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สารจากประธานกรรมการ
ความท้าทายจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ตัง้ แต่ปี 2563 ทาให้บริษัท
ได้เรียนรู ก้ ารรับมือกับสภาวะวิกฤตในหลายด้านรวมถึงความผันผวนทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอน
ต่างๆ เป็ นผลให้ในปี 2564 บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทายและกลับทิศทาง
ของผลประกอบการที่ขาดทุนให้กลับมามีผลกาไรอีกครัง้
บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยขยายความเป็ นผูน้ าในตลาดหลัก ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงยึดมั่นต่อการเป็ น
องค์กรที่ดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดี
ตลอดมา รวมถึง ผู้บริหารและพนักงานที่ทางานอย่างทุ่ม เทเพื่อให้บ ริษัทผ่ านพ้น วิก ฤตในครั้ง นี ้ไ ปได้
สุดท้ายนี ้ ผมขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ให้ความความไว้วางใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท

นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
ประธานกรรมการ

1

ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิน
งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท)

2564

2563

(ล้านบาท)
2562

รายได้จากการขาย

1,545

1,112

1,867

รายได้รวม

1,567

1,116

1,898

206

(105)

200

3

(246)

18

สินทรัพย์รวม

3,359

3,440

3,229

หนีส้ ินรวม

1,520

1,606

1,356

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

1,839

1,834

1,873

กาไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)

0.19

(22.03)

0.96

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

0.16

(13.27)

0.97

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

0.85

(8.38)

1.20

กาไรสุทธิต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

0.14

(11.53)

0.85

เงินปั นผลต่อหุน้

0.00*

0.00

0.57

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)

N.A.

N.A.

67

86.21

85.97

87.80

กาไรก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบีย้ จ่าย ค่าเสื่อมราคาและ
รายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
*เพื่อเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
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1. โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) ก่อตัง้ เมื่อ พ.ศ. 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิต
และจาหน่ายเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร มีโรงงานตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่ง ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่อมาในปี 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน และได้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปั จจุบนั บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 500 ล้านบาท เป็ นทุนชาระแล้ว 213.31 ล้านบาท
1.1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมหลัก และการกาหนดกลยุทธ์ของบริษัท
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

โอเชียนกลาสจะเป็ นหนึ่งในผู้นาในตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็ นเลิศขององค์กร และ
การบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมี
ผลกาไรอย่างต่อเนื่อง
การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชีวติ ผ่านทางผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพดี

ค่านิยมหลัก การสร้างสรรค์คณ
ุ ภาพ ความซื่อสัตย์สจุ ริต การให้โอกาส การเคารพและให้เกียรติซง่ึ กันและกัน
เพื่อเป็ นการกาหนดทิศทางและเป้าหมายให้เป็ นอันหนึ่งเดียวกัน คณะกรรมการได้กาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมหลัก
ขององค์กร วิสัยทัศน์ เป็ นตัวกาหนดภาพความมุ่งหวังสูงสุด ภารกิจ เป็ นหลักปฏิบตั ิท่อี งค์กรจะยึดถือในการดาเนินธุรกิจ
ค่านิยมหลัก คือหลักการร่วมกันที่ผบู้ ริหารและพนักงานจะนามาใช้ในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยกลยุทธ์ได้รบั
การปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงรักษาบริบทของวิสยั ทัศน์
ของบริษัท
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนวิสยั ทัศน์ และเห็นชอบให้กาหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อวิถีการดารงชีวิตใหม่
(New Normal) โดยได้ปรับปรุงพัฒนาการขายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์ ในประเทศไทย www.oceantableware.com
พร้อมทัง้ ยกระดับการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศจีน อินเดีย และเวียดนาม เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวกและเข้าถึงได้
ง่าย สาหรับอีคอมเมิรซ์ ในประเทศไทย บริษัทได้ให้บริการออกแบบแก้วพิมพ์สี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
พร้อมทัง้ เพิ่มรายการสินค้ากว่า 500 รายการ ภายใต้แบรนด์ โอเชียน ลูคาริส และพอช นอกจากนี ้ บริษัทวางแผนจะขยาย
การให้บริการอีคอมเมิรซ์ ไปยังต่างประเทศทั่วโลก พร้อมทัง้ พัฒนาให้อีคอมเมิรซ์ เป็ นแพลตฟอร์มที่มีสินค้าในกลุ่มเครื่อง
แก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหารที่หลากหลาย ครบวงจร และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
บริษัทได้นาระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balance Scorecard) มาใช้ โดยจะวัดผลผ่านมุมมอง 4
ด้าน ได้แก่ 1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 3) มุมมอง
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) และ 4) มุมมองด้านการเรียนรูแ้ ละเติบโต (Learning
and Growth Perspective) นอกจากนี ้ บริษั ท ได้ก าหนดตัวชี ้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) ของแต่ละ
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หน่วยงานเชื่อมโยงกับการบริหารผลงานตามแผนที่วางไว้เพื่อกาหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารและ
พนักงานระดับผูจ้ ดั การ
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
ปี 2562

แก้ ว Lucaris รุ่ น “RIMS” ได้ รั บ รางวั ล ดี ไ ซน์ระดั บ เวิ ล ด์ค ลาส Good Design Award
2019 (GMARK) จากประเทศญี่ปุ่น และ Design Excellence Award 2019 (DEmark) จาก
กรมส่งเสริมการส่งออก ประเทศไทย
แก้ว Ocean รุ่น “CONNEXION” ได้รบั รางวัลดีไซน์ Tableware International Awards 2019
จากประเทศอังกฤษ
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยั ง ได้รับ รางวั ล Thai Star Packaging Awards 2019 จากกรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม ประเทศไทย

ปี 2563

บริษัทเปิ ดตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ www.ocean-tableware.com เพื่อจาหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์
บริษัทได้รบั รางวัลดีไซน์ระดับเวิลด์คลาสต่าง ๆ ดังนี ้
1. แก้ว Lucaris รุน่ Element ได้รบั รางวัล Design Excellence Award 2020 – ประเทศไทย
2. แก้ว Lucaris รุน่ Rims ได้รบั รางวัล Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไต้หวัน
3. แก้ว Lucaris รุน่ Desire ได้รบั รางวัล Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไต้หวัน
4. แก้ว Ocean รุน่ Centique ได้รบั รางวัล Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไต้หวัน
5. แก้ว Ocean รุน่ Centique ได้รบั รางวัล iF Design award 2020 – ประเทศเยอรมนี
6. แก้ว Ocean รุน่ Centique ได้รบั รางวัล Design Excellence Award 2020 – ประเทศไทย
บริษัทปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ www.oceantableware.com เพื่อตอบสนองต่อ
วิถีการดารงชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวก สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ปี 2564

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจหลักของบริษัทคือผลิตภาชนะเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร โดยจัดจาหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศกว่า 90
ประเทศทั่วโลก ภายใต้เครื่องหมายการค้า Ocean สาหรับเครื่องแก้วโซดาไลม์ และ Lucaris สาหรับเครื่องแก้วคริสตัล
ปลอดสารตะกั่ว (คริสตัลลีน) บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตเครื่องแก้วคุณภาพสูงซึ่งได้รบั การออกแบบให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทัง้ ผลิตภัณฑ์แก้วใสและแก้วพิมพ์ลาย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทนั สมัย
ด้านการตลาดและการขาย บริษั ทแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม (Food Service) กลุ่มลูกค้าปลีกที่ซือ้ ไปใช้ในครัวเรือน (Retail) และกลุ่มลูกค้าจ้างผลิต (OEM) ลูกค้าสถาบันที่
ใช้เครื่องแก้วเป็ นของแจกแถม (B2B)
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1.2.1 โครงสร้างรายได้
-

รายได้รวม
รายการ
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้

-

2564
สัดส่วน
2563
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท)
1,545.30
98.6 1,111.68
22.09
1.4
4.32
1,567.39
100.0 1,116.00

สัดส่วน
2562
(ร้อยละ) (ล้านบาท)
99.6
1,867.21
0.4
31.23
100.0
1,898.43

สัดส่วน
(ร้อยละ)
98.4
1.6
100.0

รายได้จากการขาย
รายการ
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขาย

2564
สัดส่วน
2563
สัดส่วน
2562
สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
312.15
20.2
331.45
29.8
496.09
26.6
1,233.15
79.8
780.23
70.2 1,371.12
73.4
1,545.30
100.0 1,111.68
100.0 1,867.21
100.0

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัททัง้ หมดเป็ นภาชนะเครื่องแก้วสาหรับใช้บนโต๊ะอาหาร ผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอัน
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทาให้ได้เครื่องแก้วที่มีคณ
ุ ภาพสูง โปร่งใส รูปแบบทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน มีลวดลาย
พิมพ์สีท่ีสวยงามชัดเจน จึงเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด โดยบริษัทได้รบั การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007 มอก. (TIS) 18001:1999 และ มอก. (TIS) 603-2546
ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วของบริษัทจัดจาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า OCEAN และ POSH สาหรับเครื่องแก้วโซดาไลม์
และ LUCARIS สาหรับเครื่องแก้วคริสตัลลีน ซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวางและ
มีคุณภาพสูงทัดเทียมกับผูน้ าในตลาดโลก ผลิตภัณฑ์ถูกจัดจาหน่ายโดยทางตรงและผ่านเครือข่ายผูแ้ ทนจาหน่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งเป็ น 3 ประเภทตามกระบวนการผลิต
-

Blownware ได้แ ก่ เครื่ อ งแก้ว ที่ มี ลั ก ษณะทรงกระบอกกลมยาว หรื อ ทรงเหลี่ ย ม ขอบแก้ว บาง เช่ น แก้ว น ้า
โถแก้ว ถูกผลิตโดยอาศัยกระบวนการอัดและเป่ านา้ แก้ว (Press & Blow Process)

-

Pressware ได้แก่ เครื่องแก้วรู ปแบน ทรงกลมมีหู หรือรู ปทรงอื่นๆ ขอบแก้ว จะมีความหนา เช่น จาน ชาม จานรอง
แก้ว ที่เขี่ยบุหรี่ แจกัน แก้วเบียร์ เป็ นต้น เครื่องแก้วประเภทนีถ้ กู ผลิตโดยกระบวนการอัด (Press Process)
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Stemware ได้แ ก่ เครื่ อ งแก้วที่ มีก้านเรี ยวสาหรับจับ ไม่ มี หู เช่ น แก้ว ไวน์ แก้ว บรั่น ดี แก้ว แชมเปญ ถูก ผลิ ต โดย
กระบวนการเป่ าตัวแก้วและอัดขึน้ รูปก้านแก้ว (Blow & Blow and Press Process)

(2) การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายและลักษณะตลาด
บริษัทจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก ในปี 2564 บริษัทมีสดั ส่วนการจาหน่ายสินค้า
ในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 20.2 และตลาดต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 79.8 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่
-

Food Service หรือลูกค้าที่ทาธุรกิจบริการด้านอาหารและเครื่องดืม่ เช่น โรงแรม และร้านอาหาร

-

Retail หรือลูกค้าที่ทาธุรกิจค้าปลีก เช่น ห้างค้าปลีกต่างๆ

-

Business to Business (B2B) หรือลูกค้าที่เป็ นบริษัทห้างร้าน รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ซึง่ ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ส่งเสริมการขาย หรือเป็ นของขวัญ เช่น บริษัทเครื่องดื่ม ธนาคาร องค์กรเอกชน และหน่วยงานราชการเป็ นต้น

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
วิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเครื่องแก้วในกลุ่มโรงแรม
ร้านอาหาร ลดลง เช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้าบริษัทเครื่องดื่มที่ชะลอการใช้จ่ายสาหรับสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย ในขณะที่
ความต้องการสินค้าในตลาดต่างประเทศกลับมาฟื ้ นตัวอีกครัง้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์และ
การปรับเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องของค่าระวางเรือยังคงเป็ นอุปสรรคต่อการส่งออกที่ตอ้ งเฝ้าระวังและวางแผนสารองต่อไป
ในปี 2564 บริษัทได้ดาเนินกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการรับรู แ้ บรนด์ในตลาดหลักซึ่งได้แก่ ประเทศไทย จีน
อินเดีย เวียดนาม โดยบริษัทเน้นจัดกิจกรรมการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และการขายสินค้าผ่านทาง
ช่องทางอีคอมเมิรซ์ (E-commerce) เพื่อตอบรับกับสถานการณ์การแข่งขันปั จจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยพบว่า
ยอดขายออนไลน์ เติบโตขึน้ กว่า 4 เท่าจากปี 2563
ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทกาหนดให้มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ การจัดส่ง
สินค้า และการขายสินค้าในภาพรวม ทุก 2 ปี ทัง้ นี ้ ผลการสารวจล่าสุดเมื่อปี 2563 แบรนด์โอเชียนมีอตั ราความพึงพอใจที่
ร้อยละ 87.9 เติบโตขึน้ ร้อยละ 3.1 จากปี 2561 โดยตลาดประเทศไทยมีอตั ราความพึงพอใจอยู่ท่ีรอ้ ยละ 89.4 ในขณะที่
ตลาดต่างประเทศ (จีนและอินเดีย) มีอตั ราความพึงพอใจ อยู่ท่รี อ้ ยละ 79.4
(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์
บริษัทตัง้ โรงงานอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ บนพืน้ ที่ 82-2-11.5 ไร่ ปั จจุบนั มีเครื่องจักรหลัก คือ
เตาหลอมแก้ว จานวน 3 เตา เครื่องจักรขึน้ รูปแก้วพร้อมเตาอบแก้ว จานวน 12 ชุด (สายการผลิต) โดยเตาหลอมที่ 3 และ
เครื่องจักรขึน้ รูปแก้วชุดที่ 12 ได้ถูกติดตัง้ เสร็จและเริ่มดาเนินการผลิตจริงในปลายปี 2553 กาลังการผลิตรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 เป็ นดังนี ้
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กาลังการผลิต
กาลังการผลิตจริง (ตัน)
กาลังการผลิตจริง (ล้านชิน้ )
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2564
39,854
93

2563
27,094
64

2562
50,310
121

2561
54,087
132

2560
50,154
123

หมายเหตุ
ในปี 2564 บริษัทหยุดสายการผลิตบางส่วนชั่วคราวสาหรับเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) และเตาหลอมแก้วคริสตัลลีน (เตาหลอม
C) เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 - 15 มีนาคม 2564 และวันที่ 1 เมษายน 2563 - 3 สิงหาคม 2564 ตามลาดับ เพือ่ ซ่อมบารุง และบริหารสินค้า
คงเหลือ โดยสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) ยังคงดาเนินการผลิตตามปกติ

วัต ถุดิ บ หลัก ของบริษั ท ได้แ ก่ ทรายแก้ว โซดาแอช หิ น โดโลไมต์ และเศษแก้ว สามารถจัด หาได้จ ากแหล่ ง วัตถุดิบ
ภายในประเทศและต่างประเทศได้โดยไม่ขาดแคลน ส่วนวัตถุดิบและสารเคมีสาคัญอื่น เช่น โซดาแอช บริษัทจัดหาจาก
ตัวแทนจาหน่ายในประเทศหลายรายอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการตามมาตรฐานงานจัดซือ้ ทั่วไป
(4) ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลัก
บริษัทมีทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ที่สาคัญ ได้แก่ ที่ดิน อาคารโรงงาน และเครื่องจักร มีมูลค่าตามบัญชี ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1. ที่ดินในจังหวัดสมุทรปราการ จานวน 41 โฉนด
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

บริษัทเป็ นเจ้าของ
บริษัทเป็ นเจ้าของ

มูลค่า
(ล้านบาท)
938.00
170.19

ภาระผูกพัน

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์และเครื่องมือ

บริษัทเป็ นเจ้าของ

910.94

ไม่มีภาระผูกพัน

4. เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สานักงาน
5. ยานพาหนะ
6. เครื่องจักรระหว่างติดตัง้ และงานระหว่างก่อสร้าง
รวม

บริษัทเป็ นเจ้าของ
บริษัทเป็ นเจ้าของ
บริษัทเป็ นเจ้าของ

5.86
3.90
136.95
2,165.84

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนทีส่ าคัญในการประกอบธุรกิจ
บริษัทมีสินทรัพย์ท่ไี ม่มีตวั ตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมลู ค่าคงเหลือสุทธิจานวน 8.46 ล้านบาท
(5) งานทีย่ ังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้น
1.3.1 การถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วของบริษัท โดย
บริษัทได้กาหนดแนวทางการกากับดูแลบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)
100%
บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้
(เซี่ยงไฮ้) จากัด

99.99%
บริษัท คริสตัล เคลียร์
อินโนเวชั่น จากัด

99.99%
บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้
อินเดีย จากัด

รายละเอียดของนิติบุคคลทีบ่ ริษัทถือหุน้ ทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจานวนหุ้นทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัท/สถานที่ตั้ง

บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซีย่ งไฮ้) จากัด

ประเภท
ธุรกิจ

นาเข้าและ
Room 1902, Jin Hang Tower, 83 Wan Hang Du
จาหน่าย
Road, Jing An District, Shanghai, People’s Republic ผลิตภัณฑ์
of China
โอเชียนกลาส
โทรศัพท์ : +86 (21) 6135 9505
โทรสาร : +86 (21) 6135 9428
บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย จากัด
ประกอบธุรกิจ
574 Third Floor, Main Road, Chirag Delhi, New
ต่างๆ ตามที่
Delhi, India 110017
กฎหมายใน
โทรศัพท์ : +91 (11) 4183 4111
อินเดีย
อนุญาต
บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จากัด
วิจยั และ
เลขที่ 75/88-91 ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนา) แขวง
พัฒนา
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
นวัตกรรม

ปี ที่
จัดตั้ง

ทุนจด
ทะเบียน

2549

USD
150,000

หุ้นที่ออก ทุนชาระ การถือหุ้นของบริษัท
จาหน่าย
แล้ว
จานวน
ร้อยละ
หุ้น
5,636
USD
5,636 100.00
150,000

2556

INR
500,000

50,000

INR
500,000

49,999

99.99

2559

บาท

20,000

บาท

19,998

99.99

100,000
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1.3.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีดงั นี ้
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

จานวนหุ้น

ร้อยละ

1

บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิง้ จากัด

7,000,000

32.82

2

นายกีรติ อัสสกุล และคู่สมรส

2,076,330

9.73

3

นายวีรวุฒิ อัสสกุล และคู่สมรส

1,632,131

7.65

4

TOYO-SASAKI GLASS CO.,LTD.

630,715

2.96

5

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์

517,613

2.43

6

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

413,500

1.94

7

นายสุรพล อัสสกุล

245,218

1.15

8

นายนภัทร อัสสกุล

94,239

0.44

9

น.ส.สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์

32,800

0.15

10

นายธรัณ โอศิริ

5,000

0.02

กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิง้ จากัด ถือหุน้ ของบริษัทจานวน 7,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 32.82 โดยที่
บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิง้ จากัด มีกลุ่มตระกูลอัสสกุลเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุน้ จานวน 9,492,792 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 62.45
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ซึ่งมีธุรกิจหลักประเภทประกันชีวิตและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ทุนจดทะเบียน

500,000,000 บาท

เรียกชาระแล้ว

213,307,150 บาท

เป็ นหุน้ สามัญจานวน

21,330,715 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ

10 บาท

ตลาดหลักทรัพย์ท่จี ดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
1.5 หลักทรัพย์ประเภทอืน่ ทีม่ ีสิทธิหรือเงือ่ นไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- ไม่มี -
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1.6 นโยบายจ่ายเงินปั นผล
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะคานึงถึงผลประกอบการ เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในกิจการ
และผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาวเป็ นหลัก ทั้งนีก้ ารจ่ายเงินปั นผลจะต้องเป็ นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ซึ่ง
กาหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน
โดยได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผล
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทา
เช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุม คราวต่อไป
ข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมามีดงั นี ้
ผลการดาเนินงาน
ประจาปี

อัตรากาไร(ขาดทุน)
ต่อหุ้น (บาท/หุน้ )

อัตราเงินปั นผลต่อหุน้
(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)

2562

0.85

0.57

67

2563

(11.53)

-

-

2564*

0.14

-

-

*หมายเหตุ : การจ่าย/งดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี จะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
เมื่ อ วัน ที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการได้มีมติเ ป็ น เอกฉัน ท์อ นุมัติกรอบการบริห ารความเสี่ ยงของบริษัท ( Risk
Management Framework) เพื่ อเป็ น แนวปฏิ บัติ ในองค์กร โดยมี ก ารนามาตรฐาน COSO ERM เข้า มาปรับ ใช้ในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ทัง้ นี ้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ทบทวนกรอบการ
ดาเนินงาน เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ทาหน้าที่เป็ นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะกากับดูแลและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สาคัญที่อาจมี
ผลกระทบต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท
2.2 ปั จจัยความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจ
2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททัง้ ในปั จจุบันและทีอ่ าจเกิดขึน้ ใหม่
ในปี 2564 บริษัทเผชิญความท้าทายในการดาเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอันเป็ นผลจากแพร่ระบาด
ของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมการทางานที่เปลี่ยนไป การเติบโต
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ออกใหม่ รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดังนัน้
บริษัทจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อลดผลกระทบต่ อการดาเนินธุรกิจ โดยได้มีการ
ประเมินความเสี่ยงพร้อมทัง้ จัดทาแผนบริหาความเสี่ยง พร้อมทัง้ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามแผนบริหาความเสี่ยง และ
รายงานต่อคณะกรรมการเป็ นรายไตรมาส
1) ด้านกลยุทธ์
- ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวและพฤติกรรมผู้บริโภคทีเ่ ปลี่ยนไป
การแพร่ร ะบาดของเชื ้อ โรคไวรัส โคโรนา 2019 ส่ ง ผลกระทบให้สภาวะเศรษฐกิ จ ชะลอตัว พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภค
เปลี่ยนแปลงไปโดยหลีกเลี่ยงการซือ้ สินค้านอกบ้านและเปลี่ยนมาซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนั้น บริษัทจึงได้
วางแผนบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจทาให้บริษัทไม่บรรลุเป้าหมาย โดยได้ปรับแผนการดาเนิน
ธุรกิจ เน้นการจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์ แพลตฟอร์มของบริษัทและแพลตฟอร์มมาร์เกตเพลสต่างๆ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
- ความเสี่ยงจากการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทใน
อนาคต
พนักงานเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กบั บริษัทในอนาคต ดังนัน้ บริษัทจึง
ให้ค วามสาคัญในการดูแ ลรักษาพนักงานซึ่งเป็ น ผู้มีบ ทบาทสาคัญ ในการปฏิ บัติ งานเพื่อ ขับเคลื่ อ นแผนงานให้ไปสู่
เป้าหมาย ควบคู่ไปกับการสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจในอนาคต บริษัท
จึงได้วางแผนการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ โดยจัดให้แต่ละ
หน่วยงานวางแผนสืบทอดบุคลากรที่มีบทบาทสาคัญ วางแผนหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่ภายในหน่วยงาน ควบคู่ไปกับ
การทบทวนค่างานและค่าตอบแทน
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2) ด้านการปฏิบัติงาน
- ความเสี่ยงจากโรคระบาด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก โดยเฉพาะการ
ดาเนินชีวิตประจาวันที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยบริษัทได้ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของ
พนักงาน ลูกค้า และผูเ้ กี่ยวข้อง โดยได้กาหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานที่ประกอบการทัง้ สานักงานใหญ่
และโรงงานผลิต พร้อมทั้งให้ความรู เ้ กี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดแก่พนักงาน และปรับรู ปแบบการทางานให้เป็ น
แบบผสมผสานกัน ระหว่างการปฏิ บัติง านที่ บา้ นและที่ สานักงาน (Hybrid Workplace) ก าหนดเขตพื น้ ที่ การทางาน
(Bubble and Seal) จัดเตรียมสถานที่กกั กันกรณีพบผูต้ ิด เชือ้ (Factory Quarantine - Isolation) ตามาตรการของภาครัฐ
พร้อมทัง้ ดาเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ดาเนินการวางแผนรับมือบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจในกระบวนการผลิตเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
- ความเสี่ยงภัยจากการคุกคามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภัยคุกคามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นปั จจัยภายนอกที่เกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตที่มีการพึ่งพาการใช้เทคโนโลยีท่ีทนั สมัย มีการเชื่อมโยงข้อมูลอุปกรณ์ดิจิทลั ต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งของพนักงานและลูกค้า บริษัทจึงจัดให้มีระบบ
ติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมกรณีระบบงานหยุดชะงักจากการโจมตีทางไซเบอร์ โดยบริษัทจัดให้มี ระบบสารอง
และกูค้ ืนข้อมูล
3) ด้านการเงิน
- ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบทีใ่ ช้ในการผลิต
วัตถุดิบส่วนใหญ่ท่ใี ช้ในการผลิตนัน้ บริษัทจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศและจากบริษัทตัวแทนนาเข้า ที่ผ่าน
มาราคาวัตถุดิบมีความผันผวนในระดับที่ควบคุมได้ แต่เนื่องจากการผลิตแก้วมีความต้องการใช้พลังงานสูง ราคาพลังงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาก๊าซธรรมชาติและราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต บริษัทได้
ตระหนักถึงผลดังกล่าวจึงมีการวางแผนการใช้และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เน้นกระบวนการ
ประหยัดพลังงานในทุกขัน้ ตอนการผลิต ลดจานวนของเสีย
- ความเสี่ยงด้านความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทดาเนินธุรกิจโดยส่งสินค้าออกจาหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศทาให้มีรายได้เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ โดยมีสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก บริษัทจึงป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการทาสัญญา
ซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวน
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้
เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ขึน้ อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด และธุรกรร ม
การเงินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอนุพนั ธ์อตั ราดอกเบีย้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากผูบ้ ริหารสูงสุดของสายงานบัญชีการเงิน
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ อันเกิดจากเงินกูย้ ืม เพื่อการลงทุน โดยหนีส้ ินทางการเงินส่วนใหญ่มี
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อัตราดอกเบีย้ ที่ปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาดหรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงที่ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบีย้ ของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่า
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริษัทจาหน่ายสินค้าและจัดหาปั จจัยการผลิตภายใต้เงื่อนไขเงินสดและการให้และรับสินเชื่อ โดยส่วนงานบริหารเงินของ
บริษัทตัง้ เป้าหมายคงความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อให้มีความเพียงพอ เนื่องจากลักษณะ
ปกติทางธุรกิจของบริษัทมีกระแสเงินสดเข้าออกเป็ นจานวนเงินค่อนข้างสูง
- ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทจาหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขสินเชื่อทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ลกู ค้าหรือคู่สญ
ั ญาไม่สามารถ
ชาระหนีใ้ ห้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกาหนด บริษัทควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวโดยกาหนดให้มีนโยบายและ
ขัน้ ตอนการพิจารณาสินเชื่อ โดยให้มีการวิเคราะห์และทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ม่นั ใจว่า
บริษัทได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี ้ ยัง มีการให้ลูกค้าวาง
หลักประกันวงเงินสินเชื่อในรายที่มีความเสี่ยงสูง สาหรับลูกค้าต่างประเทศจะมีการขายภายใต้เงื่อนไข L/C
4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ความเสี่ยงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ตามที่ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2565 นัน้ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจ
สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว บริษัทได้จดั ให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัดให้มี
คณะทางานเพื่อบริหารจัดการ ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่จดั เก็บ รวมถึงการกาหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการ
รั่วไหลของข้อมูลอันเป็ นผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
5) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี ้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภููมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดความเสี่ยงใหม่จากการดาเนินธุรกิจของบริษัทซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน บริษัทจึงได้บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
กระบวนการผลิต และสานักงานโดยติดตัง้ ระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศที่ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้
นอกจากนี ้ บริษัทได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) โครงการที่ 1 เมื่อปี 2562 และ
วางแผนจะดาเนินโครงการที่ 2 ในปี 2565
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3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความสาคัญต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว การดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรม มุ่งมั่นใน
การผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค คานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตเป็ นสาคัญ
พร้อมทั้งสร้างพืน้ ฐานให้พนักงานเป็ นพลเมื องที่มี ความรับผิ ดชอบต่ อสังคม โดยเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยื น
ครอบคลุมประเด็นหลักทัง้ 3 ด้านได้แก่
1) ด้านเศรษฐกิจ ดาเนินกิจการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทัง้ มุง่ มั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ยนวัตกรรมการ
ออกแบบเพื่อมอบสุนทรียภาพในการใช้ชวี ิตผ่านผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพดี
2) ด้านสังคม ยึดมั่นในหลักความเสมอภาคในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจและหลักสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
3) ด้านสิง่ แวดล้อม กำหนดเป้ำหมำยให้กระบวนกำรผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สดุ
โดยบริษัทมีแผนที่จะศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดทาแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืนในปี 2565
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
การบริหารห่วงโซ่คุณค่าเป็ นหนึ่งในปั จจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึง สังคม สิ่งแวดล้อ ม และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอบสนองความ
คาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในทุกๆ กระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตัง้ แต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดซือ้ จัดหา
ทั่วไป การผลิต การจัดจาหน่ายและการกระจายสินค้า การขนส่ง ตลอดจนการบริการหลังการขาย
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษัทจาแนกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียออกเป็ น 12 กลุ่ม โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และ
ผลกระทบด้านความยั่งยืนของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัท ดังต่อไปนี ้
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ช่องทางการมีส่วนร่วม
ความคาดหวังและประเด็นสาคัญ
1.ผูถ้ ือหุน้ และนัก
- จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้
- ผลการดาเนินงานของบริษัทมีการเติบโต
ลงทุน
- จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
อย่างต่อเนื่อง
ในโรงงาน
- มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
- มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
- ดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
2.ลูกค้า
- สารวจความพึงพอใจของลูกค้า
- คุณภาพและความปลอดภัยของ
- ส่งจดหมายข่ายเกี่ยวกับสินค้า
ผลิตภัณฑ์
- เปิ ดช่องทางรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง - นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
อีเมล์ สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ ไลน์
- ความรูใ้ นการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
เฟสบุ๊ค ช่องทางการแจ้งเบาะแส
อย่างเหมาะสม
(Whistleblowing Channel)
- การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อ
- จัดอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สิ่งแวดล้อม

3.พนักงาน

4.คู่คา้ ที่ส่งมอบ
สินค้า/วัตถุดิบ

- แถลงผลการดาเนินงานประจาไตรมาส
(Town Hall Quarterly Meeting)
- สื่อสารข่าวสาร นโยบาย ประกาศต่างๆ
ผ่านช่องทางอีเมล์ Intranet ไลน์ และ
การติดประกาศ
- เปิ ดรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแส (Whistleblowing Channel)

-

- สื่อสารเรื่องนโยบายจรรยาบรรณของ
บริษัท ต่อต้านการทุจริต และนโยบาย
สิทธิมนุษยชน
- เปิ ดรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแส (Whistleblowing Channel)

-

-

การตอบสนอง
- ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริต
- พัฒนาช่องทางสื่อสาร

- ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตาม
ความต้องการของลูกค้า
- ได้รบั การรับรองมาตรฐานสินค้า
และรางวัลด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
- พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
- ขยายช่องทางจัดจาหน่าย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับ
ลูกค้า
- จัดการข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงานของบริษัทมีการเติบโต - กาหนดค่าตอบแทน สวัสดิการให้
อย่างต่อเนื่อง
เหมาะสมเทียบเคียงอุตสาหกรรม
ได้รบั เงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสม
เดียวกัน
มีความก้าวหน้าในการทางาน
- จัดให้มีกิจกรรมสร้างความผูกพัน
มีความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการ
องค์กร
ทางาน
- กาหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
ได้รบั การอบรม ส่งเสริมความรูแ้ ละ
อาชีพ
ทักษะต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
- สร้างสภาพแวดล้อมการทางานให้
มีความปลอดภัย
- จัดให้มีการฝี กอบรมทางในและ
นอกสถานที่
การค้าขายที่เป็ นธรรม โปร่งใส
- ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการ
มีความสม่าเสมอในการซือ้ สินค้า
ประกอบธุรกิจ ต่อต้านการทุจริต
มีปริมาณการสั่งซือ้ ที่เพิ่มขึน้
และนโยบายสิทธิมนุษยชน
- ตรวจประเมินศักยภาพคู่คา้
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ช่องทางการมีส่วนร่วม
5.ผูใ้ ห้บริการหรือ
- สื่อสารเรื่องนโยบายจรรยาบรรณของ
ผูร้ บั เหมา
บริษัท ต่อต้านการทุจริต และนโยบาย
สิทธิมนุษยชน
- เปิ ดรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแส (Whistleblowing Channel)

แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
ความคาดหวังและประเด็นสาคัญ
- การจัดจ้างที่เป็ นธรรม โปร่งใส
- ชาระค่าบริการทีต่ รงเวลา
- มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่
ปลอดภัย

-

-

6.เจ้าหนี ้

7.พันธมิตรทาง
ธุรกิจ

8.หน่วยงานกากับ
ดูแลท้องถิ่นและ
ภาครัฐ
9.คู่แข่งขัน

10.ชุมชน
11.สังคม

12.สื่อมวลชน

- สื่อสารผลการดาเนินงานของบริษัทราย - ผลการดาเนินงานของบริษัทมีการเติบโต
ไตรมาสผ่านช่องทาง SET และ website
อย่างต่อเนื่อง
ของบริษัท
- มีความมั่นคงทางการเงิน สามารถชาระ
หนีไ้ ด้ตามเวลาที่กาหนด
- ส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิ ดตัว - รับทราบถึงผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์ใหม่
- ได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
- จัดกิจกรรมให้มีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
รวมทัง้ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เมื่อ
พันธมิตรจัดงานแสดงสินค้า
- รายงานผลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือ - ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
กฎเกณฑ์ที่กาหนด
เกี่ยวข้อง
- การมีส่วนร่วมในโครงการของรัฐ
- กาหนดราคาขายสินค้าในตลาดที่เป็ น
- การกาหนดราคาที่เป็ นธรรม
ธรรม
- การไม่ลอกเลียนแบบสินค้า ไม่ละเมิด
ทรัพยสินทางปัญญา

- จัดให้ชมุ ชนสามารถเข้ามาขายสินค้า
หน้าโรงงาน
- จัดกิจกรรม CSR ปี ละ 1 ครัง้

-

สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
การช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน
สนับสนุนกิจกรรมชุมชน
ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา
มีสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาดีขนึ ้

- สื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมชุมชน
- ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่

- รับรูก้ ิจกรรมของบริษัทที่ทาเพื่อชุมชน
- รับทราบข่าวสาร ข้อมูลของบริษัท
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-

การตอบสนอง
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ ต่อต้านการทุจริต
และนโยบายสิทธิมนุษยชน
ตรวจประเมินศักยภาพของ
ให้บริการหรือผูร้ บั เหมา
สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมใน
การทางานที่ปลอดภัย
ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
พัฒนาช่องทางสื่อสาร

- ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ ต่อต้านการทุจริต
และนโยบายสิทธิมนุษยชน

- ความโปร่งใสในการกากับดูแล
กิจการ และการต่อต้านทุจริต
- ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ
- ตรวจสอบความเหมือนคล้ายของ
ผลิตภัณฑ์ก่อนดาเนินการจด
สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
- สนับสนุนให้ชมุ ชนหมุนเวียนเข้ามา
จาหน่ายสินค้าใน-หน้าโรงงาน
- จัดตัง้ ชมรมจิตอาสา เพื่อเป็ น
ตัวแทนในการทากิจกรรมให้กบั
ชุมชน พร้อมสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้กบั โรงเรียนใน จ.
สมุทรปราการ
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สาคัญใน
ชุมชน
- ความถูกต้อง โปร่งใสในการให้
ข้อมูล
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านสิง่ แวดล้อม
บริษัทกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและแผนการอนุรกั ษ์พลังงานให้เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายให้
กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สดุ
3.3.2 ผลการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
การนาวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เศษแก้วคือแก้วรีไซเคิลที่สามารถนากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ไม่จากัดจานวนครัง้ ซึ่ง
เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่ทาให้บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สามารถช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและ
วัตถุดิบในการผลิต โดยบริษัทนาเศษแก้วที่เหลือจากกระบวนการผลิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีสภาพแตกหักเสียหายเข้าสู่
กระบวนการบดด้วยเครื่องบดแก้วจนเป็ นเศษแก้ว และนามาผสมแทนวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสมจากนั้นจึงนาเข้าสู่
กระบวนการหลอมขึน้ รู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อีกครัง้ โดยในปี 2564 บริษัทใช้เศษแก้วผสมแทนวัตถุดิบ คิดเป็ นร้อยละ 40
ซึ่งสามารถลดพลังงานการหลอมได้รอ้ ยละ 8
การจัดการพลังงาน บริษัทบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศโดย
ติดตัง้ และบารุ งรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทางานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ทาให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้
130,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง นอกจากนี ้ บริษัทได้ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งผลิต
ไฟฟ้าได้ 1,475,101 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ในปี 2564 บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 25,466,102 กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก Solar Rooftop
1,475,102 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ Solar Rooftop ผลิตได้เทียบกับพลังงานที่ใช้คิดเป็ นร้อยละ 5.8
ซึ่งสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าลงได้คิดเป็ นจานวนเงิน 5,232,629 บาท โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) นัน้ ส่งผลบริษัทสามารถลดก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 644,619 กิโลกรัม
และคาดการณ์ว่าใน 2565 บริษัทจะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 603,003 กิโลกรัม
การจัดการน้า บริษัทมีการใช้นา้ ประปารวมกันคิดเป็ นร้อยละ 100 ของปริมาณนา้ ที่ใช้ทั้งหมด บริษัทจึงมีวิธีจัดการ
ระบบนา้ หล่อเย็นที่ใช้ในกระบวนการผลิตและระบบช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตให้เป็ นแบบหมุนเวียนสามารถนา
กลับมาใช้ในกระบวนการต่อได้ โดยมีการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สาหรับนา้ ที่ถูกปล่อยทิง้ จาก
กระบวนการผลิตและสานักงาน บริษัทมีการจัดการนา้ ทิง้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2564 มีนา้ ทิง้ ที่ผ่านการบาบัดร้อยละ
70 ของปริมาณนา้ ทิง้ ทั้งหมด ในจานวนนีส้ ามารถนามาผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพเทียบเท่านา้ ประปา เพื่อนา
กลับมาใช้เสริมในกระบวนการผลิตและระบบช่วยสนับสนุนการผลิตซึ่งส่ งผลให้สามารถลดปริมาณการใช้นา้ ประปา
ร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ในปี ก่อน
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การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นระบบ
ตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) พร้อมทัง้ มีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับ
การสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมกับผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อลดการกาจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ
ในปี 2564 ขยะและของเสียได้รบั จัดการแทนการฝั งกลบคิดเป็ นร้อยละ 93.63 ของปริมาณขยะและของเสียโดยรวม ซึ่ง
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.67 เมื่อเทียบปี กับปี ก่อน นอกจากนี ้ บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี ละ 2 ครัง้ และยังมีการ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในโรงงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ซึ่งพบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิ่น เสียง แสงสว่าง อยู่ใน
เกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายกาหนด และไม่พบกรณีสารเคมีร่วั ไหลจากการดาเนินธุรกิจ
การจัดการก๊าซเรือนกระจก ในปี 2565 บริษัทมีแผนจะดาเนินการจัดทาโครงการคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ตามมาตรฐาน
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านสังคม
บริษัทดาเนินธุรกิจโดยมุ่งปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสังคม รวมถึงการ
เคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการดูแลความปลอดภัย ความั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม โดยนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านสังคมอยู่ระหว่างการจัดทาซึ่งคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ได้ในปี 2565
3.4.2 ผลการดาเนินงานด้านสังคม
ด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทยึดมั่นในหลักความเสมอภาคในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท จึงได้ประกาศใช้นโบบายสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติ สอดคล้องตามหลักการชีแ้ นะ เรื่องสิท ธิมนุษยชนสาหรับธุรกิจ ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการ
คุม้ ครอง เคารพ และเยียวยา เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
โดยนโยบายสิทธิ มนุษยชนดังกล่าว ครอบคลุมผู้เกี่ ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษั ท
(Ocean Glass Value Chain) รวมทัง้ บริษัทย่อยทัง้ ในและต่างประเทศ โดยมีขอบเขตและกรอบการปฏิบตั ิดงั นี ้
1) การประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนต่อผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น พนักงานของบริษัท พนักงานรับเหมาแรงงานคู่คา้ และผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยการสื่อสารทัง้ ภายใน และภายนอกบริษัท
2) การประเมินความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกัน และลด
ความสูญเสีย จากผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
3) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ให้เป็ นไปตามช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่กาหนดในช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน
(Whistleblowing) และ/หรือ ช่องทางการร้องทุกข์ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
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การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทยอมรับและให้ความสาคัญกับความหลากหลายของพนักงานและยึดมั่นในหลักความเสมอภาคการว่าจ้างและการ
เลื่อนตาแหน่งพนักงานกระทาไปตามเป้าประสงค์ทางธุรกิจของบริษทั ตาแหน่งงานที่บริษัทเห็นควรให้มีและคุณสมบัตขิ อง
แต่ละบุคคล โดยไม่คานึงถึงเชือ้ ชาติ สัญชาติ สีผิว ความเชื่อทางศาสนา เพศ อายุ สถานะภาพทางสังคมหรือสถานะอื่นใด
ที่กฎหมายคุม้ ครองไว้ บริษัทจะไม่ว่าจ้างผูท้ ่มี ีอายุต่ากว่าเกณฑ์ท่กี ฎหมายกาหนด บริษัทจะไม่ใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจหรือ
แรงงานผิดกฎหมาย นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายดูแลให้สภาพแวดล้อมในการทางานปราศจากการปฏิบตั ิดว้ ยอคติและ
การกีดกัน รวมทัง้ การคุกคามหรือล่วงละเมิดใดๆ
พนัก งานของบริษัท ทุกคนมีสิท ธิ ในการร้องเรีย น ร้อ งทุก ข์ห รือ รายงานเกี่ ย วกับ การละเมิ ดสิ ท ธิ ส่วนบุค คลหรื อสิทธิ
มนุษยชน การล่วงละเมิดหรือคุกคาม การกลั่นแกล้ง หรือการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมที่เกิดขึน้ กับตัวเองและผูอ้ ื่ น โดยแจ้ง
เรื่องไปยังผูบ้ งั คับบัญชาหรือสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจะสืบสวนเหตุการณ์ท่ไี ด้รบั แจ้งทันที และดาเนินการ
แก้ไขอย่างทันท่วงที บริษัทรับรองเรื่องการคุม้ ครองบุคคลที่เป็ นผูร้ ายงานเรื่องอย่างเหมาะสม ข้อมูลที่แจ้งมาจะถูกรักษาไว้
เป็ นความลับ
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
นับตัง้ แต่ก่อตัง้ บริษัทเป็ นเวลากว่า 30 ปี บริษัทยึดมั่นและถือเป็ นนโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและปลอดภัยใน
การใช้งาน โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อสร้างความ
มั่นใจในสินค้าและบริการ
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ในปี 2564 บริษัทได้รว่ มกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมดังต่อไปนี ้
1) โครงการจิตอาสาปี ท่ี 7 จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี และบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อสนับ สนุน
การศึกษาให้แก่โรงเรียนดอยสามหมื่น หมู่ 5 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564
2) โครงการบริจาคแก้วนา้ ดื่ม กว่า 28,000 ใบเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยให้แก่โรงพยาบาล สมาคม และองค์กรไม่หวังผล
กาไรจานวน 10 แห่ง ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564
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4 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
บทสรุ ปผู้บริหาร
2564
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงาน

2563
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

รายได้จากการขาย

1,545.30

1,111.68

39.01

รายได้อื่น
รวมรายได้
กาไรขั้นต้น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)

22.09
1,567.39
532.22
3.02
34.44

4.32
1,116.00
405.31
(245.89)
36.46

411.18
40.45
31.31
(101.23)

0.19

(22.03)

อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)
รายได้
-

บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีรายได้รวมจานวน 1,567.39 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ
40.45 เป็ นรายได้จากการขายรวมจานวน 1,545.30 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 39.01 เมื่อเทียบกับปี ก่อน

-

การขายสินค้าไปต่างประเทศ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 58.05 ส่วนใหญ่มาจากการส่งสินค้าออกไปยังตลาดส่วนเพิ่ม ได้แก่ ภูมิภาค
เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง อเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิค ทัง้ นี ้ สถานการณ์ขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์และการปรับ
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องของค่าระวางเรือยังคงเป็ นอุปสรรคต่อการส่งออก

-

การขายสินค้าในประเทศลดลงร้อยละ 5.82 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเครื่องแก้วในกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร ลดลง เช่นเดียวกับกลุ่ม
ลูกค้าบริษัทเครื่องดื่มที่ชะลอการใช้จ่ายสาหรับสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย

กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้น
-

บริษัทมีกาไรขัน้ ต้นจานวน 532.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 31.31 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ในขณะที่อตั รากาไรขัน้ ต้นอยู่ท่ี
ร้อยละ 34.44 ของยอดขาย ลดลงจากปี ก่อนซึ่งมีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่รอ้ ยละ 36.46 เนื่องจากสัดส่วนการขายสินค้าไป
ต่างประเทศที่สงู ขึน้ ประกอบกับการเพิ่มขึน้ ของต้นทุนพลังงานและราคาวัตถุดิบ

กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
-

บริษัทมีกาไรสุทธิจานวน 3.02 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนซึ่งมีผลการดาเนินงานที่ขาดทุน
อัตรากาไรสุทธิคิดเป็ นร้อยละ 0.19 ของรายได้รวม
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กลยุทธ์และทิศทางในการดาเนินธุรกิจ
ในปี 2564 บริษัทให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการกระแสเงินสดจากการดาเนินงานพร้อมทัง้ ดาเนินกลยุทธ์เพื่อตอบสนอง
ต่ อวิ ถี การด ารงชี วิ ตใหม่ (New Normal) โดยได้ปรับปรุ งพัฒนาการขายสิ นค้าผ่ านช่ องทางอี คอมเมิ ร ซ์ ในประเทศไทย
www.oceantableware.com พร้อมทัง้ ยกระดับการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศจีน อินเดีย และเวียดนาม เพื่อให้ลกู ค้า
ได้รับความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย สาหรับอีคอมเมิรซ์ ในประเทศไทย บริษัทได้ให้บริการออกแบบแก้วพิมพ์สี เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมทัง้ เพิ่มรายการสินค้ากว่า 500 รายการ ภายใต้แบรนด์ โอเชียน ลูคาริส และพอช
นอกจากนี ้ บริษัทวางแผนจะขยายการให้บริการอีคอมเมิรซ์ ไปยังต่างประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งพัฒนาให้อีคอมเมิรซ์ เป็ น
แพลตฟอร์มที่มีสินค้าในกลุ่มเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหารที่หลากหลาย ครบวงจร และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ผลการดาเนินงานประจาปี 2564
2564
(ล้านบาท)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2563
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

1,545.30

1,111.68

39.01

รายได้อื่น

22.09

4.32

411.18

รวมรายได้

1,567.39

1,116.00

40.45

ต้นทุนขาย

1,013.08

706.37

43.42

ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว

173.98

206.42

(15.72)

ขาดทุน (ค่าใช้จ่ายโอนกลับ) จากการปรับลดมูลค่าสินค้า

(2.88)

50.79

(105.68)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

220.12

227.48

(3.23)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

107.50

144.92

(25.82)

26.56
1,538.36
29.03
22.01
7.02
4.00
3.02
2.17
5.19

59.29
1,395.27
(279.27)
24.78
(304.05)
(58.16)
(245.89)
218.98
(26.91)

(55.20)
10.26
(110.39)
(11.21)
(102.31)
(106.88)
(101.23)
(99.01)
(119.30)

0.14

(11.53)

(101.23)

รายได้จากการขาย

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
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1. รายได้รวม
รายการ
ขายในประเทศ
- ขายในประเทศ - ช่องทางแบบดั้งเดิม (Offline)
- ขายในประเทศ - ช่องทางอีคอมเมิรซ์ (E-Commerce)
ขายต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้

2564
(ล้านบาท)
312.15
294.45
17.70
1,233.15
1,545.30
22.09
1,567.39

2563
(ล้านบาท)
331.45
327.87
3.58
780.23
1,111.68
4.32
1,116.00

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
(5.82)
(10.19)
394.58
58.05
39.01
411.18
40.45

ในปี 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 ในต่างประเทศเริ่มคลี่คลาย ความต้องการสินค้าใน
ตลาดจึงกลับมาอีกครัง้ ส่งผลให้การส่งออกสินค้าฟื ้ นตัวจากปี ก่อน ทาให้บริษัทมีรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 58.05
ในขณะที่การขายสินค้าในประเทศลดลงร้อยละ 5.82 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเป็ นการลดลงจากช่องทางการขายแบบดัง้ เดิม
ซึ่งได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ในขณะที่ยอดขายสินค้าผ่านช่องทางอี
คอมเมิรซ์ เติบโตขึน้ หลายเท่าเมื่อเทียบกับปี ก่อน
รายได้จากการต่างประเทศและในประเทศ
(หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนการขายต่างประเทศและในประเทศ
2563

2564

บริ ษั ท มี ร ายได้อื่ น จ านวน 22.09 ล้า นบาท ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากการรับ รู ร้ ายได้จ ากการขายอุป กรณ์ข องเครื่ อ งจัก รที่
เสื่อมสภาพ และรายได้จากการขนส่งและการขายเศษวัสดุ
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2. ต้นทุนขาย
บริษัทมีตน้ ทุนขายรวมจานวน 1,013.08 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 43.42 เมื่อเทียบกับปี กอ่ น ตามยอดขายสินค้า ต้นทุน
วัตถุดิบ และต้นทุนพลังงานที่เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
3. กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้น
บริษัทมีกาไรขัน้ ต้นจานวน 532.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 31.31 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีอตั รากาไรขัน้ ต้นคิดเป็ น
ร้อยละ 34.44 ของยอดขาย ลดลงจากปี ก่อนซึง่ มีอตั ราร้อยละ 36.46 เนื่องจากการขายสินค้าไปยังตลาดส่วนเพิ่ม

4. ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว
บริษัทมีค่าใช้จ่ายระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบารุงเตาหลอมและบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับปริมาณการขาย
จานวน 173.98 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.72 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มขึน้
5. ขาดทุน (ค่าใช้จ่ายโอนกลับ) จากการปรับลดมูลค่าสินค้า
บริษัทมีค่าใช้จ่ายโอนกลับจากการปรับลดมูลค่าสินค้า จานวน 2.88 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการปรับลดมูลค่า
สินค้าสาเร็จรูปคงเหลือ วัตถุดิบและอะไหล่ท่เี สื่อมสภาพ และค้างนาน
6. ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 220.12 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.23 เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงและ
การควบคุมค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและการตลาด
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สาหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร เนื่องบริษัทยังคงดาเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารลดลงร้อยละ 25.82 เมื่อเทียบกับปี ก่อน

7. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 26.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55.20 จากปี ก่อน
โดยส่วนใหญ่เป็ นผลขาดทุนจากการทาสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
8. ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทมีตน้ ทุนทางการเงินจานวน 22.01 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.21 เนื่องจากบริษัทมียอดขายและกระแสเงินสด
จากกิจกรรมการดาเนินงานที่เพิ่มขึน้ จึงสามารถชาระคืนเงินกูย้ ืมได้มากขึน้ ส่งผลให้ดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมลดลง
9. กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริษัทมีกาไรสุทธิ 3.02 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนซึ่งมีผลการดาเนินงานที่ขาดทุน
อัตรากาไรสุทธิคิดเป็ นร้อยละ 0.19 ของรายได้รวม

10. กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษีเงินได้
บริษัทมีผลกาไรเบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษีเงินได้จานวน 2.17 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 99.01 เนื่องจากการรับรู ้
ผลกาไรจากการประเมินราคาที่ดินใหม่ และการรับรูก้ าไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
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ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2564
(ล้านบาท)
1,162.56
2,196.81
3,359.37
993.66
526.77

2563
(ล้านบาท)
1,191.80
2,247.96
3,439.76
1,004.93
601.08

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
(2.45)
(2.28)
(2.34)
(1.12)
(12.36)

รวมหนีส้ ิน
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

1,520.43
1,838.94

1,606.01
1,833.75

(5.33)
0.28

รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้

3,359.37

3,439.76

(2.34)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน

หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)

▪ สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,359.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.34 จากรายการดังต่อไปนี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงร้อ ยละ 41.80 เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ย อดขายและกระแสเงิ น สดจากการ
ดาเนินงานเพิ่มขึน้ และลดการลงทุนในสินทรัพย์ จึงสามารถชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ได้มากขึน้
- ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้ ร้อยละ 66.05 ส่วนใหญ่มาจากมูลค่าขายสินค้าที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ลกู หนี ้
ณ สิน้ ปี มีจานวนเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อน และมีเงินทดรองจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่เี พิ่มขึน้
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- สินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 9.26 เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ มากในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 และการบริหารสินค้า
คงเหลือให้สมดุลกับการผลิต
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงร้อยละ 1.39 จากผลสุทธิของการคิดค่าเสื่อมราคา และการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่างปี
▪ หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนีส้ ินรวม 1,520.43 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.33 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- เงินกูย้ ืมลดลงร้อยละ 13.76 จากการชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้
- เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 30.22 ตามกาลังการผลิตและความต้องการสินค้าที่เพิ่ม ขึ น้
ประกอบกับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และเจ้าหนีค้ า้ งจ่ายที่เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อน
▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,838.94 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.28 จากการรับรู ผ้ ลกาไร
เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
ความสามารถในการทากาไร

หน่วย
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท/หุน้
หน่วย

อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
ความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

ร้อยละ
หน่วย
เท่า
เท่า
วัน
วัน
วัน
วัน
หน่วย
เท่า
เท่า
เท่า

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ความสามารถในการดารงสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อายุเฉลี่ยของลูกหนีก้ ารค้า
อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือ
อายุเฉลี่ยของเจ้าหนีก้ ารค้า
วงจรเงินสด
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
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ม.ค. – ธ.ค. 2564 ม.ค. – ธ.ค. 2563
34.44
36.46
2.17
(20.18)
0.19
(22.03)
0.16
(13.27)
0.14
(11.53)
ม.ค. – ธ.ค. 2564 ม.ค. – ธ.ค. 2563
0.85
31 ธ.ค. 2564
1.17
0.32
43
172
43
172
31 ธ.ค. 2564
0.83
9.36
6.19

(8.38)
31 ธ.ค. 2563
1.19
0.26
56
289
60
285
31 ธ.ค. 2563
0.88
(4.22)
(0.13)
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จากอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร พบว่าแม้บริษัทจะมีอตั รากาไรขัน้ ต้นลดลงจากร้อยละ 36.46 เป็ นร้อยละ
34.44 แต่บริษัทมีปริมาณการขายที่สงู ขึน้ กว่าปี ก่อน ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 39.01 และมีผล
กาไรสุทธิต่อหุน้ ที่ 0.14 บาท
บริษัทมีอตั ราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์สงู ขึน้ กว่าปี ก่อน ในขณะที่อตั ราส่วนความสามารถในการดารงสภาพคล่อง
และอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินดีขนึ ้ จากปี ก่อน โดยมีวงจรเงินสดที่ดีขึน้ จากการบริหารจัดการสินค้าให้ระบาย
ออกไปได้เร็วขึน้ รวมทัง้ มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และภาระผูกพันทางการเงินได้เป็ นอย่างดี โดยบริษัทสามารถ
รักษาอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ
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5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษทั
ทุนจดทะเบียน

บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)
0107536000153
500,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 50,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท

ทุนชาระแล้ว

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

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายภาชนะเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร จัดจาหน่าย
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

สานักงานใหญ่

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

โรงงาน

365 – 365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ตาบลแพรกษา
อาเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : +66 (0) 2324 0422-4, 2324 0191 – 2 โทรสาร : +66 (0) 2324 0420

โชว์รูม

อโศก (โอเชียนชอป)
175 อาคารไทยสมุทร ถนนสุขมุ วิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2661 6556 ต่อ 2525

Home Page

https://www.oceanglass.com/, https://oceantableware.com/

ติดต่อบริษทั

เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: +66 (0) 2661-6556 ต่อ 1200 / 1102
Email: ir@oceanglass.com
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นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

ผูต้ รวจสอบภายใน

ที่ปรึกษากฎหมาย

แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000
บริษัท บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชัน้ 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : +66 (0) 2596 0500
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จากัด
อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ช คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 33 เลขที่ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2264 0777 โทรสาร : +66 (0) 2264 0789
บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จากัด
175 ถนนสุขมุ วิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2260 5200 โทรสาร : +66 (0) 2260 5204
บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จากัด
21 ซอยอานวยวัฒน์ ถนนสุทธิสาร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : +66 (0) 2693 2036 โทรสาร : +66 (0) 2693 4189
บริษัท อภิสทิ ธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จากัด
ชัน้ 9 ยูนิต 907 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 (0) 2650 9850 โทรสาร : +66 (0) 2650 9849

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
5.3.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น
- ไม่มี 5.3.2 คดีทก่ี ระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้
- ไม่มี 5.3.3 คดีทมี่ ิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
- ไม่มี –
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6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
บริษัทได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยอ้ำงอิงจำกหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับ
บริษัทจดทะเบียนตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้จดั ทำ “หลักเกณฑ์กำร
กำกับดูแลกิจกำรตำมหลักบรรษัทภิบำล” เพื่อเป็ นแนวทำงแก่คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนยึด
เป็ นหลักในกำรดำเนินธุรกิจ มีกำรบริหำรจัดกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทดำเนินธุรกิจตำมแนวทำงที่ผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบ ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็ นไปตำมข้อบังคับ
บริษัท ภำยใต้กรอบของจริยธรรมที่ดี โดยมีเจตนำรมณ์ร่วมกันที่จะกำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนของคณะผู้บริหำรมี
ประสิทธิภำพ ถูกต้องและเที่ยงธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำย
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติทเี่ กี่ยวกับกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำรให้บริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงคุณค่ำให้แก่
กิจกำรอย่ำงยั่งยืน โดยคณะกรรมกำรมีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยจัดกำร ปฏิบัติหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำม
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และเป็ นไปตำมกฎหมำย
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีต่ ้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1.
2.

กรรมกำรทุกคนต้องกระทำกำรด้วยควำมซื่อสัตย์และสุจริต
กรรมกำรมีหน้ำที่ในกำรใช้ควำมระมัดระวังและควำมอุตสำหะในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ และใช้อำนำจในฐำนะกรรมกำร
บริษัท
3. กรรมกำรทุกคนต้องใช้อำนำจหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรในทำงที่เหมำะสม และปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัท
4. กรรมกำรพึงตระหนักว่ำควำมรับผิดชอบเบือ้ งต้นในฐำนะกรรมกำรบริษัทคือปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อดูแลกิจกำรให้เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด อย่ำงไรก็ดี กรรมกำรยังมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสียทัง้ หลำยของบริษัทอย่ำงเหมำะสมด้วย
5. กรรมกำรต้องไม่นำข้อมูลที่ได้มำในฐำนะกรรมกำรบริษัทไปใช้ในทำงไม่เหมำะสม
6. กรรมกำรต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่ให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์อนั ไม่สมควร
7. กรรมกำรต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของผูเ้ กี่ยวข้องกับกรรมกำรขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ
บริษัท
8. กรรมกำรสำมำรถใช้วิจำรณญำนและกระทำกำรอย่ำงเป็ นอิสระและดำเนินกำรโดยชอบเพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่
9. ข้อมูลซึ่งป็ นควำมลับของบริษัทที่กรรมกำรได้รบั ทรำบอันเนื่องจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในตำแหน่งกรรมกำรบริษัทถือเป็ น
ทรัพย์สินของบริษัทที่ไม่สมควรเปิ ดเผย หรืออนุญำตให้มีกำรเปิ ดเผย เว้นแต่ได้รบั อนุญำตจำกบริษัท หรือจำกบุคคล
ซึ่งเป็ นเจ้ำของข้อมูลนัน้ ๆ หรือต้องเปิ ดเผยตำมกฎหมำย
10. กรรมกำรไม่ควรประพฤติปฎิบตั ิหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่อำจนำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท
11. กรรมกำรต้องปฎิบตั ิตำมเจตนำรมณ์และตัวบทของกฎหมำย ที่มีอยู่แล้วหรือที่อำจจะตรำขึน้ ใหม่ในอนำคต รวมทัง้ ที่
กำหนดไว้ในจรรยำบรรณของกรรมกำรบริษัท
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดยกรรมกำรอย่ำงน้อยจำนวน 1 ใน 3 ต้องเป็ นกรรมกำร
อิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหำรของบริษัท ทัง้ นี ้ เพื่อถ่วงดุลอำนำจระหว่ำงงำนตรวจสอบและงำนบริหำรจัดกำรบริษัทมีกรรมกำร
อิสระทัง้ สิน้ จำนวน 5 ท่ำน ซึ่งมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรทัง้ คณะ ทำให้เกิดกำรถ่วงดุลกันอย่ำงเหมำะสม
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจแต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อปฏิบตั ิงำนและดูแลกิจกำรเฉพำะเรื่องด้ำนต่ำงๆ ในนำม
ของคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำกิจกำรของบริษัทเป็ นไปโดยเที่ยงธรรม มีประสิทธิภำพและประสิ ทธิ ผล
ปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึน้ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรทัง้ 2 ชุด ต้องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำง
สม่ำเสมอตำมระยะเวลำที่กำหนด ทัง้ นี ้ บริษัทอำจแต่งตัง้ คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึน้ อีกในอนำคต ตำมควำมจำเป็ นและ
ควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
1. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งตำมวำระ เป็ นอัตรำส่วน 1 ใน 3 หรือ
ใกล้เคียง 1 ใน 3 มำกที่สดุ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมำรถเลือกกรรมกำรที่ออกตำมวำระนัน้ ให้เข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้
2. นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกตำแหน่งเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติมีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออก หรือมีคำสั่งศำลให้ออกจำกตำแหน่ง
3. กรรมกำรที่ตอ้ งกำรลำออกจำกตำแหน่งต้องยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั ใบลำออก
4. กรณี ท่ีตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติเหมำะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมกรรมกำรครำวถัดไป เว้นเสียแต่ว่ำวำระของกรรมกำรเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน มติกำรเลือกตัง้ กรรมกำรในกรณี
นี ้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมกำรที่เหลืออยู่ บุคคลที่เข้ำเป็ นกรรมกำรแทน
ดังกล่ำว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนดำรงตำแหน่งแทน
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงเพียงพอ กรรมกำรแต่ละท่ำน ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกินจำนวน 5 แห่ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรกำหนดให้มีกำรประชุมเป็ นประจำทุกเดือน และอำจมีกำรประชุมครัง้ พิเศษเพื่อพิจำรณำเรื่องสำคัญ โดย
เลขำนุกำรบริษัทจะแจ้งกำหนดกำรล่วงหน้ำทัง้ ปี ให้กรรมกำรแต่ละท่ำนรับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรครัง้ สุดท้ำย
ของปี ในกำรประชุมแต่ละครัง้ จะมีกำรกำหนดวำระกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน โดยมีวำระรำยงำนสรุ ปผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทเป็ นวำระประจำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละครัง้ เลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
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ระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันทำกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำ
ศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอในกำรประชุมแต่ละครัง้ ประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม ในกรณีท่ีประธำน
กรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรท่ำนหนึ่งเป็ นประธำนที่
ประชุม
ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ประธำนที่ประชุม ได้จดั สรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ และ
เปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงอิสระ กำรลงมติในที่ประชุม ให้ถือมติเสียงข้ำงมำก โดยให้
กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
กรณีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ ำด นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำร ได้
ให้ควำมสำคัญเรื่องกำรจัดกำรเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้มีกำรรำยงำนเรื่องกำรถื อครอง
หลักทรัพย์ รวมถึงรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในกำร
ประชุมแต่ละครัง้ เลขำนุกำรบริษัทเป็ นผูม้ ีหน้ำที่จดั ทำรำยงำนกำรประชุม และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรอง
จำกคณะกรรมกำรในครัง้ ถัดไป ณ สำนักงำนเลขำนุกำรบริษัทพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมเพื่อสะดวกในกำร
ตรวจสอบและอ้ำงอิง
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษั ท มี น โยบำยในกำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรในอัต รำที่ เ หมำะสมกับ ภำระหน้ำ ที่ แ ละควำมรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำรที่เทียบเคียงได้กับอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มบริษัทที่มีขนำดใกล้เคียงกันในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีกำรทบทวนทุก ปี โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำและนำเสนอ
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติทเี่ กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ควำมเคำรพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่ม ทุกรำย โดยสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั สิทธิ
พืน้ ฐำนตำมกฎหมำยและกฎเณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง อำทิเช่น สิทธิในกำรซือ้ ขำย โอน หลักทรัพย์อย่ำงอิสระ กำรได้รบั ส่วนแบ่ง
ผลกำไร กำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และกำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมอย่ำงอิสระ โดยบริษัทได้ให้สิทธิผถู้ ือ หุน้ ในกำร
เสนอวำระกำรประชุม กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร และกำรส่งคำถำมล่วงหน้ำ ตำมเกณฑ์ท่ีบริษัท
กำหนด โดยได้เผยแพร่รู ปแบบ วิธีกำรบนเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนแจ้งข่ำวให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนช่องทำงของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทได้คัดเลือกสถำนที่จัดประชุมที่มีระบบขนส่ง
มวลชนที่เข้ำถึงและเพียงพอเพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ เข้ำประชุมได้อย่ำงสะดวก ในกำรประชุมบริษัทดำเนินกำรจัดประชุมโดยใช้
วิธีกำรที่ง่ำยไม่สลับซับซ้อนซึ่งผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมทุกครำวที่จดั ขึน้ โดยบริษัทได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
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เอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนด เอกสำรดังกล่ำวรวมถึงรำยละเอียดวำระกำร
ประชุม และควำมเห็นของคณะกรรมกำรในวำระต่ำงๆ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ พิจำรณำก่อนวันประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิเข้ำประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อลงคะแนนเสียง และหำกเป็ นควำมประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ก็อำจจะมอบหมำยให้
ตัว แทนมำร่วมประชุม ก็ได้ หรื อ อำจจะมอบสิ ทธิ กำรเข้ำร่วมกำรประชุมให้กรรมกำรอิ สระของบริษัทเป็ น ผู้แ ทนและ
ลงคะแนนเสียงตำมต้องกำรก็ได้ สำหรับกำรลงคะแนนเสียงให้ถือว่ำแต่ละหุน้ เท่ำกับคะแนนเสียงหนึ่งคะแนน และหุน้ ทุก
หุน้ มีสิทธิเท่ำเทียมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทสำมำรถลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุมได้ 2 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดกำรประชุม ประธำนที่ประชุม
ดำเนินกำรประชุมตำมลำดับวำระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุม และเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถำมและแสดงควำมคิดเห็น
เรื่องต่ำงๆ ในแต่ละวำระอย่ำงเต็มที่ นอกจำกนี ้ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ ำร้อยละ 10
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด จะเข้ำชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุม
วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย บริษัทจัดให้มี
กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเก็บบันทึกกำรประชุมดังกล่ำวเพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ และ ผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องสอบทำนและตรวจสอบได้ตลอดเวลำ
(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทเคำรพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกั น ซึ่งเป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ นอกจำกกำรรักษำสิทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกันตำมที่เปิ ดเผย
ในข้อ (1) สิทธิของผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบตั ิกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์จำกข้อมูล
ของบริษัทแก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นในทำงมิชอบซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรเคลื่อนไหวของรำคำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ และก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อผูถ้ ือหุน้
2.1 แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมกำรได้กำหนดแนวปฏิบตั ิในกำรป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยกำหนดให้เป็ นส่วน
หนึ่งในจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้สื่อสำรให้ทุกคนในองค์กรถื อปฏิบัติ โดยกรรมกำร ผู้บริหำร
เลขำนุกำรบริษัท พนักงำนระดับผูจ้ ดั กำร และบุคลำกรทุกระดับในแผนกบัญชีและกำรเงินจะได้รบั หนังสือแจ้งเตือนห้ำม
ทำธุรกรรมซือ้ -ขำย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทตำมแนวปฏิบตั ิกำรกำกับดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยในดังนี ้
2.1.1 ห้ำมซือ้ -ขำย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนวันที่คณะกรรมกำรจะมีมติสำคัญ จนถึงวันที่ได้
เผยแพร่มติต่อสำธำรณชน หรือ วันที่คณะกรรมกำรมีมติในกรณีท่ไี ม่มีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
2.1.2 ห้ำมซือ้ -ขำย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 30 วัน จนถึงวันที่เปิ ดเผยงบกำรเงินต่อต่อสำธำรณชน
ทัง้ นี ้ กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัทต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
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ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี ้ รวมถึงหลักทรัพย์ท่คี ่สู มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะถือครองอยู่ดว้ ยตำมหลักเกณฑ์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจำกนีก้ รรมกำรและผูบ้ ริหำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มี
ควำมเกี่ยวข้องต่อบริษัท ซึ่งเป็ นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตำมมำตรำ
89/14 ของ พรบ.หลักทรัพย์ ฯ
2.2 การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทถือเป็ นควำมรับผิดชอบที่ตอ้ งป้องกันมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จึงได้กำหนดแนวทำงเพื่อป้องกันกำร
กระทำที่เป็ นหรือมีนัยว่ำจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทให้เป็ นส่วนหนึ่งในจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ โดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบอำนำจให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูต้ รวจทบทวนและให้ควำมเห็นในรำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องรำคำและเงื่อนไขกำรขำยที่ตอ้ งเป็ นไปอย่ำงยุติธรรม เมื่อกระทำธุรกรรมกับบุคคลภำยนอก ทัง้ นี ้
รำยละเอียดของรำยกำรที่เกี่ยวข้องกันดังปรำกฏตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินในรำยงำนประจำปี
(3) การคานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้เสีย
บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบและคำนึ งถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ำยเป็ นสำคัญเพื่อแสดง
เจตจำนงเรื่องนี ้ บริษัทจึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรกำหนดระบบเพื่อดูแลและพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่ำงเป็ นธรรม และควบคุมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้แก่
• ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน
• ลูกค้ำ
• พนักงำน
• คู่คำ้ ที่ส่งมอบสินค้ำ/วัตถุดิบ
• ผูใ้ ห้บริกำรหรือผูร้ บั เหมำ
• เจ้ำหนี ้
• พันธมิตรทำงธุรกิจ
• หน่วยงำนกำกับดูแลท้องถิ่นและภำครัฐ
• คู่แข่งขัน
• ชุมชน
• สังคม
• สื่อมวลชน
(4) นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการนาแนวคิด TQM (Total Quality Management) มาใช้ในการบริหารธุรกิจของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพ และได้
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กาหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้พนั กงานทุกระดับยึดถือและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัดและได้
ประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยผูบ้ ังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะต้องสื่อสารให้พนักงานทุก
ระดับในหน่วยงานรับทราบและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด พร้อมเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในก าร
ปรับปรุงวิธีการทางานและสภาพแวดล้อมในการทางานสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(5) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทมีแนวปฏิบตั ิในกำรเปิ ดเผยข้อมูลสู่สำธำรณะ โดยกำรเปิ ดเผยข้อมูลจะต้องดำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอและเท่ำเทียมกันแก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ำย โดยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร เป็ นผูม้ ีอำนำจ
ในกำรเปิ ดเผยข้อมูล พร้อมทั้งดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ ตำมเกณฑ์ท่ีกำหนด
นอกจำกนี ้ บริษัทได้ปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในกำรเปิ ดเผยข้อมูล โดยดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลบริษัท
บนเว็บไซต์ของบริษัท อำทิเช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หนังสือรับรอง รวมถึงโครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำร
ถือหุน้ ในบริษัทย่อย
ทั้งนี ้ เพื่อเป็ นช่องทำงในกำรสื่อสำรข้อมูล บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็ น
ตัวแทนบริษัทในกำรให้ข้อมูลแก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ โดยสำมำรถส่งคำถำมผ่ำนทำง email :
ir@oceanglass.com
บริษัทเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน องค์กรต่ำงๆ เยี่ยมชมสถำนประกอบกำร และรับฟั งข้อมูลของบริษัท พร้อมทัง้ เยี่ยม
ชมกระบวนกำรผลิต ณ โรงงำน นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ทัง้ นี ้ ในปี 2564 บริษัทงดจัดกิจกรรมสำหรับผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนำ 2019
(6) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
บริษัทให้ควำมสำคัญและมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในที่มีประสิทธิ ภำพ โดยได้
กำหนดให้มีกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่ทบทวนกรอบกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริษัทมีระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอและเหมำะสม โดยมีคณะกรรมกำรบริหำร
ทำหน้ำที่เป็ นคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งจะกำกับดูแลและติดตำมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่สำคัญที่อำจมี
ผลกระทบต่อกลยุทธ์และเป้ำหมำยของบริษัท
(7) การต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมกำรได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และคอร์รัปชั่น ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุน ให้
บุคลำกรทุกระดับปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้บริษัท เข้ำร่วมประกำศเจตนำรมณ์เข้ำ
เป็ นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action
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Coalition against Corruption) เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2558 พร้อมทั้งกำหนดให้มีนโยบำย ช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียน
และกำรให้เบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริต และมำตรกำรคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนและผูแ้ จ้งเบำะแส
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทกำหนดให้มีจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนถือปฏิบตั ิ จรรยำบรรณนีก้ ำหนดขึน้ จำก
มำตรฐำนและควำมรับผิดชอบ อันเป็ นพืน้ ฐำนของอุดมกำรณ์ของบริษัทซึ่งได้แก่ คุณภำพ ควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรให้
โอกำส กำรเคำรพและให้เกียรติซ่งึ กันและกัน
• คุณภาพ ควำมยึดมั่นในคุณภำพของโอเชียนกลำสปรำกฏอยู่ในนโยบำยคุณภำพของบริษัทซึ่งฝ่ ำยบริหำรกำหนดไว้ว่ำ
“โอเชียนกลำสมุ่งมั่น สร้ำงสรรค์คณ
ุ ภำพ”
• ความซื่อสัตย์สุจริต โอเชียนกลำสดำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อสัตย์สุจริตภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำยและจรรยำบรรณของ
บริษัท
• การให้โอกาส โอเชียนกลำสเชื่อถือในหลักของกำรให้โอกำสเท่ำเทียมกันต่อทุกคน บริษัทมีนโยบำยให้โอกำสพนักงำน
ทุกคนพัฒนำทักษะและแสวงหำควำมรูเ้ พิ่มขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในกำรดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว
• การเคารพและให้ เ กี ย รติ ซึ่ ง กั น และกั น โอเชี ยนกลำสเคำรพและให้เกี ยรติ พนักงำนทุกคน บริษั ทเห็ นคุณค่ ำ
ควำมสำมำรถและกำรอุทิศตนของพนักงำนเพื่อควำมสำเร็จของโอเชียนกลำส จึงกำหนดนโยบำยดูแลให้พนักงำนมี
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการ
ด้วยควำมมุง่ มั่นในกำรดำเนินงำนบนพืน้ ฐำนของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยบริษัทได้รบั กำรจัดอันดับด้ำนกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดใี นระดับดีมำก หรือ 4 ตรำสัญลักษณ์ ในโครงกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน ประจำปี
2564
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7. โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงาน และอืน่ ๆ
7.1 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีคณะผูบ้ ริหำรเป็ นผูด้ ูแลสำยงำนหลักได้แก่ 1) สำย
งำนพัฒนำลูกค้ำและช่องทำงจัดจำหน่ำย 2) สำยงำนกำรผลิต 3) สำยงำนบัญชีกำรเงิน เทคโนโลยีสำรสนเทศ และจัดซือ้
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้จดั ให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึ่งดำเนิน งำนโดยผูใ้ ห้บริกำรภำยนอกและรำยงำน
ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์

นายกีรติ อัสสกุล

นายวรกานต์ ชูโต

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำร

กรรมกำรอิสระ
และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

ดร. ธัชพล โปษยานนท์

นายชัยประนิน วิสุทธิผล

กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

นายแมทธิว กิจโอธาน
กรรมกำรอิสระ

นายนภัทร อัสสกุล
กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
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7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มีควำมรูค้ วำมสำมำรถ ทักษะ ควำมชำนำญและประสบกำรณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท กรรมกำรแต่ละท่ำนมีควำมเป็ นอิสระในกำรกำหนดกลยุทธ์ ทิศทำง นโยบำยและ
พันธกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ำย โดยคณะกรรมกำร และผูบ้ ริหำรระดับสูงร่วมกันวำงแผน
ธุรกิจ และกำหนดกลยุทธ์ รวมถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรทัง้ สิน้ จำนวน 9 ท่ำน เป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมใน
กำรบริหำร 1 ท่ำน ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจำนวน 3 ท่ำน และกรรมกำรอิสระจำนวน 5 ท่ำน ซึ่งมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของ
กรรมกำรทัง้ คณะทำให้เกิดกำรถ่วงดุลกันอย่ำงเหมำะสม
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
รายชื่อ
1. นำยจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
2. นำยกีรติ อัสสกุล
3. นำยวรกำนต์ ชูโต
4. ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภำคย์

5. ดร. ธัชพล โปษยำนนท์
6. นำยชัยประนิน วิสทุ ธิผล
7. นำยแมทธิว กิจโอธำน
8. นำยนภัทร อัสสกุล
9. นำงสำวจริยำ แสงไชยญำ

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

หมายเหตุ: ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระจะดารงตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่ทกุ ท่านยังคงทาหน้าทีใ่ นตาแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็ น
คุณประโยชน์แก่บริษัท คณะกรรมการจึงมีความเชือ่ มั่นว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทคือ นำยกี รติ อัสสกุล นำยจักรี ฉันท์เรืองวณิ ชย์ นำยนภัทร อัสสกุล และ
นำงสำวจริยำ แสงไชยญำ สองในสี่คนนี ้ ลงลำยมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษัท
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7.2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยบริหำรอย่ำงชัดเจน และได้กำหนดอำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบไว้ในหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรตำมหลักบรรษัทภิบำลของบริษัท โดยคณะกรรมกำร
บริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุน้ กรรมกำรแต่ละคนถือเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดและต้องดำรงควำมเป็ นอิสระใน
กำรกำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนของบริษัทเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำร
บริษัทจะแต่งตัง้ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรบริหำรงำนของบริษัทตำมกลยุทธ์ท่วี ำงไว้
คณะกรรมการมีอานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักดังนี้
1. กำหนดและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ อุดมกำรณ์ จรรยำบรรณทำงธุรกิจ นโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั
เพื่อผลประโยชน์ท่ีสมดุลและยั่งยืนของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ำย โดยเฉพำะเพื่อสร้ำงควำมมั่งคั่งให้ผูถ้ ือหุน้ อย่ำง
ต่อเนื่อง
2. ควบคุมให้กำรบริหำรบริษัทกระทำไปด้วยควำมสุจริตเที่ยงตรง เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของกิจกำร และอยู่ภำยในกรอบ
ของกฎหมำยและข้อกำหนดอื่นๆ ของทำงรำชกำร อีกทัง้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. ทบทวนและให้ควำมเห็นชอบต่อแผนกลยุทธ์หลักของบริษัท งบประมำณและแผนกำรดำเนินงำน
4. ดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
5. ดูแลให้มีระบบกำรตรวจสอบที่มีประสิทธิผล ทัง้ กำรตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระและผูต้ รวจสอบภำยใน
6. สอบทำนและอนุมตั ิงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี เพื่อให้รำยงำนที่นำเสนอต่อสำธำรณชนถูกต้องและ
แม่นยำ
7. กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะผูบ้ ริหำรให้บริหำรกิจกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้ควำมเสี่ยงในระดับที่บริหำร
จัดกำรได้ ในกรอบของหลักบรรษัทภิบำลและปรำศจำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใดๆ โดยกำหนดให้คณะผูบ้ ริหำร
ต้องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
8. ดูแลแผนกำรพัฒนำผูบ้ ริหำร รวมทัง้ นโยบำยเรื่องค่ำตอบแทน และแผนกำรแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรคนใหม่เมื่อคนเก่ำพ้นวำระ
บทบาท หน้าที่ ประธานกรรมการ
บริษัทแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจนโดยมิให้เป็ นบุคคล
เดียวกัน ทั้งนี ้ เพื่อเป็ นกำรแบ่งแยกหน้ำที่กำรกำหนดนโยบำยและกำรกำกับดูแลกิจกำรออกจำกหน้ำที่กำรบริหำรงำน
ประจำ โดยประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ดงั นีต้ ่อไปนี ้
ก) เป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมกำร
ข)

เป็ นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรและประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
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ค) เป็ นผูว้ ินิจฉัยชีข้ ำดคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำร ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ำกัน
ง)

เป็ นผูร้ บั ผิดชอบและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
7.3.1 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 4 ท่ำน มีหน้ำที่สอบทำนกำรดำเนินกิจกำร เพื่อให้ม่ ันใจว่ำบริษัทได้ปฏิบัติตำม
ข้อกำหนดและกฎหมำยของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท และดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมี ประสิทธิภำพ สอบทำนรำยงำนกำรเงินของบริษัทเพื่อให้ม่ นั ใจว่ำถูกจัดทำโดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทัง้ เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและค่ำตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชี โดยดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภำคย์ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบซึ่งมีควำมรู ้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะทำ
หน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
วำระกำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบจะดำรงตำแหน่งตำมวำระของกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท โดยกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำม
วำระอำจได้รบั กำรแต่งตัง้ อีกก็ได้ ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมกำรบริษัทพร้อมเหตุผล เมื่อกรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนหรือองค์ประกอบไม่ครบถ้วนตำมที่
กำหนดไว้ ให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำยเข้ำ
เป็ นกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนและองค์ประกอบครบถ้วนโดยเร็วแต่อย่ำงช้ำต้องไม่เกิน 3
เดือน ในกรณีท่ีตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ เข้ำ
เป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่ำกับวำระของกำรเป็ นกรรมกำรบริษั ทของบุคคลที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เข้ำเป็ น
กรรมกำรตรวจสอบใหม่
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน โดยมีกรรมกำรอิสระ 1 ท่ำนดำรงตำแหน่งเป็ นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน มีหน้ำที่เสนอคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่เหมำะสมและสมควรได้รบั กำร
คัดเลือกเข้ำมำเป็ นกรรมกำรบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้พิจำรณำ และ
กำหนดหลักเกณฑ์ และทบทวนหลักกำร รวมทั้งดูแลจัดทำนโยบำยและรู ปแบบ ของกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็ นธรรม และสมเหตุสมผลสำหรับคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องชุดต่ำง ๆ และ
กรรมกำรผู้จัดกำร โดยกำหนดให้สอดคล้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร และ
คำนึงถึงผลกำรดำเนินงำนและสถำนะทำงกำรเงิน และกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย
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วำระกำรดำรงตำแหน่ง
วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะครบกำหนดตำมวำระของกำรเป็ นกรรมกำร
บริษัท อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน หรื อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอำจ
ได้รบั กำรถอดถอนโดยคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อใดก็ได้ ในกรณีท่ีกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนลำออกก่อน
ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมกำรบริษัทพร้อมเหตุผล ในกรณีท่ีกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนพ้นจำกตำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรผูน้ นั้ จะพ้นจำกกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนในเวลำเดียวกัน คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทน
ตำแหน่งที่ว่ำงลง
7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ
1. นำยวรกำนต์ ชูโต
2. ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภำคย์
(มีควำมรูด้ ำ้ นบัญชีกำรเงิน)
3. ดร. ธัชพล โปษยำนนท์
4. นำยชัยประนิน วิสทุ ธิผล

ตาแหน่ง
กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1.ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภำคย์ กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำยจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
กรรมกำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3.นำยนภัทร อัสสกุล
กรรมกำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
นำงรักดี ภักดีชมุ พล เลขำนุกำรบริษัท ทำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อย
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร

นายเสถียร ศรีใสคา1
ผูอ้ ำนวยกำรบริหำร - บัญชีกำรเงิน และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

นางสาวจริยา แสงไชยญา
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

นายวีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์2
ผูอ้ ำนวยกำรบริหำร – บัญชีกำรเงิน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และจัดซือ้

นายกฤษณะ ไพโรจน์
ผูอ้ ำนวยกำรบริหำร - กำรผลิต

ดร. อูเดย์ เวอร์มา
ผูอ้ ำนวยกำรบริหำร - พัฒนำลูกค้ำและช่องทำงจัดจำหน่ำย

7.4.1 รายชื่อและตาแหน่งของผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ผูบ้ ริหำรของบริษัทประกอบด้วยบุคคลจำนวน 5 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี ้
1. นำงสำวจริยำ แสงไชยญำ

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

2. นำยเสถียร ศรีใสคำ

ผูอ้ ำนวยกำรบริหำร สำยงำนบัญชีกำรเงิน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

3. นำยวีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์

ผูอ้ ำนวยกำรบริหำร สำยงำนบัญชีกำรเงิน เทคโนโลยีสำรสนเทศ และจัดซือ้

4. ดร. อูเดย์ แชงกำร์ เวอร์มำ

ผูอ้ ำนวยกำรบริหำร สำยงำนพัฒนำลูกค้ำและช่องทำงจัดจำหน่ำย

5. นำยกฤษณะ ไพโรจน์

ผูอ้ ำนวยกำรบริหำร สำยงำนกำรผลิต

1
2

นำยเสถียร ศริใสคำ ผูอ้ ำนวยกำรบริหำร - บัญชีกำรเงิน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เกษียณอำยุงำนเมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2564
นำยวีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์ ผูส้ บื ทอดตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรบริหำร - บัญชีกำรเงิน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2564
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คณะกรรมการบริหาร
ผูบ้ ริหำรจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเป็ นประจำทุกเดือน และจะมีกำรประชุมครัง้ พิเศษร่วมกับพนักงำนระดับ
ผูจ้ ดั กำรเพื่อประเมินสภำพตลำดและกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุมจำนวน
12 ครัง้ มีกำรประชุมติดตำมแผนกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนประจำปี ทกุ ๆ 2 อำทิตย์ และกำรประชุมเพื่อวำงแผนกลยุทธ์
ประจำปี ร่วมกับพนักงำนระดับผูจ้ ดั กำร 2 ครัง้
ขอบเขต อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. จัดทำ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
- นโยบำย กลยุทธ์ และงบประมำณประจำปี ของบริษัท
- โครงกำรลงทุนด้ำนต่ำงๆ อำทิเช่น กำรลงทุนด้ำนกำรผลิต กำรพัฒนำเครื่องจักร
- วำงแผนกำลังคน สวัสดิกำรและค่ำตอบแทนพนักงำนให้มคี วำมเหมำะสม
2. ติดตำม กำกับดูแล และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
- กำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ และงบประมำณซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรขำย กำรเงิน และกำรผลิต ประจำเดือน
- กำกับดูแลและติดตำมให้มกี ำรรำยงำนผลกำรประเมินควำมเสี่ยงระดับองค์กรเป็ นรำยไตรมำส พร้อมทัง้
ติดตำมควำมเสี่ยงที่มีสำระสำคัญ
3. อื่นๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
สำหรับค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร บริษัทมีกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมโดยใช้มูลค่ำตอบแทนของบริษัทใน
อุตสำหกรรมเดียวกันและมีขนำดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบกำรของบริษัทและผลกำรปฏิบัติงำนมำประกอบกำร
พิจำรณำ บริษัทได้จดั ให้มีกองทุนสำรองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหำร โดยบริษัทได้สมทบในอัตรำส่วนร้อยละ 3 – 5
7.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2564 บริษัทได้จ่ำยเงินค่ำตอบแทนและเงินผลประโยชน์ให้แก่ผบู้ ริหำรเป็ นเงินทัง้ สิน้ 34,762,418 บำท
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีพนักงำนรวมทัง้ สิน้ จำนวน 626 คน
พนักงาน

2564

2563

2562

สำยงำนพัฒนำลูกค้ำและช่องทำงจัดจำหน่ำย และสำย
งำนสนับสนุนต่ำงๆ

164

162

183

สำยงำนกำรผลิต
รวมทัง้ สิน้

462
626

514
676

567
750

การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
ในปี 2563 บริษัทมีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร โดยลดจำนวนพนักงำนลงร้อยละ 10 จำกปี 2562
7.5.1 ค่าตอบแทนพนักงาน
โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ำยเงินค่ำตอบแทน และเงินผลประโยชน์ให้แก่พนักงำนเป็ นเงินทัง้ สิน้ 256,490,756 บำท ซึ่งเงิน
ค่ำตอบแทน และเงินผลประโยชน์นหี ้ มำยรวมถึง เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ รวมทัง้ เงินเบีย้ เลีย้ ง และเงิน
ช่วยเหลือประเภทต่ำงๆ ตำมลักษณะงำน เงินช่วยเหลือค่ำรถและค่ำเดินทำงประจำตำแหน่งผูจ้ ดั กำร เงินช่วยเหลือค่ำ
โทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่งผูจ้ ดั กำร เงินโบนัสประจำปี เงินรำงวัลพิเศษเงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรอง
เลีย้ งชีพที่จ่ำยให้กบั พนักงำนที่ไม่ใช่ระดับผูบ้ ริหำรทัง้ หมด
การพัฒนาบุคลากร
นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน
เป้ำหมำยของบริษัท คือ กำรมอบสุนทรียภำพในกำรใช้ชีวติ ผ่ำนทำงผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภำพดี บริษัทมีควำมเชื่อ
อย่ำงจริงใจในกำรให้โอกำสพนักงำน “ร่วมแบ่งปั นประสบกำรณ์ สร้ำงสรรค์งำนให้มีสขุ เติบโตในแบบที่เป็ นคุณ” ทุกขณะที่
ทำงำนกับบริษัท (A Career with Life’s Pleasure)
พนักงำนจะได้รบั โอกำสในกำรเลือกเส้นทำงอำชีพของตนเองไปพร้อมกับโอกำสในกำรเรียนรูแ้ ละพัฒนำ เพื่อสร้ำงผลงำน
และเติบโตก้ำวหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพควบคู่ไปกับตรำสินค้ำและทีมบุคลำกรของบริษัท เพื่อขับเคลื่อนและสร้ำงกำร
เจริญเติบโตที่ย่งั ยืนให้แก่บริษัท
บริษัทเชื่อว่ำพนักงำนเป็ นทรัพยำกรที่มีค่ำที่สดุ ของบริษัท จึงจัดให้มีกำรฝึ กอบรมและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้พนักงำน
ได้เ พิ่ ม พูน ควำมรู แ้ ละมี ทัก ษะที่ จำเป็ น สำหรับ กำรปฏิ บัติ งำนที่ สอดคล้อ ง และสนับ สนุน ธุ ร กิ จ ให้เ จริญ เติ บ โต ได้ใน
สภำวกำรณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในปั จจุบนั รวมทัง้ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลกู ค้ำของบริษัท
บริษัทเชื่อมั่นในกำรให้โอกำสในกำรจ้ำงงำน กำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นธรรม และกำรจ่ำยผลตอบแทนที่
เหมำะสมกับตำแหน่งงำนและผลกำรปฏิบตั ิงำน ตำแหน่งงำนแต่ละหน้ำที่เปิ ดกว้ำงพร้อมให้พนักงำนทุกคนเรียนรู ้ พัฒนำ
และเติบโตได้เต็มที่ตำมศักยภำพของตน
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ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้จดั หลักสูตรกำรฝึ กอบรมและพัฒนำภำยในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภำพและพัฒนำทักษะกำร
ทำงำน รวมทัง้ เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องคุณค่ำหลักและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงำนของบริษัท โดยแบ่งประเภทของ
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมและพัฒนำออกเป็ น 3 ประเภท
1. หลักสูตรพัฒนำกำรเป็ นผูน้ ำ (Leadership Skills)

จำนวน 1 หลักสูตร รวม 2 รุน่

2. หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะตำมสำยงำน (Functional Skills)

จำนวน 8 หลักสูตร รวม 15 รุน่

3. หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะทั่วไป (General Skills)

จำนวน 1 หลักสูตร รวม 1 รุน่

นอกจำกนีบ้ ริษัทได้ส่งพนักงำนเข้ำร่วมกำรฝึ กอบรมและพัฒนำกับสถำบันฝึ กอบรมภำยนอกบริษัท เป็ นจำนวนทัง้ สิน้ 1
หลักสูตร
โดยรวมแล้วในปี 2564 พนักงำนของบริษัทมีโอกำสได้เข้ำรับกำรฝึ กอบรมและพัฒนำรวมทัง้ สิน้ 275 คน จำกพนักงำนทุก
ระดับทัง้ หมด 676 คน (อ้ำงอิงจำกข้อมูลกำลังคน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งไม่รวมพนักงำนที่ลำออก และเกษียณอำยุ
ระหว่ำงปี ) คิดเป็ นชั่วโมงกำรฝึ กอบรมและพัฒนำเฉลี่ย 1.5 ชั่วโมง/คน/ปี
บริษัทยอมรับและให้ควำมสำคัญกับควำมหลำกหลำยของพนักงำน บริษัทยึดมั่นในหลักควำมเสมอภำค กำรว่ำจ้ำงและ
กำรเลื่ อ นต ำแหน่ งพนักงำนกระท ำไปตำมควำมประสงค์ท ำงธุ ร กิจ ของบริษัท โดยพิ จ ำรณำจำกควำมสำมำรถและ
คุณสมบัติของแต่ละบุคคลที่เหมำะสมกับตำแหน่งงำนที่บริษัทเห็นควรให้มี โดยไม่คำนึงถึงเชือ้ ชำติ สัญชำติ สีผิว ควำม
เชื่อทำงศำสนำ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรสหรือสถำนะอื่นใดที่กฎหมำยคุม้ ครองไว้ บริษัทจะไม่ว่ำจ้ำงผูท้ ่ีมีอำยุต่ำกว่ำ
เกณฑ์ท่กี ฎหมำยกำหนด นอกจำกนีบ้ ริษัทจะไม่ใช้แรงงำนที่ไม่สมัครใจหรือแรงงำนผิดกฎหมำยเป็ นอันขำด
บริษัทให้ควำมสำคัญและเคำรพในควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล และยึดมั่นที่จะให้โอกำสทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เรำ
ส่งเสริมให้มีบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ปรำศจำกกำรแบ่งแยก และกำรถูกคุกคำมใดๆ
นอกจำกนี ้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยของพนักงำน โดยให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้ กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำน
นโยบำยด้ำ นกำรบริ ห ำรทรัพ ยำกรบุ ค คลของบริ ษั ท สอดคล้อ งกั บ เจตนำรมณ์แ ละบทบัง คับ ของกฎหมำย บริ ษั ท
ถือเป็ นควำมรับผิดชอบที่จะต้องดูแลให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึงกฎหมำยและระเบียบปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวข้องกับหน้ำที่งำน
ของตน บริษัทมีนโยบำยดูแลให้สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้ปรำศจำกกำรปฏิบตั ิดว้ ยอคติและกำรกีดกัน รวมทัง้ กำร
คุกคำมหรือล่วงละเมิดใดๆ พนักงำนของบริษัททุกคนมีสิทธิในกำรร้องเรียน ร้องทุกข์หรือรำยงำน เกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลหรือสิทธิมนุษยชน กำรล่วงละเมิดหรือคุกคำม กำรกลั่นแกล้ง หรือกำรกระทำที่ไม่เป็ นธรรมที่เกิดขึน้ กับตนเอง
และผู้อื่น โดยแจ้งเรื่องไปยังผู้บังคับ บัญชำหรือ ผู้บริหำรและผู้จัดกำรในสำยงำนทรัพ ยำกรบุคคล บริษัทจะสืบสวน
เหตุกำรณ์ท่ไี ด้รบั แจ้งทันที และจะดำเนินกำรจัดกำรและแก้ไขกำรกระทำอย่ำงทันท่วงที บริษัทให้กำรรับรองว่ำจะคุม้ ครอง
บุคคลที่เป็ นผูร้ ำยงำนอย่ำงเหมำะสม ข้อมูลที่แจ้งมำจะถูกรักษำไว้เป็ นควำมลับและจะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้ำที่งำน
ชื่อเสียงหรือกำรจ้ำงงำน
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7.6 ข้อมูลสาคัญอืน่
7.6.1 รายชื่อบุคคลทีไ่ ด้รับมอบหมาย
• ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2560 นำงสำว รังษิ ยำ บรมรัตนไพศำล ผูจ้ ัดกำรบัญชีและกำรเงิน ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี (รำยละเอียดประวัติปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1)
• เลขานุการบริษัท
เมื่ อ วั น ที่ 16 สิ ง หำคม 2558 คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง นำงรั ก ดี ภั ก ดี ชุ ม พล ให้ ด ำรงต ำแหน่ ง
เลขำนุกำรบริษัท โดยมีหน้ำที่จัดกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้
จัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 56-1 One
Report ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยเลขำนุกำรบริษัทที่ได้รับกำรแต่งตั้ง เป็ นผู้มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนเลขำนุกำรบริษัทให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ และหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี โดยเลขำนุกำรบริษัทผ่ำนกำรฝึ กอบรมหลักสูตรผู้ทำงำนสนับสนุนคณะกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (รำยละเอียดประวัติปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1)
• หัวหน้างานดูแลงานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั
บริษัทได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่ในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนตำม
กฎเกณฑ์ โดยจะรำยงำนตรงต่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร (รำยละเอียดประวัติปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3)
• หัวหน้าตรวจสอบภายใน
บริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบอิสระจำกภำยนอก คือ บริษัท อีวำย คอร์ปอเรท เซอร์วิส จำกัด โดยมีนำงสำวพิมวดี
พันธุมโกมล ทำหน้ำที่หวั หน้ำงำนผูต้ รวจสอบภำยในของบริษัท เนื่องจำกเป็ นผูม้ ีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำน
กำรตรวจสอบภำยในในอุตสำหกรรม ที่มีลกั ษณะเดียวกับบริษทั มำเป็ นระยะเวลำกว่ำ 16 ปี และเคยเข้ำรับกำรอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของบริษัท จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ ดังกล่ำวได้อย่ำง
เหมำะสมเพียงพอ (รำยละเอียดประวัติปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3)
7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลติดต่อ
บริษัทมอบหมำยให้ นำงรักดี ภักดีชุมพล เป็ นผู้ดูแลงำนส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนสัมพันธ์ โดยสำมำรถติดต่อ
สอบถำมข้อมูลได้ท่ี โทร. (02) 661 – 6556 หรือ email: ir@oceanglass.com
7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย จ่ำยค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีสงั กัดบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้
รายละเอียด
จานวน (บาท)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- บริษัท โอเชียนกลำส จำกัด (มหำชน)
1,120,000
- บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด
50,000
ค่าบริการอืน่
12,000
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ทัง้ นี ้ สำนักงำนสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีไม่มีควำมสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
หรือ ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
อนึ่ง ผูส้ อบบัญชีของบริษัท นำงสำวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
จำกัด แต่สำหรับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ ได้แก่ บริษัท โอเชียนกลำส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ้) จำกัด ซึ่งจดทะเบียน
ในสำธำรณรัฐประชำชนจีน และบริษัท โอเชียนกลำส เทรดดิง้ อินเดีย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย มิได้ใช้ผสู้ อบ
บัญ ชี สัง กัด สำนัก งำนสอบบัญ ชี เ ดี ย วกับ บริษั ท ทั้ง นี ้ เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ ำ บริษั ท จะสำมำรถจัด ท ำงบกำรเงิ น ได้ทัน ตำม
กำหนดเวลำ บริษัทจึงได้กำหนดระยะเวลำกำรทำงำนร่วมกันและสื่อสำรให้บริษัทย่อยทัง้ ในและต่ำงประเทศทรำบเป็ นกำร
ล่วงหน้ำถึงกำหนดระยะเวลำกำรส่งข้อมูล
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8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
8.1 สรุ ปผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการในรอบปี ทีผ่ ่าน
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
คุณสมบัติของการเป็ นกรรมการ
1. กรรมกำรจะต้อ งเป็ น ผู้ท่ี ดำรงจริยธรรมสูงสุด มี ค วำมซื่อ สัตย์สุจริต มุ่ง มั่น และปฏิ บัติ ต นในกรอบของกฎหมำย
ข้อกำหนดของทำงรำชกำรและจรรยำบรรณของกรรมกำรบริษัท
2. กรรมกำรต้องไม่มีควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์อนั อำจมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรให้ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ หรือกำร
ทำหน้ำที่เพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้
3. กรรมกำรควรมีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรบริหำร หรืออย่ำงน้อยในระดั บกำรกำหนดนโยบำยด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำย
ด้ำนของธุรกิจ หรือในหน่วยงำนรำชกำร หรือทำงด้ำนกำรศึกษำ หรือด้ำนเทคโนโลยี หรือทำงวิทยำศำสตร์ หรือ
ทำงด้ำนชุมชนและสังคม
4. กรรมกำรควรมีควำมรอบรู ใ้ นเรื่องทั่วไป (ซึ่งรวมถึงควำมรู ใ้ นกำรวำงกลยุทธ์ สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ กำรเงิน หลัก
บรรษัทภิบำลและกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร) เกี่ยวกับบริษัทมหำชนที่มีขนำดและขอบเขตกำรดำเนินงำนที่
ใกล้เคียงกับบริษัท
5. กรรมกำรควรมีควำมสำมำรถในกำรให้คำแนะนำและควำมเห็นที่มีหลักกำร
6. นอกเหนือจำกกำรอุทิศตนเพื่อหน้ำที่งำนประจำอย่ำงอื่นๆของตนเองแล้ว กรรมกำรควรมีเวลำเพียงพอในกำรทำหน้ำที่
ซึ่งรวมถึงกำรเตรียมตัวในกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร กำรประชุมกรรมกำรชุดย่อยที่ตนเป็ นกรรมกำร และกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้
7. กรรมกำรต้องมีอำยุไม่เกิน 72 ปี
8. กรรมกำรควรมีควำมเป็ นอิสระทำงควำมคิดและกำรใช้วิจำรณญำณ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะสร้ำงมูลค่ำให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยำว
9. คณะกรรมกำรควรประกอบด้วยกรรมกำรที่หลำกหลำย เพื่อให้กำรทำงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิผล
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
รวมทัง้ หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นกั ลงทุนมีควำมเชื่อมั่นในกำรดำเนินงำนของบริษัทและ
เพื่อถ่วงดุลในกำรบริหำร โดยกรรมกำรอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
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1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือของผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว
ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิ ดำมำรดำ คู่
สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั
กำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำรหรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนัย ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั เงินเดือนประจำ
หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
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การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน มี ห น้ำ ที่ รับ ผิ ด ชอบในกำรพิ จ ำรณำกลั่น กรองบุค คลที่ มี คุณ สมบัติ
เหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท ซึ่งจะต้องได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือที่
ประชุมคณะกรรมกำรแล้วแต่กรณี โดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำจำกคุณสมบัติ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เหมำะสมกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจำกัดและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมในกำรดำรงตำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
แผนการสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรกำหนดให้มีแผนกำรสืบทอดตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ดั กำร โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำถึงควำมเหมำะสม ศักยภำพและควำมพร้อมของแต่ละบุคคล และนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้
การแต่งตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. กำรแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำรกระทำโดยมติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และกระบวนกำรดังต่อไปนี ้
2.1 ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยถือว่ำหุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่ง
2.2 ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเสนอบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนเพื่อเป็ นกรรมกำร แต่จำนวนบุคคลที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละคนเสนอต้องไม่
เกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
2.3 ในกรณีผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิเสนอบุคคลมำกกว่ำหนึ่งคนเป็ นกรรมกำร ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แต่ละบุคคลได้
เท่ำกับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้ นีจ้ ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผไู้ ด้รบั เสนอชื่อรำยอื่นมิได้
2.4 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่พึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ในลำดับถัดไป มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นั้น ให้ประธำนที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมกำรเท่ำที่พึงเลือกใน
ครำวนัน้
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทจัดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรเข้ำใหม่ทกุ ท่ำน ซึ่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและผูบ้ ริหำรจะร่วมกันบรรยำยสรุปลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์และแผนธุรกิจให้ทรำบเพื่อให้กรรมกำรใหม่ได้รบั ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อ
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ โดยเลขำนุกำรบริษัทจะเป็ นผูจ้ ดั เตรียมเอกสำรเกี่ยวกับบริษัท คู่มือกรรมกำร หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และกำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรทั้งปี
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นอกจำกนี ้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมกำรใหม่ เข้ำอบรมหลักสูตรกรรมกำรและหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทยอีกด้วย
การพัฒนากรรมการ
บริษัทสนับสนุนให้มีกำรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู ค้ วำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ โดยกรรมกำรบริษัทได้ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรกับสมำคมส่งเสริม สถำบันกรรมกำรบริษัท ไทย (IOD) ในหลักสูตรสำหรับกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และ
หลัก สูต รเฉพำะเพื่ อพัฒ นำอย่ ำงต่ อเนื่ อง โดยในปี 2564 มี ก รรมกำรเข้ำอบรมในหลักสูต รกำรจัดท ำกลยุทธ์องค์กร
(Successful Formulation & Execution of Strategy:SFE)
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านตนเองของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ม่ ันใจว่ำ คณะกรรมกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักกำรกำกับดูแ ลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรจึงกำหนดให้มีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองปี ละ 1 ครัง้ โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นผู้
พิจำรณำ ทบทวน แบบประเมินดังกล่ำว และรำยงำนผลกำรประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อรับทรำบ โดยผลกำร
ประเมิน ข้อเสนอแนะต่ำงๆ จะนำมำพิจำรณำใช้ปฏิบัติให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมกำรดำเนินธุรกิจต่อไป ทั้งนี ้ กำร
ประเมินแบ่งออกเป็ นหัวข้อหลักดังนี ้
1. กำรกำหนดกลยุทธ์ และวำงแผนธุรกิจ
2. กำรจัดกำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยใน
3. กำรดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
4. กำรติดตำมรำยงำนทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำน
5. กำรประชุมคณะกรรมกำร
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์ใน
กำรประเมินที่เชื่อมโยงกับควำมสำเร็จของบริษัทตำมแผนกลยุทธ์ โดยหลักเกณฑ์ในกำรประเมินแบ่งเป็ น 4 หัวข้อ
1. กำรกำหนดจุดมุ่งหมำยและรูปแบบ (Purpose and Design)
2. กำรวำงแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
3. ผลงำนกำรบริหำรงบประมำณ (Performance Budgeting)
4. กำรบริหำรจัดกำร (Management)
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การประชุมคณะกรรมการ
สำหรับในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมจำนวน 13 ครัง้ และมีกำรประชุมที่ไม่รวมผู้บริหำร (Non-Executive
Board Meeting) จ ำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ก ำรประชุม จ ำนวน 4 ครั้ง และคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนมีกำรประชุมจำนวน 4 ครัง้
รายชื่อกรรมการ

1. นำยจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
2. นำยกีรติ อัสสกุล
3. นำยวรกำนต์ ชูโต
4. ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภำคย์
5. ดร. ธัชพล โปษยำนนท์
6. นำยชัยประนิน วิสทุ ธิผล
7. นำยแมทธิว กิจโอธำน
8. นำยนภัทร อัสสกุล
9. นำงสำวจริยำ แสงไชยญำ

ประชุม
ประชุม
ประชุมคณะกรรมการ ประชุมสามัญ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและพิจาณา ผู้ถือหุ้นประจาปี
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
2564 (ครั้งที่ 42)
13/13
4/4
1/1
13/13
1/1
13/13
4/4
1/1
13/13
4/4
4/4
1/1
12/13
4/4
1/1
12/13
4/4
1/1
10/13
1/1
13/13
4/4
1/1
13/13
1/1

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 (ครัง้ ที่ 42) มีมติอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยดังนี ้
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
คณะกรรมกำรบริษัท
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
สิทธิประโยชน์ อื่น - ไม่มี –
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ปี 2564
(บาท)

ปี 2563
(บาท)

81,000
45,000

81,000
45,000

25,200
18,000

25,200
18,000

15,700
11,200

15,700
11,200
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ในปี 2564 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยสำหรับกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน รวม เป็ นเงิน 6,699,600 บำท
(หน่วย : บำท)

รายชื่อกรรมการบริษัท

1. นำยจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
2. นำยกีรติ อัสสกุล
3. นำยวรกำนต์ ชูโต
4. ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภำคย์
5. ดร. ธัชพล โปษยำนนท์
6. นำยชัยประนิน วิสทุ ธิผล
7. นำยแมทธิว กิจโอธำน
8. นำยนภัทร อัสสกุล
9. นำงสำวจริยำ แสงไชยญำ

ผลตอบแทนในฐานะ
กรรมการ

ผลตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผลตอบแทนในฐานะ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

รวมทัง้ สิน้

972,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000

302,400
216,000
216,000
216,000
-

134,400
188,400
134,400
-

1,106,400
540,000
842,400
944,400
756,000
756,000
540,000
674,400
540,000

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั จะมีกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์เป็ นประจำทุก
เดือน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กำรถือหลักทรัพย์ “OGC” ของคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรมีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อ
คณะกรรมการ
1. นำยจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
2. นำยกีรติ อัสสกุล และคู่สมรส
3. นำยวรกำนต์ ชูโต
4. ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภำคย์
5. ดร. ธัชพล โปษยำนนท์
6. นำยชัยประนิน วิสทุ ธิผล
7. นำยแมทธิว กิจโอธำน
8. นำยนภัทร อัสสกุล
9. นำงสำวจริยำ แสงไชยญำ
ผู้บริหาร
1. นำงสำวจริยำ แสงไชยญำ
2. นำยเสถียร ศรีใสคำ
3. นำยวีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์
4. ดร. อูเดย์ แชงกำร์ เวอร์มำ
5. นำยกฤษณะ ไพโรจน์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
(หุ้น)

ซือ้ /ขาย/โอน/
ระหว่างปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หุน้ )

2,076,330
94,239
-

-

2,076,330
94,239
-

-

-

-

-

-

-
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8.1.3 การกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทได้จดั ตัง้ บริษัทย่อยทัง้ ในและต่ำงประเทศเพื่อช่วยส่งเสริมกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกใน
กำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมกำรเป็ นผูพ้ ิจำรณำมอบหมำยให้
ผูบ้ ริหำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทย่อยเพื่อกำกับดูแลและควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปตำมแผนกลยุทธ์ท่ีวำงไว้
รำยชื่อกรรมกำรและผูบ้ ริหำรที่ได้รบั มอบหมำยให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 2
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการ
1) ด้านนโยบาย
คณะกรรมกำรได้กำหนดให้มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรซึ่งเป็ นแนวทำงให้
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนนำไปปฏิบตั ิ
2) ด้านการสื่อสาร
คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้ผบู้ ริหำรสื่อสำรหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี หลักจรรยำบรรณ นโยบำยต่อต้ำนทุจริต
และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทให้พนักงำนทรำบอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงจิตสำนึกและสื่อสำรให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ทรำบถึงมำตรฐำนกำรดำเนินงำนภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
-

กำรสื่อสำรหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี หลักจรรยำบรรณ นโยบำยต่อต้ำนทุจริต จะจัดทำผ่ำนกำรอบรมให้
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนใหม่ทรำบในวันแรกของกำรเริ่มงำน และจัดให้มีกำรทบทวนต่อพนักงำนทุก 2 ปี เมื่อวันที่
11 มิถนุ ำยน 2563 และ จะจัดให้มีกำรสื่อสำรอีกครัง้ ในช่วงไตรมำสที่ 2 ของปี 2565

3) ด้านแนวปฏิบัติ
-

พนักงำนทุกระดับดำเนินกำรจัดทำแบบทดสอบหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี หลักจรรยำบรรณ นโยบำยต่อต้ำน
ทุจริต หลังจำกเข้ำอบรมซึ่งจะต้องผ่ำนเกณฑ์ตำมที่กำหนดเพื่อประเมินผลกำรรับรูแ้ ละควำมเข้ำใจ

-

ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีกำรอบรมและกิจกรรมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมควำมรู ้ และสร้ำงควำมตระหนัก ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564

4) ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำม
เสี่ยง คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรจัดทำคู่มืออำนำจดำเนินกำรเพื่อควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนภำยในองค์กร
สำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ปฏิบัติหน้ำที่ตำม
กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและรำยงำนผลกำรประเมินและแผนกำรป้องกันควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรและ
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นรำยไตรมำส
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5) ด้านการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้บริษัท อีวำย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด เป็ นผู้ ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
ครอบคลุมกระบวนกำรสำคัญในบริษัท เช่น กระบวนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง กระบวนกำรซ่อมบำรุง กระบวนกำรขำยและ
บริกำรหลังกำรขำย เป็ นต้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นรำยไตรมำส
6) ด้านการต่อต้านทุจริต
ด้วยคณะกรรมกำรได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนให้
บุคลำกรทุกระดับปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้บริษัทเข้ำร่วมประกำศเจตนำรมณ์
เข้ำเป็ นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น (Private Sector Collective Action
Coalition against Corruption) เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2558 และได้กำหนดให้จดั ทำนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชั่น
สอดคล้องตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท (Corporate Governance
and Business Code of Conduct) เพื่อเป็ นแนวปฏิบัติแก่บุคลำกรทุกระดับในบริษัทสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ดว้ ยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก และจำกกำร
ปฏิบตั ิงำนภำยใน ตลอดจนสนับสนุนให้บคุ ลำกรของบริษัทสื่อสำรนโยบำยนีแ้ ก่บคุ คลทั่วไปให้ทรำบโดยทั่วกัน
ทั้ง นี ้ เมื่ อ วัน ที่ 21 พฤศจิ ก ำยน 2560 บริษั ท ได้รับ มอบใบประกำศนีย บัต รรับ รองฐำนะสมำชิก แนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต จำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
โดยในปี 2564 บริษั ท ได้จัด ให้มี ก ำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งด้ำนทุจ ริต ร่ว มกับ ผู้อ ำนวยกำรบริห ำร-บัญ ชีก ำรเงิ น และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ทัง้ นี ้ ตลอดทัง้ ปี 2564 บริษัทไม่ได้รบั กำรร้องเรียน
หรือกำรแจ้งเบำะแสในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรืออำจเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รปั ชันแต่อย่ำงใด
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียน และกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริต โดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถ
รำยงำนเกี่ยวกับควำมผิดปกติในกำรดำเนินธุรกิจ อำทิ กำรดำเนินธุรกรรมทำงกำรเงิน กำรควบคุมภำยในด้ำนต่ำงๆ
อำทิเช่น ด้ำนสินค้ำ วัตถุดิบ หรือเหตุสงสัยอันอำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริต ผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี ้ โดยบริษัทจะจัดตัง้
คณะทำงำนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง แก้ไขปรับปรุง ติดตำมประเมินผล ป้องกันควำมเสี่ยง และรำยงำนผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท
ช่องทางที่ 1 : เว็บไซต์บริษัท / จดหมำยอิเลคโทรนิกส์
- http://www.oceanglass.com/th/contact.php
- complaints@oceanglass.com
ช่องทางที่ 2 : จดหมายไปรษณีย ์ (คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ เลขำนุกำรบริษัท)
75/88-91 ชัน้ 34 อำคำรโอเชียนทำวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนำ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ
ช่องทางที่ 3 : กล่องรับข้อร้องเรียน และกำรให้เบำะแส ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส
เพื่อเป็ นกำรคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนและผูแ้ จ้งเบำะแส บริษัทจะไม่เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สำมำรถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียน
และผูแ้ จ้งเบำะแสได้ บริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลดังกล่ำวไว้เป็ นควำมลับ โดยจำกัดเฉพำะบุคคลผูร้ บั ผิดชอบในกระบวนกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่ำนั้น ที่จะเข้ำถึงข้อมูลได้ โดยผูท้ ่ีได้รบั ข้อมูลจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง มีหน้ำที่เก็บรักษำ
ข้อมูล เอกสำรหลักฐำนทั้งหมดไว้เป็ นควำมลับ ห้ำมเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นกำร
เปิ ดเผยตำมที่กฎหมำยกำหนดเท่ำนัน้
7) ด้านการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
7.1 ด้ำนสิทธิ ของผูถ้ ื อหุ้น บริษัทใช้เกณฑ์วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุน้ (Record Date) ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีเวลำพิจำรณำเอกสำรเชิญประชุมและข้อมูลต่ำงๆ ก่อนกำรประชุม ทัง้ นี ้ บริษัทได้แจ้งกำหนดกำร
ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ เป็ นเวลำประมำณ 2 เดือนก่อนถึงกำหนดวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
วำงแผนเข้ำร่วมประชุมตำมที่กฎหมำยกำหนด
- ก่อนกำรประชุม บริษัทได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 21 วันก่อนวันประชุม พร้อมทัง้ ได้ส่ง
หนังสือมอบฉันทะ สำหรับกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
- ในวันประชุม บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
ล่วงหน้ำ มีกำรออกเสียงลงคะแนนอย่ำงโปร่งใส เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม
โดยเลขำนุกำรบริษัทได้ชีแ้ จงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวำระ รวมถึง
กำรจัดให้มีสกั ขีพยำนในกำรนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษำกฎหมำยอิสระ
- ภำยหลังกำรประชุม บริษัทได้เผยแพร่มติท่ปี ระชุม และรำยงำนกำรประชุมตำมเวลำที่กำหนดผ่ำนช่ำงทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
- ในปี 2564 บริษัทได้รบั กำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ซ่งึ จัดโดยสมำคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ใน
ระดับ 100 คะแนน
7.2 ด้ำนกำรปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน บริษัทได้เผยแพร่เอกสำรประกอบกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้ำ 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณียใ์ ห้ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้ำ 21 วันก่อนวันประชุม นอกจำกนี ้
บริษัทได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อกรรมกำรและวำระกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ำตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2564
จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 สำหรับคำถำมเกี่ยวกับกำรประชุม ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถส่งคำถำมได้จนถึงวันประชุม
-

บริษัทสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะที่สำมำรถลงคะแนนเสียงได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) พร้อม
ทัง้ เสนอชื่อกรรมกำรอิสระจำนวน 2 ท่ำน เป็ นทำงเลือกให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
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ในกำรออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถลงคะแนนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตำมที่บริษัทได้จดั เตรียมไว้ให้ โดย
วำระเลือกตัง้ กรรมกำร ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถเลือกตัง้ เป็ นรำยบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ตนถืออยู่

-

สำหรับกรรมกำรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพิจำรณำ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้ ๆ

-

สำหรับผูบ้ ริหำรและพนักงำนที่อำจล่วงรูข้ อ้ มูลเกี่ยวกับผลประกอบกำร หรือข้อมูลอันเป็ นควำมลับ บริษัทได้
กำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไว้ในจรรยำบรรรณของบริษัท

7.3 ด้ำนบทบำทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
พนั ก งาน ด้ว ยบริษั ท ตระหนัก ถึ ง ควำมสำคัญ ของพนัก งำนซึ่ง เป็ น ทรัพ ยำกรที่ มี ค่ำ บริษั ท จึ ง ได้ก ำหนดให้มี
จรรยำบรรณด้ำนทรัพยำกรบุคคลซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจำกนี ้
บริษัทยังได้จัดให้มี นโยบำยด้ำนกำรฝึ กอบรมและพัฒนำ บริษัทจัดให้มีกำรอบรมอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงำนได้
เพิ่มพูนควำมรูแ้ ละทักษะในกำรปฏิบตั ิงำนใหม่ๆ สอดคล้องกับธุรกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในปั จจุบัน
โดยในแต่ละปี พนักงำนควรได้รับกำรอบรมเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่ำ 6 ชั่วโมง/คน/ปี นอกจำกนี ้ บริษัทคำนึงถึงควำม
ปลอดภัยของพนักงำนเป็ นสำคัญ โดยจัดให้มีกิจกรรมสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบบริหาร
คุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวะอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม เพียงพอ
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในปี 2564 บริษัทได้กาหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ดังต่อไปนี ้
หน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ส่วนวิศวกรรม
แผนกพลังงาน
ส่วนกลาง

เป้ าหมาย
จานวนชั่วโมงการทางานต่อเนื่องโดยไม่เกิดอุบตั ิเหตุขนั้ หยุดงาน 2,500,000 ชั่วโมง
Injury Frequency Rate : IFR = 1.29
Injury Severity Rate : ISR = 7
% การใช้อปุ กรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของพนักงานจากการสุ่ม >90%
% การคัดแยกขยะของเสียแต่ละพืน้ ที่ถกู ต้อง >95%
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อปี 64 > 85,000 หน่วยไฟฟ้า (kWh)/เดือน
การนานา้ กลับมาใช้ในกระบวนการผลิต > 11,000 ลบ.ม./เดือน

นอกจำกนี ้ บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนที่ทำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยในปี 2564 มี
อัตรำกำรเกิดอุบตั ิเหตุและหยุดงำนจำนวน 5 ครัง้
กิจกรรมส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนที่ทำงำนมีดงั ต่อไปนี ้
1) จัดกิจกรรมเพื่อเปิ ดโอกำสให้พนักงำนมีส่วนร่วมรณรงค์ไม่เกิดอุบตั ิเหตุถงึ ขัน้ หยุดงำนต่อเนื่อง 2,500,000
ชั่วโมง
2) จัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงบนพืน้ ฐำนระบบมำตรฐำนอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย ISO45001
ทั่วทัง้ องค์กร
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3) จัดให้มีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
4) จัดฝึ กอบรมควำมปลอดภัยเบือ้ งต้นสำหรับพนักงำนให้กบั พนักงำนทุกคน
5) จัดให้มีกำรฝึ กซ้อมดับเพลิงขัน้ ต้นและอพยพหนีไฟให้กบั พนักงำนทุกคน
6) จัดให้มีกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ในแต่ละพืน้ ที่ท่มี ีปัจจัยเสี่ยง
7) จัดให้มีกำรประเมินปั จจัยเสี่ยงในพืน้ ที่ปฏิบตั ิงำน โดยแพทย์อำชีวเวชศำสตร์ เพื่อกำหนดกำรตรวจสุขภำพตำม
ปั จจัยเสี่ยงให้กบั พนักงำน
8) จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพพืน้ ฐำนและตำมปัจจัยเสี่ยงในงำน เพื่อเฝ้ำระวังสุขภำพของพนักงำน
9) จัดให้มีกำรฝึ กซ้อมทีมดับเพลิงบริษัทที่ประจำแต่ละกะ
10)จัดให้มีตรวจติดตำมกำรแก้ไขสำเหตุกำรเกิดอุบตั ิกำรณ์ในพืน้ ที่ตำ่ งๆ
11)จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงกำรทำงำนอย่ำงปลอดภัยและกำรใช้อปุ กรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
อย่ำงต่อเนื่อง
12)จัดสือ่ ประชำสัมพันธ์ รณรงค์ดำ้ นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยของพนักงำน
13)จัดให้มีระบบ Safety Patrol และติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไข
14)จัดให้มีโครงกำรอนุรกั ษ์กำรได้ยนิ สำหรับพนักงำนที่ทำงำนในพืน้ ที่ท่มี ีควำมเสี่ยงเรื่องเสียง
15)จัดให้มีกิจกรรมเครือข่ำย Safety โดยเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย ระดับหัวหน้ำงำน
16)จัดให้มีระบบควบคุมงำนผูร้ บั เหมำที่เข้ำมำปฏิบตั ิงำนในพืน้ ที่โรงงำน (Work permit) เพื่อควบคุมกำรเกิด
อุบตั ิเหตุหรือเหตุฉกุ เฉินในพืน้ ที่
17)จัดให้มีระบบควบคุมกำรทำงำนในที่อบั อำกำศ โดยบุคลำกรที่มีควำมรูค้ วำมสำมำรถเฉพำะ
ผู้บริโภค บริษัทยึดมั่นและถือเป็ นนโยบำยในกำรผลิตสินค้ำคุณภำพสูงและปลอดภัยในกำรใช้งำน โดยสนับสนุนให้
พนักงำนทุกคนในทุกระดับถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001:2015
คู่ค้า/ผู้รับเหมา บริษัทปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ ตำมเงื่อนไขกำรค้ำ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตำมสัญญำอย่ำงเคร่งครัด โดยคำนึงถึงควำม
เสมอภำคและควำมซื่ อ สัต ย์ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง ผลประโยชน์โดยสุจ ริต ร่ว มกัน บริษั ท ได้จัด ท ำ “หลัก
จรรยำบรรณสำหรับผูร้ ว่ มดำเนินธุรกิจกับทำงบริษัทโอเชียนกลำส จำกัด (มหำชน)” เพื่อให้ค่คู ำ้ ลงนำมก่อนกำรร่วม
ธุรกิจ ทัง้ นี ้ หำกคู่คำ้ ปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับจรรยำบรรณผูร้ ว่ มดำเนินธุรกิจ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำร
ใดๆ กับธุรกิจโดยพิจำรณำจำกผลกระทบและควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้
เจ้าหนี้ บริษัทรักษำและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อตกลงที่กระทำไว้กบั เจ้ำหนีอ้ ย่ำงเคร่งครัด
คู่แข่งทางการค้า บริษัทยึดถือและปฏิบตั ิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็ นธรรมและเป็ นที่ยอมรับ บริษัท
จะไม่ใช้วิธีกำรที่ขดั กับจริยธรรมเพื่อเอำชนะหรือทำลำยคู่แข่ง
บริษัทเคำรพต่อทรัพย์สินทำงปั ญญำ โดยมุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุม้ ครองรักษำทรัพย์สินทำงปั ญญำที่บริษัทเป็ น
เจ้ำของให้พน้ จำกกำรถูกละเมิดหรือกำรถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญำต อีกทัง้ เคำรพต่อสิทธิในทรัพย์สินทำงปั ญญำ

59

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564

ของผูอ้ ื่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบตั ิเรื่องกำรจดทะเบียนสิทธิบตั รและลิขสิทธิ์เครื่องหมำยกำรค้ำไว้เป็ นส่วนหนึ่งของ
คู่มือกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ (Product Development Procedure)
สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทเป็ นพลเมืองดีในสังคมและถือเป็ นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่จะต้องดูแลและ
เคำรพชุมชนที่พนักงำนอำศัยอยู่ รวมทัง้ สิ่งแวดล้อมที่บริษัทตัง้ อยู่ บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมุ ชนและสังคมมี
สุขอนำมัยที่ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องกำรอนุรกั ษ์และปกป้องทรัพยำกร โดยบริหำรของเสียให้มีน้อยที่สุด มี
แผนกำรนำวัสดุกลับมำใช้ใหม่ ใช้ซำ้ และป้องกันมลพิษ บริษัทดำเนินกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรผลิตที่
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสูงกว่ำมำตรฐำนอุตสำหกรรมที่กฎหมำยกำหนดไว้ ทัง้ นี ้ บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อมตำมระบบมำตรฐำน ISO 14001 ซึ่งจะมีกำรตรวจสอบ (ISO External Audit) เป็ นประจำปี ละ 2 ครัง้
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8.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท โอเชียนกลำส จำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดำ้ น
กำรเงินและกำรบริหำรองค์กร จำนวน 4 ท่ำน ได้แก่
1.

นำยวรกำนต์ ชูโต

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2.

ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภำคย์ กรรมกำรตรวจสอบ

3.

ดร. ธัชพล โปษยำนนท์

กรรมกำรตรวจสอบ

4.

นำยชัยประนิน วิสทุ ธิผล

กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมี นำงรักดี ภักดีชมุ พล เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตั ิงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ
ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่บริษัทกำหนดซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน กำรสอบทำนให้บริษัทมี
ระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม มีประสิทธิผล สอบทำนให้บริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
รวมทั้งเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและเสนอค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี กำรพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ในรอบปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกับผูบ้ ริหำร ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภำยในรวมทัง้ สิน้ 4
ครัง้ สรุปสำระสำคัญของกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ดงั นี ้
1) พิจำรณำงบกำรเงินสำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งได้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี และข้อมูลทำง
กำรเงินระหว่ำงกำล สำหรับงวดสำมเดือน หกเดือน และเก้ำเดือน สำหรับปี 2564 ซึ่งได้รบั กำรสอบทำนจำกผูส้ อบ
บัญชี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นชอบต่องบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินดังกล่ำว
2) ร่วมประชุมกับผูต้ รวจสอบภำยในและผูบ้ ริหำรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำแผนกำรตรวจสอบภำยในของบริษัท เพื่อให้
มั่นใจว่ำกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนยั สำคัญครบถ้วน และสำมำรถบริหำรควำม
เสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) กำกับดูแลและสอบทำนงำนตรวจสอบภำยในให้เป็ นไปตำมแผนงำนที่ได้รับอนุมัติและประเมินผลกำรตรวจสอบ
ร่วมกับผูต้ รวจสอบภำยใน รวมถึงประเมินควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งได้
เสนอแนะให้ฝ่ำยบริหำรดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข โดยในรอบปี 2564 มีกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในดังนี ้
ก. กระบวนกำรบริหำรจัดกำรวัสดุสนิ ้ เปลือง
ข. กระบวนกำรรับคืนสินค้ำจำกลูกค้ำ
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ค. กระบวนกำรบริหำรสัญญำ
ง. กระบวนกำรขำยผ่ำนช่องทำงอีคอมเมิรซ์
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มี ประสิทธิภำพเพียงพอในกำรดำเนินธุรกิจ และไม่
พบประเด็นปั ญหำหรือข้อบกพร่องของกำรดำเนินงำนที่เป็ นสำระสำคัญ
4) พิจำรณำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
เป็ นไปตำมเงื่อนไขธุรกิจปกติ
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2564 นำยวรกำนต์ ชูโต ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภำคย์ ดร.ธัชพล โปษยำนนท์ และ
นำยชัยประนิน วิสทุ ธิผล เข้ำร่วมประชุม จำนวน 4 ครัง้
ในปี 2565 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำงบกำรเงิน สำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งได้รับกำร
ตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นชอบต่องบกำรเงินดังกล่ำว
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี โดยคำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของ
ทรัพยำกร และปริมำณงำนตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี รวมถึงประสบกำรณ์ ควำมเป็ นอิสระ และคุณสมบัติของผูส้ อบ
บัญ ชี ต ำมระเบี ยบข้อบังคับ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพ ย์ โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ นำงสำวธัญพร ตัง้
ธโนปจัย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 9169 นำยพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่4752 และนำงสำว
อริสำ ชุมวิสตู ร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 9393 จำกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท โดยให้
คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 และในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชี
รับอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหำผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตอื่น
ของบริษัทแทนได้

(นำยวรกำนต์ ชูโต)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
23 กุมภำพันธ์ 2565
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัท โอเชียนกลำส จำกัด (มหำชน) (“คณะกรรมกำรสรรหำฯ”)
ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทจำนวน 3 ท่ำน ได้แก่
1.

ดร. ชัชวิน

เจริญรัชต์ภำคย์

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

2.

นำยจักรี

ฉันท์เรืองวณิชย์

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3.

นำยนภัทร

อัสสกุล

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

โดยมี นำงรักดี ภักดีชมุ พล เป็ นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรช่วยให้คณะกรรมกำรบริษัทดำเนินกำรเพื่อให้
(ก) บริษัทมีขนำดของคณะกรรมกำรบริษัทที่เหมำะสม และประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคณ
ุ วุฒิหลำกหลำยเพียงพอ เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
(ข) บริษัทมีนโยบำยกำรกำหนดค่ำตอบแทน รวมถึงมีแนวทำงปฏิบตั ิในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย
และกรรมกำรผูจ้ ัดกำร ที่เป็ นธรรมและเหมำะสม สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจและรักษำบุคคลดังกล่ำวที่มีคุณสมบัติท่ี
ต้องกำรให้คงอยู่และปฏิบตั ิงำนเพื่อเสริมสร้ำงคุณค่ำให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ในปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้จดั กำรประชุมรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ซึ่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทุกท่ำน
ได้เข้ำร่วมประชุมทุกครัง้ ผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯ พอสรุปได้ดงั นี ้
1. ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 มีกรรมกำรบริษัทที่ครบวำระต้องออกจำกตำแหน่งตำมข้อบังคับของ
บริษัทจำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ นำยกี รติ อัสสกุล นำยชัชวิน เจริญรัชต์ภำคย์ และนำยธัชพล โปษยำนนท์ เนื่องจำก
กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีควำมรูค้ วำมสำมำรถ ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นคุณประโยชน์ต่อกำรทำงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทตลอดมำ และยังคงปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำวได้ดีต่อไป คณะกรรมกำรสรรหำฯ จึงได้เสนอให้แต่งตัง้
กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่ง คณะกรรมกำรบริษัทได้เห็นชอบกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมกำรสรรหำฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนดังกล่ำว กลับเข้ำดำรง
ตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง
2. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ คงไว้ดว้ ยค่ำตอบแทนรำยเดือน
ของกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย และงดจ่ำยโบนัสให้กบั คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งข้อเสนอดังกล่ำวได้รบั ควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท และได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
3. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิ จำรณำต่ออำยุกำรทำงำนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ภำยหลัง
จำกกำรเกษี ยณอำยุ ต่อมำ คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้ทำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี ข องกรรมกำร
ผู้จัด กำร และได้ท ำข้อ เสนอเกี่ ย วกับ กำรจ่ ำ ยโบนัสและกำรปรับ เพิ่ ม เงิ น เดื อ นของกรรมกำรผู้จัด กำร เสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมตั ิขอ้ เสนอดังกล่ำว
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4. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้ช่วยจัดทำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำร
บริษัทได้มีกำรพิจำรณำทบทวนผลกำรปฏิบตั ิงำน และปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรทำงำน
ตลอดช่วงปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้รำยงำนผลกำรปฏิ บตั ิงำนให้คณะกรรมกำรทรำบ และได้รบั ข้อเสนอแนะที่
เป็ นประโยชน์จำกคณะกรรมกำร

(ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภำคย์)
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
5 กุมภำพันธ์ 2565
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท ให้ ค วำมส ำคั ญ และมุ่ ง เน้ น ให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และเหมำะสมกั บ
กำรดำเนินงำนในทุกระดับของกำรบริหำรจัดกำร ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ กับบริษัท รวมถึงเพื่อป้องกัน
มิให้มีกำรใช้อำนำจในทำงที่มิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
บริษั ท ก ำหนดภำระหน้ำที่ แ ละควำมรับ ผิ ด ชอบและอ ำนำจดำเนิ น กำรของผู้บ ริห ำรและผู้ป ฏิ บัติ งำนไว้อย่ำงชัดเจน
คณะกรรมกำรได้กำหนดนโยบำยกำรควบคุมภำยในไว้ในหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักบรรษัทภิบำล ซึ่งมี
รำยละเอียดครอบคลุมกำรควบคุมภำยในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สงู สุด
กำรใช้ระบบสำรสนเทศ กำรเข้ำถึงและใช้ขอ้ มูลที่สำคัญด้ำนต่ำงๆ เป็ นต้น
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 4 ท่ำน เพื่อช่วยงำนของ
คณะกรรมกำรในกำรสอบทำนและก ำกับ ดูแ ลกำรด ำเนิ น งำนของบริษั ท ให้มี ก ำรก ำกั บ ดู แ ลที่ ดี ตำมแนวทำงของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกำรสอบทำนงบ
กำรเงินของบริษัทให้มีควำมโปร่งใส เชื่อถือได้และถูกต้องตำมหลักกำรและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจน
กำกับดูแลบริษัทให้ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยในมีประสิทธิภำพ และปฏิบตั ิถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี ท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงอิ สระไม่มีขอ้ จำกัดในกำรได้รบั ข้อมูล
ข่ำวสำร ตลอดจนได้รบั ควำมร่วมมืออย่ำงดี ทัง้ จำกผูบ้ ริหำร และพนักงำนที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทรวม 4 ครัง้ เพื่อพิจำรณำและให้
ควำมเห็นชอบต่องบกำรเงินสำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวด
สำมเดือน หกเดือน และเก้ำเดือน สำหรับปี 2564 รวมทัง้ รำยงำนกำรเงินที่เกี่ยวข้อง และประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบภำยใน
4 ครัง้ เพื่อพิจำรณำแผนกำรตรวจสอบประจำปี รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลกำรตรวจสอบ
เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำบริษัทมีระบบตรวจสอบ และกำรควบคุมภำยในที่ดี โดยกำรประชุมทุกครัง้ มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วม
ประชุมจำนวน 4 ท่ำน และได้มีกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเพียงพอ และได้รำยงำนกำรสอบทำนในเรื่องดังกล่ำวต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อรับทรำบเป็ นที่เรียบร้อยครบถ้วนแล้ว
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แสดงควำมเห็นตำมที่ปรำกฏในหัวข้อ “รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ” ซึ่งระบุว่ำบริษัท
มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็ นปั ญหำหรือข้อบกพร่องของกำร
ดำเนินงำนที่เป็ นสำระสำคัญ
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9.1.1 สาระสาคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน มีดังนี้
1. จั ด ให้ มี ผู้ ต รวจสอบอิ ส ระซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท สำกลมำท ำหน้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำรสอบทำนและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ควำมเพียงพอ ของระบบควบคุมภำยในด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่อให้ควำมมั่นใจว่ำ กำรปฏิบตั ิงำนหลักๆ และรำยงำนทำงกำรเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินกำรไปในแนวทำงที่
บริษัทกำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้กรอบของกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีควำมเสี่ยงใน
ระดับที่ยอมรับและบริหำรจัดกำรได้
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ให้ควำมมั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับกำร
ดำเนินธุรกิจในปั จจุบนั ผลกำรตรวจประเมินกำรควบคุมภำยในแสดงไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท และเปิ ดเผย
รำยละเอียดดังปรำกฏอยู่ในแบบรำยงำนฉบับนี ้
3. บริษัทจัดทำนโยบำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและกำหนดกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับหน้ำที่ต่ำงๆ ในบริษัท รวมถึงจัด
ปฐมนิ เ ทศและฝึ ก อบรมให้กับ พนัก งำนเพื่ อ ก่ อ ให้เ กิ ด ควำมเข้ำ ใจร่ว มกัน อัน จะน ำไปสู่ก ำรปฏิ บัติ ง ำนอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
4. บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและฐำนข้อมูลในกำรให้ ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบัน แม่นยำ
เพียงพอและตรงตำมกำหนดเวลำ สำหรับคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรใช้ตัดสินใจ บริษัทจึงจัดให้มีระบบบัญชีและ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม
9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
- ไม่มี 9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแ่ ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี 9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในดูแลให้ผดู้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมี
คุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม
ในปี 2564 คณะกรรมกำรได้พิ จำรณำอนุ มัติ ใ ห้ว่ ำจ้ำ งบริ ษั ท อี วำย คอร์ปอเรท เซอร์วิ ส จ ำกั ด ตำมข้อ เสนอของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นผูใ้ ห้บริกำรด้ำนงำนตรวจสอบภำยใน โดยมีนำงสำวพิมวดี พันธุมโกมล ทำหน้ำที่เป็ นหัวหน้ำ
งำนผูต้ รวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำถึงประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน ในอุต สำหกรรมที่ มีลักษณะใกล้เคี ยงกับบริษัท และกำรเข้ำอบรมในหลัก สูตรที่ เกี่ ย วข้องกับ กำรปฏิบัติงำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีควำมเห็นว่ำหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่
9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคัดเลือก กำหนดค่ำตอบแทน ตลอดจนกำรถอดถอน
ผูใ้ ห้บริกำรตรวจสอบภำยใน และนำเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ หรือถอดถอน
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9.2 รายการระหว่างกัน
บริษัทมีรำยกำรระหว่ำงกันซึ่งเป็ นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่มีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยบริษัทจะจัดทำ
ข้อมูลและประเมินรำยกำรดังกล่ำวว่ำเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล ในกรณีท่ีขนำดของรำยกำรมีสำระสำคัญตำมประกำศ
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะจัดให้มีกำรพิจำรณำอนุมตั ิโดยคณะกรรมกำร และ/หรือผูถ้ ือหุน้ ในปี 2564
บริษัทมีรำยกำรระหว่ำงกัน หรือ รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย
ชื่อกิจการ
บริษัท โอเชียนกลำส เทรดดิง้ (เซีย่ งไฮ้) จำกัด
บริษัท โอเชียนกลำส เทรดดิง้ อินเดีย จำกัด
บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวติ จำกัด
บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี ้ จำกัด
บริษัท สยำมเมล์ออเดอร์เฮำส์ จำกัด
บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทธุรกิจ
นำเข้ำและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
เครื่องแก้วในประเทศจีน
ดำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด
ในประเทศอินเดีย
วิจยั พัฒนำและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้บนโต๊ะอำหำร
ประกันชีวติ
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
จำหน่ำยอุปกรณ์สำนักงำน
และวัสดุสนิ ้ เปลือง
ให้บริกำรทำงกฎหมำย

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และมีผถู้ ือ
หุน้ และกรรมกำรร่วมกัน
มีผถู้ ือหุน้ ร่วมกัน
มีผถู้ ือหุน้ ร่วมกัน
มีผถู้ ือหุน้ และกรรมกำรร่วมกัน

ปี 2564

รายได้จากการขายสินค้า และรายได้อื่น
บริษัทย่อย
- บริษัท โอเชียนกลำส เทรดดิง้ (เซีย่ งไฮ้) จำกัด
- บริษัท โอเชียนกลำส เทรดดิง้ อินเดีย จำกัด
- บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
- บริษัท สยำมเมล์ออเดอร์เฮำส์ จำกัด
รวมจานวน

2,637

67

(หน่วย:พันบำท)
ปี 2563
12,739

109

136

2,746
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(หน่วย:พันบำท)
ปี 2563

ปี 2564

การซือ้ สินค้า ค่าใช้จ่าย และค่าเช่า
บริษัทย่อย

23,523

16,692

15,573

17,353

39,096

34,045

- บริษัท โอเชียนกลำส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ้) จำกัด
- บริษัท โอเชียนกลำส เทรดดิง้ อินเดีย จำกัด
- บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
- บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวติ จำกัด
- บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี ้ จำกัด
- บริษัท สยำมเมล์ออเดอร์เฮำส์ จำกัด
รวมจานวน

(หน่วย:พันบำท)
ปี 2563

ปี 2564

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทย่อย
- บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด
รวมจานวน

3,500

3,500

3,500

3,500

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต
ในกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต บริษัทยังคงมีกำรซือ้ ขำยสินค้ำและใช้บริกำรกับ บริษัท ย่อยและบริษั ท ที่
เกี่ยวข้องกันต่อไปในอนำคต โดยเป็ นกำรดำเนินธุรกิจร่วมกันตำมปกติของผูป้ ระกอบกำร โดยกำรกำหนดรำคำซือ้ ขำย
เป็ นไปตำมรำคำตลำดและ/หรือตำมข้อตกลงที่ระบุในสัญญำ ซึ่งเสมือนหนึ่งเป็ นรำยกำรที่กระทำกับบุคลลภำยนอก (Fair
and Aim’s Length Basis)
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บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริ ษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู ้
ถือหุ ้นและงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของ บริ ษทั โอเชียนกลาส จากัด
(มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงินสดรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
ได้กล่าวไว้ใ นวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนด
โดยสภาวิช าชี พ บัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ย วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น และข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้า
ได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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สินค้าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั มีสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 826.98 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 24.62 ของสิ นทรัพย์รวม ซึ่งเป็ นจานวนที่เป็ นนัยสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั สิ นค้าของกลุ่ม
บริ ษทั เป็ นประเภทเครื่ องแก้วบนโต๊ะอาหารที่มีผผู ้ ลิตและจาหน่ายมากราย เป็ นสิ นค้าที่มีการแข่งขันสู งทั้ง
ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยราคาเป็ นส่ วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักในการทาตลาด ประกอบกับ
มีสินค้าบางรายการมีความเคลื่อนไหวช้า จึงอาจส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั กลุ่ม
บริ ษทั แสดงสิ นค้าคงเหลือในมูลค่าราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ท ธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า โดย
การเปรี ยบเทียบต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือกับมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงประมาณการมูลค่าสาหรับ
สิ นค้าคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้า โดยการประมาณการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารและ
ภาวการณ์ของตลาด ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า
การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าทาความเข้าใจและประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการนาการควบคุม
ภายในไปปฏิบตั ิ ตลอดจนการทดสอบประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าของสิ นค้า
คงเหลือ ประเมินความสมเหตุสมผลของนโยบายการตั้งประมาณการปรั บลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลื อที่ ฝ่าย
บริ หารได้กาหนด ประเมินความเหมาะสมของวิธีการคานวณมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน การทดสอบคานวณความถูกต้องมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ ประเมินความเหมาะสม
เพียงพอของค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ ตรวจสอบเปรี ยบเทียบราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ
กับราคาที่คาดว่าจะขายได้จริ งกับเอกสารภายหลังวันสิ้ นงวด ประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวกับประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่าใช้ จ่ายระงับการผลิต
บริ ษทั ปั นส่ วนค่าใช้จ่ายในการระงับการผลิตชัว่ คราวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จานวนเงิน 173.98 ล้านบาท โดยได้แสดงแยกไว้ต่างหากในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รายการค่าใช้จ่ายนามาปัน
ส่ วนเป็ นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการระงับการผลิตชัว่ คราวตามกาลังการผลิตปกติ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ใช้
สมมติฐานในการกาหนดหลักเกณฑ์การปั นส่ วนค่าใช้จ่าย โดยคานวณจากการลงเวลาการผลิตในแต่ละเดือน
ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชัว่ คราวประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคคลากร ค่าเสื่ อมราคา ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษา
ค่าบริ การ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องจักรที่ระงับการผลิตชัว่ คราว เนื่ องจากค่าใช้จ่ายจากการระงับ
การผลิตชัว่ คราวเป็ นจานวนเงินที่เป็ นนัยสาคัญ ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการตรวจสอบ
การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่ องดังกล่าว ได้รวมถึงการทาความเข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการ
และหลักเกณฑ์การกาหนดค่าใช้จ่ายในการระงับการผลิ ตชั่วคราว ประเมินความเหมาะสมของสมมติ ฐานที่
ผูบ้ ริ หารนามาใช้ในการปันส่ วนค่าใช้จ่าย รวมถึงความสม่าเสมอของหลักเกณฑ์ที่นามาใช้ ทดสอบการคานวณ
ความถูกต้องของการปันส่ วนค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่กาหนด และตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
ทางบัญชี
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงาน
ประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจาปี จะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ย วเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ น คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้า พเจ้า ได้อ่ า นรายงานประจ าปี หากข้า พเจ้า สรุ ป ได้ว่า มี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ขัด ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผู ้มีหน้าที่ในการกากับดูแล เพื่อให้ผูม้ ี
หน้าที่ในการกากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่า จาเป็ นเพื่ อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัด ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง และ
การใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อ
หยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมู ลที่ ขัดต่ อข้อเท็ จจริ งอัน เป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวม
ความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รั บประกันว่ าการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมู ลที่ ขัดต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิ บตั ิ งานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่ อความเสี่ ยงเหล่า นั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่อง
ของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ย วกับ
เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ใน
การดาเนินงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบ
การเงินเฉพาะกิจการที่ เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า จะ
เปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ หลักฐานการสอบบัญชี ที่ไ ด้รับจนถึ งวันที่ ใ นรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้อง
หยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึง ขอบเขต
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความเป็ นอิ ส ระและได้สื่ อ สารกับ ผู ้มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ล ข้า พเจ้า ได้พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ มี
นัยสาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนด
เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสาร
ดังกล่าว
ผู ้สอบบัญชี ที่ รั บผิ ดชอบงานสอบบั ญชี และการน าเสนอรายงานฉบับนี้ คื อ นางสาวธัญพร
ตั้งธโนปจัย

(นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น 5, 7
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
5
สิ นค้าคงเหลือ
8
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรั บ
สิ นทรั พย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
9
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
10
สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้
11
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน
12
สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
16
สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

59,759
258,948
826,980
11,769
5,108
1,162,564

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

39,631
258,795
3,500
826,918
11,769
3,743
1,144,356

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

2,165,842
21,511
8,456
1,004
2,196,813
3,359,377

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

6,000
2,165,824
21,511
13,002
419
2,206,756
3,351,112

6,000
2,196,391
38,859
16,944
824
2,259,018
3,438,650
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บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

2564

2563

2564

2563

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

13

640,000

790,000

640,000

790,000

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

5, 14

252,042

193,547

257,340

195,271

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

15

67,200

-

67,200

-

ชาระภายในหนึ่ งปี

11

14,862

19,344

14,862

19,344

หนี้ สินสัญญาอนุ พนั ธ์

27

16,131

-

16,131

-

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

3,424

2,038

2,725

1,821

รวมหนี้ สินหมุนเวียน

993,659

1,004,929

998,258

1,006,436

ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าทีถ่ ึงกาหนด

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

15

232,800

300,000

232,800

300,000

หนี้ สินตามสัญญาเช่า

11

3,179

16,057

3,179

16,057

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

192,493

188,960

192,493

188,960

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

17

98,301

96,059

98,301

96,059

526,773

601,076

526,773

601,076

1,520,432

1,606,005

1,525,031

1,607,512

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
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บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจานวน 50,000,000 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญจานวน 21,330,715 หุ้น
มูลค่าทีไ่ ด้รับชาระแล้วหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
18
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

500,000

500,000

500,000

500,000

213,307
302,807

213,307
302,807

213,307
302,807

213,307
302,807

50,000
539,890
732,941
1,838,945
3,359,377
-

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

50,000
527,103
732,864
1,826,081
3,351,112
-

50,000
532,160
732,864
1,831,138
3,438,650
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บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้เงินปั นผล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิ ตชัว่ คราว
ขาดทุน (ค่าใช้จ่ายโอนกลับ) จากการ
ปรั บลดมูลค่าสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาหรั บปี

5, 26
5
5

2

5
5
23

19

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่ น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการตีราคาที่ดินใหม่-สุ ทธิจากภาษี เงินได้
กาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาหนดไว้-สุ ทธิจากภาษี เงินได้
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรั บปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

22
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งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

1,545,296
22,088
1,567,384

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

1,544,463
22,136
1,566,599

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

1,013,075
173,978

706,373
206,423

1,012,449
173,978

704,319
206,423

(2,884)
220,123
107,503
26,562
1,538,357
29,027
22,006
7,021
4,001
3,020

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

(2,884)
234,029
103,195
25,350
1,546,117
20,482
22,006
(1,524)
3,533
(5,057)

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

-

206,856

-

206,856

-

10,957

-

10,957

2,174
2,174
5,194

1,170
218,983
(26,912)

(5,057)

217,813
(13,429)

0.14

(11.53)

(0.24)

(10.84)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : พันบาท)

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
213,307
เงินปันผลจ่าย
21
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
213,307
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
213,307

งบการเงินรวม
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
จัดสรรเป็ น
รวมองค์ประกอบ
ส่ วนเกิน
ทุนสารอง
ส่ วนเกินทุนจาก การแปลงค่า อื่นของส่ วน รวมส่ วนของ
มูลค่าหุ ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร การตีราคาที่ดิน งบการเงิน ของผูถ้ ือหุ ้น
ผูถ้ ือหุ ้น
302,807
50,000
783,967
526,008
(3,267)
522,741
1,872,822
(12,159)
(12,159)
(234,938)
206,856
1,170
208,026
(26,912)
302,807
50,000
536,870
732,864
(2,097)
730,767
1,833,751
3,020
2,174
2,174
5,194
302,807
50,000
539,890
732,864
77
732,941
1,838,945
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ )
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินปันผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

21

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
213,307
213,307
213,307

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
302,807
302,807
302,807

80

องค์ประกอบ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

จัดสรรเป็ น
ทุนสารอง
ส่วนเกินทุนจาก
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร การตีราคาที่ดิน
50,000
764,604
526,008
(12,159)
(220,285)
206,856
50,000
532,160
732,864
(5,057)
50,000
527,103
732,864

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
1,856,726
(12,159)
(13,429)
1,831,138
(5,057)
1,826,081

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกระทบกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี เป็ นเงินสด
รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดลงของมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าเคลื่ อนไหวช้าและล้าสมัย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
23
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
17
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ย
ต้นทุนทางการเงิน
สิ นทรัพย์จากการดาเนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่ น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ค้างรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
หนี้สินจากการดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่ น
หนี้สินหมุนเวียนอื่ น
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
17
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
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งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

7,021

(304,053)

(1,524)

(290,756)

(16,342)
177,010
83
-

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

(16,342)
178,404
83
-

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

1,011

5,925

1,010

5,923

16,131
(3,752)
13,199
(131)
22,006

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

16,131
(3,752)
13,199
(180)
22,006

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

(103,269)
100,782
4,795
86
640

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

(103,019)
100,790
4,795
(58)
380

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

52,297
1,386
(10,957)
261,996

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

56,326
904
(10,957)
258,196

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

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

บริษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ )
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

5

งบการเงินรวม
2564
2563
-

5

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
28
เงินสดจ่ายเพื่อชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน28
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
28
เงินสดจ่ายเพื่อชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน28
เงินสดจ่ายเพื่อชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
11, 28
จ่ายเงินปั นผล
21
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
6
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
กิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กิจกรรมจัดหาเงิน
การได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า 11
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

37
(116,111)
(2,337)
131
(118,280)

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

37
(116,111)
(2,337)
182
(118,229)

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

660,000
(810,000)
(20,424)
(21,918)
(192,342)

450,000
(315,000)
200,000
(2,292)
(18,413)
(12,159)
(24,155)
277,981

660,000
(810,000)
(20,424)
(21,918)
(192,342)

450,000
(315,000)
200,000
(2,292)
(18,413)
(12,159)
(24,155)
277,981

3,537
2,172

1,607
1,159

3,537
-

1,607
-

(42,917)
102,676
59,759

51,383
51,293
102,676

(48,838)
88,469
39,631

74,778
13,691
88,469

6,057

15,266

6,057

15,266

3,064

11,748

3,064

11,748

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2536 โดยดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ
การผลิตและจาหน่ายภาชนะเครื่ องแก้วสาหรับใช้บนโต๊ะอาหาร โดยมีสานักงานขายและบริ หารและ
โรงงานผลิตอยูท่ ี่
สานักงาน : เลขที่ 75/3 และ 75/88-91 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 12 และ 34 ถนนสุ ขุมวิท 19
(ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
โรงงานผลิต : เลขที่ 365-365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถนนสุ ขุมวิท ตาบลแพรกษา
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โชว์รูม
: เลขที่ 175 อาคารไทยสมุ ทร ถนนสุ ขุมวิ ท 21 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ” บริ ษทั มีบริ ษทั
ย่อย 3 แห่ง ดังนี้
บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) จากัด เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ ้นทั้งหมด จดทะเบียนและจัดตั้ง
ขึ้นในประเทศจีน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2549 บริ ษทั ย่อยมีกาหนดระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 10 กันยายน
2569 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนาเข้าและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องแก้วในประเทศจีน
บริ ษ ทั โอเชี ยนกลาส เทรดดิ้ ง อิ นเดี ย จากัด เป็ นบริ ษ ทั ที่ บริ ษ ทั ถื อหุ ้นร้ อยละ 99.99 จัดตั้งขึ้ นใน
ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อดาเนิ นกิจกรรมทางการตลาดใน
ประเทศอินเดีย
บริ ษทั คริ สตัล เคลียร์ อินโนเวชัน่ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการวิจยั พัฒนาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้บน
โต๊ะอาหาร
2. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบนั มีการแพร่
ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทาให้เศรษฐกิจยังมีการชะลอตัวและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม
สถานการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าว และทาการประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาหนังสื อแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการหยุด
สายการผลิตบางส่ วนชัว่ คราว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงไตรมาส 1 ปี 2564 เพื่อซ่อมบารุ งตามแผนงาน
และบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือให้สมดุลกับการขาย โดยค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลิตชัว่ คราวดังกล่าว
ได้แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของรายการค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชัว่ คราวในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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3. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
3.1 หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปใน
ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่ า ด้ว ยการจัด ท าและน าเสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัด
มูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นการตีราคาที่ดินและเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตรา
สารอนุพนั ธ์ซ่ ึงใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลาดับต่อไป
การจัด ท างบการเงิ น ให้ ส อดคล้อ งกับ หลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปในประเทศไทย
กาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี ที่สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู ้ บริ หารซึ่ งจัดทาขึ้นตาม
กระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ไปถือปฎิบตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้
ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารหรื อความซับซ้อนหรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สาคัญ
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.18
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงิ นตาม
กฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน
ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ที่มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถื อปฏิบตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินในปี ปัจจุบนั
3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ
และ ได้ล งประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ว ซึ่ ง จะมี ผ ลบังคับใช้ส าหรั บงบการเงิ นที่ มี รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่า ว
ได้ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิ หรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้
มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วเชื่ อว่าการปรับปรุ งมาตรฐานนี้ จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญที่ใช้ ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้
4.1 การรับรู้ รายได้ และค่าใช้ จ่าย
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ
เมื่อมีการส่งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสิ นค้า
ที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสิ นค้ารับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สาหรั บการขายสิ นค้า ที่ใ ห้สิทธิ ใ นการคืน กลุ่มบริ ษทั บันทึกจานวนที่ คาดว่าจะต้อ งคืน
ให้แก่ลูกค้าโดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับรายการส่ งคืนสิ นค้าในอดีตซึ่ งมี ความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดการกลับรายการรายได้ที่รับรู ้ไปแล้วอย่างมีสาระสาคัญ เป็ นประมาณการ
หนี้ สินจากการรับคืนสิ นค้า และบันทึกสิ นค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากลูกค้าเป็ นสิ นทรัพย์ในงบ
แสดงฐานะการเงิ น ซึ่ ง สิ นทรั พ ย์ดังกล่าววัดมูล ค่าโดยอ้างอิ งกับมูล ค่าตามบัญชี เดิ มของสิ น ค้า
คงเหลือหักด้วยต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการรับคืนสิ นค้า รวมถึงการลดลงที่อาจเกิดขึ้นในมูลค่า
ของสิ นค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รายได้อื่นและค่าใช้ จ่าย
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายต้องรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงิ นสด เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ า เงิ นสดรวมถึ ง เงิ นสดในมื อ เงิ นฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกิน
สามเดือนนับจากวันที่ได้มา
4.3 สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุน
ของสิ นค้าคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนของการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ส่ วนยอมให้หรื อเงินที่ได้รับคืน ต้นทุนของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทาประกอบด้วย
ค่าออกแบบ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่งปันส่วนตาม
เกณฑ์การดาเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ ืม มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติ
ที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการขาย กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่
จาเป็ น
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4.4 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษ ทั ย่อยหมายถึ งกิ จการ (ซึ่ งรวมถึ งกิ จการเฉพาะกิ จ) ที่ กลุ่มบริ ษ ทั ควบคุ ม กลุ่มบริ ษ ัท
ควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีการเปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู ้
ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทาให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อานาจเหนื อผูไ้ ด้รับ
การควบคุ ม กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงิ นของกิ จการย่อยไว้ในงบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่ กลุ่มบริ ษ ัทมี
อานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะไม่นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงิน
รวมนับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยอานาจควบคุม
บริ ษทั จะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกาไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่าง
กันในกลุ่มบริ ษทั ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งก็จะตัดรายการในทานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมี
หลัก ฐานว่า สิ นทรั พ ย์ที่ โอนระหว่างกันเกิ ดการด้อยค่า นโยบายการบัญชี ของบริ ษ ทั ย่อยได้ถูก
ปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
ในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชี ดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การด้อ ยค่ า ต้น ทุ น จะมี ก ารปรั บ เพื่ อ สะท้อ นการเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ตอบแทนที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับ
การได้มาของเงินลงทุนนี้
รายการกับส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็ น
ของเจ้าของกลุ่ม บริ ษทั สาหรั บการซื้ อส่ วนได้เสี ย ที่ ไม่มี อานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ ง ตอบ
แทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของหุ ้นที่ซ้ื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึ กใน
ส่ วนของเจ้าของ และกาไรหรื อขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจะถูกบันทึก
ในส่วนของเจ้าของ
การจาหน่ายบริ ษทั ย่อย
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุม ส่ วนได้เสี ยในกิจการที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้
มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู ้ในกาไรหรื อ ขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็ น
มูลค่าตามบัญชีเริ่ มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของ
เงิ นลงทุ นที่ เหลืออยู่ในรู ป ของบริ ษทั ร่ วม กิ จการร่ วมค้า หรื อสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น ส าหรั บทุก
จานวนที่เคยรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นจะถูกปฏิบตั ิเสมือนว่า
กลุ่มบริ ษทั มีการจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป
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4.5

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริ ษทั ดาเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน) งบการเงิน
รวมแสดงในสกุลเงินบาทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
ของบริ ษทั
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรื อวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกาไร
และรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลง
ค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นปี ได้
บันทึกไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู ้รายการกาไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่ น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ ยนทั้งหมดของก าไรหรื อขาดทุ นนั้นจะรั บรู ้ ไว้ในก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุน
ด้วย
กลุ่มบริ ษทั
การแปลงค่าผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั (ที่มิใช่สกุลเงิน
ของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานแตกต่า งจากสกุลเงินที่ใช้
นาเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินดังนี้
• สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตรา
ปิ ด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น
• รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
• ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ค่าความนิ ยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด
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4.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ ดิ น แสดงด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมตามราคาประเมิ น ซึ่ ง ผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระภายนอกได้
ประมาณการไว้และจะทบทวนการประเมินทุกๆ 3 ปี อาคารและอุปกรณ์อื่นทั้งหมดวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ
สิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นภายหลังจะรวมอยู่ในมู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อรั บรู ้ แยกเป็ นอี ก
สิ นทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จใน
อนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่ วนที่
ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สาหรับค่าซ่ อมแซมและบารุ งรักษาอื่นๆ บริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุน
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
การตีราคาที่ดินใหม่ทาให้มูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและ
แสดงอยู่ในส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่ วนที่เคยมี
การตี ราคาเพิ่ ม นั้นลดลง กิ จการต้องนาส่ วนที่ ลดลงจากการตี ราคาใหม่ไปรั บรู ้ ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น และลดส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ขา้ งต้นที่อยู่ในส่ วนของเจ้าของลดลงตาม
ไปด้วย ส่วนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังกาไรหรื อขาดทุน
ค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค านวณโดยใช้วิ ธี เ ส้ น ตรงเพื่ อ ลดราคาทุ น ของ
สิ นทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
5 ถึง 35 ปี
เครื่ องจักร อุปกรณ์และเครื่ องมือ
5 ถึง 25 ปี
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
3 ถึง 5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ทุกสิ้ นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการ
ให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้
เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.13)
ผลก าไรหรื อขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการจ าหน่ า ยที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ค านวณโดย
เปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และจะรับรู ้บญั ชีผลกาไรหรื อขาดทุนอื่นสุทธิในกาไรหรื อขาดทุน
ในการจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่มีการตีราคาใหม่ ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์จะโอนไป
ยังกาไรสะสม
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนที่ ใช้ในการบารุ งรั กษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บนั ทึ ก เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ดขึ้ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการพัฒ นาที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ง กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแล จะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อ
เป็ นไปตามข้อกาหนดทุกข้อดังนี้
• มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อ
นามาใช้ประโยชน์หรื อขายได้
• ผูบ้ ริ หารมี ค วามตั้งใจที่ จะท าโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ใ ห้เสร็ จสมบูรณ์ และนามาใช้
ประโยชน์หรื อขาย
• กิจการมีความสามารถที่จะนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั มาใช้ประโยชน์หรื อขาย
• สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ น้ ันให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จในอนาคต
อย่างไร
• มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิ ค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียง
พอที่จะนามาใช้เพื่อทาให้การพัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาใช้ประโยชน์หรื อนามาขายได้
• กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนโดยตรงที่รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่
ทางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจานวนเงินที่เหมาะสม
ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้ จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาหากก่อนหน้านี้รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์และตัดจาหน่ายโดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ 5 ถึง 15 ปี
4.8 บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูก
ควบคุมโดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ้นบริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิ จารณาความสัม พันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษ ทั แต่ละ
รายการ บริ ษทั คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
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4.9 เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
ตราสารทุนสามารถจาแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้
สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน หรื อการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรื อหักด้วยต้นทุนการทารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น ต้นทุนการทารายการของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน อย่างไร
ก็ตาม สาหรับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงิ นที่ มีนัยสาคัญ
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทาได้ 3 วิธีโดยขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี้น้ นั
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อถือครองสิ นทรัพย์ทาง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นการรับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอด
คงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคานวณ
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมินการด้อยค่า กาไรหรื อขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลงหรื อการด้อยค่าดังกล่าวจะรับรู ้ในส่ วน
ของกาไรหรื อขาดทุน
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อ
ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิน เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสิ นทรัพย์
ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงิ น
สด ซึ่ งเป็ นการรับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่
ระบุไว้เท่านั้น การเปลี่ ยนแปลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินรับรู ้ผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกาไร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัด
รายการสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ก าไรหรื อขาดทุนสะสมที่ เ คยรั บ รู ้ รายการในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากาไรหรื อขาดทุน สิ นทรัพย์ทาง
การเงินดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเช่ นเดียวกับ สิ นทรัพย์
ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
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- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน เมื่อ
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น นั้ น ไม่ เ ข้า เงื่ อ นไขการวัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ด้ว ยราคาทุ น ตัด
จาหน่ายหรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิ ของมูลค่า
ยุติธรรมในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และ
บันทึกกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากาไรหรื อขาดทุน หรื อกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทรายการของตราสารทุนนั้น
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ิ นทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนการ
ทารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคา
ทุ นตัดจาหน่ า ย โดยใช้วิธี ดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จ ริ ง ในการค านวณมู ล ค่ า ราคาทุ น ตัดจาหน่ า ยค านึ ง ถึ ง
ค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจาหน่าย
ตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุ พนั ธ์ รับ รู ้ ด้วยมูล ค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุก วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที ยกเว้น
ตราสารอนุพนั ธ์น้ นั มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ ยง
การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของ
สิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึง
ได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุม
ในสิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสิ นทรัพย์น้ นั
หนี้ สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มี
การเปลี่ ย นหนี้ สินทางการเงิ นที่ มีอยู่ให้เป็ นหนี้ สินใหม่จากผูใ้ ห้กู้รายเดี ย วกันซึ่ งมี ข ้อกาหนดที่
แตกต่างกันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไขข้อกาหนดของหนี้ สินที่มีอยู่อย่างเป็ นสาระสาคัญ จะถือว่า
เป็ นการตัดรายการหนี้ สินเดิมและรับรู ้หนี้ สินใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว
ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคา
ทุนตัดจาหน่าย หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่ อและสัญญาค้ าประกัน
ทางการเงิน ประเมินโดยไม่จาเป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธี
ทัว่ ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า สาหรั บลูกหนี้ การค้า
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้
การค้า โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับ
ลูกหนี้การค้าและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจานวน
เงิ นที่ รับรู ้ และกิ จการมี ความตั้งใจที่ จะชาระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระ
หนี้สินพร้อมกัน
4.10 สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็ นการให้สิทธิ
ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรื อ
ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผล โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุ
สัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลือกนั้นและระยะเวลาตามสิ ทธิเลือก
ในการยกเลิ ก สัญญาเช่ า หากมี ค วามแน่ นอนอย่า งสมเหตุ ส มผลที่ จะไม่ ใ ช้สิ ท ธิ เลื อ กนั้น ทั้ง นี้
พิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็ นต้น
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่ า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รับรู ้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหัก
ค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี ) และปรั บปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตาม
สัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการ
วัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าใดๆที่จ่ายชาระ ณ วันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผลหักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสาหรับผูเ้ ช่ าใน
การรื้ อและขนย้า ยสิ น ทรั พ ย์อ้า งอิ ง การบู ร ณะสถานที่ ต้ ัง ของสิ น ทรั พ ย์อ้า งอิ ง หรื อ การบู รณะ
สิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุของสัญญาเช่า หรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิ ก ารใช้แ ต่ล ะ
ประเภท
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปั จจุ บนั ของการจ่ ายชาระตามสัญญาเช่ าที่ยงั
ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่าย
ชาระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชาระคงที่โดยเนื้ อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจานวน
เงิ นที่ คาดว่าผูเ้ ช่ า จะจ่ ายช าระภายใต้การรั บประกันมูลค่า คงเหลื อ นอกจากนี้ การจ่ ายชาระตาม
สัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิ ทธิการเลือกซื้ อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่ม
บริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกนั้น และการจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดสัญญา
เช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั คานวณมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยการ
กูย้ ืมส่ วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้ สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถ
กาหนดได้ ทั้งนี้ อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
ปรับด้วยค่าความเสี่ ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
กลุ่มบริ ษทั จะวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้ สินตามสัญญา
เช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั จะวัด
มูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่ าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายช าระ
หรื อการประเมินสิ ทธิการเลือกในการซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
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สั ญญาเช่ าระยะสั้ นและสั ญญาเช่ าซึ่งสิ นทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่ าต่า
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้ขอ้ ยกเว้นในการรับรู ้รายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มี
อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิ การเลือกซื้ อ) และ
สัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน)
สิ นทรั พ ย์ที่ มี อายุก ารให้ป ระโยชน์ไ ม่ท ราบแน่ ชัด (เช่ น ค่าความนิ ย ม) ซึ่ งไม่มี ก ารตัด
จาหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจาทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจาหน่ายจะมีการทบทวน
การด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้วา่ ราคาตามบัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจาก
การใช้ สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิ นการด้อยค่ า สิ นทรั พ ย์ที่ ไ ม่ใ ช่ สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นนอกเหนื อจากค่าความนิ ย มซึ่ งรั บรู ้
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
4.12 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ ืมรับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทา
รายการที่เกิดขึ้น เงินกูย้ ืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่
จ่ายคืนเพื่อชาระหนี้น้ นั จะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้
เลื่อนชาระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไขต้องนามารวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั โดยสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือ
สิ นทรัพย์ที่จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรี ยมสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสิ นทรั พย์ตอ้ งสิ้ นสุ ดลง
เมื่อการดาเนินการส่ วนใหญ่ ที่จาเป็ นในการเตรี ยมสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
ใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะขายได้เสร็ จสิ้ นลง
รายได้จากการลงทุ นที่ เกิ ดจากการนาเงิ นกู้ยืม ที่ กู้มาโดยเฉพาะ ที่ ย งั ไม่ไ ด้นาไปเป็ น
รายจ่ายของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็ นการชัว่ คราวก่อน ต้องนามาหักจากต้นทุนการกูย้ ืมที่
สามารถตั้งขึ้นเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์ ต้นทุนการกูย้ มื อื่นๆ ต้องถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
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4.13 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น หรื อรับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี น้ ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น หรื อโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั คานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่
คาดได้ค่ อนข้างแน่ ว่ าจะมี ผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่ รายงานในประเทศที่ กลุ่มบริ ษ ัท
ดาเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสี ยภาษี ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เป็ นงวดๆ ในกรณี ที่มีสถานการณ์ที่การนากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบตั ิซ่ ึ งขึ้นอยู่กบั การตีความ และจะ
ตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากรที่ เหมาะสมจากจานวนที่ คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภาษีแก่ หน่ วยงาน
จัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้ งั เต็มจานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐาน
ภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากการรับรู ้เริ่ มแรก
ของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้ สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุ รกิจ และ ณ วันที่เกิด
รายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรทางบัญชีและกาไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้าง
แน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้
เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ได้มี
การจ่ายชาระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะ
มีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาจานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบ
กันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับ
หนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดย
การเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
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4.14 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
กิ จการได้จัดให้มี โครงการผลประโยชน์ เมื่ อ เกษี ย ณอายุใ นหลายรู ป แบบ บริ ษ ทั มี ท้ งั
โครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์
สาหรับโครงการสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจานวนเงินที่คงที่ บริ ษทั ไม่
มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที่ จะต้องจ่ ายเงิ นเพิ่ม ถึงแม้กองทุ นไม่มี
สิ นทรั พย์เพี ยงพอที่ จะจ่ ายให้พนักงานทั้งหมดส าหรั บการให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดี ตและ
ปั จจุบนั บริ ษทั จะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกตาม
เกณฑ์และข้อกาหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ 2530 บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันที่ จะ
จ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เมื่อถึงกาหนดชาระ สาหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงิน
คืนหรื อหักออกเมื่อครบกาหนดจ่าย
สาหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการ
สมทบเงิน ซึ่งจะกาหนดจานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่ วนใหญ่จะ
ขึ้นอยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น อายุ จานวนปี ที่ให้บริ การ และค่าตอบแทน
หนี้ สินสาหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
โครงการ ภาระผูกพันนี้ คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงิน
สดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับ
สกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกาหนดของหุ้นกูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาที่ ตอ้ งชาระภาระ
ผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุ งจากประสบการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในส่ วนของเจ้าของ
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
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ภาระผูกพันระยะยาวอื่น
บริ ษทั จัดให้มีการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานสาหรับการให้บริ การของพนักงานในระยะ
ยาวโดยจ่ า ยให้แก่ พนักงานที่ ท างานกับบริ ษ ทั เป็ นระยะเวลา 30 ปี ภาระผูกพันนี้ ค านวณโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ
ผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนใน
ตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกาหนด
ของพันธบัตรใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชาระภาระผูกพัน บริ ษทั บันทึกเงินผลประโยชน์พนักงาน
เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ก าไรและขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
ปรับปรุ งจากประสบการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในส่ วนของเจ้าของผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้ เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่ม
บริ ษทั ไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษ ทั รั บรู ้
ต้นทุนสาหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
4.15 ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนี้สิน (ไม่รวมประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน) จะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่ม
บริ ษทั มีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทาไว้อนั เป็ นผลสื บเนื่ องมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั
ต้องสูญเสี ยทรัพยากรออกไป และสามารถประมาณการจานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.16 ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติ ฐาน และการใช้ดุล ยพิ นิจได้มี ก ารประเมิ นทบทวนอย่ า ง
ต่อเนื่ องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยอื่ นๆ ซึ่ งรวมถึ งการคาดการณ์ ถึง
เหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และข้อสมมติฐาน
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใน
อนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณทางการบัญชีที่สาคัญ
และข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสาคัญที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือ
ของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยคานึ งถึงประวัติการชาระเงินและข้อมูลผลขาดทุน
ด้านเครดิตในอดีต ปรับสะท้อนข้อมูลปัจจุบนั และค่าคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมห
ภาค
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สุ ทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย
สิ นค้านั้น และค่าเผื่อสาหรั บสิ นค้าเก่ าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพพิจารณาจากอายุ
โดยประมาณของสิ นค้าแต่ละชนิ ด จานวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่ประมาณได้
เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับจานวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือทั้งที่ลดลง
และเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้หวั ข้อต้นทุนขายและบริ การในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ค่ า เสื่ อ มราคาของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ และสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ และค่ า ตัด จ าหน่ า ยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ และค่า
ตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจ าเป็ นต้อ งสอบทานการด้อ ยค่ า ของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หาร
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับ
สิ นทรัพย์น้ นั
การกาหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั กาหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวม
ระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้
สิ ท ธิ เลื อกนั้น และระยะเวลาตามสิ ทธิ เลื อกในการยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า หากมี ความแน่ นอนอย่า ง
สมเหตุสมผลที่ จะไม่ใช้สิทธิ เลื อกนั้น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิ นว่ากลุ่ม
บริ ษทั มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อที่
จะไม่ใช้สิทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดที่ทาให้เกิดสิ่ งจูงใจในทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่มบริ ษทั ในการใช้สิทธิ เลือกนั้น ภายหลังจาก
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วันที่สัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริ ษทั จะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่มี
นัยสาคัญซึ่งอยูภ่ ายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้ อขายคล่องวัดมูลค่า
โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งข้อสมมติฐานซึ่ง
ส่ วนใหญ่อา้ งอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของข้อ
สมมติฐานหลักที่ใช้รวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.8
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่ จ ะใช้ป ระโยชน์ จ ากผลแตกต่ า งชั่ว คราวและขาดทุ น นั้น ในการนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจ าเป็ นต้อ ง
ประมาณการว่าควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่าปั จจุ บนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กับหลายปั จจัยที่ ใช้ใ นการ
คานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับ
อัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้ จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูก พัน
ผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่อตั ราดอกเบี้ยที่ควรจะ
ใช้ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน ในการกาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล
ซึ่ ง เป็ นสกุ ล เงิ น เดี ย วกับ สกุ ล เงิ นที่ ต้อ งจ่ า ยช าระผลประโยชน์ พ นัก งานและมี อ ายุครบก าหนด
ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่ม
กลุ่ม บริ ษ ทั ไม่ ส ามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ ย ตามนัย ของสั ญญาเช่ า ดัง นั้นจึ ง ใช้อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดหนี้ สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราเงินกูย้ ืมส่ วน
เพิ่มเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายในการกูย้ ืมเงินที่จาเป็ นเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ที่มี
มูลค่าใกล้เคียงกับสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลา
การกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ายคลึง
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5. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีลกั ษณะความสัมพันธ์ นโยบายในการกาหนดราคาและรายการธุรกิจที่
สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้แก่ บริ ษทั โอเชี ยนโฮลดิ้ง
จากัด ซึ่งถือหุน้ ในบริ ษทั คิดเป็ นอัตราร้อยละ 32.82 ส่วนหุน้ ที่เหลือร้อยละ 67.18 ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
กิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย
ชื่อกิจการ
ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) จากัด นาเข้าและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่ องแก้วในประเทศจีน

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง อินเดีย จากัด

ดาเนินกิจกรรมทางการตลาด
ในประเทศอินเดีย

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั คริ สตัล เคลียร์ อินโนเวชัน่ จากัด

วิจยั พัฒนาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ย่อย
ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร

บริ ษทั ไทยสมุทรประกันชีวิต จากัด

ประกันชีวิต

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั และมีผถู ้ ือ
หุ้นและกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั โอเชี่ยน พรอพเพอร์ต้ ี จากัด

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

มีผถู ้ ือหุ้นร่ วมกัน

บริ ษทั สยามเมล์ออเดอร์เฮาส์ จากัด

จาหน่ายอุปกรณ์สานักงาน
และวัสดุสิ้นเปลือง

มีผถู ้ ือหุ้นร่ วมกัน

บริ ษทั กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จากัด

ให้บริ การทางกฎหมาย

มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน

ผูบ้ ริ หารสาคัญ

บุคคลที่มีอานาจและความ
รับผิดชอบการวางแผนสั่งการ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อมทั้งนี้รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริ ษทั (ไม่ว่าจะทา
หน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

รายการบัญชี ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ยวข้องกันได้กาหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรื อใน
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
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นโยบายการกาหนดราคาสาหรับแต่ละประเภทรายการมีดงั นี้
ประเภทรายการ
นโยบายการกาหนดราคา
ขาย
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ซื้ออุปกรณ์สานักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง
ราคาตลาด
ค่าพัฒนาและดูแลรักษาเว็บไซต์
ตามที่ตกลงในสัญญา
ค่านายหน้า
ตามที่ตกลงในสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ตามที่ตกลงในสัญญา
เงินให้กูย้ มื
ตามที่ตกลงในสัญญา
เงินปันผล
ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ตามที่ตกลงในสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย
อัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี
รายการบัญชีกบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญที่เกิดขึ้นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 มีดงั นี้
5.1 รายได้จากการขายสินค้า
(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวม
2564

รายได้จากการขายสิ นค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563

2564

-

-

109
109

2563
2,543

2,955

136

109

136

136

2,652

3,091

5.2 รายได้อื่น
(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวม
2564

รายได้เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
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งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563

2564

-

-

-

-

2563
-

9,655
94
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5.3 การซื้อสินค้าและค่าใช้ จ่าย
(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวม
2564

การซื้ออุปกรณ์สานักงานและวัสดุสิ้นเปลือง
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าพัฒนาเว็บไซต์
บริ ษทั ย่อย
ค่าดูแลรักษาเว็บไซต์
บริ ษทั ย่อย
ค่าบริ การทางกฎหมาย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่านายหน้า
บริ ษทั ย่อย
ค่าเช่าและค่าบริ การ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ผลกระทบจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ค่าเช่าและค่าบริ การที่แสดงใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563

2564

2563

11

111

-

-

-

-

-

250

750

30

59

30

59

11

111
5,600

-

-

23,273

10,342

14,958

16,199

14,958

16,199

(14,360)

(14,682)

(14,360)

(14,682)

598

1,517

598

1,517

574

984

574

984

รายการซื้ อขายสิ น ค้า ที่ มี กั บ บริ ษัท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น เป็ นไปตามเงื่ อ นไขธุ ร กิ จ ปกติ
เช่นเดียวกับรายการซื้ อขายกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็ นไปตามราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ค่าบริ การที่มีกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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5.4 ยอดคงเหลือระหว่างกิจการที่เกีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวม
2564

ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563

-

2564
-

2563
-

-

-

15

-

15

-

15

-

15
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2564

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563

2564

2563

-

-

1

3

-

-

1

3

-

-

8,283

3,523

512

677

512

677

512

677

8,795

4,200

8,892

22,556

8,892

22,556

8,892

22,556

8,892

22,556

5.5 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญของกิจการ
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
33,350
32,735
2,007
2,372
2
2
35,359
35,109

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม
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5.6 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บริษัทย่ อย
งบการเงินรวม
2564
2563
-

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

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
3,500
10,000
(6,500)
3,500
3,500

บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้กูย้ ืมเงินระยะสั้นกับบริ ษทั คริ สตัล เคลียร์ อินโนเวชัน่ จากัด เป็ น
วงเงินจานวน 10 ล้านบาท โดยกาหนดอัตราดอกเบี้ย ตามราคาตลาดบวกด้วยร้อยละ 0.10 และ
การรับชาระคืนเป็ นไปตามที่ระบุในตัว๋ สัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ
6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
78
269
28,845
5,260
30,836
97,147
59,759
102,676

เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกาหนด
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(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
73
191
24,800
3,439
14,758
84,839
39,631
88,469
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7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 5.4)
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินทดรองจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 5.4)
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น

งบการเงินรวม
2564
2563
233,624
135,571
-

15

(775)
232,849
15,012
10,314
880

(692)
134,894
12,483
7,997
682

-

-

(107)
26,099
258,948

(107)
21,055
155,949

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
233,624
135,571
-

15

(775)
232,849
14,963
10,209
880

(692)
134,894
12,438
8,138
682

1

3

(107)
25,946
258,795

(107)
21,154
156,048

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 วิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
2564
2563
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
179,616
107,875
179,616
107,875
ค้างชาระ :
ไม่เกิน 3 เดือน
49,110
24,235
49,110
24,235
เกินกว่า 3 - 6 เดือน
1,544
2,709
1,544
2,709
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
2,588
767
2,588
767
766
เกินกว่า 12 เดือน
766
233,624
135,586
233,624
135,586
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
(775)
(692)
(775)
(692)
232,849
134,894
232,849
134,894
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
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ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 วิเคราะห์ตามอายุ
หนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
2564
2563
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
15
15
ค้างชาระ :
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
15
15
8. สินค้าคงเหลือ

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าซื้อมาเพื่อขาย
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่
วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุหีบห่อ
สิ นค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากลูกค้า
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
393,447
482,442
48,172
44,630
8,493
4,644
86,137
99,411
142,707
152,595
194,953
189,453
1,130
2,646
875,039
975,821
(48,059)
826,980
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911,420

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
393,385
482,388
48,172
44,630
8,493
4,644
86,137
99,411
142,707
152,595
194,953
189,453
1,130
2,646
874,977
975,767
(48,059)
826,918

(64,401)
911,366
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ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
64,401
24,428
5,361
47,102
(21,703)
(7,129)
48,059
64,401

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดปลายปี

9. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) จากัด
บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง อินเดีย จากัด
บริ ษทั คริ สตัล เคลียร์ อินโนเวชัน่ จากัด

ประเทศที่
จดทะเบียน
จีน
อินเดีย
ไทย

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2564

2563

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน
(พันบาท)
2564

2563

100.00

100.00

5,636

5,636

99.99

99.99

264

264

99.99

99.99

100

100

6,000

6,000

รวม

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาประเมิน
ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวมที่ดิน - ราคาประเมิน
ราคาทุน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้งและงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2564

จานวนที่เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
จานวนที่ลดลง
โอนเข้า
(โอนออก)

(หน่วย:พันบาท)
ผลต่างการแปลง
ค่างบการเงิน

21,920
916,080
938,000

-

-

-

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

6,131
1,140
-

(35,271)
(99,963)
(9,313)
-

152,271
827
-

107
-

593,126
3,624,789
102,401
8,424

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

114,897
122,168

(144,547)

(153,098)
-

107

136,953
4,465,693
5,403,693

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

(15,778)
(129,142)
(5,170)
(1,604)
(151,694)

35,270
98,972
9,257
143,499

-

(105)
(105)

(422,935)
(2,713,852)
(96,539)
(4,525)
(3,237,851)
2,165,842
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-

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564
21,920
916,080
938,000
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(หน่วย:พันบาท)

ราคาประเมิน
ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวมที่ดิน - ราคาประเมิน
ราคาทุน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้งและงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2563

จานวนที่เพิ่มขึ้น

21,920
657,510
679,430

258,570
258,570

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

งบการเงินรวม
จานวนที่ลดลง
โอนเข้า
(โอนออก)

ผลต่างการแปลง
ค่างบการเงิน

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

-

-

-

21,920
916,080
938,000

7,624
1,709
3,956

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

1,430
69,581
2,394
-

-

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

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

222,907
236,196

(55,602)

(73,405)
-

62

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

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

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

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

-

(57)
(57)

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

(2)
64
-

(หน่วย:พันบาท)
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2564
ราคาประเมิน
ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวมที่ดิน - ราคาประเมิน
ราคาทุน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้งและงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
จานวนที่เพิ่มขึ้น
จานวนที่ลดลง

โอนเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564

21,920
916,080
938,000

-

-

-

21,920
916,080
938,000

628,397
3,566,347
108,857
8,424

6,131
1,140
-

(35,271)
(99,963)
(9,243)
-

152,271
827
-

593,126
3,624,786
101,581
8,424

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

114,897
122,168

(144,477)

(153,098)
-

136,953
4,464,870
5,402,870

(442,427)
(2,683,681)
(99,759)
(2,921)
(3,228,788)
2,196,391

(15,778)
(129,142)
(5,164)
(1,604)
(151,688)

35,270
98,972
9,188
143,430

-

(422,935)
(2,713,851)
(95,735)
(4,525)
(3,237,046)
2,165,824
(หน่วย:พันบาท)
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ราคาประเมิน
ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวมที่ดิน - ราคาประเมิน
ราคาทุน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้งและงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2563

จานวนที่เพิ่มขึ้น

21,920
657,510
679,430

258,570
258,570

626,967
3,536,526
109,365
7,838

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
จานวนที่ลดลง

โอนเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

-

-

21,920
916,080
938,000

7,624
1,709
3,956

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

1,430
69,581
2,394
-

628,397
3,566,347
108,857
8,424

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

222,907
236,196

(55,365)

(73,405)
-

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

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

(16,035)
(127,086)
(5,985)
(1,502)
(150,608)

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

-

(442,427)
(2,683,681)
(99,759)
(2,921)
(3,228,788)
2,196,391

อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 มีจานวน 1,889.31 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 1,993.86 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ได้ประเมินราคาที่ดินใหม่ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ (บริ ษทั
อเมริ กนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด) บริ ษทั ได้บนั ทึกมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน จานวน 938 ล้านบาท
ซึ่ งที่ดินมีราคาทุนเดิม 22 ล้านบาท และมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 916 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรม
ของที่ดินใช้เทคนิคการประเมินมูลค่ าจากวิธีเปรี ยบเทียบกับข้อมูลตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยนา
ราคาขายของที่ดินที่เปรี ยบเทียบกันได้ในบริ เวณใกล้เคียงกันมาปรับปรุ งด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติ
สาคัญ เช่น ขนาดของอสังหาริ มทรัพย์ สถานที่ต้ งั และรู ปร่ างของที่ดิน ซึ่ งถือเป็ นการจัดลาดับชั้นของ
การวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 2 ตามการอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.8
ในปี 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้บนั ทึกดอกเบี้ยเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนสิ นทรั พย์จานวน 3.22
ล้า นบาท และ 1.32 ล้า นบาท ตามล าดับ ต้น ทุ น การกู้ยื ม นี้ เป็ นต้น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากเงิ น กู้ที่ กู้ม าเพื่ อ
วัตถุประสงค์ทวั่ ไป โดยคานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
เงินกูท้ ้ งั สิ้ นที่กมู้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไปในอัตราร้อยละ 2.40 ต่อปี และร้อยละ 3.09 ต่อปี ตามลาดับ
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11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่ า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า และการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 1
มกราคม 2564
ราคาทุน
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้- สุ ทธิ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
รายการในระหว่างปี
เพิม่ ขึ้น เปลี่ยนแปลง
รับโอน
เงื่อนไข/
(โอนออก)
ตัดจาหน่าย

39,797
17,558

477
2,612

(565)
-

-

39,709
20,170

57,355

3,089

(565)

-

59,879

(13,620)
(4,876)

(14,042)
(6,395)

565
-

-

(27,097)
(11,271)

(18,496)

(20,437)

565

-

(38,368)

38,859

21,511

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลง
รับโอน
เงื่อนไข/
(โอนออก)
ตัดจาหน่าย

ณ วันที่ 1
มกราคม 2563
ราคาทุน
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
ยานพาหนะ
รวม
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

40,150
5,952
46,102

145
11,606
11,751

(498)
(498)

-

39,797
17,558
57,355

46,102

(14,118)
(4,876)
(18,994)

498
498

-

(13,620)
(4,876)
(18,496)
38,859

กลุ่มบริ ษทั เช่าสิ นทรัพย์หลายประเภท ประกอบด้วย อาคารสานักงาน และยานพาหนะ อายุ
สัญญาเช่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 ปี
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี ้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2564

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า
ซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

2563

2564

2563

20,437

18,994

20,437

18,994

991

1,437

991

1,437

3,428

7,009

1,936

5,789

3,440

1,460

3,440

1,460

28,296

28,900

26,804

27,680

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดสาหรับสัญญาเช่า
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นจานวนเงิน 21,415 ล้านบาท และ 19,850 ล้านบาท
ตามลาดับ
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินตามสัญญาเช่า และการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
35,401
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
3,064
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย
991
เงินจ่ายชาระ
(21,415)
18,041
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(14,862)
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
3,179
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2564
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

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

งบการเงินรวม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ยอดตามบัญชี
ลดลง
โอนเข้า
ผลต่างการแปลง ณ วันที่ 31
(โอนออก)
ค่างบการเงิน ธันวาคม 2564

เพิ่มขึ้น

494
1,843
2,337

(5,530)
(5,530)

336
(336)
-

(4,879)
-

5,530
-

-

114
114
(114)
-

62,188
1,507
63,695
(51,039)
(4,200)
8,456

(หน่วย:พันบาท)
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2563
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

64,026
630
64,656
(46,488)
18,168

งบการเงินรวม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ยอดตามบัญชี
ลดลง
โอนเข้า
ผลต่างการแปลง ณ วันที่ 31
(โอนออก)
ค่างบการเงิน ธันวาคม 2563

เพิ่มขึ้น

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

-

738
(738)
-

55
55
(49)
-

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

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
โอนเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2564
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

72,452
72,452
(51,308)
(4,200)
16,944
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494
1,843
2,337
(6,279)

(5,530)
(5,530)
5,530

-

-

336
(336)
-

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564
67,752
1,507
69,259
(52,057)
(4,200)
13,002
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้า
(โอนออก)

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

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

1,955
5,708
7,663
(5,597)
(4,200)

-

7,738
(7,738)
-

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
72,452
72,452
(51,308)
(4,200)
16,944

13. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
640,000
790,000
640,000
790,000

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศเป็ น
สกุลเงินบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
1.40 - 3.90 ต่อปี (2563 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.35 - 3.85 ต่อปี )
มูลค่ายุติธรรมของเงิ นกู้ยืม ระยะสั้นที่ มี อัตราดอกเบี้ ย คงที่ มีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี
เนื่ องจากมีระยะเวลาครบกาหนดที่ส้ ัน ซึ่ งมีมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ของลาดับขั้นมูลค่ายุติธรรม
ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.8
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14. เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้ อื่น - กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 5.4)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่าพลังงานค้างจ่าย
ค่านายหน้าและส่วนลดค้างจ่าย
เงินเดือนและโบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
136,741
78,908
36,620
39,194
512
18,376
12,516
17,159
8,972
21,146
252,042

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินยกมาต้นปี
เงินกูเ้ พิ่ม
จ่ายชาระคืน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินคงเหลือปลายปี
หัก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบกาหนดชาระเกินหนึ่งปี

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

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
136,741
78,908
36,299
38,941
8,795
16,667
12,516
17,366
8,972
19,984
257,340

4,200
16,679
11,889
7,557
2,222
34,875
195,271

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
300,000
102,292
200,000
(2,292)
300,000
300,000
(67,200)
232,800

300,000

ระยะเวลาครบกาหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาว ดังต่อไปนี้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
67,200
232,800
300,000
300,000
300,000

ครบกาหนดภายใน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
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เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินประกอบด้วย
1) วงเงินกูย้ มื จานวน 300 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ ง
หนึ่ งในสกุลเงินบาทโดยมีวงเงินกูย้ ืมจานวน 300 ล้านบาท มีกาหนดชาระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี
นับตั้งแต่วนั เบิกเงินกูค้ รั้งแรก โดยต้องชาระให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 โดยมีระยะเวลา
ปลอดการชาระคืนเงินต้นเมื่อครบ 7 เดือนนับจากวันเบิกเงินกูค้ รั้งแรกและบริ ษทั ต้องจ่ายชาระคืนเงิน
ต้นเป็ นรายเดือน ส่ วนดอกเบี้ยชาระเป็ นรายเดือนโดยในปี ที่ 1 - 5 มีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ
อัตราร้อยละคงที่ และมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับการดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกูย้ มื
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ได้รับการอนุ มตั ิให้พกั การชาระหนี้ เงินกูเ้ ป็ นระยะเวลาหก
เดือนตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยให้ชาระเฉพาะดอกเบี้ยและ
คิดอัตราดอกเบี้ยต่อปี คงเดิม เมื่อครบระยะเวลาพักการชาระหนี้ บริ ษทั ต้องชาระหนี้ ตามเงื่อนไขใน
สัญญาเดิม ทุกประการ โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิให้พกั การชาระหนี้ เงินกูต้ ่ออีกเป็ นระยะเวลาสิ บสองเดือน โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 25 มกราคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวนเงินกูผ้ ูกพันตามสัญญาเงินกูย้ มื มีมูลค่าคงค้างจานวน 300 ล้าน
บาท (2563 : จานวนเงินกูผ้ กู พันตามสัญญาเงินกูย้ มื มีมูลค่าคงค้างจานวน 300 ล้านบาท)
2) วงเงินกูย้ มื จานวน 12 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศอีก
แห่งหนึ่งในสกุลเงินบาทโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอนุรักษ์พลังงาน
ตามเงื่อนไขของโครงการที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานกาหนด มีวงเงิ นกู้ยืม
จานวน 12 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีเงื่อนไขการเบิกเงินกูย้ ืมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และมี
กาหนดชาระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี โดยต้องชาระให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั
ต้องจ่ ายชาระคื นเงิ นต้นเป็ นรายไตรมาส ส่ วนดอกเบี้ ยชาระเป็ นรายเดื อน โดยมี ดอกเบี้ ยในอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกูย้ ืม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เบิกใช้เงินกูย้ ืมดังกล่าวตามเงื่อนไข เป็ นจานวน
12 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยครบแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
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ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ระยะยาว ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

เงินกู้ยืมระยะยาว
อัตราลอยตัว

300,000
300,000

300,000
300,000

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุ
ในสัญญา ซึ่ งมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี โดยมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ของ
ลาดับขั้นมูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.8
16. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันก็ต่อเมื่อสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงิน
ได้ดงั กล่าวเกี่ยวข้องกับหน่ วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวตามวิธีหนี้สินโดยบริ ษทั ใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 และบริ ษทั ย่อยใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 - 25.17
สิ นทรัพย์ (หนี้ สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่
ได้แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

(หน่วย:พันบาท)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2564
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
หนี้สินเงินคืนสุทธิ จากในสิ นค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์
ขาดทุนทางภาษี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่วนลดการขายค้างจ่าย
รวม
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีต่ากว่าค่าเสื่ อมราคาทางภาษี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวม
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกัน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในงบกาไรขาดทุน
ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564

596
12,880
840
580
19,212
48,826
116
13
83,063
(83,050)
13

16
(3,268)
(840)
(323)
448
3,226
(11,220)
3
(13)
(11,971)

-

612
9,612
257
19,660
3,226
37,606
119
71,092
(71,092)
-

(88,794)
(183,216)
(272,010)
83,050
(188,960)

8,425
8,425

-

(80,369)
(183,216)
(263,585)
71,092
(192,493)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
(หน่วย:พันบาท)
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
หนี้สินเงินคืนสุทธิ จากในสิ นค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน
จากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่วนลดการขายค้างจ่าย
รวม
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีต่ากว่าค่าเสื่ อมราคาทางภาษี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวม
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกัน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในงบกาไรขาดทุน
ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

4,931
-

596
7,949
840

-

596
12,880
840

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

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

(2,739)
(2,739)

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

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

4,766
4,766

(51,714)
(51,714)

(88,794)
(183,216)
(272,010)
83,050
(188,960)
(หน่วย:พันบาท)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2564
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
หนี้สินเงินคืนสุทธิ จากในสิ นค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์
ขาดทุนทางภาษี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีต่ากว่าค่าเสื่ อมราคาทางภาษี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวม
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกัน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในงบกาไรขาดทุน
ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564

596
12,880
840
580
19,212
48,826
116
83,050
(83,050)
-

16
(3,268)
(840)
(323)
448
3,226
(11,220)
3
(11,958)

-

612
9,612
257
19,660
3,226
37,606
119
71,092
(71,092)
-

(88,794)
(183,216)
(272,010)
83,050
(188,960)

8,425
8,425

-

(80,369)
(183,216)
(263,585)
71,092
(192,493)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
(หน่วย:พันบาท)
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
หนี้สินเงินคืนสุทธิ จากในสิ นค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน
จากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีต่ากว่าค่าเสื่ อมราคาทางภาษี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวม
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกัน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในงบกาไรขาดทุน
ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

4,931
-

596
7,949
840

-

596
12,880
840

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

580
(3,968)
48,826
116
54,939

(2,739)
(2,739)

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

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

4,766
4,766

(51,714)
(51,714)

(88,794)
(183,216)
(272,010)
83,050
(188,960)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริ ษทั จะได้ใช้ผลประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ดังนี้

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานต้นปี

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ
บริ ษทั
2564
2563
96,059
129,594

รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(กาไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- ปรับปรุ งจากประสบการณ์
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12,049
1,150
13,199

11,687
1,050
12,737

-

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

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ
บริ ษทั
2564
2563
ผลประโยชน์จ่าย

(10,957)
(10,957)

(32,575)
(32,575)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานปลายปี

98,301

96,059

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกันภัย

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
อัตราการมรณะ

ร้อยละ
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
1.20
1.20
4.00
4.00
0.00 - 16.00
0.00 - 16.00
(จาแนกตามช่วงอายุ)
(จาแนกตามช่วงอายุ)
ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย
มรณะไทย
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์ ความอ่อนไหว
ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสมมติ ฐานที่ ส าคัญ ต่ อมู ล ค่ าปั จจุ บัน ของภาระผู ก พัน
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด
(7,483)
8,518
อัตราการขึ้นเงินเดือน
7,957
(7,113)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
(7,904)
4,821
อัตราการมรณะ
367
(365)
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การวิเคราะห์ การครบกาหนดของการจ่ ายชาระผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุที่กาหนดไว้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
4,436
14,071
39,413
30,884
330,962
343,927
374,811
388,882

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

18. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด 2535 บริ ษทั ต้องสารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5
ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหักส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองนี้ จะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองนี้ไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้
19. ค่าใช้ จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
19.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาหนดไว้
ผลกาไรจากการตีราคาที่ดินใหม่
รวม

120

2563

455

753

-

191

3,546
4,001

(58,911)
(58,158)

3,533
3,533

(59,705)
(59,514)

-

2,739
51,714
54,453

-

2,739
51,714
54,453
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19.2 การกระทบยอดระหว่างจานวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ อัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2564

กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามา
หักในการคานวณกาไรทางภาษี
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการ
คานวณกาไรทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรื อกาไรที่ไม่ตอ้ ง
นามาคานวณกาไรทางภาษีและค่าใช้จ่ายที่หกั เป็ น
รายจ่ายได้เพิม่ ในทางภาษี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากความแตกต่าง
ของอัตราภาษีสาหรับบริ ษทั ย่อย
รวมรายการกระทบยอด
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามา
หักในการคานวณกาไรทางภาษี
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการ
คานวณกาไรทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรื อกาไรที่ไม่ตอ้ ง
นามาคานวณกาไรทางภาษีและค่าใช้จ่ายที่หกั เป็ น
รายจ่ายได้เพิ่มในทางภาษี
รวมรายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

จานวนภาษี
(พันบาท)
7,021
1,404

2563
อัตราภาษี
(%)
20.00

จานวนภาษี
(พันบาท)
(304,053)
(60,811)

4,813

68.56

3,399

(1.12)

(2,139)

(30.47)

(3,976)

1.31

(1.10)
3,230
36.99
2,653
56.99
(58,158)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
จานวนภาษี
อัตราภาษี
จานวนภาษี
(พันบาท)
(%)
(พันบาท)
(1,524)
(290,756)
(305)
20.00
(58,151)
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(77)
2,597
4,001

อัตราภาษี
(%)
20.00

(1.06)
(0.87)
19.13

อัตราภาษี
(%)
20.00

4,813

(315.84)

2,077

(0.71)

(975)
3,838
3,533

64.00
(251.84)
(231.82)

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

1.18
0.47
20.47
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20. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วน
ได้เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผู ้
ถือหุน้ การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 งบการเงินรวมมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเท่ากับ
0.83:1 และ 0.88:1 ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 งบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ เท่ากับ 0.84:1และ 0.88:1 ตามลาดับ
21. เงินปันผลจ่ าย
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้
มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2562 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 12.16 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
22. กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ
ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่ งมี
จานวน 21,330,715 หุน้ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเครื่ องมือทางการเงินและสัญญาอื่นที่ก่อหุ ้นสามัญเทียบเท่า
23. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายที่สาคัญสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังต่อไปนี้ ได้จดั ประเภทตาม
ลักษณะ ซึ่งรวมไว้ในกาไรก่อนภาษีเงินได้
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
2564
2563
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็จรู ปและงานระหว่างทา
69,839
97,362
69,847
97,200
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
269,379 184,817 269,379 184,817
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
358,672 386,048 346,797 373,071
ค่าพลังงาน
276,376 160,609 276,328 160,570
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
177,010 174,754 178,404 175,199
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
94,214
57,224
94,081
57,004
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
26,562
59,285
25,350
58,570
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
266,305 275,167 285,931 281,053
1,538,357 1,395,266 1,546,117 1,387,484

24. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานของบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงิ นที่บริ ษทั จ่ ายสมทบให้ กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิล จากัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณี ที่ลาออกจากงานตามระเบียบว่า
ด้วยกองทุนสารองเลี้ ยงชี พของบริ ษทั สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้
จ่ายเงินสมทบให้กบั กองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็ นจานวนเงิน 8.42 ล้านบาท และ 9.86 ล้านบาท ตามลาดับ
25. สิ ทธิประโยชน์ ที่ได้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิประโยชน์จากการได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว ดังนี้
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เลขที่บตั รส่งเสริ มการลงทุน
ลงวันที่
ประเภทกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริ ม
สิ ทธิประโยชน์ที่สาคัญที่ได้รับตามบัตรส่งเสริ มการลงทุน
1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริ มไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนรวมกันไม่
เกิน 72 ล้านบาท มีกาหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจาก
ได้รับบัตรส่งเสริ ม

63-0275-1-07-1-0
5 มีนาคม 2563
ประเภท 2.4.2 : กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว
ต้องนาเข้าภายในวันที่ 5 มีนาคม 2566

ในฐานะที่เป็ นกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนด
ในบัตรส่งเสริ ม
26. ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่ องแก้วสาหรับใช้บนโต๊ะ
อาหาร ฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานดาเนิ นงานเพียงส่ วนเดียว บริ ษทั มีฐานการผลิ ตใน
ประเทศไทยโดยแยกส่วนงานธุรกิจตามตลาดการจาหน่ายเป็ นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ผูม้ ี
อานาจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานพิจารณาผลการดาเนินงานจากข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับที่นามาเสนอใน
ข้อมูลทางการเงิน
ยอดขายทางภูมิศาสตร์สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
2564
2563
ขายในประเทศ
312,151
331,451
312,151
331,430
ขายต่างประเทศ
1,233,145
780,224
1,232,312
776,167
1,545,296
1,111,675
1,544,463
1,107,597
รวม
27. เครื่ องมือทางการเงิน
27.1 สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุ รกิจที่ใช้
จัดการสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน และจัดประเภทและวัดมูลค่ารายการสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ยกเว้นสิ นทรัพย์และหนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม

124

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

27.2 ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด
(รวมถึงความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยง
ด้านราคา) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ ยง
โดยรวมของกลุ่มบริ ษทั จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทา
ให้เสี ยหายต่อผลการดาเนิ นงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ กลุ่ม
บริ ษทั จึงใช้เครื่ องมืออนุพนั ธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น
การจัดการความเสี่ ยงดาเนิ นงานโดยส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปตามนโยบายที่
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั ส่วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั จะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกัน
ความเสี่ ยงทางการเงินด้วยการร่ วมมือกันทางานอย่างใกล้ชิดกับหน่ วยปฏิบตั ิงานต่างๆ ภายในกลุ่ม
บริ ษทั คณะกรรมการจัดการความเสี่ ยงจะก าหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่ อจัดการความเสี่ ยงและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรรวมถึงนโยบายสาหรับความเสี่ ยงที่เฉพาะเจาะจง เช่น ความ
เสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงการให้สินเชื่อ การใช้
ตราสารทั้งที่เป็ นอนุพนั ธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนั ธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใช้สภาพคล่อง
ส่วนเกินในการจัดการความเสี่ ยง
27.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย โดยมีสกุล เงินหลักเป็ นดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู ้รายการของสิ นทรัพย์
และหนี้สิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
กิจการในกลุ่มบริ ษทั ใช้สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่ อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยมีคู่สัญญาเป็ นส่วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั และส่ วนงาน
บริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั รับผิดชอบในการป้องกันความเสี่ ยงของฐานะสุทธิในแต่ละสกุลเงินโดย
ใช้สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าโดยมีคู่สัญญาเป็ นสถาบันการเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญอัน
เกี่ยวเนื่องจากการที่ กลุ่มบริ ษทั มีธุรกรรมที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ มีดงั นี้
(หน่วย:พันหน่วยในเงินตราต่างประเทศ)

งบการเงินรวม
หนี้สินทางการเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
2564

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร
หยวน
เยน
รู ปีอินเดีย

2563

2564

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย

2563

2564

2563

9,913

562

7,766

77

32.5737

29.9083

186

89

21

144

37.4396

36.9664

10,440

10,660

1,954

1,327

5.2199

4.5611

6,005

4,214

-

-

0.2884

0.2869

14,727

5,461

1,728

0.4478

0.3877

610

(หน่วย:พันหน่วยในเงินตราต่างประเทศ)

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
หนี้สินทางการเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
2564

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร
หยวน
เยน
รู ปีอินเดีย

2563

2564

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย

2563

2564

2563

9,913

562

7,766

77

32.5737

29.9083

186

89

21

144

37.4396

36.9664

6,363

7,353

1,735

1,062

5.2039

4.5634

6,005

4,214

-

-

0.2884

0.2869

-

-

-

0.4598

-

224

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ ยงจากความผัน
ผวนของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งครบกาหนดไม่เกิน 1 ปี
ดังนี้
(หน่วย:ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
7.63 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (31.03 - 31.91 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)

16.13

27.4 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
รายได้แ ละกระแสเงิ น สดจากการด าเนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษัท ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ข้ ึ นกั บ การ
เปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยในตลาด ธุ รกรรมทั้งหมดที่ ใช้อนุ พนั ธ์ ด้า นอัตราดอกเบี้ ย ต้องได้รับ
อนุมตั ิจากผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินก่อนเข้าทารายการ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินกูย้ ืมที่มีอตั ราดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อ
มี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุ บ ัน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยของกลุ่ ม
บริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่า
27.5 ความเสี่ยงด้านการให้ สินเชื่ อ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ กลุ่มบริ ษทั มี
นโยบายที่เหมาะสมเพื่อทาให้เชื่อมัน่ ได้ว่าได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ ออยู่
ในระดับที่เหมาะสม โดยกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายจากัดวงเงินการทาธุ รกรรมกับสถาบันการเงินแต่ละ
แห่งอย่างเหมาะสม
27.6 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่ องอย่างรอบคอบหมายถึ งการดารงไว้ซ่ ึ งเงิ นสดและ
หลักทรั พย์ที่ มี ตลาดรองรั บอย่างเพี ยงพอ ความสามารถในการหาแหล่ งเงิ นทุ นที่ เพี ยงพอและ
ความสามารถในการบริ หารความเสี่ ยง ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั ตั้งเป้ าหมายจะดารงความ
ยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชื่อให้มีความเพียงพอ เนื่องจากลักษณะปกติทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดเข้าออกเป็ นจานวนเงินค่อนข้างสูง
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27.7 การบัญชีสาหรับอนุพนั ธ์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาในอนุพนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงินซึ่งส่ วนมากจะประกอบด้วย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว จะถูกบันทึกด้วย
มูลค่ายุติธรรม และจะมีการปรับมูลค่าให้แสดงในมูลค่ายุติธรรมใหม่ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรหรื อขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ เ ป็ นตราสารอนุ พ ัน ธ์ ไ ด้แ ก่ ร าคาตลาดของ
เครื่ องมื อทางการเงิ น ที่ เป็ นตราสารอนุ พ นั ธ์ ณ วันที่ รายงาน ซึ่ งราคาดังกล่าวได้แสดงมูล ค่ า
ปัจจุบนั ของเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์
27.8 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
การวิเคราะห์เครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณ
มูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
• ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่อง
สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในข้อมูล
ระดับ 1 ทั้งที่ สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่
ข้อมูลที่คานวณมาจากราคา) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
• ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสาหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ไ ด้มาจากข้อมู ล ที่
สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์และหนีส้ ินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี ้
(หน่วย: พันบาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
ที่ดิน
หนีส้ ินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

938,000

-

938,000

-

16,131

-

16,131

ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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28. การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ ินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ณ วันที่ 1
เพิม่ (ลด)*
เพิ่มขึ้น
การแปลงค่า ผลต่างจาก
มกราคม 2564
อัตรา
การแปลงค่า
แลกเปลี่ยน งบการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

790,000
300,000
35,401
1,125,401

(150,000)
(20,424)
(170,424)

3,064
3,064

-

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564
640,000
300,000
18,041
958,041
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ณ วันที่ 1
เพิ่ม (ลด)*
เพิ่มขึ้น
การแปลงค่า ผลต่างจาก
มกราคม 2563
อัตรา
การแปลงค่า
แลกเปลี่ยน งบการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

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

135,000
197,708
(18,413)
314,295

11,748
11,748

-

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจานวนเงินสดรับและเงินสดชาระคืนในงบกระแสเงินสด
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-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

790,000
300,000
35,401
1,125,401
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29. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
29.1 ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดตามสั ญญาเช่ าดาเนินงาน - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
29.1.1 กลุ่มบริ ษทั ทาสัญญาเช่า พื้นที่ อุปกรณ์สานักงาน และยานพาหนะ ซึ่ งเป็ นสัญญาเช่าระยะ
สั้นและสัญญาเช่า ซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่มีมูลค่าต่า ยอดรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ในอนาคตตามสัญญาเช่า มีดงั นี้

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
3,368
3,001
3,315
3,462
6,683
6,463

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
2,671
2,382
3,315
3,462
5,986
5,844

29.1.2 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติ มีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี โดย
บริ ษทั ต้องชาระค่าใช้ก๊าซธรรมชาติ และค่าใช้ท่อเป็ นรายเดือนในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
29.1.3 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาซื้ อขายแก๊ส มีระยะเวลาของสัญญา 8 ปี บริ ษทั ต้อง
ชาระค่าใช้ออกซิ เจนเหลว และค่าบริ การบาบัดน้ าเป็ นรายเดื อนในราคาที่ตกลงกัน ตาม
สัญญา
29.2 หนังสื อคา้ ประกันจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษ ทั มี หนี้ สิ นที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการที่ ก ลุ่ม บริ ษ ทั ได้ให้
สถาบันการเงินในประเทศออกหนังสื อสัญญาค้ าประกันการขายสิ นค้าและการใช้ไฟฟ้าเป็ นจานวน
เงินทั้งสิ้ น14.29 ล้านบาท (2563 : 28.29 ล้านบาท)
29.3 ภาระผูกพันฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันฝ่ ายทุนจากการซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 18.04 ล้านบาท (2563 : 22.53 ล้านบาท)
30. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนีแ้ ล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า
ข้อ มูลดังกล่ า วถูก ต้อ งครบถ้ว น ไม่ เป็ น เท็ จ ไม่ ท าให้ผู้อื่ น สาคัญ ผิ ด และไม่ ข าดข้อ มูลที่ ค วรต้อ งแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ
ทัง้ ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริษัท
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาที่
มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รบั รองความถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้นางรักดี ภักดีชุมพล เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนีไ้ ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางรักดี ภักดีชมุ พล กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษัทได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

ผู้มอบอำนำจ
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายกีรติ อัสสกุล

กรรมการ

……………………………………………......

2. นางสาวจริยา แสงไชยญา

กรรมการ

……………………………………………......

ผู้รับมอบอำนำจ
ชื่อ

ตาแหน่ง

นางรักดี ภักดีชมุ พล

เลขานุการบริษัท

131

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ
……………………………………………......
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เอกสำรแนบ 1
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ทไ่ี ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดใน
สำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผู้ทไ่ี ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
เลขำนุกำรบริษัทและตัวแทนติดต่อประสำนงำนกรณีเป็ นบริษัทต่ำงประเทศ
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ประวัตกิ รรมกำร
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งปั จจุบนั

: นำยจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
: - ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อำยุ
สัญชำติ
วุฒิกำรศึกษำ

: อายุ 65 ปี
: ไทย
: - ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกำ
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรอบรม สัมมนำ
: - Role of the Compensation Committee (RCC 21/2016)
- Director Certification Program (DCP 88/2007)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- CG Forum 3/2015 “Risk Oversight: High Priority Roles Of the Board”
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท (%)
: ไม่มี
วันทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก : วันที่ 19 เมษายน พ .ศ.2548
จำนวนปี ทีด่ ำรงตำแหน่งกรรมกำร
: 17 ปี (ณ ปี 2565)
กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
: 2559 – 2561
กรรมการ
่อืน
2558 – 2559
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
2556 – 2561
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
2556 – 2560
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ล็อกซเลย์ ไวร์เลส
กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัท : 2561 – 2562
กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธาน
จดทะเบียน
คณะกรรมการตรวจสอบ
บจ. มีนำทรำนสปอร์ต
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรทีแ่ ข่งขัน /
: ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ ำจทำให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยใน
: ไม่มี
ระยะเวลำ 10 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
: ไม่มี
กรรมกำรและผู้บริหำร
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ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
สัญชำติ
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:
:
:

กำรอบรม สัมมนำ

:

สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท (%)
วันทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก
จำนวนปี ทีด่ ำรงตำแหน่งกรรมกำร
กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
อื่น
กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน

:
:
:
:

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรทีแ่ ข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ ำจทำให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยใน
ระยะเวลำ 10 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

:

:

นำยกีรติ อัสสกุล
กรรมการ
63 ปี
ไทย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
University of Southern California สหรัฐอเมริกำ
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
Queen’s University Ontario แคนำดำ
- Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)
- Director Certification Program (DCP 27/2003)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
9.73 (นับรวมคู่สมรส ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
วันที่ 13 สิงหาคม 2536
29 ปี (ณ ปี 2565)
2553 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป
2559 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. โอเชี่ยน มารีน่า
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี ้
2553 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. สยาม เอสเตท
2545 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. เกรทฟิ ลด์
2541 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. กฤษณ์และสุมาลี
2539 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย)
2537 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. กีรติ โฮม
2535 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. โอเชี่ยน โฮลดิง้
2531 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. เซอร์วิสลีสซิ่ง
2527 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2562 – 2564 กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย
ไม่มี

: ไม่มี
: ญาติกรรมการ
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ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
สัญชำติ
วุฒิกำรศึกษำ
กำรอบรม สัมมนำ
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท (%)
วันทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้ง
แรก
จำนวนปี ทีด่ ำรงตำแหน่งกรรมกำร
กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
อื่น

กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรทีแ่ ข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ ำจทำให้เกิด
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยใน
ระยะเวลำ 10 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

: นำยวรกำนต์ ชูโต
: - กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
:
68 ปี
:
ไทย
: - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
: - Director Certification Program (DCP 99/2008)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
: ไม่มี
: 27 กุมภาพันธ์ 2550
: 15 ปี (ณ ปี 2565)
: 2563 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
: 2554 - 2555
ที่ปรึกษา กลุ่มเอสซีจี เคมีคอล
2552 - 2554
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. เอสซีจีเอ็กซพีเรียนซ์
2550 - 2551
ผูอ้ านวยการสานักงานผูจ้ ดั การใหญ่ธุรกิจจัดจาหน่าย
บจ. เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น
: ไม่มี

: ไม่มี
: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งปั จจุบนั

: ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภำคย์
: - กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
อำยุ
: 61 ปี
สัญชำติ
: ไทย
วุฒิกำรศึกษำ
: - ปริญญาเอก สาขาการจัดการ
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกำ
กำรอบรม สัมมนำ
: - 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)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท (%)
: ไม่มี
วันทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก : วันที่ 19 เมษายน 2548
จำนวนปี ทีด่ ำรงตำแหน่งกรรมกำร
: 17 ปี (ณ ปี 2565)
กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
: 2564 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
อื่น
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ. ธนำคำรกรุ งเทพ
2548 - ปั จจุบนั กรรมการ
2557 - 2564
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2548 - 2564
กรรมการบริหาร
บมจ. อีสเทอร์น สตำร์ เรียล เอสเตท
2553 - 2561
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2552 - 2561
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2551 - 2561
กรรมการนโยบายและกลยุทธ์
2550 - 2561
กรรรมการอิสระ
2550 - 2561
กรรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยประกันภัย
กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัท : 2564 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
จดทะเบียน
บจ. รัชต์ภำคย์ ดีเวลลอปเม้นท์
2563 - ปั จจุบนั กรรมการ
บจ. นำรำไทย คูซนี
2541 - ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทำวเวอร์
2539 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บจ. อันล็อค
2537 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บจ. เพรสิเพลซ ไฟว์

136

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
2537 - ปั จจุบนั
2537 - ปั จจุบนั
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรทีแ่ ข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ ำจทำให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยใน
ระยะเวลำ 10 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี
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ประธานกรรมการ
บจ. สุพรีมัม
ประธานกรรมการ
บจ. เอ็น พี คอมพลีท
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ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
สัญชำติ
วุฒิกำรศึกษำ

: ดร.ธัชพล โปษยำนนท์
: - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
: 56 ปี
: ไทย
: - ปริญญาเอก สาขา Engineering Management
- ปริญญาโท สาขา Engineering Management
University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกำ
- ปริญญาโท สาขา Industrial Management
Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

: - Director Certification Program (DCP120/2009)
- Director Accreditation Program (DAP 68/2008)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท (%)
: ไม่มี
วันทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก : 22 กุมภาพันธ์ 2548
จำนวนปี ทีด่ ำรงตำแหน่งกรรมกำร
: 17 ปี (ณ ปี 2565)
กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น : 2563 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
บมจ. บีอีซีเวิลด์
กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัท : 2563 – ปั จจุบนั ผูอ้ านวยการ
จดทะเบียน
บจ. พำโล อัลโต เน็ตเวิรค์ ประเทศไทย และอินโดจีน
2562 – ปั จจุบนั อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร
สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล )องค์กำรมหำชน(
2562 – ปั จจุบนั คณะทางาน
- โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภำคตะวันออก
)อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสำหกรรมหุ่นยนต์เพื่อ
กำรอุตสำหกรรม, โครงสร้ำงพืน้ ฐำนดิจิตอล(
- โครงกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน )สำนักงำน ก.พ.(
2550 – 2562 กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. ซิสโก้ ซีสเต็มส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรทีแ่ ข่งขัน /
: ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ ำจทำให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยใน
: ไม่มี
ระยะเวลำ 10 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
: ไม่มี
กรรมกำรและผู้บริหำร
กำรอบรม สัมมนำ
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ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งปั จจุบนั

: นำยชัยประนิน วิสุทธิผล
: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อำยุ
: 62 ปี
สัญชำติ
: ไทย
วุฒิกำรศึกษำ
: - ปริญญาโท Advertising School of The Art
Institute of Chicago สหรัฐอเมริกำ
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรอบรม สัมมนำ
: - Director Certification Program (DCP 88/2007)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท (%)
: ไม่มี
วันทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก : 23 มกราคม 2550
จำนวนปี ทีด่ ำรงตำแหน่งกรรมกำร
: 15 ปี (ณ ปี 2565)
กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น : 2558 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัท
: 2564 - ปั จจุบนั กรรมการบริหาร
บจ. บลูแคนวำส
จดทะเบียน
2558 – ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
2553 - ปั จจุบนั นายกกิตติมศักดิ์
สมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย
2534 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
บจ. พธู )1969)
2534 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
บจ. ปำทุกำ
2540 - 2564
ประธานกรรมการบริหาร
บจ. ทีบีดับบลิวเอ )ประเทศไทย(
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรทีแ่ ข่งขัน /
: ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ ำจทำให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ : ไม่มี
10 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
: ไม่มี
กรรมกำรและผู้บริหำร
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ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
สัญชำติ
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:
:
:

กำรอบรม สัมมนำ

:

สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท (%)
วันทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก
จำนวนปี ทีด่ ำรงตำแหน่งกรรมกำร
กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น

:
:
:
:

กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรทีแ่ ข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ ำจทำให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ
10 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

:
:

นำยแมทธิว กิจโอธำน
กรรมการอิสระ
55 ปี
ไทย
- MSc. (Management) Imperial College,
University of London, England
- Bachelor of Commerce,
University of Toronto, Canada
- Director Certification Program (DCP 95/2007)
- Director Accreditation Program (DAP 57/2006)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.รุน่ ที่ 19)
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
ไม่มี
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550
15 ปี (ณ ปี 2565)
2556 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
2550 – ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ. บีอีซี เวิลด์
2560 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจ. บีบีจีไอ
ไม่มี

: ไม่มี
: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งปั จจุบนั

: นำยนภัทร อัสสกุล
: กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อำยุ
: 45 ปี
สัญชำติ
: ไทย
วุฒิกำรศึกษำ
: - บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
Babson College สหรัฐอเมริกำ
กำรอบรม สัมมนำ
: - หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 3
ประจาปี 2562 กำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
- CG Forum 3/2015 “Risk Oversight: High Priority Roles Of the
Board” ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Director Certification Program (DCP 31/2003)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท (%)
0.44 (ณ 30 ธันวาคม 2564)
วันทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก : 10 มิถนุ ายน 2545
จำนวนปี ทีด่ ำรงตำแหน่งกรรมกำร
: 20 ปี (ณ ปี 2565)
กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น : ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัท : 2557 – ปั จจุบนั กรรมการ
จดทะเบียน
บจ. แฮนส์ เมเนจเมนท์
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจ. อำร์ เอ็ม ไอ
2547 – ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. สยำมเอสเตท
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรทีแ่ ข่งขัน /
: ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ ำจทำให้เกิด
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยใน
ระยะเวลำ 10 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

: ไม่มี
: ญาติกรรมการ
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ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
สัญชำติ
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:
:
:

กำรอบรม สัมมนำ

:

สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท (%)
วันทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรครั้งแรก
จำนวนปี ทีด่ ำรงตำแหน่งกรรมกำร
กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
กำรดำรงตำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน

:
:
:
:

นำงสำวจริยำ แสงไชยญำ
กรรมการผูจ้ ดั การ
55 ปี
ไทย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Colorado State University สหรัฐอเมริกำ
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 2021)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- AI & IOT Summit ประจาปี 2563
สมำคมผู้ใช้ดิจทิ ัลไทยและกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- Director Certification Program (DCP 258/2018)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Licensed Program of SCQuARE International
- Total Quality Management
AOTS ประเทศญี่ปนุ่
ไม่มี
21 มีนาคม 2561
3 ปี
ไม่มี
2562 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
2561 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซีย่ งไฮ้)
2561 – ปั จจุบนั กรรมการ บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย
ไม่มี

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรทีแ่ ข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทีอ่ ำจทำให้เกิดควำม

:

ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยใน
ระยะเวลำ 10 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

: ไม่มี
: ไม่มี
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ประวัตผิ ู้บริหำร
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:
:

กำรอบรม สัมมนำ

:

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

:

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%)
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี
ทีผ่ ่ำนมำ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

:
:

นำงสำวจริยำ แสงไชยญำ
กรรมการผูจ้ ดั การ
55 ปี
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Colorado State University สหรัฐอเมริกำ
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 2021)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- AI & IOT Summit ประจาปี 2563
สมำคมผู้ใช้ดิจทิ ัลไทยและกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- Director Certification Program (DCP 258/2018)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Licensed Program of SCQuARE International
- Total Quality Management
AOTS ประเทศญี่ปนุ่
2559 – 2560
รองกรรมการผูจ้ ดั การ การผลิต
2556 - 2559
ผูอ้ านวยการบริหาร การผลิต
บมจ. โอเชียนกลำส
2555 - 2556
ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฎิบตั ิการ
2547 - 2554
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพ
บมจ.อุตสำหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
ไม่มี
ไม่มี

: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ

: ดร. อูเดย์ เวอร์มำ
: ผูอ้ านวยการบริหาร – พัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจาหน่าย
: 49 ปี

วุฒิกำรศึกษำ

: - Ph.D. in Development Administration (2022)
SSRU, Bangkok, Thailand
- Digital Marketing Stragegy Certification (2018)
Harvard, Boston, MA, U.S.A.
- MBA in Finance & Management (2001)
Louisiana Tech University, LA, U.S.A.
- Bachelor’s Degree in Humanities (1993)
JNU, New Delhi, India
: - Advanced Leadership Training
Carnegie Institute
- 7 Habits of Highly Successful People
Franklin Covey Institute
- Retail Management Certification
Walton Institute of Retail
- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Licensed Program of SCQuARE International
: 2014 – 2016 Director – Sales & Marketing
Maxus Coral, Dubai, UAE
2001 – 2014 Walmart, USA, Canada, India
- General Manager E-Commerce and Business
Development, Walmart, India (2011 – 2014)
- Regional Manager, Walmart, Pan India (2008 – 2011)
- Deputy General Manager – Supply Chain, Walmart,
India (2007 – 2008)
- Merchandise Planning Manager - Apparel, Walmart,
Canada (2006 – 2007)
- Assistant Store Manager – Mississauga and Brampton
Stores, Walmart Super Center, Canada (2002 – 2006)
- Management Trainee/Assistant Store Management,
Walmart Super Center, Los Angeles, CA, USA (2001 –
2002)
- Business Development Professional based in UAE &
Russia (1993 – 1999)
: ไม่มี
: ไม่มี

กำรอบรม สัมมนำ

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%)
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี
ทีผ่ ่ำนมำ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:
:

กำรอบรม สัมมนำ

:

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

:

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%)
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี
ทีผ่ ่ำนมำ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

:
:

นำยกฤษณะ ไพโรจน์
ผูอ้ านวยการบริหาร – การผลิต
45 ปี
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
- AI & IOT Summit ประจาปี 2563
สมำคมผู้ใช้ดิจทิ ัลไทยและกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Licensed Program of SCQuARE International
2561 – 2562 ผูอ้ านวยการ – การผลิต
2560 – 2561 ผูจ้ ดั การส่วนการผลิต และรักษาการผูอ้ านวยการ
สายงานการผลิต
2557 – 2560 ผูจ้ ดั การส่วนการผลิต
2556 – 2556 ผูจ้ ดั การส่วน – Press & Blow และการผลิต
2555 – 2556 ผูจ้ ดั การแผนก – Forming 1
2553 – 2554 ผูจ้ ดั การแผนก – คริสตัลลีน
2551 – 2552 วิศวกร อาวุโส
2542 – 2551 วิศวกร
บริษัท โอเชียนกลำส จำกัด )มหำชน(
ไม่มี
ไม่มี

: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:
:

กำรอบรม สัมมนำ

:

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

:

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%)
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี
ทีผ่ ่ำนมำ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

:
:

นำยวีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์
ผูอ้ านวยการบริหาร - บัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดซือ้
45 ปี
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหำวิทยำลัยบูรพำ
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- E-learning CFO’s Orientation Course (SET/2564)
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Operational management – Change and Coaching
Saint-Gobain School of Management
- Executive coaching
- Sanction and Embargo
- Competition law
- Internal Control and Reference framework
- Effective Negotiation
2562 – 2564 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดซือ้
กลุ่มประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และฟิ ลิปปิ นส์
บริษัท แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
2559 – 2562 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
กลุ่มบริษัทแซงโกแบ็ง ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2557 – 2564 ผูอ้ านวยการบริหารฝ่ ายการเงิน
2553 – 2557 ผูค้ วบคุมการเงิน
บมจ.ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม
2550 – 2553 ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
สานักงานภูมิภาคเอเขียแปซิฟิคและแอฟริกา
บริษัท ฟอร์ด เซอร์วิส)ประเทศไทย( จำกัด
ไม่มี
ไม่มี

: ไม่มี
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เลขำนุกำรบริษัท
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:
:

กำรอบรม สัมมนำ

:

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

:

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%)
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี
ทีผ่ ่ำนมำ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

:
:

นำงรักดี ภักดีชุมพล
เลขานุการบริษัท และผูจ้ ดั การบริหารความเสีย่ งองค์กร
47 ปี
- ปริญญาโท สาขาวิชาการกากับดูแลกิจการ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการ
บัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
- หลักสูตรวุฒิบตั ร การบริหารความเสี่ยงองค์กร (2562)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- 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)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- Fundamental Practice for Corporate Secretary (2553)
สมำคมบริษัทจดทะเบียน
2558 – ปั จจุบนั เลขานุการบริษัท และผูจ้ ดั การบริหารความเสีย่ งองค์กร
2557 – 2558
ผูช้ ่วยเลขานุการบริษัท
บมจ.โอเชียนกลำส
2551 – 2557
ผูช้ ่วยเลขานุการบริษัท
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
ไม่มี
ไม่มี

: ไม่มี
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ประวัตผิ ู้ควบคุมกำรทำบัญชี
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:
:

กำรอบรม สัมมนำ

:

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

:

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%)
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี
ทีผ่ ่ำนมำ
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

:
:

นำงสำวรังษิยำ บรมรัตนไพศำล
ผูจ้ ดั การบัญชีและการเงิน
41 ปี
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
สภำวิชำชีพบัญชี
- Strategic CFO in Capital Markets Program
- Insight Financial Management
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 – ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การบัญชีและการเงิน
2556 – 2558
ผูจ้ ดั การวิเคราะห์การเงิน
บมจ.โอเชียนกลำส
2558 – 2559
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
บจ.เอชเอ็มซีโพลิเมอร์
2550 – 2555
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
บมจ.เอดี เวนเจอร์
2545 – 2550
ผูส้ อบบัญชีอาวุโส
บจ.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
ไม่มี
ไม่มี

: ไม่มี
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เอกสำรแนบ 2
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย
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กรรมกำรและผู้บริหำรทีไ่ ด้รับมอบหมำยให้ดำรงตำแหน่งในบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
กรรมกำรบริษัทย่อย

บริษัท โอเชียนกลำส
บริษัท โอเชียนกลำส
เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ้) จำกัด เทรดดิง้ อินเดีย จำกัด
1. นายกีรติ อัสสกุล
2. นางสาวจริยา แสงไชยญา
S
/
3. นายวีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์
X
/
4. นายอูเดย์ แชงการ์ เวอร์มา
/
/
5. นายกฤษณะ ไพโรจน์
/
/
6. Ms. Lei Zheng
/
7. Mr. Tarun Khattar
/
8. นางสาวบัวทิพย์ บุณยโตพันธ์
หมายเหตุ 1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ S = Supervisory Board
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บริษัท คริสตัล เคลียร์
อินโนเวชั่น จำกัด
/
/
/
/
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เอกสำรแนบ 3
รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
และหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท
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1. หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในทีบ่ ริษัทว่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรภำยนอก
บริษัท อีวำย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด

นางสาวพิมวดี พันธุมโกมล
• หุน
้ ส่วนแผนกทีป่ รึกษาการ
บริหารธุรกิจ บริษัท อีวาย
คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส
จากัด

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / กำร
ฝึ กอบรม

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง
•
•
•

•

•

•

•

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่ง
ประเทศไทย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ASEAN
(ASEAN CPA)
ผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต
ของ The Institute of Internal
Auditors (CIA)
Certification in Risk
Management Assurance
(CRMA)
วิทยากรรับเชิญ สมาคมผูต้ รวจ
สอบภายในแห่งประเทศไทย
และสถาบันการเงินต่าง ๆ
ปริญญาโท สาขาบัญชี - การ
สอบบัญชี University of Texas
- Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา
บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาการบัญชี
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการบริหาร

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท
เซอร์วิสเซส จากัด

2553 - 2559

กรรมการบริหาร

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด

2552 - 2553

ผูช้ ่วยกรรมการ
บริหาร

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด

2. ผู้ปฏิบัตงิ ำนด้ำนกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน (Compliance Unit)
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานตาม
กฎเกณฑ์ โดยจะรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การ ประวัติของผูป้ ฏิบตั ิงานปรากฏตามเอกสารแนบ 1
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เอกสำรแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน
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ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ
รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ
บริษัทแสดงราคาทรัพย์สินด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซึ่งผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และจะ
ทบทวนการประเมินทุกๆ 3 ปี
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ประเมินราคาที่ดินใหม่ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จากัด) บริษัทได้บันทึกมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน จานวน 938 ล้านบาท ซึ่งที่ดินมีราคาทุนเดิม 22 ล้านบาท และมี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 916 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมของที่ดินใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าจากวิธีเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยนาราคาขายของที่ดินที่เปรียบเทียบกันได้ในบริเวณใกล้เคียงกันมาปรับปรุงด้วย
ความแตกต่างของคุณ สมบัติสาคัญ เช่น ขนาดของอสังหาริม ทรัพ ย์ สถานที่ ตั้ง และรู ป ร่างของที่ดิน ซึ่งถื อเป็ น การ
จัดลาดับชัน้ ของการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2
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MESSAGE FROM CHAIRMAN
Having faced challenges from the COVID-19 crisis since 2020, the Company has had learnings
from many facets of the pandemic, including the economic volatility and various uncertainty. As
a result, in 2021, the Company was able to shift its business strategies in response to the
challenges and was successful in turning around operational losses into profits once again.
The Company is committed to achieve sustainable business growth by continued expansion of
its leadership in the core markets; products development; and production efficiency. In addition,
the Company has always adhered to good corporate governance, and environmental and social
responsibility.
On behalf of the Board of Directors, I would like to extend our appreciation to our stakeholders
for supporting our business. I also would like to thank our management and all employees for
their dedication and cooperation in order for us to emerge from this crisis. Finally, I would like to
express our sincere gratitude to our shareholders for their trust and belief in our potential.

(Mr. Chakri Chanruangvanich)
Chairman of the Board of Directors
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KEY FINANCIALINFORMATION
Consolidated Financial Statement

2021

(Million Baht)
2020
2019

Net Sales

1,545

1,112

1,867

Total Revenue

1,567

1,116

1,898

206

(105)

200

3

(246)

18

Total Assets

3,359

3,440

3,229

Total Liabilities

1,520

1,606

1,356

Total Shareholders’ Equity

1,839

1,834

1,873

Net Profit Margin (%)

0.19

(22.03)

0.96

Return on Equity

0.16

(13.27)

0.97

Return on Assets

0.85

(8.38)

1.20

Basic Earnings per Share

0.14

(11.53)

0.85

Dividends per Share

0.00*

0.00

0.57

Dividend Payout Ratio (%)

N.A.

N.A.

67

86.21

85.97

87.80

Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization
(EBITDA)
Net Profit

Book Value per Share
*Subjected to the approval of the shareholders’ meeting
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1. Organizational structure and operation of the group of companies
1.1 Policy and 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.
1.1.1 Vision, mission, core value, and business strategies
Vision

Mission
Core Value

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

The Board of Directors formulates vision, mission and core value of the organization for determination of united
direction and target. Vision is the determinant of highest expectation vision. Mission is the practice adhered by
the organization in business operation. Core value is the mutual principle applied by the executives and
employees for operation to achieve target. The Company’s vision is reviewed in accordance with the business
strategy every year. The Company’s strategy has been adjusted to reflect the changing economic and market
conditions, while maintaining the context of the Company’s Vision.
In 2021, the Company reviewed the Company’s Vision and formulated strategy in response to the New Normal
Lifestyle by continuing focus on E-Commerce platform in Thailand; www.oceantableware.com; enhanced online
marketplace presence in China, India and Vietnam to provide convenience and easy access to the customers.
In Thailand, E-Commerce platform also provides glass printing services to serve the needs of customers along
with having over 500 products listed under Ocean, Lucaris, and POSH brands. In addition, the company plans
to expand E-Commerce service worldwide and further develop the platform by providing a wide range of table
glassware products with speedy services, convenience, and easy access to the customers.
The Company has adopted a management and evaluation system (Balance Scorecard) and implemented
throughout the organization. Balance Scorecard will measure the performance through 4 perspectives: 1)
Financial Perspective 2) Customer Perspective 3) Internal Business Process Perspective and 4) Learning and
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Growth Perspective. In addition, the Company has defined Key Performance Indicators of each function linked
to performance management according to the business plans to determine the remuneration of the
management and managers.
1.1.2 Material changes and developments
2019

2020

2021

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 2 0 1 9 from Department of Industrial
Promotion, Thailand
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
The Company developed e-commerce platform www.oceantableware.com in response to the
New Normal Lifestyle and to provide convenience and easy access to the customers.

1.2 Nature of business
The Company’s main business is manufacturing and selling of dining table glassware worldwide over 90
countries under Ocean, POSH 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 clear 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),
and institute customer group that uses glassware as premium (B2B).
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1.2.1 Revenue structure
-

Total revenue
Description
Revenue from sales
Other revenue
Total revenues

-

2021
(Million
Baht)
1,545.30
22.09
1,567.39

Portion
(%)
98.6
1.4
100.0

2020
(Million
Baht)
1,111.68
4.32
1,116.00

Portion

2019
(Million
Baht)
1,867.21
31.23
1,898.43

(%)
99.6
0.4
100.0

Portion
(%)
98.4
1.6
100.0

Sales revenue
รายการ
Domestic sales
Export sales
Total sales revenues

2021
Portion
(Million
(%)
Baht)
312.15
20.2
1,233.15
79.8
1,545.30
100.0

2020
(Million
Baht)
331.45
780.23
1,111.68

Portion
(%)
29.8
70.2
100.0

2019
Portion
(Million
(%)
Baht)
496.09
26.6
1,371.12
73.4
1,867.21
100.0

1.2.2 Project information
(1) 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
9001:2015, OHSAS18001:2007, TIS 18001:1999 and TIS 603-2546 standards.
Glassware products of the Company are distributed under Ocean, POSH 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.
- Blown ware: long cylinder or rectangular shape feature with thin wall glassware produced by Press & Blow
Process e.g., glass and storage jar;
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- Pressware: round and flat glassware with handle or other shapes with thick wall glassware produced by Press
Process e.g., plate, bowl, saucer, ashtray, vase, beer mug, etc.
- Stemware: glassware with high stem for holding without handle produced by Glass Blow & Blow and Press
Process.
(2) Marketing and Competition
The marketing policies
The Company sells glassware products both in domestic and export to foreign countries worldwide. In 2021,
domestic sales portion ended up at 20.2% and export sales stood at 79.8% of the total sales revenue. There
are 3 main customers as follows.
- Food Service or the customer that run beverage and food service business such as hotel and restaurant, etc.
- Retail or the customer that runs retail business such as retail stores
- 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
The industry competition
The new wave of COVID-19 in Thailand causing less demand of glassware products in Hotels and Restaurants
as well as beverages companies sales stayed soft on their spending for promotional glassware items; while
demand in foreign countries began to unravel. However, shortage of containers and high freight charges
continued to hindrances in filling up the export demand and need to be monitored and prepare for second plan.
In 2021, the Company has carried out marketing activities to promote brand awareness in core markets,
Thailand, China, India, Vietnam by focusing on marketing communication activities in social media channels
and selling products through e-commerce platform in response to the current competitive situation. In Thailand,
the online sales have increased significantly growth for 4 times from 2020.
In terms of customer satisfaction, the Company requires a survey of customer satisfaction with the brand,
product, delivery, and purchasing every two years. The latest survey in 2020, Ocean brands had a satisfaction
rate at 87.9%, increased by 3.1% from 2018. For Thailand, satisfaction rate was at 89.4% and 79.4% for the
international market (China and India).
(3) Procurement of products
The Company’s factory is located at Bangpoo Industrial Estate, Samut Prakarn Province on the area of 82-211.5 rais. At present, the main machineries are 3 glass furnaces, 12 sets of glass forming machine and glass

160

Part 1: Business Operation and Operating Results

Form 56-1 One Report 2021

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 2021 is as follows.
Production Capacity
Actual Capacity (Ton)
Actual Capacity (Million Pieces)

2021
39,854
93

2020
27,094
64

2019
50,310
121

2018
54,087
132

2017
50,154
123

Remark
In 2021, the Company temporarily shutdown for soda-lime glass furnace B and Crystalline furnace C, on March 26, 2020 March 15, 2021 and April 1, 2020 – August 3, 2021 respectively. Such temporary shutdown was for maintenance and inventory
management. The soda-lime furnace A continues its normal production.

The main raw materials of the Company are sand glass, soda ash, dolomite, and glass cullet 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.
(4) Assets used in business undertaking
Permanent assets
The Company has assets to operate in its major business operations such as land, factory, building, and
machinery. The book value as of December 31, 2021 is as follows:
Type of Assets

Proprietary

Obligation

Company owned
Company owned

Amount
(Million Baht)
938.00
170.19

1. Land in Samut Prakan Province, 41 title deeds.
2. Buildings and development
3. Machinery, equipment, and tools

Company owned

910.94

None

4. Furniture, fixtures and office equipment
5. Vehicles
6. Machinery during installation and
construction in progress
Total

Company owned
Company owned
Company owned

5.86
3.90
136.95

None
None
None

None
None

2,165.84

Intangible assets
The Company has intangible assets consisting of computer program which has a net value at 8.46 million baht.
(5) Under-construction project
- None -
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1.3 Shareholding Structure
1.3.1 Shareholding structure of the group of companies
The investment policy in subsidiaries aims to support and promote sales of glassware products of the Company.
The Company has set guidelines for supervising its subsidiaries in order to operate in accordance with the
same standards and in line with the principles of corporate code of conduct.

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

99.99%
Crystal Clear Innovation
Company Limited

99.99%
Ocean Glass Trading India
Private Limited

Details of subsidiary companies in which the Company directly holds shares of 10 percent of the issued
shares as of December 31, 2021.
Company/Address

Type of
Business

Ocean Glass Trading (Shanghai) Ltd. Importer and
Room 1902, Jin Hang Tower, 83 Wan Distributor of
Hang Du Road, Jing An District,
Ocean
Shanghai, People’s Republic of China
Glass’s
Tel :8+ 6 ( 9505 6135 (21

Fax : +86 (21) 6135 9428

Year

Registered
Capital

Shares
Type

Number
of issued
shares

Paid-up
capital

2006

USD
150,000

Common
Share

5,636

2013

INR
500,000

Common
Share

2016

Baht
100,000

Common
Share

Shares holding
Number of
Shares

%
Shares

USD
150,000

5,636

100.00

50,000

INR
500,000

49,999

99.99

20,000

Baht
100,000

19,998

99.99

Products

Ocean Glass Trading India
Business
Private Limited
engagement
574 Third Floor, Main Road,
as permitted
Chirag Delhi, New Delhi, India
by laws of
110017
India
Tel : +91 (11) 4183 4111
Crystal Clear Innovation Co., Ltd.
Research
75/88-91 Sukhumvit 19 (Soi
and Product
Wattana)
Development
North Klongtoey, Wattana,
Bangkok 10110
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1.3.2 Shareholders
Major Shareholders
Top 10 major shareholders as appeared in the registration book as of 30 December 2021.
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. Virayudh 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

Ms. Sudarat Witayatankorn

32,800

0.15

10

Mr. Taran Osiri

5,000

0.02

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.
1.4 Amounts of registered capital and paid-up capital
Registered capital
500,000,000 Baht
Paid-up capital

213,307,150 Baht

Ordinary shares

21,330,715 Shares

Book value

10 Baht

Securities listed

Stock Exchange of Thailand (SET)

1.5 Issuance of the securities having different characteristic from the ordinary shares
- None -
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1.6 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 3 years are as follows.
Year
2019
2020
2021*

Net Profit (Loss)
Per Share (Baht/Share)
0.85
(11.53)
0.14

Dividend Per Share
(Baht)
0.57
-

Dividend Payout Ratio
(%)
67
-

*Note : Annual dividend payment is subjected to the approval from Shareholders’ Meeting.
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2 Risk management
2.1 Risk management policy and plan
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 function
to comply with such framework.
2.2 Risk factor on business operation
2.2.1 Operational risk associated with the Company or the group of companies, current and emerging risks
In 2021, the Company faces challenges in operating business whether from economic slowdown from COVID19 pandemic, change in consumer behavior and way of working, increasing of technological and innovation
trend, newly issued laws, and climate change. Therefore, the Company has prepared risk management plans
for the whole organization to reduce impacts on the business. The risk assessment is carried out as well as its
mitigation plan to decrease impact to the business. Such mitigation plans have been following up and report
to the Board on quarterly basis.
1) Strategic risks
- Risk from economic slowdown and changing consumer behavior
The spread of COVID-19 causing economic slow down. Consumers have changed their behaviors by switching
to online shopping. Therefore, the Company has developed mitigation plan to reduce the impact of risks that
may prevent the Company from achieving its targets by shifting its business plan to promote selling products
through e-commerce channels and online marketplace both in domestic and internationally.
- Risk from the loss of manpower that play an important role in the organization to support the Company's
future growth.
Employees play an important role in driving the business to create sustainable growth for the Company in the
future. Therefore, the Company places importance on taking care of its employees, who play an important role
in the operation in order to drive the plan towards business goal, along with recruiting knowledgeable people
to support future business.
The Company plans to develop the human resource management system in accordance with the business
strategy by managing each function to prepare their succession plan and job rotation along with review job
value and compensation.
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2) Operational risks
- Risks from the pandemic
The COVID-19 pandemic situation continues to affect worldwide. Daily life has been changed in order to
prevent virus spread. The Company places importance on the safety of employees, customers and business
partners by established measurement to prevent the spread of the virus in workplace, both in the head office
and factory. The Company provides knowledge of the prevention measurement to employees and adapting
the working style to be a hybrid workplace, determines working area as Bubble and Seal, and provides factory
quarantine and isolation in case of infection in factory. Such measurements are in line with the government
measurement. In addition, the Company has implemented a business continuity management to mitigate impact
in business process.
- Risks from cyber-attacks
Threats to the information technology systems are external factors that arise rapidly. Due to changes in lifestyle
behaviors that rely on the use of modern technology that links to various digital devices. Therefore, to assure
the protection and confidence in data security for employees and customers. The Company therefore has
provided system to monitor and prepare action plan in case of disruption of the system from cyber-attacks with
the backup and recovery process.
3) Financial Risks
- Risk of fluctuations in energy prices and raw material
Most of the raw materials used in production procures from domestic and agents in foreign country. In the past,
raw material prices fluctuated at a controllable level. However, as the production of glassware requires high
energy consumption. The energy prices, especially natural gas and liquefied petroleum gas have a direct
impact to production costs. The Company is aware of these impacts and plans to continuously use and improve
the efficiency of the machines and focusing on energy-saving in every process as well as reduction of waste
from production.
- Risks from foreign exchange fluctuation
The Company has exported products for sales in foreign counties. The revenue incomes mostly are foreign
currency, primarily with respect to US Dollar. As a result, the Company has managed risk by using forward
contracts to reduce its exposure to currency fluctuations.
- 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 investment. Most of the interest rate is fluctuating according

166

Part 1: Business Operation and Operating Results

Form 56-1 One Report 2021

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.
- Liquidity risk
The Company sells and procures production under condition of cash and credit. Due to the dynamic nature of
the underlying business, the Company’s treasury aims at maintaining flexibility in funding by keeping committed
credit lines available.
- 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. For export, the Company manages to get L/C from customers.
4) Legal and compliance risks
- Risk from enforcement of the Personal Data Protection Act B.E. 2562
Reference is made to the Personal Data Protection Act B.E. 2562, which will come into effect on June 1, 2022.
In order to conduct the business in accordance with the law, the Company has established measures to prevent
risks related to personal data protection by establishing a working group to manage the personal data collected
in the Company and setting up policy and procedures to prevent data leaks.
5) Climate change and environment
The Company's production process may affect to the global warming. Therefore, the Company has managed
to focus on reducing energy consumption in production process and office by installing lighting and air
conditioning systems that can reduce the use of electricity. In addition, the Company installed the first solar
rooftop system in 2019 and plans to implement the second project in 2022.
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3 Sustainability Development
3.1 Policy and objective of sustainable management
Sustainability is essential to the long-term growth of the Company. Conducting business with ethics committed to
producing quality products, safe for consumers, and taking into account on the environmental impact as priority
concerns, as well as creating a foundation for employees to be socially responsible citizens. The sustainability
management goals cover 3 perspectives as follows:
1) Economic: The Company operates its business in accordance with the principles of good corporate
governance. We commit to develop products with innovative designs in order to deliver life pleasure
through good quality glassware.
2) Social: The Company adheres to the principle of equality in treating all groups of stakeholders in accordance
with the code of business conduct, principles of human rights, and being responsible to consumers
3) Environment: The Company targets to operate production process with less impact to the environment.
The Company plans to study, collect data and formulate roadmap to drive sustainable development in 2022.
3.2 Management of impacts on stakeholders in the business value chain
3.2.1 Business value chain
Value chain management is one of the key factors in sustainable business operations. The Company therefore
determined to manage its supply chain by taking into account on society, environment, and good corporate
governance in order to meet the expectations of stakeholders throughout the value chain, starting from
procurement of raw materials, production, distribution, logistics, and after-sales services.
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3.2.2 Analysis of stakeholders in the business value chain
The Company categorizes stakeholders into 12 groups based on their relevance to the Company's business
operations and the sustainability impact.
Stakeholders
1.Shareholders
and investors

Engagement channels
- Arrange shareholders’ meeting
- Provide factory site visit

2.Customers

- Conduct customer satisfaction
survey
- Sent newsletter to communicate
about the Company’s products
- Provide complaint channel through
email, hotline-customer service,
Facebook, line official, and
whistleblowing channel
- Arrange products training

3.Employees

- Arrange performance
announcement ‘Town Hall Quarterly
Meeting
- Communicate policy, newsletter,
announcement, through email,
intranet, line official, and posted at
the communication board
- Provide Whistleblowing Channel

4. Business
- Communicate on code of conduct of
partner (deliver
the Company, human rights, and
supplies used and
anti-corruption policy
raw materials)
- Provide whistleblowing channel

Expectation and materiality
- Sustainability growth and profitable
- Transparency disclosure
- Good corporate governance
- Conduct business in a socially
responsible manner
- Quality and safety of the products
- New product development and
innovation
- Knowledge on how to use the
products properly
- Eco-friendly products

-

Sustainability growth and profitable
Getting good benefits
Growth career path
Safety workplace
Having training, skills and
knowledge development regularly

- Fair and transparent trading
- Consistency in purchasing products
- Increased purchase volume
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Response
- Conduct business in good
governance and anti-corruption
- Develop communication
channel
- New product development
based on customer needs
- The products have been
certified in accordance with the
required standard and award
good design products.
- Develop new production
technology
- Distribution channel expansion
- Improve customer
communication channel
- Efficient and speedy response
to customers’ complaint
- Set compensation welfare to be
appropriate compared with the
same industry
- Organize activities to build
engagement in organization
- Determine career paths
- Provide safety workplace
- Provide internal and external
training
- Comply with business ethics
anti-corruption and human
rights policy
- Assessing potential of partners
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Stakeholders
Engagement channels
Expectation and materiality
5.Service provider - Communicate on code of conduct of - Fair and transparent hire of service
/ Contractor
the Company, human rights, and
- On time payment
anti-corruption policy
- Provide proper working environment
- Provide whistleblowing channel

6.Creditor

7.Business
partner

8.Regulator

- Communicate on the Company’s
quarterly results through SET and
the Company’s website
- Send invitation letter for new product
launch event
- Organize activities for product trials
as well as support to business
partner for their activities
- Report on compliance in required
rules and regulations

9.Competitor

- Determine fair market prices

10.Community

- Provide communities to be able to
sell their products in front of the
factory
- Organize CSR activities once a year

11.Social

12.Media

- Sustainability growth and profitable
- Stability in financial and able to pay
off debts on time
- Informed of new products launch
- Getting fair business tradeoff

- Compliance in related rules and
regulations
- Involve in government projects
- Determine fair pricing compared in
the market
- Not infringing on intellectual
property
- Generate income for the community
- support community
- Support community activities
- Provide educational assistance
- Improve the environment in the
school

- Communicate about community
- Get to know the Company's
activities
activities for the community
- Promoting new released of products - Communicate the Company’s
information
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Response
- Comply with business ethics
anti-corruption and human
rights policy
- Evaluate capability of service
providers or contractors
- Provide safety workplace
- Comply with business ethics
- Develop communication
channel
- Comply with business ethics
anti-corruption and human
rights policy

- Transparency in operate
business and comply with anticorruption policy
- Comply with business ethics
- Check product similarity before
applying for a product design
patent
- Support the community rotate
their products to sell in front of
the factory
- Establish a volunteer club to
represent the activities for the
community along with
supporting scholarships in
Samut Prakan Province
- Participate in important
community activities
- Accuracy and transparency in
providing information
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3.3 Management of environmental sustainability
3.3.1 Environmental policy and guidelines
The Company has established environmental policies and energy conservation plans as part of its business
operations. The goal is to minimize the impact on the environment in the production process.
3.3.2 Environmental operating results
Raw materials recycling
Glass cullet is the broken glass that can be recycled and reused unlimited number of times. This process is
another way for the Company to reuse the resources for the best interest. Such process can reduce cost of
energy and raw materials in production by taking broken glass left from production process, including broken
products, into the scrap process until it turns to cullet and mix with raw materials in appropriated proportion
and bring it into the melting process. In 2021, the Company used glass cullet to replace raw materials by 40%,
which can reduce the melting energy by 8%.
Energy Management
The Company manages energy efficiently for both lighting and air conditioning systems by installing and
maintaining 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 1,475,101 kWh. In 2021, total
electricity consumption was 23,991,000 kWh, saving 1,605,101 kWh or 1,605,101 Baht. By installing a Solar
Rooftop system, the Company can reduce Carbon Dioxide (CO2) by 644,619 kilograms. It was expected to
reduce Carbon Dioxide (CO2) by 603,003 kilograms in 2022.
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 70% 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.
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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 2021, total amount of wastes was 1,260,700 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.
Carbon Footprint Management
In 2022, the Company plans to implement a Carbon Footprint project in accordance with Thailand
Greenhouse Gas Management Organization (TGO) standards to reduce the environmental impact of
greenhouse gas emissions.
3.4 Social sustainability management
3.4.1 Social policy and guidelines
The Company operates its business in accordance with the laws, rules, and regulations related to social
sustainability management, including human rights, safety, health, environmental. Social policies and guidelines
are in process of establishment and expected to be published in 2022.
3.4.2 Social operating results
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.
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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.

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 another person. The compliant can be
notified to supervisor or human resources office and the Company will immediately investigate. In addition, the
complaint information will be undisclosed.
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.
Community and Society
In 2021, the employees participated in the following activities to support community and society.
1) Organized the 7th year of charity activity, scholarships and computer donation was held for students of Doi
Sam Meun School, Moo 5, Tambon Meungkorn, Chiangdao, Chiangmai Province, on 5 December 2021.
2) Donated drinking glasses over 28,00 pcs. to non-profit organization on 9-10 September 2021.
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4 Management Discussion and Analysis (MD&A)
Executive Summary
2021
(Million Baht)

Operating Results

2020
(Million Baht)

Change
(%)

Revenue from sales

1,545.30

1,111.68

39.01

Other revenue

Net profit (loss) for the year
Gross profit margin (%)

22.09
1,567.39
532.22
3.02
34.44

4.32
1,116.00
405.31
(245.89)
36.46

411.18
40.45
31.31
(101.23)

Net profit (loss) margin (%)

0.19

(22.03)

Total revenues
Gross profit

Revenues
-

Ocean Glass Public Company Limited and its subsidiaries (“the Company”) reported consolidated
revenues of Baht 1,567.39 million, increased by 40.45%. Sales revenues reported at Baht 1,545.30 million,
increased by 39.01% compared to last year.

-

Export sales increased by 58.05% compared to the last year, mainly from export sales to the extended
markets such as South Asia, Middle East, America, Europe, and Asia Pacific; while shortage of containers
and high freight charges continued to cause hindrances in filling up the export demand.

-

Domestic sales decreased by 5.82% compared to the last year, mainly from the new wave of Corona Virus
2019 causing less demand of glassware products in Hotels and Restaurants as well as beverages
companies sales stayed soft on their spending for promotional glassware items.

Gross Profit and Gross Profit Margin
-

The Company’s gross profit was Baht 532.22 million increased by 31.31% compared to the last year; while
gross profit margins decreased from 36.46 to 34.44% due to higher proportion of export sales over all other
years and increased energy and raw material prices dented gross profits as well.

Net Profit and Net Profit Margin
-

The Company reported net profit of Baht 3.02 million and came out of the negative profit from the last year.
Net profit margin reached 0.19% of total revenues.
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Strategies and Business Directions
In 2021, the Company mainly focused on attaining positive cash flow from operations activities and
implemented strategies in response to the New Normal Lifestyle by continuing focus on E-Commerce platform
in Thailand; www.oceantableware.com; enhanced online marketplace presence in China, India and Vietnam to
provide convenience and easy access to the customers. In Thailand, E-Commerce platform also provides
glass printing services to serve the needs of customers along with having over 500 products listed under Ocean,
Lucaris, and POSH brands. In addition, the company plans to expand E-Commerce service worldwide and
further develop the platform by providing a wide range of table glassware products with speedy services to
customers.
Operating Results for the Year 2021
2021
2020
(Million Baht) (Million Baht)
1,545.30
1,111.68

Statement of Comprehensive Income
Sales
Other income

Change
(%)
39.01

22.09

4.32

411.18

Total revenues

1,567.39

1,116.00

40.45

Cost of goods sold

1,013.08

706.37

43.42

Temporary shutdown expenses

173.98

206.42

(15.72)

Loss (reversal) on the decline in value of inventory

(2.88)

50.79

(105.68)

Selling expenses

220.12

227.48

(3.23)

Administrative expenses

107.50

144.92

(25.82)

Foreign exchange loss

26.56
1,538.36
29.03
22.01
7.02
4.00
3.02
2.17
5.19

59.29
1,395.27
(279.27)
24.78
(304.05)
(58.16)
(245.89)
218.98
(26.91)

(55.20)
10.26
(110.39)
(11.21)
(102.31)
(106.88)
(101.23)
(99.01)
(119.30)

0.14

(11.53)

(101.23)

Total expenses
Profit (loss) from operating activities
Finance cost
Profit (loss) before income tax
Income tax expenses (income)
Profit (loss) for the year
Other comprehensive income (loss) for the year
Total Other comprehensive income (loss) for the year
Basic earnings (loss) per share (Baht)
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1. Sales revenue
Revenues

Year 2021
Year 2020
(Million Baht) (Million Baht)
312.15
331.45
294.45
327.87
17.70
3.58
1,233.15
780.23
1,545.30
1,111.68
22.09
4.32
1,567.39
1,116.00

Domestic Sales
- Domestic Sales - Traditional Offline
- Domestic Sales - E-Commerce
Export Sales
Total Sales
Other income
Total revenues

Change
(%)
(5.82)
(10.19)
394.58
58.05
39.01
411.18
40.45

In 2021, the situation of the Corona Virus 2019 in foreign countries began to unravel. Products demand in the
market started to return, export sales has recovered significantly over last year. As a result, revenues from export
sales increased by 58.05%, while domestic sales decreased by 5.82%. The decrement was from offline sales
channels that impacted due to the new waves of the Coronavirus 2019 that kept hitting intermittently, on the
contrary, E-Commerce sales channel grew over last year by many folds.
Domestic and Export Sales (Unit: Million Baht)

Proportion of domestic and foreign sales

The Company reported other income Baht 22.09 million, mainly from sales of obsolete machine,
transportation and sales of scraps.
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1. Cost of goods sold
Total cost of goods sold presented at Baht 1,013.08 million, increased by 43.42% comparing with last year
along with the increase of sales, raw material, and energy price during the year.
2. Gross profit and %gross profit
Gross profit presented at Baht 532.22 million, increased by 31.31% comparing with last year. Gross profit
margin decreased from 36.46 to 34.44% due to export sales to extended markets.

3. Temporary Shutdown Expenses
Temporary shutdown for maintenance and inventory management causing expense of Baht 173.98 million,
decreased by 15.72% compared to last year due to the increase of sales volume.
4. Loss (reversal) on the decline in value of inventory
Reversal on the decline in value of inventory presented at Baht 2.88 million, primarily due to reverse provision
of obsolete for long-aged finished products and raw materials.
5. Selling and Administrative Expenses
Selling expenses presented at Baht 220.12 million, decreased by 3.23% due to the decrease of personnel and
expenses control measurement in sales and marketing activities.
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For administrative expenses, as the continuing of expenses control measurement, the administrative
expenses decreased by 25.82% compared to last year.

6. Loss on Foreign Exchange
Loss on foreign exchange presented at Baht 26.56 million, decreased by 55.20% from last year. The loss on
foreign exchange was mainly from forward contract.
7. Finance Costs
Finance costs presented at Baht 22.01 million, decreased by 11.21% due to the repayment of loan from the
increase of sales and cashflow from operation activities.
8. Net Profit and Net Profit Margin
Net profit presented at Baht 3.02 million, increased from last year that had negative profit.
Net profit margin presented at 0.19% to total revenues.

9. Other comprehensive income (loss), net with tax
Other comprehensive income presented at Baht 2.17 million, decreased by 99.01% from the recognition of
gains on land revaluation and the re-evaluation of employee benefit.
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Statements of Financial Position as at December 31, 2021
2021
(Million Baht)
Current Assets
Non-Current Assets
Total Assets
Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Total Liabilities
Total Shareholders’ Equity
Total Liabilities and Shareholders’ Equity

1,162.56
2,196.81
3,359.37
993.66
526.77
1,520.43
1,838.94
3,359.37

Total Assets
(Unit: Million Baht)

2020
(Million Baht)
1,191.80
2,247.96
3,439.76
1,004.93
601.08
1,606.01
1,833.75
3,439.76

Change
(%)
(2.45)
(2.28)
(2.34)
(1.12)
(12.36)
(5.33)
0.28
(2.34)

Total Liabilities and Shareholders’ Equity
(Unit: Million Baht)

▪ Total Assets
As of 31 December 2021, total assets presented at Baht 3,359.37 million, decreased by 2.34% as details below:
- Cash and cash equivalent decreased by 41.80% due to the increase of sales and operating cash flow and
decrease in investment of assets. Therefore, the Company was able to repayment of short-term loans.
- Trade and other receivables increased by 66.05%, primarily due to the increase of sales from recovery of
markets demand and advance payment for purchasing machine and equipment.
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- Inventories decreased by 9.26% from increasing in sales volume during Q4 of 2021 and inventory
management against production.
- Property, plant and equipment decreased by 1.39% from the depreciation net with investment in machine
and equipment during the year.
▪ Total Liabilities
As of 31 December 2021, total liabilities presented at Baht 1,520.43 million, decreased by 5.33% as details below:
- Total loans decreased by 13.76% from repayment of short-term loans
- Trade and other payables increased by 30.22% in line with the increase of production to serve demand of
products and the increase of advance payment from customers and more accrued expenses compared to
last year.
▪ Total Shareholders’ Equity
Total shareholders’ equity presented at Baht 1,838.94 million, increased by 0.28% from the recognition of
total comprehensive income during the year.
Financial Ratio Analysis
Profitability Ratio
Gross Profit Margin
Operating Profit (Loss) Margin
Net Profit (Loss) Margin
Return on Equity
Basic Earnings (Loss) per Share
Efficiency Ratio
Return on Assets
Liquidity Ratio
Current Ratio
Quick Ratio
Average Collection Period
Inventory Days
Accounts Payable Days
Cash Cycle
Leverage & Financial Policy
Debt to Equity Ratio

Unit
(%)
(%)
(%)
(%)
Baht/Share
Unit
(%)
Unit
Times
Times
Days
Days
Days
Days
Unit
Times

180

Jan – Dec 2021
34.44
2.17
0.19
0.16
0.14
Jan – Dec 2021
0.85
Jan – Dec 2021
1.17
0.32
43
172
43
172
Jan – Dec 2021
0.83

Jan – Dec 2020
36.46
(20.18)
(22.03)
(13.27)
(11.53)
Jan – Dec 2020
(8.38)
Jan – Dec 2020
1.19
0.26
56
289
60
285
Jan – Dec 2020
0.88
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Profitability Ratio
Interest Coverage Ratio
Debt Service Coverage Ratio

Unit
Times
Times

Jan – Dec 2021
9.36
6.19

Jan – Dec 2020
(4.22)
(0.13)

According to the profitability ratio, it was found that although the Company's gross profit margin decreased
from 36.46% to 34.44% but sales value increased by 39.01% from last year. As a result, the Company was
able to make profit. Profit per share was at 0.14 Baht.
Return on assets ratio was higher than last year, while liquidity ratio and financial leverage policy was improved
from better cash cycle by faster selling products. The Company 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.

181

Part 1: Business Operation and Operating Results

Form 56-1 One Report 2021

5 General information and other material facts
5.1 General Information
Company Name
Registration No.

Ocean Glass Public Company Limited
0107536000153

Registered Capital

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

Paid-up Capital

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

Type of Business

Manufacturer, local distributor and exporter of glass tableware

Head Office

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

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

Showroom

Asoke (Ocean Shop)
175 Sukhumvit 21 Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110
Tel : +66 (0) 2661 6556 ext 2525

Home Page

https://www.oceanglass.com/, https://oceantableware.com/

Contact Person

Company Secretary / Investor Relation
Tel: +66 (0) 2661-6556 ext 1200 / 1102
Email: ir@oceanglass.com
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Registrar

Auditor

Internal Audit

Legal Consultant
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Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD)
The Stock Exchange of Thailand Building
93 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400
Tel : +66 (0) 2009 9000
Dharmniti Auditing Co.,Ltd.
178 Dharmniti Building 6-7th Floor, Soi Permsap (Prachachuen 20),
Prachachuen Road, Bangsue, Bangkok, 10800 Thailand
Tel : +66 (0) 2596 0500
EY Corporate Services Co., Ltd.
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex, 193/136-137 Rajadapisek Road,
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : +66 (0) 2264 0777 Facsimile : +66 (0) 2264 0789
Ocean Group (Thailand) Co., Ltd.
175 Sukhumvit 21, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110
Tel : +66 (0) 2260 5200 Facsimile : +66 (0) 2260 5204
Seri Manop & Doyle Co., Ltd.
21 Soi Amnuaiwat, Sutthisan Road, Samsennok Sub-district, Huaikhwang
District, Bangkok 10310, Thailand
Tel : +66 (0) 2693 2036 Facsimile : +66 (0) 2693 4189
Apisith & Alliance Co., Ltd.
9th Floor, Unit No. 907, Park Venture Ecoplex, 57 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330
Tel : +66 (0) 2650 9850 Facsimile : +66 (0) 2650 9849

5.3 Legal disputes
5.3.1 Lawsuit that may negatively affect the assets of the Company or subsidiary at an amount higher than 5
percent of the shareholders’ equity
- None 5.3.2 Lawsuit that affects the business undertaking of the Company or subsidiary materially but the assessment
where of cannot be quantified in numbers
- None 5.3.3 Lawsuit that is not caused by normal business undertaking of the Company or a subsidiary
- None –
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6. Corporate Governance Policy
6.1 Overview of the Policy and Guidelines
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.
6.1.1 Policy and guidelines related to the Board of Directors
The Board of Directors plays an important role in ensuring the Company's continued growth and profitability, create
value for sustainable business. The Board of Directors is independent from the Management in performing their
duties with honesty, duty of care, and compliance with the law.
Board of Directors have the responsibility of complying with the following principles of conduct:
1. Each director must act with honestly and good faith.
2. Each director has a duty to use due care and diligence in fulfilling the functions of his office and in exercising
the power attached to that office.
3. Each director must use his power for a proper purpose and carry out his responsibility in a proper manner,
and in the best interests of the Company.
4. Each director must recognize that the primary responsibility is to the Company’s shareholders, but should,
where appropriate, have regard for the interests of all stakeholders of the Company.
5. Each director must not make improper use of information acquired as a director.
6. Each director must not take improper advantage of the position as a director.
7. Each director must not allow personal interests, or the interests of any associated person, to conflict with the
interests of the Company.
8. Each director has an obligation to be independent in judgment and actions, and to take all reasonable steps
to follow all decisions taken by the Board.
9. Confidential information received by a director in the course of performing the duties of the office shall remain
the property of the Company. It is improper to disclose such information, or allow it to be disclosed, unless
such disclosure has been authorized by the Company, or the person who has provided the information, or is
required by law.
10. Each director should not engage in conduct that is likely to discredit the Company.
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11. Each director has an obligation, at all times, to comply with the spirit and the letter of the law, and with the
principles of this Code of Conduct.
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.
Sub-committees
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.
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.

185

Part 2: Business Operation and Operating Results

Form 56-1 One Report 2021

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.
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.
Remuneration of the Board of Directors
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.
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6.1.2 Policy and guidelines related to shareholders and stakeholders
(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.
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.
(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
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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.
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.
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(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.
• Shareholder and investor
• Customer
• Employee
• Business partner (deliver supplies used and raw materials)
• Service provider / Contractor
• Creditor
• Commercial business partner
• Regulator
• Competitor
• Community
• Social
• Media
(4) 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.
(5) 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 2021, there was no activity for shareholders and
investors due to the novel COVID-19 situation.
(6) Risk Management and Internal Control
The Company gives precedence and emphasizes the Company’s internal control system to be effective by
established Corporate Risk Management Framework and assigned the 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 function to comply with such framework.
(7) 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 Company
has also provided whistle blow channel as well as grievance procedure to protect the complainer.
6.2 Business code of conduct
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.
• Quality: “Ocean Glass is highly committed to quality.” This is management’s statement on its policy on quality.
• Honesty and integrity: Ocean Glass conducts its business activities with honesty, abiding by all applicable laws.
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• Opportunity: Ocean Glass is committed to the principle of equal opportunity. It is the Company’s policy to offer
its employees the opportunity to develop their skills and knowledge according to changing job requirements
and business needs.
• Respect for the individual: The Company treats all of its employees with respect, and value their individual
talents and contributions to the success of the Company. It is such respect extends to ensure the right of every
employee to a safe work environment.
6.3 Material changes and developments regarding policy, guidelines and corporate governance system
With commitment to operate the business in accordance with the best practice of good corporate governance.
The company has been rated in a very good level or 4 symbols in 2021 CGR.
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7. Corporate governance structure and significant information related to the Board of Directors, subcommittees, executives, employees and others
7.1 Corporate Governance 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, Information Technology, and
Procurement.
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.
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7.2 Information on the Board of Directors
Board of Directors

Mr. Chakri Chanruangvanich

Mr. Kirati Assakul

Mr. Woragan Xuto

Chairman of the Board, and Nomination
and Remuneration Committee Member

Director

Independent Director, and Chairman of the
Audit Committee

Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark

Dr. Tatchapol Poshyanonda

Mr. Chaipranin Visudhipol

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

Independent Director, and
Audit Committee Member

Independent Director, and
Audit Committee Member

Mr. Matthew Kichodhan
Independent Director

Mr. Naputt Assakul
Director, and Nomination and
Remuneration Committee Member
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7.2.1 Composition of the Board of Directors
The Board of Directors consists of professional persons who have expertise and experiences related to the
Company's business operations. Each director is independent in formulating mission, strategies, directions,
policies of the Company for the benefit of all stakeholders. The Board of Directors and the Executive Directors
formulate business strategies and risk management to reduce impact to business.
As of December 31, 2021, the Board of Directors consisted of 9 directors comprised of 1 Executive Director, 3
Directors, and 5 Independent Directors that are more than half of the entire Board.
7.2.2 Information on each director and controlling person
Name
1. Mr. Chakri Chanruangvanich
2. Mr. Kirati Assakul
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
9. Ms. Jariya Sangchaiya

Title
Chairman of the Board
Nomination and Remuneration Committee Member
Director
Independent Director
Chairman of the Audit Committee
Independent Director
Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Audit Committee Member
Independent Director
Audit Committee Member
Independent Director
Audit Committee Member
Independent Director
Independent Director
Nomination and Remuneration Committee Member
Managing Director

Although the Independent Directors have served more than 9 years, all of them still perform their duties as the Board of
Directors which is beneficial to the Company. Therefore, the Board of Directors is confident that they can express their
opinions independently.

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.
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7.2.3 Information related to the roles and duties 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.
Roles and duties of the Board of Directors
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.
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.
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7.3 Information on sub-committees
7.3.1 Sub-committees
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.
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.
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.
196

Part 2: Business Operation and Operating Results

Form 56-1 One Report 2021

7.3.2 Names of each sub-committee
Audit Committee
Name
1. Mr. Woragan Xuto
2.Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark
(who has sufficient knowledge in
finance and accounting)
2. Dr. Tatchapol Poshyanonda
3. Mr. Chaipranin Visudhipol

Position
- Independent Director
- Chairman of the Audit Committee
- Independent Director
- Audit Committee Member
-

Independent Director
Audit Committee Member
Independent Director
Audit Committee Member

Nomination and Remuneration Committee
Name
Position
1. Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark - Independent Director
- Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee
2. Mr. Chakri Chanruangvanich
- Director
- Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee
3.Mr. Naputt Assakul
- Director
- Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee
Mrs. Rakdee Pakdeechumpol has been appointed as Secretary of the Sub-Committees
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7.4 Information on the Executives
The Executive Directors

Ms. Jariya Sangchaiya
Managing Director

Mr. Sathien Srisaikham1

Mr. Veerasit Pratuengsukpong2

Executive Director – Finance and
Accounting, and Information Technology

Executive Director – Finance and
Accounting, Information Technology, and
Procurement

Mr. Kritsana Pairoj
Executive Director - Manufacturing

Dr. Uday Verma
Executive Director – Customer & Channel Development

7.4.1 Name and positions of the Executive Directors
As of 31 December 2021, the Executive Director consisted of 5 executives as follows.
1. Ms. Jariya Sangchaiya

Managing Director

2. Mr. Sathien Srisaikham

Executive Director - Finance and Accounting and Information Technology

3. Mr. Veerasit Pratuengsukpong

Executive Director,
Finance and Accounting, Information Technology, and Procurement

4. Dr. Uday Verma

Executive Director - Customer & Channel Development

5. Mr. Kritsana Pairoj

Executive Director – Manufacturing

1

Mr. Sathien Srisaikham, Executive Director – Finance and Accounting and Information Technology has retired since
December 31, 2021.
2
Mr. Veerasit Pratuengsukpong, Executive Director – Finance and Accounting, Information Technology, and Procurement has
been appointed as successor since October 18, 2021.
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Executive Directors
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 2 0 2 1, the Executive Committee held 12
meetings, bi-weekly meeting, and 2 strategic meeting with all 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
7.4.2 Remuneration policy
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. The Company provides provident fund to the executives at 3 – 5%
7.4.3 Amount of the remuneration of the Executive Directors
In 2021, the Company contributed provident fund the Executives, totaling 34,762,418 Baht.
7.5 Information on employees
As of December 31, 2021, total employees of the Company have been 626 people.
Employees

2021

2020

2019

Customer and Channel Development and other
supportive functions

164

162

183

Production team
Total

462
626

514
676

567
750
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Significant change in headcount over the past 3 years
In 2020, the Company restructured the organization by reducing the number of employees by 10% from 2019.
7.5.1 Employees’ remuneration
In 2021, the Company paid remuneration to total employees for Baht 256,490,756 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.
Human resources development
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 2021, 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. Leadership Skills

1 Program, Totaling 2 Courses

2. Functional Skills

8 Program, Totaling 15 Courses

3. General Skills

1 Program, Totaling 1 Course

In addition, the Company also supported employees to participate in outside training course, totaling 1 course.
For the year 2021, there were 275 out of 676 employees (information as of 31 December 2021, excluded
resigned and retired employees during the year) attended training and development courses, equivalent to 1.5
hrs./person/year.
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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.
7.6 Other significant information
7.6.1 Name list of the person assigned to take direct responsibility for the following roles
• Accounting oversight
On July 1, 2017, Ms. Rangsiya Boromrattanapaisan, Finance and Accounting Manager, has been
appointed as accounting controller of the Company (Profile details are shown in Attachment 1)
• 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
One Report) 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.
(Profile details are shown in Attachment 1)
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• Head of Compliance
Company Secretary has been appointed as Head of Compliance of the Company and directly report to the
Managing Director (Profile details are shown in Attachment 1).
• Head of Internal Audit
The Company has hired EY Corporation Services Co., Ltd. as independent internal auditor. Miss Pimwadee
Phandhumkomol holds the position of Internal Auditor Supervisor of the Company. She 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 (Profile details are shown in Attachment 3).
7.6.2 Head of Investor Relations
The Company assigns Ms. Rakdee Pakdeechumpol to be responsible to the Investor Relation. Contact
information Tel. (02) 661 – 6556 or email: ir@oceanglass.com.
7.6.3 Auditors’ Remuneration
In 2021, the Company and its subsidiary registered in Thailand paid remuneration to the auditors of Dharmniti
Auditing Company Limited. Details are as follows.
Details
Amount (Baht)
Audit Fee
- Ocean Glass Public Company Limited
1,120,000
- Crystal Clear Innovation Company Limited
50,000
Non-Audit Fee
12,000
In addition, the external auditors have no relationship with and have no vested interest with the Company,
subsidiaries, executives, major shareholders or the connected persons.
The external auditor, Miss Thanyaporn Tangthanopajai, has served as auditor of subsidiary company, namely, Crystal
Clear Innovation Co., Ltd.. However, the external auditors of subsidiaries in overseas, namely, Ocean Glass Trading
(Shanghai) Company Limited, a company registered in the People’s Republic of China; and Ocean Glass Trading
India Private Limited, a company registered in India, are not the same as the Company.
To ensure that the Company is able to prepare its financial statements duly on time, the Company has set out the
working schedule and notified both subsidiaries in overseas of the schedule for submitting information in advance.
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8. Report on key operating results on corporate governance
8.1 Summary of duty performance of the Board of Directors in the past year
8.1.1 Selection, development and evaluation of duty performance of the Board of Directors
Director qualification
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. The director should be competent to advise and give opinions with principles.
6. 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.
7. The age of the director shall not be older than 72 years.
8. The director should be independent in thought and discretion including determination that will build value
to the shareholders in long term.
9. The Board of Directors should comprise various directors for effective working.
Independent director qualification
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 exceeding 1 per cent of the total number of voting rights of the Company, its parent
company, subsidiary, affiliate, principal shareholder or controlling person of the company, including the
shares held by related persons of the independent director;
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2. Neither being nor having been executive director, employee, staff, or advisor who receives salary, or a
controlling person of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary,
principal shareholder or controlling person of the Company unless the foregoing status has ended not less
than two years prior to the date of appointment;
3. Not being a person related by blood or registration under laws i.e. father, mother, spouse, sibling, and
child, including spouse of the children; of executives, major shareholders, controlling person, or persons
to be nominated as executive or controlling persons of the Company or its subsidiary;
4. Not having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major
shareholder or controlling person of the Company, in the manner which may interfere with his or her
independent judgment, and neither being nor having been a principal shareholder or controlling person of
any person having business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major
shareholder or controlling person of the Company unless the foregoing relationship has ended not less
than two years prior to the date of appointment;
5. Neither being nor having been an auditor of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major
shareholder or controlling person of the Company and not being a principal shareholder or controlling
person, or partner of an audit firm which employs auditors of the Company, its parent company, subsidiary,
affiliate, major shareholders or controlling person of the Company unless the foregoing relationship has
ended not less than two years from the date of appointment;
6. Neither being nor having been any professional advisor including legal advisor or financial advisor who
receives an annual service fee exceeding two million Baht from the Company, its parent company,
subsidiary, affiliate, major shareholders or controlling person of the Company, and neither being nor having
been a principal shareholder, controlling person or partner of the professional advisor unless the foregoing
relationship had ended not less than two years from the date of appointment;
7. Not being a director who had been appointed as a representative of the Company’s director, major
shareholder or shareholders who are related to the major shareholder;
8. Not operate any business which has the same nature as and is in significant competition with the business
of the Company or subsidiary, or not being a principal partner in any partnership, or not being an executive
director, employee, staff, or advisor who receives salary; or holding shares not exceeding one per cent of
the total number of voting rights of any other company operating business which has the same nature as
and is in significant competition with the business of the Company or subsidiary;
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9. Not having any characteristics which make him/her incapable of expressing independent opinions with
regard to the Company’s business affairs.
Nomination and Appointment of Directors and Managing Director
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.
Managing Director succession plan
The Board of Directors has established a succession plan for the Managing Director position. The Nomination
and Remuneration Committee will consider the suitability potential and readiness of each individual and
proposed to the Board of Directors' meeting for consideration and appointment.
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.
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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.
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.
Director 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. In 2021, there was 1 director attend
Successful Formulation & Execution of Strategy:SFE of IOD.
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
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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
8.1.2 Meeting attendance and remuneration payment to each Board member
Board of Directors’ meeting
In 2021, the Board of Directors held 13 meetings and a Non-Executive Board Meeting. For sub-committee, there
were 4 meetings for Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee.
Name

1. Mr. Chakri Chanruangvanich
2. Mr. Kirati Assakul
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
9. Ms. Jariya Sangchaiya

Board of
Directors’
Meeting

Audit
Committee’s
Meeting

13/13
13/13
13/13
13/13
12/13
12/13
10/13
13/13
13/13

4/4
4/4
4/4
4/4
-

Nomination and
Remuneration
Committee’s
Meeting
4/4
4/4
4/4
-

Annual General
Meeting of
Shareholders
2021 (No. 42)
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

In the meeting of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 (No. 42) approved the remuneration
of the Board of Directors, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee as details below.
Remuneration of Director and Subcommittee
Monthly Remuneration
Board of Directors
Chairman of the Board
Director
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Monthly Remuneration
Audit Committee
Chairman of the Audit Committee
Audit Committee Member
Nomination and Remuneration Committee
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
Nomination and Remuneration Committee Member

2021 (Baht)

2020 (Baht)

25,200
18,000

25,200
18,000

15,700
11,200

15,700
11,200

Other benefits - None In 2021, monthly remuneration for 9 Directors and Sub Committees amounted 6,699,600 Baht. Details are as follows.
(Unit : Baht)

Name

Director

Audit
Committee
-

Nomination
and
Remuneration
134,400

1. Mr. Chakri Chanruangvanich

972,000

2. Mr. Kirati Assakul

Total

1,106,400

540,000

-

-

540,000

3. Mr. Woragan Xuto

540,000

302,400

-

842,400

4. Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark

540,000

216,000

188,400

944,400

5. Dr. Tatchapol Poshyanonda

540,000

216,000

-

756,000

6. Mr. Chaipranin Visudhipol

540,000

216,000

-

756,000

7. Mr. Matthew Kichodhan

540,000

-

-

540,000

8. Mr. Naputt Assakul

540,000

-

134,400

674,400

9. Ms. Jariya Sangchaiya

540,000

-

-

540,000

Changes in Shareholdings of Directors and the Executive Directors
Report on the changes in shareholdings of Directors and the Executive Directors were regularly reported in
the Board of Directors’ Meeting. As of December 31st, 2021 shareholding of the “OGC” of Directors and the
Executive Directors are as follows.
Name
Board of Directors
1. Mr. Chakri
Chanruangvanich
2. Mr. Kirati Assakul
3. Mr. Woragan Xuto
4. Dr. Chatchawin
Charoen-Rajapark

1 January 2021
(Shares)

Trading during the year
(Shares)

31 December 2021
(Shares)

-

-

-

2,076,330
-

-

2,076,330
-
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5. Dr. Tatchapol
Poshyanonda
6. Mr. Chaipranin
Visudhipol
7. Mr. Matthew
Kichodhan
8. Mr. Naputt Assakul
9. Ms. Jariya
Sangchaiya
Executive Directors
1. Ms. Jariya
Sangchaiya
2. Mr. Sathien
Srisaikham
3. Veerasit
Pratuengsukpong
4. Dr. Uday Verma
5. Mr. Kritsana Pairoj
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1 January 2021
(Shares)
-

Trading during the year
(Shares)
-

31 December 2021
(Shares)
-

-

-

-

-

-

-

94,239
-

-

94,239
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1.3 Supervision of subsidiaries and associated companies
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. Details of directors in
subsidiary companies are as shown in the Attachment 2)
8.1.4 Monitoring of compliance with the corporate governance policy and guidelines
1) Policy
The Board of Directors has established Corporate Governance Policy as a guideline for Directors, Executives
and Employees to implement.
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2) Communication
The Board of Directors has assigned the Executives to communicate the principles of Corporate Code of
Conduct, Anti-Corruption Policy and the Company's Performance to employees in order to create awareness
and communicate to stakeholders in respect to the standards of operation under principles of Good
Corporate Governance.
-

Communication on the principles of Corporate Governance, Code of Conduct, and Anti-Corruption
Policy has been communicated to the new Executive and Employee on the orientation day. The
refreshment will be conducted in every 2 years. Such communication had been held on 11 June 2020
and to be held again in the 2nd quarter of 2022.

3) Practices
-

Employees at all levels conduct a test on Corporate Governance Principles, Code of Conduct, and AntiCorruption Policy after attending the training and required to meet the criteria of the testing result.

-

In 2021, the Company arranged training and group activity to build awareness and knowledge on
Personal Data Protection Act BE 2562. The event held on 2 April 2021.

4) Internal control and risk management
In order to comply with the best practice of the Corporate Governance Policy in related to internal control
and risk management. The Board of Directors has assigned the Executives to prepare standard authority
procedure to control the operations in the organization. For risk management, the Board of Directors has
assigned an established risk management unit to perform duties in accordance with the risk management
framework and report the results of the assessment with mitigation plans to the Executive Committee and
the Board of Directors on a quarterly basis.
5) Internal Audit
The Board of Directors appointed EY Corporation Services Co., Ltd. as independent internal auditor to
perform auditing in the Company operation activities such as Procurement, Maintenance, Sales and after
Sales Services etc., and report to the Audit Committee on a quarterly basis.
6) 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
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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 2 1 November 2 0 1 7 , 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.
In 2021, the Company arranged a fraud risk assessment together with the Executive Director - Accounting,
Finance and Information Technology. The result was shown as low risk lever. Throughout the year 2021, the
Company has not received any complaints in related matters or may be related to corruption.
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
• Channel 2: Registered post mail
Audit Committee or Company Secretary

•

78/88 – 91, 34 Floor, Ocean Tower 2, Sukhumvit 1 9 ( 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
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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.
7) Compliance with Good Corporate Governance principles
7.1 Shareholders’ rights: The Company applies Record Date to determine the names of shareholders
attending the general meeting of shareholders. The Company has informed the meeting date and time
to shareholders approximately 2 months in advance so that the shareholders can consider meeting
material and plan to attend the meeting as required by law.
- Pre-meeting date: The Company sent the invitation letter at least 21 days in advance before the
meeting date along with the proxy form for the shareholders who are unable to attend the meeting.
- On the meeting day, the Company arranged a meeting through electronic media by arranging
registration process, voting, and providing Q&A session for shareholders. The Company Secretary
explained the voting method and counting in each agenda including arranging witnesses to count
the votes with independent legal advisors.
- After the meeting, the Company has disclosed the Board resolution and the minutes of the meeting
through SET portal and website of the Company.
- In 2021, the Company was rated 100 scores in AGM assessment program, held by Thai Investors
Association, Thai Listed Companies Association, and Securities and Exchange Commissions of
Thailand.
7.2 Equally treated shareholders: The Company has published the meeting documents on the Company's
website 30 days and send the documents by post to the shareholders 21 days in advance before the
meeting date. In addition, the Company has given the opportunity to shareholders to nominate directors
and agenda in advance from October 1, 2021 until December 31, 2021. For questions related to the
meeting, shareholders can submit questions until the meeting date.
-

The Company encourages shareholders to use proxy form B that can vote and nominate 2
independent directors as alternatives for shareholders to authorize their proxy in the shareholders'
meeting.

-

For voting, the shareholders can vote via electronic application as provided by the Company. For
director election agenda, the shareholders can vote individually with votes equal to the number of
shares held.
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Director who has conflict of interest in the considering agenda, will not be allowed to vote on that
agenda.

-

For the Executives and employees who may know about the operating results or confidential
information. The Company has established measures to prevent conflicts of interest in accordance
with the Company's Code of Conduct.
7.3 Role of stakeholders
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. 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.
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. In 2021, the Company the
Company has determined targets of Safety and Environment as following details.
Work Unit
Every Function
Every Function
Every Function
Every Function
Every Function
Engineering Section
Center Facility

Target
Continuously working without accident and taking day off for 2,500,000 hrs.
Injury Frequency Rate : IFR = 1.29
Injury Severity Rate : ISR = 7
% Use of personal protective equipment for employees > 90%
% Accurate waste separation in each area > 95%
Electricity produced from solar roof per year 2021 > 85,000 Kilowatts-hour (unit)/month
Water recycle in the production process > 11,000 cubic meter / month

The Company regularly organizes safety activities for employees. In 2021, there were 5 accidents with
taking sick leave.
Safety Workplace Activities are as follows
1. Arrange campaigning of non-accidental incidence until continuous absenteeism for 2,500,000 hours.
2. Arrange for risk management based on Occupational Health and Safety Management Standard
ISO45001
3. Setup the new occupational health safety and environment committee
4. Provide training of the primary safety to all employees.
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5. Arrange the drill of basic fire-fighting and fire evacuation to employees in every shift.
6. Arrange to measure work environment in each area that has risk factor.
7. Provide risk assessment in the work area by occupational medicine doctor to assign health checks
according to employees’ risk factors.
8. Arrange basic and work risk factor-based health check-up to monitor the Employees’ heath.
9. Arrange the regular drill of fire-fighting team of the Company and of each shift.
10. Arrange to have a follow up for correction of the cause of incidence.
11. Organize activities to encourage employees to be aware of safety and the using of personal
protective equipment.
12. Organize publicity media, and campaign safety and occupational health of the employees.
13. Provide safety patrol with follow up and improvement process.
14. Arrange hearing conservation program for employees who works in the risk area.
15. Arrange safety network activities by safety supervisor.
16. Establish a work permit control system for contractors who come to work in the factory area to control
accidents or emergencies in the area.
17. Provide a control system for working in confined spaces by supervisor who has specific knowledge.
Customers: The Company adheres to and holds the commitment of high-quality products, safe to be used
with quality standard to ISO 9001:2015.
Business partner/ contractor: 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. The Company has prepared "Code of Conduct for Business Partners with
Ocean Glass Public Company Limited" for business partners to sign before entering into the business.
The Company reserves the right to take any action with the business partner who misconduct by
considering to the impact and damage that may occur.
Creditors: The Company strictly maintains and complies with condition and agreement as made with the
creditors.
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
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of other person by determining practical guideline for patent, copyright and trademark registration as part
of Manual of Product Development Procedure.
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
environmentally 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.
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8.2 Report on the results of duty performance of the Audit Committee in the past year
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 2021, 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, 2020 and the 2021 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) Supplies used process
b) Products return process
c) Contract management process
d) E-Commerce process
The Committee satisfied with the Company’s internal Control systems and did not found any significant noncompliance.
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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.
During the year 2021, Mr. Woragan Xuto, Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark, Dr. Tatchapol Poshyanonda, and
Mr. Chaipranin Visudhipol, attended 4 meetings.
In 2022, the Audit Committee reviewed the audited financial statements and the related financial reports for the
year ended December 31, 2021 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 2022. 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 23, 2022
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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. Rakdee Pakdeechumpol.
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 2021, the Committee held four meetings, all of which were attended by every Committee member. The
Committee accomplished the following:
1.

At the 2021 AGM, three Directors—namely, Mr. Kirati Assakul, Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark, and Dr.
Tatchapol Poshyanonda—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 2021 AGM approved the remuneration scheme.

3.

The Committee recommended to the Board to extend the employment of the Managing Director beyond
the retirement age. The Committee then 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.
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The Committee assisted the Board in its self-evaluation in order to review its performance and improve its
effectiveness.

Throughout 2021, the Committee reported its activities to and received valuable comments from the Board.

(Chatchawin Charoen-Rajapark)
Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee
5 February 2022
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9. Internal control and related party transactions
9.1 Internal control
Internal control and internal audit
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.
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 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 2021, the Audit Committee attended the meeting with external for 4 times to review 2020 annual financial
statement and interim financial statement in Quarter 1, 2 and 3 of the year 2021, and attended the meeting with
internal audit for 4 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. 4 members 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.
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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.
9.1.1 Adequacy and appropriateness of the Company’s internal control system
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.
9.1.2 Description whether or not the Company has had deficiencies related to the internal control system
- None 9.1.3 Specify the opinion of the Audit Committee in case of differences in opinion with the Board of Directors
- None 9.1.4 Specify the opinion of the Audit Committee whether the head of internal audit has appropriateness
qualification
In 2021, the Board of Directors appointed EY Corporation Services Co., Ltd. as independent internal auditor in
accordance with Audit Committee proposal. Miss Pimwadee Phandhumkomol, holding the position of Internal
Auditor Supervisor of the Company. The Audit Committee has considered her experiences of internal audit
practice in the same nature of business of the Company and has 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.
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9.1.5 Specify whether or not the appointment, discharge and transfer of the internal audit
The Board of Directors has assigned the Audit Committee to consider, determine compensation, and removal
the internal audit service provider. Such proposal will be proposed to the Board of Directors for the appointment
or removal.
9.2 Related party transactions
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 2021, the Company’s related party transactions were as follows.
Party
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Ocean Glass Trading India Private Limited
Crystal Clear Innovation Co., Ltd.
Ocean Life Insurance Co., Ltd.

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

Business
Import and merchandising
table glassware in China
Marketing activities in India
Research and development
products
Life insurance

Real estate
Sales of office equipment
and supplies
Legal services

Sales and others
Subsidiary companies
- Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.
- Ocean Glass Trading India Co., Ltd.
- Crystal Clear Innovation Co., Ltd.
Related company
- Siam Mail Order Co., Ltd.
Total
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Relationship
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
The Company’s shareholder
and co-shareholders and
co-director
Co-shareholders
Co-shareholders
Co-shareholders and codirector
(Unit:Thousand Baht)
2021
2020
2,637
12,739

109

136

2,746

12,875
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2021

Purchasing, Expense, and Leasing
Subsidiary companies
- Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.
- Ocean Glass Trading India Co., Ltd.
- Crystal Clear Innovation Co., Ltd.
Related companies
- Ocean Group (Thailand) Co., Ltd.
- Ocean Life Insurance Plc.
- Ocean Property Co., Ltd.
- Siam Mail Order Co., Ltd.
Total

(Unit:Thousand Baht)
2020
23,523

16,692

15,573

17,353

39,096

34,045
(Unit:Thousand Baht)
2020

2021

Loan to subsidiary company as of 31 December
Subsidiary companies
- Crystal Clear Innovation Co., Ltd.
Total

3,500

3,500

3,500

3,500

Related party policy in future transactions
In entering into related transactions, the Company will continue to purchase, sell, the products and services
with the subsidiaries and related companies which is a normal business venture of entrepreneurs. The
Company has determined purchasing price according to the market practice and/or according to the
agreement specified in the contract which is like a transaction with an external party (Fair and Aim's Length
Basis).
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 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, 2021, 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, 2021, 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, 2021, 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, 2021, 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.
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, 2021 in the amount of Baht 826.98 million or 24.62
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.
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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, 2021 in
the amount of Baht 173.98 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 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.

226

Form 56-1 One Report 2021
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 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 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.
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
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 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
to cease to continue as a going concern.

227

Form 56-1 One Report 2021
•
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.
•
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 23, 2022
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2021

Consolidated
2021
2020

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020

6
5, 7
5
8

59,759
258,948
826,980
11,769
5,108
1,162,564

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

39,631
258,795
3,500
826,918
11,769
3,743
1,144,356

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

9
10
11
12
16

2,165,842
21,511
8,456
1,004
2,196,813
3,359,377

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

6,000
2,165,824
21,511
13,002
419
2,206,756
3,351,112

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

Notes
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Short-term loan to subsidiaries
Inventories
Value added tax receivables
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investments in subsidiaries
Property, plant and equipment
Right-of-use assets
Intangible assets
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONT.)
AS AT DECEMBER 31, 2021

Notes
Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Short-term loans from financial institutions 13
Trade and other current payables
5, 14
Current portion of long-term loans
from financial institutions
15
Current portion of lease liabilities
11
Derivative liabilities
27
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Long-term loans from financial institutions
Lease liabilities
Deferred tax liabilities
Employee benefit obligations
Total non-current liabilities
Total liabilities

15
11
16
17

Consolidated
2021
2020

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020

640,000
252,042

790,000
193,547

640,000
257,340

790,000
195,271

67,200
14,862
16,131
3,424
993,659

19,344
2,038
1,004,929

67,200
14,862
16,131
2,725
998,258

19,344
1,821
1,006,436

232,800
3,179
192,493
98,301
526,773
1,520,432

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

232,800
3,179
192,493
98,301
526,773
1,525,031

300,000
16,057
188,960
96,059
601,076
1,607,512
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONT.)
AS AT DECEMBER 31, 2021

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

18

Consolidated
2021
2020

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020

500,000

500,000

500,000

500,000

213,307
302,807

213,307
302,807

213,307
302,807

213,307
302,807

50,000
539,890
732,941
1,838,945
3,359,377

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

50,000
527,103
732,864
1,826,081
3,351,112

50,000
532,160
732,864
1,831,138
3,438,650
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021
Notes
Revenues
Sales
5, 26
Dividend income
5
Other income
5
Total revenues
Expenses
Cost of goods sold
Temporary shutdown expenses
2
Loss (reversal) on the decline in value of inventory
Selling expenses
5
Administrative expenses
5
Foreign exchange loss
Total expenses
23
Profit (loss) from operating activities
Finance costs
Profit (loss) before income tax expense
Income tax expense (income)
19
Net profit (loss) for the year

Consolidated
2021
2020
1,545,296
22,088
1,567,384

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

1,544,463
22,136
1,566,599

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

1,013,075
173,978
(2,884)
220,123
107,503
26,562
1,538,357
29,027
22,006
7,021
4,001
3,020

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

1,012,449
173,978
(2,884)
234,029
103,195
25,350
1,546,117
20,482
22,006
(1,524)
3,533
(5,057)

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

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

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020

22

232

-

206,856

-

206,856

-

10,957

-

10,957

2,174
2,174
5,194

1,170
218,983
(26,912)

(5,057)

217,813
(13,429)

0.14

(11.53)

(0.24)

(10.84)
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
Issued and
paid-up
Notes share capital
Beginning balance as at January 1, 2020
213,307
Dividend paid
21
Total comprehensive income (loss) for the year
Ending balance as at December 31, 2020
213,307
Total comprehensive income (loss) for the year
Ending balance as at December 31, 2021
213,307

Retained earnings
Other components of equity
Premium Appropriated
Translation of Total other
Total
on share
for legal
Gains on land
financial components shareholders’
capital
reserve Unappropriated revaluation
statements
of equity
equity
302,807
50,000
783,967
526,008
(3,267)
522,741
1,872,822
(12,159)
(12,159)
(234,938)
206,856
1,170
208,026
(26,912)
302,807
50,000
536,870
732,864
(2,097)
730,767
1,833,751
3,020
2,174
2,174
5,194
302,807
50,000
539,890
732,864
77
732,941
1,838,945
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (CONT.)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021
(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
Retained earnings

Notes
Beginning balance as at January 1, 2020
Dividend paid
Total comprehensive income (loss) for the year
Ending balance as at December 31, 2020
Total comprehensive income (loss) for the year
Ending balance as at December 31, 2021

21

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

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

234

Appropriated
for legal
reserve
50,000
50,000
50,000

Unappropriated
764,604
(12,159)
(220,285)
532,160
(5,057)
527,103

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

Total
shareholders’
equity
1,856,726
(12,159)
(13,429)
1,831,138
(5,057)
1,826,081
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021

Notes
Cash flows from operating activities :
Profit (loss) before income tax expense
Adjustments to reconcile income (loss) for the year
to net cash provided by (used in) operating activities :
Allowance (reversal) for the decline in value of inventory,
slow-moving and obsolete inventories
Depreciation and amortisation
23
Allowance for expacted credit losses
Allowance for impairment loss on computer software
Loss on disposal and write-off of property,
plant and equipment
Unrealised loss on fair value measurement of
derivatives
Unrealised gain on foreign exchange
Employee benefit expenses
17
Dividend income
Interest income
Finance costs
(Increased) decreased in operating assets
Trade and other current receivables
Inventories
Value added tax receivables
Other current assets
Other non-current assets
Increased (decreased) in operating liabilities
Trade and other current payables
Other current liabilities
Payments on employee benefit obligations
17
Net cash generated from (used in) operating activities
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Consolidated
2021
2020

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020

7,021

(304,053)

(1,524)

(290,756)

(16,342)
177,010
83
-

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

(16,342)
178,404
83
-

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

1,011

5,925

1,010

5,923

16,131
(3,752)
13,199
(131)
22,006

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

16,131
(3,752)
13,199
(180)
22,006

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

(103,269)
100,782
4,795
86
640

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

(103,019)
100,790
4,795
(58)
380

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

52,297
1,386
(10,957)

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

56,326
904
(10,957)

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

261,996

(7,673)

258,196

6,264
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONT.)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021
Notes
Cash flows from investing activities :
Cash received from repayment of
loan to a subsidiary
5
Proceeds from disposals of property,
plant and equipment
Purchase of property, plant and equipment
Purchase of intangible assets
Dividend received
5
Interest received
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities :
Cash received from short-term borrowings
from financial institutions
28
Repayment of short-term borrowings
from financial institutions
28
Cash received from long-term borrowings
from financial institutions
28
Repayment of long-term borrowings
from financial institutions
28
Cash paid for lease liabilities
11, 28
Dividend paid
21
Interest paid
Net cash generated from (used in) financing activities
Effect from foreign exchange in cash and
cash equivalents
Currency translation differences
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, opening balance
Cash and cash equivalents, closing balance

6

Supplementary information for cash flows
Non-cash transactions
Investing activities:
Purchase of property, plant and equipment unpaid
Financing activities :
Acquisition of right-of-use assets under lease contracts 11
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(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020

Consolidated
2021
2020

-

-

-

6,500

37
(116,111)
(2,337)
131
(118,280)

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

37
(116,111)
(2,337)
182
(118,229)

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

660,000

450,000

660,000

450,000

(810,000)

(315,000)

(810,000)

(315,000)

-

200,000

-

200,000

(20,424)
(21,918)
(192,342)

(2,292)
(18,413)
(12,159)
(24,155)
277,981

(20,424)
(21,918)
(192,342)

(2,292)
(18,413)
(12,159)
(24,155)
277,981

3,537
2,172

1,607
1,159

3,537
-

1,607
-

(42,917)
102,676
59,759

51,383
51,293
102,676

(48,838)
88,469
39,631

74,778
13,691
88,469

6,057

15,266

6,057

15,266

3,064

11,748

3,064

11,748
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021
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:
75/3 and 75/88-91 Ocean Tower II, 12th and 34th 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
Office :

For reporting purpose, the Company and its subsidiaries 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)
The Coronavirus disease 2019 pandemic has slowed down the economic recovery, adversely impacting
most businesses and industries. This situation may affect the results of operations of business. Nevertheless,
the management of the Group has continuously monitored ongoing developments and regularly assess the
financial impact in respect of the valuation of assets, provisions 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.

237

Form 56-1 One Report 2021

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.
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 standard and
interpretations which are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2021. 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.
The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on
the financial statements in the current year.
3.3 Financial reporting standards that become effective in the future
The Federation of Accounting Professions has issued several revised financial reporting
standards and has been published in the Government Gazette, which are effective for fiscal years
beginning on or after 1 January 2022. 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 for some financial reporting standards,
providing temporary reliefs or temporary exemptions for users.
The Group has assessed that these revised standards will not have any significant impact on
the financial statements in the year when they are adopted.
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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.
4.3 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.
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4.4 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.
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.
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4.5

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 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.
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4.6 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 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
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.
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4.7 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 is 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.
4.8 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 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.
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4.9

Financial instruments
Classification and measurement of financial assets
Financial assets are classified, at initial recognition, as to be subsequently measured at
amortized cost, fair value through other comprehensive income, or fair value through profit or loss.
The classification of financial assets at initial recognition is driven by the Group’s business model
for managing the financial assets and the contractual cash flows characteristics of the financial
assets.
Equity instruments can be classified and cannot be changed by two types of measurement
which are measuring fair value through profit or loss or measuring fair value through other
comprehensive income that without recycling to profit or loss.
The initial recognition of financial assets that are not measured at fair value through profit or
loss with fair value plus or deduct transaction cost directly related to the acquisition or issuance.
Financial assets that are measured at fair value through profit or loss, transaction costs of financial
assets are recognized as expense in profit or loss. However, trade receivables, that do not contain a
significant financing component are measured at the transaction price.
Subsequent measurement of debt instruments by 3 methods depends on the classification of
debt instruments.
- Financial assets measured at amortized cost when financial assets are held to receive cash
flow under the agreement and condition of the agreement of the financial assets that
generate cash flow to pay the principal and interest from the principal balance on the
specified date only. Such financial assets have to be calculated using the effective rate and
are subject to impairment assessment. Profit or loss arising from derecognized, modified or
impaired will be recognized in profit or loss.
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income when financial
assets are held to receive cash flow under the agreement and to sell financial assets and the
agreement condition of financial assets generating cash flow that only pays the principal
and interest from the principal balance on the specified date. The change of value of
financial assets is recognized through other comprehensive income except loss on
impairment and interest income and gain and loss on exchange rate are recognized as profit
or loss upon recognized of financial assets. Earning or deficit previously recognized in other
comprehensive income has to be reclassified into profit or loss. Such financial asset has to
be calculated using the effective interest rate same as financial assets measured at amortized
cost.
- Financial assets measured at fair value through profit or loss when financial assets that do
not meet the criteria for amortized cost or financial assets measured at fair value through
other comprehensive income will be presented in the statement of financial position at fair
value by recognizing the net change of fair value in profit or loss.
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Subsequent valuation of equity instruments must present equity instruments using the fair
value and record profit/loss from change in fair value through profit or loss or other comprehensive
income depending on equity instruments classification.
Classification and valuation of financial liabilities
The Group is recognized initially of financial liabilities at fair value net of transaction costs
and classified as financial liabilities as financial liabilities subsequently measured at amortized cost
using the effective rate. The amortized cost is calculated taking into account fees or costs that are
an integral part of the effective rate. Amortization by the effective rate is presented as part of
financial costs in profit or loss.
Derivative
Derivative is recognized at fair value and measured fair value at the end of the reporting period.
Profit or loss from fair value remeasurement is recognized in profit or loss immediately unless that
derivative is used for hedge.
Derecognition of financial instruments
Financial assets will be derecognized from the account when the right to receive cash flow
of such asset has ended or when the right to receive cash flow of the assets is transferred including
upon the transfer of all risk and consideration of that asset or transfer of internal control in that asset
although there is no transfer or maintaining of nearly all risk and consideration of such asset.
Financial liabilities will be derecognized from the account when the obligation of such
liabilities has been complied, the obligation is cancelled or the obligation has ended. In case existing
financial liabilities are changed to new liabilities from one single lender with considerably different
requirements or there is a significant amendment in the requirements of existing liabilities, these
are considered as recognition old liabilities and recognizing new liabilities by recognizing the
difference of such carrying value under profit or loss.
Impairment of financial assets
Expected credit loss for financial assets measured at amortized cost or debt instrument
financial asset measured at fair value through other comprehensive income and assets arising from
credit facility obligation and financial guarantee agreement are assessed without having to wait for
the credit event to occur first. The Group uses the general approach in considering the allowance
for loss on impairment. For trade receivables, the Group applies a simplified approach in calculating
ECLs. The Group recognizes a loss based on lifetime ECLs at each reporting date. It is based on its
historical credit loss experience and adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and
the economic environment.
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Offset of financial instruments
Financial assets and liabilities will be offset and presented at net balance in the statement of
financial position in the case legally enforced in offsetting the recognized amount. The Group
intends to pay the net balance or intends to receive assets and settle payment of liabilities at the
same time.
4.10 Leases
At inception of a contract, the Group assesses 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.
where a Group company is the lessee
The Group assesses the lease term for the non-cancellable period as stipulated in lease
contract or the remaining period of active leases 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 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.
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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 applies 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.
4.11 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.
4.12 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
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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.
4.13 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 operates 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.
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4.14 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.
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.
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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 recognizes 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.
4.15 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.
4.16 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.
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
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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 determines 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 reassesses 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 uses judgement to select a variety of methods and make
assumptions that are mainly based on market conditions existing at the end of each reporting period.
Details of key assumptions used are included in Note 27.8.
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.
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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.
Estimating the incremental borrowing rate
The Group cannot readily determine the interest rate implicit of the lease. Therefore, the
incremental borrowing rate of the Group is used to discount lease liabilities. The incremental
borrowing rate is the rate of interest that the Group would have to pay for necessary borrowing to
acquire the assets, or assets with close value to right-of-use assets in similar economic environment,
borrowing period and borrowing security.
5. 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, 2021 and 2010 ,
holding 32.82%. The remaining 67.18% is held by individual.
Related parties:
Party
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.

Business
Import and merchandising
household glassware in China
Marketing activities in India

Relationship
Subsidiary

Subsidiary

Ocean Life Insurance Co., Ltd.

Research, development,
and merchandising tableware
products
Life insurance

Ocean Property Co., Ltd.
Siam Mail Order House Co., Ltd.

Real estate
Sales of office equipment and supplies

Ocean Glass Trading India
Private Limited
Crystal Clear Innovation Co., Ltd.
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Subsidiary

The Company’s shareholder
and co-shareholders and
co-director
Co-shareholders
Co-shareholders
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Ocean Group (Thailand) Co., Ltd.
Key management personnel

Legal services

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

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

Pricing policy
Mutually agreed price
Market price
Negotiated agreement
Negotiated agreement
Negotiated agreement
Negotiated agreement
As declared approved paid
Negotiated agreement
As the MLR rate minus a fixed percentage per annum

Sales
Purchase of office equipment and supplies
Website development and maintenance fee
Commissions
Rental expenses and service fees
Loans
Dividend
Interest income
Interest expense

The following material transactions were carried out with related parties during the years ended
December 31, 2021 and 2020.
5.1 Sales of goods
Consolidated
2021
2020

Sales of goods:
Subsidiaries
Related companies

109
109

136
136

5.2 Other income
Consolidated
2021
2020

Dividend income:
Subsidiaries
Interest income:
Subsidiaries
253

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020
2,543
109
2,652

2,955
136
3,091

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020

-

-

-

-

-

94

9,655
129
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5.3 Purchase of goods and expenses

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020

Consolidated
2021
2020

Purchase of office equipment and supplies:
Related companies
Website development fee:
Subsidiaries

11

111

-

-

-

30

111

5,600
(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020

Consolidated
2021
2020

Website maintenance fee:
Subsidiaries
Legal service fee:
Related companies
Commission:
Subsidiaries
Rental expenses and service fee:
Related companies
Less effects of the adoption of TFRS 16
Rental expenses and service fee presented in
the statement of comprehensive income
Interest expense:
Related companies

11

250

750

30

59

59

-

-

23,273

10,342

14,958
(14,360)

16,199
(14,682)

14,958
(14,360)

16,199
(14,682)

598

1,517

598

1,517

574

984

574

984

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.
5.4 Outstanding balances with related parties as at December 31, 2021 and 2020

Trade receivables
Subsidiaries
Related companies

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020

Consolidated
2021
2020

Other current receivables
Subsidiaries
Other current payables
Subsidiaries
Related companies

254

-

15
15

-

-

512
512

677
677

-

15
15
1
1

3
3

8,283
512
8,795

3,523
677
4,200
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Lease liabilities
Related companies

8,892
8,892

22,556
22,556

8,892
8,892

22,556
22,556

5.5 Key management compensation
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated / The Company Only
2021
2020
33,350
32,735
2,007
2,372
2
2
35,359
35,109

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

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated
2021
2020
-

Beginning balance
Increase loan
Repayments
Ending balance

The Company Only
2021
2020
3,500
10,000
(6,500)
3,500
3,500

Crystal Clear Innovation Co., Ltd. entered into an agreement with the Company for shortterm 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.
6. CASH AND CASH EQUIVALENTS
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated
2021
2020
Cash on hand
Deposits at banks - current
Deposits at banks - savings
Total

78
28,845
30,836
59,759

269
5,260
97,147
102,676

The Company Only
2021
2020
73
24,800
14,758
39,631

Savings accounting carries interest rate at the floating rates which are set by the bank.
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191
3,439
84,839
88,469
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7. TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES

Trade receivables :
- other parties
- related parties (Note 5.4)
Less Allowance for expected credit losses

Consolidated
2021
2020

Advance payment
Prepayment
Other receivables :
- other parties
- related parties (Note 5.4)
Less Allowance for expected credit losses

(Unit : Thousand Baht)

The Company Only
2021
2020

233,624
(775)
232,849
15,012
10,314

135,571
15
(692)
134,894
12,483
7,997

233,624
(775)
232,849
14,963
10,209

135,571
15
(692)
134,894
12,438
8,138

880
(107)
26,099
258,948

682
(107)
21,055
155,949

880
1
(107)
25,946
258,795

682
3
(107)
21,154
156,048

Trade receivables as at December 31, 2021 and 2020 were analysed as follows:

Not yet due
Overdue:
Up to 3 months
Over 3 - 6 months
Over 6 - 12 months
Over 12 months
Total
Less Allowance for expected credit losses
Trade receivables - net

Consolidated
2021
2020
179,616
107,875
49,110
1,544
2,588
766
233,624
(775)
232,849

24,235
2,709
767
135,586
(692)
134,894

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020
179,616
107,875
49,110
1,544
2,588
766
233,624
(775)
232,849

24,235
2,709
767
135,586
(692)
134,894

Outstanding receivables from related parties as at December 31, 2021 and 2020 were analysed as follows:

Not yet due
Overdue:
Up to 3 months
Over 3 - 6 months
Over 6 - 12 months
Over 12 months
Total

Consolidated
2021
2020
15
-

256

-

15

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020
15
-

-

15
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8. INVENTORIES

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

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020
393,385
482,388
48,172
44,630
8,493
4,644
86,137
99,411
142,707
152,595
194,953
189,453

Consolidated
2021
2020
393,447
482,442
48,172
44,630
8,493
4,644
86,137
99,411
142,707
152,595
194,953
189,453
1,130
875,039

2,646
975,821

1,130
874,977

2,646
975,767

(48,059)
826,980

(64,401)
911,420

(48,059)
826,918

(64,401)
911,366

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
2021
2020
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance

64,401
5,361
(21,703)
48,059

24,428
47,102
(7,129)
64,401

9. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
The subsidiaries are:
Company’s name
Ocean Glass Trading (Shanghai) Company Limited
Ocean Glass Trading India Private Limited
Crystal Clear Innovation Co., Ltd.

Country of
incorporation
China
India
Thailand
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Ownership
(%)
2021
2020
100.00
100.00
99.99
99.99
99.99
99.99
Total

Cost
(Thousand Baht)
2021
2020
5,636
5,636
264
264
100
100
6,000
6,000
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10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated
Balance per book
as at January
1, 2021

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

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

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

Total
Property, plant and equipment - net

Additions

Deductions

Transferred in
(Transferred out)

Translation
difference

Balance per book
as at December
31, 2021

21,920
916,080
938,000

-

-

-

-

21,920
916,080
938,000

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

6,131
1,140
-

(35,271)
(99,963)
(9,313)
-

152,271
827
-

-

593,126
3,624,789
102,401
8,424

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

114,897
122,168

(144,547)

(153,098)
-

-

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

(15,778)
(129,142)
(5,170)
(1,604)
(151,694)

35,270
98,972
9,257
143,499

-

-

107

107

(105)
(105)

136,953
4,465,693
5,403,693
(422,935)
(2,713,852)
(96,539)
(4,525)
(3,237,851)
2,165,842

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated
Balance per book
as at January
1, 2020

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

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

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

Total
Property, plant and equipment - net

Additions

21,920
657,510
679,430

258,570
258,570

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

7,624
1,709
3,956

25,652
4,307,309
4,986,739
(426,392)
(2,597,007)
(99,204)
(4,788)
(3,127,391)
1,859,348

Deductions

Translation
difference

-

-

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

1,430
69,581
2,394
-

-

222,907
236,196

(55,602)

(73,405)
-

-

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

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

258

-

Transferred in
(Transferred out)

-

-

-

Balance per book
as at December
31, 2020

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

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

62

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

(57)
(57)

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

The Company Only
Balance per book
as at January
1, 2021

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

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

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

Additions

Deductions

Transferred in
(Transferred out)

Balance per book
as at December
31, 2021

21,920
916,080
938,000

-

-

-

21,920
916,080
938,000

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

6,131
1,140
114,897
122,168

(35,271)
(99,963)
(9,243)
(144,477)

152,271
827
(153,098)
-

593,126
3,624,786
101,581
8,424
136,953
4,464,870
5,402,870

(442,427)
(2,683,681)
(99,759)
(2,921)
(3,228,788)
2,196,391

(15,778)
(129,142)
(5,164)
(1,604)
(151,688)

35,270
98,972
9,188
143,430

-

(422,935)
(2,713,851)
(95,735)
(4,525)
3,237,046
2,165,824
(Unit : Thousand Baht)

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

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

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

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

Additions

Deductions

Transferred in
(Transferred out)

Balance per book
as at December
31, 2020

21,920
657,510
679,430

258,570
258,570

-

-

21,920
916,080
938,000

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

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

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

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

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

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

(16,035)
(127,086)
(5,985)
(1,502)
(150,608)

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

-

(442,427)
(2,683,681)
(99,759)
(2,921)
(3,228,788)
2,196,391
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The gross carrying amount of fully depreciated plant and equipment that were still in use as at
December 31, 2021 amounted to Baht 1,889.31 million (December 31, 2020 : Baht 1,993.86 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 27.8.
In 2021 and 2020, the Company recorded interest as part of the cost assets of Baht 3.22 million
and Baht 1.32 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 2.40% per annum and 3.09% per annum, respectively.
11. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES
Right-of-use assets
The carrying amounts of right-of-use assets and the movement for the year ended December 31,
2021 and 2020 are presented below.
(Unit : Thousand Baht)
Balance per book
as at January
1, 2021
At cost
Building
Vehicles
Total
Less Accumulated depreciation
Building
Vehicles
Total
Right-of-use assets - net

Consolidated /The Company Only
Transactions during the year
Addition/
Change in
Transfer-in
Reassessment
conditions/
(Transfer-out)
lease term
written-off

39,797
17,558
57,355

477
2,612
3,089

-

(13,620)
(4,876)
(18,496)
38,859

(14,042)
(6,395)
(20,437)

-

260

(565)
(565)
565
565

Balance per book
as at December
31, 2021

-

39,709
20,170
59,879

-

(27,097)
(11,271)
(38,368)
21,511
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(Unit : Thousand Baht)
Balance per book
as at January
1, 2020
At cost
Building
Vehicles
Total
Less Accumulated depreciation
Building
Vehicles
Total
Right-of-use assets - net

Consolidated /The Company Only
Transactions during the year
Addition/
Change in
Transfer-in
reassessment
conditions/
(Transfer-out)
lease term
written-off

(498)

40,150
5,952
46,102

145
11,606
11,751

-

46,102

(14,118)
(4,876)
(18,994)

-

(498)
498
498

Balance per book
as at December
31, 2020

-

39,797
17,558
57,355

-

(13,620)
(4,876)
(18,496)
38,859

The Group lease several assets including buildings and vehicles of which average lease term during 3 years.
The following are the amounts recognised in the statement of comprehensive income for the years
ended December 31, 2021 and 2020 are presented below.
Consolidated
2021
2020
20,437
18,994
991
1,437
3,428
7,009

Depreciation of right-of-use assets
Interest expenses on lease liabilities
Expenses relating to short-term leases
Expenses relating to leases of
Low-value assets

3,440
28,296

1,460
28,900

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020
20,437
18,994
991
1,437
1,936
5,789
3,440
26,804

1,460
27,680

For the years ended December 31, 2021 and 2020, the total cash outflow for leases on consolidated
and the Company only amount to Baht 21,415 million and Baht 19,850 million, respectively.
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Lease liabilities
The carrying amounts of lease liabilities and the movement for the year ended December 31,
2021 are presented below.
(Unit : Thousand
Baht)
Consolidated /
The Company Only
As at January 1, 2021
35,401
Additions
3,064
Accretion of interest
991
Payments
(21,415)
As at December 31, 2021
18,041
Less: Current portion
(14,862)
Lease liabilities - net of current portion
3,179
12. INTANGIBLE ASSETS
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated

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

Balance per book
as at January
1, 2021

Additions

66,774

494

(5,530)

66,774

1,843
2,337

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

(4,879)
-

(5,530)
5,530
-

262

Deductions

Transferred in
(Transferred out)

336
(336)
-

Translation
difference

114
114
(114)
-

Balance per book
as at December
31, 2021
62,188
1,507
63,695
(51,039)
(4,200)
8,456
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(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
Balance per book
as at January
1, 2020
At cost
Computer software
Computer software installation
Total
Less Accumulated amortization
Less Allowance for impairment loss
Computer software - net

64,026
630
64,656
(46,488)
18,168

Additions

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

Deductions

Transferred in
(Transferred out)

Translation
difference

Balance per book
as at December
31, 2020

-

738
(738)
-

55
-

66,774
66,774

-

-

(49)
-

55

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

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only

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

Balance per book
as at January
1, 2021

Additions

Deductions

Transferred in Balance per book
(Transferred out) as at December
31, 2021

72,452
72,452

494
1,843
2,337

(5,530)
(5,530)

336
(336)
-

67,752
1,507
69,259

(51,308)
(4,200)
16,944

(6,279)
-

5,530
-

-

(52,057)
(4,200)
13,002

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

62,759
2,030
64,789
(45,711)
19,078
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The Company Only
Additions
Deductions
Transferred in
(Transferred out)
1,955
5,708
7,663
(5,597)
(4,200)

-

7,738
(7,738)
-

Balance per book
as at December
31, 2020
72,452
72,452
(51,308)
(4,200)
16,944
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13. SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

Promissory note
Total

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/ The Company Only
2021
2020
640,000
790,000
640,000
790,000

As at December 31, 2021 and 2020, short-term loans from local financial institution denominated
in Thai Baht, due within 6 months and bear interest rate of 1.40% to 3.90% per annum. (2020 : interest
rate of 1.35% to 3.85% 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 27.8.
14. TRADE AND OTHER CURRENT PAYABLES
(Unit : Thousand Baht)

Trade payables - other parties
Other payables - other parties
- related parties
(Note 5.4)
Advances from customers
Accrued energy expenses
Accrued commission and rebate
Accrued salary and bonus expenses
Other accrued expenses
Total

Consolidated
2021
2020
136,741
78,908
36,620
39,194
512
18,376
12,516
17,159
8,972
21,146
252,042

264

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

The Company Only
2021
2020
136,741
78,908
36,299
38,941
8,795
16,667
12,516
17,366
8,972
19,984
257,340

4,200
16,679
11,889
7,557
2,222
34,875
195,271
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15. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

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

Maturity of long-term loans:

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/ The Company Only
2021
2020
300,000
102,292
200,000
(2,292)
300,000
300,000
(67,200)
232,800
300,000

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/ The Company Only
2021
2020
67,200
232,800
300,000
300,000
300,000

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

Long-term loans from financial institutions
As at December 31, 2021, 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 June 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, 2021, the total outstanding loan is Baht 300 million. (2020 : Baht 300
million)
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2)

Loan facilities of Baht 12 million
On May 12, 2016, the Company entered into an agreement with another local bank for a longterm loan facility denominated in Thai Baht of Baht 12 million. The loan has a purpose for working
capital in saving energy project according to condition of Department of Alternative Energy
Development and Efficiency. The Company is required to drawdown within December 31, 2016
and repay in 5 years, by September 30, 2020. The Company is required to repay the principal in
quarterly instalments. Interest is payable on a monthly basis and is calculated at a fixed rate until
the maturity of the agreement. Then, the Company drawdown this loan as conditions in the amount
Baht 12 million.
The Company has fully paid of principle and interest on September 30, 2020.

The interest rate exposure on the long-term loan comprises the following:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/ The Company Only
2021
2020
Long-term loans
at floating rates

300,000
300,000

300,000
300,000

The long-term loans from financial institutions with MLR rate minus fixed rate specified in the
agreement, the fair values approximate the carrying amounts. Fair value hierarchy in level 2 as described
in Note 27.8.
16. 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% to 25.17% for the subsidiaries.
Deferred tax assets (liabilities) in the statement of comprehensive income for the year ended
December 31, 2021 and 2020 are attributed to the following items:
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Balance per book
as at January
1, 2021
Deferred tax assets:
Allowance for expected credit losses
Allowance for the decline in value of inventory,
slow-moving and obsolete inventories
Allowance for impairment loss on computer software
Net refundable liabilities in goods expected to be
returned by customers
Employee benefit obligations
Loss on fair value measurement of derivatives
Tax losses
Lease liabilities
Accrued tax rebate from export sales
Total
Offset taxes from the same taxation authority
Net deferred tax assets

596

16

-

612

12,880
840

(3,268)
(840)

-

9,612
-

580
19,212

(323)
448
3,226
(11,220)
3
(13)
(11,971)

-

257
19,660
3,226
37,606
119
71,092
(71,092)
-

8,425
8,425

-

(80,369)
(183,216)
(263,585)
71,092
(192,493)

-

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

Deferred tax liabilities:
Book depreciation under taxable depreciation
Gains on land revaluation
Total
Offset taxes from the same taxation authority
Net deferred tax liabilities

(88,794)
(183,216)
(272,010)
83,050
(188,960)

Balance per book
as at January
1, 2020
Deferred tax assets:
Allowance for expected credit losses
Allowance for the decline in value of inventory,
slow-moving and obsolete inventories
Allowance for impairment loss on computer software
Net refundable liabilities in goods expected to be
returned by customers
Employee benefit obligations
Tax losses
Lease liabilities
Accrued tax rebate from export sales
Total
Offset taxes from the same taxation authority
Net deferred tax assets
Deferred tax liabilities:
Book depreciation under taxable depreciation
Gains on land revaluation
Total
Offset taxes from the same taxation authority
Net deferred tax liabilities
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(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
Revenue (expenses) during the year
Balance per book
In profit or loss
In other
as at December
comprehensive
31, 2021
income

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
Revenue (expenses) during the year
Balance per book
In profit or loss
In other
as at December
comprehensive
31, 2020
income

-

596

-

596

4,931
-

7,949
840

-

12,880
840

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

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

(2,739)
(2,739)

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

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

4,766
4,766

(51,714)
(51,714)

-

(88,794)
(183,216)
(272,010)
83,050
(188,960)
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(Unit : Thousand Baht)
Balance per book
as at January
1, 2021
Deferred tax assets:
Allowance for expected credit losses
Allowance for the decline in value of inventory,
slow-moving and obsolete inventories
Allowance for impairment loss on computer software
Net refundable liabilities in goods expected to be
returned by customers
Employee benefit obligations
Loss on fair value measurement of derivatives
Tax losses
Lease liabilities
Total
Offset taxes from the same taxation authority
Net deferred tax assets
Deferred tax liabilities:
Book depreciation under taxable depreciation
Gains on land revaluation
Total
Offset taxes from the same tax unit
Net deferred tax liabilities

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

Balance per book
as at December
31, 2021

596

16

-

612

12,880
840

(3,268)
(840)

-

9,612
-

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

(323)
448
3,226
(11,220)
3
(11,958)

-

257
19,660
3,226
37,606
119
71,092
(71,092)
-

(88,794)
(183,216)
(272,010)
83,050
(188,960)

8,425
8,425

-

(80,369)
(183,216)
(263,585)
71,092
(192,493)

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

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

Balance per book
as at December
31, 2020

-

596

-

596

4,931
-

7,949
840

-

12,880
840

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

580
(3,968)
48,826
116
54,939

(2,739)
(2,739)

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

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

4,766
4,766

(51,714)
(51,714)

(88,794)
(183,216)
(272,010)
83,050
(188,960)

Deferred tax assets and temporary differences are recognised if the realisation of the tax benefit is
probable.
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17. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS
The Group has obligations for employee benefits as follows :

Defined benefit obligations, at the beginning of the year
Include in profit or loss:
Current service cost
Interest on obligation
Include in other comprehensive income
(Gain) loss on re-measurements of defined benefit plans
- Demographic assumptions
- Financial assumptions
- Experience adjustment
Benefit paid
Defined benefit obligations, at the end of the year
Principal actuarial assumptions at the reporting date

Discount rate
Salary increase rate
Employee turnover rate
Mortality rate
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(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/The Company Only
2021
2020
96,059
129,594
12,049
1,150
13,199

11,687
1,050
12,737

-

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

(10,957)
(10,957)

(32,575)
(32,575)

98,301

96,059

Percentage
Consolidated/The Company Only
2021
2020
1.20
1.20
4.00
4.00
0.00 - 16.00
0.00 - 16.00
(classification of age) (classification of age)
100% of Thai
100% of Thai
mortality table 2017
mortality table 2017
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Sensitivity analysis
The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of longterm employee benefit obligations as at December 31, 2021 are summarized below:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/The Company Only
1% increase
1% decrease
(7,483)
8,518
7,957
(7,113)
(7,904)
4,821
367
(365)

Discount rate
Salary increase rate
Employee turnover rate
Mortality rate
Expected maturity analysis of retirement

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/The Company Only
2021
2020
4,436
14,071
39,413
30,884
330,962
343,927
374,811
388,882

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

18. LEGAL RESERVE
Under the Public Limited Company Act, B.E. 1992, 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.
19. INCOME TAX EXPENSES (INCOME)
19.1 Major components of income tax expenses (income)
For the years ended December 31, 2021 and 2020 consisted of :
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(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
2021
Income tax expense shown in profit or loss :
Current tax expense:
Income tax expense for the year
Deferred tax expense (income) :
Changes in temporary differences relating
to the original recognition and reversal
Total
Income tax expense in relation to components of
other comprehensive income :
Deferred tax expense :
Gain on re-measurements of defined benefit plans
Gains on land revaluation
Total

The Company Only
2021
2020

2020

455

753

-

191

3,546
4,001

(58,911)
(58,158)

3,533
3,533

(59,705)
(59,514)

-

2,739
51,714
54,453

-

2,739
51,714
54,453

19.2 A numerical reconciliation between the income tax expense, the average effective tax rate and the
applicable tax rate
For the years ended December 31, 2021 and 2020.
Consolidated

Accounting profit (loss) before tax expense for the year
Tax expense (income) at the applicable tax rate
Reconciliation items:
Tax effect of expenses that are not deductible in
determining tax profit:
- Expenses not allowed as expenses in determining
taxable profit
Tax effect of income or profit that are not required in
determining taxable profit and expenses deducted as
expenses added in taxable
Effect of deferred tax from tax rates for the subsidiaries
Total reconciliation items
Tax expense (income) at the average effective tax rate
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2021
Tax amount
(Thousand Baht)
7,021
1,404

2020
Tax rate
Tax amount
Tax rate
(%)
(Thousand Baht)
(%)
(304,053)
20.00
(60,811)
20.00

4,813

68.56

3,399

(1.12)

(2,139)
(77)
2,597
4,001

(30.47)
(1.10)
36.99
56.99

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

1.31
(1.06)
(0.87)
19.13
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The Company only

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

2021
2020
Tax amount
Tax rate
Tax amount
Tax rate
(Thousand Baht)
(%)
(Thousand Baht)
(%)
(1,524)
(290,756)
(305)
20.00
(58,151)
20.00

4,813

(315.84)

2,077

(0.71)

(975)
3,838
3,533

64.00
(251.84)
(231.82)

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

1.18
0.47
20.47

20. 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, 2021 and 2020, the Company and
subsidiaries’s debt-to-equity ratio was 0.83:1 and 0.88:1, respectively.
According to the separate balance sheet as at December 31, 2021 and 2020, the Company’s debt-toequity ratio was 0.84:1 and 0.88:1, respectively.
21. 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.
22. BASIC EARNINGS (LOSSES) PER SHARE
Basic earnings (losses) per share is calculated by dividing the net profit (loss) 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, 2021 and 2020. The Group has no financial instruments and other agreements
generated the equivalent ordinary shares.
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23. EXPENSES BY NATURE
The following significant expenditure items for the years ended December 31, 2021 and 2020 classified
by nature, have been charged in profit before income tax:

Changes in finished goods and work in
process
Raw material and consumables used
Employee expenses
Energy expenses
Depreciation and amortisation
Repair and maintenance expenses
Foreign exchange loss
Other expenses

Consolidated
2021
2020
69,839
97,362
269,379
358,672
276,376
177,010
94,214
26,562
266,305
1,538,357

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

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020
69,847
97,200
269,379
346,797
276,328
178,404
94,081
25,350
285,931
1,546,117

184,817
373,071
160,570
175,199
57,004
58,570
281,053
1,387,484

24. 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, 2021 and 2020, the Company contributed to the fund totaling Baht 8.42 million and
Baht 9.86 million, respectively.
25. 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
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As a promoted company, the Company must comply with certain conditions and restrictions
provided under the promotion certificate.
26. SEGMENT INFORMATION
The principal activities of the Group is manufacturing and selling table glassware. Accordingly, the
management considers that the Group operations in a single line of business. The Group has manufacturing
facilities in Thailand and reports its segment information as distribution market in domestic and overseas
markets. The chief operating decision-maker reviews operating results in the same dimension as presented
on the financial information.
Sales by geographic for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

Domestic sales
Export sales
Total

Consolidated
2021
2020
312,151
331,451
1,233,145
780,224
1,545,296
1,111,675

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020
312,151
331,430
1,232,312
776,167
1,544,463
1,107,597

27. FINANCIAL INSTRUMENTS
27.1 Financial assets and financial liabilities
As at December 31, 2021 and 2020, the Group’s management has assessed which business
models applied to the financial assets and liabilities held by the Group has classified and measured
the financial assets and liabilities at the amortized cost except derivative assets and liabilities to be
measured at fair value.
27.2 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.
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27.3 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.
Entities in the Group uses 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, 2021 and 2020, the Company has significant exchange rate risk related to
transactions in foreign currencies. The balances of foreign currency denominated financial assets
and liabilities are as follows:
Financial assets

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

USD
EUR
CNY
JPY
INR

2021
9,913
186
10,440
6,005
14,727

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

Financial assets

2021
7,766
21
1,954
1,728

2020
77
144
1,327
610

2021
32.5737
37.4396
5.2199
0.2884
0.4478

2020
29.9083
36.9664
4.5611
0.2869
0.3877

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

USD
EUR
CNY
JPY
INR

2021
9,913
186
6,363
6,005
-

2020
562
89
7,353
4,214
-

2021
7,766
21
1,735
224
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2020
77
144
1,062
-

2021
32.5737
37.4396
5.2039
0.2884
0.4598

2020
29.9083
36.9664
4.5634
0.2869
-
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Forward foreign exchange contracts
The Group had 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, 2021, the Company had forward foreign exchange contracts with
maturities of less than 1 year as follows:

Forward foreign exchange contracts
USD 7.63 million (Baht 31.03 - 31.91 per USD 1)

(Unit : Million Baht)
Fair value
Consolidated /The Company Only
2021
16.13

27.4 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.
27.5 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.
27.6 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.
27.7 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.
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27.8 Fair Value of Financial Instruments
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).
Level 3 : Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that
is, unobservable inputs).
As at December 31, 2021, the Group had the assets and liabilities that were measured at
fair value using different levels of inputs as follows:
Level 1
Assets measured at fair value
Land
Liabilities measured at fair value
Forward foreign exchange contracts

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/The Company Only
Level 2
Level 3
Total

-

938,000

-

938,000

-

16,131

-

16,131

During the current period, there were no transfers within the fair value hierarchy.
28. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES
Changes in the liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2021 and
2020 are as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Balance
as at January
1, 2021

Cash flows
Increase
(decrease)*

Consolidated/The Company Only
Non-cash transaction
Increase
Translation
Differences
on exchange rate on translation
of financial
statements
-

Balance
as at December
31, 2021

Short-term borrowings from financial institutions

790,000

(150,000)

Long-term borrowings from financial institutions
Lease liabilities

300,000

35,401

(20,424)

3,064

-

-

300,000
18,041

1,125,401

(170,424)

3,064

-

-

958,041

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

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

Balance

Cash flows

as at January
1, 2020

Increase
(decrease)*

Non-cash transaction
Increase

Translation
on exchange rate

Balance
Differences
on translation
of financial
statements

as at December
31, 2020

655,000
102,292
42,066

135,000
197,708
(18,413)

11,748

-

-

790,000
300,000
35,401

799,358

314,295

11,748

-

-

1,125,401

* Financing cash flows included net proceed and repayment cash transactions in the statements of cash flows.

29. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
29.1 Operating lease commitments - where a Group company is the lessee
29.1.1 The Group has entered into a lease agreement for space, office equipment and vehicles,
which is a short-term lease and lease of low-value assets. The future aggregate
minimum lease payments under the lease are as follows:
Consolidated
Not later than 1 year
Later than 1 year and not later
than 5 years
Total

2021
3,368

2020
3,001

3,315
6,683

3,462
6,463

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2021
2020
2,671
2,382
3,315
5,986

3,462
5,844

29.1.2 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.
29.1.3 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.
29.2 Bank guarantees
As at December 31, 2021, the Group had outstanding letters of guarantee of Baht 14.29
million issued by local financial institutions as collaterals for sales of goods and electrical usage
(2020 : Baht 28.29 million).
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29.3 Capital commitments
As at December 31, 2021, the Group had capital commitments amounting to Baht 18.04
million (2020 : Baht 22.53 million).
30. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements were authorized for issue by the Board of Directors of the Company
on February 23, 2022.
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Certification of Information
The Company has reviewed the information on this annual registration statement /annual report with
care and hereby certifies that the information is accurate, complete, not false or misleading, and does not lack
material information that should be notified. In addition, the Company certifies that:
(1) The financial statements and financial information summarized in this annual registration
statement /annual report show material information accurately and completely regarding the financial
condition, the operating results and the cash flows of the Company and the subsidiaries;
(2) The Company has provided an efficient disclosure system to ensure that the material
information of the Company and the subsidiaries is disclosed accurately and completely, and has supervised
compliance with such disclosure system;
(3) The Company has provided an efficient internal control system, supervised compliance with the
system, and submitted the information on the internal control assessment on the latest date available to the
auditor and the Audit Committee on 23 February 2022, which covers deficiencies, significant changes to the
internal control system, and wrongful acts that may affect the preparation of financial report of the Company
and the subsidiaries.
In this regard, as proof that all the documents are identical to those certified by the Company, the
Company has authorized Ms. Rakdee Pakdeechumpol to sign on every page of the documents, and the
absence of the authorized signature of Ms. Rakdee Pakdeechumpol on any document shall be deemed that
such unsigned document has not been certified by the Company.
Name
1. Mr. Kirati Assakul
2. Ms. Jariya Sangchaiya
Authorized person
Name
Mrs. Rakdee Pakdeechumpol

Position
Authorized Director
Authorized Director

Signature
-Signature-Signature-

Position

Signature

Company Secretary

-Signature-
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Attachment 1
Details of directors, executives, controlling persons, the person assigned to take the highest
responsibility in Accounting and Finance, the person assigned to take direct responsibility for
accounting supervision, the Company’s secretary and the representative for contact and coordination
in case of a foreign company
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Directors Profile
Name
Current Position

: Mr. Chakri Chanruangvanich
: - Chairman of the Board
- Nomination and Remuneration Committee Member
Age
: 65 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
: 17 Years (as of 2022)
Positions in Other Listed Companies
: 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
Positions in Non-Listed Companies
: 2018 - 2019
Independent Director, Vice Chairman of the Board, and
Chairman of Audit Committee
Mena Transport Company Limited
Positions in Rival Companies and/or
: None
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
: None
Relationships with Directors or Executives
: None
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Name
Current Position
Age
Nationality
Education

:
:
:
:
:

Training, Seminar

:

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

:
:
:
:

Positions in Non-Listed Companies

:

Positions in Rival Companies and/or
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
Relationships with Directors or Executives

:

Mr. Kirati Assakul
Director
63 Years
Thai
- Master’s Degree in Chemical Engineer
University of Southern California, U.S.A.
- Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
Queen’s University Ontario, Canada
- Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)
- Director Certification Program (DCP 27/2003)
Thai Institute of Directors
9.73 (including shares held by spouse as of 30 December 2021)
August 13, 1993
29 Years (as of 2022)
2010 – Present
Independent Director,
Chairman of Risk Management Committee
Thai Union Frozen Public Company Limited
2016 – Present
Director, Crystal Clear Innovation Company Limited
2013 – Present
Director, Ocean Marina Company Limited
2013 – Present
Director, Ocean Property Company Limited
2010 – Present
Director, Siam Estate Company Limited
2002 – Present
Director, Great Field Company Limited
1998 – Present
Director, Kris & Somalia Company Limited
1996 – Present
Director, Ocean Group (Thailand) Company Limited
1994 – Present
Director, Karate Home Company Limited
1992 – Present
Director, Ocean Holding Company Limited
1988 – Present
Director, Service Leasing Company Limited
1984 – Present
Chairman, Ocean Life Insurance Public Company Limited
2019 – 2021
Deputy Secretary General, The Thai Chamber of
Commerce
None

: None
: Relative with Director
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Name
Current Position

: Mr. Woragan Xuto
: - Independent Director
- Chairman of the Audit Committee
Age
: 68 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
: 15 Years (as of 2022)
Positions in Other Listed Companies
: 2020 – Present Independent Director
Member of the Audit Committee
Member of Nomination and Remuneration Committee
Leo Global Logistics Public Company Limited
Positions in Non-Listed Companies
: 2011 - 2012
Consultant
SCG Chemical Group
2009 - 2011
Managing Director
SCG Experiences Company Limited
2007 - 2008
Director –Distribution
SCG Distribution Company Limited
Positions in Rival Companies and/or
: None
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
: None
Relationships with Directors or Executives
: None
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Name
Current Position

: Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark
: - Independent Director
- Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
- Audit Committee Member
Age
: 61 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
: 17 years (as of 2022)
Positions in Other Listed Companies
: 2021 – Present Independent Director
Member of Nomination and Remuneration Committee
Bangkok Bank PCL
2005 – Present Director
2014 – 2021
Chairman of the Executive Committee
2005 – 2021
Executive Director
Eastern Star Real Estate PCL
2010 – 2018
Member of the Nomination and Compensation Committee
2009 – 2018
Chairman of the Audit Committee
2008 – 2018
Member of the Policy and Strategy Committee
2007 – 2018
Independent Director
2007 – 2018
Member of the Audit Committee
Thai Insurance PCL
Positions in Non-Listed Companies
: 2021 – Present Chairman of the Board
Rajapark Development Co., Ltd.
2020 – Present Director
Narathai Cuisine Co., Ltd.
1998 – Present Managing Director
President Hotel and Tower Co., Ltd.
1996 – Present Chairman of the Board
Unlock Co., Ltd.
1994 – Present Chairman of the Board
NP-Complete Co., Ltd.
1994 – Present Chairman of the Board
Presiplace Five Co., Ltd.
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Positions in Rival Companies and/or
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
Relationships with Directors or Executives

1994 – Present Chairman of the Board
Supremum Co., Ltd.
: None

: None
: None
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Name
Current Position

: Dr. Tatchapol Poshyanonda
: - Independent Director
- Audit Committee Member
Age
: 56 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
: 17 Years (as of 2022)
Positions in Other Listed Companies
: 2020 – Present Independent Director
BEC World Public Company Limited
Positions in Non-Listed Companies
: 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)
2007 – 2019 Director
Cisco Systems South East Asia Company Limited
Positions in Rival Companies and/or
: None
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
: None
Relationships with Directors or Executives
: None
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Name
Current Position

: Mr. Chaipranin Visudhipol
: Independent Director
Audit Committee Member
Age
: 62 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
: 15 Years (as of 2022)
Positions in Other Listed Companies
: 2015 – Present Independent Director
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
Chairman of Corporate Governance Committee
Wave Entertainment PCL
Positions in Non-Listed Companies
: 2021 – Present Chairman
Blue Canvas Co., Ltd.
2015 – Present Director
Index Creative Village Public Co., Ltd.
2010 – Present Honorary President
Advertising Association of Thailand
1991 – Present Chairman
PATOU (1969) Co., Ltd.
1991 – Present Chairman
PATUKAR Co., Ltd.
1997 – 2021
Chairman
TBWA (THAILAND) Co., Ltd.
Positions in Rival Companies and/or
: None
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
: None
Relationships with Directors or Executives
: None
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Name
Current Position
Age
Nationality
Education

:
:
:
:
:

Training, Seminar

:

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

:
:
:
:

Positions in Non-Listed Companies

:

Positions in Rival Companies and/or
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
Relationships with Directors or Executives

:

Mr. Matthew Kichodhan
Independent Director
55 Years
Thai
- MSc. (Management) Imperial College,
University of London, England
- Bachelor of Commerce,
University of Toronto, Canada
- Director Certification Program (DCP 95/2007)
- Director Accreditation Program (DAP 57/2006)
Thai Institute of Directors Association
- Certificate of Capital Market Academy Leadership Program (CMA 19)
Capital Market Academy
None
February 27, 2007
15 Years (as of 2022)
2013 – Present Chairman and Chief Executive Officer
Wave Entertainment Public Company Limited
2007 – Present Director
BEC World Public Company Limited
2017 – Present Director
BBGI Company Limited
None

: None
: None
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Name
Current Position

: Mr. Naputt Assakul
: Director
Nomination and Remuneration Committee Member
Age
: 45 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 (as of 30 December 2021)
First Appointment Date
: June 10, 2002
Years of Directorship
: 20 Years (as of 2022)
Positions in Other Listed Companies
: None
Positions in Non-Listed Companies
: 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
Positions in Rival Companies and/or
: None
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
: None
Relationships with Directors or Executives
: Relative with Director
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Name
Current Position
Age
Nationality
Education

:
:
:
:
:

Ms. Jariya Sangchaiya
Managing Director
55 Years
Thai
- Master’s Degree in Business Administration
National Institute of Development Administration
- Master’s Degree in Environmental Engineering
Colorado State University, U.S.A.
- Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
Chulalongkorn University

Training, Seminar

: - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 2021)
Thai Institute of Directors
- 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
: None
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years
: None
Relationship with Director or Executives
: None
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Executives Profile
Name
Current Position
Age
Education

:
:
:
:

Training, Seminar

: - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 2021)
Thai Institute of Directors
- AI & IOT Summit 2020
Thai Digital Technology and User Group Association and Ministry of
Digital Economy and Society
- Director Certification Program (DCP 258/2018)
Thai Institute of Directors
- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Licensed Program of SCQuARE International organized by Simplework
- Total Quality Management
AOTS Japan
2016 – 2017
Deputy Managing Director – Manufacturing
2013 – 2016
Executive Director, Manufacturing
Ocean Glass Public Company Limited
2012 – 2013
Operation Director
2004 – 2011
Product Development and Quality Assurance Manager
Thai Glass Industries Public Company Limited
: None
: None
: None

Work Experiences

Proportion of Shareholding in the Company (%)
Illegal Activities During the Last 10 Years
Relationship with Director or Executives

Ms. Jariya Sangchaiya
Managing Director
55 Years
- Master’s Degree in Business Administration
National Institute of Development Administration
- Master’s Degree in Environmental Engineering
Colorado State University, U.S.A.
- Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
Chulalongkorn University
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Name
Current Position
Age

: Dr. Uday Verma
: Executive Director – Customer and Channel Development
: 49 Years

Education

: - Ph.D. in Development Administration (2022)
SSRU, Bangkok, Thailand
- Digital Marketing Stragegy Certification (2018)
Harvard, Boston, MA, U.S.A.
- MBA in Finance & Management (2001)
Louisiana Tech University, LA, U.S.A.
- Bachelor’s Degree in Humanities (1993)
JNU, New Delhi, India
: - Advanced Leadership Training
Carnegie Institute
- 7 Habits of Highly Successful People
Franklin Covey Institute
- Retail Management Certification
Walton Institute of Retail
- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Licensed Program of SCQuARE International
: 2014 – 2016
Director – Sales & Marketing
Maxus Coral, Dubai, UAE
2001 – 2014
Walmart, USA, Canada, India
- General Manager E-Commerce and Business
Development, Walmart, India (2011 – 2014)
- Regional Manager, Walmart, Pan India (2008 – 2011)
- Deputy General Manager – Supply Chain, Walmart,
India (2007 – 2008)
- Merchandise Planning Manager - Apparel, Walmart,
Canada (2006 – 2007)
- Assistant Store Manager – Mississauga and Brampton
Stores, Walmart Super Center, Canada (2002 – 2006)
- Management Trainee/Assistant Store Management,
Walmart Super Center, Los Angeles, CA, USA (2001 –
2002)
- Business Development Professional based in UAE &
Russia (1993 – 1999)
: None
: None
: None

Training, Seminar

Work Experiences

Proportion of Shareholding in the Company (%)
Illegal Activities During the Last 10 Years
Relationship with Director or Executives
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Name
Current Position
Age
Education

:
:
:
:

Training, Seminar

:

Work Experiences

:

Proportion of Shareholding in the Company (%) :
Illegal Activities During the Last 10 Years
:
Relationship with Director or Executives
:

Mr. Kritsana Pairoj
Executive Director - Manufacturing
45 Years
- Master’s Degree in Business Administration,
The National Institute of Development Administration
- Bachelor’s Degree in Production Engineering
King Mongkut's University of Technology Thonburi
- AI & IOT Summit 2020
Thai Digital Technology and User Group Association and Ministry of
Digital Economy and Society
- SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Licensed Program of SCQuARE International organized by Simplework
2018 – 2019 Manufacturing Director
2017 –2018 Production Department Manager and Acting Manufacturing
Director
2014 –2017 Production Department Manager
2013 –2013 Department Manager – Press and Blow, 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
None
None
None
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: Mr. Veerasit Pratuengsukpong
: Executive Director – Finance Accounting, Information Technology,
and Procurement
Age
: 45 Years
Education
: - Master of Business Administration
Burapha University
- Bachelor of Engineering
Chulalongkorn University
Training, Seminar
: - E-learning CFO’s Orientation Course (SET/2021)
Stock Exchange of Thailand
- Operational management – Change and Coaching
Saint-Gobain School of Management
- Executive coaching
- Sanction and Embargo
- Competition law
- Internal Control and Reference framework
- Effective Negotiation
Work Experiences
: 2019 – 20201 Chief Financial Officer and Procurement Director
Thailand, Cambodia, Myanmar, Philippines
Saint-Gobain (Thailand) Co., Ltd.
2016 – 2019 Chief Financial Officer
Saint-Gobain Group, Southeast Asia
2014 – 2021 Finance Director
2010 – 2014 Financial Controller
Thai Gypsum Products Pcl.
2007 – 2010 Finance Manager
Asia Pacific and Africa
Ford Services (Thailand) Co., Ltd.
Proportion of Shareholding in the Company (%) : None
Illegal Activities During the Last 10 Years
: None
Relationship with Director or Executives
: None
Name
Current Position
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Company Secretary
Name
Current Position
Age
Education

:
:
:
:

Mrs. Rakdee Pakdeechumpol
Company Secretary and Corporate Risk Manager
47 Years
- Master of Science Program in Corporate Governance (MSCG)
Chulalongkorn University
- Bachelor of Arts, Major in English
Thai Chamber of Commerce University (UTCC)

Training, Seminar

: - Corporate Risk Manaemet Certification (2019)

Chulalongkorn University
-

Work Experiences

How to Develop Risk Management Plan (HRP 11/2016)
Effective Minutes Taking (EMT 31/2015)
Company Reporting (CRP 8/2015)
Board Reporting (BRP 17/2015)
Company Secretary (CSP 55/2014)
Thai Institute of Directors
- Fundamental Practice for Corporate Secretary (2010)
Thai Listed Companies Association
: 2015 – Current Company Secretary and Corporate Risk Manager
2014 – 2015
Assistant Company Secretary
Ocean Glass Public Company Limited
2008 – 2014
Assistant Company Secretary
TISCO Financial Group Public Company Limited
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Accounting Supervisor
Name
Current Position
Age
Education

Training, Seminar

Work Experiences

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

:
:
:
:

Ms. Rangsiya Boromrattanapaisan
Finance & Accounting Manager
41
- Master of Accountancy
Chulalongkorn University
- Bachelor of Accountancy
Kasetsart University
- Certified Public Accountant of Thailand (CPA)
: - Strategic CFO in Capital Markets Program
- Insight Financial Management

Stock Exchange of Thailand
: 2017 – Current Finance & Accounting Manager
2013 – 2015
Financial Analysis Manager
Ocean Glass Public Company Limited
2015 – 2016
Accounting Manager
HMC Polymers Co., Ltd.
2007 – 2012
Accounting Manager
AD Venture Public Company Limited
2002 – 2007
Senior Auditor
KPMG Phoomchai Audit Ltd.
: None
: None
: None

297

Form 56-1 One Report 2021

Attachment 2
Details of the directors of subsidiaries
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Details of the directors of the subsidiary companies (as of 31 December 2021)
Directors in the subsidiaries

Ocean Glass
Ocean Glass Trading
Trading
India Private Limited
(Shanghai) Co., Ltd.
1. Mr. Kirati Assakul
2. Ms. Jariya Sangchaiya
S
/
3. Mr. Veerasit Pratuengsukpong
X
/
4. Dr. Uday Verma
/
/
5. Mr. Kritsana Pairoj
/
/
6. Ms. Lei Zheng
/
7. Mr. Tarun Khattar
/
8. Ms. Buatip Boonyatopan
หมายเหตุ 1. X = Chairman / = Director S = Supervisory Board
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Crystal Clear
Innovation Co., Ltd.
/
/
/
/
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Attachment 3
Details of the Heads of the Internal Audit and Compliance Units
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1. Details of the Heads of the Internal Audit (Outsource Service)
EY Corporate Services Co., Ltd.
Name-Surname/Position
Ms. Pimwadee
Phandhumkomol
Partner, EY Corporate
Services Co., Ltd.

Experiences

Education/Training
•
•
•

•

•

•

•

Period

Certified Public Accountant 2016 – Current
of Thailand
Certified Public Accountant 2010 - 2016
(ASEAN CPA)
Certified Internal Audit, The
Institute of Internal Auditors 2009 - 2010
(CIA)
Certification in Risk
Management Assurance
(CRMA)
Speaker – Institute of Internal
Audit Thailand and Financial
Institutions
Master in Accounting
University of Texas – Austin,
USA.
Bachelor of Accountancy
(Honor), Chulalongkorn
University

Position

Company

Partner

EY Corporate Services
Co., Ltd.

Partner

KPMG Phoomchai
Business Advisory Co.,
Ltd.
KPMG Phoomchai
Business Advisory Co.,
Ltd.

Assistant
Executive
Director

2. Details of the Heads of the Compliance Unit
Company Secretary has been appointed as Head of Compliance of the Company and directly report to
the Managing Director (Profile details are shown in Attachment 1).
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Attachment 4
Assets for business undertaking and details of asset appraisal
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Assets used in business undertaking
Details are as shown in part 1.2 Nature of Business
Details of asset appraisal
The Company presents the assets at fair value based on the estimation by an independent appraiser. Such
appraisal will be performed every 3 years.
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.
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