวน 535 ลา้นบาท 
  เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 บริษทัได้ท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ง

เดียวกบั 1) ในสกุลเงินบาทโดยมีวงเงินกูย้ืมจ านวน 535 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี 
โดยตอ้งช าระให้เสร็จส้ินภายในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงมีระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินตน้ในปีท่ี 1 - 2 
ส่วนในปีท่ี 3 - 5 บริษทัตอ้งจ่ายช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน และช าระคืนเงินตน้ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดใน
งวดสุดทา้ย ส่วนดอกเบ้ียช าระเป็นรายเดือน โดยในปีท่ี 1 - 2 มีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ี และในปีท่ี 3 - 5 
มีดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราร้อยละคงท่ี  

  เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 บริษทัไดท้  าสัญญาเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อนช าระหน้ีในจ านวน
เงินตน้ท่ีจ่ายช าระคืนเป็นรายเดือนและขยายระยะเวลาช าระหน้ีเงินกูโ้ดยใหช้ าระคืนให้เสร็จส้ินภายในวนัท่ี 
6 ธนัวาคม 2564 

  เม่ือเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัไดท้  าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู ้โดยเปล่ียนแปลงจ านวนเงิน
ตน้ท่ีจ่ายช าระคืนเป็นรายเดือนเพิ่มข้ึน โดยใหช้ าระคืนใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนตุลาคม 2563 

  เม่ือเดือนสิงหาคม 2562 บริษทัไดท้  าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู ้โดยเปล่ียนแปลงจ านวนเงิน
ตน้ท่ีจ่ายช าระคืนเป็นรายเดือนเพิ่มข้ึน โดยใหช้ าระคืนใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน 2562 

  บริษทัไดช้ าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียครบแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2562 และไดด้ าเนินการไถ่
ถอนท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีน าไปค ้าประกนัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 

 
3) วงเงินกูย้มืจ  านวน 23 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้  าสัญญากูย้มืเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศอีกแห่งหน่ึงใน
สกุลเงินบาทโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนและด าเนินงานอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทนโรงงาน 
มีวงเงินกูย้ืมจ านวน 23 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีเง่ือนไขการเบิกเงินกูย้ืมภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
บริษทัตอ้งจ่ายช าระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสรวม 16 งวด งวดแรกช าระในวนัท าการสุดทา้ยของเดือน
ธนัวาคม 2559 ส่วนดอกเบ้ียช าระเป็นรายเดือน โดยช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียใหเ้สร็จส้ินในเดือนท่ี 54 นบั
แต่เดือนท่ีมีการรับเงินกูห้รือไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีท าสัญญาแลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก าหนดก่อน โดยมี
ดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราร้อยละคงท่ี ทั้งน้ี บริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืดงักล่าวตามเง่ือนไข เป็น
จ านวน 19 ลา้นบาท 

  บริษทัไดช้ าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียครบแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 

4) วงเงินกูย้มืจ  านวน 12 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้  าสัญญากูย้มืเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งเดียวกบั 

3) ในสกุลเงินบาทโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอนุรักษพ์ลงังานตามเง่ือนไข
ของโครงการท่ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานก าหนด มีวงเงินกูย้มืจ  านวน 12 ลา้นบาท เงิน
กูย้มืดงักล่าวมีเง่ือนไขการเบิกเงินกูย้ืมภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และมีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลา 
5 ปี โดยตอ้งช าระให้เสร็จส้ินภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัตอ้งจ่ายช าระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส 
ส่วนดอกเบ้ียช าระเป็นรายเดือน โดยมีดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายสุัญญาเงินกูย้ืม ทั้งน้ี บริษทัได้
เบิกใชเ้งินกูย้มืดงักล่าวตามเง่ือนไข เป็นจ านวน 12 ลา้นบาท 
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 บริษทัไดช้ าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียครบแลว้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (2562 : จ  านวนเงินกู้
ผกูพนัตามสัญญาเงินกูย้มืมีมูลค่าคงคา้งจ านวน 2 ลา้นบาท)   

 
 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562 

เงนิกู้ยืมระยะยาว    

อตัราคงท่ี -  2,292 
อตัราลอยตวั 300,000  100,000 

 300,000  102,292 

   
 อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

 ร้อยละ )ต่อปี(  

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562 

เงินกูย้มืระยะยาว 2.75  3.50 
 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั มีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบัราคา

ตามบญัชี ส่วนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบั
ราคาตามบญัชี เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัของเงินกูย้ืมท่ีมีก าหนดระยะเวลาช าระคืนใกลเ้คียงกบัเงิน
กูย้มืของกลุ่มบริษทั มีอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีระบุตามสัญญา ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 
2 ของล าดบัขั้นมูลค่ายติุธรรมตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28.7 

 
17. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะหักกลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้
ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวตาม
วธีิหน้ีสินโดยบริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 และบริษทัยอ่ยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 - 30.9 

สินทรัพย ์ )หน้ีสิน (ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีไดแ้สดงในงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 
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  (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 ยอดตามบญัชี  รายได ้ )ค่าใชจ่้าย (ในระหวา่งปี   ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2563 

 ในงบก าไร
ขาดทุน 
เบ็ดเสร็จ 

 ในงบก าไร
ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  :        
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  596  -  596 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ สินคา้เคล่ือนไหวชา้

และลา้สมยั 
4,931  7,949  -  12,880 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  840  -  840 
หน้ีสินเงินคืนสุทธิจากในสินคา้ท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืน 
     จากลูกคา้ 

 
- 

  
580 

  
- 

  
580 

ส ารองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 25,919  (3,968)  (2,739)  19,212 
ขาดทุนทางภาษี -  48,826  -  48,826 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  116  -  116 
ส่วนลดการขายคา้งจ่าย 807  (794)  -  13 

รวม 31,657  54,145  (2,739)  83,063 
การหกักลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกนั (30,850)      (83,050) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 807      13 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ค่าเส่ือมราคาทางบญัชีต ่ากวา่ค่าเส่ือมราคา
ทางภาษี 

(93,560)  4,766  -  (88,794) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (131,502)  -  (51,714)  (183,216) 
รวม (225,062)  4,766  (51,714)  (272,010) 
การหกักลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกนั 30,850      83,050 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (194,212)      (188,960) 
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(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั  
 ยอดตามบญัชี  รายได ้ )ค่าใชจ่้าย (ในระหวา่งปี   ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2563 

 ในงบก าไร
ขาดทุน 
เบ็ดเสร็จ 

 ในงบก าไร
ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  :        
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  596  -  596 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ สินคา้เคล่ือนไหวชา้

และลา้สมยั 
4,931  7,949  -  12,880 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  840  -  840 
หน้ีสินเงินคืนสุทธิจากในสินคา้ท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืน 
     จากลูกคา้ 

 
- 

  
580 

  
- 

  
580 

ส ารองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 25,919  (3,968)  (2,739)  19,212 
ขาดทุนทางภาษี -  48,826  -  48,826 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  116  -  116 

รวม 30,850  54,939  (2,739)  83,050 
การหกักลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกนั (30,850)      (83,050) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ -      - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ค่าเส่ือมราคาทางบญัชีต ่ากวา่ค่าเส่ือมราคา
ทางภาษี 

(93,560) 
 

4,766  -  (88,794) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (131,502)  -  (51,714)  (183,216) 
รวม (225,062)  4,766  (51,714)  (272,010) 
การหกักลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกนั 30,850      83,050 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (194,212)      (188,960) 

    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีจะรับรู้ก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัจะไดใ้ชผ้ลประโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 

 
18.  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ดงัน้ี 
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(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2563  2562 
 ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 129,594  98,052 
    
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,687  13,771 
ตน้ทุนบริการในอดีต -  22,868 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,050  2,692 
 12,737  39,331 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (3,802)  1,199 
- ขอ้สมมติทางการเงิน 3,170  9,994 
- ปรับปรุงจากประสบการณ์ (13,065)  (6,988) 

 (13,697)  4,205 
    
ผลประโยชนจ่์าย (32,575)  (11,994) 
 (32,575)  (11,994) 
    
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานปลายปี 96,059  129,594 

  
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดล้งราชกิจจานุเบกษาแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 โดยก าหนดอตัรา

ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชย
ไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขในโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
หลงัออกจากงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแก้ไข
โครงการดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุและตน้ทุนบริการในอดีต
เพิ่มข้ึน จ านวน 22.87 ลา้นบาท 

    
   ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2563  2562 
อตัราคิดลด 1.20  2.37 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 4.00  5.00 

 อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  0.00 - 16.00 
(จ าแนกตามช่วงอาย)ุ 

 0.00 - 16.00 
(จ าแนกตามช่วงอาย)ุ 

 อตัราการมรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย 
พ .ศ.  2560 

 ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย 
พ .ศ.  2560 
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   การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
    ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (7,202)  8,201 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 6,840  (6,149) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  (7,609)  4,671 
อตัราการมรณะ 351  (349) 

 
ในระหว่างปี 2562 อตัราดอกเบ้ียระยะยาวปรับลดลงอย่างมาก ส่งผลต่ออตัราคิดลดท่ีนักคณิตศาสตร์

ประกันภัยตั้ งสมมติฐานไว้จากอัตราร้อยละ 2.37 เป็น 1.46  กลุ่มบริษัทได้พิจารณาบันทึกภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนเงิน 10.27 ล้านบาท และรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ยจ านวนเดียวกนั และส าหรับขอ้มูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจมีการเปล่ียนไปจากท่ี
ไดแ้สดงไว ้ 

 
   การวเิคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุทีก่ าหนดไว้ 

   (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562 

ภายใน 1 ปี 14,071  8,649 
เกินกวา่ 1 ปี - 5 ปี 30,884  50,149 
เกินกวา่ 5 ปี 343,927  513,264 

 รวม 388,882  572,062 

 
19.  ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 2535 บริษทัตอ้งส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิหลงัจากหกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา )ถา้มี (จนกวา่ส ารองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  10 ของ
ทุนจดทะเบียน ส ารองน้ีไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้
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20. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
  20.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
         ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย  

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 753  4,121  191  3,883 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (58,911)  (892)  (59,705)  (3,220) 
 รวม (58,158)  3,229  (59,514)  663 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของ 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน : 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
2,739   

841   
2,739   

841 
ผลก าไรจากการตีราคาท่ีดินใหม่ 51,714  -  51,714  - 
 รวม 54,453  841  54,453  841 

 
 
20.2 การกระทบยอดระหวา่งจ านวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 จ านวนภาษี 

)พนับาท(  
 อตัราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี 

)พนับาท(  
 อตัราภาษี  

(%) 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี (304,053)    21,363   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ (60,811)  20.00  4,273  20.00 
รายการกระทบยอด        
    ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามา 
        หกัในการค านวณก าไรทางภาษี 

       

- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายใน
การค านวณก าไรทางภาษี 3,399  (1.12)  1,908  8.93 

    ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือก าไรท่ีไม่ตอ้ง 
        น ามาค านวณก าไรทางภาษีและค่าใชจ่้ายท่ีหกัเป็น 
        รายจ่ายไดเ้พ่ิมในทางภาษี 

 
 

(3,976) 

  
 

1.31 

  
 

(2,542) 

  
 

(11.90) 
 ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากความแตกต่าง 
  ของอตัราภาษีส าหรับบริษทัยอ่ย 3,230  (1.06)  (410)  (1.92) 
รวมรายการกระทบยอด 2,653  (0.87)  (1,044)  (4.89) 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (58,158)  19.13  3,229  15.11 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2563  2562 
 จ านวนภาษี 

)พนับาท(  
 อตัราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี 

)พนับาท(  
 อตัราภาษี  

(%) 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี (290,756)    12,217   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ (58,151)  20.00  2,443  20.00 
รายการกระทบยอด        
    ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามา 
        หกัในการค านวณก าไรทางภาษี 

       

- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายใน
การค านวณก าไรทางภาษี 2,077  (0.71)  762  6.24 

    ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือก าไรท่ีไม่ตอ้ง 
        น ามาค านวณก าไรทางภาษีและค่าใชจ่้ายท่ีหกัเป็น 
        รายจ่ายไดเ้พ่ิมในทางภาษี 

 
 

(3,440) 

  
 

1.18 

  
 

(2,542) 

  
 

(20.81) 
รวมรายการกระทบยอด (1,363)  0.47  (1,780)  (14.57) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (59,514)  20.47  663  5.43 

 

21. การบริหารจัดการทุน 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ

ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย
อ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุน้ 
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินรวมมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.88:1 
และ 0.72:1  ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินเฉพาะบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
เท่ากบั 0.88:1 และ 0.73:1 ตามล าดบั 

 
22. เงินปันผลจ่าย 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติ
อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัรา
หุน้ละ 0.57 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 12.16 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้น
แลว้ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติั
ให้จ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานส าหรับปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.57 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 12.16ลา้นบาท 
บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 
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23. ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงน ้ าหนกัท่ีถือในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ซ่ึงมีจ านวน 21,330,715 หุ้น กลุ่มบริษทัไม่
มีเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาอ่ืนท่ีก่อหุ้นสามญัเทียบเท่า  

 
24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใช้จ่ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดงัต่อไปน้ีไดจ้ดัประเภทตามลกัษณะ 
ซ่ึงรวมไวใ้นก าไรก่อนภาษีเงินได ้

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 97,362  (15,718)  97,200  (18,779) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 184,817  378,769  184,817  378,769 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 386,048  532,356  373,071  511,048 
ค่าพลงังาน 160,609  335,419  160,570  335,370 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 174,754  161,152  175,199  160,611 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 57,224  131,370  57,004  130,891 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 59,285  -  58,570  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 275,167  335,989  281,053  327,992 
 1,395,266  1,859,337  1,387,484  1,825,902 

 
25. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนซี
ไอเอ็มบี -พรินซิเพิล จ  ากดั และจะจ่ายให้พนกังานในกรณีท่ีลาออกจาก งานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบใหก้บักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพเป็นจ านวนเงิน 9.86 ลา้นบาท และ 11.28 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
26.   สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตผลิตภณัฑแ์กว้ ดงัน้ี  

เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน 63-0275-1-07-1-0 
ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 
ประเภทกิจกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม ประเภท 2.4.2 : กิจการผลิตผลิตภณัฑแ์กว้  
สิทธิประโยชน์ท่ีส าคญัท่ีไดรั้บตามบตัรส่งเสริมการลงทุน  
1. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ตอ้งน าเขา้ภายในวนัท่ี 5 มีนาคม 2566 
2. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ   
      กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนรวมกนัไม่     
      เกิน 72 ลา้นบาท มีก าหนดเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีมีรายไดภ้ายหลงัจาก 
      ไดรั้บบตัรส่งเสริม  
 

ยงัไม่เร่ิมด าเนินการ 
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 ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดใน
บตัรส่งเสริม   

27. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
กิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองแก้วส าหรับใช้บนโต๊ะอาหารส าหรับตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยเ์ดียวกนั กิจการมีเพียงหน่ึงส่วนงานท่ีรายงานคือ โรงผลิต ส่วนงาน
ท่ีรายงานอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซ่ึงถูกสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน คือกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานเพื่อการจดัสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานใช้ก าไรจากการด าเนินงานในการพิจารณาผลการ
ด าเนินงาน 

 
ยอดขายทางภูมิศาสตร์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

ขายในประเทศ 331,451  496,087  331,430  495,174 
ขายต่างประเทศ 780,224  1,371,121  776,167  1,329,526 

                 รวม 1,111,675  1,867,208  1,107,597  1,824,700 

 
28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ เงินกูย้มื
ระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และ
มีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี  

 
 28.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ ความเส่ียงจากตลาด 
)รวมถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา

ดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา (
ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่ม
บริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวธีิการลดผลกระทบท่ีท าใหเ้สียหายต่อผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้กลุ่มบริษทัจึงใชเ้คร่ืองมืออนุพนัธ์
ทางการเงิน เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน  

การจดัการความเส่ียงด าเนินงานโดยส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัเป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติั
โดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียง
ทางการเงินด้วยการร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท 
คณะกรรมการจดัการความเส่ียงจะก าหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมถึงนโยบายส าหรับความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจาก
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อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการให้สินเช่ือ การใชต้ราสารทั้ง
ท่ีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการ
จดัการความเส่ียง 

 
 28.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัด าเนินงานระหวา่งประเทศจึงย่อมมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศซ่ึงเกิดจากสกุลเงินท่ีหลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

กิจการในกลุ่มบริษัทใช้สัญญาอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยมีคู่สัญญาเป็นส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนงาน
บริหารเงินของกลุ่มบริษทัรับผิดชอบในการป้องกนัความเส่ียงของฐานะสุทธิในแต่ละสกุลเงินโดยใช้
สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้โดยมีคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนั
เก่ียวเน่ืองจากการท่ีกลุ่มบริษทัมีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย:พนัหน่วยในเงินตราต่างประเทศ) 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 562  24,372 77  188 29.9083  29.9794 
ยโูร 89  85  144  34  36.9664  33.5795 
หยวน 10,660  15,394  1,327  989  4.5611  4.2629 
เยน 4,214  12,500  -  -  0.2869  0.2723 
รูปีอินเดีย 5,461  12,389  610  2,693  0.3877  0.4043 

 (หน่วย:พนัหน่วยในเงินตราต่างประเทศ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 562  24,372 77  188 29.9083  29.9794 
ยโูร 89  85  144  34  36.9664  33.5795 
หยวน 7,353  7,667  1,062  -  4.5634  4.2558 
เยน 4,214  12,500  -  -  0.2869  0.2723 
รูปีอินเดีย -  -  -  80  -  0.4495 
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  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
  กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวน
ของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงครบก าหนดไม่
เกิน 1 ปี ดงัน้ี 

(หน่วย:ลา้นบาท) 

 มูลค่ายติุธรรม 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2562 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  
12.93 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (30.04 - 30.18 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) 387.48 
9.98 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (29.97 - 30.14 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) 296.85 
4.13 ลา้นเยน (29.19 บาทต่อ 100 เยน) 1.14 

 
28.3 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาด ธุรกรรมทั้งหมดท่ีใช้อนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ียตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูอ้  านวยการฝ่าย
การเงินก่อนเขา้ท ารายการ  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ีย อยา่งไรก็
ตาม เน่ืองจากหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

28.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ี

เหมาะสมเพื่อท าให้เช่ือมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดับท่ี
เหมาะสม โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายจ ากดัวงเงินการท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม 

 
28.5 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

การจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอยา่งรอบคอบหมายถึงการด ารงไวซ่ึ้งเงินสดและหลกัทรัพยท่ี์มี
ตลาดรองรับอยา่งเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอและความสามารถในการบริหาร
ความเส่ียง ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัตั้งเป้าหมายจะด ารงความยืดหยุน่ในการระดมเงินทุนโดยการ
รักษาวงเงินสินเช่ือให้มีความเพียงพอ เน่ืองจากลกัษณะปกติทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเขา้
ออกเป็นจ านวนเงินค่อนขา้งสูง 
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28.6 การบัญชีส าหรับอนุพนัธ์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงส่วนมากจะประกอบดว้ยสัญญา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว จะถูกบนัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
และจะมีการปรับมูลค่าใหแ้สดงในมูลค่ายติุธรรมใหม่ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไรหรือขาดทุนจาก
การปรับมูลค่ายติุธรรมจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน   

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดแ้ก่ราคาตลาดของเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ีรายงาน ซ่ึงราคาดงักล่าวไดแ้สดงมูลค่าปัจจุบนัของเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ 

 
28.7 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

การวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย )ไม่ตอ้งปรับปรุง ( ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง )ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา (หรือโดยออ้ม )ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมา

จากราคา (ส าหรับสินทรัพย์ นั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถ

สังเกตไดจ้ากตลาด )ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้(  
มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 

ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีระยะสั้ นอ่ืน เจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีระยะสั้นอ่ืน มูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบก าหนดท่ีสั้น 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัมีมูลค่าใกลเ้คียงกบั
ราคาตามบญัชี ส่วนเงินกูย้ืมระยะยาว จากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมีมูลค่ามูลค่ายุติธรรม
ใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีสถาบนัการเงิน
ท่ีกลุ่มบริษทัใช้บริการเสนอให้กบัเงินกูย้ืมท่ีมีก าหนดระยะเวลาช าระคืนใกลเ้คียงกบัเงินกูย้ืมของกลุ่ม
บริษทัมีอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีระบุตามสัญญา  

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีเปิดสถานะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562  เป็นสินทรัพยสุ์ทธิจ านวน 4.86 ลา้นบาท 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าก าหนดโดยใช้อตัราตลาดของ
แต่ละสัญญาท่ีค านวณโดยสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน ได้แก่ สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ก าหนดโดยใชอ้ตัราตลาดซ่ึงสะทอ้นความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัท่ีค านวณโดย
สถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน การวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมิน
มูลค่าน้ีใช้ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยูแ่ละอา้งอิงจากประมาณการของกิจการ
เองมาใชน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลระดบัท่ี 2 
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29.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพ่ิม )ลด*(   เพ่ิมข้ึน  การแปลงค่า  ผลต่างจาก  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม 2563      อตัรา  การแปลงค่า  ธนัวาคม 2563 

       แลกเปล่ียน  งบการเงิน   
            

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 655,000  135,000  -  -  -  790,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 102,292  197,708  -  -  -  300,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า** 42,066  (19,850)  13,185  -  -  35,401 

รวม 799,358  312,858  13,185  -  -  1,125,401 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพ่ิม )ลด*(   เพ่ิมข้ึน  การแปลงค่า  ผลต่างจาก  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม 2562      อตัรา  การแปลงค่า  ธนัวาคม 2562 

       แลกเปล่ียน  งบการเงิน   
            

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 585,000  70,000  -  -  -  655,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 185,373  (83,081)  -  -  -  102,292 

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

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 
**ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
(หมายเหตุ 5) 

 
30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

30.1 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณทีีก่ลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า  
30.1.1 กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกไดเ้พื่อการเช่าอาคาร ส านกังานพร้อมส่ิง

อ านวยความสะดวก อุปกรณ์ส านกังาน และยานพาหนะ ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ในอนาคตตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกไดมี้ดงัน้ี  

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 
ไม่เกิน 1 ปี 3,001  45,448  2,382  44,550 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,462  39,406  3,462  39,406 
 รวม 6,463  84,854  5,844  83,956 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง
จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่ม
บริษทัไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับสัญญาเช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
เหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 5 

 30.1.2 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการท าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ มีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี บริษทัตอ้ง
ช าระค่าใชก้๊าซธรรมชาติ และค่าใชท้่อเป็นรายเดือนในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

 30.1.3 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการท าสัญญาซ้ือขายแก๊ส มีระยะเวลาของสัญญา 8 ปี บริษทัตอ้งช าระค่า
ใชอ้อกซิเจนเหลว และค่าบริการบ าบดัน ้าเป็นรายเดือนในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
 

30.2 หนังสือค า้ประกนัจากธนาคาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีกลุ่มบริษทัได้ให้สถาบนั

การเงินในประเทศออกหนงัสือสัญญาค ้าประกนัการขายสินคา้และการใชไ้ฟฟ้าเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน28.29 
ลา้นบาท (2562 : 25.53 ลา้นบาท) 

 
30.3 ภาระผูกพนัฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัฝ่ายทุนจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 22.53 ลา้นบาท (2562 : 184.65 ลา้นบาท) 

 
31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 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) 

2019 
(Million Baht) 

Change 
(%) 

Sales 1,111.68 1,867.21 (40.46) 

       - Domestic Sales 331.45 496.09 (33.19) 

       - Export Sales 780.23 1,371.12 (43.10) 

Foreign exchange gain  - 21.69 (100.00) 

Other income 4.32 9.53 (54.68) 

Total revenues 1,116.00 1,898.43 (41.21) 

Cost of goods sold 706.37 1,242.09 (43.13) 

Temporary shutdown expenses 206.42 123.35 67.35 

Loss on the decline in value of inventory 50.79 9.71 423.06 

Selling expenses 227.48 311.03 (26.86) 

Administrative expenses 144.92 173.16 (16.31) 



142 
 

 
2020 

(Million Baht) 
2019 

(Million Baht) 
Change 

(%) 
Foreign exchange loss 59.29 - 100.00 

Total expenses 1,395.27 1,859.34 (24.96) 

Profit (loss) from operating activities (279.27) 39.09 (814.03) 

Finance costs 24.78 17.73 39.75 

Profit (loss) before income tax expense (304.05) 21.36 (1,53.27) 

Income tax expense (income) (58.16) 3.23 (1,901.11) 

Net profit (loss) for the year (245.89) 18.13 (1,455.99) 

Other comprehensive income (loss) for the year, net of tax 218.98 (6.26) 3,595.34 

Total comprehensive income (loss) for the year (26.91) 11.87 (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) 
2019 

(Million Baht) 
Change 

(%) 
Current Assets 1,191.80 1,342.80 (11.25) 

Non-Current Assets 2,248.00 1,886.40 19.17 

Total Assets 3,439.80 3,229.20 6.52 

Current Liabilities 1,004.90 966.20 4.01 

Non-Current Liabilities 601.10 390.20 54.05 

Total Liabilities 1,606.00 1,356.40 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 

 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 Unit Jan – Dec 2020 Jan – Dec 2019 
Gross Profit Margin % 36.46 33.48 
Operating Profit (loss) Margin % (20.18) 0.42 
Net Profit (loss) Margin % (22.03) 0.96 
Return on equity % (13.27) 0.97 
Basic earnings (loss) per Share Baht / Share (11.53) 0.85 

 

Efficiency Ratio Unit Jan – Dec 2020 Jan – Dec 2019 

Return on Assets % (8.38) 1.20 
 

Liquidity Ratio Unit 31 Dec 2020 31 Dec 2019 

Current Ratio Times 1.19 1.39 
Quick Ratio Times 0.26 0.33 
Average Collection Period Day 56 39 
Inventory Days Day 289 174 
Accounts Payable Days Day 60 44 
Cash Cycle Day 285 169 

 

Leverage & Financial Policy Unit 31 Dec 2020 31 Dec 2019 

Debt to Equity Ratio Times 0.88 0.72 
Interest Coverage Ratio Times (4.22) 11.29 
Debt Service Coverage Ratio Times (0.13) 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 design-

printed 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 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 

Mission Providing Life’s Pleasure with Quality Glassware 

Core Value 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 

 

http://www.ocean-tableware.com/
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Ocean Glass Public Company Limited 

Ocean Glass Trading 
(Shanghai) Co., Ltd.

Ocean Glass Trading India 
Private Limited

Crystal Clear Innovation 
Company Limited

Group Structure of the Company and its subsidiaries 

 

 

 

 

 

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. 
Room 1902, Jin Hang Tower, 83 Wan 
Hang Du Road, Jing An District, 
Shanghai, People’s Republic of China  

Tel :  +8 6 ( 21 (6135 9505   
Fax  : +86 (21) 6135 9428 

Importer and 
Distributor of 

Ocean Glass’s 
Products 

 

USD 
150,000 

 
 

Common 
Share 

5,636 USD 
150,000 

 

5,636 100.00 

Ocean Glass Trading India Private 
Limited 
574 Third Floor, Main Road, Chirag 
Delhi, New Delhi, India 110017 

Tel : +91 (11) 4183 4111   

Business 
engagement as 

permitted by 
laws of India 

INR 
500,000 

 
 

Common 
Share 

50,000 INR  
500,000 

 
 

49,999 
 

99.99 

Crystal Clear Innovation Co., Ltd. 
75/88-91 Sukhumvit 19 (Soi Wattana) 
North Klongtoey, Wattana, Bangkok 
10110 

Research and 
Product 

Development 

Baht 
100,000  

 

Common 
Share 

20,000 Baht 
100,000 

19,998 99.99 

100% 99.99% 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 603-2546  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 3 types 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. 
 

2020 2019 2018 2017 2016 

Actual Capacity (Ton) 27,094 50,310 54,087 50,154 51,944 

Actual Capacity (Million Pieces) 64 121 132 123 126 
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 

Net Profit (Loss)  
Per Share (Baht/Share) 

Dividend Per Share (Baht) Dividend Payout Ratio 
(%) 

2016 4.43 2.22 50 

2017 3.09 1.55 50 

2018 1.15 0.57 50 

2019 0.85 0.57 67 

2020* (11.53) - - 
*Note : Annual dividend payment is subjected to the approval from Shareholders’ Meeting.   
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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  Title 

1. Mr. Chakri Chanruangvanich Chairman of the Board  
Nomination and Remuneration Committee Member 

2. Mr. Kirati Assakul Director 

3. Mr. Woragan Xuto Independent Director  
Chairman of the Audit Committee 

4. Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark Independent Director 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee  
Audit Committee Member 
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Name  Title 

5. Dr. Tatchapol Poshyanonda Independent Director  
Audit Committee Member 

6. Mr. Chaipranin Visudhipol Independent Director  
Audit Committee Member 

7. Mr. Matthew Kichodhan Independent Director 

8. Mr. Naputt Assakul Independent Director  
Nomination and Remuneration Committee Member 

9. Ms. Jariya Sangchaiya 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  

Name Board of 
Directors’ 
Meeting 

Long-Term 
Strategic 
Meeting 

Audit 
Committee’s 

Meeting 

Nomination 
and 

Remuneration 
Committee’s 

Meeting 

Annual 
General 

Meeting of 
Shareholders 

(No. 41) 

1. Mr. Chakri Chanruangvanich 12/12 1/1 - 5/5 1/1 

2. Mr. Kirati Assakul 12/12 1/1 - - 1/1 

3. Mr. Woragan Xuto 12/12 1/1 4/4 - 1/1 

4. Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark 11/12 1/1 3/4 5/5 1/1 

5. Dr. Tatchapol Poshyanonda 10/12 1/1 4/4 - 1/1 

6. Mr. Chaipranin Visudhipol 11/12 1/1 4/4 - 1/1 

7. Mr. Matthew Kichodhan 10/12 0/1 - - 1/1 

8. Mr. Naputt Assakul 10/12 1/0  - 5/5 1/1  

9. Ms. Jariya Sangchaiya 12/12 1/1 - - 1/1 
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Changes in Shareholdings of Directors  

Name 1 January 2020 
(Shares) 

Trading 
during the year 

(Shares) 

31 December 2020 
(Shares) 

1. Mr. Chakri Chanruangvanich - - - 
2. Mr. Kirati Assakul 2,076,330 - 2,076,330 
3. Mr. Woragan Xuto - - - 
4. Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark - - - 
5. Dr. Tatchapol Poshyanonda - - - 
6. Mr. Chaipranin Visudhipol - - - 
7. Mr. Matthew Kichodhan - - - 
8. Mr. Naputt Assakul 94,239 - 94,239 
9. Ms. Jariya Sangchaiya - - - 

The Executive Management   

As of 31 December 2020, the Management of the Company consisted of 5 executives as follows.    

1. Ms. Jariya Sangchaiya  Managing Director 
2. Mrs. Yada Andaris Executive Director - Human Resources 
3. Mr. Uday Verma   Executive Director - Customer & Channel Development 
4. Mr. Sathien Srisaikham Executive Director - Finance & Accounting and Information Technology 
5. Mr. Kritsana Pairoj 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 January 2020 
(Shares) 

Trading 
during the year 

(Shares) 

31 December 2020 
(Shares) 

1. Ms. Jariya Sangchaiya - - - 

2. Mrs. Yada Andaris - - - 

3. Mr. Uday Verma  - - - 

4. Mr. Sathien Srisaikham  - - - 

5. Mr. Kritsana Pairoj - - - 

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  2020 
(Baht) 

2019 
(Baht) 

Board of Directors   
 

Chairman of the Board 81,000 81,000 
Director 45,000 45,000 
Audit Committee      
Chairman of the Audit Committee 25,200 25,200 
Audit Committee Member 18,000  18,000  
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1. Monthly Remuneration  2020 
(Baht) 

2019 
(Baht) 

Nomination and Remuneration Committee      
 Chairman of the Nomination and Remuneration Committee  15,700  15,700  
 Nomination and Remuneration Committee Member 11,200 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. Mr. Kirati Assakul 315,000 - - 315,000 

3. Mr. Woragan Xuto 499,500 279,720 - 779,220 

4. Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark 315,000 126,000 109,900 550,900 

5. Dr. Tatchapol Poshyanonda 315,000 126,000 - 441,000 

6. Mr. Chaipranin Visudhipol 315,000 126,000 - 441,000 

7. Mr. Matthew Kichodhan 315,000 - - 315,000 

8. Mr. Naputt Assakul 315,000 - 78,400 393,400 

9. Ms. Jariya Sangchaiya 499,500 - - 499,500 

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 traveling-
telephone 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.  



 

163 
 

- 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 self-

conduct 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 -None- 

Compliance 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 three-

fourth 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 Business Relationship 

Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. Import and merchandising table 
glassware in China 

Subsidiary 

Ocean Glass Trading India Private Limited  Marketing activities in India Subsidiary  

Crystal Clear Innovation Co., Ltd. Research and development 
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 Co-shareholders and  co-
director 

Key management    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 : Mr. Chakri Chanruangvanich 
Current Position : Chairman of the Board 

Nomination and Remuneration Committee Member 
Age : 64 Years 

Nationality  : Thai  
Education  :  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 

Training, Seminar :  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 
Proportion of Shareholding in the Company (%) : None 
First Appointment Date : April 19, 2005                              

Years of Directorship : 16 Years 
Position in Other Listed Company : 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 

Position in Non-Listed Company : 2018 - 2019   Independent Director, Vice Chairman of the Board, and 
 Chairman of Audit Committee 

  Mena Transport Company Limited 
Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationship with Director or Executives : None 
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Name : Mr. Kirati Assakul 
Current Position : Director 
Age : 62 Years 

Nationality  : Thai 
Education  : - Master’s Degree in Chemical Engineer 

University of Southern California, U.S.A. 
- Bachelor’s Degree in Chemical Engineering 

Queen’s University Ontario, Canada 

Training, Seminar : - Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)   
- Director Certification Program (DCP 27/2003) 

Thai Institute of Directors 
Proportion of Shareholding in the Company (%) : 9.733( Including shares held by spouse) 

First Appointment Date : August 13, 1993      
Years of Directorship : 28 Years 
Position in Other Listed Company : 2010 – Present  Independent Director,  

 Chairman of Risk Management Committee 
 Thai Union Frozen Public Company Limited 

Position in Non-Listed Company : 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. 

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 

Relationship with Director or Executives : Relative with Director 
 

 

  

                                              

3
 As of 30 December 2020 
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Name : Mr. Woragan Xuto 
Current Position : Independent Director 

Chairman of the Audit Committee 
Age : 67 Years 

Nationality  : Thai 
Education  : - Bachelor of Art in Economics 

Chiangmai University 
Training, Seminar : - Director Certification Program (DCP 99/2008) 

Thai Institute of Directors 
Proportion of Shareholding in the Company (%) : None 
First Appointment Date : February 27, 2007                  

Years of Directorship : 14 Years 
Position in Other Listed Company : 2020 – Present Independent Director 

 Member of the Audit Committee 
 Member of Nomination and Remuneration Committee  
 Leo Global Logistics Public Company Limited 

Position in Non-Listed Company : 2011 - 2012  Consultant 
  SCG Chemical Group 
2009 - 2011   Managing Director 
  SCG Experiences Company Limited  
2007 - 2008   Director –Distribution 
  SCG Distribution Company Limited 

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationship with Director or Executives : None 
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Name : Dr. Chatchawin  Charoen-Rajapark 
Current Position : Independent Director 

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee    
Audit Committee Member 

Age : 60 years 

Nationality  : Thai 
Education  : - Ph.D. in Management  

- Master’s Degree in Management 
- Bachelor’s Degree in Electrical Engineering 

Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. 
Training, Seminar : - 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  
Proportion of Shareholding in the Company (%) : None 
First Appointment Date : April 19, 2005     

Years of Directorship : 16 years 
Position in Other Listed Company : 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 

Position in Non-Listed Company : 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. 

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 

Relationship with Director or Executives : None 
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Name : Dr. Tatchapol Poshyanonda 
Current Position : Independent Director  

Audit Committee Member 
Age : 55 Years 

Nationality  : Thai 
Education  : - 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 

Training, Seminar : - Director Certification Program (DCP120/2009)  
- Director Accreditation Program (DAP 68/2008) 

Thai Institute of Directors 
Proportion of Shareholding in the Company (%)  None 
First Appointment Date : February 22, 2005 

Years of Directorship : 16 Years 
Position in Other Listed Company : 2020 – Present Independent Director  

  BEC World Public Company Limited 

Position in Non-Listed Company : 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) 

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationship with Director or Executives : None 
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Name : Mr. Chaipranin Visudhipol 
Current Position : Independent Director 

Audit Committee Member 
Age : 61 Years 

Nationality  : Thai 
Education  : - Master’s Degree in Advertising School of the Art  

- Institute of Chicago, U.S.A.  
- Bachelor’s Degree in Education 

Chulalongkorn University 

Training, Seminar : - Director Certification Program (DCP 88/2007) 
Thai Institute of Directors 

Proportion of Shareholding in the Company (%) : None 

First Appointment Date : January 23, 2007             
Years of Directorship : 14 Years 
Position in Other Listed Company : 2015 – Present  Independent Director 

 Chairman of the Nomination and Remuneration 
 Committee  
 Chairman of Corporate Governance Committee 
 Wave Entertainment Public Company Limited  

Position in Non-Listed Company : 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 

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationship with Director or Executives : None 
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Name : Mr. Matthew Kichodhan 
Current Position : Independent Director 
Age : 54 Years 
Nationality  : Thai 

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

- Bachelor of Commerce, 
University of Toronto, Canada 

Training, Seminar : - 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 

Proportion of Shareholding in the Company (%) : None 
First Appointment Date : February 27, 2007                       
Years of Directorship : 14 Years 

Position in Other Listed Company : 2013 – Present   Chairman and Chief Executive Officer 
 Wave Entertainment Public Company Limited 
2007 – Present   Director 
  BEC World Public Company Limited  

Position in Non-Listed Company : 2017 – Present  Director 
  BBGI Company Limited 

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationship with Director or Executives : None 
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Name : Mr. Naputt Assakul 
Current Position : Director 

Nomination and Remuneration Committee Member 
Age : 44 Years 

Nationality  : Thai 
Education  : - 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. 

Training, Seminar : - 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  

Proportion of Shareholding in the Company (%)  0.44 
First Appointment Date : June 10, 2002 
Years of Directorship : 19 Years 

Position in Other Listed Company : None 
Position in Non-Listed Company : 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 

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationship with Director or Executives : Relative with Director 
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Name : Ms. Jariya  Sangchaiya 
Current Position : Managing Director  
Age : 54 Years 
Nationality  : Thai 

Education  : - 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 

Training, Seminar : - 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 

Proportion of Shareholding in the Company (%) : None 
First Appointment Date : 21 March 2018                   
Years of Directorship : 3 Years 

Position in Other Listed Company : None 
Position in Non-Listed Company : 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 

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 

Relationship with Director or Executives : None 
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EXECUTIVES PROFILE 
Name : Ms. Jariya  Sangchaiya 
Current Position : Managing Director  
Age : 54 Years 
Education  : - 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 

Training, Seminar : - 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 

Work Experiences   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 

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%) 

: None 

Illegal record in last 10 years : None 
Relationship with Director or Executive 
Management 

: None 
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Name : Mrs. Yada  Andaris 
Current Position : Executive Director - Human Resources 
Age : 55 Years 

Education : - Master’s Degree in Business Administration,  
- Bachelor’s Degree in Commerce,  

Chulalongkorn University 
Training, Seminar :  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 
Work Experiences : 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 

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%) 

: None 

Illegal record in last 10 years : None 

Relationship with Director or Executive 
Management 

: None 
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 Name : Mr. Sathien Srisaikham 
Current Position : Executive Director – Finance and Accounting, and Information Technology 
Age : 54 Years 
Education : - M.Econ. (Business Economics) Major Financial Business 

The National Institute of Development Administration  
- B.B.A. Accounting 

Ramkhamhaeng University 
Training, Seminar : - 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 

Work Experiences : 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) 

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%) 

: None 

Illegal record in last 10 years : None 

Relationship with Director or Executive 
Management 

: None 
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Name : Mr. Uday Verma 
Current Position : Executive Director – Customer & Channel Development 
Age : 48 years 
Education : - Digital Marketing Strategies,  

Harvard Extension School, Boston, USA 
- Master of Business Administration  

Louisiana Tech University, LA, USA 

Training, Seminar : - SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology  
Organized by Simplework 

- Advanced Leadership 
- 7 Habits of Highly Successful People 

Walton Institute of Retail 
Work Experiences : 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 
Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%) 

: None 

Illegal record in last 10 years : None 

Relationship with Director or Executive 
Management 

: None 
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Name : Mr. Kritsana Pairoj 
Current Position : Executive Director - Manufacturing 
Age : 44 Years 
Education : - 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 
Training, Seminar : - 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 

Work Experiences : 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  : Mrs. Rakdee Pakdeechumpol 
Current Position : Company Secretary and Corporate Risk Manager 
Age : 46 Years 
Education : - Master of Science Program in Corporate Governance (MSCG) 

Chulalongkorn University 
- Bachelor of Arts, Major in English 

Thai Chamber of Commerce University (UTCC) 

Training, Seminar : - 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 

Work Experiences : 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 non-
compliance. 

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.   

  



198 
 

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 20 , 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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Notes 2020 2019 2020 2019

Cash and cash equivalents 7 102,676 51,293 88,469 13,691
Trade and other receivables 6, 8 155,949 267,936 156,048 268,636
Short-term loan to subsidiaries 6 -                     -                     3,500 10,000
Inventories 9 911,420 1,003,748 911,366 1,003,532
Value added tax receivables 16,564 11,303 16,564 11,303
Derivative assets 5, 28 -                     4,859 -                     4,859
Other current assets 5,194 3,632 3,685 3,576

1,191,803 1,342,771 1,179,632 1,315,597

Investments in subsidiaries 10 -                     -                     6,000 6,000
Property, plant and equipment 11 2,196,414 1,859,348 2,196,391 1,859,215
Right-of-use assets 5, 12 38,859 -                     38,859 -                     
Intangible assets 13 10,998 18,168 16,944 19,078
Deferred tax assets 17 13 807 -                     -                     
Other non-current assets 1,669 8,116 824 6,833

Total non-current assets 2,247,953 1,886,439 2,259,018 1,891,126
Total assets 3,439,756 3,229,210 3,438,650 3,206,723

Notes to financial statements form an integral part of these statements

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated The Company Only

Total current assets

Non-current assets

AS AT DECEMBER 31, 2020

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Assets
Current assets



 

207 
 

 
 
 

Notes 2020 2019 2020 2019

Current liabilities
Short-term loans from financial institutions 14 790,000             655,000             790,000             655,000             
Trade and other payables 6, 15 193,547             269,423             195,271             261,869             
Current portion of long-term loans
from financial institutions 16 -                     35,892               -                     35,892               

Current portion of lease liabilities 5, 12 19,344               -                     19,344               -                     
Other current liabilities 2,038                 5,867                 1,821                 7,030                 

Total current liabilities 1,004,929          966,182             1,006,436          959,791             

Non-current liabilities
Long-term loans from financial institutions 16 300,000             66,400               300,000             66,400               
Lease liabilities 5, 12 16,057               -                     16,057               -                     
Deferred tax liabilities 17 188,960             194,212             188,960             194,212             
Employee benefit obligations 18 96,059               129,594             96,059               129,594             

Total non-current liabilities 601,076             390,206             601,076             390,206             
Total liabilities 1,606,005          1,356,388          1,607,512          1,349,997          

Notes to financial statements form an integral part of these statements

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated The Company Only

Liabilities and shareholders’ equity

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONT.)

AS AT DECEMBER 31, 2020
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Notes 2020 2019 2020 2019

Shareholders’ equity
Share capital
Authorised share capital
Ordinary shares, 50,000,000 shares 
of par Baht 10 each 500,000 500,000 500,000 500,000

Issued and paid-up share capital
Ordinary shares, 21,330,715 shares 
of paid-up Baht 10 each 213,307 213,307 213,307 213,307

Premium on share capital 302,807 302,807 302,807 302,807
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve 19 50,000 50,000 50,000 50,000

Unappropriated 536,870 783,967 532,160 764,604
Other components of equity 730,767 522,741 732,864 526,008

Total shareholders’ equity 1,833,751 1,872,822 1,831,138 1,856,726
Total liabilities and shareholders’ equity 3,439,756 3,229,210 3,438,650 3,206,723

Notes to financial statements form an integral part of these statements

The Company Only

Liabilities and shareholders’ equity (Cont.)

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONT.)

AS AT DECEMBER 31, 2020

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
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Notes 2020 2019 2020 2019

Sales 6, 27 1,111,675         1,867,208         1,107,597         1,824,700         
Foreign exchange gain -                    21,691              -                    21,891              
Dividend income 6 -                    -                    9,655                -                    
Other income 6 4,321                9,535                4,259                9,262                

Total revenues 1,115,996         1,898,434         1,121,511         1,855,853         
Expenses

Cost of goods sold 706,373            1,242,086         704,319            1,227,017         
Temporary shutdown expenses 2 206,423            123,345            206,423            123,345            
Loss on the decline in value of inventory 50,794              9,711                50,794              9,711                
Selling expenses 6 227,476            311,033            227,872            304,671            
Administrative expenses 6 144,915            173,162            139,506            161,158            
Foreign exchange loss 24 59,285              -                    58,570              -                    

Total expenses 24 1,395,266         1,859,337         1,387,484         1,825,902         
Profit (loss) from operating activities (279,270) 39,097              (265,973) 29,951              
Finance cost 24,783              17,734              24,783              17,734              
Profit (loss) before income tax expense (304,053) 21,363              (290,756) 12,217              
Income tax expense (income) 20 (58,158)             3,229                (59,514) 663                   
Net profit (loss) for the year (245,895) 18,134              (231,242) 11,554              

Other comprehensive income :-
Item that will not be reclassified
subsequently to profit or loss
Gain on land revaluation-net of income tax 206,856            -                    206,856            -                    
Actuarial gain (loss) on defined employee
benefit plans-net of income tax 10,957              (3,364)               10,957              (3,364)               

Item that will be reclassified 
subsequently to profit or loss
Currency translation differences 1,170                (2,901)               -                    -                    

Other comprehensive income (loss) for the year 218,983            (6,265)               217,813            (3,364)               
Total comprehensive (loss) income for the year (26,912)             11,869              (13,429)             8,190                

Basic earnings (loss) per share (Baht) 23 (11.53)               0.85                  (10.84)               0.54                  

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

Revenues

Notes to financial statements form an integral part of these statements

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated The Company Only
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(Unit : Thousand Baht)

Issued and Premium Appropriated Translation of Total other Total
paid-up on share  for legal Gains on land financial components shareholders’

Notes share capital capital reserve Unappropriated revaluation  statements of equity equity
Beginning balance as at January 1, 2019 213,307            302,807             50,000               781,356            526,008             (366)                  525,642             1,873,112       
Dividend paid 22 -                     -                      -                     (12,159)             -                      -                    -                      (12,159)           
Total comprehensive income (loss) for the year -                     -                      -                     14,770              -                      (2,901)              (2,901)                 11,869             
Ending balance as at December 31, 2019 213,307            302,807             50,000               783,967            526,008             (3,267)              522,741             1,872,822       
Dividend paid 22 -                     -                      -                     (12,159)             -                      -                    -                      (12,159)           
Total comprehensive income (loss) for the year -                     -                      -                     (234,938)          206,856             1,170                208,026             (26,912)           
Ending balance as at December 31, 2020 213,307            302,807             50,000               536,870            732,864             (2,097)              730,767             1,833,751       

Notes to financial statements form an integral part of these statements

Other components of equityRetained earnings

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2020

Consolidated
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(Unit : Thousand Baht)

Other components 
of equity

Issued and Premium Appropriated Total
paid-up on share  for legal Gains on land shareholders’

Notes share capital capital reserve Unappropriated revaluation equity
Beginning balance as at January 1, 2019 213,307                302,807               50,000                   768,573                 526,008                     1,860,695               
Dividend paid 22 -                         -                        -                          (12,159)                  -                              (12,159)                   
Total comprehensive income (loss) for the year -                         -                        -                          8,190                      -                              8,190                       
Ending balance as at December 31, 2019 213,307                302,807               50,000                   764,604                 526,008                     1,856,726               
Dividend paid 22 -                         -                        -                          (12,159)                  -                              (12,159)                   
Total comprehensive income (loss) for the year -                         -                        -                          (220,285)                206,856                     (13,429)                   
Ending balance as at December 31, 2020 213,307                302,807               50,000                   532,160                 732,864                     1,831,138               

Notes to financial statements form an integral part of these statements

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (CONT.)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2020

Retained earnings
The Company Only
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Notes 2020 2019 2020 2019

Profit (loss) before income tax expense (304,053)         21,363            (290,756)         12,217             
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    39,973             (3,737)            39,973             (3,737)             

Depreciation and amortisation 24 174,754           161,152          175,199           160,611           
Allowance for doubtful accounts 2,155               823                 2,155               823
Allowance for impairment loss on computer software 4,200               -                 4,200               -                  
Loss on disposal and write-off of property, 
plant and equipment 5,925               11,918            5,923               11,916             

Loss on disposal and write-off of intangible assets -                  18                   -                  18
Unrealised (gain) loss on fair value 
remeasurement of derivatives 4,859               (3,259)            4,859               (3,259)

Unrealised (gain) loss on foreign exchange (1,223)             74                   (1,223)             74                    
Employee benefit expenses 18 12,737             39,331            12,737             39,331             
Dividend income -                  -                 (9,655)             -                  
Interest income (243)                (245)               (305) (312)
Finance costs 24,783             17,734            24,783             17,734             

(Increased) decreased in operating assets
Trade and other receivables 112,004           (42,444)          112,605           (30,413)           
Inventories 52,355             (2,508)            52,193             (5,569)             
Value added tax receivables (5,261)             6,828              (5,261)             6,828               
Other current assets (1,562)             (935)               (109)                (887)                
Other non-current assets 228                  3,049              (210)                2,698               

Increased (decreased) in operating liabilities 
Trade and other payables (92,900)           (69,975)          (83,060) (49,517)
Other current liabilities (3,829)             433                 (5,209) 3,476               
Payments on employee benefit obligations 18 (32,575)           (11,994)          (32,575)           (11,994)

Net cash generated from (used in) operating activities (7,673)             127,626          6,264               150,038           

Notes to financial statements form an integral part of these statements

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2020

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated The Company Only

Cash flows from operating activities : 
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Notes 2020 2019 2020 2019
Cash flows from investing activities 

Cash received from repayment of 
loan to a subsidiary 6 -                  -                 6,500               -                  

Cash paid for loan to a subsidiary 6 -                  -                 -                  (3,500)             
Proceeds from disposals of property, 
plant and equipment 1,059               676                 1,059               676                  

Purchase of property, plant and equipment (220,930)         (117,523)        (220,930) (117,522)
Purchase of intangible assets (2,063)             (3,332)            (7,663)             (4,578)             
Dividend received 6 -                  -                 9,655               -                  
Interest received 243                  245                 305                  318                  

Net cash used in investing activities (221,691) (119,934) (211,074) (124,606)
Cash flows from financing activities 

Cash received from short-term borrowings
from financial institutions 29 450,000           1,330,000       450,000           1,330,000        

Repayment of short-term borrowings
from financial institutions 29 (315,000)         (1,260,000)     (315,000) (1,260,000)

Cash received from long-term borrowings
from financial institutions 29 200,000           100,000          200,000           100,000           

Repayment of long-term borrowings
from financial institutions 29 (2,292)             (183,081)        (2,292) (183,081)

Cash paid for lease liabilities 12 (19,850)           -                 (19,850) -                  
Dividend paid 22 (12,159)           (12,159)          (12,159) (12,159)
Interest paid (22,718)           (18,289)          (22,718) (18,289)

Net cash generated from (used in) financing activities 277,981           (43,529)          277,981           (43,529)           
Effect from foreign exchange in cash and
cash equivalents 1,607               (261)               1,607               (261)                

Currency translation differences 1,159               (2,855)            -                  -                  

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 51,383             (38,953)          74,778             (18,358)           
Cash and cash equivalents, opening balance 51,293             90,246            13,691             32,049             
Cash and cash equivalents, closing balance 7 102,676           51,293            88,469             13,691             
Supplementary information for cash flows

Non-cash transactions
Investing activities:

15,266             14,859            15,266             14,859             
Financing activities
  Acquisition of right-of-use assets under lease contracts 12 11,748             -                 11,748             -                  

Notes to financial statements form an integral part of these statements

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

  Purchase of property, plant and equipment unpaid

Consolidated The Company Only

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONT.)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2020

(Unit : Thousand Baht)



 

214 
 

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, 12th 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. 
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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 hyper-
inflationary 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 in-
substance 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 
 As at December  

31, 2019 
 TFRSs related 

to financial 
instruments 

 TFRS 16  As at January   
1, 2020 

Statement of financial position        
Current assets        

 Trade and other receivables         272,795            (4,859)  -  267,936 
   Derivative assets                    -  4,859  -  4,859 
Non-current assets        

 Right-of-use assets -  -  46,102  46,102 
  Other non-current assets 8,116  -            (4,036)  4,080 
Current liabilities        

 Current portion of lease liabilities -  -  15,498  15,498 
Non-current liabilities        
 Lease liabilities -  -  26,568  26,568 
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 (Unit : Thousand Baht) 
 The Company Only 
 As at December 

31, 2019 
 TFRSs related 

to financial 
instruments 

 TFRS 16  As at January   
1, 2020 

Statement of financial position        
Current assets        

 Trade and other receivables 273,495              (4,859)  -  268,636 
   Derivative assets                    -  4,859  -  4,859 
Non-current assets        

 Right-of-use assets -  -  46,102  46,102 
  Other non-current assets 6,833  -            (4,036)  2,797 
Current liabilities        

 Current portion of lease liabilities -  -  15,498  15,498 
Non-current liabilities        
 Lease liabilities -  -  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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 (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 

Operating lease commitments disclosed as at December 31, 2019 84,854  83,956 
Less: Short-term leases recognised on a straight-line basis  
          as expenses 

 
(19,609)   

(19,016) 
Less: Low value leases recognised on a straight-line basis  
          as expenses 

 
(6,656)   

(6,351) 
Add: Purchase or extension options reasonably certain  
         to be exercised 

 
3,735   

3,735 
Less: Termination options reasonably certain to be exercised  (1,839)  (1,839) 

Less: Lease agreements not yet due to commence agreement (16,347)  (16,347) 
 44,138  44,138 
Less: Deferred interest expenses (2,072)  (2,072) 
Additional lease liabilities from TFRS 16 adoption 42,066  42,066 
Finance lease liabilities as at December 31, 2019                  -                  - 
Lease liabilities recognised as at January 1, 2020 42,066  42,066 
    
Lease liabilities as of January 1, 2020, consist of :    
  Current lease liabilities 15,498  15,498 
  Non-current lease liabilities 26,568  26,568 

 42,066  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  40,150 
Vehicles  5,952 
       Total right-of-use assets  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  Relationship 

 Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.  Import and merchandising   Subsidiary  
  household glassware in China   
     
Ocean Glass Trading India   Marketing activities in India  Subsidiary  
   Private Limited     
     
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  Co-shareholders and  co-

director 
     
Key management  personnel    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 

Sales  Mutually agreed price 
Purchase of office equipment and supplies  Market price 
Website development and maintenance fee  Negotiated agreement 
Commissions  Negotiated agreement 
Rental expenses and service fees  Negotiated agreement 
Loans  Negotiated agreement 
Dividend   As declared approved paid 
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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) 
 Consolidated  The Company Only 
 2020  2019  2020  2019 

Sales of goods:        
 Subsidiaries -  -  2,955  98,807 
 Related companies 136  203  136  203 

 136  203  3,091  99,010 
 
6.2 Other income 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2020  2019  2020  2019 

Dividend income:        
 Subsidiaries -  -  9,655  - 
 
Interest income: 

       

 Subsidiaries -  -  129  207 
 
 
6.3 Purchase of goods and expenses 

(Unit : Thousand Baht) 
  Consolidated  The Company Only 
 2020  2019  2020  2019 

Purchase of office equipment and supplies:        
 Related companies 111  100  111  100 
Website development fee:        
 Subsidiaries  -  -  5,600  1,400 
Website maintenance fee:        
 Subsidiaries  -  -  750  - 
Commission:        
 Subsidiaries  -  -  10,342  12,015 
Legal service fee:        
 Related companies 59  61  59  61 
Rental expenses and service fee:        
       Related companies 16,199  15,970  16,199  15,970 
   Less effects of the adoption of TFRS 16                (14,682)  -  (14,682)  - 
 Rental expenses and service fee   
           presented in the statement of  
     comprehensive income 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) 

 Consolidated  The Company Only 
 2020  2019  2020  2019 
Trade receivables         
 Subsidiaries              -  -               -  874 
 Related companies 15  29  15  29 
    15  29  15  903 
Other receivables         
 Subsidiaries              -               -  3  3 
              -               -  3  3 
Other payables         
 Subsidiaries              -  -  3,523  2,263 
 Related companies              677  685  677  685 

 677  685  4,200  2,948 
Lease liabilities        
 Related companies 22,556  -  22,556  - 
 22,556  -  22,556  - 

6.5 Key management compensation 
(Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated / The Company Only 
 2020  2019 
Short-term benefits 32,735  33,076 
Post-employment benefits  2,372  2,161 
Other long-term benefits 2  2 
 Total 35,109  35,239 

 
6.6 Loan to subsidiaries 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2020  2019  2020  2019 
Loan to subsidiaries, at the beginning of the year        -         -  10,000         6,500 
Increase Loan        -         -  -         3,500 
Repayments        -         -  (6,500)         - 
Loan to subsidiaries, at the end of the year   -    -  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  The Company Only 
 2020  2019  2020  2019 

Cash on hand 269  180  191  98 
Deposits at banks - current 5,260  4,557  3,439  1,523 
Deposits at banks - savings 97,147  46,556  84,839  12,070 

  Total 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  The Company Only 
 2020  2019  2020  2019 
Trade receivables :        

- other parties 135,571  212,283  135,571  212,278 
   - related parties (Note 6.4) 15  29  15  903 
Less Allowance for doubtful accounts (692)  (716)  (692)  (716) 

 134,894  211,596  134,894  212,465 

Advance payment  12,483  44,997  12,438  44,938 
Prepayment 7,997  11,156  8,138  11,054 
Other receivables :        
   - other parties 682  294  682  283 
   - related parties (Note 6.4) -  -  3  3 
Less Allowance for doubtful accounts (107)  (107)  (107)  (107) 
 21,055  56,340  21,154  56,171 

 155,949  267,936  156,048  268,636 

Trade receivables as at December 31, 2020 and 2019 were analysed as follows: 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2020  2019  2020  2019 

Up to 3 months  132,110  211,592  132,110  212,461 
Over 3 - 6 months 2,709  4  2,709  4 
Over 6 - 12 months 767  -  767  - 
Over 12 months -  716  -  716 
  Total 135,586  212,312  135,586  213,181 
Less Allowance for doubtful accounts (692)  (716)  (692)  (716) 
Trade receivables - net 134,894  211,596  134,894  212,465 
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Outstanding receivables from related parties as at December 31, 2020 and 2019 were analysed as follows: 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2020  2019  2020  2019 

Up to 3 months  15  29  15  903 
Over 3 - 6 months -  -  -  - 
Over 6 - 12 months -  -  -  - 
Over 12 months -  -  -  - 
  Total 15  29  15  903 

 
9. INVENTORIES 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2020  2019  2020  2019 

Finished goods 482,442  559,720  482,388  559,546 
Merchandise 44,630  42,335  44,630  42,293 
Work in progress 4,644  11,418  4,644  11,418 
Raw materials 99,411  86,175  99,411  86,175 
Spare parts 152,595  139,782  152,595  139,782 
Supplies and packing materials 189,453  184,932  189,453  184,932 
Goods in transit -  3,814  -  3,814 
Goods expected to be returned by  
      customers 

 
2,646 

  
- 

  
2,646 

  
- 

 975,821  1,028,176  975,767  1,027,960 
Less Allowance for the decline  
 in value of inventory, slow - 
 moving and obsolete inventories (64,401) 

  
 

(24,428) 

 

(64,401) 

 
 
 

 
 

(24,428) 
Inventories-net 911,420  1,003,748  911,366  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 24,428  28,165 
Increase 47,102  8,547 
Decrease (7,129)  (12,284) 
Ending balance of  year 64,401  24,428 
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10.  INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES 
The subsidiaries are: 

   % Ownership 
 Country of  2020  2019 
 incorporation     
Ocean Glass Trading (Shanghai) Company Limited China  100.00%  100.00% 
Ocean Glass Trading India Private Limited India  99.99%  99.99% 
Crystal Clear Innovation Co., Ltd. Thailand  99.99%  99.99% 

 
Movements of investments in subsidiaries: 

(Unit : Thousand Baht) 
 The Company Only 
 2020  2019 
Beginning balance 6,000  6,000 
Addition of investment during the year          -           - 
Ending balance 6,000  6,000 

 
11.  PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 

              (Unit : Thousand Baht) 
      Consolidated 
 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Translation   Balance per book 
 as at January       (Transferred out)  difference  as at December 
 1, 2020          31, 2020 
At appraised value            
Land             
 - Cost 21,920  -  -  -  -  21,920 
 - Surplus on land revaluation 657,510  258,570  -  -  -  916,080 
Total land - at appraised value 679,430  258,570  -  -  -  938,000 
At cost            
Buildings and improvements 626,967  -  -  1,430  -  628,397 
Machinery and equipment 3,536,531  7,624  (47,384)  69,581  (2)  3,566,350 
Furniture, fixtures and office equipment 110,321  1,709  (4,848)  2,394  64  109,640 
Vehicles 7,838  3,956  (3,370)  -  -  8,424 
Machinery under installation and construction 
 in progress 25,652  222,907  - 

 
(73,405)  - 

 
175,154 

Total buildings and equipment - at cost 4,307,309  236,196  (55,602)  -  62  4,487,965 
  Total 4,986,739          5,425,965 
Less Accumulated depreciation            
Buildings and improvements (426,392)  (16,035)  -  -  -  (442,427) 
Machinery and equipment (2,597,007)  (127,087)  40,412  -  -  (2,683,682) 
Furniture, fixtures and office equipment (99,204)  (6,096)  4,836  -  (57)  (100,521) 
Vehicles (4,788)  (1,503)  3,370  -  -  (2,921) 
  Total (3,127,391)  (150,721)  48,618  -  (57)  (3,229,551) 
Property, plant and equipment - net 1,859,348          2,196,414 
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(Unit : Thousand Baht) 

      Consolidated 
 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Translation   Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  difference  as at December 
 1, 2019          31, 2019 
At appraised value            
Land             
 - Cost 21,920  -  -  -  -  21,920 
 - Surplus on land revaluation 657,510                   -  -  -  -  657,510 
Total land - at appraised value 679,430                   -  -  -  -  679,430 
At cost            
Buildings and improvements 626,867  -  (4,364)  4,464  -  626,967 
Machinery and equipment 3,385,508  6,861  (79,723)  223,891  (6)  3,536,531 
Furniture, fixtures and office equipment 107,041  4,581  (3,988)  2,781  (94)  110,321 
Vehicles 8,033  1,869  (2,064)  -  -  7,838 
Machinery under installation and construction 
 in progress 

 
137,733 

  
119,055 

  
- 

  
(231,136) 

  
- 

  
25,652 

Total buildings and equipment - at cost 4,265,182  132,366  (90,139)  -  (100)  4,307,309 
  Total 4,944,612          4,986,739 
Less Accumulated depreciation            
Buildings and improvements (414,931)  (15,690)  4,229  -  -  (426,392) 
Machinery and equipment (2,530,178)  (134,126)  67,292  -  5  (2,597,007) 
Furniture, fixtures and office equipment (97,019)  (6,217 )  3,960  -  72  (99,204) 
Vehicles (6,140)  (712)  2,064  -  -  (4,788) 
  Total (3,048,268)  (156,745)  77,545  -  77  (3,127,391) 
Property, plant and equipment - net 1,896,344          1,859,348 

(Unit : Thousand Baht) 

      The Company Only 
 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  as at December 
 1, 2020        31, 2020 
At appraised value          
Land           
 - Cost 21,920  -  -  -  21,920 
 - Surplus on land revaluation 657,510  258,570  -  -  916,080 
Total land - at appraised value 679,430  258,570  -  -  938,000 
At cost          
Buildings and improvements 626,967  -  -  1,430  628,397 
Machinery and equipment 3,536,526  7,624  (47,384)  69,581  3,566,347 
Furniture, fixtures and office equipment 109,365  1,709  (4,611)  2,394  108,857 
Vehicles 7,838  3,956  (3,370)  -  8,424 
Machinery under installation and construction in progress 25,652  222,907  -  (73,405)  175,154 
Total buildings and equipment - at cost 4,306,348  236,196  (55,365)  -  4,487,179 
  Total 4,985,778        5,425,179 
Less Accumulated depreciation          
Buildings and improvements (426,392)  (16,035)  -  -  (442,427) 
Machinery and equipment (2,597,007)  (127,085)  40,412  -  (2,683,680) 
Furniture, fixtures and office equipment (98,375)  (5,985)  4,601  -  (99,759) 
Vehicles (4,789)  (1,503)  3,370  -  (2,922) 
  Total (3,126,563)  (150,608)  48,383  -  (3,228,788) 
Property, plant and equipment - net 1,859,215        2,196,391 
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(Unit : Thousand Baht) 

      The Company Only 
 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  as at December 
 1, 2019        31, 2019 
At appraised value          
Land           
 - Cost 21,920  -  -  -  21,920 
 - Surplus on land revaluation 657,510              -  -  -  657,510 
Total land - at appraised value 679,430              -  -  -  679,430 
At cost          
Buildings and improvements 626,867  -  (4,364)  4,464  626,967 
Machinery and equipment 3,385,508  6,860  (79,723)  223,881  3,536,526 
Furniture, fixtures and office equipment 105,853  4,581  (3,860)  2,791  109,365 
Vehicles 8,033  1,869  (2,064)  -  7,838 
Machinery under installation and construction in progress 137,733  119,055  -  (231,136)  25,652 
Total buildings and equipment - at cost 4,263,994  132,365  (90,011)  -  4,306,348 
  Total 4,943,424        4,985,778 
Less Accumulated depreciation          
Buildings and improvements (414,931)  (15,690)  4,229  -  (426,392) 
Machinery and equipment (2,530,179)  (134,120)  67,292  -  (2,597,007) 
Furniture, fixtures and office equipment (96,189)  (6,020)  3,834  -  (98,375) 
Vehicles (6,140)  (713)  2,064  -  (4,789) 
  Total (3,047,439)  (156,543)  77,419  -  (3,126,563) 
Property, plant and equipment - net 1,895,985        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  40,150  5,952  46,102 
As at January 1, 2020  40,150  5,952  46,102 
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  Consolidated / The Company Only 
  Building  Vehicles  Total 

Addition  145  11,606  11,751 
Written-off  (498)  -  (498) 

As at December 31, 2020  39,797  17,558  57,355 
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  (14,118)  (4,876)  (18,994) 
Depreciation - written-off  498  -  498 
As at December 31, 2020  (13,620)  (4,876)  (18,496) 
Net book value       
As at December 31, 2019  -  -  - 
As at January 1, 2020  40,150  5,952  46,102 
As at December 31, 2020  26,177  12,682  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) 

 Consolidated 
 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Translation   Balance per 

book 
 as at January      (Transferred out)  difference  as at December 
 1, 2020          31, 2020 

At cost            
Computer software 64,026  1,955  -  738  55  66,774 
Computer software installation 630  108  -  (738)  -  - 
        Total 64,656  2,063  -  -  55  66,774 
Less Accumulated amortization (46,488)  (5,039)  -  -  (49)  (51,576) 
Less Allowance for impairment loss -  (4,200)  -  -  -  (4,200) 
Computer software - net 18,168          10,998 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated 

 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Translation   Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  difference  as at December 
 1, 2019          31, 2019 
At cost            
Computer software 74,027  2,404  (13,326)  995  (74)  64,026 
Computer software installation 681  944  -  (995)  -  630 
        Total 74,708  3,348  (13,326)  -  (74)  64,656 
Less Accumulated amortization (55,440)  (4,407)  13,308  -  51  (46,488) 
Computer software - net 19,268          18,168 

(Unit : Thousand Baht) 
 The Company Only 

 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  as at December 
 1, 2020        31, 2020 
At cost          
Computer software 62,759  1,955  -  7,738  72,452 
Computer software installation 2,030  5,708  -  (7,738)  - 
        Total 64,789  7,663  -  -  72,452 
Less Accumulated amortization (45,711)  (5,597)  -  -  (51,308) 
Less Allowance for impairment loss -  (4,200)  -  -  (4,200) 
Computer software - net 19,078        16,944 

      (Unit : Thousand Baht) 
 The Company Only 

 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  as at December 
 1, 2019        31, 2019 
At cost          
Computer software 73,178  2,404  (13,326)  503  62,759 
Computer software installation 343  2,190  -  (503)  2,030 
        Total 73,521  4,594  (13,326)  -  64,789 
Less Accumulated amortization (54,951)  (4,068)  13,308  -  (45,711) 
Computer software - net 18,570        19,078 
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14. SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS  
      (Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated/ The Company Only 
 2020  2019 

Promissory note 790,000  655,000 
  Total 790,000  655,000 

 
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) 

 Consolidated  The Company Only 
 2020  2019  2020  2019 

Trade payables – other parties 78,908  137,044  78,908  137,044 
Other payables – other parties 39,194  40,193  38,941  34,165 

- related parties 
(Note 6.4) 677  685  4,200  2,948 

Advances from customers 16,934  7,825  16,679  6,880 
Accrued energy expenses 11,889  8,347  11,889  8,347 
Accrued commission and rebate 7,504  13,249  7,557  13,249 
Accrued salary and bonus expenses 2,222  33,202  2,222  32,241 
Other accrued expenses 36,219  28,878  34,875  26,995 
 Total 193,547  269,423  195,271  261,869 

 
16. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS  

    (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated/ The Company Only 
 2020  2019 

Loans – from financial institutions, at the beginning of the year 102,292  185,373 
Increase Loans 200,000  100,000 
Repayments (2,292)  (183,081) 
Long term loans from financial institutions, at the end of the year 300,000  102,292 
Less Current portion of long-term loans from financial institutions -  35,892 
Long term loans from financial institutions with due date more than one year 300,000  66,400 
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Maturity of long-term loans: 
    (Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated/ The Company Only 
 2020  2019 

Due within 1 year -  35,892 
Due more than 1 year but not over 5 years 300,000  66,400 
 300,000  102,292 

 
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 long-

term 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    
   at fixed rates -  2,292 
   at floating rates 300,000  100,000 
 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:  

                        (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated 
 Balance per book  Revenue (expenses) during the year  Balance per book 
 as at January 

1, 2020 
 In profit or loss  In other 

comprehensive 
income 

 as at December 
31, 2020 

Deferred tax assets:        
 Allowance for doubtful accounts -  596  -  596 
 Allowance for the decline in value of inventory, 
         slow-moving and obsolete inventories 

 
4,931 

 
7,949 

 
- 

 
12,880 

 Allowance for impairment loss on computer software -  840  -  840 
 Net refundable liabilities in goods expected to be 
       returned by customers 

 
- 

 
580 

  
- 

 
580 

 Employee benefit obligations 25,919  (3,968)  (2,739)  19,212 
 Tax losses -  48,826  -  48,826 
 Lease liabilities -  116  -  116 
 Accrued tax rebate from export sales 807  (794)  -  13 
Total 31,657  54,145  (2,739)  83,063 
Offset taxes from the same taxation authority (30,850)      (83,050) 
Net deferred tax assets 807      13 

Deferred tax liabilities:        
 Book depreciation under taxable depreciation (93,560)  4,766  -  (88,794) 
 Gains on land revaluation (131,502)  -  (51,714)  (183,216) 
Total  (225,062)  4,766  (51,714)  (272,010) 
Offset taxes from the same taxation authority 30,850      83,050 
Net deferred tax liabilities (194,212)      (188,960) 

    (Unit : Thousand Baht) 
 The Company Only 
 Balance per book  Revenue (expenses) during the year  Balance per book 
 as at January 

1, 2020 
 In profit or loss  In other 

comprehensive 
income 

 as at December 
31, 2020 

Deferred tax assets:        
 Allowance for doubtful accounts -  596  -  596 
 Allowance for the decline in value of inventory,         
        slow-moving and obsolete inventories 4,931  7,979  -  12,880 
 Allowance for impairment loss on computer software -  840  -  840 

 
Net refundable liabilities in goods expected to be 
 returned by customers 

 
-  580  

 
-  

 
580 

 Employee benefit obligations 25,919  (3,968)  (2,739)  19,212 
 Tax losses -  48,826  -  48,826 
 Lease liabilities -  116  -  116 
Total  30,850  54,969  (2,739)  83,050 
Offset taxes from the same taxation authority (30,850)      (83,050) 
Net deferred tax assets -      - 
Deferred tax liabilities:        
 Book depreciation under taxable depreciation (93,560)  4,766  -  (88,794) 
 Gains on land revaluation (131,502)  -  (51,714)  (183,216) 
Total (225,062)  4,766  (51,714)  (272,010) 
Offset taxes from the same tax unit 30,850      83,050 
Net deferred tax liabilities (194,212)      (188,960) 



 

249 
 

 
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 
Interest on obligation 1,050  2,692 
 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 

 Percentage 
 Consolidated/The Company Only 
 2020  2019 
Discount rate 1.20  2.37 
Salary increase rate 4.00  5.00 
Employee turnover rate 0.00 - 16.00 

(classification of age) 
 0.00 - 16.00 

(classification of age) 
Mortality rate 100% of Thai 

mortality table 2017 
 100% of Thai 

mortality table 2017 
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  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 
Within 1 year 14,071  8,649 
More than 1 year but not over 5 year 30,884  50,149 
More than 5 year 343,927  513,264 
 Total 388,882  572,062 

 
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  The Company Only 
 2020  2019  2020  2019 

Income tax expense shown in profit or loss :        
Current  tax expense:        

Income tax expense for the year 753  4,121  191  3,883 
Deferred tax expense :        

Changes in temporary differences relating         

 to the original recognition and reversal (58,911)  (892)  (59,705)  (3,220) 
 Total (58,158)  3,229  (59,514)  663 
Income tax expense in relation to components of     
 other comprehensive income : 

       

Deferred tax expense :        

 Loss on estimate as per mathematic calculation 2,739  841  2,739  841 
      Gains on land revaluation 51,714  -  51,714  - 
 Total 54,453  841  54,453  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 
 2020  2019 

 
Tax amount 

(Thousand Baht)  
Tax rate 

(%)  
Tax amount 

(Thousand Baht)  
Tax rate 

(%) 
Accounting profit before tax expense for the year (304,053)    21,363   
Tax expense at the applicable tax rate (60,811)  20.00  4,273  20.00 
Reconciliation items:        
   Tax effect of expenses that are not deductible in  
        determining tax profit: 

       

        - Expenses not allowed as expenses in determining 
taxable profit 3,399  (1.12)  1,908  8.93 

   Tax effect of income or profit that are not required in  
        determining taxable profit and expenses deducted as  
        expenses added in taxable (3,976) 

  
 

1.31 

  
 

(2,542) 

  
 

(11.90) 
 Effect of deferred tax from tax rates for the subsidiaries 3,230  (1.06)  (410)  (1.92) 
Total reconciliation items 2,653  (0.87)  (1,044)  (4.89) 
Tax expense at the average effective tax rate (58,158)  19.13  3,229  15.11 
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 The Company only 
 2020  2019 

 
Tax amount 
(Thousand 

Baht) 
 

Tax rate 
(%) 

 
Tax amount 

(Thousand Baht) 
 

Tax rate 
(%) 

Accounting profit before tax expense for the year (290,756)    12,217   
Tax expense at the applicable tax rate (58,151)  20.00  2,443  20.00 
Reconciliation items:        
   Tax effect of expenses that are not deductible in  
        determining tax profit: 

       

        - Expenses not allowed as expenses in determining 
taxable profit 2,077  (0.71)  762  6.24 

   Tax effect of income or profit that are not required in  
        determining taxable profit and expenses deducted as  
        expenses added in taxable 

 
 

(3,440) 

  
 

1.18 

  
 

(2,542)  

  
 

(20.81) 
Total reconciliation items (1,363)  0.47  (1,780)  (14.57) 
Tax expense at the average effective tax rate (59,514)  20.47  663  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: 

                      (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 

 2020  2019  2020  2019 
Changes in finished goods         
   and work in process 97,362  (15,718)  97,200  (18,779) 
Raw material and consumables used 184,817  378,769  184,817  378,769 
Employee expenses 386,048  532,356  373,071  511,048 
Energy expenses 160,609  335,419  160,570  335,370 
Depreciation and amortisation 174,754  161,152  175,199  160,611 
Repair and maintenance expenses 57,224  131,370  57,004  130,891 
Foreign exchange loss 59,285  -  58,570  - 

Other expenses 275,167  335,989  281,053  327,992 
 1,395,266  1,859,337  1,387,484  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 over 50% of investment, not over Baht 72 million, 3-year period 
    from the income date after receiving promotion certificate    

Not started operation 

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: 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2020  2019  2020  2019 

Domestic sales 331,451  496,087  331,430  495,174 
Export sales  780,224  1,371,121  776,167  1,329,526 
Total 1,111,675  1,867,208  1,107,597  1,824,700 

 
28. FINANCIAL INSTRUMENTS 

The financial instruments of the Group consist of cash, cash equivalents, trade accounts receivable, short-
term 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 non-
derivative 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: 

 
 (Unit: Thousand foreign currency unit) 
 Consolidated 
 Financial assets  Financial liabilities  Average exchange rate 

(Unit: Baht per 1 foreign currency unit) 
 2020  2019  2020  2019  2020  2019 
USD 562  24,372 77  188 29.9083  29.9794 
EUR 89  85  144  34  36.9664  33.5795 
CNY 10,660  15,394  1,327  989  4.5611  4.2629 
JPY 4,214  12,500  -  -  0.2869  0.2723 
INR 5,461  12,389  610  2,693  0.3877  0.4043 

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

(Unit: Baht per 1 foreign currency unit) 
 2020  2019  2020  2019  2020  2019 
USD 562  24,372 77  188 29.9083  29.9794 
EUR 89  85  144  34  36.9664  33.5795 
CNY 7,353  7,667  1,062  -  4.5634  4.2558 
JPY 4,214  12,500  -  -  0.2869  0.2723 
INR -  -  -  80  -  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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                                                                                                                                          (Unit : Million Baht) 
 Fair value 
  Consolidated /  

The Company Only 
 2019 
Forward foreign exchange contracts  

USD 12.93 million (Baht 30.04 - 30.18  per USD 1) 387.48 
USD 9.98 million (Baht 29.97 - 30.14  per USD 1) 296.85 
YEN 4.13 million (Baht 29.19 per YEN 100)  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) 

 Consolidated/The Company Only 

 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 

 as at January   Increase  Increase  Translation  Differences  as at December 
 1, 2020  (decrease)*    on exchange rate  on translation  31, 2020 

         of financial   

         statements   

Short-term borrowings from financial institutions 655,000  135,000  -  -  -  790,000 
Long-term borrowings from financial institutions 102,292  197,708  -  -  -  300,000 
Lease liabilities**  42,066  (19,850)  13,185  -  -  35,401 

Total 799,358  312,858  13,185  -  -  1,125,401 
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 (Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated/The Company Only 

 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 

 as at January   Increase  Increase  Translation  Differences  as at December 
 1, 2019  (decrease)*    on exchange rate  on translation  31, 2019 

         of financial   

         statements   

Short-term borrowings from financial institutions 585,000  70,000  -  -  -  655,000 
Long-term borrowings from financial institutions 185,373  (83,081) ( -  -  -  102,292 

Total 770,373  (13,081) ( -  -  -  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 non-
cancellable operating leases are as follows:   

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2020  2019  2020  2019 
Not later than 1 year 3,001  45,448  2,382  44,550 
Later than 1 year and not later         
 than 5 years 3,462  39,406  3,462  39,406 
 Total  6,463  84,854  5,844  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. 

 


