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สารจากประธานกรรมการ 
ความทา้ทายจากวิกฤตการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ตัง้แต่ปี 2563 ท าใหบ้ริษัท

ไดเ้รียนรูก้ารรบัมือกับสภาวะวิกฤตในหลายดา้นรวมถึงความผันผวนทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอน

ต่างๆ เป็นผลใหใ้นปี 2564 บริษัทสามารถปรบัเปลี่ยนกลยุทธเ์พื่อรบัมือกบัความทา้ทายและกลบัทิศทาง

ของผลประกอบการที่ขาดทนุใหก้ลบัมามีผลก าไรอีกครัง้ 

บริษัทยงัคงมุ่งมั่นที่จะสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยขยายความเป็นผูน้  าในตลาดหลกั ควบคู่ไปกับการ

พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ และปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในขณะเดียวกนั บรษิัทยงัคงยึดมั่นต่อการเป็น

องคก์รที่ด  าเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาล มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคณุผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มที่ใหก้ารสนับสนุนบริษัทดว้ยดี

ตลอดมา รวมถึงผู้บริหารและพนักงานที่ท างานอย่างทุ่มเทเพื่อให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี ้ไปได้  

สดุทา้ยนี ้ ผมขอขอบคณุผูถื้อหุน้ที่ใหค้วามความไวว้างใจและเชื่อมั่นในศกัยภาพของบรษิัท 

 

 

 นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์
ประธานกรรมการ 
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  ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ  
     

(ลา้นบาท) 
งบกำรเงนิรวม (ล้ำนบำท)  2564 

 
2563 

 
2562 

 
รายไดจ้ากการขาย   1,545 1,112 1,867 

รายไดร้วม  1,567 1,116 1,898 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ดอกเบีย้จา่ย ค่าเส่ือมราคาและ
รายจา่ยตดับญัชี (EBITDA) 

206 (105) 200 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  3 (246) 18 

สินทรพัยร์วม  3,359 3,440 3,229 

หนีสิ้นรวม  1,520 1,606 1,356 

ส่วนของผูถื้อหุน้  1,839 1,834 1,873 

ก าไรสทุธิต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 0.19 (22.03) 0.96 

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.16 (13.27) 0.97 

ผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม 0.85 (8.38) 1.20 

ก าไรสทุธิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.14 (11.53) 0.85 

เงินปันผลต่อหุน้  0.00* 0.00 0.57 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ)  N.A. N.A. 67 

มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ 86.21 85.97 87.80 

*เพ่ือเสนอที่ประชมุผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิ  
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1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

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

และจ าหน่ายเครื่องแกว้ที่ใชบ้นโต๊ะอาหาร มีโรงงานตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่อมาในปี 2536 บริษัทไดแ้ปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และไดเ้ขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจบุนับรษิัทมีทนุจดทะเบียน 500 ลา้นบาท เป็นทนุช าระแลว้ 213.31 ลา้นบาท 

1.1.1 วิสัยทัศน ์ภารกิจ ค่านิยมหลัก และการก าหนดกลยุทธข์องบริษัท 

วิสัยทัศน ์
 

โอเชียนกลาสจะเป็นหน่ึงในผู้น าในตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององคก์ร และ
การบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมี
ผลก าไรอย่างต่อเน่ือง  

ภารกิจ 
 

การมอบสนุทรียภาพในการใชช้ีวติผ่านทางผลิตภณัฑเ์ครื่องแกว้คณุภาพดี 

ค่านิยมหลัก 
 

การสรา้งสรรคค์ณุภาพ ความซื่อสตัยส์จุรติ การใหโ้อกาส การเคารพและใหเ้กียรติซึง่กนัและกนั 

เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายใหเ้ป็นอนัหนึ่งเดียวกัน คณะกรรมการไดก้ าหนดวิสยัทศัน ์ภารกิจ และค่านิยมหลกั

ขององคก์ร วิสัยทัศน ์เป็นตวัก าหนดภาพความมุ่งหวงัสงูสดุ ภารกิจ เป็นหลกัปฏิบตัิที่องคก์รจะยึดถือในการด าเนินธุรกิจ 

ค่านิยมหลัก คือหลกัการรว่มกนัท่ีผูบ้รหิารและพนกังานจะน ามาใชใ้นการด าเนินงานใหบ้รรลเุป้าหมาย โดยกลยทุธไ์ดร้บั

การปรบัเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสภาพตลาดที่เปล่ียนแปลงไป โดยยงัคงรกัษาบรบิทของวิสยัทศัน์

ของบรษิัท 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรษิัทไดท้บทวนวิสยัทศัน ์และเห็นชอบใหก้ าหนดกลยทุธเ์พื่อตอบสนองต่อวิถีการด ารงชีวิตใหม่ 

(New Normal) โดยไดป้รบัปรุงพฒันาการขายสินคา้ผ่านชอ่งทางอีคอมเมิรซ์ในประเทศไทย  www.oceantableware.com 

พรอ้มทัง้ยกระดบัการขายสินคา้ออนไลนใ์นประเทศจีน อินเดีย และเวียดนาม เพื่อให้ลกูคา้ไดร้บัความสะดวกและเขา้ถงึได้

ง่าย ส าหรบัอีคอมเมิรซ์ในประเทศไทย บริษัทไดใ้หบ้ริการออกแบบแกว้พิมพสี์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

พรอ้มทัง้เพิ่มรายการสินคา้กว่า 500 รายการ ภายใตแ้บรนด ์โอเชียน ลคูารสิ และพอช นอกจากนี ้บรษิัทวางแผนจะขยาย

การใหบ้ริการอีคอมเมิรซ์ไปยงัต่างประเทศทั่วโลก พรอ้มทัง้พฒันาใหอ้ีคอมเมิรซ์เป็นแพลตฟอรม์ที่มีสินคา้ในกลุ่มเครื่อง

แกว้ที่ใชบ้นโต๊ะอาหารที่หลากหลาย ครบวงจร และสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

บริษัทไดน้ าระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองคก์ร (Balance Scorecard) มาใช ้โดยจะวัดผลผ่านมมุมอง 4 

ดา้น ไดแ้ก่ 1) มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) 2) มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) 3) มุมมอง

ดา้นกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) และ 4) มมุมองดา้นการเรียนรูแ้ละเติบโต (Learning 

and Growth Perspective) นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดตัวชี ้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) ของแต่ละ
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หน่วยงานเชื่อมโยงกบัการบริหารผลงานตามแผนท่ีวางไวเ้พื่อก าหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารและ

พนกังานระดบัผูจ้ดัการ  

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 3 ปีทีผ่่านมา 

ปี 2562   แก้ว Lucaris รุ่น “RIMS” ได้รับรางวัลดีไซน์ระดับเวิลด์คลาส  Good Design Award 
2019 (GMARK) จากประเทศญ่ีปุ่ น และ Design Excellence Award 2019 (DEmark) จาก
กรมส่งเสริมการส่งออก ประเทศไทย  
แกว้ Ocean รุ่น “CONNEXION” ไดร้บัรางวัลดีไซน ์Tableware International Awards 2019 
จากประเทศองักฤษ 
นอกจากนี ้ บริษัทยังได้รับรางวัล Thai Star Packaging Awards 2019 จากกรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม ประเทศไทย 

ปี 2563 บริษัทเปิดตัวแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ www.ocean-tableware.com เพื่อจ าหน่ายสินคา้ผ่าน
ช่องทางออนไลน ์
บรษิัทไดร้บัรางวลัดีไซนร์ะดบัเวิลดค์ลาสต่าง ๆ ดงันี ้ 
1. แกว้ Lucaris รุน่ Element ไดร้บัรางวลั Design Excellence Award 2020 – ประเทศไทย 
2. แกว้ Lucaris รุน่ Rims ไดร้บัรางวลั Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไตห้วนั 
3. แกว้ Lucaris รุน่ Desire ไดร้บัรางวลั Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไตห้วนั 
4. แกว้ Ocean รุน่ Centique ไดร้บัรางวลั Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไตห้วนั 
5. แกว้ Ocean รุน่ Centique ไดร้บัรางวลั iF Design award 2020 – ประเทศเยอรมนี 
6. แกว้ Ocean รุน่ Centique ไดร้บัรางวลั Design Excellence Award 2020 – ประเทศไทย 

ปี 2564 บริษัทปรบัปรุงพฒันาแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ www.oceantableware.com เพื่อตอบสนองต่อ
วิถีการด ารงชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวก สามารถเขา้ถึงไดง้่าย 

 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ธุรกิจหลกัของบริษัทคือผลิตภาชนะเครื่องแกว้ที่ใชบ้นโต๊ะอาหาร โดยจดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศกว่า 90 

ประเทศทั่วโลก ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ Ocean  ส าหรบัเครื่องแกว้โซดาไลม ์และ Lucaris ส าหรบัเครื่องแกว้คริสตัล

ปลอดสารตะกั่ว (คริสตัลลีน) บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตเครื่องแกว้คุณภาพสูงซึ่งไดร้บัการออกแบบใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ผลิตภณัฑแ์กว้ใสและแกว้พิมพล์าย ดว้ยเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจกัรที่ทนัสมยั  

ดา้นการตลาดและการขาย บริษัทแบ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกคา้ธุรกิจโรงแรม รา้นอาหารและ

เครื่องดื่ม (Food Service) กลุ่มลกูคา้ปลีกที่ซือ้ไปใชใ้นครวัเรือน (Retail) และกลุ่มลกูคา้จา้งผลิต (OEM) ลกูคา้สถาบนัท่ี

ใชเ้ครื่องแกว้เป็นของแจกแถม (B2B)  
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1.2.1 โครงสร้างรายได ้

- รายได้รวม 

รายการ 
2564 สัดส่วน 2563 สัดส่วน 2562 สัดส่วน 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
รายไดจ้ากการขาย 1,545.30 98.6 1,111.68 99.6 1,867.21 98.4 
รายไดอ้ื่น 22.09 1.4 4.32 0.4 31.23 1.6 
รวมรายได้ 1,567.39 100.0 1,116.00 100.0 1,898.43 100.0 

- รายได้จากการขาย 

รายการ 
2564 สัดส่วน 2563 สัดส่วน 2562 สัดส่วน 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
ขายในประเทศ  312.15 20.2 331.45 29.8 496.09 26.6 
ขายตา่งประเทศ  1,233.15 79.8 780.23 70.2 1,371.12 73.4 
รวมรายได้จากการขาย 1,545.30 100.0 1,111.68 100.0 1,867.21 100.0 

1.2.2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์ 

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ ์

ผลิตภัณฑข์องบริษัททัง้หมดเป็นภาชนะเครื่องแกว้ส าหรบัใชบ้นโต๊ะอาหาร ผลิตโดยอาศยัเทคโนโลยีและเครื่องจกัรอนั

ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ  ท าใหไ้ดเ้ครื่องแกว้ที่มีคณุภาพสงู โปรง่ใส รูปแบบทนัสมยั เหมาะสมกบัการใชง้าน มีลวดลาย

พิมพสี์ที่สวยงามชดัเจน จึงเป็นที่ตอ้งการของตลาด โดยบริษัทไดร้บัการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

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

ผลิตภณัฑเ์ครื่องแกว้ของบริษัทจดัจ าหน่ายภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ OCEAN และ POSH ส าหรบัเครื่องแกว้โซดาไลม ์

และ LUCARIS ส าหรบัเครื่องแกว้ครสิตลัลีน ซึ่งเครื่องหมายการคา้ดงักล่าวไดเ้ป็นท่ียอมรบัจากลกูคา้อย่างกวา้งขวางและ

มีคุณภาพสงูทดัเทียมกับผูน้  าในตลาดโลก ผลิตภณัฑถ์ูกจดัจ าหน่ายโดยทางตรงและผ่านเครือข่ายผูแ้ทนจ าหน่ายทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

ผลิตภัณฑข์องบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภทตามกระบวนการผลิต  

- Blownware ได้แก่ เครื่องแก้วที่มีลักษณะทรงกระบอกกลมยาว หรือทรงเหล่ียม ขอบแก้วบาง เช่น แก้วน ้า  

โถแกว้ ถกูผลิตโดยอาศยักระบวนการอดัและเป่าน า้แกว้ (Press & Blow Process) 

- Pressware ไดแ้ก่ เครื่องแกว้รูปแบน ทรงกลมมีหู หรือรูปทรงอื่นๆ ขอบแกว้จะมีความหนา เช่น จาน ชาม จานรอง

แกว้ ท่ีเขี่ยบหุร่ี แจกนั แกว้เบียร ์เป็นตน้ เครื่องแกว้ประเภทนีถ้กูผลิตโดยกระบวนการอดั (Press Process) 
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- Stemware ได้แก่ เครื่องแก้วที่มีก้านเรียวส าหรับจับ ไม่มีหู เช่น แก้วไวน์ แก้วบรั่นดี แก้วแชมเปญ ถูกผลิตโดย

กระบวนการเป่าตวัแกว้และอดัขึน้รูปกา้นแกว้ (Blow & Blow and Press Process) 

(2) การตลาดและการแข่งขัน 

นโยบายและลักษณะตลาด  

บรษิัทจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ครื่องแกว้ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก ในปี 2564 บรษิัทมีสดัสว่นการจ าหน่ายสินคา้

ในประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 20.2 และตลาดตา่งประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 79.8 โดยมกีลุ่มลกูคา้หลกั ไดแ้ก ่

- Food Service หรือลกูคา้ที่ท  าธุรกิจบรกิารดา้นอาหารและเครื่องดืม่ เช่น โรงแรม  และรา้นอาหาร 

- Retail หรือลกูคา้ที่ท  าธุรกิจคา้ปลีก เช่น  หา้งคา้ปลีกตา่งๆ  

- Business to Business (B2B) หรือลกูคา้ที่เป็นบรษิัทหา้งรา้น รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ซึง่ใชผ้ลิตภณัฑเ์พื่อ

ส่งเสรมิการขาย หรือเป็นของขวญั เช่น  บรษิัทเครื่องดื่ม ธนาคาร องคก์รเอกชน และหน่วยงานราชการเป็นตน้ 

สภาพการแข่งขันในอตุสาหกรรม 

วิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ส่งผลใหค้วามตอ้งการสินคา้เครื่องแกว้ในกลุ่มโรงแรม 

รา้นอาหาร ลดลง เช่นเดียวกับกลุ่มลกูคา้บริษัทเครื่องดื่มที่ชะลอการใชจ้่ายส าหรบัสินคา้เพื่อส่งเสริมการขาย ในขณะที่

ความตอ้งการสินคา้ในตลาดต่างประเทศกลบัมาฟ้ืนตวัอีกครัง้ อย่างไรก็ตาม สถานการณข์าดแคลนตูค้อนเทนเนอรแ์ละ

การปรบัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องของค่าระวางเรือยงัคงเป็นอปุสรรคต่อการส่งออกที่ตอ้งเฝา้ระวงัและวางแผนส ารองต่อไป         

ในปี 2564 บริษัทไดด้  าเนินกิจกรรมดา้นการตลาดเพื่อส่งเสริมการรับรูแ้บรนดใ์นตลาดหลักซึ่งไดแ้ก่ ประเทศไทย จีน 

อินเดีย เวียดนาม โดยบริษัทเนน้จดักิจกรรมการส่ือสารการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และการขายสินคา้ผ่านทาง

ช่องทางอีคอมเมิรซ์ (E-commerce) เพื่อตอบรับกับสถานการณ์การแข่งขันปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยพบว่า

ยอดขายออนไลน ์เติบโตขึน้กว่า 4 เท่าจากปี 2563  

ในดา้นความพึงพอใจของลกูคา้ บรษิัทก าหนดใหม้ีการส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้ที่มีต่อแบรนด ์ผลิตภณัฑ ์การจดัส่ง

สินคา้ และการขายสินคา้ในภาพรวม ทกุ 2 ปี ทัง้นี ้ผลการส ารวจล่าสดุเมื่อปี 2563 แบรนดโ์อเชียนมีอตัราความพึงพอใจที่

รอ้ยละ 87.9 เติบโตขึน้รอ้ยละ 3.1 จากปี 2561 โดยตลาดประเทศไทยมีอตัราความพึงพอใจอยู่ที่รอ้ยละ 89.4 ในขณะที่

ตลาดต่างประเทศ (จีนและอินเดีย) มีอตัราความพึงพอใจ อยู่ที่รอ้ยละ 79.4  

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ ์

บริษัทตัง้โรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ บนพืน้ที่ 82-2-11.5 ไร่ ปัจจุบนั มีเครื่องจกัรหลกั คือ

เตาหลอมแกว้ จ านวน 3 เตา เครื่องจกัรขึน้รูปแกว้พรอ้มเตาอบแกว้ จ านวน 12 ชดุ (สายการผลิต) โดยเตาหลอมที่ 3  และ

เครื่องจกัรขึน้รูปแกว้ชดุที่ 12 ไดถู้กติดตัง้เสร็จและเริ่มด าเนินการผลิตจริงในปลายปี 2553 ก าลงัการผลิตรวม ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2564 เป็นดงันี ้
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ก าลังการผลิต 2564 2563 2562 2561 2560 

ก าลังการผลิตจริง (ตัน) 39,854 27,094 50,310 54,087 50,154 
ก าลังการผลิตจริง (ล้านชิน้) 93 64 121 132 123 

หมายเหต ุ    
ในปี 2564 บริษัทหยุดสายการผลิตบางส่วนชั่วคราวส าหรบัเตาหลอมแกว้โซดาไลม์ (เตาหลอม B) และเตาหลอมแกว้คริสตลัลีน (เตาหลอม 
C) เมือ่วนัที ่26 มีนาคม 2563 - 15 มีนาคม 2564 และวนัที ่1 เมษายน 2563 - 3 สงิหาคม 2564 ตามล าดบั เพือ่ซ่อมบ ารุง และบริหารสนิคา้
คงเหลือ โดยสายการผลิตเตาหลอมแกว้โซดาไลม์ (เตาหลอม A) ยงัคงด าเนนิการผลิตตามปกต ิ

วัตถุดิบหลักของบริษัท ได้แก่ ทรายแก้ว โซดาแอช หินโดโลไมต์ และเศษแก้ว สามารถจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบ

ภายในประเทศและต่างประเทศไดโ้ดยไม่ขาดแคลน  ส่วนวตัถุดิบและสารเคมีส าคญัอื่น เช่น โซดาแอช บริษัทจดัหาจาก

ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศหลายรายอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตามมาตรฐานงานจดัซือ้ทั่วไป     

(4) ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยส์ินถาวรหลัก 

บริษัทมีทรพัยสิ์นเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจที่ส  าคัญ ไดแ้ก่ ที่ดิน อาคารโรงงาน และเครื่องจักร มีมูลค่าตามบัญชี ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพยส์นิ ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินในจงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 41 โฉนด      บรษิัทเป็นเจา้ของ 938.00 ไม่มีภาระผกูพนั 
2. อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร   บรษิัทเป็นเจา้ของ 170.19 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. เครื่องจกัรและอปุกรณแ์ละเครื่องมือ บรษิัทเป็นเจา้ของ 910.94 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอปุกรณส์ านกังาน บรษิัทเป็นเจา้ของ 5.86 ไม่มีภาระผกูพนั 
5. ยานพาหนะ บรษิัทเป็นเจา้ของ 3.90 ไม่มีภาระผกูพนั 
6. เครื่องจกัรระหว่างติดตัง้และงานระหว่างก่อสรา้ง บรษิัทเป็นเจา้ของ 136.95 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 2,165.84 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนทีส่ าคัญในการประกอบธุรกิจ 

บรษิัทมีสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตนประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึ่งมีมลูคา่คงเหลือสทุธิจ านวน 8.46 ลา้นบาท 

(5) งานทียั่งไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี -  

7



 
ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน                              แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564                                        
 

 
 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้น 

1.3.1 การถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

นโยบายการลงทนุในบรษิัทย่อยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนนุและส่งเสรมิการจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ครื่องแกว้ของบรษิัท โดย

บริษัทไดก้ าหนดแนวทางการก ากับดแูลบริษัทในกลุ่ม เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั สอดคลอ้งกับ

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

  
รายละเอียดของนิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุน้ทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว ณ 

วันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

  

บริษัท  โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน)

บรษัิท โอเชียนกลาส เทรดดิง้
(เซี่ยงไฮ)้ จ ากดั

บรษัิท โอเชียนกลาส เทรดดิง้
อินเดีย จ ากดั

บรษัิท ครสิตลั เคลยีร ์
อินโนเวชั่น จ ากดั

บริษัท/สถานท่ีต้ัง ประเภท
ธุรกิจ 

ปีท่ี
จัดต้ัง 

ทุนจด
ทะเบียน 

หุ้นท่ีออก 

จ าหน่าย  
ทุนช าระ
แล้ว 

การถือหุ้นของบริษัท 

จ านวน 

หุ้น               
ร้อยละ 

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

น าเขา้และ
จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์

โอเชียนกลาส 

 

2549 USD 
150,000 

 
 

5,636 USD 
150,000 

 

5,636 100.00 

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

ประกอบธุรกิจ
ต่างๆ ตามท่ี
กฎหมายใน
อินเดีย
อนญุาต 

2556 INR 
500,000 

 
 

50,000 INR  
500,000 

 
 

49,999 
 

99.99 

บริษัท คริสตัล เคลียร ์อินโนเวชั่น จ ากัด 

เลขท่ี 75/88-91 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

วิจยัและ
พฒันา
นวตักรรม 

2559 บาท 

100,000  

 

20,000 บาท 

100,000 
19,998 99.99 

100% 99.99% 99.99% 
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1.3.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกที่มีรายชื่อปรากฏตามสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 มีดงันี ้

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น ร้อยละ  

1 บรษิัท โอเชี่ยนโฮลดิง้ จ ากดั 7,000,000 32.82 

2 นายกีรติ อสัสกลุ และคู่สมรส 2,076,330 9.73 

3 นายวีรวฒุิ อสัสกลุ และคู่สมรส 1,632,131 7.65 

4 TOYO-SASAKI GLASS CO.,LTD. 630,715 2.96 

5 นางนสุรา บญัญัติปิยพจน ์ 517,613 2.43 

6 มลูนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 413,500 1.94 

7 นายสรุพล อสัสกลุ 245,218 1.15 

8 นายนภทัร อสัสกลุ 94,239 0.44 

9 น.ส.สดุารตัน ์วิทยฐานกรณ ์ 32,800 0.15 

10 นายธรณั โอศิร ิ 5,000 0.02 

กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิง้ จ ากัด ถือหุน้ของบริษัทจ านวน 7,000,000 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 32.82 โดยที่

บรษิัท โอเชี่ยนโฮลดิง้ จ ากดั มีกลุ่มตระกลูอสัสกลุเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ถือหุน้จ านวน 9,492,792 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 62.45 

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึ่งมีธุรกิจหลกัประเภทประกนัชีวิตและพฒันาอสงัหารมิทรพัย  ์

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

ทนุจดทะเบียน 500,000,000 บาท 

เรียกช าระแลว้ 213,307,150 บาท 

เป็นหุน้สามญัจ านวน   21,330,715 หุน้  

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ   10  บาท 

ตลาดหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 

1.5 หลักทรัพยป์ระเภทอื่นทีมี่สิทธิหรือเงือ่นไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 

- ไม่มี - 
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1.6 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบรษิัทและบรษิัทย่อย บรษิัทจะค านึงถึงผลประกอบการ เงินทนุหมนุเวียนที่ใชใ้นกิจการ 

และผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวเป็นหลัก ทั้งนีก้ารจ่ายเงินปันผลจะตอ้งเป็นไปตามขอ้บังคบับริษัท ขอ้ 45 ซึ่ง

ก าหนดว่าหา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กัน 

โดยไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล   

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท า

เช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

ขอ้มลูการจา่ยเงินปันผลของบรษิทัในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามดีงันี ้

ผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 

อัตราก าไร(ขาดทนุ) 
ต่อหุ้น (บาท/หุน้) 

อัตราเงนิปันผลต่อหุน้ 
(บาท/หุ้น) 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล
ต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 

2562 0.85 0.57 67 

2563 (11.53) - - 

2564* 0.14 - - 

*หมายเหต ุ : การจา่ย/งดจา่ยเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปีจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัท (Risk 
Management Framework) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในองค์กร โดยมีการน ามาตรฐาน COSO ERM เข้ามาปรับใช้ในการ
บริหารจดัการความเส่ียงองคก์ร ทัง้นี ้คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่ทบทวนกรอบการ
ด าเนินงาน เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทมีระบบการบรหิารจดัการความเส่ียงที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบรหิาร 
ท าหนา้ที่เป็นคณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง ซึ่งจะก ากบัดแูลและติดตามการบรหิารจดัการความเส่ียงที่ส  าคญัที่อาจมี
ผลกระทบต่อกลยทุธแ์ละเป้าหมายของบรษิัท  

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจ 

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททัง้ในปัจจุบันและทีอ่าจเกิดขึน้ใหม่  

ในปี 2564 บรษิัทเผชิญความทา้ทายในการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัอนัเป็นผลจากแพรร่ะบาด
ของเชือ้โรคไวรัสโคโรนา 2019 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมการท างานที่เปล่ียนไป การเติบโต
ทางดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม การปฏิบตัิตามกฎหมายที่ออกใหม่ รวมทัง้การเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศ ดงันัน้ 
บริษัทจึงไดด้  าเนินการจดัท าแผนบริหารจดัการความเส่ียงทั้งองคก์ร เพื่อลดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ โดยไดม้ีการ
ประเมินความเส่ียงพรอ้มทัง้จดัท าแผนบริหาความเส่ียง พรอ้มทัง้ติดตามผลการปฏิบตัิงานตามแผนบริหาความเส่ียง และ
รายงานต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 

1) ด้านกลยุทธ ์

- ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตัวและพฤติกรรมผู้บริโภคทีเ่ปลี่ยนไป 

การแพร่ระบาดของเชื ้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบให้สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว พฤติกรรมของผู้บริโภค
เปล่ียนแปลงไปโดยหลีกเล่ียงการซือ้สินคา้นอกบา้นและเปล่ียนมาซือ้สินคา้ผ่านช่องทางออนไลน ์ดังนั้น บริษัทจึงได้
วางแผนบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความเส่ียงที่อาจท าใหบ้ริษัทไม่บรรลุเป้าหมาย โดยไดป้รบัแผนการด าเนิน
ธุรกิจ เนน้การจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางอีคอมเมริซ์แพลตฟอรม์ของบรษิัทและแพลตฟอรม์มารเ์กตเพลสต่างๆ ทัง้ในและ
ต่างประเทศ  

- ความเสี่ยงจากการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในองคก์รเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทใน
อนาคต 

พนกังานเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกิจสรา้งความเติบโตอย่างยั่งยืนใหก้บับริษัทในอนาคต ดงันัน้บริษัทจึง
ให้ความส าคัญในการดูแลรักษาพนักงานซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคล่ือนแผนงานให้ไปสู่
เป้าหมาย ควบคู่ไปกบัการสรรหาทรพัยากรบคุคลที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรบัการด าเนินธุรกิจในอนาคต บรษิัท
จึงไดว้างแผนการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ โดยจัดให้แต่ละ
หน่วยงานวางแผนสืบทอดบุคลากรที่มีบทบาทส าคญั วางแผนหมนุเวียนสบัเปล่ียนหนา้ที่ภายในหน่วยงาน ควบคู่ไปกับ
การทบทวนค่างานและค่าตอบแทน  
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2) ด้านการปฏิบัติงาน 

- ความเสี่ยงจากโรคระบาด 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก โดยเฉพาะการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงไปเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาด โดยบรษิัทไดใ้หค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของ
พนกังาน ลกูคา้ และผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยไดก้ าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานที่ประกอบการทัง้ส านกังานใหญ่
และโรงงานผลิต พรอ้มทั้งใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดแก่พนักงาน และปรบัรูปแบบการท างานใหเ้ป็น
แบบผสมผสานกันระหว่างการปฏิบัติงานที่บา้นและที่ส  านักงาน (Hybrid Workplace) ก าหนดเขตพืน้ที่การท างาน 
(Bubble and Seal) จดัเตรียมสถานที่กกักันกรณีพบผูต้ิดเชือ้ (Factory Quarantine - Isolation) ตามาตรการของภาครฐั 
พรอ้มทัง้ด าเนินการจดัหาวคัซีนป้องกนัไวรสัโคโรนา 2019 นอกจากนี ้ บริษัทยงัไดด้  าเนินการวางแผนรบัมือบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจในกระบวนการผลิตเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  

- ความเสี่ยงภัยจากการคุกคามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภยัคุกคามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจยัภายนอกที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตที่มีการพึ่งพาการใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยั มีการเชื่อมโยงขอ้มลูอุปกรณด์ิจิทลัต่างๆ ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต 
ดังนั้นเพื่อสรา้งความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งของพนักงานและลูกคา้ บริษัทจึงจัดใหม้ีระบบ
ติดตาม เฝา้ระวงั และเตรียมความพรอ้มกรณีระบบงานหยดุชะงกัจากการโจมตีทางไซเบอร ์โดยบรษิัทจดัใหม้ีระบบส ารอง
และกูค้ืนขอ้มลู 

3) ด้านการเงนิ 

- ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบทีใ่ช้ในการผลิต   

วตัถุดิบส่วนใหญ่ที่ใชใ้นการผลิตนัน้ บริษัทจดัหาไดจ้ากแหล่งวตัถุดิบภายในประเทศและจากบริษัทตวัแทนน าเขา้ ที่ผ่าน
มาราคาวตัถดุิบมีความผนัผวนในระดบัท่ีควบคมุได ้แต่เนื่องจากการผลิตแกว้มีความตอ้งการใชพ้ลงังานสงู ราคาพลงังาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาก๊าซธรรมชาติและราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลิต บริษัทได้
ตระหนกัถึงผลดงักล่าวจึงมีการวางแผนการใชแ้ละการปรบัปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจกัรอย่างต่อเนื่อง เนน้กระบวนการ
ประหยดัพลงังานในทกุขัน้ตอนการผลิต ลดจ านวนของเสีย  

- ความเสี่ยงด้านความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน 

บรษิัทด าเนินธุรกิจโดยส่งสินคา้ออกจ าหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศท าใหม้ีรายไดเ้ป็นสกลุเงินต่างประเทศ โดยมีสกลุเงิน
ดอลลารส์หรฐัเป็นสกุลเงินหลกั  บริษัทจึงป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยการท าสญัญา
ซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อลดความผนัผวน  

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ขึน้อยู่กับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ในตลาด และธุรกรรม
การเงินของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุพนัธอ์ตัราดอกเบีย้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูบ้ริหารสงูสดุของสายงานบญัชีการเงิน 
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้อนัเกิดจากเงินกูย้ืมเพื่อการลงทุน โดยหนีสิ้นทางการเงินส่วนใหญ่มี
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อัตราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกลเ้คียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบีย้ของบรษิัทจึงอยู่ในระดบัต ่า 

- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  

บริษัทจ าหน่ายสินคา้และจดัหาปัจจยัการผลิตภายใตเ้งื่อนไขเงินสดและการใหแ้ละรบัสินเชื่อ โดยส่วนงานบริหารเงินของ
บริษัทตัง้เป้าหมายคงความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรกัษาวงเงินสินเชื่อใหม้ีความเพียงพอ เนื่องจากลกัษณะ
ปกติทางธุรกิจของบรษิัทมีกระแสเงินสดเขา้ออกเป็นจ านวนเงินค่อนขา้งสงู 

- ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทจ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้งื่อนไขสินเชื่อทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงที่ลกูคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถ
ช าระหนีใ้หแ้ก่บรษิัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไวเ้มื่อครบก าหนด บรษิัทควบคมุความเส่ียงดงักล่าวโดยก าหนดใหม้ีนโยบายและ
ขัน้ตอนการพิจารณาสินเชื่อ โดยใหม้ีการวิเคราะหแ์ละทบทวนฐานะทางการเงินของลกูคา้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่า
บริษัทไดข้ายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี ้ยังมีการใหลู้กคา้วาง
หลกัประกนัวงเงินสินเชื่อในรายที่มีความเส่ียงสงู ส าหรบัลกูคา้ต่างประเทศจะมีการขายภายใตเ้งื่อนไข L/C   

4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

- ความเสี่ยงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

ตามที่ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มิถนุายน 2565 นัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจ
สอดคลอ้งกบักฎหมายดงักล่าว บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีมาตรการป้องกนัความเส่ียงดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลโดยจดัใหม้ี
คณะท างานเพื่อบรหิารจดัการ ควบคมุดแูลขอ้มลูส่วนบคุคลที่จดัเก็บ รวมถึงการก าหนดนโยบายและมาตรการป้องกนัการ
รั่วไหลของขอ้มลูอนัเป็นผลใหเ้กิดความเสียหายต่อบรษิัท 

5) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี ้การเปล่ียนแปลงสภาพภููมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม ท าใหเ้กิดความเส่ียงใหม่จากการด าเนินธุรกิจของบรษิัทซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อภาวะโลกรอ้น บริษัทจึงไดบ้ริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการลดใชพ้ลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
กระบวนการผลิต และส านกังานโดยติดตัง้ระบบไฟแสงสว่างและระบบปรบัอากาศที่ สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้
นอกจากนี ้บริษัทไดต้ิดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์ (Solar Rooftop) โครงการที่ 1 เมื่อปี 2562 และ
วางแผนจะด าเนินโครงการท่ี 2 ในปี 2565  
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3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน  

การพฒันาอย่างยั่งยืนมีความส าคญัต่อการเติบโตของบรษิัทในระยะยาว การด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจรยิธรรม มุ่งมั่นใน
การผลิตสินคา้ที่มีคณุภาพ ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ค านึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มที่เกิดจากกระบวนการผลิตเป็นส าคัญ 
พรอ้มทั้งสรา้งพืน้ฐานให้พนักงานเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป้าหมายการจัดการด้านความยั่ งยืน
ครอบคลมุประเด็นหลกัทัง้ 3 ดา้นไดแ้ก่   

1) ด้านเศรษฐกิจ ด าเนินกิจการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี พรอ้มทัง้มุง่มั่นพฒันาผลิตภณัฑด์ว้ยนวตักรรมการ
ออกแบบเพื่อมอบสนุทรียภาพในการใชช้วีิตผ่านผลิตภณัฑเ์ครื่องแกว้คณุภาพดี 

2) ด้านสงัคม ยึดมั่นในหลกัความเสมอภาคในการปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดส่้วนเสียทกุกลุ่มตามหลกัจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจและหลกัสิทธิมนษุยชน รวมทัง้มีความรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค 

3) ด้านสิง่แวดล้อม ก ำหนดเปำ้หมำยใหก้ระบวนกำรผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใหน้อ้ยที่สดุ 

โดยบรษิัทมีแผนที่จะศกึษา รวบรวมขอ้มลู และจดัท าแผนการขบัเคลื่อนเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนืในปี 2565 

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

การบริหารห่วงโซ่คุณค่าเป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะบริหารจดัการห่วงโซ่
อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอบสนองความ
คาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งในทุกๆ กระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตัง้แต่การจดัหาวตัถุดิบ การจดัซือ้จดัหา
ทั่วไป การผลิต การจดัจ าหน่ายและการกระจายสินคา้ การขนส่ง ตลอดจนการบรกิารหลงัการขาย 
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3.2.2 การวิเคราะหผู้์มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

บริษัทจ าแนกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียออกเป็น 12 กลุ่ม โดยพิจารณาจากความเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท  และ
ผลกระทบดา้นความยั่งยืนของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่อบรษิัท ดงัต่อไปนี ้ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวังและประเด็นส าคัญ การตอบสนอง 
1.ผูถ้ือหุน้และนกั
ลงทนุ  

- จดัใหมี้การประชมุผูถ้ือหุน้ 
- จดัใหมี้การเขา้เยี่ยมชมกระบวนการผลิต
ในโรงงาน 

 

- ผลการด าเนินงานของบริษัทมีการเตบิโต
อย่างต่อเนื่อง 

- มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปรง่ใส 
- มีการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
- ด าเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบตอ่
สงัคม 

- ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี ต่อตา้นการทจุริต 

- พฒันาช่องทางสื่อสาร 

2.ลกูคา้ - ส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้ 
- ส่งจดหมายข่ายเกี่ยวกบัสินคา้  
- เปิดช่องทางรบัขอ้รอ้งเรียนผ่านช่องทาง
อีเมล ์สายด่วนลกูคา้สมัพนัธ ์ไลน ์
เฟสบุ๊ค ช่องทางการแจง้เบาะแส 
(Whistleblowing Channel)  

- จดัอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์
 

- คณุภาพและความปลอดภยัของ
ผลิตภณัฑ ์

- นวตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  
- ความรูใ้นการใชผ้ลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท
อย่างเหมาะสม 

- การใชผ้ลิตภณัฑท์ี่ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้ม 

- ออกแบบผลติภณัฑใ์หม่ๆ ตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ 

- ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสินคา้
และรางวลัดา้นการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

- พฒันาเทคโนโลยีการผลิต 
- ขยายช่องทางจดัจ าหน่าย 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารกบั
ลกูคา้ 

- จดัการขอ้รอ้งเรียนอย่างรวดเรว็
และมีประสทิธิภาพ 

3.พนกังาน  - แถลงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 
(Town Hall Quarterly Meeting) 

- สื่อสารข่าวสาร นโยบาย ประกาศต่างๆ 
ผ่านช่องทางอีเมล ์Intranet ไลน ์และ
การติดประกาศ 

- เปิดรบัขอ้รอ้งเรียนผ่านช่องทางการแจง้
เบาะแส (Whistleblowing Channel) 

- ผลการด าเนินงานของบริษัทมีการเตบิโต
อย่างต่อเนื่อง 

- ไดร้บัเงินเดือนและสวสัดิการที่เหมาะสม  
- มีความกา้วหนา้ในการท างาน  
- มีความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน  

- ไดร้บัการอบรม ส่งเสริมความรูแ้ละ
ทกัษะต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ 

- ก าหนดค่าตอบแทน  สวสัดิการให้
เหมาะสมเทียบเคียงอตุสาหกรรม
เดียวกนั 

- จดัใหมี้กิจกรรมสรา้งความผกูพนั
องคก์ร 

- ก าหนดเสน้ทางความกา้วหนา้ใน
อาชีพ 

- สรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานให้
มีความปลอดภยั  

- จดัใหมี้การฝีกอบรมทางในและ
นอกสถานที ่

4.คู่คา้ที่ส่งมอบ
สินคา้/วตัถดุิบ  

- สื่อสารเรื่องนโยบายจรรยาบรรณของ
บริษัท ต่อตา้นการทจุริต และนโยบาย
สิทธิมนษุยชน  

- เปิดรบัขอ้รอ้งเรียนผ่านช่องทางการแจง้
เบาะแส (Whistleblowing Channel) 

- การคา้ขายที่เป็นธรรม โปรง่ใส  
- มีความสม ่าเสมอในการซือ้สินคา้ 
- มีปริมาณการสั่งซือ้ที่เพ่ิมขึน้ 

- ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ ต่อตา้นการทจุริต 
และนโยบายสิทธิมนษุยชน 

- ตรวจประเมินศกัยภาพคู่คา้ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวังและประเด็นส าคัญ การตอบสนอง 
5.ผูใ้หบ้ริการหรือ
ผูร้บัเหมา  

- สื่อสารเรื่องนโยบายจรรยาบรรณของ
บริษัท ต่อตา้นการทจุริต และนโยบาย
สิทธิมนษุยชน  

- เปิดรบัขอ้รอ้งเรียนผ่านช่องทางการแจง้
เบาะแส (Whistleblowing Channel) 

- การจดัจา้งที่เป็นธรรม โปรง่ใส  
- ช าระค่าบริการทีต่รงเวลา 
- มีสภาพแวดลอ้มในการท างานที่
ปลอดภยั 

- ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ ต่อตา้นการทจุริต 
และนโยบายสิทธิมนษุยชน 

- ตรวจประเมินศกัยภาพของ
ใหบ้ริการหรือผูร้บัเหมา 

- สนบัสนนุใหมี้สภาพแวดลอ้มใน
การท างานที่ปลอดภยั 

6.เจา้หนี ้ - สื่อสารผลการด าเนินงานของบริษัทราย
ไตรมาสผ่านช่องทาง SET และ website 
ของบริษัท 

- ผลการด าเนินงานของบริษัทมีการเตบิโต
อย่างต่อเนื่อง 

- มีความมั่นคงทางการเงิน สามารถช าระ
หนีไ้ดต้ามเวลาที่ก าหนด 

- ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

- พฒันาช่องทางสื่อสาร 

7.พนัธมิตรทาง
ธุรกิจ  
 

- ส่งจดหมายเชิญเขา้รว่มกิจกรรมเปิดตวั
ผลิตภณัฑใ์หม ่

- จดักิจกรรมใหมี้การทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์
รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนนุผลิตภณัฑเ์ม่ือ
พนัธมิตรจดังานแสดงสินคา้ 

- รบัทราบถึงผลิตภณัฑใ์หม ่  
- ไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

- ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ ต่อตา้นการทจุริต 
และนโยบายสิทธิมนษุยชน 
 

8.หน่วยงานก ากบั
ดแูลทอ้งถิ่นและ
ภาครฐั 

- รายงานผลการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือ
กฎเกณฑท์ี่ก าหนด 

- ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่
เกี่ยวขอ้ง 

- การมีส่วนรว่มในโครงการของรฐั 

- ความโปรง่ใสในการก ากบัดแูล
กิจการ และการต่อตา้นทจุริต 

9.คู่แข่งขนั  
 

- ก าหนดราคาขายสินคา้ในตลาดที่เป็น
ธรรม 

- การก าหนดราคาที่เป็นธรรม  
- การไม่ลอกเลียนแบบสินคา้ ไม่ละเมิด
ทรพัยสินทางปัญญา 

- ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ 

- ตรวจสอบความเหมือนคลา้ยของ
ผลิตภณัฑก์่อนด าเนินการจด
สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์

10.ชุมชน  
 

- จดัใหช้มุชนสามารถเขา้มาขายสินคา้ 
หนา้โรงงาน 

- สรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน  
- การช่วยเหลือพึ่งพาอาศยักนั 

- สนบัสนนุใหช้มุชนหมนุเวียนเขา้มา
จ าหน่ายสินคา้ใน-หนา้โรงงาน 

11.สงัคม  
 

- จดักิจกรรม CSR ปีละ 1 ครัง้  - สนบัสนนุกิจกรรมชมุชน 
- ใหค้วามช่วยเหลือดา้นการศกึษา 
- มีสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาดขีึน้ 

- จดัตัง้ชมรมจิตอาสา เพ่ือเป็น
ตวัแทนในการท ากิจกรรมใหก้บั
ชมุชน พรอ้มสนบัสนนุ
ทนุการศกึษาใหก้บัโรงเรียนใน  จ.
สมทุรปราการ 

12.สื่อมวลชน - สื่อสารเกี่ยวกบักิจกรรมชมุชน 
- ประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑท์ี่ออกใหม่ 

- รบัรูก้ิจกรรมของบริษัทที่ท  าเพื่อชมุชน 
- รบัทราบขา่วสาร ขอ้มลูของบริษัท 

- มีส่วนรว่มในกิจกรรมที่ส  าคญัใน
ชมุชน 

- ความถกูตอ้ง โปรง่ใสในการให้
ขอ้มลู 
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3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดล้อม  

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบตัดิ้านสิง่แวดล้อม 

บรษิัทก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและแผนการอนุรกัษ์พลงังานใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายให้

กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยที่สดุ  

3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านสิง่แวดลอ้ม 

การน าวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เศษแกว้คือแกว้รีไซเคิลที่สามารถน ากลบัมาหมนุเวียนใชใ้หม่ไดไ้ม่จ ากดัจ านวนครัง้ ซึ่ง

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท  าใหบ้ริษัทสามารถใชท้รพัยากรใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างสูงสุด สามารถช่วยลดตน้ทุนดา้นพลังงานและ

วัตถุดิบในการผลิต โดยบริษัทน าเศษแกว้ที่เหลือจากกระบวนการผลิตรวมถึงผลิตภณัฑท์ี่มีสภาพแตกหักเสียหายเขา้สู่

กระบวนการบดดว้ยเครื่องบดแกว้จนเป็นเศษแกว้ และน ามาผสมแทนวตัถุดิบในปริมาณที่เหมาะสมจากนั้นจึงน าเขา้สู่

กระบวนการหลอมขึน้รูปเป็นผลิตภัณฑ์อีกครัง้ โดยในปี 2564 บริษัทใช้เศษแก้วผสมแทนวัตถุดิบคิดเป็นรอ้ยละ 40         

ซึ่งสามารถลดพลงังานการหลอมไดร้อ้ยละ 8  

การจัดการพลังงาน บริษัทบริหารจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ระบบไฟแสงสว่างและระบบปรบัอากาศโดย

ติดตัง้และบ ารุงรกัษาอุปกรณค์วบคุมการท างานของระบบไฟฟ้าที่เก่ียวขอ้ง ท าใหส้ามารถลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าได ้

130,000  กิโลวตัต-์ชั่วโมง นอกจากนี ้บริษัทไดต้ิดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) ซึ่งผลิต

ไฟฟ้าได ้1,475,101 กิโลวตัต-์ชั่วโมง  

ในปี 2564 บริษัทใชพ้ลังงานไฟฟ้ารวม 25,466,102 กิโลวัตต-์ชั่วโมง โดยเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก Solar Rooftop 

1,475,102 กิโลวัตต -์ชั่วโมง ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ Solar Rooftop ผลิตไดเ้ทียบกับพลังงานที่ใชค้ิดเป็นรอ้ยละ 5.8          

ซึ่งสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าลงไดค้ิดเป็นจ านวนเงิน 5,232,629 บาท  โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) นัน้ ส่งผลบริษัทสามารถลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ได ้644,619 กิโลกรมั 

และคาดการณว์่าใน 2565 บรษิัทจะสามารถลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ได ้603,003 กิโลกรมั 

การจัดการน ้า  บริษัทมีการใชน้ า้ประปารวมกันคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของปริมาณน า้ที่ใชท้ั้งหมด  บริษัทจึงมีวิธีจัดการ

ระบบน า้หล่อเย็นที่ใชใ้นกระบวนการผลิตและระบบช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตใหเ้ป็นแบบหมุนเวียนสามารถน า

กลับมาใชใ้นกระบวนการต่อได้ โดยมีการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัน า้ที่ถูกปล่อยทิง้จาก

กระบวนการผลิตและส านกังาน บริษัทมีการจดัการน า้ทิง้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2564 มีน า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบดัรอ้ยละ 

70 ของปริมาณน า้ทิง้ทั้งหมด ในจ านวนนีส้ามารถน ามาผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพเทียบเท่าน า้ประปา เพื่อน า

กลับมาใช้เสริมในกระบวนการผลิตและระบบช่วยสนับสนุนการผลิตซึ่งส่งผลใหส้ามารถลดปริมาณการใชน้ า้ประปา     

รอ้ยละ 40 เมื่อเทียบกบัปรมิาณการใชใ้นปีก่อน 
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การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ บริษัทมีการจดัการขยะและของเสียในกระบวนการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ

ตามหลกัการ 3R (Reduce Reuse Recycle) พรอ้มทัง้มีระบบการคดัแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบั

การสรา้งจิตส านึกและการมีส่วนรว่มกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อลดการก าจดัขยะดว้ยวิธีการฝังกลบ  

ในปี 2564 ขยะและของเสียไดร้บัจดัการแทนการฝังกลบคิดเป็นรอ้ยละ 93.63 ของปริมาณขยะและของเสียโดยรวม ซึ่ง

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.67 เมื่อเทียบปีกับปีก่อน นอกจากนี ้บริษัทมีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มปีละ 2 ครัง้และยังมีการ

ตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในโรงงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งพบว่าค่ามาตรฐานคณุภาพอากาศ กลิ่น เสียง แสงสว่าง อยู่ใน

เกณฑป์กติตามที่กฎหมายก าหนด และไม่พบกรณีสารเคมีรั่วไหลจากการด าเนินธุรกิจ 

การจัดการก๊าซเรือนกระจก ในปี 2565 บรษิัทมีแผนจะด าเนินการจดัท าโครงการคารบ์อนฟตุพริน้ทต์ามมาตรฐาน
องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อลดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  

3.4 การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม  

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบตัดิ้านสงัคม 

บรษิัทด าเนินธุรกิจโดยมุ่งปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการดา้นสงัคม รวมถึงการ

เคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการดูแลความปลอดภยั ความั่นคง อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม โดยนโยบายและแนวปฏิบัติ

ดา้นสงัคมอยู่ระหว่างการจดัท าซึ่งคาดว่าจะสามารถเผยแพรไ่ดใ้นปี 2565 

3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสงัคม 

ดา้นสิทธิมนษุยชน 

บริษัทยึดมั่นในหลกัความเสมอภาคในการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มตามหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท จึงไดป้ระกาศใชน้โบบายสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติ สอดคลอ้งตามหลักการชีแ้นะ เรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรบัธุรกิจ ตามกรอบงานขององคก์ารสหประชาชาติในการ
คุม้ครอง เคารพ และเยียวยา เพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิอย่างจรงิจงั 

โดยนโยบายสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ครอบคลุมผู้เก่ียวข้องในห่วงโซ่อุปทานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท 
(Ocean Glass Value Chain) รวมทัง้บรษิัทย่อยทัง้ในและต่างประเทศ โดยมีขอบเขตและกรอบการปฏิบตัิดงันี ้

1) การประกาศนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น พนกังานของบรษิัท พนกังานรบัเหมาแรงงานคู่คา้ และผูม้ี
ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยการส่ือสารทัง้ภายใน และภายนอกบรษิัท  

2) การประเมินความเส่ียงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกัน และลด
ความสญูเสีย จากผลกระทบที่อาจเกิดขึน้  

3) กระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรียน ใหเ้ป็นไปตามช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรียนที่ก าหนดในช่องทางการแจง้ขอ้รอ้งเรียน 
(Whistleblowing) และ/หรือ ช่องทางการรอ้งทกุขต์ามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 
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การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทยอมรบัและใหค้วามส าคญักับความหลากหลายของพนกังานและยึดมั่นในหลกัความเสมอภาคการว่าจา้งและการ
เล่ือนต าแหน่งพนกังานกระท าไปตามเป้าประสงคท์างธุรกิจของบรษิทั ต าแหน่งงานท่ีบรษิัทเห็นควรใหม้ีและคณุสมบตัขิอง
แต่ละบคุคล โดยไม่ค านึงถึงเชือ้ชาติ สญัชาติ สีผิว ความเชื่อทางศาสนา เพศ อาย ุสถานะภาพทางสงัคมหรือสถานะอื่นใด
ที่กฎหมายคุม้ครองไว ้บรษิัทจะไม่ว่าจา้งผูท้ี่มีอายตุ  ่ากว่าเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด บรษิัทจะไม่ใชแ้รงงานท่ีไม่สมคัรใจหรือ
แรงงานผิดกฎหมาย นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายดูแลใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานปราศจากการปฏิบตัิดว้ยอคติและ
การกีดกนั รวมทัง้การคกุคามหรือล่วงละเมิดใดๆ  

พนักงานของบริษัททุกคนมีสิทธิในการรอ้งเรียน  รอ้งทุกข์หรือรายงานเก่ียวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิ
มนุษยชน  การล่วงละเมิดหรือคุกคาม การกลั่นแกลง้ หรือการกระท าที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึน้กับตวัเองและผูอ้ื่ น โดยแจง้
เรื่องไปยงัผูบ้งัคบับญัชาหรือส านกังานบรหิารทรพัยากรบคุคล บรษิัทจะสืบสวนเหตกุารณท์ี่ไดร้บัแจง้ทนัที และด าเนินการ
แกไ้ขอย่างทนัท่วงที บรษิัทรบัรองเรื่องการคุม้ครองบคุคลที่เป็นผูร้ายงานเรื่องอย่างเหมาะสม ขอ้มลูที่แจง้มาจะถกูรกัษาไว้
เป็นความลบั  
ความรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค 

นบัตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทเป็นเวลากว่า 30 ปี บริษัทยึดมั่นและถือเป็นนโยบายในการผลิตสินคา้คุณภาพสงูและปลอดภัยใน
การใชง้าน โดยสนบัสนุนใหพ้นกังานทกุคนในทุกระดบัถือปฏิบตัิตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อสรา้งความ
มั่นใจในสินคา้และบรกิาร 

การรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม 

ในปี 2564 บรษิัทไดร้ว่มกนัจดักิจกรรมเพื่อพฒันาชมุชนและสงัคมดงัต่อไปนี ้

1) โครงการจิตอาสาปีที่ 7 จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี และบริจาคคอมพิวเตอรเ์พื่อสนับสนุน
การศกึษาใหแ้ก่โรงเรียนดอยสามหมื่น หมู่ 5 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวนัท่ี 5 ธันวาคม 2564 

2) โครงการบริจาคแกว้น า้ดื่มกว่า 28,000 ใบเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยใหแ้ก่โรงพยาบาล สมาคม และองคก์รไม่หวงัผล
ก าไรจ านวน 10 แห่ง ระหว่างวนัท่ี 9-10 กนัยายน 2564   
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4 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บทสรุปผู้บริหาร 

ผลการด าเนินงาน 
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

รายได้จากการขาย 1,545.30 1,111.68 39.01 

รายได้อื่น 22.09 4.32 411.18 

รวมรายได้ 1,567.39 1,116.00 40.45 

ก าไรขั้นตน้ 532.22 405.31 31.31 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส าหรับปี 3.02 (245.89) (101.23) 

อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 34.44 36.46  

อัตราก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ (%) 0.19 (22.03)  

รายได้ 

- บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)  มีรายไดร้วมจ านวน 1,567.39 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
40.45 เป็นรายไดจ้ากการขายรวมจ านวน 1,545.30 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 39.01 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

- การขายสินคา้ไปต่างประเทศ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 58.05 ส่วนใหญ่มาจากการส่งสินคา้ออกไปยงัตลาดส่วนเพิ่ม ไดแ้ก่ ภมูิภาค
เอเชียใต ้ตะวนัออกกลาง อเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิค  ทัง้นี ้สถานการณข์าดแคลนตูค้อนเทนเนอรแ์ละการปรบั
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องของค่าระวางเรือยงัคงเป็นอปุสรรคต่อการส่งออก 

- การขายสินคา้ในประเทศลดลงรอ้ยละ 5.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั       
โคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ส่งผลใหค้วามตอ้งการสินคา้เครื่องแกว้ในกลุ่มโรงแรม รา้นอาหาร ลดลง เช่นเดียวกบักลุ่ม
ลกูคา้บรษิัทเครื่องดื่มที่ชะลอการใชจ้่ายส าหรบัสินคา้เพื่อส่งเสรมิการขาย   

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 

- บรษิัทมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 532.22 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.31 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ในขณะที่อตัราก าไรขัน้ตน้อยู่ที่

รอ้ยละ 34.44 ของยอดขาย ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอตัราก าไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ 36.46 เนื่องจากสดัส่วนการขายสินคา้ไป

ต่างประเทศที่สงูขึน้ ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุพลงังานและราคาวตัถดุิบ 

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ  

- บรษิัทมีก าไรสทุธิจ านวน 3.02 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ขาดทนุ  
- อตัราก าไรสทุธิคิดเป็นรอ้ยละ 0.19 ของรายไดร้วม 
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กลยุทธแ์ละทศิทางในการด าเนินธุรกิจ 

ในปี 2564 บรษิัทใหค้วามส าคญักับการบริหารจดัการกระแสเงินสดจากการด าเนินงานพรอ้มทัง้ด าเนินกลยุทธเ์พื่อตอบสนอง

ต่อวิถีการด ารงชีวิตใหม่ (New Normal) โดยได้ปรับปรุงพัฒนาการขายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์ในประเทศไทย  

www.oceantableware.com พรอ้มทัง้ยกระดบัการขายสินคา้ออนไลนใ์นประเทศจีน อินเดีย และเวียดนาม เพื่อใหล้กูคา้

ไดร้ับความสะดวกและเข้าถึงไดง้่าย ส าหรับอีคอมเมิรซ์ในประเทศไทย บริษัทไดใ้ห้บริการออกแบบแก้วพิมพสี์ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ พรอ้มทัง้เพิ่มรายการสินคา้กว่า 500 รายการ ภายใตแ้บรนด ์โอเชียน ลคูารสิ และพอช 

นอกจากนี ้บริษัทวางแผนจะขยายการให้บริการอีคอมเมิรซ์ไปยังต่างประเทศทั่วโลก พรอ้มทั้งพัฒนาให้อีคอมเมิรซ์เป็น

แพลตฟอรม์ที่มีสินคา้ในกลุ่มเครื่องแกว้ที่ใชบ้นโต๊ะอาหารที่หลากหลาย ครบวงจร และสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

รายได้จากการขาย 1,545.30 1,111.68 39.01 

รายได้อื่น 22.09 4.32 411.18 

รวมรายได้ 1,567.39 1,116.00 40.45 

ต้นทนุขาย 1,013.08 706.37 43.42 

ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว 173.98 206.42 (15.72) 

ขาดทุน (ค่าใชจ่้ายโอนกลบั) จากการปรับลดมูลค่าสนิค้า (2.88) 50.79 (105.68) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 220.12 227.48 (3.23) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 107.50 144.92 (25.82) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 26.56 59.29 (55.20) 

รวมค่าใช้จ่าย 1,538.36 1,395.27 10.26 
ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงาน 29.03 (279.27) (110.39) 

ต้นทนุทางการเงนิ 22.01 24.78 (11.21) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ 7.02 (304.05) (102.31) 

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงนิได ้ 4.00 (58.16) (106.88) 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส าหรับปี 3.02 (245.89) (101.23) 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 2.17 218.98 (99.01) 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 5.19 (26.91) (119.30) 
    

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.14 (11.53) (101.23) 
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1. รายได้รวม 

รายการ 
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
ขายในประเทศ  312.15 331.45 (5.82) 

     - ขายในประเทศ - ชอ่งทางแบบดั้งเดิม (Offline) 294.45 327.87 (10.19) 

     - ขายในประเทศ - ชอ่งทางอีคอมเมิรซ์ (E-Commerce) 17.70 3.58 394.58 
ขายต่างประเทศ  1,233.15 780.23 58.05 
รวมรายได้จากการขาย 1,545.30 1,111.68 39.01 

รายได้อื่น 22.09 4.32 411.18 
รวมรายได้ 1,567.39 1,116.00 40.45 

ในปี 2564 ดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ในต่างประเทศเริ่มคล่ีคลาย ความตอ้งการสินคา้ใน
ตลาดจึงกลบัมาอีกครัง้ ส่งผลใหก้ารส่งออกสินคา้ฟ้ืนตวัจากปีก่อน ท าใหบ้รษิัทมีรายไดจ้ากการส่งออกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 58.05  
ในขณะที่การขายสินคา้ในประเทศลดลงรอ้ยละ 5.82 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยเป็นการลดลงจากช่องทางการขายแบบดัง้เดิม
ซึ่งไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่  ในขณะที่ยอดขายสินคา้ผ่านช่องทางอี
คอมเมิรซ์เติบโตขึน้หลายเท่าเมื่อเทียบกบัปีก่อน  

รายได้จากการต่างประเทศและในประเทศ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สัดส่วนการขายต่างประเทศและในประเทศ 
2563 

 

2564 

 
บริษัทมีรายได้อื่นจ านวน 22.09 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรูร้ายได้จากการขายอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่
เส่ือมสภาพ และรายไดจ้ากการขนส่งและการขายเศษวสัดุ 
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2. ต้นทุนขาย 

บรษิัทมีตน้ทนุขายรวมจ านวน 1,013.08 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 43.42 เมื่อเทียบกบัปีกอ่น ตามยอดขายสินคา้ ตน้ทนุ
วตัถดุิบ และตน้ทนุพลงังานท่ีเพิม่ขึน้ระหว่างปี 

3. ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 

บรษิัทมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 532.22 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.31 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมอีตัราก าไรขัน้ตน้คิดเป็น        
รอ้ยละ 34.44 ของยอดขาย ลดลงจากปีก่อนซึง่มีอตัรารอ้ยละ 36.46  เนื่องจากการขายสินคา้ไปยงัตลาดส่วนเพิ่ม 

 

 
4. ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายระงบัสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบ ารุงเตาหลอมและบริหารสินคา้คงเหลือใหส้มดุลกับปริมาณการขาย
จ านวน 173.98 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 15.72 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากปรมิาณการขายสินคา้ที่เพิ่มขึน้  

5. ขาดทุน (ค่าใช้จ่ายโอนกลับ) จากการปรับลดมูลค่าสินค้า 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายโอนกลับจากการปรบัลดมูลค่าสินคา้ จ านวน 2.88 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการปรบัลดมูลค่า
สินคา้ส าเรจ็รูปคงเหลือ วตัถดุิบและอะไหล่ที่เส่ือมสภาพ และคา้งนาน  

6. ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 220.12 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.23 เนื่องจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานลดลงและ
การควบคมุค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขายและการตลาด   
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ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการบรหิาร เนื่องบรษิัทยงัคงด าเนินมาตรการควบคมุค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการ
บรหิารลดลงรอ้ยละ 25.82 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

 

7. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
บริษัทมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจ านวน 26.56 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 55.20 จากปีก่อน 
โดยส่วนใหญ่เป็นผลขาดทนุจากการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

8. ต้นทุนทางการเงนิ 
บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 22.01 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11.21 เนื่องจากบริษัทมียอดขายและกระแสเงินสด
จากกิจกรรมการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ จึงสามารถช าระคืนเงินกูย้ืมไดม้ากขึน้ ส่งผลใหด้อกเบีย้เงินกูย้ืมลดลง 

9. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
บรษิัทมีก าไรสทุธิ 3.02 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ขาดทนุ  
อตัราก าไรสทุธิคิดเป็นรอ้ยละ 0.19 ของรายไดร้วม  

 
 

10. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษีเงนิได้ 
บรษิัทมีผลก าไรเบ็ดเสรจ็อื่น สทุธิจากภาษีเงินไดจ้ านวน 2.17 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 99.01 เนื่องจากการรบัรู ้
ผลก าไรจากการประเมินราคาที่ดินใหม่ และการรบัรูก้  าไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน  
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ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 2564 2563 เปลี่ยนแปลง  
  (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

สินทรพัยห์มนุเวียน 1,162.56 1,191.80 (2.45) 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,196.81 2,247.96 (2.28) 
รวมสินทรัพย ์ 3,359.37 3,439.76 (2.34) 

หนีสิ้นหมนุเวียน 993.66 1,004.93 (1.12) 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 526.77 601.08 (12.36) 

รวมหนีสิ้น 1,520.43 1,606.01 (5.33) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,838.94 1,833.75 0.28 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 3,359.37 3,439.76 (2.34) 

 

สินทรัพยร์วม 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  

▪ สินทรัพย ์
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 3,359.37 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.34 จากรายการดงัต่อไปนี ้ 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ลดลงร้อยละ 41.80 เนื่องจากบริษัทมียอดขายและกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานเพิ่มขึน้ และลดการลงทนุในสินทรพัย ์จึงสามารถช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ไดม้ากขึน้ 
- ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น เพิ่มขึน้รอ้ยละ 66.05 ส่วนใหญ่มาจากมลูค่าขายสินคา้ที่เพิ่มขึน้ ส่งผลใหล้กูหนี ้
ณ สิน้ปีมีจ านวนเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน  และมีเงินทดรองจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้เครื่องจกัรและอปุกรณท์ี่เพิ่มขึน้ 
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- สินคา้คงเหลือลดลงรอ้ยละ 9.26 เนื่องจากปรมิาณการขายที่เพิ่มขึน้มากในชว่งไตรมาส 4 ปี 2564 และการบรหิารสินคา้
คงเหลือใหส้มดลุกบัการผลิต  
- ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ลดลงรอ้ยละ 1.39 จากผลสทุธิของการคิดค่าเส่ือมราคา และการลงทนุเพิ่มในเครื่องจกัรและ
อปุกรณร์ะหว่างปี 

▪ หนีส้ิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีหนีสิ้นรวม 1,520.43 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.33 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
- เงินกูย้ืมลดลงรอ้ยละ 13.76 จากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้   
- เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีห้มุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 30.22 ตามก าลังการผลิตและความตอ้งการสินคา้ที่เพิ่มขึน้ 
ประกอบกบัเงินรบัล่วงหนา้จากลกูคา้ และเจา้หนีค้า้งจ่ายที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,838.94 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.28 จากการรบัรูผ้ลก าไร
เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี   

การวิเคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิทีส่ าคัญ 

ความสามารถในการท าก าไร หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2564 ม.ค. – ธ.ค. 2563 

อัตราก าไรขัน้ต้น รอ้ยละ 34.44 36.46 

อัตราก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน รอ้ยละ 2.17 (20.18) 

อัตราก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ รอ้ยละ 0.19 (22.03) 

อัตราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น รอ้ยละ 0.16 (13.27) 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน บาท/หุน้ 0.14 (11.53) 
ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2564 ม.ค. – ธ.ค. 2563 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ รอ้ยละ 0.85 (8.38) 
ความสามารถในการด ารงสภาพคล่อง หน่วย 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง เท่า 1.17 1.19 

อัตราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่า 0.32 0.26 

อายุเฉลี่ยของลูกหนีก้ารค้า วนั 43 56 

อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลอื วนั 172 289 

อายุเฉลี่ยของเจ้าหนีก้ารค้า วนั 43 60 

วงจรเงนิสด วนั 172 285 
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ หน่วย 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 

อัตราส่วนหนีส้นิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น เท่า 0.83 0.88 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 9.36 (4.22) 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน เท่า 6.19 (0.13) 
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จากอตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร พบว่าแมบ้รษิัทจะมีอตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 36.46 เป็นรอ้ยละ 
34.44  แต่บริษัทมีปริมาณการขายที่สงูขึน้กว่าปีก่อน ส่งผลใหบ้ริษัทมีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้รอ้ยละ 39.01  และมีผล
ก าไรสทุธิต่อหุน้ท่ี 0.14 บาท   

บริษัทมีอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัยส์งูขึน้กว่าปีก่อน ในขณะที่อตัราส่วนความสามารถในการด ารงสภาพคล่อง
และอตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงินดีขึน้จากปีก่อน โดยมีวงจรเงินสดที่ดีขึน้จากการบรหิารจดัการสินคา้ใหร้ะบาย
ออกไปไดเ้รว็ขึน้  รวมทัง้มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และภาระผกูพนัทางการเงนิไดเ้ป็นอย่างด ีโดยบรษิัทสามารถ
รักษาอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ  
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5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

5.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษทั บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษทั 0107536000153 

ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 50,000,000 หุน้   

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ทุนช าระแล้ว 213,307,150 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 21,330,715 หุน้  

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ประเภทธุรกิจ 

 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายภาชนะเครื่องแกว้ที่ใชบ้นโต๊ะอาหาร จดัจ าหน่าย
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

ส านักงานใหญ ่

  

 

75/88-91 ชัน้ 34 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 ถนนสขุมุวิท 19   )ซอยวฒันา(   

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท ์: +66 (0) 2661 6556   โทรสาร : +66 (0) 2661 6550 

โรงงาน 

 
365 – 365/1 หมู่ 4 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูซอย 8 ต าบลแพรกษา  

อ าเภอเมอืง  สมทุรปราการ 10280 

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

โชวรู์ม 

 
อโศก (โอเชยีนชอป) 

175 อาคารไทยสมทุร ถนนสขุมุวทิ 21 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์: +66 (0) 2661 6556 ต่อ 2525  

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

ติดต่อบริษทั เลขานกุารบรษิัท / นกัลงทนุสมัพนัธ ์

โทรศพัท:์ +66 (0) 2661-6556 ตอ่ 1200 / 1102  

Email: ir@oceanglass.com   
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5.2 ข้อมูลส าคัญอื่น  

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภเิษก  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท ์: +66 (0) 2009 9000   

ผูส้อบบญัชี บรษิัท  บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั  
178 อาคารธรรมนิติ ชัน้ 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2596 0500 

ผูต้รวจสอบภายใน บรษิัท อีวาย คอรป์อเรท เซอรว์ิสเซส จ ากดั 
อาคารเลครชัดา ออฟฟิช คอมเพล็กซ ์ชัน้ท่ี 33 เลขที่ 193/136-137  
ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท ์: +66 (0) 2264 0777  โทรสาร : +66 (0) 2264 0789 

ที่ปรกึษากฎหมาย บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จ ากดั  
175  ถนนสขุมุวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2260 5200  โทรสาร : +66 (0) 2260 5204 
บริษัท เสรี มานพ แอนด ์ดอลย์ จ ากัด 
21 ซอยอ านวยวฒัน ์ถนนสทุธิสาร เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2693 2036 โทรสาร : +66 (0) 2693 4189 
บริษัท อภสิทิธิ์ แอนด ์อัลลายแอนซ ์จ ากัด 
ชัน้ 9 ยนูิต 907 อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี            
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์: +66 (0) 2650 9850 โทรสาร : +66 (0) 2650 9849 

 
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย  

5.3.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพยข์องบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น 

  - ไม่มี - 

 5.3.2 คดีทีก่ระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้  
  - ไม่มี - 

 5.3.3 คดทีีมิ่ได้เกดิจากการประกอบธุรกิจโดยปกตขิองบริษัท 
  - ไม่มี – 
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6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ  

บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยอำ้งอิงจำกหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรบั
บริษัทจดทะเบียนตำมแนวทำงที่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด โดยไดจ้ดัท ำ “หลกัเกณฑก์ำร
ก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลกับรรษัทภิบำล” เพื่อเป็นแนวทำงแก่คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนยึด
เป็นหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรบรหิำรจดักำรดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ ปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ ์ระเบียบ

ขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้ง บริษัทด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงที่ผูถื้อหุน้เห็นชอบ ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และเป็นไปตำมขอ้บงัคบั
บริษัท ภำยใตก้รอบของจริยธรรมที่ดี โดยมีเจตนำรมณ์ร่วมกันที่จะก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนของคณะผู้บริหำรมี
ประสิทธิภำพ ถกูตอ้งและเที่ยงธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย  

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกับดูแลกิจกำรใหบ้ริษัทเจรญิเติบโตและมีผลก ำไรอย่ำงต่อเนื่อง สรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่
กิจกำรอย่ำงยั่งยืน โดยคณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำร ปฏิบัติหน้ำที่ดว้ยควำมซื่อสัตยส์ุจริต มีควำม
รบัผิดชอบ ระมดัระวงั และเป็นไปตำมกฎหมำย 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีต่้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้

1. กรรมกำรทกุคนตอ้งกระท ำกำรดว้ยควำมซื่อสตัยแ์ละสจุรติ  
2. กรรมกำรมีหนำ้ที่ในกำรใชค้วำมระมัดระวงัและควำมอุตสำหะในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ และใชอ้  ำนำจในฐำนะกรรมกำร

บรษิัท 
3. กรรมกำรทกุคนตอ้งใชอ้  ำนำจหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรในทำงที่เหมำะสม และปฏิบตัิหนำ้ที่ของตนเพื่อประโยชนส์งูสดุ

ของบรษิัท 
4. กรรมกำรพึงตระหนกัว่ำควำมรบัผิดชอบเบือ้งตน้ในฐำนะกรรมกำรบรษิัทคือปฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อดแูลกิจกำรใหเ้ป็นไปเพื่อ

ประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทัง้หมด อย่ำงไรก็ดี กรรมกำรยงัมีควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อประโยชนข์องผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสียทัง้หลำยของบรษิัทอย่ำงเหมำะสมดว้ย 

5. กรรมกำรตอ้งไม่น ำขอ้มลูที่ไดม้ำในฐำนะกรรมกำรบรษิัทไปใชใ้นทำงไม่เหมำะสม 
6. กรรมกำรตอ้งไม่ใชต้  ำแหน่งหนำ้ที่ใหไ้ดม้ำซึ่งผลประโยชนอ์นัไม่สมควร 
7. กรรมกำรตอ้งไม่ยอมใหผ้ลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนข์องผูเ้ก่ียวขอ้งกบักรรมกำรขดัแยง้กับผลประโยชนข์อง

บรษิัท 
8. กรรมกำรสำมำรถใชว้ิจำรณญำนและกระท ำกำรอย่ำงเป็นอิสระและด ำเนินกำรโดยชอบเพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่  
9. ขอ้มลูซึ่งป็นควำมลบัของบรษิัทที่กรรมกำรไดร้บัทรำบอนัเนื่องจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทถือเป็น

ทรพัยสิ์นของบรษิัทที่ไม่สมควรเปิดเผย  หรืออนญุำตใหม้ีกำรเปิดเผย  เวน้แต่ไดร้บัอนญุำตจำกบรษิัท หรือจำกบคุคล
ซึ่งเป็นเจำ้ของขอ้มลูนัน้ๆ  หรือตอ้งเปิดเผยตำมกฎหมำย 

10. กรรมกำรไม่ควรประพฤติปฎิบตัิหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในเรื่องที่อำจน ำมำซึ่งควำมเส่ือมเสียต่อชื่อเสียงของบรษิัท 
11. กรรมกำรตอ้งปฎิบตัิตำมเจตนำรมณแ์ละตวับทของกฎหมำย ที่มีอยู่แลว้หรือที่อำจจะตรำขึน้ใหม่ในอนำคต รวมทัง้ที่

ก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณของกรรมกำรบรษิัท   
  

30



  
 

ส่วนที ่2 การก ากับดูแลกิจการ                                                       แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564                                        
 

 
 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงนอ้ย 5 คน โดยกรรมกำรอย่ำงนอ้ยจ ำนวน 1 ใน 3 ตอ้งเป็นกรรมกำร

อิสระและไม่เป็นผูบ้รหิำรของบรษิัท ทัง้นี ้เพื่อถ่วงดลุอ ำนำจระหว่ำงงำนตรวจสอบและงำนบรหิำรจดักำรบรษิัทมีกรรมกำร

อิสระทัง้สิน้จ ำนวน 5 ท่ำน ซึ่งมำกกว่ำกึ่งหน่ึงของกรรมกำรทัง้คณะ ท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดลุกนัอย่ำงเหมำะสม  

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อปฏิบตัิงำนและดูแลกิจกำรเฉพำะเรื่องดำ้นต่ำงๆ ในนำม

ของคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี ้เพื่อให้มั่นใจว่ำกิจกำรของบริษัทเป็นไปโดยเที่ยงธรรม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

ปัจจบุนัคณะกรรมกำรบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึน้ 2 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรทัง้  2 ชดุ ตอ้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำง

สม ่ำเสมอตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ทัง้นี ้บรษิัทอำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึน้อีกในอนำคต ตำมควำมจ ำเป็นและ

ควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจที่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเรว็ 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

1. ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีผูถื้อหุน้ทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ เป็นอัตรำส่วน 1 ใน 3 หรือ

ใกลเ้คียง 1 ใน 3 มำกที่สดุ ที่ประชมุผูถื้อหุน้สำมำรถเลือกกรรมกำรท่ีออกตำมวำระนัน้ ใหเ้ขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้ 

2. นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติมีลักษณะ

ตอ้งหำ้มตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อก หรือมีค ำสั่งศำลใหอ้อกจำกต ำแหน่ง 

3. กรรมกำรท่ีตอ้งกำรลำออกจำกต ำแหน่งตอ้งยื่นใบลำออกต่อบรษิัท กำรลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัใบลำออก 

4. กรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติเหมำะสมและไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยและขอ้บังคับของบริษัท เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำร

ประชุมกรรมกำรครำวถดัไป เวน้เสียแต่ว่ำวำระของกรรมกำรเหลือนอ้ยกว่ำ 2 เดือน มติกำรเลือกตัง้กรรมกำรในกรณี

นี ้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหลืออยู่ บคุคลที่เขำ้เป็นกรรมกำรแทน

ดงักล่ำว จะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนด ำรงต ำแหน่งแทน 

ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงเพียงพอ กรรมกำรแต่ละท่ำน  ด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบรษิัทจดทะเบียนอื่นไม่เกินจ ำนวน 5 แห่ง  

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้ีกำรประชุมเป็นประจ ำทุกเดือน และอำจมีกำรประชุมครัง้พิเศษเพื่อพิจำรณำเรื่องส ำคญั โดย

เลขำนุกำรบริษัทจะแจง้ก ำหนดกำรล่วงหนำ้ทัง้ปีใหก้รรมกำรแต่ละท่ำนรบัทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรครัง้สดุทำ้ย

ของปี ในกำรประชุมแต่ละครัง้จะมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน  โดยมีวำระรำยงำนสรุปผลกำร

ด ำเนินงำนของบรษิัทเป็นวำระประจ ำ ในกำรประชมุคณะกรรมกำรแต่ละครัง้เลขำนกุำรบรษิัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 
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ระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย  5 วนัท ำกำร เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้ีเวลำ

ศึกษำขอ้มูลอย่ำงเพียงพอในกำรประชุมแต่ละครัง้ ประธำนกรรมกำรท ำหนำ้ที่ประธำนในที่ประชุม ในกรณีที่ประธำน

กรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหก้รรมกำรซึ่งมำประชมุเลือกกรรมกำรท่ำนหนึ่งเป็นประธำนที่

ประชมุ  

ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชมุ ประธำนท่ีประชมุ ไดจ้ดัสรรเวลำในกำรประชมุอย่ำงเพียงพอ และ

เปิดโอกำสใหก้รรมกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงอิสระ กำรลงมติในที่ประชุม ใหถื้อมติเสียงขำ้งมำก โดยให้

กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงเสียง เวน้แต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนไดส่้วนเสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

กรณีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้ำด นอกจำกนี ้คณะกรรมกำร ได้

ให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรจัดกำรเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดใหม้ีกำรรำยงำนเรื่องกำรถือครอง

หลักทรพัย ์รวมถึงรำยงำนกำรมีส่วนไดส่้วนเสียของกรรมกำรและผูบ้ริหำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ในกำร

ประชมุแต่ละครัง้เลขำนกุำรบรษิัทเป็นผูม้ีหนำ้ที่จดัท ำรำยงำนกำรประชุม และจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุที่ผ่ำนกำรรบัรอง

จำกคณะกรรมกำรในครัง้ถัดไป ณ ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัทพรอ้มเอกสำรประกอบกำรประชุมเพื่อสะดวกในกำร

ตรวจสอบและอำ้งอิง   

ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในอัตรำที่เหมำะสมกับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรที่เทียบเคียงไดก้ับอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มบริษัทที่มีขนำดใกลเ้คียงกันในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และมีกำรทบทวนทุกปี โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจำรณำและน ำเสนอ

ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อพิจำรณำน ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิ 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บรษิัทใหค้วำมเคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุกลุ่ม ทกุรำย โดยสนบัสนนุ ส่งเสรมิ และอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิ

พืน้ฐำนตำมกฎหมำยและกฎเณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อำทิเช่น สิทธิในกำรซือ้ ขำย โอน หลกัทรพัยอ์ย่ำงอิสระ   กำรไดร้บัส่วนแบ่ง

ผลก ำไร กำรเขำ้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ และกำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชมุอย่ำงอิสระ โดยบริษัทไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในกำร

เสนอวำระกำรประชุม กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร และกำรส่งค ำถำมล่วงหนำ้ ตำมเกณฑท์ี่บริษัท

ก ำหนด โดยไดเ้ผยแพร่รูปแบบ วิธีกำรบนเว็บไซตข์องบริษัท ตลอดจนแจ้งข่ำวให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนช่องทำงของตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยบริษัทไดค้ัดเลือกสถำนที่จัดประชุมที่มีระบบขนส่ง

มวลชนที่เขำ้ถึงและเพียงพอเพื่อใหผู้ถื้อหุน้เขำ้ประชุมไดอ้ย่ำงสะดวก ในกำรประชุมบริษัทด ำเนินกำรจดัประชุมโดยใช้

วิธีกำรที่ง่ำยไม่สลบัซบัซอ้นซึ่งผูถื้อหุน้มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมทุกครำวที่จดัขึน้ โดยบริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพรอ้ม
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เอกสำรประกอบกำรประชมุล่วงหนำ้ก่อนวนัประชมุตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด เอกสำรดังกล่ำวรวมถึงรำยละเอียดวำระกำร

ประชมุ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรในวำระต่ำงๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำก่อนวนัประชมุ  

ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิเขำ้ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อลงคะแนนเสียง และหำกเป็นควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ก็อำจจะมอบหมำยให้

ตัวแทนมำร่วมประชุมก็ได ้หรืออำจจะมอบสิทธิกำรเข้ำร่วมกำรประชุมให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู้แทนและ

ลงคะแนนเสียงตำมตอ้งกำรก็ได ้ส ำหรบักำรลงคะแนนเสียงใหถื้อว่ำแต่ละหุน้เท่ำกบัคะแนนเสียงหนึ่งคะแนน และหุน้ทกุ

หุน้มีสิทธิเท่ำเทียมกนั  

ผูถื้อหุน้ของบริษัทสำมำรถลงทะเบียนเพื่อเขำ้ร่วมกำรประชุมได ้2 ชั่วโมงก่อนถึงก ำหนดกำรประชุม ประธำนที่ประชุม

ด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดบัวำระที่แจง้ในหนงัสือนดัประชมุ และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถำมและแสดงควำมคิดเห็น

เรื่องต่ำงๆ ในแต่ละวำระอย่ำงเต็มที่ นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ ำรอ้ยละ 10 

ของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม

วิสำมญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในกำรท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย บรษิัทจดัใหม้ี

กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ที่ครบถว้น ถูกตอ้ง และจัดเก็บบันทึกกำรประชุมดังกล่ำวเพื่อใหผู้ถื้อหุน้และ ผูท้ี่

เก่ียวขอ้งสอบทำนและตรวจสอบไดต้ลอดเวลำ  

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทเคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยและ

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้นอกจำกกำรรกัษำสิทธิของผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนัตำมที่เปิดเผย

ในขอ้ (1) สิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทไดก้ ำหนดแนวปฏิบตัิกำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อป้องกันกำรแสวงหำประโยชนจ์ำกข้อมูล

ของบรษิัทแก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทำงมิชอบซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรเคล่ือนไหวของรำคำซือ้ขำยหลกัทรพัย ์และก่อใหเ้กิด

ควำมเสียหำยต่อผูถื้อหุน้ 

2.1 แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดแนวปฏิบตัิในกำรป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยในอย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร  โดยก ำหนดใหเ้ป็นส่วน

หนึ่งในจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และไดส่ื้อสำรใหทุ้กคนในองคก์รถือปฏิบัติ  โดยกรรมกำร ผู้บริหำร 

เลขำนุกำรบริษัท พนกังำนระดบัผูจ้ดักำร และบุคลำกรทุกระดบัในแผนกบญัชีและกำรเงินจะไดร้บัหนงัสือแจง้เตือนหำ้ม

ท ำธุรกรรมซือ้-ขำย-โอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทตำมแนวปฏิบตัิกำรก ำกบัดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยในดงันี ้

2.1.1 หำ้มซือ้-ขำย-โอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทในช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมกำรจะมีมติส ำคญั จนถึงวนัท่ีได้

เผยแพรม่ติต่อสำธำรณชน หรือ วนัท่ีคณะกรรมกำรมีมติในกรณีที่ไม่มีกำรเผยแพรต่่อสำธำรณชน 

2.1.2 หำ้มซือ้-ขำย-โอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทในช่วงระยะเวลำ 30 วนั จนถึงวนัท่ีเปิดเผยงบกำรเงินต่อต่อสำธำรณชน 

ทัง้นี ้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยต์่อคณะกรรมกำรบริษัท และ

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 และมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
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ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้รวมถึงหลกัทรพัยท์ี่คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะถือครองอยู่ดว้ยตำมหลกัเกณฑ์

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกจำกนีก้รรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบคุคลที่มี

ควำมเก่ียวขอ้งต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกับกำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตำมมำตรำ 

89/14 ของ พรบ.หลกัทรพัย ์ฯ 

2.2 การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

บริษัทถือเป็นควำมรบัผิดชอบที่ตอ้งป้องกันมิใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ จึงไดก้ ำหนดแนวทำงเพื่อป้องกันกำร

กระท ำที่เป็นหรือมีนัยว่ำจะขัดแยง้กับผลประโยชนข์องบริษัทให้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ โดย

คณะกรรมกำรบรษิัทไดม้อบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูต้รวจทบทวนและใหค้วำมเห็นในรำยกำรที่เก่ียวขอ้งกัน 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องรำคำและเงื่อนไขกำรขำยที่ตอ้งเป็นไปอย่ำงยตุิธรรม เมื่อกระท ำธุรกรรมกบับคุคลภำยนอก ทัง้นี ้

รำยละเอียดของรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัปรำกฏตำมหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี 

(3) การค านึงถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย 

บริษัทด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบและค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำยเป็นส ำคัญเพื่อแสดง
เจตจ ำนงเรื่องนี ้บรษิัทจึงมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรก ำหนดระบบเพื่อดแูลและพิทกัษ์ผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
อย่ำงเป็นธรรม และควบคมุใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว ้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบรษิัทไดแ้ก่ 

• ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ  

• ลกูคำ้ 

• พนกังำน  

• คู่คำ้ที่ส่งมอบสินคำ้/วตัถดุิบ 

• ผูใ้หบ้รกิำรหรือผูร้บัเหมำ  

• เจำ้หนี ้

• พนัธมิตรทำงธุรกิจ  

• หน่วยงำนก ำกบัดแูลทอ้งถิ่นและภำครฐั 

• คู่แข่งขนั  

• ชมุชน  

• สงัคม  

• ส่ือมวลชน 

(4) นโยบายคุณภาพ อาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

บริษัทไดพ้ัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม 

รวมถึงการน าแนวคิด TQM (Total Quality Management) มาใชใ้นการบรหิารธุรกิจของบรษิัทใหเ้กิดประสิทธิภาพ และได้
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ก าหนดใหม้ีนโยบายและแนวปฏิบตัิในเรื่องดงักล่าวเพื่อใหพ้นักงานทุกระดบัยึดถือและปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดัและได้

ประกาศใหม้ีผลบังคบัใชเ้มื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยผูบ้ังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะตอ้งส่ือสารใหพ้นักงานทุก

ระดับในหน่วยงานรบัทราบและปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั พรอ้มเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการ

ปรบัปรุงวิธีการท างานและสภาพแวดลอ้มในการท างานสอดคลอ้งกบัระบบบริหารคณุภาพ ระบบการจดัการอาชีวอนามยั 

ความปลอดภยัและระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทมีแนวปฏิบตัิในกำรเปิดเผยขอ้มลูสู่สำธำรณะ โดยกำรเปิดเผยขอ้มลูจะตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้มีกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพียงพอและเท่ำเทียมกนัแก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุฝ่ำย โดยกรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูม้ีอ  ำนำจ

ในกำรเปิดเผยขอ้มูล พรอ้มทั้งดูแลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคัญอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลำ ตำมเกณฑท์ี่ก ำหนด 

นอกจำกนี ้บริษัทไดป้ฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในกำรเปิดเผยขอ้มลู โดยดูแลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูบริษัท

บนเว็บไซตข์องบริษัท อำทิเช่น หนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบั หนงัสือรบัรอง รวมถึงโครงสรำ้งองคก์ร และโครงสรำ้งกำร

ถือหุน้ในบรษิัทย่อย  

ทั้งนี ้เพื่อเป็นช่องทำงในกำรส่ือสำรข้อมูล บริษัทไดจ้ัดใหม้ีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor Relations)  เพื่อเป็น

ตัวแทนบริษัทในกำรให้ข้อมูลแก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะหห์ลักทรัพย ์โดยสำมำรถส่งค ำถำมผ่ำนทำง email : 

ir@oceanglass.com 

บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน องคก์รต่ำงๆ เยี่ยมชมสถำนประกอบกำร และรบัฟังขอ้มลูของบรษิัท พรอ้มทัง้เยี่ยม

ชมกระบวนกำรผลิต ณ โรงงำน นิคมอตุสำหกรรมบำงป ูทัง้นี ้ในปี 2564 บรษิัทงดจดักิจกรรมส ำหรบัผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ

เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนำ 2019    

(6) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

บริษัทให้ควำมส ำคัญและมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ โดยได้

ก ำหนดใหม้ีกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท และมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ที่ทบทวนกรอบกำร

ด ำเนินงำน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบรษิัทมีระบบกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงที่เพียงพอและเหมำะสม โดยมีคณะกรรมกำรบรหิำร 

ท ำหนำ้ที่เป็นคณะอนกุรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง ซึ่งจะก ำกบัดแูลและติดตำมกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงที่ส  ำคัญที่อำจมี

ผลกระทบต่อกลยทุธแ์ละเป้ำหมำยของบรษิัท  

(7) การต่อต้านการทุจริต 

คณะกรรมกำรไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่น ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนให้

บคุลำกรทกุระดบัปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิใหบ้รษิัทเขำ้รว่มประกำศเจตนำรมณเ์ขำ้

เป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น (Private Sector Collective Action 
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Coalition against Corruption) เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2558 พรอ้มทั้งก ำหนดใหม้ีนโยบำย ช่องทำงกำรรบัขอ้รอ้งเรียน 

และกำรใหเ้บำะแสเก่ียวกบักำรทจุรติ และมำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรียนและผูแ้จง้เบำะแส 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัทก ำหนดใหม้ีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนถือปฏิบตัิ จรรยำบรรณนีก้  ำหนดขึน้จำก
มำตรฐำนและควำมรบัผิดชอบ อันเป็นพืน้ฐำนของอุดมกำรณข์องบริษัทซึ่งไดแ้ก่  คุณภำพ ควำมซื่อสัตยส์ุจริต กำรให้
โอกำส กำรเคำรพและใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั  
• คุณภาพ ควำมยึดมั่นในคุณภำพของโอเชียนกลำสปรำกฏอยู่ในนโยบำยคณุภำพของบริษัทซึ่งฝ่ำยบรหิำรก ำหนดไวว้่ำ           

“โอเชียนกลำสมุ่งมั่น สรำ้งสรรคค์ณุภำพ”  
• ความซ่ือสัตยสุ์จริต โอเชียนกลำสด ำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อสัตยส์ุจริตภำยใตข้อบเขตของกฎหมำยและจรรยำบรรณของ

บรษิัท  
• การให้โอกาส โอเชียนกลำสเชื่อถือในหลกัของกำรใหโ้อกำสเท่ำเทียมกันต่อทุกคน บริษัทมีนโยบำยใหโ้อกำสพนกังำน

ทุกคนพฒันำทกัษะและแสวงหำควำมรูเ้พิ่มขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในกำรด ำเนินธุรกิจที่เปล่ียนแปลงอย่ำง
รวดเรว็ 

• การเคารพและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน โอเชียนกลำสเคำรพและให้เกียรติพนักงำนทุกคน บริษัทเห็นคุณค่ำ
ควำมสำมำรถและกำรอุทิศตนของพนักงำนเพื่อควำมส ำเร็จของโอเชียนกลำส จึงก ำหนดนโยบำยดูแลใหพ้นักงำนมี
ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน  

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการ  
ดว้ยควำมมุง่มั่นในกำรด ำเนินงำนบนพืน้ฐำนของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดี โดยบรษิัทไดร้บักำรจดัอนัดบัดำ้นกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดใีนระดบัดมีำก หรือ 4 ตรำสญัลกัษณ ์ในโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบรษิัทจดทะเบยีน ประจ ำปี 
2564  
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
พนักงาน และอืน่ๆ  

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ  

โครงสรำ้งกำรจัดกำรของบริษัทประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย 2 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีคณะผูบ้ริหำรเป็นผูดู้แลสำยงำนหลกัไดแ้ก่ 1) สำย

งำนพฒันำลกูคำ้และช่องทำงจดัจ ำหน่ำย 2) สำยงำนกำรผลิต 3) สำยงำนบญัชีกำรเงิน เทคโนโลยีสำรสนเทศ และจดัซือ้  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึ่งด ำเนินงำนโดยผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกและรำยงำน

ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 

 
นายจักรี ฉันทเ์รืองวณิชย ์

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรสรรหำ 

และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 
นายกีรติ อัสสกุล 

กรรมกำร 

 

 
นายวรกานต ์ ชูโต 

กรรมกำรอิสระ 

และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
ดร. ชัชวิน เจริญรัชตภ์าคย ์

กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ  
และพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรตรวจสอบ 

 
ดร. ธัชพล โปษยานนท ์

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

 
นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

 
นายแมทธิว กิจโอธาน 

กรรมกำรอิสระ 

 
นายนภัทร  อัสสกุล 

กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 
นางสาวจริยา  แสงไชยญา 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
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7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบดว้ยบคุคลผูท้รงคณุวฒุิ มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะ ควำมช ำนำญและประสบกำรณท์ี่

เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท กรรมกำรแต่ละท่ำนมคีวำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดกลยทุธ ์ทิศทำง นโยบำยและ

พนัธกิจของบรษิัท เพื่อประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุฝ่ำย โดยคณะกรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูรว่มกนัวำงแผน

ธุรกิจ  และก ำหนดกลยทุธ ์รวมถงึกำรบรหิำรควำมเส่ียง  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรทัง้สิน้จ ำนวน 9 ท่ำน เป็นกรรมกำรที่มีส่วนรว่มใน

กำรบริหำร 1 ท่ำน   ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจ ำนวน 3 ท่ำน และกรรมกำรอิสระจ ำนวน 5 ท่ำน ซึ่งมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของ

กรรมกำรทัง้คณะท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดลุกนัอย่ำงเหมำะสม  

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

2. นำยกีรติ อสัสกลุ กรรมกำร  
3. นำยวรกำนต ์ชโูต กรรมกำรอิสระ 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
4. ดร. ชชัวิน เจรญิรชัตภ์ำคย ์  กรรมกำรอิสระ  

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
กรรมกำรตรวจสอบ 

5. ดร. ธัชพล โปษยำนนท ์ กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 

6. นำยชยัประนิน วิสทุธิผล  กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 

7. นำยแมทธิว กิจโอธำน กรรมกำรอิสระ 
8. นำยนภทัร อสัสกลุ กรรมกำร  

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
9. นำงสำวจรยิำ แสงไชยญำ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

หมายเหต:ุ ถึงแมว้่ากรรมการอิสระจะด ารงต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปี แต่ทกุทา่นยงัคงท าหนา้ทีใ่นต าแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเตม็ที ่  อนัเป็น

คณุประโยชนแ์ก่บริษัท คณะกรรมการจึงมีความเชือ่มั่นว่าจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ              

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทคือ นำยกีรติ อัสสกุล  นำยจักรี ฉันทเ์รืองวณิชย์  นำยนภัทร อัสสกุล และ

นำงสำวจรยิำ แสงไชยญำ สองในส่ีคนนี ้ลงลำยมือชื่อรว่มกนั พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท 
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7.2.3 บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทแบ่งแยกบทบำทหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรอย่ำงชดัเจน และไดก้ ำหนดอ ำนำจ

หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบไวใ้นหลักเกณฑก์ำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลักบรรษัทภิบำลของบริษัท โดยคณะกรรมกำร

บริษัทมีควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ กรรมกำรแต่ละคนถือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งด ำรงควำมเป็นอิสระใน

กำรก ำกับดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  ทัง้นี ้คณะกรรมกำร

บรษิัทจะแต่งตัง้กรรมกำรผูจ้ดักำรใหเ้ป็นผูร้บัผิดชอบในกำรบรหิำรงำนของบรษิัทตำมกลยทุธท์ี่วำงไว ้

คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหลกัดังนี ้ 

1. ก ำหนดและอนมุตัิวิสยัทศัน ์พนัธกิจ อดุมกำรณ ์จรรยำบรรณทำงธุรกิจ นโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิทั

เพื่อผลประโยชนท์ี่สมดุลและยั่งยืนของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย โดยเฉพำะเพื่อสรำ้งควำมมั่งคั่งใหผู้ถื้อหุน้อย่ำง

ต่อเนื่อง 

2. ควบคมุใหก้ำรบรหิำรบรษิัทกระท ำไปดว้ยควำมสจุรติเที่ยงตรง เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของกิจกำร และอยู่ภำยในกรอบ

ของกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอื่นๆ ของทำงรำชกำร อีกทัง้เป็นไปตำมวตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติ

ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

3. ทบทวนและใหค้วำมเห็นชอบต่อแผนกลยทุธห์ลกัของบรษิัท งบประมำณและแผนกำรด ำเนินงำน  

4. ดแูลใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในและระบบกำรบรหิำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิผล  

5. ดแูลใหม้ีระบบกำรตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล ทัง้กำรตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีอิสระและผูต้รวจสอบภำยใน  

6. สอบทำนและอนมุตัิงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี เพื่อใหร้ำยงำนท่ีน ำเสนอต่อสำธำรณชนถกูตอ้งและ

แม่นย ำ 

7. ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะผูบ้รหิำรใหบ้รหิำรกิจกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใตค้วำมเส่ียงในระดบัท่ีบรหิำร

จดักำรได ้ในกรอบของหลกับรรษัทภิบำลและปรำศจำกควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์ดๆ โดยก ำหนดใหค้ณะผูบ้รหิำร

ตอ้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ  

8. ดแูลแผนกำรพฒันำผูบ้รหิำร รวมทัง้นโยบำยเรื่องค่ำตอบแทน และแผนกำรแต่งตัง้ผูบ้รหิำรคนใหม่เมื่อคนเก่ำพน้วำระ 

บทบาท หน้าที ่ประธานกรรมการ  

บริษัทแบ่งแยกบทบำทหนำ้ที่ระหว่ำงประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรออกจำกกนัอย่ำงชดัเจนโดยมิใหเ้ป็นบคุคล

เดียวกัน ทั้งนี ้เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหนำ้ที่กำรก ำหนดนโยบำยและกำรก ำกับดูแลกิจกำรออกจำกหนำ้ที่กำรบริหำรงำน

ประจ ำ โดยประธำนกรรมกำรมีหนำ้ที่ดงันีต้่อไปนี ้

ก) เป็นผูเ้รียกประชมุคณะกรรมกำร 

ข) เป็นประธำนในท่ีประชมุคณะกรรมกำรและประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท  
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ค) เป็นผูว้ินิจฉยัชีข้ำดคะแนนเสยีงในท่ีประชมุคณะกรรมกำร ในกรณีมีคะแนนเสียงเทำ่กนั  

ง) เป็นผูร้บัผิดชอบและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย   

7.3.1 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน มีหน้ำที่สอบทำนกำรด ำเนินกิจกำร เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทไดป้ฏิบัติตำม

ข้อก ำหนดและกฎหมำยของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงกฎหมำยที่

เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และดูแลไม่ใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบกำร

ควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ สอบทำนรำยงำนกำรเงินของบริษัทเพื่อใหม้ั่นใจว่ำถูกจดัท ำโดยถูกตอ้ง

ตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทัง้เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและค่ำตอบแทน

ของผูส้อบบัญชี โดยดร. ชัชวิน เจริญรชัตภ์ำคย  ์เป็นกรรมกำรตรวจสอบซึ่งมีควำมรู้และประสบกำรณเ์พียงพอที่จะท ำ

หนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมกำรตรวจสอบจะด ำรงต ำแหน่งตำมวำระของกำรเป็นกรรมกำรบรษิัท โดยกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำม

วำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้อีกก็ได ้ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ใหแ้จง้เป็นลำย

ลกัษณอ์กัษรต่อคณะกรรมกำรบริษัทพรอ้มเหตุผล เมื่อกรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนหรือองคป์ระกอบไม่ครบถว้นตำมที่

ก ำหนดไว ้ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจำรณำแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตำมกฎหมำยเขำ้

เป็นกรรมกำรตรวจสอบเพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนและองคป์ระกอบครบถว้นโดยเรว็แต่อย่ำงชำ้ตอ้งไม่เกนิ 3 

เดือน ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระใหบุ้คคลที่ไดร้บัแต่งตัง้เขำ้

เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งไดเ้ท่ำกับวำระของกำรเป็นกรรมกำรบริษัทของบุคคลท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เขำ้เป็น

กรรมกำรตรวจสอบใหม่ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีกรรมกำรอิสระ 1 ท่ำนด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน มีหน้ำที่เสนอคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่เหมำะสมและสมควรไดร้บักำร

คัดเลือกเขำ้มำเป็นกรรมกำรบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจำรณำ และ

ก ำหนดหลักเกณฑ์ และทบทวนหลักกำร รวมทั้งดูแลจัดท ำนโยบำยและรูปแบบ ของกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและ

ผลประโยชนต์อบแทนที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผลส ำหรบัคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องชุดต่ำง ๆ และ

กรรมกำรผู้จัดกำร โดยก ำหนดให้สอดคลอ้งกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร และ

ค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรเงิน และกลยทุธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทดว้ย 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะครบก ำหนดตำมวำระของกำรเป็นกรรมกำร

บริษัท อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน หรือคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอำจ

ไดร้บักำรถอดถอนโดยคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อใดก็ได ้ในกรณีที่กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนลำออกก่อน

ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ใหแ้จง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรต่อคณะกรรมกำรบริษัทพรอ้มเหตุผล ในกรณีที่กรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทนพน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท กรรมกำรผูน้ัน้จะพน้จำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนในเวลำเดยีวกนั คณะกรรมกำรบรษิัทจะเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน แทน

ต ำแหน่งที่ว่ำงลง 

7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยวรกำนต ์ชโูต กรรมกำรอิสระ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. ดร. ชชัวิน เจรญิรชัตภ์ำคย ์  
(มีควำมรูด้ำ้นบญัชีกำรเงิน) 

กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 

3. ดร. ธัชพล โปษยำนนท ์ กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำยชยัประนิน วิสทุธิผล  กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.ดร. ชชัวิน เจรญิรชัตภ์ำคย ์  กรรมกำรอิสระ  
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

2. นำยจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ กรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

3.นำยนภทัร อสัสกลุ กรรมกำร  
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

นำงรกัดี ภกัดีชมุพล เลขำนกุำรบรษิัท ท ำหนำ้ที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรชดุย่อย 
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร 
 

 
นางสาวจริยา  แสงไชยญา 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 

 

นายเสถียร ศรีใสค า1 

ผูอ้  ำนวยกำรบริหำร - บญัชีกำรเงิน และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 

นายวีระสิทธ์ิ ประเทอืงสุขพงษ์2

ผูอ้  ำนวยกำรบริหำร – บญัชีกำรเงิน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และจดัซือ้ 

 

 
ดร. อูเดย ์เวอรม์า 
ผูอ้  ำนวยกำรบริหำร - พฒันำลกูคำ้และช่องทำงจดัจ ำหน่ำย 

 
นายกฤษณะ ไพโรจน ์
ผูอ้  ำนวยกำรบริหำร - กำรผลิต 

7.4.1 รายชื่อและต าแหน่งของผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ผูบ้รหิำรของบรษิัทประกอบดว้ยบคุคลจ ำนวน 5 ท่ำน ดงัรำยนำมต่อไปนี ้ 

1. นำงสำวจรยิำ แสงไชยญำ กรรมกำรผูจ้ดักำร  

2. นำยเสถียร ศรีใสค ำ ผูอ้  ำนวยกำรบรหิำร สำยงำนบญัชีกำรเงิน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3. นำยวีระสิทธ์ิ ประเทืองสขุพงษ์ ผูอ้  ำนวยกำรบรหิำร สำยงำนบญัชีกำรเงิน เทคโนโลยีสำรสนเทศ และจดัซือ้ 

4. ดร. อเูดย ์แชงกำร ์เวอรม์ำ ผูอ้  ำนวยกำรบรหิำร สำยงำนพฒันำลกูคำ้และช่องทำงจดัจ ำหน่ำย 

5. นำยกฤษณะ ไพโรจน ์ ผูอ้  ำนวยกำรบรหิำร สำยงำนกำรผลิต 
  

 
1 นำยเสถียร ศริใสค ำ ผูอ้  ำนวยกำรบริหำร - บญัชีกำรเงิน และเทคโนโลยสีำรสนเทศ เกษียณอำยงุำนเม่ือวนัที่ 31 ธันวำคม 2564  
2 นำยวีระสิทธิ์ ประเทืองสขุพงษ์ ผูส้บืทอดต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรบริหำร - บญัชีกำรเงิน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เม่ือวนัที่ 18 ตลุำคม 2564  
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คณะกรรมการบริหาร 

ผูบ้รหิำรจดัใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรเป็นประจ ำทกุเดือน และจะมีกำรประชมุครัง้พิเศษรว่มกับพนกังำนระดบั

ผูจ้ดักำรเพื่อประเมินสภำพตลำดและกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรม โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรบรหิำรมีกำรประชมุจ ำนวน 

12 ครัง้ มีกำรประชมุติดตำมแผนกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนประจ ำปีทกุๆ 2 อำทิตย ์และกำรประชมุเพื่อวำงแผนกลยุทธ์

ประจ ำปี รว่มกบัพนกังำนระดบัผูจ้ดักำร 2 ครัง้  

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. จดัท ำ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 

- นโยบำย กลยทุธ ์และงบประมำณประจ ำปีของบรษิัท  

- โครงกำรลงทนุดำ้นตำ่งๆ อำทิเชน่ กำรลงทนุดำ้นกำรผลิต กำรพฒันำเครื่องจกัร  

- วำงแผนก ำลงัคน สวสัดิกำรและค่ำตอบแทนพนกังำนใหม้คีวำมเหมำะสม   

2. ติดตำม ก ำกบัดแูล และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

- กำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ ์และงบประมำณซึ่งผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร  

- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรขำย กำรเงิน และกำรผลิต ประจ ำเดือน 

- ก ำกบัดแูลและติดตำมใหม้กีำรรำยงำนผลกำรประเมินควำมเส่ียงระดบัองคก์รเป็นรำยไตรมำส พรอ้มทัง้

ติดตำมควำมเส่ียงที่มีสำระส ำคญั  

3. อื่นๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 

ส ำหรบัค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร บริษัทมีกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมโดยใชมู้ลค่ำตอบแทนของบริษัทใน

อุตสำหกรรมเดียวกันและมีขนำดใกลเ้คียงกัน รวมทั้งผลประกอบกำรของบริษัทและผลกำรปฏิบัติงำนมำประกอบกำร

พิจำรณำ บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีกองทนุส ำรองเลีย้งชีพใหแ้ก่ผูบ้รหิำร โดยบรษิัทไดส้มทบในอตัรำส่วนรอ้ยละ 3 – 5    

7.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี 2564 บรษิัทไดจ้่ำยเงินค่ำตอบแทนและเงินผลประโยชนใ์หแ้ก่ผูบ้รหิำรเป็นเงินทัง้สิน้ 34,762,418 บำท 
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทมีพนกังำนรวมทัง้สิน้จ ำนวน 626 คน  

พนักงาน 2564 2563 2562 

สำยงำนพฒันำลกูคำ้และช่องทำงจดัจ ำหน่ำย และสำย
งำนสนบัสนนุต่ำงๆ  

                164  162 183 

สำยงำนกำรผลิต                462  514 567 

รวมทัง้สิน้              626  676 750 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

ในปี 2563 บรษิัทมีกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์ร โดยลดจ ำนวนพนกังำนลงรอ้ยละ 10 จำกปี 2562 

7.5.1 ค่าตอบแทนพนักงาน 

โดยในปี 2564 บริษัทไดจ้่ำยเงินค่ำตอบแทน และเงินผลประโยชนใ์หแ้ก่พนกังำนเป็นเงินทัง้สิน้ 256,490,756 บำท ซึ่งเงิน

ค่ำตอบแทน และเงินผลประโยชนน์ีห้มำยรวมถึง เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ รวมทัง้เงินเบีย้เลีย้ง และเงิน

ช่วยเหลือประเภทต่ำงๆ ตำมลักษณะงำน เงินช่วยเหลือค่ำรถและค่ำเดินทำงประจ ำต ำแหน่งผูจ้ดักำร เงินช่วยเหลือค่ำ

โทรศพัทม์ือถือประจ ำต ำแหน่งผูจ้ดักำร เงินโบนสัประจ ำปี เงินรำงวลัพิเศษเงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนส ำรอง

เลีย้งชีพที่จ่ำยใหก้บัพนกังำนท่ีไม่ใช่ระดบัผูบ้รหิำรทัง้หมด  

การพัฒนาบคุลากร 

นโยบำยในกำรพฒันำพนกังำน   

เป้ำหมำยของบรษิัท คือ  กำรมอบสนุทรียภำพในกำรใชช้ีวติผ่ำนทำงผลิตภณัฑเ์ครื่องแกว้คณุภำพดี   บรษิัทมีควำมเชื่อ

อย่ำงจรงิใจในกำรใหโ้อกำสพนกังำน “รว่มแบ่งปันประสบกำรณ ์สรำ้งสรรคง์ำนใหม้ีสขุ เติบโตในแบบที่เป็นคณุ” ทกุขณะที่

ท ำงำนกบับรษิัท (A Career with Life’s Pleasure) 

พนกังำนจะไดร้บัโอกำสในกำรเลือกเสน้ทำงอำชีพของตนเองไปพรอ้มกบัโอกำสในกำรเรียนรูแ้ละพฒันำ เพื่อสรำ้งผลงำน

และเติบโตกำ้วหนำ้ไดอ้ย่ำงเต็มศกัยภำพควบคู่ไปกับตรำสินคำ้และทีมบุคลำกรของบริษัท เพื่อขับเคล่ือนและสรำ้งกำร

เจรญิเติบโตที่ยั่งยืนใหแ้ก่บรษิัท 

บรษิัทเชื่อว่ำพนกังำนเป็นทรพัยำกรที่มีค่ำที่สดุของบรษิัท จึงจดัใหม้ีกำรฝึกอบรมและพฒันำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใหพ้นกังำน

ได้เพิ่มพูนควำมรูแ้ละมีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้อง และสนับสนุนธุรกิจให้เจริญเติบโต ไดใ้น

สภำวกำรณท์ี่เปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเรว็ในปัจจบุนั รวมทัง้เพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคำ้ของบรษิัท  

บริษัทเชื่อมั่นในกำรใหโ้อกำสในกำรจำ้งงำน กำรปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และกำรจ่ำยผลตอบแทนที่

เหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนและผลกำรปฏิบตัิงำน  ต ำแหน่งงำนแต่ละหนำ้ที่เปิดกวำ้งพรอ้มใหพ้นกังำนทกุคนเรียนรู ้พฒันำ

และเติบโตไดเ้ต็มที่ตำมศกัยภำพของตน 
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ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ บริษัทไดจ้ดัหลกัสตูรกำรฝึกอบรมและพฒันำภำยในองคก์รเพื่อเพิ่มศกัยภำพและพฒันำทกัษะกำร

ท ำงำน รวมทัง้เสรมิสรำ้งควำมเขำ้ใจเรื่องคณุค่ำหลกัและวฒันธรรมองคก์รใหแ้ก่พนกังำนของบรษิัท โดยแบ่งประเภทของ

หลกัสตูรกำรฝึกอบรมและพฒันำออกเป็น 3 ประเภท  

1. หลกัสตูรพฒันำกำรเป็นผูน้  ำ (Leadership Skills)        จ ำนวน 1 หลกัสตูร รวม 2 รุน่ 

2. หลกัสตูรกำรพฒันำทกัษะตำมสำยงำน (Functional Skills)                            จ ำนวน 8 หลกัสตูร รวม 15 รุน่ 

3. หลกัสตูรกำรพฒันำทกัษะทั่วไป (General Skills)                                           จ ำนวน 1 หลกัสตูร รวม   1 รุน่ 

นอกจำกนีบ้ริษัทไดส่้งพนกังำนเขำ้ร่วมกำรฝึกอบรมและพฒันำกับสถำบันฝึกอบรมภำยนอกบริษัท  เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 1 

หลกัสตูร 

โดยรวมแลว้ในปี 2564 พนกังำนของบรษิัทมีโอกำสไดเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรมและพฒันำรวมทัง้สิน้  275 คน จำกพนกังำนทกุ

ระดบัทัง้หมด 676 คน (อำ้งอิงจำกขอ้มลูก ำลงัคน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งไม่รวมพนกังำนท่ีลำออก และเกษียณอำยุ

ระหว่ำงปี)  คิดเป็นชั่วโมงกำรฝึกอบรมและพฒันำเฉล่ีย 1.5 ชั่วโมง/คน/ปี 

บริษัทยอมรบัและใหค้วำมส ำคญักบัควำมหลำกหลำยของพนกังำน  บริษัทยึดมั่นในหลกัควำมเสมอภำค กำรว่ำจำ้งและ

กำรเล่ือนต ำแหน่งพนักงำนกระท ำไปตำมควำมประสงค์ทำงธุรกิจของบริษัท โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถและ

คุณสมบตัิของแต่ละบุคคลที่เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนที่บริษัทเห็นควรใหม้ี โดยไม่ค ำนึงถึงเชือ้ชำติ สญัชำติ สีผิว ควำม

เชื่อทำงศำสนำ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรสหรือสถำนะอื่นใดที่กฎหมำยคุม้ครองไว้ บริษัทจะไม่ว่ำจำ้งผูท้ี่มีอำยุต ่ำกว่ำ

เกณฑท์ี่กฎหมำยก ำหนด นอกจำกนีบ้รษิัทจะไม่ใชแ้รงงำนท่ีไม่สมคัรใจหรือแรงงำนผิดกฎหมำยเป็นอนัขำด 

บริษัทใหค้วำมส ำคัญและเคำรพในควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล และยึดมั่นที่จะใหโ้อกำสทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เรำ

ส่งเสรมิใหม้ีบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีปรำศจำกกำรแบ่งแยก และกำรถกูคกุคำมใดๆ  

นอกจำกนี ้บรษิัทยงัมุ่งมั่นท่ีจะดแูลเรื่องควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัของพนกังำน โดยใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำและ

เสรมิสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้กำรสรำ้งบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน 

นโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของบริษัทสอดคล้องกับเจตนำรมณ์และบทบังคับของกฎหมำย บริษัท  

ถือเป็นควำมรบัผิดชอบที่จะตอ้งดูแลใหพ้นกังำนทุกคนตระหนกัถึงกฎหมำยและระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกับหนำ้ที่งำน

ของตน บริษัทมีนโยบำยดูแลใหส้ภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหป้รำศจำกกำรปฏิบตัิดว้ยอคติและกำรกีดกัน รวมทัง้กำร

คกุคำมหรือล่วงละเมิดใดๆ พนกังำนของบรษิัททกุคนมีสิทธิในกำรรอ้งเรียน  รอ้งทกุขห์รือรำยงำน เก่ียวกบักำรละเมิดสิทธิ

ส่วนบุคคลหรือสิทธิมนุษยชน  กำรล่วงละเมิดหรือคกุคำม กำรกลั่นแกลง้ หรือกำรกระท ำที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึน้กบัตนเอง

และผู้อื่น โดยแจ้งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชำหรือ ผู้บริหำรและผู้จัดกำรในสำยงำนทรัพยำกรบุคคล บริษัทจะสืบสวน

เหตกุำรณท์ี่ไดร้บัแจง้ทนัที และจะด ำเนินกำรจดักำรและแกไ้ขกำรกระท ำอย่ำงทนัท่วงที บรษิัทใหก้ำรรบัรองว่ำจะคุม้ครอง

บุคคลที่เป็นผูร้ำยงำนอย่ำงเหมำะสม ขอ้มูลที่แจง้มำจะถูกรกัษำไวเ้ป็นควำมลับและจะไม่ส่งผลกระทบต่อหนำ้ที่งำน

ชื่อเสียงหรือกำรจำ้งงำน  
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7.6 ข้อมูลส าคัญอืน่ 

7.6.1 รายชื่อบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมาย 

• ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2560 นำงสำว รงัษิยำ บรมรตันไพศำล ผูจ้ัดกำรบัญชีและกำรเงิน ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็น
ผูร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี (รำยละเอียดประวตัิปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1) 

• เลขานุการบริษัท  

เมื่ อวันที่  16 สิงหำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนำงรักดี  ภักดีชุมพล  ให้ด ำรงต ำแหน่ง              
เลขำนุกำรบริษัท โดยมีหน้ำที่จัดกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้
จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 56-1 One 
Report ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยเลขำนุกำรบริษัทที่ไดร้ับกำรแต่งตั้ง เป็นผู้มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนเลขำนุกำรบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบั และหลกักำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี โดยเลขำนุกำรบริษัทผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ท  ำงำนสนับสนุนคณะกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (รำยละเอียดประวตัิปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1) 

• หัวหน้างานดูแลงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั 

บรษิัทไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนกุำรบรษิัทเป็นผูป้ฏิบตัิหนำ้ที่ในส่วนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนตำม
กฎเกณฑ ์โดยจะรำยงำนตรงต่อกรรมกำรผูจ้ดักำร (รำยละเอียดประวตัิปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3) 

• หัวหน้าตรวจสอบภายใน 

บริษัทไดว้่ำจำ้งผู้ตรวจสอบอิสระจำกภำยนอก คือ บริษัท อีวำย คอรป์อเรท เซอรว์ิส จ ำกัด โดยมีนำงสำวพิมวดี 
พนัธุมโกมล ท ำหนำ้ที่หวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบภำยในของบริษัท เนื่องจำกเป็นผูม้ีประสบกำรณใ์นกำรปฏิบตัิงำนดำ้น
กำรตรวจสอบภำยในในอตุสำหกรรม ที่มีลกัษณะเดียวกบับรษิทั มำเป็นระยะเวลำกว่ำ 16 ปี และเคยเขำ้รบักำรอบรม
ในหลักสูตรที่เก่ียวขอ้งกับกำรปฏิบัติงำนของบริษัท จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหนำ้ที่ ดังกล่ำวไดอ้ย่ำง
เหมำะสมเพียงพอ (รำยละเอียดประวตัิปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3) 

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ ์และข้อมูลติดต่อ 

บริษัทมอบหมำยให้ นำงรักดี ภักดีชุมพล เป็นผู้ดูแลงำนส่วนงำนที่เก่ียวข้องกับนักลงทุนสัมพันธ์ โดยสำมำรถติดต่อ
สอบถำมขอ้มลูไดท้ี่ โทร. (02) 661 – 6556 หรือ email: ir@oceanglass.com  

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ในปี 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยในประเทศไทย จ่ำยค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีสงักดับรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้ 
รายละเอียด จ านวน (บาท) 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
- บรษิัท โอเชียนกลำส จ ำกดั (มหำชน) 
- บรษิัท คริสตลั เคลียร ์อินโนเวชั่น จ ำกดั 

 
1,120,000 

50,000 
ค่าบริการอืน่ 12,000 
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ทัง้นี ้ส ำนกังำนสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีไม่มีควำมสมัพนัธ ์หรือส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กับบริษัท ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

อนึ่ง ผูส้อบบญัชีของบริษัท นำงสำวธัญพร ตัง้ธโนปจยั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท คริสตลั เคลียร ์อินโนเวชั่น 
จ ำกัด แต่ส ำหรบับริษัทย่อยที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ บริษัท โอเชียนกลำส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ)้ จ ำกัด ซึ่งจดทะเบียน
ในสำธำรณรฐัประชำชนจีน และบรษิัท โอเชียนกลำส เทรดดิง้ อินเดีย จ ำกดั ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย มิไดใ้ชผู้ส้อบ
บัญชีสังกัดส ำนักงำนสอบบัญชีเดียวกับบริษัท  ทั้งนี ้ เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทจะสำมำรถจัดท ำงบกำรเงินได้ทันตำม
ก ำหนดเวลำ บรษิัทจึงไดก้ ำหนดระยะเวลำกำรท ำงำนรว่มกนัและส่ือสำรใหบ้รษิัทย่อยทัง้ในและต่ำงประเทศทรำบเป็นกำร
ล่วงหนำ้ถึงก ำหนดระยะเวลำกำรส่งขอ้มลู  
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ  

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่าน   

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

คุณสมบัติของการเป็นกรรมการ 

1. กรรมกำรจะต้องเป็นผู้ที่ด  ำรงจริยธรรมสูงสุด มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น และปฏิบัติตนในกรอบของกฎหมำย 

ขอ้ก ำหนดของทำงรำชกำรและจรรยำบรรณของกรรมกำรบรษิัท 

2. กรรมกำรตอ้งไม่มีควำมขดัแยง้ดำ้นผลประโยชนอ์นัอำจมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรใหค้วำมเห็นที่เป็นอิสระ หรือกำร

ท ำหนำ้ที่เพื่อรกัษำผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

3. กรรมกำรควรมีประสบกำรณด์ำ้นกำรบริหำร หรืออย่ำงนอ้ยในระดับกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นใดดำ้นหนึ่งหรือหลำย

ดำ้นของธุรกิจ หรือในหน่วยงำนรำชกำร หรือทำงดำ้นกำรศึกษำ หรือดำ้นเทคโนโลยี หรือทำงวิทยำศำสตร ์หรือ

ทำงดำ้นชมุชนและสงัคม  

4. กรรมกำรควรมีควำมรอบรูใ้นเรื่องทั่วไป (ซึ่งรวมถึงควำมรูใ้นกำรวำงกลยุทธ ์สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ กำรเงิน หลกั

บรรษัทภิบำลและกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร) เก่ียวกับบริษัทมหำชนที่มีขนำดและขอบเขตกำรด ำเนินงำนที่

ใกลเ้คียงกบับรษิัท  

5. กรรมกำรควรมีควำมสำมำรถในกำรใหค้  ำแนะน ำและควำมเห็นที่มีหลกักำร 

6. นอกเหนือจำกกำรอทุิศตนเพื่อหนำ้ที่งำนประจ ำอย่ำงอื่นๆของตนเองแลว้ กรรมกำรควรมีเวลำเพียงพอในกำรท ำหนำ้ที่ 

ซึ่งรวมถึงกำรเตรียมตวัในกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร กำรประชุมกรรมกำรชุดย่อยที่ตนเป็นกรรมกำร และกำร

ประชมุผูถื้อหุน้ 

7. กรรมกำรตอ้งมีอำยไุม่เกิน 72 ปี 

8. กรรมกำรควรมีควำมเป็นอิสระทำงควำมคิดและกำรใชว้ิจำรณญำณ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะสรำ้งมลูค่ำใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยำว 

9. คณะกรรมกำรควรประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีหลำกหลำย เพื่อใหก้ำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

บริษัทไดก้ ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย์  

รวมทัง้หลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหน้กัลงทุนมีควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินงำนของบริษัทและ

เพื่อถ่วงดลุในกำรบรหิำร โดยกรรมกำรอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้
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1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผูถื้อหุน้

รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนัน้  ๆ  ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ีอ  ำนำจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ  ำนำจ

ควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปี  ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำว

ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี

อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำมำรดำ คู่

สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือบุคคลที่จะไดร้บั

กำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ

ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น 

ผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม         

ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ

ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนัย ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี  ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของ

บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้

จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้รกิำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำทำงกำรเงิน 

ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี

อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย  

เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ 

หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง

เดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย  

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
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การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรพิจำรณำกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมำะสมเพื่อเขำ้รบักำรเสนอชื่อใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ซึ่งจะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือที่

ประชุมคณะกรรมกำรแลว้แต่กรณี โดยมีเกณฑก์ำรพิจำรณำจำกคุณสมบตัิ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณใ์น

ธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง เหมำะสมกบัลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบรษิัท เป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตำมพระรำชบญัญัติบริษัท

มหำชนจ ำกดัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มในกำรด ำรงต ำแหน่งตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย ์

แผนการสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้ีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจำรณำถึงควำมเหมำะสม ศักยภำพและควำมพรอ้มของแต่ละบุคคล และน ำเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ 

การแต่งตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑแ์ละวิธีการดังต่อไปนี ้

1. กำรแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำรกระท ำโดยมติจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. ที่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรโดยใชเ้สียงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรดงัต่อไปนี ้ 

2.1  ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยถือว่ำหุน้หนึ่งมีเสียงหน่ึง 

2.2  ผูถื้อหุน้มีสิทธิเสนอบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนเพื่อเป็นกรรมกำร แต่จ ำนวนบุคคลที่ผูถื้อหุน้แต่ละคนเสนอตอ้งไม่

เกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

2.3  ในกรณีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิเสนอบคุคลมำกกว่ำหนึ่งคนเป็นกรรมกำร ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแ้ต่ละบคุคลได้

เท่ำกบัจ ำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้นีจ้ะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัเสนอชื่อรำยอื่นมิได ้

2.4  บุคคลที่ไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ไดร้ับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่พึง

เลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในล ำดบัถดัไป   มีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ี

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ใหป้ระธำนที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำดเพื่อใหไ้ดจ้ ำนวนกรรมกำรเท่ำที่พึงเลือกใน

ครำวนัน้ 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่   

บรษิัทจดัใหม้ีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรเขำ้ใหม่ทกุท่ำน ซึ่งกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรจะรว่มกนับรรยำยสรุปลกัษณะกำร

ประกอบธุรกิจ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ รวมถึงกลยทุธแ์ละแผนธุรกิจใหท้รำบเพื่อใหก้รรมกำรใหม่ไดร้บัขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อ

กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ โดยเลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมเอกสำรเก่ียวกบับริษัท คู่มือกรรมกำร หลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี 

จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท อ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร และก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรทั้งปี 
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นอกจำกนี ้บริษัทยงัสนบัสนุนใหก้รรมกำรใหม่ เขำ้อบรมหลกัสตูรกรรมกำรและหลกัสตูรอื่นที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งจดัโดยสมำคม

ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทยอีกดว้ย 

การพัฒนากรรมการ 

บริษัทสนับสนุนใหม้ีกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถในดำ้นต่ำงๆ โดยกรรมกำรบริษัทไดผ่้ำนกำรอบรม

หลักสูตรกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) ในหลักสูตรส ำหรับกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และ

หลักสูตรเฉพำะเพื่อพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีกรรมกำรเข้ำอบรมในหลักสูตรกำรจัดท ำกลยุทธ์องคก์ร 

(Successful Formulation & Execution of Strategy:SFE) 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อให้มั่นใจว่ำ คณะกรรมกำรไดป้ฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรจึงก ำหนดให้มีกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองปีละ 1 ครัง้ โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้

พิจำรณำ ทบทวน แบบประเมินดงักล่ำว และรำยงำนผลกำรประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อรบัทรำบ โดยผลกำร

ประเมิน ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ จะน ำมำพิจำรณำใชป้ฏิบัติใหเ้หมำะสมกับสภำพแวดลอ้มกำรด ำเนินธุรกิจต่อไป ทั้งนี ้กำร

ประเมินแบ่งออกเป็นหวัขอ้หลกัดงันี ้

1. กำรก ำหนดกลยทุธ ์และวำงแผนธุรกิจ   

2. กำรจดักำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยใน 

3. กำรดแูลไมใ่หเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

4. กำรติดตำมรำยงำนทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 

5. กำรประชมุคณะกรรมกำร 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นประจ ำทกุปี โดยใชห้ลกัเกณฑใ์น

กำรประเมินท่ีเชื่อมโยงกบัควำมส ำเรจ็ของบรษิัทตำมแผนกลยทุธ์ โดยหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินแบ่งเป็น 4 หวัขอ้ 

1. กำรก ำหนดจดุมุ่งหมำยและรูปแบบ (Purpose and Design) 

2. กำรวำงแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning) 

3. ผลงำนกำรบรหิำรงบประมำณ (Performance Budgeting) 

4. กำรบรหิำรจดักำร (Management) 
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล  

การประชุมคณะกรรมการ 

ส ำหรับในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมจ ำนวน 13 ครัง้ และมีกำรประชุมที่ไม่รวมผู้บริหำร (Non-Executive 

Board Meeting) จ ำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมจ ำนวน 4 ครั้ง และคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนมีกำรประชมุจ ำนวน 4 ครัง้  

รายชื่อกรรมการ ประชุม
คณะกรรมการ 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจาณา

ค่าตอบแทน 

ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 (คร้ังที ่42) 

1. นำยจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์  13/13 - 4/4 1/1 
2. นำยกีรติ อสัสกลุ 13/13 - - 1/1 
3. นำยวรกำนต ์ชโูต 13/13 4/4 - 1/1 
4. ดร. ชชัวิน เจรญิรชัตภ์ำคย ์  13/13 4/4 4/4 1/1 
5. ดร. ธัชพล โปษยำนนท ์ 12/13 4/4 - 1/1 
6. นำยชยัประนิน วิสทุธิผล  12/13 4/4 - 1/1 
7. นำยแมทธิว กิจโอธำน 10/13 - - 1/1 
8. นำยนภทัร อสัสกลุ 13/13 - 4/4 1/1 
9. นำงสำวจรยิำ แสงไชยญำ  13/13 - - 1/1 

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 
ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 (ครัง้ที่ 42) มีมติอนมุตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชดุย่อยดงันี ้

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

คณะกรรมกำรบรษิัท 
  ประธำนกรรมกำร 81,000 81,000 
  กรรมกำร 45,000  45,000  
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 25,200 25,200 
  กรรมกำรตรวจสอบ 18,000  18,000  
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 15,700  15,700  
  กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 11,200 11,200 

สิทธิประโยชน ์อื่น - ไม่มี –   
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ในปี 2564 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชดุย่อยส ำหรบักรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน รวม เป็นเงิน  6,699,600 บำท   
                                                                                                                                                                                                    (หน่วย : บำท) 

รายชื่อกรรมการบริษัท ผลตอบแทนในฐานะ
กรรมการ 

 

ผลตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผลตอบแทนในฐานะ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

รวมทัง้สิน้ 
 

1. นำยจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ 972,000 - 134,400  1,106,400  
2. นำยกีรติ อสัสกลุ 540,000  - -  540,000  
3. นำยวรกำนต ์ชูโต 540,000  302,400 -  842,400  

4. ดร. ชชัวิน เจริญรชัตภ์ำคย ์ 540,000   216,000  188,400  944,400  
5. ดร. ธัชพล โปษยำนนท ์ 540,000   216,000  -  756,000  
6. นำยชยัประนิน วิสทุธิผล 540,000   216,000  -  756,000  

7. นำยแมทธิว กิจโอธำน 540,000  - -  540,000  
8. นำยนภทัร อสัสกลุ 540,000  - 134,400  674,400  
9. นำงสำวจริยำ แสงไชยญำ 540,000  - -  540,000  

 
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการและผู้บริหาร 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัจะมีกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรพัย ์กำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรพัยเ์ป็นประจ ำทกุ

เดือน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กำรถือหลกัทรพัย ์“OGC” ของคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรมีดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ณ วันที ่1 มกราคม 2564 
(หุ้น) 

ซือ้/ขาย/โอน/ 
ระหว่างปี 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
(หุน้) 

คณะกรรมการ 

1. นำยจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์  - - - 
2. นำยกีรติ อสัสกลุ และคู่สมรส 2,076,330 - 2,076,330 
3. นำยวรกำนต ์ชโูต - - - 
4. ดร. ชชัวิน เจรญิรชัตภ์ำคย ์  - - - 
5. ดร. ธัชพล โปษยำนนท ์ - - - 
6. นำยชยัประนิน วิสทุธิผล  - - - 
7. นำยแมทธิว กิจโอธำน - - - 
8. นำยนภทัร อสัสกลุ 94,239 - 94,239 
9. นำงสำวจรยิำ แสงไชยญำ - - - 
ผู้บริหาร 

1. นำงสำวจรยิำ แสงไชยญำ    
2. นำยเสถียร ศรีใสค ำ - - - 
3. นำยวีระสิทธ์ิ ประเทืองสขุพงษ ์    
4. ดร. อเูดย ์แชงกำร ์เวอรม์ำ - - - 
5. นำยกฤษณะ ไพโรจน ์ - - - 
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8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บรษิัทไดจ้ดัตัง้บรษิัทย่อยทัง้ในและต่ำงประเทศเพื่อช่วยส่งเสรมิกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัทมีกลไกใน
กำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อดูแลรกัษำผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมกำรเป็นผูพ้ิจำรณำมอบหมำยให้
ผูบ้ริหำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทย่อยเพื่อก ำกับดูแลและควบคุมกำรปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนกลยุทธท์ี่วำงไว้ 
รำยชื่อกรรมกำรและผูบ้รหิำรที่ไดร้บัมอบหมำยใหด้ ำรงต ำแหน่งในบรษิัทย่อยปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 2 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

1) ด้านนโยบาย 

คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดใหม้ีนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัทอย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรซึ่งเป็นแนวทำงให้

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนน ำไปปฏิบตัิ  

2) ด้านการสื่อสาร 

คณะกรรมกำรไดม้อบหมำยใหผู้บ้ริหำรส่ือสำรหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี หลกัจรรยำบรรณ นโยบำยต่อตำ้นทจุรติ 

และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหพ้นกังำนทรำบอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสรำ้งจิตส ำนึกและส่ือสำรใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสีย

ทรำบถึงมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

- กำรส่ือสำรหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี หลักจรรยำบรรณ นโยบำยต่อตำ้นทุจริต จะจัดท ำผ่ำนกำรอบรมให้

ผูบ้ริหำรและพนกังำนใหม่ทรำบในวนัแรกของกำรเริ่มงำน และจดัใหม้ีกำรทบทวนต่อพนกังำนทุก 2 ปี เมื่อวนัที่ 

11 มิถนุำยน 2563 และ จะจดัใหม้ีกำรส่ือสำรอีกครัง้ในช่วงไตรมำสที่ 2 ของปี 2565 

3) ด้านแนวปฏิบัติ 

- พนกังำนทุกระดบัด ำเนินกำรจดัท ำแบบทดสอบหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี หลกัจรรยำบรรณ นโยบำยต่อตำ้น

ทจุรติ หลงัจำกเขำ้อบรมซึ่งจะตอ้งผ่ำนเกณฑต์ำมที่ก ำหนดเพื่อประเมินผลกำรรบัรูแ้ละควำมเขำ้ใจ   

- ในปี 2564 บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรอบรมและกิจกรรมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมควำมรู ้และสรำ้งควำมตระหนัก ในเรื่องที่

เก่ียวขอ้งกบักฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล เมื่อวนัท่ี 2 เมษำยน 2564 

4) ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำม

เส่ียง คณะกรรมกำรไดม้อบหมำยใหฝ่้ำยบรหิำรจดัท ำคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำรเพื่อควบคมุกำรปฏิบตัิงำนภำยในองคก์ร 

ส ำหรบักำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรไดม้อบหมำยใหห้น่วยงำนบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ปฏิบัติหนำ้ที่ตำม

กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงและรำยงำนผลกำรประเมินและแผนกำรป้องกันควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรและ

คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นรำยไตรมำส 
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5) ด้านการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรไดม้อบหมำยใหบ้รษิัท อีวำย คอรป์อเรท เซอรว์ิสเซส จ ำกัด เป็นผู้ปฏิบตัิงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน 

ครอบคลมุกระบวนกำรส ำคญัในบริษัท เช่น กระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง กระบวนกำรซ่อมบ ำรุง กระบวนกำรขำยและ

บรกิำรหลงักำรขำย เป็นตน้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส  

6) ด้านการต่อต้านทุจริต 

ดว้ยคณะกรรมกำรไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่น ตลอดจนส่งเสริม และสนบัสนุนให้

บุคลำกรทกุระดบัปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิใหบ้รษิัทเขำ้รว่มประกำศเจตนำรมณ์

เขำ้เป็นหนึ่งในแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น (Private Sector Collective Action 

Coalition against Corruption) เมื่อวนัท่ี 16 มกรำคม 2558 และไดก้ ำหนดใหจ้ดัท ำนโยบำยกำรต่อตำ้นทจุรติคอรร์ปัชั่น 

สอดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท (Corporate Governance 

and Business Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคลำกรทุกระดบัในบริษัทสำมำรถปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ยควำม

ซื่อสัตยส์ุจริต และป้องกันควำมเส่ียงที่อำจเกิดกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น จำกผู้มีส่วนไดส่้วนเสียภำยนอก และจำกกำร

ปฏิบตัิงำนภำยใน ตลอดจนสนบัสนนุใหบ้คุลำกรของบรษิัทส่ือสำรนโยบำยนีแ้ก่บคุคลทั่วไปใหท้รำบโดยทั่วกนั  

ทั้งนี ้ เมื่อวันที่  21 พฤศจิกำยน 2560 บริษัทได้รับมอบใบประกำศนียบัตรรับรองฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทจุรติ จำกคณะกรรมกำรแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ  

โดยในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนทุจริตร่วมกับผู้อ  ำนวยกำรบริหำร -บัญชีกำรเงินและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งผลกำรวิเครำะหค์วำมเส่ียงอยู่ในระดบัต ่ำ ทัง้นี ้ตลอดทัง้ปี 2564 บริษัทไม่ไดร้บักำรรอ้งเรียน 

หรือกำรแจง้เบำะแสในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง หรืออำจเก่ียวขอ้งกบักำรคอรร์ปัชนัแต่อย่ำงใด 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีช่องทำงกำรรบัขอ้รอ้งเรียน และกำรแจง้เบำะแสเก่ียวกับกำรทุจริต โดยผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย สำมำรถ

รำยงำนเก่ียวกับควำมผิดปกติในกำรด ำเนินธุรกิจ อำทิ กำรด ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงิน กำรควบคุมภำยในดำ้นต่ำงๆ 

อำทิเช่น ดำ้นสินคำ้ วตัถุดิบ หรือเหตุสงสยัอนัอำจจะก่อใหเ้กิดกำรทุจริต ผ่ำนช่องทำงดงัต่อไปนี ้ โดยบริษัทจะจดัตัง้

คณะท ำงำนเพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจริง แกไ้ขปรบัปรุง ติดตำมประเมินผล ป้องกันควำมเส่ียง และรำยงำนผลโดยตรงต่อ

คณะกรรมกำรบรษิัท 

ช่องทางที ่1 : เว็บไซตบ์รษิัท / จดหมำยอิเลคโทรนิกส ์

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

ช่องทางที ่2 : จดหมายไปรษณีย ์(คณะกรรมกำรตรวจสอบ  หรือ เลขำนกุำรบรษิัท) 
     75/88-91 ชัน้ 34 อำคำรโอเชียนทำวเวอร ์2 ถนนสขุุมวิท 19 (ซอยวฒันำ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 

ช่องทางที ่3 : กล่องรบัขอ้รอ้งเรียน และกำรใหเ้บำะแส ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล 
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส 

เพื่อเป็นกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรียนและผูแ้จง้เบำะแส บรษิัทจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือขอ้มลูใด ๆ ที่สำมำรถระบตุวัผูร้อ้งเรียน

และผูแ้จง้เบำะแสได ้บรษิัทจะเก็บรกัษำขอ้มลูดงักล่ำวไวเ้ป็นควำมลบั โดยจ ำกดัเฉพำะบคุคลผูร้บัผิดชอบในกระบวนกำร

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเท่ำนั้นที่จะเขำ้ถึงขอ้มูลได ้โดยผูท้ี่ไดร้บัขอ้มูลจำกกำรปฏิบัติหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้ง มีหนำ้ที่เก็บรกัษำ

ข้อมูล เอกสำรหลักฐำนทั้งหมดไวเ้ป็นควำมลับ ห้ำมเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่เก่ียวขอ้ง เว้นแต่เป็นกำร

เปิดเผยตำมที่กฎหมำยก ำหนดเท่ำนัน้ 

7) ด้านการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีส าหรับบริษัทจดทะเบียน 

7.1 ดำ้นสิทธิของผูถื้อหุ้น  บริษัทใชเ้กณฑว์ันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุน้ (Record Date) ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลำพิจำรณำเอกสำรเชิญประชมุและขอ้มลูต่ำงๆ ก่อนกำรประชมุ ทัง้นี ้บรษิัทไดแ้จง้ก ำหนดกำร

ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำประมำณ 2 เดือนก่อนถึงก ำหนดวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ

วำงแผนเขำ้รว่มประชมุตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

- ก่อนกำรประชุม บริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 21 วนัก่อนวนัประชุม พรอ้มทัง้ไดส่้ง

หนงัสือมอบฉนัทะ ส ำหรบักรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง  

- ในวันประชุม บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยจัดใหม้ีกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม

ล่วงหนำ้ มีกำรออกเสียงลงคะแนนอย่ำงโปรง่ใส เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุ 

โดยเลขำนุกำรบริษัทไดช้ีแ้จงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนบัคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวำระ รวมถึง

กำรจดัใหม้ีสกัขีพยำนในกำรนบัคะแนนรว่มกบัท่ีปรกึษำกฎหมำยอิสระ  

- ภำยหลงักำรประชมุ บรษิัทไดเ้ผยแพรม่ติที่ประชมุ และรำยงำนกำรประชมุตำมเวลำที่ก ำหนดผ่ำนช่ำงทำงของ

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษิัท 

- ในปี 2564 บริษัทไดร้บักำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีซึ่งจดัโดยสมำคมส่งเสรมิผู้

ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียน และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยใ์น

ระดบั 100 คะแนน 

7.2 ดำ้นกำรปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกัน บริษัทไดเ้ผยแพร่เอกสำรประกอบกำรประชุมทำงเว็บไซตข์องบริษัท

ล่วงหนำ้ 30 วนัก่อนวนัประชมุ และจดัส่งเอกสำรทำงไปรษณียใ์หผู้ถื้อหุน้ล่วงหนำ้ 21 วนัก่อนวนัประชมุ นอกจำกนี ้

บริษัทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อกรรมกำรและวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหนำ้ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2564 

จนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ส ำหรบัค ำถำมเก่ียวกบักำรประชมุ ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมไดจ้นถึงวนัประชมุ  

- บริษัทสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉันทะที่สำมำรถลงคะแนนเสียงได ้(หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข) พรอ้ม

ทัง้เสนอชื่อกรรมกำรอิสระจ ำนวน 2 ท่ำน เป็นทำงเลือกใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะในกำรประชมุผูถื้อหุน้  
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- ในกำรออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้สำมำรถลงคะแนนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ำมที่บริษัทไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้โดย

วำระเลือกตัง้กรรมกำร ผูถื้อหุน้สำมำรถเลือกตัง้เป็นรำยบคุคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่  

- ส ำหรบักรรมกำรท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในกำรพิจำรณำ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้ๆ  

- ส ำหรบัผูบ้ริหำรและพนักงำนที่อำจล่วงรูข้อ้มูลเก่ียวกับผลประกอบกำร หรือขอ้มูลอันเป็นควำมลับ บริษัทได้

ก ำหนดมำตรกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนไ์วใ้นจรรยำบรรรณของบรษิัท 

7.3 ดำ้นบทบำทของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

พนักงาน ด้วยบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของพนักงำนซึ่งเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ บริษัทจึงได้ก ำหนดให้มี

จรรยำบรรณดำ้นทรพัยำกรบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจำกนี ้

บริษัทยังไดจ้ัดให้มีนโยบำยดำ้นกำรฝึกอบรมและพัฒนำ บริษัทจัดให้มีกำรอบรมอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงำนได้

เพิ่มพูนควำมรูแ้ละทกัษะในกำรปฏิบตัิงำนใหม่ๆ สอดคลอ้งกับธุรกิจที่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน 

โดยในแต่ละปี พนักงำนควรไดร้ับกำรอบรมเฉล่ียไม่นอ้ยกว่ำ 6 ชั่วโมง/คน/ปี นอกจำกนี ้บริษัทค ำนึงถึงควำม

ปลอดภยัของพนกังำนเป็นส ำคญั โดยจดัใหม้ีกิจกรรมสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของระบบบรหิาร

คณุภาพ ระบบการจดัการอาชีวะอนามยั ความปลอดภยัและระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

ตลอดจนการใชท้รพัยากรอย่างยั่งยืน  ในปี 2564 บริษัทไดก้ าหนดเป้าหมายดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

ดงัต่อไปนี ้

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ทุกหน่วยงาน จ านวนชั่วโมงการท างานต่อเนื่องโดยไม่เกิดอบุตัิเหตขุัน้หยดุงาน 2,500,000 ชั่วโมง 
ทุกหน่วยงาน Injury Frequency Rate : IFR = 1.29 
ทุกหน่วยงาน Injury Severity Rate : ISR = 7 
ทุกหน่วยงาน % การใชอ้ปุกรณป์้องกนัส่วนบคุคลของพนกังานจากการสุ่ม >90% 
ทุกหน่วยงาน % การคดัแยกขยะของเสียแต่ละพืน้ท่ีถกูตอ้ง >95% 
ส่วนวิศวกรรม การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ต่อปี 64  >  85,000 หน่วยไฟฟ้า (kWh)/เดือน  
แผนกพลังงาน
ส่วนกลาง 

การน าน า้กลบัมาใชใ้นกระบวนการผลิต > 11,000 ลบ.ม./เดือน 

นอกจำกนี ้บริษัทไดจ้ัดกิจกรรมส่งเสริมดำ้นควำมปลอดภัยในสถำนที่ท  ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยในปี 2564 มี

อตัรำกำรเกิดอบุตัิเหตแุละหยดุงำนจ ำนวน 5 ครัง้   

กิจกรรมส่งเสรมิดำ้นควำมปลอดภยัในสถำนท่ีท ำงำนมีดงัต่อไปนี ้

1) จดักจิกรรมเพื่อเปิดโอกำสใหพ้นกังำนมีส่วนรว่มรณรงคไ์มเ่กิดอบุตัิเหตถุงึขัน้หยดุงำนต่อเนื่อง 2,500,000 

ชั่วโมง 

2) จดัใหม้ีกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงบนพืน้ฐำนระบบมำตรฐำนอำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยั ISO45001 

ทั่วทัง้องคก์ร 
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3) จดัใหม้ีคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  

4) จดัฝึกอบรมควำมปลอดภยัเบือ้งตน้ส ำหรบัพนกังำนใหก้บัพนกังำนทกุคน 

5) จดัใหม้ีกำรฝึกซอ้มดบัเพลิงขัน้ตน้และอพยพหนีไฟใหก้บัพนกังำนทกุคน 

6) จดัใหม้ีกำรตรวจวดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ในแต่ละพืน้ท่ีที่มีปัจจยัเส่ียง 

7) จดัใหม้ีกำรประเมินปัจจยัเส่ียงในพืน้ท่ีปฏิบตัิงำน โดยแพทยอ์ำชวีเวชศำสตร ์เพื่อก ำหนดกำรตรวจสขุภำพตำม

ปัจจยัเส่ียงใหก้บัพนกังำน 

8) จดัใหม้ีกำรตรวจสขุภำพพืน้ฐำนและตำมปัจจยัเส่ียงในงำน เพื่อเฝำ้ระวงัสขุภำพของพนกังำน 

9) จดัใหม้ีกำรฝึกซอ้มทมีดบัเพลิงบรษิัทท่ีประจ ำแต่ละกะ 

10) จดัใหม้ีตรวจติดตำมกำรแกไ้ขสำเหตกุำรเกดิอบุตัิกำรณใ์นพืน้ท่ีตำ่งๆ 

11) จดักจิกรรมส่งเสรมิใหพ้นกังำนตระหนกัถึงกำรท ำงำนอย่ำงปลอดภยัและกำรใชอ้ปุกรณป์้องกนัส่วนบคุคล

อย่ำงต่อเนื่อง 

12) จดัสือ่ประชำสมัพนัธ ์รณรงคด์ำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัของพนกังำน 

13) จดัใหม้ีระบบ Safety Patrol และติดตำมผลกำรปรบัปรุงแกไ้ข 

14) จดัใหม้ีโครงกำรอนรุกัษก์ำรไดย้นิ ส ำหรบัพนกังำนท่ีท ำงำนในพืน้ท่ีที่มีควำมเส่ียงเรื่องเสียง 

15) จดัใหม้ีกิจกรรมเครือข่ำย Safety โดยเจำ้หนำ้ที่ควำมปลอดภยั ระดบัหวัหนำ้งำน 

16) จดัใหม้ีระบบควบคมุงำนผูร้บัเหมำที่เขำ้มำปฏิบตัิงำนในพืน้ท่ีโรงงำน (Work permit) เพื่อควบคมุกำรเกิด

อบุตัิเหตหุรือเหตฉุกุเฉินในพืน้ท่ี 

17) จดัใหม้ีระบบควบคมุกำรท ำงำนในท่ีอบัอำกำศ โดยบคุลำกรที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะ 

ผู้บริโภค บรษิัทยึดมั่นและถือเป็นนโยบำยในกำรผลิตสินคำ้คณุภำพสงูและปลอดภยัในกำรใชง้ำน โดยสนบัสนนุให้

พนกังำนทกุคนในทกุระดบัถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนคณุภำพ ISO 9001:2015 

คู่ค้า/ผู้รับเหมา บรษิัทปฏิบตัิต่อคู่คำ้ตำมเงื่อนไขกำรคำ้ รวมทัง้ปฏิบตัิตำมสญัญำอย่ำงเครง่ครดั โดยค ำนึงถึงควำม

เสมอภำคและควำมซื่อสัตย์ในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์โดยสุจริตร่วมกัน บริษัทได้จัดท ำ “หลัก

จรรยำบรรณส ำหรบัผูร้ว่มด ำเนินธุรกิจกบัทำงบรษิัทโอเชียนกลำส จ ำกดั (มหำชน)” เพื่อใหคู้่คำ้ลงนำมก่อนกำรร่วม

ธุรกจิ ทัง้นี ้หำกคู่คำ้ปฏิบตัิไม่สอดคลอ้งกบัจรรยำบรรณผูร้ว่มด ำเนินธุรกิจ ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำร

ใดๆ กบัธุรกิจโดยพิจำรณำจำกผลกระทบและควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ 

เจ้าหนี ้บรษิัทรกัษำและปฏิบตัิตำมเงื่อนไขขอ้ตกลงที่กระท ำไวก้บัเจำ้หนีอ้ย่ำงเครง่ครดั 

คู่แขง่ทางการค้า บรษิัทยึดถือและปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ที่เป็นธรรมและเป็นท่ียอมรบั บรษิัท

จะไม่ใชว้ิธีกำรท่ีขดักบัจรยิธรรมเพื่อเอำชนะหรือท ำลำยคู่แข่ง  

บริษัทเคำรพต่อทรพัยสิ์นทำงปัญญำ โดยมุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุม้ครองรกัษำทรพัยสิ์นทำงปัญญำที่บริษัทเ ป็น

เจำ้ของใหพ้น้จำกกำรถกูละเมิดหรือกำรถกูน ำไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนญุำต อีกทัง้เคำรพต่อสิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำ

59



  
 

ส่วนที ่2 การก ากับดูแลกิจการ                                                       แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564                                        
 

 
 

ของผูอ่ื้น โดยไดก้ ำหนดแนวปฏิบตัิเร่ืองกำรจดทะเบียนสิทธิบตัรและลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมำยกำรคำ้ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

คู่มือกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์(Product Development Procedure) 

สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทเป็นพลเมืองดีในสังคมและถือเป็นหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบที่จะตอ้งดูแลและ

เคำรพชมุชนที่พนกังำนอำศยัอยู่ รวมทัง้ส่ิงแวดลอ้มที่บริษัทตัง้อยู่ บริษัทส่งเสริมและสนบัสนนุใหช้มุชนและสงัคมมี

สุขอนำมัยที่ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องกำรอนุรกัษ์และปกป้องทรพัยำกร โดยบริหำรของเสียให้มีน้อยที่สุด มี

แผนกำรน ำวสัดุกลบัมำใชใ้หม่ ใชซ้  ำ้และป้องกันมลพิษ บริษัทด ำเนินกำรพฒันำผลิตภณัฑแ์ละกระบวนกำรผลิตที่

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มหรือสงูกว่ำมำตรฐำนอุตสำหกรรมที่กฎหมำยก ำหนดไว ้ทัง้นี ้บริษัทมีกำรบรหิำรจดักำรดำ้น

ส่ิงแวดลอ้มตำมระบบมำตรฐำน ISO 14001 ซึ่งจะมีกำรตรวจสอบ (ISO External Audit) เป็นประจ ำปีละ 2 ครัง้  
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8.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท โอเชียนกลำส จ ำกัด (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระซึ่งเป็นผูท้รงคุณวฒุิดำ้น

กำรเงินและกำรบรหิำรองคก์ร จ ำนวน 4 ท่ำน ไดแ้ก่ 

1.  นำยวรกำนต ์ชโูต  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

2.  ดร.ชชัวิน เจรญิรชัตภ์ำคย ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

3.  ดร. ธัชพล โปษยำนนท ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

4.  นำยชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมกำรตรวจสอบ  

 โดยมี นำงรกัดี ภกัดีชมุพล เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตัิงำนตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ

ตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่บริษัทก ำหนดซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลักทรพัย ์และตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน กำรสอบทำนใหบ้ริษัทมี

ระบบกำรควบคมุภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสม มีประสิทธิผล สอบทำนใหบ้รษิัทปฏิบตัิตำมกฎหมำย  

รวมทั้งเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบัญชี กำรพิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่

อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

ในรอบปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีกำรประชมุรว่มกับผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภำยในรวมทัง้สิน้ 4 

ครัง้ สรุปสำระส ำคญัของกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ไดด้งันี ้

1) พิจำรณำงบกำรเงินส ำหรบัปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชี และขอ้มลูทำง

กำรเงินระหว่ำงกำล ส ำหรบังวดสำมเดือน หกเดือน และเกำ้เดือน ส ำหรบัปี 2564 ซึ่งไดร้บักำรสอบทำนจำกผูส้อบ

บญัชี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้วำมเห็นชอบต่องบกำรเงินและขอ้มลูทำงกำรเงินดงักล่ำว 

2) ร่วมประชุมกับผูต้รวจสอบภำยในและผูบ้ริหำรที่เก่ียวขอ้งเพื่อพิจำรณำแผนกำรตรวจสอบภำยในของบริษัท เพื่อให้

มั่นใจว่ำกำรตรวจสอบภำยในของบรษิัทมีขอบเขตครอบคลมุประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัครบถว้น และสำมำรถบรหิำรควำม

เส่ียงที่อำจเกิดขึน้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3) ก ำกับดูแลและสอบทำนงำนตรวจสอบภำยในใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนที่ไดร้ับอนุมัติและประเมินผลกำรตรวจสอบ

ร่วมกับผูต้รวจสอบภำยใน รวมถึงประเมินควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งได้

เสนอแนะใหฝ่้ำยบรหิำรด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข โดยในรอบปี 2564 มีกำรสอบทำนระบบกำรควบคมุภำยในดงันี ้ 

ก. กระบวนกำรบรหิำรจดักำรวสัดสิุน้เปลือง 

ข. กระบวนกำรรบัคืนสินคำ้จำกลกูคำ้ 
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ค. กระบวนกำรบรหิำรสญัญำ 

ง. กระบวนกำรขำยผ่ำนช่องทำงอีคอมเมิรซ์ 

ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำบรษิัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรด ำเนินธุรกิจ และไม่

พบประเด็นปัญหำหรือขอ้บกพรอ่งของกำรด ำเนินงำนที่เป็นสำระส ำคญั 

4) พิจำรณำรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว

เป็นไปตำมเงื่อนไขธุรกิจปกติ  

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2564 นำยวรกำนต ์ชูโต ดร. ชชัวิน เจริญรชัตภ์ำคย ์ดร.ธัชพล โปษยำนนท ์และ

นำยชยัประนิน วิสทุธิผล เขำ้รว่มประชมุ จ ำนวน 4 ครัง้  

ในปี 2565 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำงบกำรเงิน ส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งไดร้ับกำร

ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้วำมเห็นชอบต่องบกำรเงินดงักล่ำว 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคณุสมบตัิของผูส้อบบญัชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของ

ทรพัยำกร และปริมำณงำนตรวจสอบของผูส้อบบัญชี รวมถึงประสบกำรณ ์ ควำมเป็นอิสระ และคุณสมบัติของผูส้อบ

บัญชีตำมระเบียบข้อบังคับของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์โดยคณะกรรมกำร

ตรวจสอบเห็นชอบใหเ้สนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้นำงสำวธัญพร ตัง้

ธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 9169 นำยพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขท่ี4752 และนำงสำว

อรสิำ ชมุวิสตูร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 9393 จำกบรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท โดยให้

คนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบรษิัทส ำหรบัปี 2565 และในกรณีที่ผูส้อบบัญชี

รบัอนุญำตดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบตัิงำนไดใ้หบ้ริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกัด จดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตอื่น

ของบรษิัทแทนได ้

 

                                                                                                      
(นำยวรกำนต ์ชโูต) 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  23 กมุภำพนัธ ์2565 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัท โอเชียนกลำส จ ำกัด (มหำชน) ( “คณะกรรมกำรสรรหำฯ”) 

ประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิัทจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 

 1. ดร. ชชัวิน เจรญิรชัตภ์ำคย ์ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 2. นำยจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

 3. นำยนภทัร อสัสกลุ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 โดยมี นำงรกัดี ภกัดีชมุพล เป็นเลขำนกุำร 

คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรช่วยใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทด ำเนินกำรเพื่อให้ 

(ก) บรษิัทมีขนำดของคณะกรรมกำรบรษิัทท่ีเหมำะสม และประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีคณุวฒุิหลำกหลำยเพียงพอ เพื่อให้

คณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถปฏิบตัิงำนในหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และ 

(ข) บริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทน รวมถึงมีแนวทำงปฏิบตัิในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย 

และกรรมกำรผูจ้ัดกำร ที่เป็นธรรมและเหมำะสม สำมำรถสรำ้งแรงจูงใจและรกัษำบุคคลดังกล่ำวที่มีคุณสมบัติที่

ตอ้งกำรใหค้งอยู่และปฏิบตัิงำนเพื่อเสรมิสรำ้งคณุค่ำใหก้บัผูถื้อหุน้ 

ในปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดจ้ดักำรประชมุรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึ่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทกุท่ำน

ไดเ้ขำ้รว่มประชมุทกุครัง้ ผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯ พอสรุปไดด้งันี ้

1. ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 มีกรรมกำรบริษัทที่ครบวำระตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมขอ้บังคับของ

บริษัทจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยกีรติ อัสสกุล นำยชัชวิน เจริญรัชตภ์ำคย ์และนำยธัชพล โปษยำนนท์ เนื่องจำก

กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน เป็นผูท้รงคณุวฒุิ และมีควำมรูค้วำมสำมำรถ ไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่เป็นคณุประโยชนต์่อกำรท ำงำนของ

คณะกรรมกำรบรษิัทตลอดมำ และยงัคงปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักล่ำวไดด้ีต่อไป คณะกรรมกำรสรรหำฯ จึงไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง้

กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่ง คณะกรรมกำรบริษัทไดเ้ห็นชอบกับขอ้เสนอ

ของคณะกรรมกำรสรรหำฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดอ้นุมัติให้แต่งตั้งกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนดังกล่ำว กลับเข้ำด ำรง

ต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 

2. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ให้คงไวด้ว้ยค่ำตอบแทนรำยเดือน

ของกรรมกำรบรษิัทและกรรมกำรชดุย่อย และงดจ่ำยโบนสัใหก้บัคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งขอ้เสนอดงักล่ำวไดร้บัควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัท และไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 

3. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำต่ออำยุกำรท ำงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร ภำยหลงั

จำกกำรเกษียณอำยุ ต่อมำ คณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดท้ ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของกรรมกำร

ผู้จัดกำร และได้ท ำข้อเสนอเก่ียวกับกำรจ่ำยโบนัสและกำรปรับเพิ่มเงินเดือนของกรรมกำรผู้จัดกำร เสนอต่อ

คณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัทไดอ้นมุตัิขอ้เสนอดงักล่ำว 
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4. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดช้่วยจดัท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมกำร

บรษิัทไดม้ีกำรพิจำรณำทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำน และปรบัปรุงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  

ตลอดช่วงปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดร้ำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนใหค้ณะกรรมกำรทรำบ และไดร้บัขอ้เสนอแนะที่

เป็นประโยชนจ์ำกคณะกรรมกำร  

 

 

    (ดร. ชชัวิน เจรญิรชัตภ์ำคย)์ 
    ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
    5 กมุภำพนัธ ์2565 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั  

9.1 การควบคุมภายใน    

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทให้ควำมส ำคัญและมุ่ ง เน้นให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับ  

กำรด ำเนินงำนในทกุระดบัของกำรบรหิำรจดักำร  ทัง้นีเ้พื่อป้องกนัควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้กบับรษิัท รวมถึงเพื่อป้องกนั

มิใหม้ีกำรใชอ้  ำนำจในทำงที่มิชอบเพื่อผลประโยชนส่์วนตน  

บริษัทก ำหนดภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบและอ ำนำจด ำเนินกำรของผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนไว้อย่ำงชัดเจน 

คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดนโยบำยกำรควบคุมภำยในไวใ้นหลกักำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลกับรรษัทภิบำล ซึ่งมี

รำยละเอียดครอบคลมุกำรควบคมุภำยในดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรควบคมุดแูลกำรใชท้รพัยสิ์นของบรษิัทใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

กำรใชร้ะบบสำรสนเทศ กำรเขำ้ถึงและใชข้อ้มลูที่ส  ำคญัดำ้นต่ำงๆ เป็นตน้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัระบบควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน  4 ท่ำน เพื่อช่วยงำนของ

คณะกรรมกำรในกำรสอบทำนและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้มีกำรก ำกับดูแลที่ดี ตำมแนวทำงของ

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกำรสอบทำนงบ

กำรเงินของบริษัทใหม้ีควำมโปร่งใส เชื่อถือไดแ้ละถูกตอ้งตำมหลกักำรและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ตลอดจน

ก ำกับดูแลบริษัทใหร้ะบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยในมีประสิทธิภำพ และปฏิบตัิถูกตอ้งตำมกฎหมำย ระเบียบ

ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ตลอดปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงอิสระไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรไดร้บัขอ้มลู

ข่ำวสำร ตลอดจนไดร้บัควำมรว่มมืออย่ำงดี ทัง้จำกผูบ้รหิำร และพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดร้่วมประชุมกับผูส้อบบญัชี ฝ่ำยบริหำรของบริษัทรวม 4 ครัง้ เพื่อพิจำรณำและให้

ควำมเห็นชอบต่องบกำรเงินส ำหรบัปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  และขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรบังวด

สำมเดือน หกเดือน และเกำ้เดือน ส ำหรบัปี 2564 รวมทัง้รำยงำนกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และประชมุรว่มกบัผูต้รวจสอบภำยใน 

4 ครัง้ เพื่อพิจำรณำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รบัทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลกำรตรวจสอบ 

เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัทมีระบบตรวจสอบ และกำรควบคุมภำยในที่ดี โดยกำรประชุมทุกครัง้มีกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วม

ประชุมจ ำนวน  4 ท่ำน และไดม้ีกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเพียงพอ และไดร้ำยงำนกำรสอบทำนในเรื่องดังกล่ำวต่อที่

ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อรบัทรำบเป็นที่เรียบรอ้ยครบถว้นแลว้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดแ้สดงควำมเห็นตำมที่ปรำกฏในหวัขอ้ “รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ” ซึ่งระบวุ่ำบรษิัท

มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรด ำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหำหรือขอ้บกพรอ่งของกำร

ด ำเนินงำนท่ีเป็นสำระส ำคญั  
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9.1.1 สาระส าคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน มีดังนี ้

1. จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระซึ่งเป็นบริษัทสำกลมำท ำหน้ำที่ด  ำเนินกำรสอบทำนและประเมินประสิทธิภำพ  

ควำมเพียงพอ ของระบบควบคุมภำยในดำ้นต่ำงๆ ของบริษัท ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เพื่อใหค้วำมมั่นใจว่ำ กำรปฏิบตัิงำนหลกัๆ และรำยงำนทำงกำรเงินที่ส  ำคญัของบริษัทไดด้  ำเนินกำรไปในแนวทำงที่

บรษิัทก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใตก้รอบของกฎหมำยและขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท และมีควำมเส่ียงใน

ระดบัท่ียอมรบัและบรหิำรจดักำรได ้  

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่ใหค้วำมมั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับกำร

ด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั ผลกำรตรวจประเมินกำรควบคุมภำยในแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัท และเปิดเผย

รำยละเอียดดงัปรำกฏอยู่ในแบบรำยงำนฉบบันี ้ 

3. บรษิัทจดัท ำนโยบำยเป็นลำยลกัษณอ์กัษรและก ำหนดกระบวนกำรปฏิบตัิงำนส ำหรบัหนำ้ที่ต่ำงๆ ในบรษิัท รวมถึงจดั

ปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้กับพนักงำนเพื่อก่อให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกันอันจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

4. บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและฐำนขอ้มลูในกำรให้ขอ้มลูที่เป็นปัจจุบัน แม่นย ำ 

เพียงพอและตรงตำมก ำหนดเวลำ ส ำหรบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรใชต้ัดสินใจ บริษัทจึงจัดใหม้ีระบบบญัชีและ

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม 

9.1.2 ขอ้บกพร่องเกี่ยวกบัระบบควบคุมภายใน 

- ไม่มี - 

9.1.3 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

- ไม่มี - 

 9.1.4 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในดูแลให้ผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในมี

คุณสมบัตทิีเ่หมาะสม  

ในปี 2564 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำอนุมัติให้ว่ำจ้ำงบริษัท อีวำย คอร์ปอเรท  เซอร์วิส จ ำกัด ตำมข้อเสนอของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นงำนตรวจสอบภำยใน โดยมีนำงสำวพิมวดี พนัธุมโกมล ท ำหนำ้ที่เป็นหวัหนำ้

งำนผูต้รวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำถึงประสบกำรณใ์นกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรตรวจสอบ

ภำยใน ในอุตสำหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท และกำรเข้ำอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีควำมเห็นว่ำหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในเป็นผูม้ีคณุสมบตัิเหมำะสมที่จะปฏิบตัิหนำ้ที่ 

9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคัดเลือก ก ำหนดค่ำตอบแทน ตลอดจนกำรถอดถอน            

ผูใ้หบ้รกิำรตรวจสอบภำยใน และน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้หรือถอดถอน  
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9.2 รายการระหว่างกัน  

บรษิัทมีรำยกำรระหว่ำงกนัซึ่งเป็นรำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรที่มีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์โดยบรษิัทจะจดัท ำ

ขอ้มลูและประเมินรำยกำรดงักล่ำวว่ำเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล ในกรณีที่ขนำดของรำยกำรมีสำระส ำคญัตำมประกำศ

ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิัทจะจดัใหม้ีกำรพิจำรณำอนมุตัิโดยคณะกรรมกำร และ/หรือผูถื้อหุน้ ในปี 2564 

บรษิัทมีรำยกำรระหว่ำงกนั หรือ รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 

ชื่อกิจการ ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ ์
บรษิัท โอเชียนกลำส เทรดดิง้ (เซีย่งไฮ)้ จ ำกดั  น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์

เครื่องแกว้ในประเทศจีน 
บรษิัทย่อย 

บรษิัท โอเชียนกลำส เทรดดิง้ อินเดีย จ ำกดั  
 

ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด 
ในประเทศอินเดีย 

บรษิัทย่อย 
 

บรษิัท ครสิตลั เคลียร ์อินโนเวชั่น จ ำกดั วิจยั พฒันำและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑท์ี่ใชบ้นโต๊ะอำหำร 

บรษิัทย่อย 

บรษิัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จ ำกดั ประกนัชีวติ เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท และมีผูถื้อ
หุน้และกรรมกำรรว่มกนั 

บรษิัท โอเชียน พรอพเพอรต์ี ้จ ำกดั พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ มีผูถื้อหุน้รว่มกนั 
บรษิัท สยำมเมลอ์อเดอรเ์ฮำส ์จ ำกดั จ ำหน่ำยอปุกรณส์ ำนกังำน  

และวสัดสิุน้เปลือง 
มีผูถื้อหุน้รว่มกนั 

บรษิัท กลุ่มไทยสมทุร (ประเทศไทย) จ ำกดั ใหบ้รกิำรทำงกฎหมำย มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรรว่มกนั 

 

(หน่วย:พนับำท) 
รายได้จากการขายสินค้า และรายได้อื่น  ปี 2564 ปี 2563 
บริษัทย่อย 2,637 12,739 

-     บรษิัท โอเชยีนกลำส เทรดดิง้ (เซีย่งไฮ)้ จ ำกดั  
  

-     บรษิัท โอเชยีนกลำส เทรดดิง้ อินเดีย จ ำกดั  
  

-     บรษิัท ครสิตลั เคลียร ์อินโนเวชั่น จ ำกดั 
  

บริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั 109 136 
-     บรษิัท สยำมเมลอ์อเดอรเ์ฮำส ์จ ำกดั     

รวมจ านวน 2,746 12,875 
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(หน่วย:พนับำท) 
 การซือ้สินค้า ค่าใช้จ่าย และค่าเช่า  ปี 2564 ปี 2563 

บริษัทย่อย 23,523 16,692 

-   บรษิัท โอเชยีนกลำส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ)้ จ ำกดั      

-   บรษิัท โอเชยีนกลำส เทรดดิง้ อินเดีย จ ำกดั      

- บรษิัท ครสิตลั เคลียร ์อินโนเวชั่น จ ำกดั     

บริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั 15,573 17,353 

- บรษิัท กลุ่มไทยสมทุร (ประเทศไทย) จ ำกดั     

- บรษิัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จ ำกดั     

- บรษิัท โอเชียน พรอพเพอรต์ี ้จ ำกดั     

- บรษิัท สยำมเมลอ์อเดอรเ์ฮำส ์จ ำกดั     

รวมจ านวน 39,096 34,045 

 
(หน่วย:พนับำท) 

 เงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม   ปี 2564 ปี 2563 

บริษัทย่อย 3,500 3,500 

- บรษิัท ครสิตลั เคลียร ์อินโนเวชั่น จ ำกดั     

รวมจ านวน 3,500 3,500 

 
นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 
ในกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต บริษัทยังคงมีกำรซือ้ขำยสินคำ้และใช้บริกำรกับบริษัทย่อยและบริษัทที่
เก่ียวขอ้งกันต่อไปในอนำคต โดยเป็นกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกันตำมปกติของผูป้ระกอบกำร โดยกำรก ำหนดรำคำซือ้ขำย
เป็นไปตำมรำคำตลำดและ/หรือตำมขอ้ตกลงที่ระบใุนสญัญำ ซึ่งเสมือนหน่ึงเป็นรำยกำรที่กระท ำกบับคุลลภำยนอก (Fair 
and Aim’s Length Basis)  
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 บริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
  บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 

 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้
ได้กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  

 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้
ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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สินค้าคงเหลือ  
  กลุ่มบริษทัมีสินคา้คงเหลือสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 826.98 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 24.62 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเป็นนยัส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั สินคา้ของกลุ่ม
บริษทัเป็นประเภทเคร่ืองแกว้บนโต๊ะอาหารท่ีมีผูผ้ลิตและจ าหน่ายมากราย  เป็นสินคา้ท่ีมีการแข่งขนัสูงทั้ง
ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยราคาเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์หลกัในการท าตลาด ประกอบกบั
มีสินคา้บางรายการมีความเคล่ือนไหวช้า จึงอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินคา้คงเหลือของบริษทั กลุ่ม
บริษทัแสดงสินคา้คงเหลือในมูลค่าราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดย
การเปรียบเทียบตน้ทุนของสินคา้คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ รวมถึงประมาณการมูลค่าส าหรับ
สินคา้คงเหลือท่ีเคล่ือนไหวชา้ โดยการประมาณการดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและ
ภาวการณ์ของตลาด ขา้พเจา้จึงพิจารณาเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 
  ขา้พเจา้ท าความเขา้ใจและประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการน าการควบคุม
ภายในไปปฏิบติั ตลอดจนการทดสอบประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัมูลค่าของสินคา้
คงเหลือ ประเมินความสมเหตุสมผลของนโยบายการตั้งประมาณการปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีฝ่าย
บริหารไดก้ าหนด  ประเมินความเหมาะสมของวิธีการค านวณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน การทดสอบค านวณความถูกตอ้งมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ประเมินความเหมาะสม
เพียงพอของค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ ตรวจสอบเปรียบเทียบราคาทุนของสินคา้คงเหลือ
กบัราคาท่ีคาดว่าจะขายไดจ้ริงกบัเอกสารภายหลงัวนัส้ินงวด ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เก่ียวกบัประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
ค่าใช้จ่ายระงับการผลติ 

บริษทัปันส่วนค่าใชจ่้ายในการระงบัการผลิตชัว่คราวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
จ านวนเงิน 173.98 ลา้นบาท โดยไดแ้สดงแยกไวต้่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ รายการค่าใชจ่้ายน ามาปัน
ส่วนเป็นรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระงบัการผลิตชัว่คราวตามก าลงัการผลิตปกติ ฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้ช้
สมมติฐานในการก าหนดหลกัเกณฑก์ารปันส่วนค่าใชจ่้าย โดยค านวณจากการลงเวลาการผลิตในแต่ละเดือน 
ค่าใชจ่้ายจากการระงบัการผลิตชัว่คราวประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายบุคคลากร ค่าเส่ือมราคา ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัรท่ีระงบัการผลิตชัว่คราว เน่ืองจากค่าใชจ่้ายจากการระงบั
การผลิตชัว่คราวเป็นจ านวนเงินท่ีเป็นนยัส าคญั ขา้พเจา้จึงใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 
 
การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 
  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ไดร้วมถึงการท าความเขา้ใจถึงขั้นตอนวิธีการ
และหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าใช้จ่ายในการระงบัการผลิตชั่วคราว ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานท่ี
ผูบ้ริหารน ามาใชใ้นการปันส่วนค่าใชจ่้าย รวมถึงความสม ่าเสมอของหลกัเกณฑท่ี์น ามาใช ้ทดสอบการค านวณ
ความถูกตอ้งของการปันส่วนค่าใชจ่้ายตามเกณฑท่ี์ก าหนด และตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการ
ทางบญัชี 
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ข้อมูลอ่ืน  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
   ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผู ้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้
หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเ งินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง และ
การใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือ
หยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
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  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบัญชีท่ี
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจาก
การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง
ของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับ
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าว
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบ
การเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถา้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้ง
หยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง   

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึง ขอบเขต
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจ้าไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู ้มีหน้า ท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมี
นยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนด
เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้
พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว   
   ผู ้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ นางสาวธัญพร                 
ตั้งธโนปจยั 
                                                                                                                          
  

 
    

  (นางสาวธญัพร   ตั้งธโนปจยั) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9169 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 59,759        102,676       39,631         88,469          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 7 258,948      155,949       258,795       156,048        
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย 5 -             -              3,500           3,500            
สินคา้คงเหลือ 8 826,980      911,420       826,918       911,366        
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งรับ 11,769        16,564         11,769         16,564          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,108          5,194           3,743           3,685            

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,162,564   1,191,803    1,144,356    1,179,632     

เงินลงทนุในบริษทัย่อย 9 -             -              6,000           6,000            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 2,165,842   2,196,414    2,165,824    2,196,391     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 21,511        38,859         21,511         38,859          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 8,456          10,998         13,002         16,944          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 -             13                -              -                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,004          1,669           419              824               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,196,813   2,247,953    2,206,756    2,259,018     
รวมสินทรัพย์ 3,359,377   3,439,756    3,351,112    3,438,650     

งบการเงินรวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพยห์มุนเวียน

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 640,000      790,000       640,000       790,000         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 14 252,042      193,547       257,340       195,271         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 67,200        -               67,200         -                

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 11 14,862        19,344         14,862         19,344           

หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ 27 16,131        -               16,131         -                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,424          2,038           2,725           1,821             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 993,659      1,004,929    998,258       1,006,436      

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 232,800      300,000       232,800       300,000         

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 11 3,179          16,057         3,179           16,057           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 192,493      188,960       192,493       188,960         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 17 98,301        96,059         98,301         96,059           

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 526,773      601,076       526,773       601,076         

รวมหน้ีสิน 1,520,432   1,606,005    1,525,031    1,607,512      

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินหมุนเวียน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญัจ านวน 50,000,000 หุ้น

 มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 500,000      500,000       500,000       500,000         
ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญัจ านวน 21,330,715 หุ้น 
มูลคา่ท่ีไดรั้บช าระแลว้หุ้นละ 10 บาท 213,307      213,307       213,307       213,307         

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 302,807      302,807       302,807       302,807         
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย 18 50,000        50,000         50,000         50,000           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 539,890      536,870       527,103       532,160         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 732,941      730,767       732,864       732,864         

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,838,945   1,833,751    1,826,081    1,831,138      
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 3,359,377   3,439,756    3,351,112    3,438,650      

-              -               

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5, 26 1,545,296      1,111,675      1,544,463      1,107,597      
รายไดเ้งินปันผล 5 -              -              -              9,655            
รายไดอ่ื้น 5 22,088          4,321            22,136          4,259            

รวมรายได้ 1,567,384      1,115,996      1,566,599      1,121,511      
ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 1,013,075      706,373         1,012,449      704,319         
ค่าใชจ่้ายจากการระงบัการผลิตชัว่คราว 2 173,978         206,423         173,978         206,423         
ขาดทุน (ค่าใชจ่้ายโอนกลบั) จากการ
ปรับลดมลูค่าสินคา้ (2,884)           50,794          (2,884)           50,794          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5 220,123         227,476         234,029         227,872         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 107,503         144,915         103,195         139,506         
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 26,562          59,285          25,350          58,570          

รวมค่าใชจ่้าย 23 1,538,357      1,395,266      1,546,117      1,387,484      
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 29,027          (279,270) 20,482          (265,973)
ตน้ทุนทางการเงิน 22,006          24,783          22,006          24,783          
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 7,021            (304,053) (1,524) (290,756)
ค่าใชจ่้าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 19 4,001            (58,158) 3,533            (59,514)
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 3,020            (245,895) (5,057) (231,242)

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากการตีราคาท่ีดินใหม่-สุทธิจากภาษีเงินได้ -               206,856         -               206,856         
ก าไรจากการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีก าหนดไว-้สุทธิจากภาษีเงินได้ -               10,957          -               10,957          

รายการท่ีจะถูกจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 2,174            1,170            -               -               

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 2,174            218,983         -               217,813         
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 5,194            (26,912) (5,057) (13,429)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 22 0.14              (11.53) (0.24) (10.84)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : พนับาท)
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จดัสรรเป็น รวมองคป์ระกอบ
ทนุท่ีออก ส่วนเกิน ทนุส ารอง ส่วนเกินทนุจาก การแปลงค่า อ่ืนของส่วน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาท่ีดิน งบการเงิน ของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 213,307          302,807        50,000           783,967          526,008         (3,267)           522,741             1,872,822        
เงินปันผลจ่าย 21 -                 -               -                 (12,159)          -                 -                -                     (12,159)           
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                 -               -                 (234,938)        206,856         1,170             208,026             (26,912)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 213,307          302,807        50,000           536,870          732,864         (2,097)           730,767             1,833,751        
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                 -               -                 3,020              -                 2,174             2,174                 5,194               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 213,307          302,807        50,000           539,890          732,864         77                  732,941             1,838,945        

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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องคป์ระกอบ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

จดัสรรเป็น
ทนุท่ีออก ส่วนเกิน ทนุส ารอง ส่วนเกินทนุจาก รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาท่ีดิน ผูถื้อหุ้น
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 213,307               302,807                  50,000                    764,604             526,008              1,856,726               
เงินปันผลจ่าย 21 -                      -                         -                         (12,159)              -                      (12,159)                  
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                         -                         (220,285)            206,856              (13,429)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 213,307               302,807                  50,000                    532,160             732,864              1,831,138               
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                         -                         (5,057)                -                      (5,057)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 213,307               302,807                  50,000                    527,103             732,864              1,826,081               

ก าไรสะสม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : พนับาท)
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 7,021         (304,053)    (1,524)       (290,756)    
รายการปรับปรุงกระทบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีเป็นเงินสด
รับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเผ่ือ (โอนกลบั) การลดลงของมลูค่าสินคา้
สินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั (16,342)      39,973       (16,342)      39,973       

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 23 177,010     174,754     178,404     175,199     
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 83             2,155         83             2,155         
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -            4,200         -            4,200         
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ 1,011         5,925         1,010         5,923         

ขาดทุนจากการวดัมลูค่ายุติธรรมตราสารอนุพนัธ์
ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 16,131       4,859         16,131       4,859         

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (3,752)       (1,223)       (3,752)       (1,223)       
ค่าใชจ่้ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 13,199       12,737       13,199       12,737       
รายไดเ้งินปันผล -            -            -            (9,655)       
รายไดด้อกเบ้ีย (131)          (243)          (180) (305)
ตน้ทุนทางการเงิน 22,006       24,783       22,006       24,783       

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน (103,269) 112,004     (103,019) 112,605     
สินคา้คงเหลือ 100,782     52,355       100,790     52,193       
ภาษีมลูค่าเพ่ิมคา้งรับ 4,795         (5,261)       4,795         (5,261)       
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 86             (1,562)       (58)            (109)          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 640           228           380           (210)          

หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 52,297       (92,900) 56,326       (83,060)
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,386         (3,829)       904           (5,209)       
จ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 (10,957) (32,575) (10,957) (32,575)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 261,996     (7,673) 258,196     6,264         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(หน่วย : พนับาท)

งบกระแสเงินสด

81



  
 
                                                                                              แบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564                                        
 

 

 
 
 

  

 
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินสดรับจากเงินใหกู้้ยืมแก่บริษทัย่อย 5 -            -            -            6,500         
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 37             1,059         37             1,059         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (116,111) (220,930) (116,111)    (220,930)    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (2,337) (2,063) (2,337)       (7,663)       
เงินปันผลรับ 5 -            -            -            9,655         
ดอกเบ้ียรับ 131           243           182           305           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (118,280) (221,691) (118,229)    (211,074)    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 28 660,000     450,000     660,000     450,000     
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน28 (810,000)    (315,000)    (810,000)    (315,000)    
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 28 -            200,000     -            200,000     
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน28 -            (2,292)       -            (2,292)       
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า 11, 28 (20,424)      (18,413)      (20,424)      (18,413)      
จ่ายเงินปันผล 21 -            (12,159)      -            (12,159)      
จ่ายดอกเบ้ีย (21,918)      (24,155)      (21,918)      (24,155)      
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (192,342)    277,981     (192,342)    277,981     

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,537         1,607         3,537         1,607         

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,172         1,159         -            -            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (42,917)      51,383       (48,838)      74,778       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 102,676     51,293       88,469       13,691       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 6 59,759       102,676     39,631       88,469       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รายการที่ไม่ใช่เงนิสด
กิจกรรมลงทุน
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,057         15,266       6,057         15,266       

กิจกรรมจดัหาเงิน
การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า 11 3,064         11,748       3,064         11,748       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

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

(หน่วย : พนับาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
  บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 

และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2536 โดยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั
การผลิตและจ าหน่ายภาชนะเคร่ืองแกว้ส าหรับใช้บนโต๊ะอาหาร โดยมีส านักงานขายและบริหารและ
โรงงานผลิตอยูท่ี่ 

  ส านกังาน  :  เลขท่ี 75/3 และ 75/88-91 อาคารโอเช่ียน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 12 และ 34 ถนนสุขุมวิท 19 
 (ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

  โรงงานผลิต : เลขท่ี 365-365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถนนสุขุมวิท ต าบลแพรกษา 
 อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

  โชวรู์ม  : เลขท่ี 175 อาคารไทยสมุทร ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
 กรุงเทพมหานคร 10110 

  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัย่อยว่า “กลุ่มบริษทั”  บริษทัมีบริษทั
ยอ่ย  3 แห่ง ดงัน้ี 

  บริษทั โอเชียนกลาส เทรดด้ิง (เซ่ียงไฮ)้ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งหมด จดทะเบียนและจดัตั้ง
ขึ้นในประเทศจีน เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2549 บริษทัย่อยมีก าหนดระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 10 กนัยายน 
2569 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อน าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองแกว้ในประเทศจีน 

  บริษทั โอเชียนกลาส เทรดด้ิง อินเดีย จ ากัด เป็นบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 จัดตั้ งขึ้นใน
ประเทศอินเดีย เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการตลาดใน
ประเทศอินเดีย 

  บริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชัน่ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 จดัตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อการวิจยั พฒันาและจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ใช้บน
โต๊ะอาหาร 

2. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัมีการแพร่

ระบาดอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้ศรษฐกิจยงัมีการชะลอตวัและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม
สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว และท าการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า
ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  

 เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2563 บริษทัไดท้ าหนงัสือแจง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการหยุด
สายการผลิตบางส่วนชัว่คราว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงไตรมาส 1 ปี 2564 เพื่อซ่อมบ ารุงตามแผนงาน
และบริหารจดัการสินคา้คงเหลือให้สมดุลกบัการขาย โดยค่าใชจ่้ายในการหยุดสายการผลิตชัว่คราวดงักล่าว
ไดแ้สดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการค่าใชจ่้ายจากการระงบัการผลิตชัว่คราวในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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3. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
3.1 หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าขึ้นตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี  2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 2547 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดั
มูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้การตีราคาท่ีดินและเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตรา
สารอนุพนัธ์ซ่ึงใชมู้ลค่ายติุธรรมตามท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป 

การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย 
ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและการใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหารซ่ึงจดัท าขึ้นตาม
กระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัไปถือปฎิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใช้
ดุลยพินิจของผูบ้ริหารหรือความซบัซ้อนหรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัส าคญั
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.18 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงินตาม
กฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั 
ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 
3.2     มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินในปีปัจจุบนั 

     
3.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั 
และ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดป้รับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชั่วคราวกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัประเมินแลว้เช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการมีดังต่อไปนี้ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
รายได้จากการขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส าหรับสินคา้
ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ส าหรับการขายสินคา้ท่ีให้สิทธิในการคืน กลุ่มบริษทับนัทึกจ านวนท่ีคาดว่าจะต้องคืน
ให้แก่ลูกคา้โดยพิจารณาจากความสอดคลอ้งกบัรายการส่งคืนสินคา้ในอดีตซ่ึงมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดการกลบัรายการรายไดท่ี้รับรู้ไปแลว้อย่างมีสาระส าคญั เป็นประมาณการ
หน้ีสินจากการรับคืนสินคา้ และบนัทึกสินคา้ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากลูกคา้เป็นสินทรัพยใ์นงบ
แสดงฐานะการเงิน ซ่ึงสินทรัพย์ดังกล่าววดัมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินค้า
คงเหลือหักดว้ยตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในการรับคืนสินคา้ รวมถึงการลดลงท่ีอาจเกิดขึ้นในมูลค่า
ของสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 
 รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่าย 

รายไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายตอ้งรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ  เงินฝาก

ธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกิน
สามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 

 
4.3 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุน
ของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้าย
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินท่ีไดรั้บคืน ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบดว้ย
ค่าออกแบบ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตาม
เกณฑก์ารด าเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้ืม มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติ
ท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นส าเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้าย
ในการขาย กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ี
จ าเป็น 
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4.4 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษัท
ควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกับผู ้
ไดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดรั้บ
การควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของกิจการย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษัทมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัจะไม่น างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงิน
รวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจควบคุม 

บริษทัจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดขึ้นจริงระหว่าง
กนัในกลุ่มบริษทั ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตดัรายการในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมี
หลักฐานว่าสินทรัพย์ท่ีโอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษทัย่อยได้ถูก
ปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

ในงบการเงินเฉพาะบริษทั เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดขึ้ นจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั้นจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

 
รายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็น
ของเจ้าของกลุ่มบริษทั ส าหรับการซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบ
แทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกใน
ส่วนของเจา้ของ และก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจะถูกบนัทึก
ในส่วนของเจา้ของ 

 
การจ าหน่ายบริษทัยอ่ย 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้
มูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็น
มูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของ
เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน ส าหรับทุก
จ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่า
กลุ่มบริษทัมีการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
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4.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของ

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัด าเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน) งบการเงิน
รวมแสดงในสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน
ของบริษทั 
รายการและยอดคงเหลือ 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไร
และรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลง
ค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปีได้
บนัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 

เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน องค์ประกอบของอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือ
ขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุน
ดว้ย 
กลุ่มบริษทั 

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ท่ีมิใช่สกุลเงิน
ของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้
น าเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินดงัน้ี 

• สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัรา
ปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น 

• รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
• ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็น

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
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4.6 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ท่ีดินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกได้

ประมาณการไวแ้ละจะทบทวนการประเมินทุกๆ 3 ปี อาคารและอุปกรณ์อ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
สินทรัพยน์ั้น  

ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีก
สินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ี
ถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืนๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุน
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

การตีราคาท่ีดินใหม่ท าให้มูลค่าตามบญัชีท่ีเพิ่มขึ้นจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ
แสดงอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของเจา้ของ และหากมูลค่าของส่วนท่ีเคยมี
การตีราคาเพิ่มนั้นลดลง กิจการต้องน าส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยข์า้งตน้ท่ีอยู่ในส่วนของเจา้ของลดลงตาม
ไปดว้ย ส่วนท่ีลดลงท่ีเหลือจะบนัทึกไปยงัก าไรหรือขาดทุน 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนของ
สินทรัพยแ์ต่ละชนิดตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

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

ใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้

เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.13) 
ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดย

เปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์
และจะรับรู้บญัชีผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในก าไรหรือขาดทุน 

ในการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะโอนไป
ยงัก าไรสะสม 
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ตน้ทุนท่ีใช้ในการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือ
เป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ดงัน้ี 

• มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกิจการจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อ
น ามาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้

• ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และน ามาใช้
ประโยชน์หรือขาย 

• กิจการมีความสามารถท่ีจะน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
• สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต

อยา่งไร 
• มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนไดเ้พียง

พอท่ีจะน ามาใชเ้พื่อท าให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้

• กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
เกิดขึ้นในระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนกังานท่ี
ท างานในทีมพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 

ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น ค่าใชจ่้ายในการ
พฒันาหากก่อนหนา้น้ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 

ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่ายโดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไว ้5 ถึง 15 ปี  

 
4.8 บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูก
ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม  หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้นบริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่
วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษทัแต่ละ
รายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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4.9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
   การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

ตราสารทุนสามารถจ าแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าได้
สองประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

 การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหกัดว้ยตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินนั้น ตน้ทุนการท ารายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน อยา่งไร
ก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีท าได ้3 วิธีโดยขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหน้ีนั้น 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอด
คงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งค านวณ
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ก าไรหรือขาดทุนท่ี
เกิดขึ้นจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลงหรือการด้อยค่าดังกล่าวจะรับรู้ในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือ
ถือครองสินทรัพยท์างการเงิน เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์
ทางการเงิน และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท่ีก่อให้เกิดกระแสเงิน
สด ซ่ึงเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ี
ระบุไวเ้ท่านั้น การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย และก าไร
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดั
รายการสินทรัพย์ทางการเงิน ก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์าง
การเงินดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเช่นเดียวกบั สินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เม่ือ
สินทรัพย์ทางการเงินนั้ นไม่เข้าเง่ือนไขการวัดมูลค่าด้วยมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จ าหน่ายหรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่า
ยติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

 การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารทุนตอ้งแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และ
บนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเขา้ก าไรหรือขาดทุน หรือก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทรายการของตราสารทุนนั้น 

 
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม หกัตน้ทุนการ
ท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคา
ทุนตัดจ าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ในการค านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่ายค านึงถึง
ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่าย
ตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 
ตราสารอนุพนัธ์ 

ตราสารอนุพนัธ์รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที ยกเวน้
ตราสารอนุพนัธ์นั้นมีไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียง 

 
การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของ
สินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึง
ไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุม
ในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น   

หน้ีสินทางการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนั
ของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมี
การเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ี
แตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่า
เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคา

ทุนตดัจ าหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกัน
ทางการเงิน ประเมินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัใชว้ิธี
ทัว่ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า ส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองลูกหน้ี
การคา้ โดยอา้งอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบั
ลูกหน้ีการคา้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

 
การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิใน
งบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวน
เงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะช าระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระ
หน้ีสินพร้อมกนั 

 
4.10 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิ
ในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 
  กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือ
ตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสัญญาเช่าท่ีมีผล  โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุ
สัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือก
ในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้ งน้ี
พิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
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 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหัก

ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการ
วดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดขึ้น และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รวมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าใน
การร้ือและขนยา้ยสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานท่ีตั้ งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะ
สินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ค  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้แต่ละ
ประเภท  

 
     หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงั
ไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่าย
ช าระคงท่ี (รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจ านวน
เงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่ายงัรวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิการเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่ม
บริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และการจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญา
เช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  

กลุ่มบริษทัค านวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยใช้อตัราดอกเบ้ียการ
กูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถ
ก าหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล
ปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญา
เช่า และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัจะวดั
มูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ 
หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
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    สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 
กลุ่มบริษทัเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าท่ีมี

อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) และ
สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 
4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน) 

สินทรัพย์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตัด
จ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวน
การดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจาก
การใช้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงค์ของการ
ประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 
4.12 เงินกู้ยืม 

เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัท า
รายการท่ีเกิดขึ้น เงินกูย้ืมวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทน (หักดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดขึ้น) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ี
จ่ายคืนเพื่อช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้
เล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 
 ต้นทุนการกู้ยืม 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้
เง่ือนไขตอ้งน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือ
สินทรัพยท่ี์จ าเป็นตอ้งใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้
ตามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลง
เม่ือการด าเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจ าเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะ
ใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 

รายได้จากการลงทุนท่ีเกิดจากการน าเงินกู้ยืมท่ีกู ้มาโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ได้น าไปเป็น
รายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไปลงทุนเป็นการชัว่คราวก่อน ตอ้งน ามาหกัจากตน้ทุนการกูย้ืมท่ี
สามารถตั้งขึ้นเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดขึ้น 
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4.13 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามล าดบั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ี
คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีกลุ่มบริษัท
ด าเนินงานอยู่และเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน ากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติัซ่ึงขึ้นอยู่กบัการตีความ และจะ
ตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากรท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงาน
จดัเก็บ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเตม็จ านวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐาน
ภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน  

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรก
ของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิด
รายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและก าไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้ง
แน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใช้
เม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้
การจ่ายช าระ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะ
มีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะแสดงหักกลบ
กนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหักกลบกับ
หน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดย
การเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

กิจการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษทัมีทั้ง
โครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 

 
ส าหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจ านวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่

มีภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแมก้องทุนไม่มี
สินทรัพย์เพียงพอท่ีจะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดส าหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนั บริษทัจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตาม
เกณฑ์และขอ้ก าหนดของ พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2530 บริษทัไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะ
จ่ายเงินเพิ่มอีกเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เม่ือถึงก าหนดช าระ ส าหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกว่าจะมีการไดรั้บเงิน
คืนหรือหกัออกเม่ือครบก าหนดจ่าย 

ส าหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีไม่ใช่โครงการ
สมทบเงิน ซ่ึงจะก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจ านวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 

หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงานหกัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
โครงการ ภาระผูกพนัน้ีค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงิน
สดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบั
สกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบก าหนดของหุ้นกูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระ
ผกูพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดขึ้น 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  
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ภาระผูกพนัระยะยาวอ่ืน 
บริษทัจดัใหมี้การใหผ้ลประโยชน์แก่พนกังานส าหรับการใหบ้ริการของพนกังานในระยะ

ยาวโดยจ่ายให้แก่พนักงานท่ีท างานกับบริษทัเป็นระยะเวลา 30 ปี ภาระผูกพนัน้ีค านวณโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการ
ผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนใน
ตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบก าหนด
ของพนัธบตัรใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนั บริษทับนัทึกเงินผลประโยชน์พนกังาน
เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีเกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดขึ้น  

 
ผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้าง 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่ม
บริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้
ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

 
4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสิน (ไม่รวมประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน) จะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่ม
บริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไวอ้นัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผกูพนันั้นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหก้ลุ่มบริษทั
ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และสามารถประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 
4.16 ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่าง
ต่อเน่ืองและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึง
เหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

 
ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ และข้อสมมติฐาน 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ใน
อนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดขึ้นจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญั
และขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
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  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
   ในการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

วดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงประวติัการช าระเงินและขอ้มูลผลขาดทุน
ดา้นเครดิตในอดีต ปรับสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและค่าคาดการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมห
ภาค 

 
  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

   ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายในการขาย
สินคา้นั้น และค่าเผ่ือส าหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุ
โดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด จ านวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได้ 
เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัจ านวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลง
และเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 
  ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจ าหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และค่า

ตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งาน (ถา้มี) และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น  

   นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่า   มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
สินทรัพยน์ั้น 

 
  การก าหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

   กลุ่มบริษทัก าหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดข้องสัญญาเช่า โดยรวม
ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้
สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่ม
บริษทัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือท่ี
จะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษทัในการใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภายหลงัจาก
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วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษทัจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมี
นยัส าคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 
  มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

   มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องวดัมูลค่า
โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า กลุ่มบริษทัใชดุ้ลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งขอ้สมมติฐานซ่ึง
ส่วนใหญ่อา้งอิงจากสถานะของตลาดท่ีมีอยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของขอ้
สมมติฐานหลกัท่ีใชร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27.8 

 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
   บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้อง
ประมาณการว่าควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจยัท่ีใช้ในการ
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบั
อตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังาน 

กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะ
ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนักงาน ในการก าหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม กลุ่มบริษทัใช้อตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาล 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีต้องจ่ายช าระผลประโยชน์พนักงานและมีอายุครบก าหนด
ใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้นจึงใช้อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราเงินกูย้ืมส่วน
เพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มี
มูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลา
การกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  
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5. รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีลกัษณะความสัมพนัธ์ นโยบายในการก าหนดราคาและรายการธุรกิจท่ี

ส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้แก่ บริษทั โอเชียนโฮลด้ิง 

จ ากดั ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัคิดเป็นอตัราร้อยละ 32.82 ส่วนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 67.18 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 

ช่ือกิจการ  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซ่ียงไฮ)้ จ ากดั   น าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์

เคร่ืองแกว้ในประเทศจีน 
 บริษทัยอ่ย 

     
บริษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง อินเดีย จ ากดั  
 

 ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 

   ในประเทศอินเดีย 
 บริษทัยอ่ย 

 
     
บริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชัน่ จ ากดั  วิจยั พฒันาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์                

   ท่ีใชบ้นโต๊ะอาหาร 
 
บริษทัยอ่ย 

     
บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวิต จ ากดั  ประกนัชีวิต  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั และมีผูถื้อ    

    หุ้นและกรรมการร่วมกนั 
     
บริษทั โอเช่ียน พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
     
บริษทั สยามเมลอ์อเดอร์เฮาส์ จ ากดั  จ าหน่ายอุปกรณ์ส านกังาน  

   และวสัดุส้ินเปลือง 
 มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

     
บริษทั กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จ ากดั  ให้บริการทางกฎหมาย  มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

     
ผูบ้ริหารส าคญั  

 

 
  บุคคลท่ีมีอ านาจและความ            
     รับผิดชอบการวางแผนส่ังการ  
      และควบคุมกิจกรรมต่างๆ  
      ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ   
      ทางออ้มทั้งน้ีรวมถึงกรรมการ 

      ของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะท า 

      หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
รายการบญัชีระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัได้ก าหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือใน

ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละประเภทรายการมีดงัน้ี 
ประเภทรายการ  นโยบายการก าหนดราคา 

ขาย  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ืออุปกรณ์ส านกังาน และวสัดุส้ินเปลือง  ราคาตลาด 
ค่าพฒันาและดูแลรักษาเวบ็ไซต ์  ตามท่ีตกลงในสัญญา 
ค่านายหนา้   ตามท่ีตกลงในสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ตามท่ีตกลงในสัญญา 
เงินใหกู้ย้มื  ตามท่ีตกลงในสัญญา 
เงินปันผล  ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ  ตามท่ีตกลงในสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี 

 
รายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดขึ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

5.1 รายได้จากการขายสินค้า  
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดจ้ากการขายสินคา้        

 บริษทัยอ่ย -  -  2,543  2,955 

 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 109  136  109  136 

 109  136  2,652  3,091 

 
5.2 รายได้อ่ืน  

(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดเ้งินปันผล        

 บริษทัยอ่ย -  -  -  9,655 

ดอกเบ้ียรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  94  129 
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5.3 การซ้ือสินค้าและค่าใช้จ่าย 
(หน่วย:พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 

การซ้ืออุปกรณ์ส านกังานและวสัดุส้ินเปลือง        

 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 11  111  11  111 

ค่าพฒันาเวบ็ไซต ์        

 บริษทัยอ่ย -  -  -  5,600 

ค่าดูแลรักษาเวบ็ไซต ์        

 บริษทัยอ่ย -  -  250                     750 

ค่าบริการทางกฎหมาย 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 

 

30 

  

59 

  

30 

  

59 

ค่านายหนา้        

 บริษทัยอ่ย -  -  23,273  10,342 

ค่าเช่าและค่าบริการ        

 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 14,958  16,199  14,958  16,199 

 หกั  ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน  
        การรายงานทางการเงินฉบบั 
        ท่ี 16 มาถือปฏิบติั (14,360) 

 

(14,682) 

 

(14,360)  (14,682) 

 ค่าเช่าและค่าบริการท่ีแสดงใน
     งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 598  1,517  598  1,517 

ดอกเบ้ียจ่าย        

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 574  984  574  984 

 
รายการซ้ือขายสินค้า ท่ี มีกับบริษัทท่ีเ ก่ียวข้องกันเป็นไปตามเ ง่ือนไขธุรกิจปกติ

เช่นเดียวกบัรายการซ้ือขายกบักิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและเป็นไปตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการท่ีมีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
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5.4 ยอดคงเหลือระหว่างกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีการคา้        

 บริษทัยอ่ย -  -  -  - 

 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั -  15  -  15 

 -  15  -  15 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        

 บริษทัยอ่ย -  -  1  3 

 -  -  1  3 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น        

 บริษทัยอ่ย -  -  8,283  3,523 

 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 512  677  512  677 

 512  677  8,795  4,200 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 8,892  22,556  8,892  22,556 

 8,892  22,556  8,892  22,556 

 
5.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญของกจิการ 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 33,350  32,735 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,007  2,372 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 2  2 
 รวม 35,359  35,109 
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5.6 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัย่อยยกมาตน้ปี -  -  3,500  10,000 
เงินให้กูเ้พิ่ม -  -  -  - 
รับช าระคืน -  -  -  (6,500) 
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัย่อยคงเหลือปลายปี -  -  3,500  3,500 

 
บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะสั้นกบับริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชัน่ จ ากดั เป็น

วงเงินจ านวน 10 ลา้นบาท โดยก าหนดอตัราดอกเบ้ีย ตามราคาตลาดบวกดว้ยร้อยละ 0.10 และ
การรับช าระคืนเป็นไปตามท่ีระบุในตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบั 

 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 

เงินสดในมือ 78  269  73  191 
เงินฝากกระแสรายวนั 28,845  5,260  24,800  3,439 
เงินฝากออมทรัพย ์ 30,836  97,147  14,758  84,839 
  รวม 59,759  102,676  39,631  88,469 

 
เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามท่ีธนาคารก าหนด 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 233,624  135,571  233,624  135,571 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  (หมายเหตุ 5.4) - 

  
15  -  15 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
           คาดวา่จะเกิดขึ้น (775) 

  
(692)  (775)  (692) 

 232,849  134,894  232,849  134,894 
เงินทดรองจ่ายล่วงหนา้ 15,012  12,483  14,963  12,438 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 10,314  7,997  10,209  8,138 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 880  682  880  682 
                - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
                  (หมายเหตุ 5.4) - 

  
-  1  3 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี    
คาดวา่จะเกิดขึ้น (107) 

  
(107)  (107)  (107) 

 26,099  21,055  25,946  21,154 
 258,948  155,949  258,795  156,048 

 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 วิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 179,616  107,875  179,616  107,875 
คา้งช าระ :        

ไม่เกิน 3 เดือน 49,110  24,235  49,110  24,235 
เกินกวา่ 3 - 6 เดือน 1,544  2,709  1,544  2,709 
เกินกวา่ 6 - 12 เดือน 2,588  767  2,588  767 
เกินกวา่ 12 เดือน 766  -  766  - 

   รวม 233,624  135,586  233,624  135,586 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดขึ้น 
 

(775) 
  

(692) 
  

(775) 
  

(692) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 232,849  134,894  232,849  134,894 
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ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 วิเคราะห์ตามอายุ
หน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  15  -  15 
คา้งช าระ :        

ไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  - 
เกินกวา่ 3 - 6 เดือน -  -  -  - 
เกินกวา่ 6 - 12 เดือน -  -  -  - 
เกินกวา่ 12 เดือน -  -  -  - 

รวม -  15  -  15 
 
 
8. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 
สินคา้ส าเร็จรูป 393,447  482,442  393,385  482,388 
สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย 48,172  44,630  48,172  44,630 
สินคา้ระหวา่งผลิต 8,493  4,644  8,493  4,644 
วตัถุดิบ 86,137  99,411  86,137  99,411 
อะไหล่ 142,707  152,595  142,707  152,595 
วสัดุส้ินเปลืองและวสัดุหีบห่อ 194,953  189,453  194,953  189,453 
สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากลูกคา้ 1,130  2,646  1,130  2,646 

 875,039  975,821  874,977  975,767 
หกั  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้

สินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั (48,059) 
  

(64,401) 
 

(48,059) 
  

(64,401) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 826,980  911,420  826,918  911,366 
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ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้ สินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563 
ยอดตน้ปี 64,401  24,428 
เพิ่มขึ้น  5,361  47,102 
ลดลง (21,703)  (7,129) 
ยอดปลายปี 48,059  64,401 

 
9.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะบริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั 

 
ประเทศท่ี 

จดทะเบียน 

 สัดส่วนเงินลงทนุ 

(ร้อยละ) 
 มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

(พนับาท) 
2564  2563  2564  2563 

บริษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซ่ียงไฮ)้ จ ากดั  จีน  100.00  100.00  5,636   5,636 

บริษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง อินเดีย จ ากดั  อินเดีย  99.99  99.99  264  264 

บริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชัน่ จ ากดั  ไทย  99.99  99.99  100  100 

รวม  6,000  6,000 
  

 
10.    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

(หน่วย:พนับาท) 
      งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี   จ านวนที่เพิ่มข้ึน  จ านวนที่ลดลง  โอนเขา้  ผลต่างการแปลง  ยอดตามบญัชี  
 ณ วนัที ่1      (โอนออก)  ค่างบการเงิน  ณ วนัที ่31 
 มกราคม 2564          ธนัวาคม 2564 
ราคาประเมิน            
ที่ดิน            
 - ราคาทุนเดิม 21,920  -  -  -  -  21,920 
 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 916,080  -  -  -  -  916,080 
รวมที่ดิน - ราคาประเมิน 938,000  -  -  -  -  938,000 
ราคาทุน            
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 628,397  -  (35,271)  -  -  593,126 
เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และเคร่ืองมือ 3,566,350  6,131  (99,963)  152,271  -  3,624,789 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอปุกรณ์ส านกังาน 109,640  1,140  (9,313)  827  107  102,401 
ยานพาหนะ 8,424  -  -  -  -  8,424 
เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งและงาน 
 ระหว่างก่อสร้าง 

 
175,154 

 
114,897  -  (153,098)  -  136,953 

รวมอาคารและอปุกรณ ์- ราคาทุน 4,487,965  122,168  (144,547)  -  107  4,465,693 
  รวม 5,425,965          5,403,693 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร (442,427)  (15,778)  35,270  -  -  (422,935) 
เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และเคร่ืองมือ (2,683,682)  (129,142)  98,972  -  -  (2,713,852) 
เคร่ืองตกแต่ง  ติดตั้ง และอุปกรณส์ านกังาน (100,521)  (5,170)  9,257  -  (105)  (96,539) 
ยานพาหนะ (2,921)  (1,604)  -  -  -  (4,525) 
  รวม (3,229,551)  (151,694)  143,499  -  (105)  (3,237,851) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  2,196,414          2,165,842 
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(หน่วย:พนับาท) 
      งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี   จ านวนที่เพิ่มข้ึน  จ านวนที่ลดลง  โอนเขา้  ผลต่างการแปลง  ยอดตามบญัชี  
 ณ วนัที ่1      (โอนออก)  ค่างบการเงิน  ณ วนัที ่31 
 มกราคม 2563          ธนัวาคม 2563 
ราคาประเมิน            
ที่ดิน            
 - ราคาทุนเดิม 21,920  -  -  -  -  21,920 
 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 657,510  258,570  -  -  -  916,080 
รวมที่ดิน - ราคาประเมิน 679,430  258,570  -  -  -  938,000 
ราคาทุน            
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 626,967  -  -  1,430  -  628,397 
เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และเคร่ืองมือ 3,536,531  7,624  (47,384)  69,581  (2)  3,566,350 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอปุกรณ์ส านกังาน 110,321  1,709  (4,848)  2,394  64  109,640 
ยานพาหนะ 7,838  3,956  (3,370)  -  -  8,424 
เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งและงาน 
 ระหว่างก่อสร้าง 

 
25,652 

  
222,907 

  
- 

  
(73,405) 

  
- 

  
175,154 

รวมอาคารและอปุกรณ ์- ราคาทุน 4,307,309  236,196  (55,602)  -  62  4,487,965 
  รวม 4,986,739          5,425,965 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร (426,392)  (16,035)  -  -  -  (442,427) 
เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และเคร่ืองมือ (2,597,007)  (127,087)  40,412  -  -  (2,683,682) 
เคร่ืองตกแต่ง  ติดตั้ง และอุปกรณส์ านกังาน (99,204)  (6,096)  4,836  -  (57)  (100,521) 
ยานพาหนะ (4,788)  (1,503)  3,370  -  -  (2,921) 
  รวม (3,127,391)  (150,721)  48,618  -  (57)  (3,229,551) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  1,859,348          2,196,414  

 
 

(หน่วย:พนับาท) 
      งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดตามบญัชี   จ านวนที่เพิ่มข้ึน  จ านวนที่ลดลง  โอนเขา้  ยอดตามบญัชี  
 ณ วนัที ่1      (โอนออก)  ณ วนัที ่31 
 มกราคม 2564        ธนัวาคม 2564 
ราคาประเมิน          
ที่ดิน          
 - ราคาทุนเดิม 21,920  -  -  -  21,920 
 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 916,080  -  -  -  916,080 
รวมที่ดิน - ราคาประเมิน 938,000  -  -  -  938,000 
ราคาทุน          
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 628,397  -  (35,271)  -  593,126 
เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และเคร่ืองมือ 3,566,347  6,131  (99,963)  152,271  3,624,786 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอปุกรณ์ส านกังาน 108,857  1,140  (9,243)  827  101,581 
ยานพาหนะ 8,424  -  -  -  8,424 
เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งและงาน 
 ระหว่างก่อสร้าง 

 
175,154 

 
114,897  -  (153,098)  136,953 

รวมอาคารและอปุกรณ ์- ราคาทุน 4,487,179  122,168  (144,477)  -  4,464,870 
  รวม 5,425,179        5,402,870 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร (442,427)  (15,778)  35,270  -  (422,935) 
เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และเคร่ืองมือ (2,683,681)  (129,142)  98,972  -  (2,713,851) 
เคร่ืองตกแต่ง  ติดตั้ง และอุปกรณส์ านกังาน (99,759)  (5,164)  9,188  -  (95,735) 
ยานพาหนะ (2,921)  (1,604)  -  -  (4,525) 
  รวม (3,228,788)  (151,688)  143,430  -  (3,237,046) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  2,196,391        2,165,824 

(หน่วย:พนับาท) 
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      งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดตามบญัชี   จ านวนที่เพิ่มข้ึน  จ านวนที่ลดลง  โอนเขา้  ยอดตามบญัชี  
 ณ วนัที ่1      (โอนออก)  ณ วนัที ่31 
 มกราคม 2563        ธนัวาคม 2563 
ราคาประเมิน          
ที่ดิน          
 - ราคาทุนเดิม 21,920  -  -  -  21,920 
 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 657,510  258,570  -  -  916,080 
รวมที่ดิน - ราคาประเมิน 679,430  258,570  -  -  938,000 
ราคาทุน          
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 626,967  -  -  1,430  628,397 
เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และเคร่ืองมือ 3,536,526  7,624  (47,384)  69,581  3,566,347 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอปุกรณ์ส านกังาน 109,365  1,709  (4,611)  2,394  108,857 
ยานพาหนะ 7,838  3,956  (3,370)  -  8,424 
เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งและงาน 
 ระหว่างก่อสร้าง 

 
25,652 

  
222,907 

  
- 

  
(73,405) 

  
175,154 

รวมอาคารและอปุกรณ ์- ราคาทุน 4,306,348  236,196  (55,365)  -  4,487,179 
  รวม 4,985,778        5,425,179 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร (426,392)  (16,035)  -  -  (442,427) 
เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และเคร่ืองมือ (2,597,007)  (127,086)  40,412  -  (2,683,681) 
เคร่ืองตกแต่ง  ติดตั้ง และอุปกรณส์ านกังาน (98,375)  (5,985)  4,601  -  (99,759) 
ยานพาหนะ (4,789)  (1,502)  3,370  -  (2,921) 
  รวม (3,126,563)  (150,608)  48,383  -  (3,228,788) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  1,859,215        2,196,391 

 

อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 มีจ านวน 1,889.31 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : 1,993.86 ลา้นบาท) 

เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดป้ระเมินราคาท่ีดินใหม่ โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ (บริษทั 
อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั) บริษทัไดบ้นัทึกมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน จ านวน 938 ลา้นบาท 
ซ่ึงท่ีดินมีราคาทุนเดิม 22 ลา้นบาท และมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 916 ลา้นบาท มูลค่ายุติธรรม
ของท่ีดินใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าจากวิธีเปรียบเทียบกบัขอ้มูลตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรม โดยน า
ราคาขายของท่ีดินท่ีเปรียบเทียบกนัไดใ้นบริเวณใกลเ้คียงกนัมาปรับปรุงดว้ยความแตกต่างของคุณสมบติั
ส าคญั เช่น ขนาดของอสังหาริมทรัพย ์ สถานท่ีตั้ง และรูปร่างของท่ีดิน  ซ่ึงถือเป็นการจดัล าดบัชั้นของ
การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ตามการอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27.8 

ในปี 2564 และ 2563 บริษทัไดบ้นัทึกดอกเบ้ียเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยจ์ านวน 3.22 
ล้านบาท และ 1.32 ล้านบาท ตามล าดับ ต้นทุนการกู้ยืมน้ีเป็นต้นทุนท่ีเกิดขึ้ นจากเงินกู้ท่ีกู ้มาเพื่อ
วตัถุประสงคท์ัว่ไป โดยค านวณจากอตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ
เงินกูท้ ั้งส้ินท่ีกูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปในอตัราร้อยละ 2.40 ต่อปี และร้อยละ 3.09 ต่อปี ตามล าดบั 
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11.  สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า 
       สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสัญญาเช่า และการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 1   รายการในระหว่างปี  ณ วนัท่ี 31  

 มกราคม 2564  เพ่ิมขึ้น  เปล่ียนแปลง
เง่ือนไข/ 

ตดัจ าหน่าย 

 รับโอน 

 (โอนออก) 
 ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน           
อาคาร 39,797  477  (565)  -  39,709 
ยานพาหนะ 17,558  2,612  -  -  20,170 

 รวม 57,355  3,089  (565)  -  59,879 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคาร (13,620)  (14,042)  565  -  (27,097) 
ยานพาหนะ (4,876)  (6,395)  -  -  (11,271) 
 รวม (18,496)  (20,437)  565  -  (38,368) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้ สุทธิ 38,859        21,511 
 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 1   รายการในระหว่างปี  ณ วนัท่ี 31  
 มกราคม 2563  เพ่ิมขึ้น  เปล่ียนแปลง

เง่ือนไข/ 
ตดัจ าหน่าย 

 รับโอน  
(โอนออก) 

 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน           
อาคาร 40,150  145  (498)  -  39,797 
ยานพาหนะ 5,952  11,606  -  -  17,558 
 รวม 46,102  11,751  (498)  -  57,355 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคาร -  (14,118)  498  -  (13,620) 
ยานพาหนะ -  (4,876)  -  -  (4,876) 
 รวม -  (18,994)  498  -  (18,496) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 46,102        38,859 

 
กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพยห์ลายประเภท ประกอบด้วย อาคารส านักงาน และยานพาหนะ อายุ

สัญญาเช่าเฉล่ียเท่ากบั 3 ปี 
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ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้

(หน่วย : พนับาท)                                                                                
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

               ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 20,437  18,994  20,437  18,994 

               ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 991  1,437  991  1,437 

               ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน 3,428  7,009  1,936  5,789 

               ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่า        

    ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 3,440  1,460  3,440  1,460 

 28,296  28,900  26,804  27,680 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดส าหรับสัญญาเช่า

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั เป็นจ านวนเงิน 21,415 ลา้นบาท และ 19,850 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

 
  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2564 แสดงไดด้งัน้ี 

      (หน่วย:พนับาท) 
  งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  35,401 
เพิ่มขึ้น  3,064 
เพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ีย  991 
เงินจ่ายช าระ  (21,415) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  18,041 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  (14,862) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  3,179 
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12.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2564 
 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเขา้ 

(โอนออก) 
 ผลต่างการแปลง

ค่างบการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน            
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 66,774  494  (5,530)  336  114  62,188 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง -  1,843  -  (336)  -  1,507 
         รวม 66,774  2,337  (5,530)  -  114  63,695 

หกั ตดัจ าหน่ายสะสม (51,576)  (4,879)  5,530  -  (114)  (51,039) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (4,200)  -  -  -  -  (4,200) 
สุทธิ 10,998          8,456 

 

(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2563 
 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเขา้ 

(โอนออก) 
 ผลต่างการแปลง

ค่างบการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน            
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 64,026  1,955  -  738  55  66,774 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 630  108  -  (738)  -  - 
         รวม 64,656  2,063  -  -  55  66,774 

หกั ตดัจ าหน่ายสะสม (46,488)  (5,039)  -  -  (49)  (51,576) 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  (4,200)  -  -  -  (4,200) 

สุทธิ 18,168          10,998 
 

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

มกราคม 2564 
 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเขา้ 

(โอนออก) 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 
ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 72,452  494  (5,530)  336  67,752 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง -  1,843  -  (336)  1,507 
         รวม 72,452  2,337  (5,530)  -  69,259 

หกั ตดัจ าหน่ายสะสม (51,308)  (6,279)  5,530  -  (52,057) 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (4,200)  -  -  -  (4,200) 

สุทธิ 16,944        13,002 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดตามบญัชี  รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2563 
 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเขา้ 

(โอนออก) 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 62,759  1,955  -  7,738  72,452 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 2,030  5,708  -  (7,738)  - 
         รวม 64,789  7,663  -  -  72,452 

หกั ตดัจ าหน่ายสะสม (45,711)  (5,597)  -  -  (51,308) 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  (4,200)  -  -  (4,200) 

สุทธิ 19,078        16,944 

 
 
13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน   

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 640,000  790,000 

รวม 640,000  790,000 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศเป็น
สกุลเงินบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
1.40 - 3.90 ต่อปี (2563 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.35 - 3.85  ต่อปี)  

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้นท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี มีมูลค่าใกลเ้คียงกับราคาตามบัญชี 
เน่ืองจากมีระยะเวลาครบก าหนดท่ีสั้น ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2 ของล าดบัขั้นมูลค่ายุติธรรม
ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27.8 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 136,741  78,908  136,741  78,908 
เจา้หน้ีอ่ืน      - กิจการอ่ืน 36,620  39,194  36,299  38,941 

          - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
                     (หมายเหตุ 5.4) 512  

 
677  8,795 

  
4,200 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 18,376  16,934  16,667  16,679 
ค่าพลงังานคา้งจ่าย 12,516  11,889  12,516  11,889 
ค่านายหนา้และส่วนลดคา้งจ่าย 17,159  7,504  17,366  7,557 
เงินเดือนและโบนสัคา้งจ่าย 8,972  2,222  8,972  2,222 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 21,146  36,219  19,984  34,875 

 รวม 252,042  193,547  257,340  195,271 
 
 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินยกมาตน้ปี 300,000  102,292 
เงินกูเ้พิ่ม -  200,000 
จ่ายช าระคืน -  (2,292) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินคงเหลือปลายปี 300,000  300,000 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (67,200)  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดช าระเกินหน่ึงปี 232,800  300,000 

 
  ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกูย้มืระยะยาว ดงัต่อไปน้ี 

 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563 

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 67,200  - 
ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 232,800  300,000 
 300,000  300,000 
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เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินประกอบดว้ย 

1) วงเงินกูย้มืจ านวน 300 ลา้นบาท 
  เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ง

หน่ึงในสกุลเงินบาทโดยมีวงเงินกูย้ืมจ านวน 300 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี 
นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก โดยตอ้งช าระให้เสร็จส้ินภายในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2567 โดยมีระยะเวลา
ปลอดการช าระคืนเงินตน้เม่ือครบ 7 เดือนนบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรกและบริษทัตอ้งจ่ายช าระคืนเงิน
ตน้เป็นรายเดือน ส่วนดอกเบ้ียช าระเป็นรายเดือนโดยในปีท่ี 1 - 5 มีดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ
อตัราร้อยละคงท่ี และมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตามเง่ือนไข
ของสัญญาเงินกูย้มื 

  เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 บริษทัไดรั้บการอนุมติัให้พกัการช าระหน้ีเงินกูเ้ป็นระยะเวลาหก
เดือนตามมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัส        โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยใหช้ าระเฉพาะดอกเบ้ียและ
คิดอตัราดอกเบ้ียต่อปีคงเดิม เม่ือครบระยะเวลาพกัการช าระหน้ี บริษทัตอ้งช าระหน้ีตามเง่ือนไขใน
สัญญาเดิม  ทุกประการ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2563  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 
บริษทัไดรั้บการอนุมติัให้พกัการช าระหน้ีเงินกูต้่ออีกเป็นระยะเวลาสิบสองเดือน โดยให้มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 25 มกราคม 2564 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวนเงินกูผู้กพนัตามสัญญาเงินกูย้มืมีมูลค่าคงคา้งจ านวน 300 ลา้น
บาท (2563 : จ านวนเงินกูผ้กูพนัตามสัญญาเงินกูย้มืมีมูลค่าคงคา้งจ านวน 300 ลา้นบาท) 

 
2)  วงเงินกูย้มืจ านวน 12 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศอีก
แห่งหน่ึงในสกุลเงินบาทโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอนุรักษพ์ลงังาน
ตามเง่ือนไขของโครงการท่ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานก าหนด มีวงเงินกู้ยืม
จ านวน 12 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีเง่ือนไขการเบิกเงินกูย้ืมภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และมี
ก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี โดยตอ้งช าระให้เสร็จส้ินภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทั
ตอ้งจ่ายช าระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส ส่วนดอกเบ้ียช าระเป็นรายเดือน โดยมีดอกเบ้ียในอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายสุัญญาเงินกูย้ืม ทั้งน้ี บริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้ืมดงักล่าวตามเง่ือนไข เป็นจ านวน 
12 ลา้นบาท 

บริษทัไดช้ าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียครบแลว้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563 

เงินกู้ยืมระยะยาว    
อตัราลอยตวั 300,000  300,000 
 300,000  300,000 

    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุ

ในสัญญา ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี โดยมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2 ของ
ล าดบัขั้นมูลค่ายติุธรรมตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27.8 

 
16. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงิน
ไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกับหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกัน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวตามวิธีหน้ีสินโดยบริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 และบริษทัยอ่ยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 - 25.17 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ท่ี
ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 

  (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2564 

 ในงบก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จ 

 ในงบก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 596  16  -  612 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ สินคา้เคลื่อนไหวชา้และลา้สมยั 12,880  (3,268)  -  9,612 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 840  (840)  -  - 
หน้ีสินเงินคืนสุทธิจากในสินคา้ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากลูกคา้ 580  (323)  -  257 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,212  448  -  19,660 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์ -  3,226  -  3,226 
ขาดทุนทางภาษี 48,826  (11,220)  -  37,606 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 116  3  -  119 
ส่วนลดการขายคา้งจ่าย 13  (13)  -  - 

รวม 83,063  (11,971)  -  71,092 
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกนั (83,050)      (71,092) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13      - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ค่าเส่ือมราคาทางบญัชีต ่ากว่าค่าเส่ือมราคาทางภาษี (88,794)  8,425  -  (80,369) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (183,216)  -  -  (183,216) 

รวม (272,010)  8,425  -  (263,585) 
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกนั 83,050      71,092 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (188,960)      (192,493) 
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  (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2563 

 ในงบก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จ 

 ในงบก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  596  -  596 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ สินคา้เคลื่อนไหวชา้และลา้สมยั 4,931  7,949  -  12,880 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  840  -  840 
หน้ีสินเงินคืนสุทธิจากในสินคา้ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
     จากลูกคา้ 

 
- 

  
580 

  
- 

  
580 

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

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

ค่าเส่ือมราคาทางบญัชีต ่ากว่าค่าเส่ือมราคาทางภาษี (93,560)  4,766  -  (88,794) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (131,502)  -  (51,714)  (183,216) 

รวม (225,062)  4,766  (51,714)  (272,010) 
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกนั 30,850      83,050 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (194,212)      (188,960) 

 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั  
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2564 

 ในงบก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จ 

 ในงบก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 596  16  -  612 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ สินคา้เคลื่อนไหวชา้และลา้สมยั 12,880  (3,268)  -  9,612 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 840  (840)  -  - 
หน้ีสินเงินคืนสุทธิจากในสินคา้ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากลูกคา้ 580  (323)  -  257 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,212  448  -  19,660 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์ -  3,226  -  3,226 
ขาดทุนทางภาษี 48,826  (11,220)  -  37,606 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 116  3  -  119 

รวม 83,050  (11,958)  -  71,092 
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกนั (83,050)      (71,092) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ -      - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ค่าเส่ือมราคาทางบญัชีต ่ากว่าค่าเส่ือมราคาทางภาษี (88,794)  8,425  -  (80,369) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (183,216)  -  -  (183,216) 

รวม (272,010)  8,425  -  (263,585) 
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกนั 83,050      71,092 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (188,960)      (192,493) 
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  (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั  
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2563 

 ในงบก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จ 

 ในงบก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  596  -  596 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ สินคา้เคลื่อนไหวชา้และลา้สมยั 4,931  7,949  -  12,880 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  840  -  840 
หน้ีสินเงินคืนสุทธิจากในสินคา้ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
     จากลูกคา้ 

 
- 

  
580 

  
- 

  
580 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 25,919  (3,968)  (2,739)  19,212 
ขาดทุนทางภาษี -  48,826  -  48,826 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  116  -  116 

รวม 30,850  54,939  (2,739)  83,050 
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกนั (30,850)      (83,050) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ -      - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ค่าเส่ือมราคาทางบญัชีต ่ากว่าค่าเส่ือมราคาทางภาษี (93,560)  4,766  -  (88,794) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (131,502)  -  (51,714)  (183,216) 

รวม (225,062)  4,766  (51,714)  (272,010) 
การหักกลบรายการของหน่วยภาษีเดียวกนั 30,850      83,050 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (194,212)      (188,960) 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีจะรับรู้ก็ต่อเม่ือมีความเป็นไป

ไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัจะไดใ้ชผ้ลประโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
 

17.  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ดงัน้ี 

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ

บริษทั 
 2564  2563 
 ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 96,059  129,594 
    
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 12,049  11,687 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,150  1,050 
 13,199  12,737 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้    

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ -  (3,802) 
- ขอ้สมมติทางการเงิน -  3,170 
- ปรับปรุงจากประสบการณ์ -  (13,065) 

 -  (13,697) 
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 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ
บริษทั 

 2564  2563 
    
ผลประโยชน์จ่าย (10,957)  (32,575) 
 (10,957)  (32,575) 

    
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานปลายปี 98,301  96,059 

    
   ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563 
อตัราคิดลด 1.20  1.20 
อตัราการขึ้นเงินเดือน 4.00  4.00 

 อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน  0.00 - 16.00 
(จ าแนกตามช่วงอาย)ุ 

 0.00 - 16.00 
(จ าแนกตามช่วงอาย)ุ 

 อตัราการมรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย 
พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย 
พ.ศ. 2560 

    
 
   การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

    ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 
อตัราคิดลด (7,483)  8,518 
อตัราการขึ้นเงินเดือน 7,957  (7,113) 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน  (7,904)  4,821 
อตัราการมรณะ 367  (365) 
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 การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีก าหนดไว้ 
 

   (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563 

ภายใน 1 ปี 4,436  14,071 
เกินกวา่ 1 ปี - 5 ปี 39,413  30,884 
เกินกวา่ 5 ปี 330,962  343,927 

        รวม 374,811  388,882 

 
18.  ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 2535 บริษทัตอ้งส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิหลงัจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองน้ีไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

 
19. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
  19.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
         ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย  

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 455  753  -  191 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 3,546  (58,911)  3,533  (59,705) 
 รวม 4,001  (58,158)  3,533  (59,514) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของ 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน : 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน   

ท่ีก าหนดไว ้ - 
 

 
2,739 

 
- 

 
 

2,739 
ผลก าไรจากการตีราคาท่ีดินใหม่ -  51,714  -  51,714 
 รวม -  54,453  -  54,453 
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19.2 การกระทบยอดระหวา่งจ านวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
 จ านวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี 7,021    (304,053)   
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 1,404  20.00  (60,811)  20.00 
รายการกระทบยอด        
    ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามา 
        หกัในการค านวณก าไรทางภาษี 

       

- ค่าใชจ้่ายที่ไม่อนญุาตใหถ้ือเป็นรายจ่ายในการ
ค านวณก าไรทางภาษี 4,813  68.56  3,399  (1.12) 

    ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือก าไรท่ีไม่ตอ้ง 
        น ามาค านวณก าไรทางภาษีและค่าใชจ่้ายท่ีหกัเป็น 
    รายจ่ายไดเ้พ่ิมในทางภาษี (2,139)  (30.47) 

  
 

    (3,976) 

  
 

 1.31 
 ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากความแตกต่าง 
  ของอตัราภาษีส าหรับบริษทัย่อย (77)  (1.10)          3,230  (1.06) 
รวมรายการกระทบยอด 2,597  36.99          2,653  (0.87) 
รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 4,001  56.99  (58,158)  19.13 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563 
 จ านวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี (1,524)    (290,756)   
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ (305)  20.00  (58,151)  20.00 
รายการกระทบยอด        
    ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามา 
        หกัในการค านวณก าไรทางภาษี 

       

- ค่าใชจ้่ายที่ไม่อนญุาตใหถ้ือเป็นรายจ่ายในการ
ค านวณก าไรทางภาษี 4,813  (315.84)  2,077   (0.71) 

    ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือก าไรท่ีไม่ตอ้ง 
        น ามาค านวณก าไรทางภาษีและค่าใชจ่้ายท่ีหกัเป็น 
        รายจ่ายไดเ้พ่ิมในทางภาษี (975) 

 

64.00 

  
 

(3,440) 

  
 

          1.18 
รวมรายการกระทบยอด 3,838  (251.84)  (1,363)  0.47 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 3,533  (231.82)  (59,514)  20.47 
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20. การบริหารจัดการทุน 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ

ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วน
ไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผู ้
ถือหุน้ การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 งบการเงินรวมมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 
0.83:1 และ 0.88:1 ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 งบการเงินเฉพาะบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้เท่ากบั 0.84:1และ 0.88:1 ตามล าดบั 

 
21. เงินปันผลจ่าย 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้
มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
2562 ในอตัราหุ้นละ 0.57 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 12.16 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 

 
22. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั
ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีถือในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงมี
จ านวน 21,330,715 หุน้ กลุ่มบริษทัไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาอ่ืนท่ีก่อหุ้นสามญัเทียบเท่า  

 
23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใช้จ่ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดงัต่อไปน้ีได้จดัประเภทตาม
ลกัษณะ ซ่ึงรวมไวใ้นก าไรก่อนภาษีเงินได ้
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 69,839  97,362  69,847  97,200 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 269,379  184,817  269,379  184,817 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 358,672  386,048  346,797  373,071 
ค่าพลงังาน 276,376  160,609  276,328  160,570 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 177,010  174,754  178,404  175,199 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 94,214  57,224  94,081  57,004 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 26,562  59,285  25,350  58,570 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 266,305  275,167  285,931  281,053 

 1,538,357  1,395,266  1,546,117  1,387,484 

 
 
24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงานของบริษทัได้ร่วมกันจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั และจะจ่ายให้พนกังานในกรณีท่ีลาออกจากงานตามระเบียบว่า
ด้วยกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัได้
จ่ายเงินสมทบใหก้บักองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นจ านวนเงิน 8.42 ลา้นบาท และ 9.86 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
 
25.   สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตผลิตภณัฑแ์กว้ ดงัน้ี 
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เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน 63-0275-1-07-1-0 
ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 
ประเภทกิจกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม ประเภท 2.4.2 : กิจการผลิตผลิตภณัฑ์แกว้  
สิทธิประโยชน์ที่ส าคญัท่ีไดรั้บตามบตัรส่งเสริมการลงทุน  
1. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ตอ้งน าเขา้ภายในวนัท่ี 5 มีนาคม 2566 
2. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ   
      กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนรวมกนัไม่     
      เกิน 72 ลา้นบาท มีก าหนดเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีมีรายไดภ้ายหลงัจาก 
      ไดรั้บบตัรส่งเสริม   

 

 ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ในบตัรส่งเสริม   
 

26. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองแก้วส าหรับใช้บนโต๊ะ

อาหาร ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนงานด าเนินงานเพียงส่วนเดียว บริษทัมีฐานการผลิตใน
ประเทศไทยโดยแยกส่วนงานธุรกิจตามตลาดการจ าหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ผูมี้
อ  านาจสูงสุดดา้นการด าเนินงานพิจารณาผลการด าเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีน ามาเสนอใน
ขอ้มูลทางการเงิน 

ยอดขายทางภูมิศาสตร์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 

ขายในประเทศ 312,151  331,451  312,151  331,430 
ขายต่างประเทศ 1,233,145  780,224  1,232,312  776,167 

                 รวม 1,545,296  1,111,675  1,544,463  1,107,597 

 
27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้

จดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทและวดัมูลค่ารายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม 
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27.2 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด 

(รวมถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน
อตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียง
ดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียง
โดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีท า
ให้เสียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ กลุ่ม
บริษทัจึงใชเ้คร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น  

การจดัการความเส่ียงด าเนินงานโดยส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัเป็นไปตามนโยบายท่ี
อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนั
ความเส่ียงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันท างานอย่างใกลชิ้ดกับหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่ม
บริษทั คณะกรรมการจัดการความเส่ียงจะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเส่ียงและ
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมถึงนโยบายส าหรับความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการใหสิ้นเช่ือ การใช้
ตราสารทั้งท่ีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใชส้ภาพคล่อง
ส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 

 
27.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัด าเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากสกุลเงินท่ีหลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดขึ้นจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพย์
และหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

กิจการในกลุ่มบริษทัใช้สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยมีคู่สัญญาเป็นส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนงาน
บริหารเงินของกลุ่มบริษทัรับผิดชอบในการป้องกนัความเส่ียงของฐานะสุทธิในแต่ละสกุลเงินโดย
ใชส้ัญญาอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหนา้โดยมีคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนั
เก่ียวเน่ืองจากการท่ีกลุ่มบริษทัมีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย:พนัหน่วยในเงินตราต่างประเทศ) 
 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 9,913  562 7,766  77 32.5737  29.9083 

ยโูร 186  89  21  144  37.4396  36.9664 

หยวน 10,440  10,660  1,954  1,327  5.2199  4.5611 

เยน 6,005  4,214  -  -  0.2884  0.2869 

รูปีอินเดีย 14,727  5,461  1,728  610  0.4478  0.3877 

 (หน่วย:พนัหน่วยในเงินตราต่างประเทศ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 9,913  562 7,766  77 32.5737  29.9083 

ยโูร 186  89  21  144  37.4396  36.9664 

หยวน 6,363  7,353  1,735  1,062  5.2039  4.5634 

เยน 6,005  4,214  -  -  0.2884  0.2869 

รูปีอินเดีย -  -  224  -  0.4598  - 
   

  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
  กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อลดความเส่ียงจากความผนั
ผวนของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี 
ดงัน้ี 

(หน่วย:ลา้นบาท) 

 มูลค่ายติุธรรม 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  

7.63 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31.03 - 31.91 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) 16.13 

 
27.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

รายได้และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ไม่ขึ้ นกับการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด ธุรกรรมทั้งหมดท่ีใช้อนุพนัธ์ด้านอตัราดอกเบ้ียต้องได้รับ
อนุมติัจากผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินก่อนเขา้ท ารายการ  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ีย 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือ
มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของกลุ่ม
บริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

 
27.5 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ กลุ่มบริษทัมี
นโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้เช่ือมัน่ไดว้่าไดข้ายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายจ ากดัวงเงินการท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินแต่ละ
แห่งอยา่งเหมาะสม 

 
27.6 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

การจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบหมายถึงการด ารงไวซ่ึ้งเงินสดและ
หลักทรัพย์ท่ีมีตลาดรองรับอย่างเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอและ
ความสามารถในการบริหารความเส่ียง ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัตั้งเป้าหมายจะด ารงความ
ยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือให้มีความเพียงพอ เน่ืองจากลกัษณะปกติทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเขา้ออกเป็นจ านวนเงินค่อนขา้งสูง 
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27.7 การบัญชีส าหรับอนุพนัธ์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงส่วนมากจะประกอบดว้ย

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว จะถูกบนัทึกดว้ย
มูลค่ายติุธรรม และจะมีการปรับมูลค่าใหแ้สดงในมูลค่ายติุธรรมใหม่ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ก าไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน   

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ได้แก่ราคาตลาดของ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ีรายงาน ซ่ึงราคาดังกล่าวได้แสดงมูลค่า
ปัจจุบนัของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ 

 
27.8 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

การวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณ
มูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

• ขอ้มูลระดับท่ี 1 ได้แก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูล
ระดับ 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ 
ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

• ขอ้มูลระดับท่ี 3 ได้แก่ ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้มาจากข้อมูลท่ี
สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรพัย์และหนีส้ินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมลูค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรม ดงันี ้
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
ท่ีดิน -  938,000  -  938,000 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  16,131  -  16,131   

  ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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28.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นท่ีเกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 

และ 2563  มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่ 1  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมขึ้น  การแปลงค่า  ผลต่างจาก  ณ วนัที่ 31 
 มกราคม 2564      อตัรา  การแปลงค่า  ธนัวาคม 2564 

       แลกเปล่ียน  งบการเงิน   
            

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 790,000  (150,000)  -  -  -  640,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 300,000  -  -  -  -  300,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 35,401  (20,424)  3,064  -  -  18,041 

รวม 1,125,401  (170,424)  3,064  -  -  958,041 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่ 1  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมขึ้น  การแปลงค่า  ผลต่างจาก  ณ วนัที่ 31 
 มกราคม 2563      อตัรา  การแปลงค่า  ธนัวาคม 2563 

       แลกเปล่ียน  งบการเงิน   
            

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 655,000  135,000  -  -  -  790,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 102,292  197,708  -  -  -  300,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 42,066  (18,413)  11,748  -  -  35,401 

รวม 799,358  314,295  11,748  -  -  1,125,401 
 

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 
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29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
29.1 ภาระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

29.1.1 กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าพื้นท่ี อุปกรณ์ส านักงาน และยานพาหนะ ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าระยะ
สั้นและสัญญาเช่า ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ในอนาคตตามสัญญาเช่า มีดงัน้ี  

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 
ไม่เกิน 1 ปี 3,368  3,001  2,671  2,382 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,315  3,462  3,315  3,462 
 รวม 6,683  6,463  5,986  5,844 

 
29.1.2 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการท าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ มีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี โดย

บริษทัตอ้งช าระค่าใชก้๊าซธรรมชาติ และค่าใชท้่อเป็นรายเดือนในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
 

 29.1.3 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการท าสัญญาซ้ือขายแก๊ส มีระยะเวลาของสัญญา 8 ปี บริษทัตอ้ง
ช าระค่าใช้ออกซิเจนเหลว และค่าบริการบ าบดัน ้ าเป็นรายเดือนในราคาท่ีตกลงกันตาม
สัญญา 
 

29.2 หนังสือค า้ประกนัจากธนาคาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีกลุ่มบริษทัได้ให้

สถาบนัการเงินในประเทศออกหนงัสือสัญญาค ้าประกนัการขายสินคา้และการใชไ้ฟฟ้าเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน14.29 ลา้นบาท (2563 : 28.29 ลา้นบาท) 

 
29.3 ภาระผูกพนัฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัฝ่ายทุนจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 18.04 ลา้นบาท (2563 : 22.53 ลา้นบาท) 

 
30. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 
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กำรรับรองควำมถูกต้องของขอ้มูล 

 บรษิัทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัทขอรบัรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี ้บรษิัทขอรบัรองว่า  

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทและบรษิัทย่อยแลว้ 

(2) บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั
ทัง้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3) บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีด ีและควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบรษิัท
ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบรษิัทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่
มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบรษิัทไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บรษิัท
ไดม้อบหมายใหน้างรกัดี ภกัดีชุมพล เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้วทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางรกัดี ภกัดีชมุพล ก ากบัไว ้บรษิัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่บรษิัทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

ผู้มอบอ ำนำจ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายกีรติ  อสัสกลุ   กรรมการ 
 
……………………………………………...... 

2. นางสาวจรยิา แสงไชยญา   กรรมการ 

 
 
……………………………………………...... 

  

ผู้รับมอบอ ำนำจ 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นางรกัดี ภกัดีชมุพล เลขานกุารบรษิัท ……………………………………………...... 
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เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดใน
สำยงำนบัญชีและกำรเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี 

เลขำนุกำรบริษัทและตัวแทนติดต่อประสำนงำนกรณีเป็นบริษัทต่ำงประเทศ 
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ประวัตกิรรมกำร 
ชื่อ – สกุล : นำยจักรี ฉันทเ์รืองวณชิย ์
ต ำแหน่งปัจจุบนั : - ประธานกรรมการ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

อำย ุ : อาย ุ65 ปี 
สัญชำต ิ : ไทย 
วุฒิกำรศึกษำ 
 

:  ปรญิญาโท สาขาบรหิารอตุสาหกรรม 
 ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมเครื่องกล 

Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกำ 
 ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

จุฬำลงกรณม์หำวทิยำลัย 
กำรอบรม สัมมนำ 
 

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

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

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สัดส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท (%) : ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก : วนัท่ี 19 เมษายน พ .ศ . 2548 
จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 17 ปี (ณ ปี 2565) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น 

: 2559 – 2561 กรรมการ 
2558 – 2559   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  บจ. ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส ์
2556 – 2561  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
2556 – 2560   ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
 บมจ. ล็อกซเลย ์ไวรเ์ลส 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทีไ่ม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2561 – 2562 กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธาน 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  บจ. มีนำทรำนสปอรต์ 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรทีแ่ข่งขนั / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่ำจท ำให้เกดิควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยใน
ระยะเวลำ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 

: ไม่มี 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

: ไม่มี 
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ชื่อ – สกุล  : นำยกีรติ อัสสกลุ 
ต ำแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ 
อำย ุ : 63 ปี 
สัญชำต ิ : ไทย 
วุฒิกำรศึกษำ 
 

:  ปรญิญาโท  สาขาวิศวกรรมเคมี  
 University of Southern California สหรัฐอเมริกำ 
 ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี  
 Queen’s University Ontario  แคนำดำ 

กำรอบรม สัมมนำ :  Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)   
 Director Certification Program (DCP 27/2003) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

สัดส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท (%) : 9.73 (นบัรวมคู่สมรส ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564) 
วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก : วนัท่ี 13 สิงหาคม 2536 
จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 29 ปี (ณ ปี 2565) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น 

: 2553 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
  บมจ. ไทยยูเน่ียนกรุ๊ป 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทีไ่ม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. คริสตลั เคลียร ์อินโนเวชั่น  
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. โอเชี่ยน มารีน่า  
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. โอเชี่ยน พรอพเพอรต์ี ้ 
2553 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. สยาม เอสเตท   
2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. เกรทฟิลด ์  
2541 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. กฤษณแ์ละสมุาลี  
2539 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. กลุ่มไทยสมทุร (ประเทศไทย)  
2537 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. กีรติ โฮม 
2535 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. โอเชี่ยน โฮลดิง้  
2531 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. เซอรว์ิสลีสซิ่ง  
2527 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสมทุรประกันชีวิต 
2562 – 2564  กรรมการรองเลขาธิการ หอการคา้ไทย 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรทีแ่ข่งขนั / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่ำจท ำให้เกดิควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยใน
ระยะเวลำ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 

: ไม่มี 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

: ญาติกรรมการ 
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ชื่อ – สกุล  : นำยวรกำนต ์ ชูโต 
ต ำแหน่งปัจจุบนั : - กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อำย ุ : 68 ปี 
สัญชำต ิ : ไทย 
วุฒิกำรศึกษำ 
 

: - ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
   มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

กำรอบรม สัมมนำ : - Director Certification Program (DCP 99/2008) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

สัดส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท (%) : ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ัง
แรก 

: 27 กมุภาพนัธ ์2550                  

จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 15 ปี (ณ ปี 2565) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น 

: 2563 – ปัจจบุนั     กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจสิตกิส ์

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทีไ่ม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2554 - 2555   ที่ปรกึษา กลุ่มเอสซีจี เคมคีอล 
2552 - 2554  กรรมการผูจ้ดัการ  
  บจ. เอสซีจีเอก็ซพเีรียนซ ์
2550 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกังานผูจ้ดัการใหญ่ธุรกิจจดัจ าหน่าย  
  บจ. เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรทีแ่ข่งขนั / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่ำจท ำให้เกดิ

: ไม่มี 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยใน
ระยะเวลำ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 

: ไม่มี 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

: ไม่มี 
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ชื่อ – สกุล  : ดร.ชัชวนิ เจริญรัชตภ์ำคย ์
ต ำแหน่งปัจจุบนั : - กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ 

อำย ุ : 61 ปี 
สัญชำต ิ : ไทย 
วุฒิกำรศึกษำ 
 

:  ปรญิญาเอก สาขาการจดัการ  
 ปรญิญาโท สาขาการจดัการ  
 ปรญิญาตรี 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) 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  
สัดส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท (%) : ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก : วนัท่ี 19 เมษายน 2548 
จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 17 ปี (ณ ปี 2565) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
อื่น 

: 2564 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
   บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ 
2548 - ปัจจบุนั  กรรมการ 
2557 - 2564  ประธานคณะกรรมการบรหิาร  
2548 - 2564  กรรมการบรหิาร 
 บมจ. อีสเทอรน์ สตำร ์เรียล เอสเตท 
2553 - 2561 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
2552 - 2561 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2551 - 2561 กรรมการนโยบายและกลยทุธ ์ 
2550 - 2561  กรรรมการอิสระ  
2550 - 2561  กรรรมการตรวจสอบ 
   บมจ. ไทยประกันภัย 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทีไ่ม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2564 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    
   บจ. รัชตภ์ำคย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์
2563 - ปัจจบุนั  กรรมการ  
   บจ. นำรำไทย คูซีน  
2541 - ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ   
   บจ. เพรสิเดน้ทโ์ฮเต็ลและทำวเวอร ์ 
2539 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 
   บจ. อันลอ็ค 
2537 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 
   บจ. เพรสเิพลซ ไฟว ์
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2537 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 
   บจ. สุพรีมัม 
2537 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 
   บจ. เอ็น พี คอมพลที 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรทีแ่ข่งขนั / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่ำจท ำให้เกดิควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยใน
ระยะเวลำ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 

: ไม่มี 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

: ไม่มี 
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ชื่อ – สกุล  : ดร.ธัชพล โปษยำนนท ์
ต ำแหน่งปัจจุบนั : - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 
อำย ุ : 56 ปี 
สัญชำต ิ : ไทย 
วุฒิกำรศึกษำ 
 

: - ปรญิญาเอก สาขา Engineering Management 
- ปรญิญาโท สาขา Engineering Management  

University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกำ 

- ปรญิญาโท สาขา Industrial Management  
Central Missouri State University สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี  
จุฬำลงกรณม์หำวทิยำลัย 

กำรอบรม สัมมนำ : - Director Certification Program (DCP120/2009)  
- Director Accreditation Program (DAP 68/2008) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

สัดส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท (%) : ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก : 22 กมุภาพนัธ ์2548                     
จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 17 ปี (ณ ปี 2565)  
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น : 2563 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ  

  บมจ. บีอีซีเวิลด ์ 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทีไ่ม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2563 – ปัจจบุนั  ผูอ้  านวยการ  
  บจ. พำโล อัลโต เน็ตเวิรค์ ประเทศไทย และอินโดจีน 
2562 – ปัจจบุนั  อนกุรรมการดา้นยทุธศาสตรอ์งคก์ร 

 ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องคก์ำรมหำชน )  
2562 – ปัจจบุนั  คณะท างาน 

 โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภำคตะวันออก 
)อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส,์ อุตสำหกรรมหุ่นยนตเ์พื่อ
กำรอุตสำหกรรม, โครงสร้ำงพืน้ฐำนดิจิตอล(  

 โครงกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน )ส ำนักงำน ก.พ.( 

2550 – 2562  กรรมการผูจ้ดัการ  
 บจ. ซิสโก้ ซีสเต็มส ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรทีแ่ข่งขนั / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่ำจท ำให้เกดิควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

: ไม่มี 
 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยใน
ระยะเวลำ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 

: ไม่มี 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

: ไม่มี 
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ชื่อ – สกุล  : นำยชัยประนิน  วิสุทธิผล 
ต ำแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
อำยุ : 62 ปี 
สัญชำต ิ : ไทย 
วุฒิกำรศึกษำ 
 

:  ปรญิญาโท Advertising School of The Art 
Institute of Chicago สหรัฐอเมริกำ 

 ปรญิญาตรี ครุศาสตร ์ 
จุฬำลงกรณม์หำวทิยำลัย 

กำรอบรม สัมมนำ :  Director Certification Program (DCP 88/2007) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

สัดส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท (%) : ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก : 23 มกราคม 2550                       
จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 15 ปี (ณ ปี 2565) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น : 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ 

  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
   ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
  บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทีไ่ม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2564 - ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร 
  บจ. บลูแคนวำส  
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
  บมจ. อินเด็กซ ์ครีเอทฟี วิลเลจ 
2553 - ปัจจบุนั  นายกกติตมิศกัดิ์  
  สมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย 
2534 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรหิาร   
  บจ. พธู )1969) 
2534 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรหิาร   
  บจ. ปำทุกำ 
2540 - 2564   ประธานกรรมการบรหิาร   
  บจ. ทบีีดับบลิวเอ )ประเทศไทย( 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรทีแ่ข่งขนั / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่ำจท ำให้เกดิควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 
10 ปีทีผ่่ำนมำ 

: ไม่มี 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

: ไม่มี 
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ชื่อ – สกุล  : นำยแมทธวิ กิจโอธำน 
ต ำแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 
อำยุ : 55 ปี 
สัญชำต ิ : ไทย 
วุฒิกำรศึกษำ 
 

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

 Bachelor of Commerce, 
University of Toronto, Canada 

กำรอบรม สัมมนำ :  Director Certification Program (DCP 95/2007) 
 Director Accreditation Program (DAP 57/2006)  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.รุน่ท่ี 19) 

สถำบันวทิยำกำรตลำดทนุ 
สัดส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท (%) : ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก : วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2550 
จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 15 ปี (ณ ปี 2565)  
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น : 2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรษิัท 

  กรรมการผูจ้ดัการ 
  บมจ.เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์
2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ  
  บมจ. บีอีซี เวิลด ์

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทีไ่ม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ   
  บจ. บีบีจีไอ 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรทีแ่ข่งขนั / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่ำจท ำให้เกดิควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

: ไม่มี 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 
10 ปีทีผ่่ำนมำ 

: ไม่มี 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

: ไม่มี 
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ชื่อ – สกุล  : นำยนภทัร  อัสสกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
อำย ุ : 45 ปี 
สัญชำต ิ : ไทย 
วุฒิกำรศึกษำ 
 

:  บรหิารธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ (RE-CU) 
จุฬำลงกรณม์หำวทิยำลัย 

 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ 
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร ์จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย 

 ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์ 
Babson College สหรัฐอเมริกำ 

กำรอบรม สัมมนำ :  หลกัสตูรการบรหิารการท่องเที่ยวส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 3          
ประจ าปี 2562 กำรทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย 

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

 Director Certification Program (DCP 31/2003) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

สัดส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท (%)  0.44 (ณ 30 ธันวาคม 2564) 
วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก : 10 มิถนุายน 2545                   
จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 20 ปี (ณ ปี 2565) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทีไ่ม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บจ. แฮนส ์เมเนจเมนท ์
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ  
  บจ. อำร ์เอ็ม ไอ 
2547 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ 
  บจ. สยำมเอสเตท 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรทีแ่ข่งขนั / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่ำจท ำให้เกดิ

: ไม่มี 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยใน
ระยะเวลำ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 

: ไม่มี 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

: ญาติกรรมการ 

 
  

141



 
                                                                                                        แบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564                                        

 
 

ชื่อ – สกุล  : นำงสำวจริยำ  แสงไชยญำ 
ต ำแหน่งปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ 
อำย ุ : 55 ปี 
สัญชำต ิ : ไทย 
วุฒิกำรศึกษำ 
 

:  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ   
สถำบันบัณฑิตพัฒนบรหิำรศำสตร ์

 ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  
Colorado State University สหรัฐอเมริกำ 

 ปรญิญาตรี คณะวิทยาศาสตร ์สาขาเคมวีิศวกรรม 
จุฬำลงกรณม์หำวทิยำลัย 

กำรอบรม สัมมนำ :  Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 2021)  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 AI & IOT Summit ประจ าปี 2563 
สมำคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 Director Certification Program (DCP 258/2018) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

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

 Total Quality Management  
AOTS ประเทศญ่ีปุ่ น 

สัดส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท (%)  ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรคร้ังแรก : 21 มีนาคม 2561                   
จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร : 3 ปี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทีไ่ม่ใช่บริษัท         
จดทะเบียน 

: 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. ครสิตลั เคลียร ์อินโนเวชั่น  
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โอเชยีนกลาส เทรดดิง้ (เซีย่งไฮ)้ 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โอเชยีนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรทีแ่ข่งขนั / 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจทีอ่ำจท ำให้เกดิควำม

: ไม่มี 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยใน
ระยะเวลำ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 

: ไม่มี 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

: ไม่มี 

 

142



 
                                                                                                        แบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564                                        

 
 

ประวัตผู้ิบริหำร 
ชื่อ – สกุล  : นำงสำวจริยำ  แสงไชยญำ 
ต ำแหน่งปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ 
อำย ุ : 55 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ 
 

:  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ   
สถำบันบัณฑิตพัฒนบรหิำรศำสตร ์

 ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  
Colorado State University สหรัฐอเมริกำ 

 ปรญิญาตรี คณะวิทยาศาสตร ์สาขาเคมวีิศวกรรม 
จุฬำลงกรณม์หำวทิยำลัย 

กำรอบรม สัมมนำ :  Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 2021)  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 AI & IOT Summit ประจ าปี 2563 
สมำคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 Director Certification Program (DCP 258/2018) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

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

 Total Quality Management  
AOTS ประเทศญ่ีปุ่ น 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน : 2559 – 2560   รองกรรมการผูจ้ดัการ การผลิต  
2556 - 2559  ผูอ้  านวยการบรหิาร การผลิต    
  บมจ. โอเชียนกลำส 
2555 - 2556  ผูอ้  านวยการฝ่ายปฎิบตัิการ   
2547 - 2554  ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑแ์ละระบบคณุภาพ  
  บมจ.อุตสำหกรรมท ำเคร่ืองแก้วไทย 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
ประวตัิกำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี
ทีผ่่ำนมำ 

: ไม่มี 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

: ไม่มี 
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ชื่อ – สกุล  : ดร. อูเดย ์เวอรม์ำ 
ต ำแหน่งปัจจุบนั : ผูอ้  านวยการบรหิาร – พฒันาลกูคา้และช่องทางจดัจ าหน่าย   
อำย ุ : 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 

กำรอบรม สัมมนำ : - 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  

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน : 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) 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี  
ประวตัิกำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี
ทีผ่่ำนมำ 

: ไม่มี 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

: ไม่มี 

144



 
                                                                                                        แบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564                                        

 
 

ชื่อ – สกุล  : นำยกฤษณะ ไพโรจน ์
ต ำแหน่งปัจจุบนั : ผูอ้  านวยการบรหิาร – การผลิต  
อำย ุ : 45 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ :  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  

สถำบันบัณฑิตพัฒนบรหิำรศำสตร ์
 ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต 

มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
กำรอบรม สัมมนำ :  AI & IOT Summit ประจ าปี 2563  

สมำคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

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

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน : 2561 – 2562   ผูอ้  านวยการ – การผลิต 
2560 – 2561 ผูจ้ดัการส่วนการผลิต และรกัษาการผูอ้  านวยการ  
 สายงานการผลิต  
2557 – 2560 ผูจ้ดัการส่วนการผลิต    
2556 – 2556  ผูจ้ดัการส่วน – Press & Blow และการผลิต   
2555 – 2556 ผูจ้ดัการแผนก – Forming 1          
2553 – 2554 ผูจ้ดัการแผนก – ครสิตลัลีน 
2551 – 2552 วิศวกร อาวโุส          
2542 – 2551 วิศวกร 
 บริษัท โอเชียนกลำส จ ำกัด (มหำชน)  

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
ประวตัิกำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี
ทีผ่่ำนมำ 

: ไม่มี 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

: ไม่มี 
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ชื่อ – สกุล  : นำยวีระสิทธิ์ ประเทอืงสุขพงษ ์
ต ำแหน่งปัจจุบนั : ผูอ้  านวยการบรหิาร - บญัชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และจดัซือ้ 
อำย ุ : 45 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ 
 

:  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ   
มหำวทิยำลัยบูรพำ 

 ปรญิญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
จุฬำลงกรณม์หำวทิยำลัย 

กำรอบรม สัมมนำ :  E-learning CFO’s Orientation Course (SET/2564) 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 Operational management – Change and Coaching  
Saint-Gobain School of Management 

 Executive coaching 
 Sanction and Embargo 
 Competition law 
 Internal Control and Reference framework 
 Effective Negotiation 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน : 2562 – 2564   หวัหนา้เจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน และ ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซือ้ 
 กลุ่มประเทศไทย กมัพชูา เมียนมาร ์และฟิลิปปินส ์

บริษัท แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2559 – 2562  หวัหนา้เจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน  
 กลุ่มบริษัทแซงโกแบ็ง ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2557 – 2564   ผูอ้  านวยการบรหิารฝ่ายการเงิน  
2553 – 2557   ผูค้วบคมุการเงิน  

บมจ.ไทยผลิตภัณฑยิ์บซ่ัม 
2550 – 2553  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน  
 ส านกังานภมูิภาคเอเขียแปซิฟิคและแอฟรกิา   

บริษัท ฟอรด์ เซอรว์ิส)ประเทศไทย( จ ำกัด 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
ประวตัิกำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี
ทีผ่่ำนมำ 

: ไม่มี 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

: ไม่มี 
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เลขำนุกำรบริษัท  
ชื่อ – สกุล  : นำงรักดี ภักดีชุมพล 
ต ำแหน่งปัจจุบนั : เลขานกุารบรษิัท และผูจ้ดัการบรหิารความเส่ียงองคก์ร  
อำย ุ : 47 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ : - ปรญิญาโท สาขาวิชาการก ากบัดแูลกิจการ คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการ

บญัชี  
จุฬำลงกรณม์หำวทิยำลัย  

- ปรญิญาตรี  ศิลปศาสตรบณัฑติ  
มหำวทิยำลัยหอกำรค้ำไทย 

กำรอบรม สัมมนำ : - หลกัสตูรวฒุิบตัร การบรหิารความเส่ียงองคก์ร (2562) 
จุฬำลงกรณม์หำวทิยำลัย  

- 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) 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
- Fundamental Practice for Corporate Secretary (2553) 
 สมำคมบริษัทจดทะเบียน 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน : 2558 – ปัจจบุนั เลขานกุารบรษิัท และผูจ้ดัการบรหิารความเส่ียงองคก์ร 
2557 – 2558  ผูช้่วยเลขานกุารบรษิัท 
  บมจ.โอเชียนกลำส 
2551 – 2557 ผูช้่วยเลขานกุารบรษิัท  
  บมจ. ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
ประวตัิกำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี
ทีผ่่ำนมำ 

: ไม่มี 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

: ไม่มี 
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ประวัตผู้ิควบคุมกำรท ำบัญชี 
ชื่อ – สกุล  : นำงสำวรังษิยำ บรมรัตนไพศำล 
ต ำแหน่งปัจจุบนั : ผูจ้ดัการบญัชีและการเงิน 
อำย ุ : 41 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ 
 

: - ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี 
จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย  

- ปรญิญาตรี  บญัชีบณัฑิต คณะบรหิารธุรกิจ  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

- ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
สภำวิชำชีพบัญชี 

กำรอบรม สัมมนำ : - Strategic CFO in Capital Markets Program  
- Insight Financial Management  

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน : 2560 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการบญัชีและการเงิน 

2556 – 2558 ผูจ้ดัการวิเคราะหก์ารเงิน  
  บมจ.โอเชียนกลำส 
2558 – 2559 ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี
  บจ.เอชเอ็มซีโพลิเมอร ์
2550 – 2555 ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี
  บมจ.เอดี เวนเจอร ์ 
2545 – 2550 ผูส้อบบญัชีอาวโุส 

 บจ.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
ประวตัิกำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี
ทีผ่่ำนมำ 

: ไม่มี 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

: ไม่มี 
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เอกสำรแนบ 2 
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย 
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กรรมกำรและผู้บริหำรทีไ่ด้รับมอบหมำยให้ด ำรงต ำแหน่งในบริษทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

กรรมกำรบริษัทย่อย บริษัท โอเชียนกลำส       
เทรดดิง้ (เซ่ียงไฮ)้ จ ำกดั 

บริษัท โอเชียนกลำส         
เทรดดิง้ อนิเดีย จ ำกัด 

บริษัท คริสตลั เคลียร ์ 
อินโนเวชั่น จ ำกดั 

1. นายกีรติ อสัสกลุ - - / 
2. นางสาวจรยิา แสงไชยญา S / / 
3. นายวีระสิทธ์ิ ประเทืองสขุพงษ ์ X / / 
4. นายอเูดย ์แชงการ ์เวอรม์า / / - 
5. นายกฤษณะ ไพโรจน ์ / / - 
6. Ms. Lei Zheng / - - 
7. Mr. Tarun Khattar - / - 
8. นางสาวบวัทิพย ์บณุยโตพนัธ ์ - - / 

หมายเหต ุ1.    X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ    S = Supervisory Board 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150



                                                             

 
                                                         แบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

และหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท  
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1. หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในทีบ่ริษัทว่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรภำยนอก  

บริษัท อีวำย คอรป์อเรท เซอรว์ิสเซส จ ำกัด 

ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง  
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / กำร

ฝึกอบรม  

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน 

นางสาวพิมวดี พนัธุมโกมล  
• หุน้ส่วนแผนกทีป่รกึษาการ
บริหารธุรกิจ บริษัท อีวาย 
คอรป์อเรท เซอรว์ิสเซส 
จ ากดั 

• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่ง
ประเทศไทย  

• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ASEAN 
(ASEAN CPA) 

• ผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาต
ของ The Institute of Internal 
Auditors (CIA) 

• Certification in Risk 
Management Assurance 
(CRMA) 

• วิทยากรรบัเชิญ สมาคมผูต้รวจ
สอบภายในแห่งประเทศไทย 
และสถาบนัการเงินต่าง ๆ  

• ปริญญาโท สาขาบญัชี - การ
สอบบญัชี University of Texas 
- Austin ประเทศสหรฐัอเมริกา  

• บญัชีบณัฑิต สาขาการบญัชี 
(เกียรตินิยม)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท อีวาย คอรป์อเรท 
เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

2553 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
ที่ปรกึษาธุรกิจ จ ากดั 

2552 - 2553 ผูช้่วยกรรมการ 
บริหาร 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
ที่ปรกึษาธุรกิจ จ ากดั 

2. ผู้ปฏิบัตงิำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน (Compliance Unit) 

บรษิัทไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิัทเป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานตาม
กฎเกณฑ ์โดยจะรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการ ประวตัิของผูป้ฏิบตัิงานปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
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เอกสำรแนบ 4 

ทรัพยสิ์นที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์น 
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ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้ 1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพยส์นิ 

บรษิัทแสดงราคาทรพัยสิ์นดว้ยมลูค่ายตุิธรรมตามราคาประเมินซึ่งผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดป้ระมาณการไวแ้ละจะ
ทบทวนการประเมินทกุๆ 3 ปี  

เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2563 บริษัทไดป้ระเมินราคาที่ดินใหม่ โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ บรษิัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศ
ไทย) จ ากัด) บริษัทไดบ้ันทึกมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน จ านวน 938 ลา้นบาท ซึ่งที่ดินมีราคาทุนเดิม 22 ลา้นบาท และมี
ส่วนเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน 916 ลา้นบาท มลูค่ายุติธรรมของที่ดินใชเ้ทคนิคการประเมินมลูค่าจากวิธีเปรียบเทียบกับ
ขอ้มลูตลาดในการวดัมลูค่ายุติธรรม โดยน าราคาขายของที่ดินที่เปรียบเทียบกันไดใ้นบรเิวณใกลเ้คียงกนัมาปรบัปรุงดว้ย
ความแตกต่างของคุณสมบัติส าคัญ เช่น ขนาดของอสังหาริมทรพัย ์ สถานที่ตั้ง และรูปร่างของที่ดิน  ซึ่งถือเป็นการ
จดัล าดบัชัน้ของการวดัมลูค่ายตุิธรรมอยู่ในระดบัท่ี 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 
(Million Baht) 

Consolidated Financial Statement 2021 2020 2019 
 

Net Sales  1,545 1,112 1,867 

Total Revenue   1,567 1,116 1,898 

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

206 (105) 200 

Net Profit 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 

Book Value per Share 86.21 85.97 87.80 

*Subjected to the approval of the shareholders’ meeting 

156



 
Part 1: Business Operation and Operating Results                                        Form 56-1 One Report 2021 
 

 
 

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 To be a world-class market leader through business innovation, corporate values and 
operational excellence, while consistently maintaining customer satisfaction and achieving 
business growth and profitability 

Mission Providing Life’s Pleasure with Quality Glassware 
Core Value Quality, Honesty & Integrity, Opportunity, Respect for the Individuals 

The Board of Directors formulates vision, mission and core value of the organization for determination of united 

direction and target. Vision is the determinant of highest expectation vision. Mission is the practice adhered by 

the organization in business operation. Core value is the mutual principle applied by the executives and 

employees for operation to achieve target.  The Company’s 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 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  

2020 Officially launched e-commerce platform www.ocean-tableware.com to sell products online.  
 The Company won world class design award.  

1. Lucaris ‘Element’ won Design Excellence Award 2020, Thailand 
2. Lucaris ‘Rims’ won Golden Pin Design Award 2020, Taiwan 
3. Lucaris ‘Desire’ won Golden Pin Design Award 2020, Taiwan 
4. Ocean ‘Centique’ won Golden Pin Design Award 2020, Taiwan 
5. Ocean ‘Centique’ won iF Design award 2020, Germany 
6.  Ocean ‘Centique’ won Design Excellence Award 2020, Thailand 

2021 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 
2021 Portion 2020 Portion 2019 Portion 

(Million 
Baht) 

(%) 
(Million 
Baht) 

(%) 
(Million 
Baht) 

(%) 

Revenue from sales 1,545.30 98.6 1,111.68 99.6 1,867.21 98.4 
Other revenue 22.09 1.4 4.32 0.4 31.23 1.6 
Total revenues 1,567.39 100.0 1,116.00 100.0 1,898.43 100.0 

- Sales revenue 

รายการ 
2021 Portion 2020 Portion 2019 Portion 

(Million 
Baht) 

(%) 
(Million 
Baht) 

(%) 
(Million 
Baht) 

(%) 

Domestic sales 312.15 20.2 331.45 29.8 496.09 26.6 
Export sales 1,233.15 79.8 780.23 70.2 1,371.12 73.4 
Total sales revenues 1,545.30 100.0 1,111.68 100.0 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 82-2-

11.5 rais.  At present, the main machineries are 3 glass furnaces, 12 sets of glass forming machine and glass 
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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 2021 2020 2019 2018 2017 

Actual Capacity (Ton) 39,854 27,094 50,310 54,087 50,154 
Actual Capacity (Million Pieces) 93 64 121 132 123 

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 Amount  
(Million Baht) 

Obligation 

1. Land in Samut Prakan Province, 41 title deeds. Company owned 938.00 None 
2. Buildings and development  Company owned 170.19 None 

3. Machinery, equipment, and tools Company owned 910.94 None 

4. Furniture, fixtures and office equipment Company owned 5.86 None 
5. Vehicles Company owned 3.90 None 
6. Machinery during installation and 

construction in progress  
Company owned 136.95 None 

Total 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.  

 
Details of subsidiary companies in which the Company directly holds shares of 10 percent of the issued 

shares as of December 31, 2021. 

Ocean Glass Public Company Limited

Ocean Glass Trading 
(Shanghai) Co., Ltd.

Ocean Glass Trading India 
Private Limited

Crystal Clear Innovation 
Company Limited

Company/Address Type of 
Business 

Year Registered 
Capital 

Shares 
Type 

Number 
of issued 
shares 

Paid-up 
capital 

Shares holding 

Number of 
Shares 

% 
Shares 

Ocean Glass Trading (Shanghai) Ltd. 
Room 1902, Jin Hang Tower, 83 Wan 
Hang Du Road, Jing An District, 
Shanghai, People’s Republic of China  
Tel :  +8 6 ( 21 (6135 9505   
Fax  : +86 (21) 6135 9428 

Importer and 
Distributor of 

Ocean 
Glass’s 

Products 
 

2006 USD 
150,000 

 
 

Common 
Share 

5,636 USD 
150,000 

 

5,636 100.00 

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

Tel : +91 (11) 4183 4111   

Business 
engagement 
as permitted 
by laws of 

India 

2013 INR 
500,000 

 
 

Common 
Share 

50,000 INR  
500,000 

 
 

49,999 
 

99.99 

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

Research 
and Product 
Development 

2016 Baht 
100,000  

 

Common 
Share 

20,000 Baht 
100,000 

19,998 99.99 

100% 99.99% 99.99% 
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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 Net Profit (Loss)  
Per Share (Baht/Share) 

Dividend Per Share 
(Baht) 

Dividend Payout Ratio 
(%) 

2019 0.85 0.57 67 
2020 (11.53) - - 
2021* 0.14 - - 

*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 COVID-
19 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 
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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 1 2  groups based on their relevance to the Company's business 
operations and the sustainability impact.  

Stakeholders  Engagement channels Expectation and materiality  Response 
1.Shareholders 
and investors 

- Arrange shareholders’ meeting 
- Provide factory site visit 
 

- Sustainability growth and profitable 
- Transparency disclosure 
- Good corporate governance  
- Conduct business in a socially 

responsible manner 

- Conduct business in good 
governance and anti-corruption 

- Develop communication 
channel 

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  
 

- Quality and safety of the products 
- New product development and 

innovation  
- Knowledge on how to use the 

products properly  
- Eco-friendly products 

- 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 
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 

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

knowledge development regularly 

- 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 
4. Business 
partner (deliver 
supplies used and 
raw materials)  

- Communicate on code of conduct of 
the Company, human rights, and 
anti-corruption policy  

- Provide whistleblowing channel 

- Fair and transparent trading 
- Consistency in purchasing products 
- Increased purchase volume 

- Comply with business ethics 
anti-corruption and human 
rights policy 

- Assessing potential of partners 
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Stakeholders  Engagement channels Expectation and materiality  Response 
5.Service provider 
/ Contractor 

- Communicate on code of conduct of 
the Company, human rights, and 
anti-corruption policy  

- Provide whistleblowing channel 

- Fair and transparent hire of service 
- On time payment 
- Provide proper working environment  

- Comply with business ethics 
anti-corruption and human 
rights policy 

- Evaluate capability of service 
providers or contractors 

- Provide safety workplace 
6.Creditor - Communicate on the Company’s 

quarterly results through SET and 
the Company’s website  

- Sustainability growth and profitable 
- Stability in financial and able to pay 

off debts on time 

- Comply with business ethics  
- Develop communication 

channel 
7.Business 
partner  
 

- Send invitation letter for new product 
launch event 

- Organize activities for product trials 
as well as support to business 
partner for their activities 

- Informed of new products launch 
- Getting fair business tradeoff  

- Comply with business ethics 
anti-corruption and human 
rights policy 
 

8.Regulator - Report on compliance in required 
rules and regulations  

- Compliance in related rules and 
regulations 

- Involve in government projects 

- Transparency in operate 
business and comply with anti-
corruption policy 

9.Competitor  
 

- Determine fair market prices - Determine fair pricing compared in 
the market 

- Not infringing on intellectual 
property 

- Comply with business ethics  
- Check product similarity before 

applying for a product design 
patent 

10.Community 
 

- Provide communities to be able to 
sell their products in front of the 
factory 

- Generate income for the community 
- support community 

- Support the community rotate 
their products to sell in front of 
the factory 

11.Social 
 

- Organize CSR activities once a year  - Support community activities 
- Provide educational assistance 
- Improve the environment in the 

school 

- Establish a volunteer club to 
represent the activities for the 
community along with 
supporting scholarships in 
Samut Prakan Province 

12.Media - Communicate about community 
activities 

- Promoting new released of products 

- Get to know the Company's 
activities for the community 

- Communicate the Company’s 
information 

- 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  

1 0 0 % 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 

Operating Results 
2021 

(Million Baht) 
2020 

(Million Baht) 
Change 

(%) 

Revenue from sales 1,545.30 1,111.68 39.01 
Other revenue 22.09 4.32 411.18 

Total revenues 1,567.39 1,116.00 40.45 
Gross profit 532.22 405.31 31.31 

Net profit (loss) for the year 3.02 (245.89) (101.23) 
Gross profit margin (%) 34.44 36.46  
Net profit (loss) margin (%) 0.19 (22.03)  

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 

Statement of Comprehensive Income 
2021 

(Million Baht) 
2020 

(Million Baht) 
Change 

(%) 

Sales 1,545.30 1,111.68 39.01 

Other income 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 59.29 (55.20) 

Total expenses 1,538.36 1,395.27 10.26 
Profit (loss) from operating activities 29.03 (279.27) (110.39) 

Finance cost 22.01 24.78 (11.21) 
Profit (loss) before income tax  7.02 (304.05) (102.31) 

Income tax expenses (income) 4.00 (58.16) (106.88) 

Profit (loss) for the year 3.02 (245.89) (101.23) 

Other comprehensive income (loss) for the year 2.17 218.98 (99.01) 

Total Other comprehensive income (loss) for the year 5.19 (26.91) (119.30) 
    

Basic earnings (loss) per share (Baht) 0.14 (11.53) (101.23) 
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1. Sales revenue 

Revenues  Year 2021 
(Million Baht) 

Year 2020 
(Million Baht) 

Change 
(%) 

Domestic Sales  312.15 331.45 (5.82) 

     - Domestic Sales - Traditional Offline 294.45 327.87 (10.19) 

     - Domestic Sales - E-Commerce 17.70 3.58 394.58 
Export Sales  1,233.15 780.23 58.05 
Total Sales 1,545.30 1,111.68 39.01 

Other income 22.09 4.32 411.18 
Total revenues 1,567.39 1,116.00 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 2020 Change 
  (Million Baht) (Million Baht) (%) 

Current Assets 1,162.56 1,191.80 (2.45) 
Non-Current Assets 2,196.81 2,247.96 (2.28) 
Total Assets 3,359.37 3,439.76 (2.34) 

Current Liabilities 993.66 1,004.93 (1.12) 
Non-Current Liabilities 526.77 601.08 (12.36) 
Total Liabilities 1,520.43 1,606.01 (5.33) 
Total Shareholders’ Equity 1,838.94 1,833.75 0.28 
Total Liabilities and Shareholders’ Equity 3,359.37 3,439.76 (2.34) 
 

Total Assets  
(Unit: Million Baht) 

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 Unit Jan – Dec 2021 Jan – Dec 2020 

Gross Profit Margin  (%) 34.44 36.46 

Operating Profit (Loss) Margin  (%) 2.17 (20.18) 

Net Profit (Loss) Margin  (%) 0.19 (22.03) 

Return on Equity  (%) 0.16 (13.27) 

Basic Earnings (Loss) per Share Baht/Share 0.14 (11.53) 
Efficiency Ratio Unit Jan – Dec 2021 Jan – Dec 2020 

Return on Assets (%) 0.85 (8.38) 
Liquidity Ratio Unit Jan – Dec 2021 Jan – Dec 2020 

Current Ratio  Times 1.17 1.19 

Quick Ratio  Times 0.32 0.26 

Average Collection Period  Days 43 56 

Inventory Days  Days 172 289 

Accounts Payable Days  Days 43 60 

Cash Cycle  Days 172 285 
Leverage & Financial Policy Unit Jan – Dec 2021 Jan – Dec 2020 

Debt to Equity Ratio  Times 0.83 0.88 
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Profitability Ratio Unit Jan – Dec 2021 Jan – Dec 2020 

Interest Coverage Ratio  Times 9.36 (4.22) 

Debt Service Coverage Ratio  Times 6.19 (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. 
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5 General information and other material facts 

5.1 General Information 

Company Name Ocean Glass Public Company Limited 

Registration No. 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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5.2 Other material facts 

Registrar 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   

Auditor  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 

Internal Audit 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 

Legal Consultant 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.  
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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_info0 3 . 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, sub-
committees, 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.    

 
  

192



  
 

Part 2: Business Operation and Operating Results                                        Form 56-1 One Report 2021 
 

 
 

7.2 Information on the Board of Directors 

Board of Directors 

 
Mr. Chakri Chanruangvanich 

Chairman of the Board, and Nomination 
and Remuneration Committee Member 

 
Mr. Kirati Assakul 

Director  

 
Mr. Woragan Xuto 

Independent Director, and Chairman of the 
Audit Committee 

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

Nomination and Remuneration Committee, 
and Audit Committee Member 

 
Dr. Tatchapol Poshyanonda 

Independent Director, and  
Audit Committee Member 

 
Mr. Chaipranin Visudhipol 
Independent Director, and 
Audit Committee Member 

 
Mr. Matthew Kichodhan 

Independent Director 

 
Mr. Naputt Assakul 

Director, and Nomination and 
Remuneration Committee Member 

 
Ms. Jariya  Sangchaiya 

Managing Director 
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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  Title 

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

2. Mr. Kirati Assakul Director 
3. Mr. Woragan Xuto Independent Director  

Chairman of the Audit Committee 
4. Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark Independent Director 

Chairman of Nomination and Remuneration Committee  
Audit Committee Member 

5. Dr. Tatchapol Poshyanonda Independent Director  
Audit Committee Member 

6. Mr. Chaipranin Visudhipol Independent Director  
Audit Committee Member 

7. Mr. Matthew Kichodhan Independent Director 
8. Mr. Naputt Assakul Independent Director  

Nomination and Remuneration Committee Member 
9. Ms. Jariya Sangchaiya Managing Director 

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. 
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7.3.2 Names of each sub-committee  

Audit Committee 

Name Position 

1. Mr. Woragan Xuto - Independent Director 
- Chairman of the Audit Committee 

2.Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark 
(who has sufficient knowledge in 
finance and accounting) 

- Independent Director 
- Audit Committee Member 

2. Dr. Tatchapol Poshyanonda - Independent Director 
- Audit Committee Member 

3. Mr. Chaipranin Visudhipol - 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 

Executive Director – Finance and 
Accounting, and Information Technology 

 

 
Mr. Veerasit Pratuengsukpong2 
Executive Director – Finance and 
Accounting, Information Technology, and 
Procurement 

 

 
Dr. Uday Verma 
Executive Director – Customer & Channel Development 

 
Mr. Kritsana Pairoj 
Executive Director - Manufacturing 

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 1 2 

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                462  514 567 

Total             626  676 750 

 

  

199



  
 

Part 2: Business Operation and Operating Results                                        Form 56-1 One Report 2021 
 

 
 

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 
- Crystal Clear Innovation Company Limited 

 
1,120,000 

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 Board of 
Directors’ 
Meeting 

Audit 
Committee’s 

Meeting 

Nomination and 
Remuneration 
Committee’s 

Meeting 

Annual General 
Meeting of 

Shareholders 
2021 (No. 42) 

1. Mr. Chakri Chanruangvanich 13/13 - 4/4 1/1 
2. Mr. Kirati Assakul 13/13 - - 1/1 
3. Mr. Woragan Xuto 13/13 4/4 - 1/1 
4. Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark 13/13 4/4 4/4 1/1 
5. Dr. Tatchapol Poshyanonda 12/13 4/4 - 1/1 
6. Mr. Chaipranin Visudhipol 12/13 4/4 - 1/1 
7. Mr. Matthew Kichodhan 10/13 - - 1/1 
8. Mr. Naputt Assakul 13/13 - 4/4 1/1 
9. Ms. Jariya Sangchaiya 13/13 - - 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  2021 (Baht) 2020 (Baht) 
Board of Directors   

 

Chairman of the Board 81,000 81,000 
Director 45,000 45,000 
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Monthly Remuneration  2021 (Baht) 2020 (Baht) 
Audit Committee      
Chairman of the Audit Committee 25,200 25,200 
Audit Committee Member 18,000  18,000  
Nomination and Remuneration Committee      
 Chairman of the Nomination and Remuneration Committee  15,700  15,700  
 Nomination and Remuneration Committee Member 11,200 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  

Total 
 

1. Mr. Chakri Chanruangvanich  972,000 - 134,400  1,106,400  

2. Mr. Kirati Assakul  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 1 January 2021 
(Shares) 

Trading during the year 
(Shares) 

31 December 2021  
(Shares) 

Board of Directors 

1. Mr. Chakri 
Chanruangvanich 

- - - 

2. Mr. Kirati Assakul 2,076,330 - 2,076,330 
3. Mr. Woragan Xuto - - - 
4. Dr. Chatchawin 

Charoen-Rajapark 
- - - 
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Name 1 January 2021 
(Shares) 

Trading during the year 
(Shares) 

31 December 2021  
(Shares) 

5. Dr. Tatchapol 
Poshyanonda 

- - - 

6. Mr. Chaipranin 
Visudhipol 

- - - 

7. Mr. Matthew 
Kichodhan 

- - - 

8. Mr. Naputt Assakul 94,239 - 94,239 
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 - - - 

 
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 Anti-

Corruption 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 1 6 , 2 0 1 5 .  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 2 8 4  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 3 0  days and send the documents by post to the shareholders 2 1  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 , 2 0 2 1  until December 3 1 , 2 0 2 1 .  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 Target 
Every Function Continuously working without accident and taking day off for 2,500,000 hrs. 
Every Function Injury Frequency Rate :  IFR = 1.29 
Every Function Injury Severity Rate : ISR = 7 
Every Function % Use of personal protective equipment for employees > 90%  
Every Function % Accurate waste separation in each area > 95% 
Engineering Section Electricity produced from solar roof per year 2021 > 85,000 Kilowatts-hour (unit)/month  
Center Facility Water recycle in the production process > 11,000  cubic meter / month 

The Company regularly organizes safety activities for employees.  In 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 non-
compliance. 
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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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4. 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 Business Relationship 
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. Import and merchandising 

table glassware in China 
Subsidiary 

Ocean Glass Trading India Private Limited  Marketing activities in India Subsidiary  
Crystal Clear Innovation Co., Ltd. Research and development 

products 
Subsidiary 

Ocean Life Insurance Co., Ltd. Life insurance The Company’s shareholder 
and co-shareholders and 
co-director 

Ocean Property Co., Ltd. Real estate Co-shareholders 
Siam Mail Order House Co., Ltd. Sales of office equipment 

and supplies 
Co-shareholders 

Ocean Group (Thailand) Co., Ltd. Legal services Co-shareholders and co-
director 

(Unit:Thousand Baht) 
Sales and others   2021 2020 
Subsidiary companies 2,637 12,739 

-     Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.   

-     Ocean Glass Trading India Co., Ltd.   

-     Crystal Clear Innovation Co., Ltd.   

Related company 109 136 
-     Siam Mail Order Co., Ltd.     

Total 2,746 12,875 
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(Unit:Thousand Baht) 

Purchasing, Expense, and Leasing  2021 2020 

Subsidiary companies 23,523 16,692 

-   Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.     

-   Ocean Glass Trading India Co., Ltd.     

- Crystal Clear Innovation Co., Ltd.     

Related companies 15,573 17,353 

- Ocean Group (Thailand) Co., Ltd.     

- Ocean Life Insurance Plc.     

- Ocean Property Co., Ltd.     

- Siam Mail Order Co., Ltd.     
Total 39,096 34,045 

 
(Unit:Thousand Baht) 

 Loan to subsidiary company as of 31 December 2021 2020 

Subsidiary companies 3,500 3,500 

- Crystal Clear Innovation Co., Ltd.     
Total 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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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. 
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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. 
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• 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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Notes 2021 2020 2021 2020

Cash and cash equivalents 6 59,759           102,676         39,631           88,469           
Trade and other current receivables 5, 7 258,948         155,949         258,795         156,048         
Short-term loan to subsidiaries 5 -                 -                 3,500             3,500             
Inventories 8 826,980         911,420         826,918         911,366         
Value added tax receivables 11,769           16,564           11,769           16,564           
Other current assets 5,108             5,194             3,743             3,685             

1,162,564      1,191,803      1,144,356      1,179,632      

Investments in subsidiaries 9 -                 -                 6,000             6,000             
Property, plant and equipment 10 2,165,842      2,196,414      2,165,824      2,196,391      
Right-of-use assets 11 21,511           38,859           21,511           38,859           
Intangible assets 12 8,456             10,998           13,002           16,944           
Deferred tax assets 16 -                 13                  -                 -                 
Other non-current assets 1,004             1,669             419                824                

Total non-current assets 2,196,813      2,247,953      2,206,756      2,259,018      
Total assets 3,359,377      3,439,756      3,351,112      3,438,650      

Consolidated The Company Only

Total current assets

Non-current assets

AS AT DECEMBER 31, 2021

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Assets

Current assets

(Unit : Thousand Baht)
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Notes 2021 2020 2021 2020

Current liabilities
Short-term loans from financial institutions 13 640,000         790,000         640,000         790,000         
Trade and other current payables 5, 14 252,042         193,547         257,340         195,271         
Current portion of long-term loans
from financial institutions 15 67,200           -                 67,200           -                 

Current portion of lease liabilities 11 14,862           19,344           14,862           19,344           
Derivative liabilities 27 16,131           -                 16,131           -                 
Other current liabilities 3,424             2,038             2,725             1,821             

Total current liabilities 993,659         1,004,929      998,258         1,006,436      

Non-current liabilities
Long-term loans from financial institutions 15 232,800         300,000         232,800         300,000         
Lease liabilities 11 3,179             16,057           3,179             16,057           
Deferred tax liabilities 16 192,493         188,960         192,493         188,960         
Employee benefit obligations 17 98,301           96,059           98,301           96,059           

Total non-current liabilities 526,773         601,076         526,773         601,076         
Total liabilities 1,520,432      1,606,005      1,525,031      1,607,512      

Liabilities and shareholders’ equity

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONT.)

AS AT DECEMBER 31, 2021

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated The Company Only
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Notes 2021 2020 2021 2020

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

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

Premium on share capital 302,807         302,807         302,807         302,807         
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve 18 50,000           50,000           50,000           50,000           

Unappropriated 539,890         536,870         527,103         532,160         
Other components of equity 732,941         730,767         732,864         732,864         

Total shareholders’ equity 1,838,945      1,833,751      1,826,081      1,831,138      
Total liabilities and shareholders’ equity 3,359,377      3,439,756      3,351,112      3,438,650      

Liabilities and shareholders’ equity (Cont.)

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONT.)

AS AT DECEMBER 31, 2021

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated The Company Only
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Notes 2021 2020 2021 2020

Sales 5, 26 1,545,296     1,111,675     1,544,463     1,107,597     
Dividend income 5 -              -                -              9,655            
Other income 5 22,088          4,321            22,136          4,259            

Total revenues 1,567,384     1,115,996     1,566,599     1,121,511     
Expenses

Cost of goods sold 1,013,075     706,373        1,012,449     704,319        
Temporary shutdown expenses 2 173,978        206,423        173,978        206,423        
Loss (reversal) on the decline in value of inventory (2,884)           50,794          (2,884)           50,794          
Selling expenses 5 220,123        227,476        234,029        227,872        
Administrative expenses 5 107,503        144,915        103,195        139,506        
Foreign exchange loss 26,562          59,285          25,350          58,570          

Total expenses 23 1,538,357     1,395,266     1,546,117     1,387,484     
Profit (loss) from operating activities 29,027 (279,270) 20,482 (265,973)
Finance costs 22,006          24,783          22,006          24,783          
Profit (loss) before income tax expense 7,021 (304,053) (1,524) (290,756)
Income tax expense (income) 19 4,001            (58,158)         3,533 (59,514)
Net profit (loss) for the year 3,020 (245,895) (5,057) (231,242)

Other comprehensive income :-
Item that will not be reclassified
subsequently to profit or loss
Gain on land revaluation-net of income tax -                206,856        -                206,856        
Gain on re-measurements of defined benefit plans
- net of income tax -                10,957          -                10,957          

Item that will be reclassified 
subsequently to profit or loss
Currency translation differences 2,174            1,170            -                -                

Other comprehensive income (loss) for the year 2,174            218,983        -                217,813        
Total comprehensive (loss) income for the year 5,194            (26,912)         (5,057)           (13,429)         

Basic earnings (loss) per share (Baht) 22 0.14              (11.53)           (0.24)             (10.84)           

Revenues

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated The Company Only

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021
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(Unit : Thousand Baht)

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

Notes share capital capital reserve Unappropriated revaluation  statements of equity equity
Beginning balance as at January 1, 2020 213,307        302,807        50,000          783,967         526,008        (3,267)           522,741       1,872,822     
Dividend paid 21 -               -               -               (12,159)          -               -                -              (12,159)         
Total comprehensive income (loss) for the year -               -               -               (234,938)        206,856        1,170             208,026       (26,912)         
Ending balance as at December 31, 2020 213,307        302,807        50,000          536,870         732,864        (2,097)           730,767       1,833,751     
Total comprehensive income (loss) for the year -               -               -               3,020             -               2,174             2,174           5,194            
Ending balance as at December 31, 2021 213,307        302,807        50,000          539,890         732,864        77                  732,941       1,838,945     

Other components of equityRetained earnings

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2021

Consolidated
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(Unit : Thousand Baht)

Other components 
of equity

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

Notes share capital capital reserve Unappropriated revaluation equity
Beginning balance as at January 1, 2020 213,307             302,807             50,000                764,604              526,008                 1,856,726            
Dividend paid 21 -                     -                    -                     (12,159)              -                         (12,159)                
Total comprehensive income (loss) for the year -                     -                    -                     (220,285)            206,856                 (13,429)                
Ending balance as at December 31, 2020 213,307             302,807             50,000                532,160              732,864                 1,831,138            
Total comprehensive income (loss) for the year -                     -                    -                     (5,057)                -                         (5,057)                  
Ending balance as at December 31, 2021 213,307             302,807             50,000                527,103              732,864                 1,826,081            

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (CONT.)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2021

Retained earnings
The Company Only
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Notes 2021 2020 2021 2020

Profit (loss) before income tax expense 7,021          (304,053)     (1,524)         (290,756)     
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    (16,342)       39,973        (16,342)       39,973        

Depreciation and amortisation 23 177,010       174,754       178,404       175,199       
Allowance for expacted credit losses 83               2,155          83               2,155          
Allowance for impairment loss on computer software -             4,200          -             4,200          
Loss on disposal and write-off of property, 
plant and equipment 1,011          5,925          1,010          5,923          

Unrealised loss on fair value measurement of 
derivatives 16,131        4,859          16,131        4,859          

Unrealised gain on foreign exchange (3,752)         (1,223)         (3,752)         (1,223)         
Employee benefit expenses 17 13,199        12,737        13,199        12,737        
Dividend income -             -             -             (9,655)         
Interest income (131)            (243)            (180) (305)
Finance costs 22,006        24,783        22,006        24,783        

(Increased) decreased in operating assets
Trade and other current receivables (103,269)     112,004       (103,019)     112,605       
Inventories 100,782       52,355        100,790       52,193        
Value added tax receivables 4,795          (5,261)         4,795          (5,261)         
Other current assets 86               (1,562)         (58)             (109)            
Other non-current assets 640             228             380             (210)            

Increased (decreased) in operating liabilities 
Trade and other current payables 52,297        (92,900)       56,326        (83,060)
Other current liabilities 1,386          (3,829)         904             (5,209)
Payments on employee benefit obligations 17 (10,957)       (32,575)       (10,957)       (32,575)       

Net cash generated from (used in) operating activities 261,996       (7,673)         258,196       6,264          

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated The Company Only

Cash flows from operating activities : 

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2021
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Notes 2021 2020 2021 2020
Cash flows from investing activities :

Cash received from repayment of 
loan to a subsidiary 5 -             -             -             6,500          

Proceeds from disposals of property, 
plant and equipment 37               1,059          37               1,059          

Purchase of property, plant and equipment (116,111)     (220,930)     (116,111)     (220,930)
Purchase of intangible assets (2,337)         (2,063)         (2,337)         (7,663)         
Dividend received 5 -             -             -             9,655          
Interest received 131             243             182             305             

Net cash used in investing activities (118,280) (221,691) (118,229) (211,074)
Cash flows from financing activities :

Cash received from short-term borrowings
from financial institutions 28 660,000       450,000       660,000       450,000       

Repayment of short-term borrowings
from financial institutions 28 (810,000)     (315,000)     (810,000) (315,000)

Cash received from long-term borrowings
from financial institutions 28 -             200,000       -             200,000       

Repayment of long-term borrowings
from financial institutions 28 -             (2,292)         -             (2,292)

Cash paid for lease liabilities 11, 28 (20,424)       (18,413)       (20,424)       (18,413)       
Dividend paid 21 -             (12,159)       -             (12,159)
Interest paid (21,918) (24,155) (21,918) (24,155)

Net cash generated from (used in) financing activities (192,342)     277,981       (192,342)     277,981       

Effect from foreign exchange in cash and
cash equivalents 3,537          1,607          3,537          1,607          

Currency translation differences 2,172          1,159          -             -             

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (42,917)       51,383        (48,838)       74,778        
Cash and cash equivalents, opening balance 102,676       51,293        88,469        13,691        
Cash and cash equivalents, closing balance 6 59,759        102,676       39,631        88,469        

Supplementary information for cash flows
Non-cash transactions

Investing activities:
6,057          15,266        6,057          15,266        

Financing activities :
  Acquisition of right-of-use assets under lease contracts 11 3,064          11,748        3,064          11,748        

  Purchase of property, plant and equipment unpaid

Consolidated The Company Only

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONT.)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,  2021
(Unit : Thousand Baht)

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
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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: 

 
Office : 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 
         

 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. 
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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  Business  Relationship 

 Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.  Import and merchandising   Subsidiary  
  household glassware in China   
Ocean Glass Trading India   Marketing activities in India  Subsidiary  
   Private Limited     
Crystal Clear Innovation Co., Ltd.  Research, development,  

    and merchandising tableware 
products 

 Subsidiary 

Ocean Life Insurance Co., Ltd.  Life insurance   The Company’s shareholder 
    and co-shareholders and 
    co-director 
Ocean Property Co., Ltd.  Real estate   Co-shareholders 
Siam Mail Order House Co., Ltd.  Sales of office equipment and supplies  Co-shareholders 
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Ocean Group (Thailand) Co., Ltd.  Legal services  Co-shareholders and  co-director 
Key management  personnel    Persons with the authority and of 

direct or indirect 
       responsibility for planning, 
       directing and controlling  
       the activities of the entity,  
    including, any Group director 
       (executive or otherwise) 

 
Transactions with related parties are conducted at market prices or, where no market price exists, at 

contractually agreed prices. 
    Pricing policies by transactions: 

Transaction  Pricing policy 
Sales  Mutually agreed price 
Purchase of office equipment and supplies  Market price 
Website development and maintenance fee  Negotiated agreement 
Commissions  Negotiated agreement 
Rental expenses and service fees  Negotiated agreement 
Loans  Negotiated agreement 
Dividend   As declared approved paid 
Interest income  Negotiated agreement 
Interest expense  As the MLR rate minus a fixed percentage per annum  

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

5.1 Sales of goods  
(Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated  The Company Only 
 2021  2020  2021  2020 

Sales of goods:        
 Subsidiaries -  -  2,543  2,955 
 Related companies 109  136  109  136 

 109  136  2,652  3,091 
5.2 Other income 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2021  2020  2021  2020 

Dividend income:        
 Subsidiaries -  -  -  9,655 
Interest income:        
 Subsidiaries -  -  94  129 
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5.3 Purchase of goods and expenses 
(Unit : Thousand Baht) 

  Consolidated  The Company Only 
 2021  2020  2021  2020 

Purchase of office equipment and supplies:        
 Related companies 11  111  11  111 
Website development fee:        
 Subsidiaries  -  -  -  5,600 

(Unit : Thousand Baht) 
  Consolidated  The Company Only 
 2021  2020  2021  2020 

Website maintenance fee:        
 Subsidiaries  -  -  250  750 
Legal service fee:        
 Related companies 30  59  30  59 
Commission:        
 Subsidiaries  -  -  23,273  10,342 
Rental expenses and service fee:        
       Related companies 14,958  16,199  14,958  16,199 
   Less effects of the adoption of TFRS 16                (14,360)  (14,682)  (14,360)  (14,682) 
 Rental expenses and service fee presented in 

the statement of comprehensive income 598  1,517  598  1,517 
Interest expense:        
 Related companies 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 

                       (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2021  2020  2021  2020 
Trade receivables         
 Subsidiaries -               -  -               - 
 Related companies -  15  -  15 
    -  15  -  15 
Other current receivables         
 Subsidiaries -               -  1  3 
 -               -  1  3 
Other current payables         
 Subsidiaries -               -  8,283  3,523 
 Related companies 512               677  512  677 

 512  677  8,795  4,200 
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Lease liabilities        
 Related companies 8,892  22,556  8,892  22,556 
 8,892  22,556  8,892  22,556 

5.5 Key management compensation 
(Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated / The Company Only 
 2021  2020 
Short-term benefits 33,350  32,735 
Post-employment benefits  2,007  2,372 
Other long-term benefits 2  2 
 Total 35,359  35,109 

 
5.6 Loan to subsidiaries 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2021  2020  2021  2020 
Beginning balance -         -  3,500  10,000 
Increase loan -         -  -  - 
Repayments -         -  -  (6,500) 
Ending balance -         -  3,500  3,500 

  
 Crystal Clear Innovation Co., Ltd. entered into an agreement with the Company for short-
term borrowing facility dominated in Baht of 10 million, interest rate is at market rate plus 0.10% 
per annum. The repayment is as stated in each promissory note. 

 
6. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2021  2020  2021  2020 

 Cash on hand 78  269  73  191 
 Deposits at banks - current 28,845  5,260  24,800  3,439 
 Deposits at banks - savings 30,836  97,147  14,758  84,839 
  Total 59,759  102,676  39,631  88,469 

 

Savings accounting carries interest rate at the floating rates which are set by the bank. 
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7. TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES 
(Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated  The Company Only 
 2021  2020  2021  2020 
Trade receivables :        

- other parties 233,624  135,571  233,624  135,571 
   - related parties (Note 5.4) -  15  -  15 
Less Allowance for expected credit losses (775)  (692)  (775)  (692) 
 232,849  134,894  232,849  134,894 
Advance payment  15,012  12,483  14,963  12,438 
Prepayment 10,314  7,997  10,209  8,138 
Other receivables :        
   - other parties 880  682  880  682 
   - related parties (Note 5.4) -  -  1  3 
Less Allowance for expected credit losses (107)  (107)  (107)  (107) 
 26,099  21,055  25,946  21,154 
 258,948  155,949  258,795  156,048 

Trade receivables as at December 31, 2021 and 2020 were analysed as follows: 
(Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated  The Company Only 
 2021  2020  2021  2020 
Not yet due 179,616  107,875  179,616  107,875 
Overdue:        

Up to 3 months  49,110  24,235  49,110  24,235 
Over 3 - 6 months 1,544  2,709  1,544  2,709 
Over 6 - 12 months 2,588  767  2,588  767 
Over 12 months 766  -  766  - 

 Total 233,624  135,586  233,624  135,586 
Less Allowance for expected credit losses (775)  (692)  (775)  (692) 
Trade receivables - net 232,849  134,894  232,849  134,894 

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

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2021  2020  2021  2020 
Not yet due -  15  -  15 
Overdue:        
Up to 3 months  -  -  -  - 
Over 3 - 6 months -  -  -  - 
Over 6 - 12 months -  -  -  - 
Over 12 months -  -  -  - 
 Total -  15  -  15 
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8. INVENTORIES 
(Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated  The Company Only 
 2021  2020  2021  2020 

Finished goods 393,447  482,442  393,385  482,388 
Merchandise 48,172  44,630  48,172  44,630 
Work in progress 8,493  4,644  8,493  4,644 
Raw materials 86,137  99,411  86,137  99,411 
Spare parts 142,707  152,595  142,707  152,595 
Supplies and packing materials 194,953  189,453  194,953  189,453 
Goods expected to be returned by  
      customers 1,130 

  
2,646 

 
1,130 

  
2,646 

 875,039  975,821  874,977  975,767 
Less Allowance for the decline  
 in value of inventory, slow - 

 moving and obsolete inventories (48,059) 

 

(64,401) 

 

(48,059) 

 
 
 (64,401) 

Inventories-net 826,980  911,420  826,918  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  64,401  24,428 
Increase 5,361  47,102 
Decrease (21,703)  (7,129) 
Ending balance  48,059  64,401 

9.  INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES 
The subsidiaries are: 

Company’s name 

 
Country of 

incorporation 

 Ownership 
(%) 

 Cost 
(Thousand Baht) 

2021  2020  2021  2020 
Ocean Glass Trading (Shanghai) Company Limited  China  100.00  100.00  5,636   5,636 
Ocean Glass Trading India Private Limited  India  99.99  99.99  264  264 
Crystal Clear Innovation Co., Ltd.  Thailand  99.99  99.99  100  100 

Total  6,000  6,000 
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10.  PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 
             (Unit : Thousand Baht) 

      Consolidated 
 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Translation   Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  difference  as at December 
 1, 2021          31, 2021 
At appraised value            
Land             
 - Cost 21,920  -  -  -  -  21,920 
 - Surplus on land revaluation 916,080  -  -  -  -  916,080 
Total land - at appraised value 938,000  -  -  -  -  938,000 
At cost            
Buildings and improvements 628,397  -  (35,271)  -  -  593,126 
Machinery and equipment 3,566,350  6,131  (99,963)  152,271  -  3,624,789 
Furniture, fixtures and office equipment 109,640  1,140  (9,313)  827  107  102,401 
Vehicles 8,424  -  -  -  -  8,424 
Machinery under installation and  
    construction in progress 

 
175,154 

 
114,897  -  (153,098)  -  136,953 

Total buildings and equipment - at cost 4,487,965  122,168  (144,547)  -  107  4,465,693 
  Total 5,425,965          5,403,693 
Less Accumulated depreciation            
Buildings and improvements (442,427)  (15,778)  35,270  -  -  (422,935) 
Machinery and equipment (2,683,682)  (129,142)  98,972  -  -  (2,713,852) 
Furniture, fixtures and office equipment (100,521)  (5,170)  9,257  -  (105)  (96,539) 
Vehicles (2,921)  (1,604)  -  -  -  (4,525) 
  Total (3,229,551)  (151,694)  143,499  -  (105)  (3,237,851) 
Property, plant and equipment - net 2,196,414          2,165,842 

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

 
(73,405)  - 

 
175,154 

Total buildings and equipment - at cost 4,307,309  236,196  (55,602)  -  62  4,487,965 
  Total 4,986,739          5,425,965 
Less Accumulated depreciation            
Buildings and improvements (426,392)  (16,035)  -  -  -  (442,427) 
Machinery and equipment (2,597,007)  (127,087)  40,412  -  -  (2,683,682) 
Furniture, fixtures and office equipment (99,204)  (6,096)  4,836  -  (57)  (100,521) 
Vehicles (4,788)  (1,503)  3,370  -  -  (2,921) 
  Total (3,127,391)  (150,721)  48,618  -  (57)  (3,229,551) 
Property, plant and equipment - net 1,859,348          2,196,414 
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(Unit : Thousand Baht) 
      The Company Only 
 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  as at December 
 1, 2021        31, 2021 
At appraised value          
Land           
 - Cost 21,920  -  -  -  21,920 
 - Surplus on land revaluation 916,080  -  -  -  916,080 
Total land - at appraised value 938,000  -  -  -  938,000 
At cost          
Buildings and improvements 628,397  -  (35,271)  -  593,126 
Machinery and equipment 3,566,347  6,131  (99,963)  152,271  3,624,786 
Furniture, fixtures and office equipment 108,857  1,140  (9,243)  827  101,581 
Vehicles 8,424  -  -  -  8,424 
Machinery under installation and construction in progress 175,154  114,897  -  (153,098)  136,953 
Total buildings and equipment - at cost 4,487,179  122,168  (144,477)  -  4,464,870 
  Total 5,425,179        5,402,870 
Less Accumulated depreciation          
Buildings and improvements (442,427)  (15,778)  35,270  -  (422,935) 
Machinery and equipment (2,683,681)  (129,142)  98,972  -  (2,713,851) 
Furniture, fixtures and office equipment (99,759)  (5,164)  9,188  -  (95,735) 
Vehicles (2,921)  (1,604)  -  -  (4,525) 
  Total (3,228,788)  (151,688)  143,430  -  3,237,046 
Property, plant and equipment - net 2,196,391        2,165,824 

 
(Unit : Thousand Baht) 

      The Company Only 
 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  as at December 
 1, 2020        31, 2020 
At appraised value          
Land           
 - Cost 21,920  -  -  -  21,920 
 - Surplus on land revaluation 657,510  258,570  -  -  916,080 
Total land - at appraised value 679,430  258,570  -  -  938,000 
At cost          
Buildings and improvements 626,967  -  -  1,430  628,397 
Machinery and equipment 3,536,526  7,624  (47,384)  69,581  3,566,347 
Furniture, fixtures and office equipment 109,365  1,709  (4,611)  2,394  108,857 
Vehicles 7,838  3,956  (3,370)  -  8,424 
Machinery under installation and construction in progress 25,652  222,907  -  (73,405)  175,154 
Total buildings and equipment - at cost 4,306,348  236,196  (55,365)  -  4,487,179 
  Total 4,985,778        5,425,179 
Less Accumulated depreciation          
Buildings and improvements (426,392)  (16,035)  -  -  (442,427) 
Machinery and equipment (2,597,007)  (127,086)  40,412  -  (2,683,681) 
Furniture, fixtures and office equipment (98,375)  (5,985)  4,601  -  (99,759) 
Vehicles (4,789)  (1,502)  3,370  -  (2,921) 
  Total (3,126,563)  (150,608)  48,383  -  (3,228,788) 
Property, plant and equipment - net 1,859,215        2,196,391 
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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) 

 Consolidated /The Company Only 
 Balance per book  Transactions during the year  Balance per book 
 as at January  

1, 2021 
 Addition/ 

Reassessment 
 lease term 

 Change in 
conditions/ 
written-off 

 Transfer-in 
(Transfer-out) 

 as at December  
31, 2021 

At cost          
Building 39,797  477  (565)  -  39,709 
Vehicles 17,558  2,612  -  -  20,170 
 Total 57,355  3,089  (565)  -  59,879 
Less Accumulated depreciation          
Building (13,620)  (14,042)  565  -  (27,097) 
Vehicles (4,876)  (6,395)  -  -  (11,271) 
 Total (18,496)  (20,437)  565  -  (38,368) 
Right-of-use assets - net 38,859        21,511 
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                                                                                                     (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated /The Company Only 

 Balance per book  Transactions during the year  Balance per book 
 as at January 

 1, 2020 
 Addition/ 

reassessment  
lease term 

 Change in 
conditions/ 
written-off 

 Transfer-in 
(Transfer-out) 

 as at December  
31, 2020 

At cost          
Building 40,150  145  (498)  -  39,797 
Vehicles 5,952  11,606  -  -  17,558 
                 Total 46,102  11,751  (498)  -  57,355 
Less Accumulated depreciation          
Building -  (14,118)  498  -  (13,620) 
Vehicles -  (4,876)  -  -  (4,876) 
                 Total -  (18,994)  498  -  (18,496) 
Right-of-use assets - net 46,102        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. 

                                                                                           (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2021  2020  2021  2020 

Depreciation of right-of-use assets 20,437  18,994  20,437  18,994 
Interest expenses on lease liabilities 991  1,437  991  1,437 
Expenses relating to short-term leases 3,428  7,009  1,936  5,789 
Expenses relating to leases of        

Low-value assets 3,440  1,460  3,440  1,460 
 28,296  28,900  26,804  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 

 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Translation   Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  difference  as at December 
 1, 2021          31, 2021 

At cost            
Computer software 66,774  494  (5,530)  336  114  62,188 

Computer software installation -  1,843  -  (336)  -  1,507 

        Total 66,774  2,337  (5,530)  -  114  63,695 

Less Accumulated amortization (51,576)  (4,879)  5,530  -  (114)  (51,039) 
Less Allowance for impairment loss (4,200)  -  -  -  -  (4,200) 

Computer software - net 10,998          8,456 
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(Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated 

 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Translation   Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  difference  as at December 
 1, 2020          31, 2020 
At cost            
Computer software 64,026  1,955  -  738  55  66,774 

Computer software installation 630  108  -  (738)  -  - 

        Total 64,656  2,063  -  -  55  66,774 

Less Accumulated amortization (46,488)  (5,039)  -  -  (49)  (51,576) 
Less Allowance for impairment loss -  (4,200)  -  -  -  (4,200) 

Computer software - net 18,168          10,998 

  
     (Unit : Thousand Baht) 

 The Company Only 

 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  as at December 

 1, 2021        31, 2021 

At cost          

Computer software 72,452  494  (5,530)  336  67,752 
Computer software installation -  1,843  -  (336)  1,507 

        Total 72,452  2,337  (5,530)  -  69,259 

Less Accumulated amortization (51,308)  (6,279)  5,530  -  (52,057) 
Less Allowance for impairment loss (4,200)  -  -  -  (4,200) 

Computer software - net 16,944        13,002 
 

(Unit : Thousand Baht) 
 The Company Only 

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

 Consolidated/ The Company Only 
 2021  2020 

Promissory note 640,000  790,000 
  Total 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) 
 Consolidated  The Company Only 
 2021  2020  2021  2020 

Trade payables - other parties 136,741  78,908  136,741  78,908 
Other payables - other parties 36,620  39,194  36,299  38,941 

 - related parties       
(Note 5.4) 512  677  8,795  4,200 

Advances from customers 18,376  16,934  16,667  16,679 
Accrued energy expenses 12,516  11,889  12,516  11,889 
Accrued commission and rebate 17,159  7,504  17,366  7,557 
Accrued salary and bonus expenses 8,972  2,222  8,972  2,222 
Other accrued expenses 21,146  36,219  19,984  34,875 
 Total 252,042  193,547  257,340  195,271 
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15. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS  
    (Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated/ The Company Only 
 2021  2020 

Loans - from financial institutions, at the beginning of the year 300,000  102,292 
Increase Loans -  200,000 
Repayments -  (2,292) 
Long term loans from financial institutions, at the end of the year 300,000  300,000 
Less Current portion of long-term loans from financial institutions (67,200)  - 
Long term loans from financial institutions with due date more than one year 232,800  300,000 

 
Maturity of long-term loans: 

    (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated/ The Company Only 
 2021  2020 

Due within 1 year 67,200  - 
Due more than 1 year but not over 5 years 232,800  300,000 
 300,000  300,000 

 
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 long-

term loan facility denominated in Thai Baht of Baht 12 million. The loan has a purpose for working 
capital in saving energy project according to condition of Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency. The Company is required to drawdown within December 31, 2016 
and repay in 5 years, by September 30, 2020. The Company is required to repay the principal in 
quarterly instalments. Interest is payable on a monthly basis and is calculated at a fixed rate until 
the maturity of the agreement. Then, the Company drawdown this loan as conditions in the amount 
Baht 12 million.  

 The Company has fully paid of principle and interest on September 30, 2020.  
 

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

1, 2021 
 In profit or loss  In other 

comprehensive 
income 

 as at December 
31, 2021 

Deferred tax assets:        
 Allowance for expected credit losses 596  16  -  612 
 Allowance for the decline in value of inventory, 
         slow-moving and obsolete inventories 12,880 

 
(3,268) 

 
- 

 
9,612 

 Allowance for impairment loss on computer software 840  (840)  -  - 
Net refundable liabilities in goods expected to be 
          returned by customers 580 

 
(323) 

 
- 

 
257 

 Employee benefit obligations 19,212  448  -  19,660 
 Loss on fair value measurement of derivatives -  3,226  -  3,226 
 Tax losses 48,826  (11,220)  -  37,606 
 Lease liabilities 116  3  -  119 
 Accrued tax rebate from export sales 13  (13)  -  - 
Total 83,063  (11,971)  -  71,092 
Offset taxes from the same taxation authority (83,050)      (71,092) 
Net deferred tax assets 13      - 

Deferred tax liabilities:        
 Book depreciation under taxable depreciation (88,794)  8,425  -  (80,369) 
 Gains on land revaluation (183,216)  -  -  (183,216) 
Total  (272,010)  8,425  -  (263,585) 
Offset taxes from the same taxation authority 83,050      71,092 
Net deferred tax liabilities (188,960)      (192,493) 

 
           (Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated 
 Balance per book  Revenue (expenses) during the year  Balance per book 
 as at January 

1, 2020 
 In profit or loss  In other 

comprehensive 
income 

 as at December 
31, 2020 

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

 
4,931 

 
7,949 

 
- 

 
12,880 

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

 
- 

 
580 

  
- 

 
580 

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

Deferred tax liabilities:        
 Book depreciation under taxable depreciation (93,560)  4,766  -  (88,794) 
 Gains on land revaluation (131,502)  -  (51,714)  (183,216) 
Total  (225,062)  4,766  (51,714)  (272,010) 
Offset taxes from the same taxation authority 30,850      83,050 
Net deferred tax liabilities (194,212)      (188,960) 
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    (Unit : Thousand Baht) 
 The Company Only 
 Balance per book  Revenue (expenses) during the year  Balance per book 
 as at January 

1, 2021 
 In profit or loss  In other 

comprehensive 
income 

 as at December 
31, 2021 

Deferred tax assets:        
 Allowance for expected credit losses 596  16  -  612 
 Allowance for the decline in value of inventory,         
        slow-moving and obsolete inventories 12,880  (3,268)  -  9,612 
 Allowance for impairment loss on computer software 840  (840)  -  - 

 
Net refundable liabilities in goods expected to be 
 returned by customers 

 
580  (323)  -  257 

 Employee benefit obligations 19,212  448  -  19,660 
 Loss on fair value measurement of derivatives -  3,226  -  3,226 
 Tax losses 48,826  (11,220)  -  37,606 
 Lease liabilities 116  3  -  119 
Total  83,050  (11,958)  -  71,092 
Offset taxes from the same taxation authority (83,050)      (71,092) 
Net deferred tax assets -      - 
Deferred tax liabilities:        
 Book depreciation under taxable depreciation (88,794)  8,425  -  (80,369) 
 Gains on land revaluation (183,216)  -  -  (183,216) 
Total (272,010)  8,425  -  (263,585) 
Offset taxes from the same tax unit 83,050      71,092 
Net deferred tax liabilities (188,960)      (192,493) 

           
    (Unit : Thousand Baht) 

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

1, 2020 
 In profit or loss  In other 

comprehensive 
income 

 as at December 
31, 2020 

Deferred tax assets:        
 Allowance for expected credit losses -  596  -  596 
 Allowance for the decline in value of inventory,         
        slow-moving and obsolete inventories 4,931  7,949  -  12,880 
 Allowance for impairment loss on computer software -  840  -  840 

 
Net refundable liabilities in goods expected to be 
 returned by customers 

 
-  580  

 
-  

 
580 

 Employee benefit obligations 25,919  (3,968)  (2,739)  19,212 
 Tax losses -  48,826  -  48,826 
 Lease liabilities -  116  -  116 
Total  30,850  54,939  (2,739)  83,050 
Offset taxes from the same taxation authority (30,850)      (83,050) 
Net deferred tax assets -      - 
Deferred tax liabilities:        
 Book depreciation under taxable depreciation (93,560)  4,766  -  (88,794) 
 Gains on land revaluation (131,502)  -  (51,714)  (183,216) 
Total (225,062)  4,766  (51,714)  (272,010) 
Offset taxes from the same tax unit 30,850      83,050 
Net deferred tax liabilities (194,212)      (188,960) 

 
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 : 

    (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated/The Company Only 
 2021  2020 
Defined benefit obligations, at the beginning of the year 96,059  129,594 
    
Include in profit or loss:    
Current service cost 12,049  11,687 
Interest on obligation 1,150  1,050 
 13,199  12,737 
Include in other comprehensive income    
(Gain) loss on re-measurements of defined benefit plans    

- Demographic assumptions -  (3,802) 
- Financial assumptions -  3,170 
- Experience adjustment -  (13,065) 

 -  (13,697) 
    
Benefit paid (10,957)  (32,575) 
 (10,957)  (32,575) 
    
Defined benefit obligations, at the end of the year 98,301  96,059 

   
  Principal actuarial assumptions at the reporting date 

 Percentage 
 Consolidated/The Company Only 
 2021  2020 
Discount rate 1.20  1.20 
Salary increase rate 4.00  4.00 
Employee turnover rate 0.00 - 16.00 

(classification of age) 
 0.00 - 16.00 

(classification of age) 
Mortality rate 100% of Thai 

mortality table 2017 
 100% of Thai 

mortality table 2017 
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 Sensitivity analysis  
 The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of long-
term employee benefit obligations as at December 31, 2021 are summarized below: 
 

 (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated/The Company Only 
 1% increase  1% decrease 
Discount rate (7,483)  8,518 
Salary increase rate 7,957  (7,113) 
Employee turnover rate (7,904)  4,821 
Mortality rate  367  (365) 

 
  Expected maturity analysis of retirement 

 (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated/The Company Only 
 2021  2020 
Within 1 year 4,436  14,071 
More than 1 year but not over 5 year 39,413  30,884 
More than 5 year 330,962  343,927 
 Total 374,811  388,882 

 
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  The Company Only 
 2021  2020  2021  2020 

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

Income tax expense for the year 455  753  -  191 
Deferred tax expense (income) :        

Changes in temporary differences relating         
 to the original recognition and reversal 3,546  (58,911)  3,533  (59,705) 
 Total 4,001  (58,158)  3,533  (59,514) 
Income tax expense in relation to components of     
 other comprehensive income : 

       

Deferred tax expense :        
 Gain on re-measurements of defined benefit plans  -  2,739  -  2,739 
      Gains on land revaluation -  51,714  -  51,714 
 Total -  54,453  -  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 
 2021  2020 

 
Tax amount 

(Thousand Baht)  
Tax rate 

(%)  
Tax amount 

(Thousand Baht)  
Tax rate 

(%) 
Accounting profit (loss) before tax expense for the year 7,021    (304,053)   
Tax expense (income) at the applicable tax rate 1,404  20.00  (60,811)  20.00 
Reconciliation items:        
   Tax effect of expenses that are not deductible in  
        determining tax profit: 

       

        - Expenses not allowed as expenses in determining 
taxable profit 4,813  68.56  3,399  (1.12) 

   Tax effect of income or profit that are not required in  
        determining taxable profit and expenses deducted as  
        expenses added in taxable (2,139) 

 

(30.47) 

 

(3,976) 

  
 

1.31 
 Effect of deferred tax from tax rates for the subsidiaries (77)  (1.10)  3,230  (1.06) 
Total reconciliation items 2,597  36.99  2,653  (0.87) 
Tax expense (income) at the average effective tax rate 4,001  56.99  (58,158)  19.13 
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 The Company only 
 2021  2020 

 
Tax amount 

(Thousand Baht) 
 

Tax rate 
(%) 

 
Tax amount 

(Thousand Baht) 
 

Tax rate 
(%) 

Accounting profit (loss) before tax expense for the year (1,524)    (290,756)   
Tax expense (income) at the applicable tax rate (305)  20.00  (58,151)  20.00 
Reconciliation items:        
   Tax effect of expenses that are not deductible in  
        determining tax profit: 

       

        - Expenses not allowed as expenses in determining 
taxable profit 4,813  (315.84)  2,077  (0.71) 

   Tax effect of income or profit that are not required in  
        determining taxable profit and expenses deducted as  
        expenses added in taxable (975) 

 

64.00 

  
 

(3,440) 

  
 

1.18 
Total reconciliation items 3,838  (251.84)  (1,363)  0.47 
Tax expense (income) at the average effective tax rate 3,533  (231.82)  (59,514)  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-to-
equity 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: 

                      (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 

 2021  2020  2021  2020 
Changes in finished goods and work in 
process 

69,839  97,362  69,847  97,200 

Raw material and consumables used 269,379  184,817  269,379  184,817 
Employee expenses 358,672  386,048  346,797  373,071 
Energy expenses 276,376  160,609  276,328  160,570 
Depreciation and amortisation 177,010  174,754  178,404  175,199 
Repair and maintenance expenses 94,214  57,224  94,081  57,004 
Foreign exchange loss 26,562  59,285  25,350  58,570 
Other expenses 266,305  275,167  285,931  281,053 

 1,538,357  1,395,266  1,546,117  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    

 

 

273



  
 
                                                                                                          Form 56-1 One Report 2021 
 

 
 
 
 

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: 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2021  2020  2021  2020 

Domestic sales 312,151  331,451  312,151  331,430 
Export sales  1,233,145  780,224  1,232,312  776,167 

Total 1,545,296  1,111,675  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: 

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

(Unit: Baht per 1 foreign currency unit) 
 2021  2020  2021  2020  2021  2020 
USD 9,913  562 7,766  77 32.5737  29.9083 
EUR 186  89  21  144  37.4396  36.9664 
CNY 10,440  10,660  1,954  1,327  5.2199  4.5611 
JPY 6,005  4,214  -  -  0.2884  0.2869 
INR 14,727  5,461  1,728  610  0.4478  0.3877 

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

(Unit: Baht per 1 foreign currency unit) 
 2021  2020  2021  2020  2021  2020 
USD 9,913  562 7,766  77 32.5737  29.9083 
EUR 186  89  21  144  37.4396  36.9664 
CNY 6,363  7,353  1,735  1,062  5.2039  4.5634 
JPY 6,005  4,214  -  -  0.2884  0.2869 
INR -  -  224  -  0.4598  - 
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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:   

                                                                                                                                          (Unit : Million Baht) 
 Fair value 
  Consolidated /The Company Only 
 2021 
Forward foreign exchange contracts  

USD 7.63 million (Baht 31.03 - 31.91  per USD 1) 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: 
 (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated/The Company Only 
 Level 1  Level 2  Level 3  Total 

Assets measured at fair value 
Land -  938,000  -  938,000 
Liabilities measured at fair value 
Forward foreign exchange contracts -  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) 
 Consolidated/The Company Only 
 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 
 as at January   Increase  Increase  Translation  Differences  as at December 
 1, 2021  (decrease)*    on exchange rate  on translation  31, 2021 

         of financial   
         statements   

Short-term borrowings from financial institutions 790,000  (150,000)  -  -  -  640,000 

Long-term borrowings from financial institutions 300,000  -  -  -  -  300,000 
Lease liabilities  35,401  (20,424)  3,064  -  -  18,041 

Total 1,125,401  (170,424)  3,064  -  -  958,041 
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 (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated/The Company Only 
 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 
 as at January   Increase  Increase  Translation  Differences  as at December 

 1, 2020  (decrease)*    on exchange rate  on translation  31, 2020 
         of financial   
         statements   

Short-term borrowings from financial institutions 655,000  135,000  -  -  -  790,000 
Long-term borrowings from financial institutions 102,292  197,708  -  -  -  300,000 

Lease liabilities  42,066  (18,413)  11,748  -  -  35,401 

Total 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:   

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2021  2020  2021  2020 
Not later than 1 year 3,368  3,001  2,671  2,382 
Later than 1 year and not later         
 than 5 years 3,315  3,462  3,315  3,462 
 Total  6,683  6,463  5,986  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 Position Signature  
1. Mr. Kirati Assakul Authorized Director -Signature- 
2. Ms. Jariya Sangchaiya Authorized Director -Signature- 
  

Authorized person 
Name Position Signature  

Mrs. Rakdee Pakdeechumpol 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 : Mr. Chakri Chanruangvanich 
Current Position : - 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 
Connected Business That May Cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationships with Directors or Executives : None 
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Name : Mr. Kirati Assakul 
Current Position : Director 
Age : 63 Years 
Nationality  : Thai 
Education  : - Master’s Degree in Chemical Engineer 

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

Queen’s University Ontario, Canada 
Training, Seminar : - Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)   

- Director Certification Program (DCP 27/2003) 
Thai Institute of Directors 

Proportion of Shareholding in the Company (%) : 9.73 (including shares held by spouse as of 30 December 2021) 
First Appointment Date : August 13, 1993      
Years of Directorship : 29 Years (as of 2022) 
Position in Other Listed Company : 2010 – Present  Independent Director,  

 Chairman of Risk Management Committee 
 Thai Union Frozen Public Company Limited 

Positions in Non-Listed Companies : 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  
Positions in Rival Companies and/or 
Connected Business That May Cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationships with Directors or Executives : Relative with Director 
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Name : Mr. Woragan Xuto 
Current Position : - 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 
Connected Business That May Cause 
Conflict of Interest 

: None 

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

- Chairman of the Nomination and Remuneration Committee    
- Audit Committee Member 

Age : 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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1994 – Present Chairman of the Board 
  Supremum Co., Ltd. 

Positions in Rival Companies and/or 
Connected Business That May Cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationships with Directors or Executives : None 
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Name : Dr. Tatchapol Poshyanonda 
Current Position : - 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 
Connected Business That May Cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationships with Directors or Executives : None 
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Name : Mr. Chaipranin Visudhipol 
Current Position : 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 
Connected Business That May Cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationships with Directors or Executives : None 
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Name : Mr. Matthew Kichodhan 
Current Position : Independent Director 
Age : 55 Years 
Nationality  : Thai 
Education  : - MSc. (Management) Imperial College, 

University of London, England 
- Bachelor of Commerce, 

University of Toronto, Canada 
Training, Seminar : - Director Certification Program (DCP 95/2007) 

- Director Accreditation Program (DAP 57/2006) 
Thai Institute of Directors Association 

- Certificate of Capital Market Academy Leadership Program (CMA 19) 
Capital Market Academy 

Proportion of Shareholding in the Company (%) : None 
First Appointment Date : February 27, 2007                       
Years of Directorship : 15 Years (as of 2022) 
Positions in Other Listed Companies : 2013 – Present   Chairman and Chief Executive Officer 

 Wave Entertainment Public Company Limited 
2007 – Present   Director 
  BEC World Public Company Limited  

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

Positions in Rival Companies and/or 
Connected Business That May Cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationships with Directors or Executives : None 
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Name : Mr. Naputt Assakul 
Current Position : 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 
Connected Business That May Cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationships with Directors or Executives : Relative with Director 

 

  

290



 
Form 56-1 One Report 2021                                                                            

 
 

Name : Ms. Jariya  Sangchaiya 
Current Position : Managing Director  
Age : 55 Years 
Nationality  : Thai 
Education  : - Master’s Degree in Business Administration 

National Institute of Development Administration 
- Master’s Degree in Environmental Engineering  

Colorado State University, U.S.A. 
- Bachelor’s Degree in Chemical Engineering 

Chulalongkorn University 
Training, Seminar : - 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 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest 

: None 

Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationship with Director or Executives : None 
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Executives Profile  
Name : Ms. Jariya  Sangchaiya 
Current Position : Managing Director  
Age : 55 Years 
Education  : - Master’s Degree in Business Administration 

National Institute of Development Administration 
- Master’s Degree in Environmental Engineering  

Colorado State University, U.S.A. 
- Bachelor’s Degree in Chemical Engineering 

Chulalongkorn University 
Training, Seminar : - 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 

Work Experiences   2016 – 2017  Deputy Managing Director – Manufacturing 
2013 – 2016  Executive Director, Manufacturing 

  Ocean Glass Public Company Limited 
2012 – 2013  Operation Director 
2004 – 2011 Product Development and Quality Assurance Manager 

  Thai Glass Industries Public Company Limited 
Proportion of Shareholding in the Company (%) : None 
Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationship with Director or Executives : None 
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Name : Dr. Uday Verma 
Current Position : Executive Director – Customer and Channel Development 
Age : 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 

Training, Seminar : - 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  

Work Experiences  : 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) 

Proportion of Shareholding in the Company (%) : None 
Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationship with Director or Executives : None 
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Name : Mr. Kritsana Pairoj 
Current Position : Executive Director - Manufacturing 
Age : 45 Years 
Education : - Master’s Degree in Business Administration,  

The National Institute of Development Administration  
- Bachelor’s Degree in Production Engineering 

King Mongkut's University of Technology Thonburi 
Training, Seminar : - AI & IOT Summit 2020 

 Thai Digital Technology and User Group Association and Ministry of 
Digital Economy and Society 

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

Work Experiences : 2018 – 2019  Manufacturing Director 
2017 –2018 Production Department Manager and Acting Manufacturing 
 Director   
2014 –2017 Production Department Manager    
2013 –2013  Department Manager – 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 

Proportion of Shareholding in the Company (%) : None 
Illegal Activities During the Last 10 Years : None 
Relationship with Director or Executives : None 
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Name : Mr. Veerasit Pratuengsukpong 
Current Position : 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 
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Company Secretary 
Name  : Mrs. Rakdee Pakdeechumpol 
Current Position : Company Secretary and Corporate Risk Manager 
Age : 47 Years 
Education : - Master of Science Program in Corporate Governance (MSCG) 

Chulalongkorn University 
- Bachelor of Arts, Major in English 

Thai Chamber of Commerce University (UTCC) 
Training, Seminar : - Corporate Risk Manaemet Certification (2019) 

Chulalongkorn University 
- 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 

Work Experiences : 2015 – Current Company Secretary and Corporate Risk Manager 
2014 – 2015  Assistant Company Secretary 
  Ocean Glass Public Company Limited 
2008 – 2014  Assistant Company Secretary  
  TISCO Financial Group Public Company Limited 
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Accounting Supervisor 
Name : Ms. Rangsiya Boromrattanapaisan 
Current Position : Finance & Accounting Manager 
Age : 41 
Education : - Master of Accountancy 

 Chulalongkorn University 
- Bachelor of Accountancy 
 Kasetsart University 
- Certified Public Accountant of Thailand (CPA) 

Training, Seminar : - Strategic CFO in Capital Markets Program  
- Insight Financial Management  

Stock Exchange of Thailand 
Work Experiences : 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. 

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

: None 

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

: None 
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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 
Trading 

(Shanghai) Co., Ltd. 

Ocean Glass Trading 
India Private Limited 

Crystal Clear 
Innovation 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  - - / 

หมายเหต ุ1.    X = Chairman  / = Director    S = Supervisory Board 
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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  Education/Training  

Experiences 

Period Position Company 

Ms. Pimwadee 
Phandhumkomol 
Partner, EY Corporate 
Services Co., Ltd. 

• Certified Public Accountant 
of Thailand  

• Certified Public Accountant 
(ASEAN CPA) 

• Certified Internal Audit, The 
Institute of Internal Auditors 
(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  

2016 – Current Partner EY Corporate Services 
Co., Ltd. 

2010 - 2016 Partner KPMG Phoomchai 
Business Advisory Co., 
Ltd. 

2009 - 2010 Assistant 
Executive 
Director 

KPMG Phoomchai 
Business Advisory Co., 
Ltd. 

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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