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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) ก่อตัง้ เมื่อ พ.ศ. 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ผลิตและจาหน่ายเครือ่ งแก้วทีใ่ ช้บนโต๊ะอาหาร มีโรงงานตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึง่ ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่อมาในปี 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน และได้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปั จจุบนั บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 500 ล้านบาท เป็ นทุนชาระแล้ว 213.31 ล้านบาท
ธุรกิจหลักของบริษัทคือผลิตภาชนะเครือ่ งแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร โดยจัดจาหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศกว่า
90 ประเทศทั่วโลก ภายใต้เครื่องหมายการค้า Ocean สาหรับเครื่องแก้วโซดาไลม์ และ Lucaris สาหรับเครื่องแก้วคริสตัล
ปลอดสารตะกั่ว (คริสตัลลีน) บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตเครื่องแก้วคุณภาพสูงซึ่งได้รบั การออกแบบให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทัง้ ผลิตภัณฑ์แก้วใสและแก้วพิมพ์ลาย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและเครือ่ งจักรทีท่ นั สมัย
ด้านการตลาดและการขาย บริษัทแบ่งกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายเป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ลูกค้าธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและ
เครือ่ งดื่ม (Food Service) กลุม่ ลูกค้าปลีกที่ซือ้ ไปใช้ในครัวเรือน (Retail) และกลุม่ ลูกค้าจ้างผลิต ลูกค้าสถาบันที่ใช้เครื่อง
แก้วเป็ นของแจกแถม (B2B)
1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมหลัก และการกาหนดกลยุทธ์ของบริษัท
วิสัยทัศน์
(Vision)

โอเชียนกลาสจะเป็ นหนึ่งในผู้นาในตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็ นเลิศขององค์กร และ
การบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมี
ผลกาไรอย่างต่อเนื่อง
การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชีวติ ผ่านทางผลิตภัณฑ์เครือ่ งแก้วคุณภาพดี

ภารกิจ
(Mission)
ค่านิยมหลัก การสร้างสรรค์คณ
ุ ภาพ ความซื่อสัตย์สจุ ริต การให้โอกาส การเคารพและให้เกียรติซงึ่ กันและกัน
(Core Value)

เพื่อเป็ นการกาหนดทิศทางและเป้าหมายให้เป็ นอันหนึง่ เดียวกัน คณะกรรมการได้กาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม
หลักขององค์กร วิสัยทัศน์ เป็ นตัวกาหนดภาพความมุง่ หวังสูงสุด ภารกิจ เป็ นหลักปฏิบตั ิที่องค์กรจะยึดถือในการดาเนิน
ธุรกิจ ค่านิยมหลัก คือหลักการร่วมกันที่ผบู้ ริหารและพนักงานจะนามาใช้ในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยกลยุทธ์
ได้รบั การปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงรักษาบริบทของ
วิสยั ทัศน์ของบริษัท
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนวิสยั ทัศน์ และเห็นชอบให้กาหนดกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการเพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาดในตลาดหลัก และขยายตลาดพร้อมทัง้ การกระจายสินค้าไปยังตลาดส่วนเพิ่ม เพิ่มช่องทางจัดจาหน่ายผ่านช่องทาง
อีคอมเมิรซ์ พร้อมทัง้ สร้างความต้องการสินค้าที่มีมลู ค่าสูงเพื่อเพิ่มผลกาไร ทัง้ นีด้ ว้ ยวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัส
โคโรนา 2019 ส่งผลให้อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร หยุดชะงัก ความต้องการสินค้ามีปริมาณลดลง
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหารจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นพัฒนาช่องทางจาหน่ายสินค้า ในประเทศผ่าน
ช่องทางอีคอมเมิรซ์
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บริษัทได้นาระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทัง้ องค์กร (Balance Scorecard) มาใช้ โดยจะวัดผลผ่าน
มุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 3)
มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) และ 4) มุมมองด้านการเรียนรู แ้ ละเติบโต
(Learning and Growth Perspective) นอกจากนี ้ บริษั ท ได้ก าหนดตัวชี ว้ ัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator)
ของแต่ละหน่วยงานเชื่อมโยงกับการบริหารผลงานตามแผนที่วางไว้เพื่อกาหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริหารและพนักงานระดับผูจ้ ดั การ
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ 5 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2559

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

ปี 2563

บริษัทได้จดั ตัง้ บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จากัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 100,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเข้าใจความต้องการสินค้าใน
ตลาด พร้อมทัง้ พัฒนาช่องทางการจาหน่ายสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิรซ์
แก้ว Lucaris รุน่ “Desire” ได้รบั รางวัล China Good Design Award ประจาปี 2560
แก้ว Lucaris รุน่ “Desire” ได้รบั รางวัล iF Design Award ประจาปี 2561 ซึง่ เป็ นรางวัลอันทรง
เกียรติดา้ นการออกแบบที่ท่วั โลกต่างให้การยอมรับ
แก้ว Lucaris รุ ่น “RIMS” ได้ร ับ รางวัลดีไซน์ร ะดับ เวิลด์คลาส Good Design Award 2019
(GMARK) จากประเทศญี่ ปุ่ น และ Design Excellence Award 2019 (DEmark) จากกรม
ส่งเสริมการส่งออก ประเทศไทย
แก้ว Ocean รุ ่น “CONNEXION” ได้รบั รางวัลดีไซน์ Tableware International Awards 2019
จากประเทศอังกฤษ
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยัง ได้ร ับ รางวัล Thai Star Packaging Awards 2019 จากกรมส่ง เสริ ม
อุตสาหกรรม ประเทศไทย
บริษัทเปิ ดตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ www.ocean-tableware.com เพื่อจาหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์
บริษัทได้รบั รางวัลดีไซน์ระดับเวิลด์คลาสต่าง ๆ ดังนี ้
1. แก้ว Lucaris รุน่ Element ได้รบั รางวัล Design Excellence Award 2020 – ประเทศไทย
2. แก้ว Lucaris รุน่ Rims ได้รบั รางวัล Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไต้หวัน
3. แก้ว Lucaris รุน่ Desire ได้รบั รางวัล Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไต้หวัน
4. แก้ว Ocean รุน่ Centique ได้รบั รางวัล Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไต้หวัน
5. แก้ว Ocean รุน่ Centique ได้รบั รางวัล iF Design award 2020 – ประเทศเยอรมนี
6. แก้ว Ocean รุน่ Centique ได้รบั รางวัล Design Excellence Award 2020 – ประเทศไทย
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1.3 การประกอบธุรกิจของบริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

99.99%
บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้
อินเดีย จากัด

99.99%
บริษัท คริสตัล เคลียร์
อินโนเวชั่น จากัด

บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่องแก้วสาหรับใช้บนโต๊ะอาหาร
ตัง้ แต่ ปี 2522 ต่อมาในปี 2549 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้ Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. เพื่อประกอบ
ธุรกิจนาเข้าและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2556 บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้ Ocean
Glass Trading India Private Limited เพื่อพัฒนาตลาดและสร้างเครือข่ายตัวแทนจาหน่าย และในปี 2559 บริษัทได้จด
ทะเบียนจัดตัง้ บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จากัด ในประเทศไทยเพื่อการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัททัง้ หมดเป็ นภาชนะเครื่องแก้วสาหรับใช้บนโต๊ะอาหาร ผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและเครือ่ งจักร
อันทันสมัยและมีประสิทธิ ภาพ ทาให้ได้เครื่องแก้วที่มีคุณภาพสูง โปร่งใส รู ปแบบทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน มี
ลวดลายพิมพ์สีที่สวยงามชัดเจน จึงเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด โดยบริษัทได้รบั การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
9001:2008 OHSAS 18001:2007 มอก. (TIS) 18001:1999 และ มอก. (TIS) 603-2546
ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วของบริษัทจัดจาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Ocean สาหรับเครื่องแก้วโซดาไลม์ และ
LUCARIS สาหรับเครื่องแก้วคริสตัลลีนในระดับพรีเมียม ซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่าง
กว้างขวางและมีคณ
ุ ภาพสูงทัดเทียมกับผูน้ าในตลาดโลก ผลิตภัณฑ์ถกู จัดจาหน่ายโดยทางตรงและผ่านเครือข่ายผูแ้ ทน
จาหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งเป็ น 3 ประเภทตามกระบวนการผลิต
1) Blownware ได้แก่ เครื่องแก้วที่มีลกั ษณะทรงกระบอกกลมยาว หรือทรงเหลี่ยม ขอบแก้วบาง เช่น แก้วนา้
โถแก้ว ถูกผลิตโดยอาศัยกระบวนการอัดและเป่ านา้ แก้ว (Press & Blow Process)
2) Pressware ได้แก่ เครือ่ งแก้วรูปแบน ทรงกลมมีหู หรือรูปทรงอื่นๆ ขอบแก้วจะมีความหนา เช่น จาน ชาม จาน
รองแก้ว ที่เขี่ยบุหรี่ แจกัน แก้วเบียร์ เป็ นต้น เครือ่ งแก้วประเภทนีถ้ กู ผลิตโดยกระบวนการอัด (Press Process)
3) Stemware ได้แก่ เครื่องแก้วที่มีกา้ นเรียวสาหรับจับ ไม่มีหู เช่น แก้วไวน์ แก้วบรั่นดี แก้วแชมเปญ ถูกผลิตโดย
กระบวนการเป่ าตัวแก้วและอัดขึน้ รูปก้านแก้ว (Blow & Blow and Press Process)
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายและลักษณะการตลาด
บริษัทจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครือ่ งแก้วทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก ในปี 2563 บริษัทมีสดั ส่วนการจาหน่าย
สินค้าในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 29.8 และตลาดต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 70.2 โดยมีกลุม่ ลูกค้าหลัก ได้แก่
1. Food Service หรือลูกค้าที่ทาธุรกิจบริการด้านอาหารและเครือ่ งดืม่ เช่น โรงแรม และร้านอาหาร
2. Retail หรือลูกค้าที่ทาธุรกิจค้าปลีก เช่น ห้างค้าปลีกต่างๆ
3. Business to Business (B2B) หรือลูกค้าที่เป็ นบริษัทห้างร้าน รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ซึง่ ใช้ผลิตภัณฑ์
เพื่อส่งเสริมการขาย หรือเป็ นของขวัญ เช่น บริษัทเครือ่ งดื่ม และธนาคาร
สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ด้ว ยวิ ก ฤตการแพร่ร ะบาดของเชื อ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019 อุต สาหกรรมการท่อ งเที่ ย ว โรงแรมและร้า นอาหาร
หยุดชะงัก ส่งผลให้ความต้องการสินค้าในตลาดลดลง ผูผ้ ลิตเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหารมี สินค้าที่เหลือจากกาลังการ
ผลิตส่วนเกินจนเกิดสภาวะสินค้าล้นตลาดและมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุ นแรง ประกอบกับสถานการณ์ค่าเงินบาทที่
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ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผจู้ าหน่ายรายอื่นนาเข้าสินค้าเครือ่ งแก้วและสินค้าทดแทนจากต่างประเทศมาจาหน่าย
และแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในกลุม่ ลูกค้าบีทบู ี และกลุม่ ลูกค้าร้านอาหารขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ทัง้ นี ้ บริษัทยังคงเดินหน้าดาเนินกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อ ส่งเสริมการรับรู แ้ บรนด์ในตลาดหลักซึ่งได้แก่ ประเทศ
ไทย จีน อินเดีย เวียดนาม โดยบริษัทเน้นจัดกิจกรรมด้านการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเป็ นหลัก ในปี 2563 บริษัท
ได้สารวจระดับความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีต่อแบรนด์ Ocean ในด้านผลิตภัณฑ์ กาจัดส่งสินค้า และการขาย โดยตลาด
ประเทศไทยมีอตั ราความพึงพอใจอยู่ที่รอ้ ยละ 89.4 ในขณะที่ตลาดต่างประเทศ (จีนและอินเดีย) มีอตั ราความพึงพอใจ
อยูท่ ี่รอ้ ยละ 70.4 สาหรับแบรนด์ Lucaris การรับรูข้ องแบรนด์ผา่ นโซเชียลมีเดีย ใน Facebook ซึง่ มีผตู้ ิดตาม 240,000 คน
เพิ่มขึน้ 38,010 คนจากปี 2562 และใน Weibo มีผตู้ ิดตามจานวน 147,000 แสนคน นอกจากนี ้ ผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญ
สาหรับเทศกาลปี ใหม่ได้รบั การยอมรับและสามารถสร้างยอดขายชุดของขวัญเทศกาลเพิ่มขึน้ 33% เทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปี 2562
การจัดหาผลิตภัณฑ์
(ก) การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่าย
บริษัทตัง้ โรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ บนพืน้ ที่ 82-2-11.5 ไร่ ปั จจุบนั มีเครื่องจักรหลัก คือ
เตาหลอมแก้ว จานวน 3 เตา เครือ่ งจักรขึน้ รูปแก้วพร้อมเตาอบแก้ว จานวน 12 ชุด (สายการผลิต) โดยเตาหลอมที่ 3 และ
เครื่องจักรขึน้ รู ปแก้วชุดที่ 12 ได้ถกู ติดตัง้ เสร็จและเริม่ ดาเนินการผลิตจริงในปลายปี 2553 กาลังการผลิตรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 เป็ นดังนี ้
กาลังการผลิตจริง (ตัน)
กาลังการผลิตจริง (ล้านชิน้ )

2563

2562

2561

2560

2559

27,094

50,310

54,087

50,154

51,944

64

121

132

123

126

หมายเหตุ
ในปี 2563 บริษัทหยุดสายการผลิตบางส่วนชั่วคราวสาหรับเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) และเตาหลอมแก้วคริสตัลลีน (เตาหลอม C)
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และวันที่ 1 เมษายน 2563 ตามลาดับ เพื่อซ่อมบารุ ง และบริหารสินค้าคงเหลือ โดยสายการผลิตเตาหลอมแก้ว
โซดาไลม์ (เตาหลอม A) ยังคงดาเนินการผลิตตามปกติ

(ข) การจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต
วัตถุดิบหลักของบริษัท ได้แก่ ทรายแก้ว หินปูน และเศษแก้ว สามารถจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศและ
ต่างประเทศได้โดยไม่ขาดแคลน ส่วนวัตถุดิบและสารเคมีสาคัญอื่น เช่น โซดาแอช บริษัทจัดหาจากตัวแทนจาหน่ายใน
ประเทศหลายรายอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการตามมาตรฐานงานจัดซือ้ ทั่วไป
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(ค) ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
บริ ษั ท ยึ ด มั่น และถื อ เป็ นนโยบายในการผลิ ต สิ น ค้า คุ ณ ภาพสู ง และปลอดภั ย ในการใช้ ง าน และส่ ง ผลกระทบ
ด้านลบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยที่สดุ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001:2008 รวมถึงการนาเอาระบบมาตรฐานความปลอดภัยและชีวะอนามัย OHSAS 18001:2007 มาปฏิบตั ิใช้ท่วั
ทัง้ องค์กร นอกจากบริษัทตัง้ เป้าหมายในการเป็ นเลิศด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการแล้ว บริษัทยังดาเนินการด้วย
การคานึงและเอาใจใส่ในการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดยบริษัทได้ดาเนินการในเรือ่ งต่อไปนี ้
• ลดมลภาวะในอากาศและสิง่ ปฏิกลู ในทุกขบวนการผลิต
• ลดการใช้ และเพิ่มการนากลับมาใช้ใหม่ และการนาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึงการบริหารการสูญเสียต่างๆ
• มุง่ เน้นเรือ่ งความปลอดภัยสาหรับพนักงานในทุกสถานประกอบการของบริษัท
บริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
2.3 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019
- บริษัทได้ประเมินความเสีย่ ง ผลกระทบ และโอกาสที่อาจเกิดจากการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปภายใต้สภาวะวิกฤต
โดยบริษัทให้ความสาคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ คา้ และลูกค้า โดยบริษัทได้ประเมินความ
เสี่ยง เช่น กรณีพนักงานหรือผูใ้ กล้ชิดติดเชือ้ กรณีภาครัฐงดกิจกรรม การประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน เป็ นต้น และ
จัดทามาตรการป้องกันเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึน้ โดยบริษัทได้เริม่ ปฏิบตั ิตามแผนในเดือนมีนาคม 2563 เช่น
การประกาศห้ามพนักงานเดินทางออกนอกประเทศ หรือเดินทางเข้าไปในพืน้ ที่เสี่ยง การจัดทามาตรการคัดกรอง
บุคคลภายนอกก่อนเข้าพืน้ ที่สานักงาน และโรงงานผลิต ด้วยการวัดอุณหภูมิและกรอกแบบประเมินความเสี่ยง แจก
เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือให้กบั พนักงาน พร้อมทัง้ ประกาศรณรงค์ให้พนักงานรักษาสุขอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ โดย
บริษัทได้ประกาศให้พนักงานทางานที่บา้ น (Work From Home) ตัง้ แต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อ
ป้อ งกัน การติดต่อ และการแพร่ร ะบาดของเชื อ้ โรค ทั้ง นี ้ บริ ษั ท ได้ป รับปรุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานและความปลอดภัยของข้อมูล ทาให้พนักงานสามารถทางานที่บา้ น (Work From Home) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
-

ความเสีย่ งด้านการตลาด
เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าในตลาดมีปริมาณลดลง การขายสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
ชะลอตัว ฝ่ ายบริหารจึงได้ดาเนินการหยุดสายการผลิตบางส่วนเพื่อลดผลกระทบจากปริมาณสินค้าคงเหลือที่อาจ
เพิ่มขึน้ พร้อมทัง้ ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในบริษัทเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว

ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัทดาเนินธุรกิจโดยส่งสินค้าออกจาหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศทาให้มีรายได้เป็ น สกุลเงินต่างประเทศ
โดยมีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก บริษัทจึงป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดย
การทาสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวน
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
บริษัทจาหน่ายสินค้าและจัดหาปั จจัยการผลิตภายใต้เงื่อนไขเงินสดและการให้และรับสินเชื่อ ทัง้ นี ้ ภายใต้
วิกฤตเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องด้วยความรอบคอบ มีการบริหารลูกหนีแ้ ละรักษาวงเงินสินเชื่อที่มีกบั สถานบันการเงิน โดยบริษัทยังคงความสามารถ
ในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อจัดสรรเป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ
บริษัทจาหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขสินเชื่อทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ลกู ค้าหรือคูส่ ญ
ั ญา
ไม่สามารถชาระหนีใ้ ห้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกาหนด บริษัทควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวโดยกาหนดให้มี
นโยบายและขัน้ ตอนการพิจารณาสินเชื่อ โดยให้มีการวิเคราะห์และทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
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เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลกู ค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับที่เหมาะสม นอกจากนี ้ ยังมีการให้
ลูกค้าวางหลักประกันวงเงินสินเชื่อในรายที่มีความเสีย่ งสูง สาหรับลูกค้าต่างประเทศจะมีการขายภายใต้เงื่อนไข L/C
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้
เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ขนึ ้ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด และ
ธุรกรรมการเงินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอนุพนั ธ์อตั ราดอกเบีย้ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชี
การเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ อันเกิดจากเงินกูย้ ืมเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจาก
การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019 ทัง้ นี ้ หนีส้ ินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบีย้ ที่ปรับขึน้ ลงตามอัตรา
ตลาดหรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงที่ซงึ่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ของบริษัทจึงอยูใ่ นระดับต่า
ความเสีย่ งด้านการผลิต
วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตนัน้ บริษัทจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศและจากบริษัทตัวแทน
นาเข้า ที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบมีความผันผวนในระดับที่ควบคุมได้ แต่เนื่องจากการผลิตแก้วมีความต้องการใช้พลังงานสูง
ราคาพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาก๊าซธรรมชาติและราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการ
ผลิต บริษัทได้ตระหนักถึงผลดังกล่าวจึงมีการวางแผนการใช้และการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง
เน้นกระบวนการประหยัดพลังงานในทุกขัน้ ตอนการผลิต ลดจานวนของเสีย
นอกจากนี อ้ ะไหล่แ ละส่ว นประกอบของเครื่ อ งจัก รและอุป กรณ์ส่ว นใหญ่ ต ้อ งมี ก ารน าเข้า จากผู้ผลิต ใน
ต่างประเทศ บริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความรูแ้ ละทักษะของช่างและวิศวกรทาให้สามารถใช้งานอุปกรณ์
และเครือ่ งจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยืดระยะเวลาการใช้งานไปได้นานขึน้
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
บริษั ท มี ท รัพ ย์สิน เพื่ อ ใช้ใ นการผลิต ที่ สาคัญ ได้แ ก่ ที่ ดิ น อาคารโรงงาน และเครื่อ งจัก ร มี มูลค่า ตามบัญชี ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่า
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ที่ดินในจังหวัดสมุทรปราการ จานวน 41 โฉนด

บริษัทเป็ นเจ้าของ

938.00

ไม่มีภาระผูกพัน

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

บริษัทเป็ นเจ้าของ

185.97

ไม่มีภาระผูกพัน

3. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์และเครือ่ งมือ

บริษัทเป็ นเจ้าของ

882.67

ไม่มีภาระผูกพัน

4. เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สานักงาน

บริษัทเป็ นเจ้าของ

9.12

ไม่มีภาระผูกพัน

5. ยานพาหนะ

บริษัทเป็ นเจ้าของ

5.50

ไม่มีภาระผูกพัน

6. เครือ่ งจักรระหว่างติดตัง้ และงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทเป็ นเจ้าของ

175.15

ไม่มีภาระผูกพัน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ

2,196.41

รวม
4.2 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีสนิ ทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ มีมลู ค่าคงเหลือสุทธิจานวน 11.00 ล้านบาท
4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในการผลิต สร้างตราสินค้าและการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครือ่ งแก้ว รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์อื่น
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งและสนั บ สนุ น กั บ เครื่ อ งแก้ ว และสามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากตราสิ น ค้ า หรื อ ช่ อ งทางการตลาด
ที่มีอยูไ่ ด้
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วน
ของผู้ถอื หุ้น
- ไม่มี 5.2 คดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้
- ไม่มี 5.3 คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
- ไม่มี –
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
(1) ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)

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

โทรสาร +66 (0) 2661 6550

ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ายภาชนะเครือ่ งแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร โดยมีการจัด
จาหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000153
ทุนจดทะเบียน

500,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 50,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท

ทุนชาระแล้ว

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

Home Page

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

Email

contact@oceanglass.com , ir@oceanglass.com

ทีต่ ั้งโรงงาน

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

ที่ตั้งโชว์รูม

อโศก (โอเชียนชอป)
175 อาคารไทยสมุทร ถนนสุขมุ วิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2661 6556 โทรสาร : +66 (0) 2258 0484
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

(2) รายละเอียดของนิติบุคคลทีบ่ ริษัทถือหุน้ ทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจานวนหุ้นทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัท/สถานทีต่ ั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท
หุ้น

จานวนหุ้นที่
ออกจาหน่าย

ทุนชาระ
แล้ว

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

นาเข้าและ
จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
โอเชียนกลาส

USD
150,000

หุน้ สามัญ

5,636

USD
150,000

5,636

100.00

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

ประกอบธุรกิจ
ต่างๆ ตามที่
กฎหมายใน
อินเดียอนุญาต

INR
500,000

หุน้ สามัญ

50,000

INR
500,000

49,999

99.99

บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จากัด
เลขที่ 75/88-91 ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนา) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

ประกอบธุรกิจ
หลักเพื่อการ
วิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

บาท
100,000

หุน้ สามัญ

20,000

บาท
100,000

19,998

99.99
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บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000

ผู้สอบบัญชี

บริษัท บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชัน้ 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : +66 (0) 2596 0500

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จากัด
อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ช คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 33 เลขที่ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2264 0777 โทรสาร : +66 (0) 2264 0789

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จากัด
175 ถนนสุขมุ วิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2260 5200 โทรสาร : +66 (0) 2260 5204
บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จากัด
21 ซอยอานวยวัฒน์ ถนนสุทธิสาร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : +66 (0) 2693 2036 โทรสาร : +66 (0) 2693 4189
บริษัท อภิสทิ ธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จากัด
ชัน้ 9 ยูนิต 907 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 (0) 2650 9850 โทรสาร : +66 (0) 2650 9849
บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัล ลีกัล แอนด์ คอนซัลแทนท์ จากัด
80/1 หมู่ 4, ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : +66 (0) 96 395 1445

6.2 ข้อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี -
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
(1) ทุนจดทะเบียน

500,000,000 บาท

เรียกชาระแล้ว

213,307,150 บาท

เป็ นหุน้ สามัญจานวน

21,330,715 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ

10 บาท

ตลาดหลักทรัพย์ทจี่ ดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

(2) หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่มีสทิ ธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุน้ สามัญ
- ไม่มี 7.2 ผู้ถอื หุ้น
(1) รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดงั นี ้
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

จานวนหุ้น ร้อยละ

1

บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิง้ จากัด

7,000,000

32.82

2

นายกีรติ อัสสกุล และคูส่ มรส

2,076,330

9.73

3

นายวีรวุฒิ อัสสกุล และคูส่ มรส

1,632,131

7.65

4

TOYO-SASAKI GLASS CO.,LTD.

630,715

2.96

5

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์

517,613

2.43

6

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

413,500

1.94

7

นายสุรพล อัสสกุล

245,218

1.15

8

นายนภัทร อัสสกุล

94,239

0.44

9

THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY

94,100

0.44

32,800

0.15

LIMITED FOR DEPOSITORS
10

น.ส.สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์

กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิง้ จากัด ถือหุน้ ของบริษัทจานวน 7,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 32.82 โดยที่
บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิง้ จากัด มีกลุม่ ตระกูลอัสสกุลเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุน้ จานวน 9,492,792 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 62.45
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ซึง่ มีธุรกิจหลักประเภทประกันชีวิตและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
13

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
- ไม่มี 7.3 การออกหลักทรัพย์อนื่
- ไม่มี 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ในการพิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น ปั น ผล บริ ษั ท จะค านึง ถึ ง ผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถื อ หุ้น ในระยะยาว
เป็ นหลัก ทัง้ นีก้ ารจ่ายเงินปั นผลจะต้องเป็ นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกาหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน โดยได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ใน
กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผล
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมามีดงั นี ้
ผลการดาเนินงาน
ประจาปี

อัตรากาไร(ขาดทุน)
ต่อหุ้น (บาท/หุน้ )

อัตราเงินปั นผลต่อหุน้
(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)

2559

4.43

2.22

50

2560

3.09

1.55

50

2561

1.15

0.57

50

2562

0.85

0.57

67

2563*

(11.53)

-

-

*หมายเหตุ : การจ่าย/งดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี จะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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8 โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้า งการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 2 คณะ ได้แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีคณะผูบ้ ริหารเป็ นผูด้ แู ลสายงานหลัก
ได้แก่ 1) สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจาหน่าย 2) สายงานการผลิต 3) สายงานบัญชีการเงิน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4) สายงานทรัพยากรบุคคล
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งดาเนิน งานโดยผูใ้ ห้บริการภายนอกและ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ว ยบุค คลผู้ท รงคุ ณ วุฒิ มี ค วามรู ้ค วามสามารถ ทัก ษะ ความช านาญและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท กรรมการแต่ละท่านมีความเป็ นอิสระในการกาหนดกลยุทธ์ ทิศทาง
นโยบายและพันธกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุก ฝ่ าย โดยคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง
ร่วมกันวางแผนธุรกิจ และกาหนดกลยุทธ์ รวมถึงการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้ สิน้ จานวน 9 ท่าน เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน
ไม่มีสว่ นร่วมในการบริหารจานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจานวน 5 ท่าน ซึง่ มากกว่ากึ่งหนึง่ ของกรรมการทัง้ คณะทาให้
เกิดการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลดังรายนามต่อไปนี ้
1. นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์

ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการ
3. นายวรกานต์ ชูโต
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
5. นายธัชพล โปษยานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
6. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
7. นายแมทธิว กิจโอธาน
กรรมการอิสระ
8. นายนภัทร อัสสกุล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายกีรติ อัสสกุล นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ นายนภัทร อัสสกุล
และนางสาวจริยา แสงไชยญา สองในสีค่ นนี ้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท
ขอบเขต อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายบริหารอย่างชัดเจน และได้กาหนด
อ านาจหน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบไว้ใ นหลัก เกณฑ์ก ารก ากับ ดูแ ลกิ จ การตามหลัก บรรษั ท ภิ บ าลของบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ กรรมการแต่ละคนถือเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดและต้องดารง
ความเป็ นอิสระในการกากับดูแลให้การดาเนินงานของบริษัทเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทตามกลยุทธ์ที่วางไว้
คณะกรรมการมีอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้
1. กาหนดและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย โดยเฉพาะเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ผถู้ ือหุน้ อย่าง
ต่อเนื่อง
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2. ควบคุมให้การบริหารบริษัทกระทาไปด้วยความสุจริตเที่ยงตรง เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของกิจการ และอยูภ่ ายในกรอบ
ของกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ของทางราชการ อีกทัง้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. ทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อแผนกลยุทธ์หลักของบริษัท งบประมาณและแผนการดาเนินงาน
4. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
5. ดูแลให้มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิผล ทัง้ การตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระและผูต้ รวจสอบภายใน
6. สอบทานและอนุมตั ิงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี เพื่อให้รายงานที่นาเสนอต่อสาธารณชนถูกต้องและ
แม่นยา
7. กากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะผูบ้ ริหารให้บริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสีย่ งในระดับที่บริหาร
จัดการได้ ในกรอบของหลักบรรษัทภิบาลและปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ โดยกาหนดให้คณะผูบ้ ริหาร
ต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
8. ดูแลแผนการพัฒนาผูบ้ ริหาร รวมทัง้ นโยบายเรือ่ งค่าตอบแทน และแผนการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารคนใหม่เมื่อคนเก่าพ้นวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกาหนดให้มีการประชุมเป็ นประจาทุกเดือน และอาจมีการประชุมครัง้ พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่อง
สาคัญ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกาหนดการล่วงหน้าทัง้ ปี ให้กรรมการแต่ละท่านรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ
ครัง้ สุดท้ายของปี ในการประชุมแต่ละครัง้ จะมีการกาหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยมีวาระรายงานสรุปผล
การดาเนินงานของบริษัทเป็ นวาระประจา ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ เพื่อให้คณะกรรมการได้
มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอในการประชุมแต่ละครัง้ ประธานกรรมการทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในกรณี ที่
ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการท่านหนึง่ เป็ น
ประธานที่ประชุม
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เพียงพอ และเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างอิสระ การลงมติในที่ประชุม ให้ถือมติเสียงข้าง
มาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่ นได้สว่ นเสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนัน้ กรณี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ข้ าด นอกจากนี ้
คณะกรรมการ ได้ให้ความสาคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้มีการรายงานเรือ่ ง
การถือครองหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานการมีสว่ นได้สว่ นเสียของกรรมการและผูบ้ ริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการบริษัทเป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทารายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการ
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รับรองจากคณะกรรมการในครัง้ ถัดไป ณ สานักงานเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบและอ้างอิง
สาหรับในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจานวน 12 ครัง้ และการประชุมเชิงกลยุทธ์จานวน 1 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจานวน 4 ครัง้ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม
จานวน 5 ครัง้
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทประจาปี 2563
รายชื่อกรรมการ

ประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท

ประชุม
เชิงกลยุทธ์

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
2. นายกีรติ อัสสกุล
3. นายวรกานต์ ชูโต
4. ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
5. ดร. ธัชพล โปษยานนท์
6. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล

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

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

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

10/12
10/12
12/12

0/1
0/1
1/1

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
รายชื่อกรรมการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
(จานวนหุน้ )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
นายกีรติ อัสสกุล และคูส่ มรส
นายวรกานต์ ชูโต
นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
นายธัชพล โปษยานนท์
นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล
นายแมทธิว กิจโอธาน
นายนภัทร อัสสกุล
นางสาวจริยา แสงไชยญา

2,076,330
94,239
-

18

ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้น
ครั้งที่ 41

4/4
3/4
4/4
4/4

ประชุม
คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจาณา
ค่าตอบแทน
5/5
5/5
-

-

5/5
-

1/1
1/1
1/1

ซือ้ /ขาย/โอน/
ระหว่างปี
(จานวนหุน้ )
-

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(จานวนหุน้ )
2,076,330
94,239
-

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ ริหารของบริษัทประกอบด้วยบุคคลจานวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี ้ (รายละเอียด
ประวัติผบู้ ริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
1. นางสาวจริยา แสงไชยญา

กรรมการผูจ้ ดั การ

2. นางญาดา แอนดาริส1

ผูอ้ านวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล

3. นายอูเดย์ แชงการ์ เวอร์มา

ผูอ้ านวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจาหน่าย

4. นายเสถียร ศรีใสคา

ผูอ้ านวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. นายกฤษณะ ไพโรจน์

ผูอ้ านวยการบริหาร สายงานการผลิต

8.2.1

คณะกรรมการบริหาร
ผูบ้ ริหารจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็ นประจาทุกเดือน และจะมีการประชุมครัง้ พิเศษร่วมกับ

พนักงานระดับผูจ้ ดั การเพื่อประเมินสภาพตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการ
ประชุมจานวน 12 ครัง้ และประชุมครัง้ พิเศษนอกสถานที่รว่ มกับพนักงานระดับผูจ้ ดั การ 1 ครัง้
ขอบเขต อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. จัดทา และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
- นโยบาย กลยุทธ์ และงบประมาณประจาปี ของบริษัท
- โครงการลงทุนด้านต่างๆ อาทิเช่น การลงทุนด้านการผลิต การพัฒนาเครือ่ งจักร
- วางแผนกาลังคน สวัสดิการและค่าตอบแทนพนักงานให้มคี วามเหมาะสม
2. ติดตาม กากับดูแล และรายงานต่อคณะกรรมการ
- การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และงบประมาณซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- รายงานผลการดาเนินงานด้านการขาย การเงิน และการผลิต ประจาเดือน
- กากับดูแลและติดตามให้มกี ารรายงานผลการประเมินความเสีย่ งระดับองค์กรเป็ นรายไตรมาส พร้อมทัง้
ติดตามความเสีย่ งที่มีสาระสาคัญ
3. อื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ

1

นางญาดา แอนดาริส ได้เกษียณอายุงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และจะดารงตาแหน่งที่ปรึกษาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564
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การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
รายชื่อผู้บริหาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
(จานวนหุน้ )

ซือ้ /ขาย/โอน/
ระหว่างปี
(จานวนหุน้ )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(จานวนหุน้ )

1. นางสาวจริยา แสงไชยญา

-

-

-

2. นางญาดา แอนดาริส

-

-

-

3. นายอูเดย์ แชงการ์ เวอร์มา

-

-

-

4. นายเสถียร ศรีใสคา

-

-

-

5. นายกฤษณะ ไพโรจน์

-

-

-

8.3

เลขานุการบริษัท
เมื่ อ วัน ที่ 16 สิ ง หาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง นางรัก ดี ภัก ดี ชุ ม พล ให้ด ารงต าแหน่ ง

เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่จดั การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ จัดทา
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงาน
ประจาปี (56-2) ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกาหนด โดยเลขานุการบริษัทที่ได้ร ั บการแต่งตัง้ เป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยเลขานุการบริษัทผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผูท้ างานสนับสนุนคณะกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (รายละเอียดประวัติ และคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการที่เทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีการทบทวนทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและนาเสนอ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
สาหรับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร บริษัทมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้มลู ค่าตอบแทนของ
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีข นาดใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานมา
ประกอบการพิจารณา
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (ครัง้ ที่ 41) มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปี 2563
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

81,000
45,000

81,000
45,000

25,200
18,000

25,200
18,000

15,700
11,200

15,700
11,200

ในปี 2563 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 กรรมการทุกท่าน ด้วยความสมัครใจงดรับ
หรือปรับลดค่าตอบแทนรายเดือน เป็ นเวลา 5 เดือน เริ่มตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2563 เพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
2. สิทธิประโยชน์ อื่น - ไม่มี –
ดังนัน้ ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ให้แก่กรรมการจานวน 9 ท่าน รวม
เป็ นเงิน 4,426,600 บาท
(หน่วย: บาท)
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ค่าตอบแทน
รายชื่อกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
สรรหาและ
รวมทั้งสิน้
กรรมการ
ตรวจสอบ
พิจารณา
ค่าตอบแทน
1. นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
769,500
106,400
875,900
2. นายกีรติ อัสสกุล
315,000
315,000
3. นายวรกานต์ ชูโต
427,500
239,400
666,900
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
315,000
126,000
109,900
550,900
5. นายธัชพล โปษยานนท์
315,000
126,000
441,000
6. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล
315,000
126,000
441,000
7. นายแมทธิว กิจโอธาน
315,000
315,000
8. นายนภัทร อัสสกุล
315,000
78,400
393,400
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา
427,500
427,500
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ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน เงินช่วยเหลือค่ารถและค่าเดินทางประจาตาแหน่ง
เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์มือถือประจาตาแหน่ง และเงินโบนัสประจาปี ให้แก่ผบู้ ริหารของบริษัทจานวน 5 ราย รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ 31,450,837.00 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น
2.1 เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 – 5 ส่วนผูบ้ ริหาร
จ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 – 5 โดยในปี 2563 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้ผบู้ ริหาร 5 ราย รวมเป็ น
เงินทัง้ สิน้ 1,284,360.65 บาท
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานรวมทัง้ สิน้ จานวน 676 คน โดยแบ่งเป็ น พนักงานที่สงั กัดในสายงาน
พัฒนาลูกค้า และช่องทางจัดจาหน่าย รวมทัง้ สายงานสนับสนุนต่างๆ จานวน 162 คน และพนักงานที่สงั กัดในสายงาน
การผลิตอีกจานวน 514 คน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทน และเงินผลประโยชน์ให้แก่พนักงานเป็ นเงินทัง้ สิน้
264,212,587.27 บาท ซึง่ เงินค่าตอบแทน และเงินผลประโยชน์นหี ้ มายรวมถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
รวมทัง้ เงินเบีย้ เลีย้ ง และเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ ตามลักษณะงาน เงินช่วยเหลือค่ารถและค่าเดินทางประจาตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การ เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์มือถือประจาตาแหน่งผูจ้ ดั การ เงินโบนัสประจาปี เงินรางวัลพิเศษเงินประกันสังคม และ
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพที่จ่ายให้กบั พนักงานที่ไม่ใช่ระดับผูบ้ ริหารทัง้ หมด
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
เป้าหมายของบริษัท คือ การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชีวติ ผ่านทางผลิตภัณฑ์เครือ่ งแก้วคุณภาพดี บริษัทมีความ
เชื่ออย่างจริงใจในการให้โอกาสพนักงาน “ร่วมแบ่งปั นประสบการณ์ สร้างสรรค์งานให้มีสขุ เติบโตในแบบที่เป็ นคุณ” ทุก
ขณะที่ทางานกับบริษัท (A Career with Life’s Pleasure)
พนักงานจะได้รบั โอกาสในการเลือกเส้นทางอาชีพของตนเองไปพร้อมกับโอกาสในการเรียนรู แ้ ละพัฒนา เพื่อสร้าง
ผลงานและเติบโตก้าวหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพควบคูไ่ ปกับตราสินค้าและทีมบุคลากรของบริษัท เพื่อขับเคลือ่ นและสร้าง
การเจริญเติบโตที่ย่งั ยืนให้แก่บริษัท
บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่สดุ ของบริษัท จึงจัดให้มีการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
พนักงานได้เพิ่มพูนความรูแ้ ละมีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้อง และสนับสนุนธุรกิจให้เจริญเติบโตได้ใน
สภาวการณ์ที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในปั จจุบนั รวมทัง้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าของบริษัท
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บริษั ท เชื่ อ มั่น ในการให้โอกาสในการจ้า งงาน การปฏิ บัติ ต่อ พนัก งานอย่า งเท่า เที ย ม เป็ น ธรรม และการจ่ า ย
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานและผลการปฏิบตั ิงาน ตาแหน่งงานแต่ละหน้าที่เปิ ดกว้างพร้อมให้พนักงานทุกคน
เรียนรู ้ พัฒนาและเติบโตได้เต็มที่ตามศักยภาพของตน
ในปี 2563 ที่ผา่ นมา บริษัทได้จดั หลักสูตรการฝึ กอบรมและพัฒนาภายในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะ
การทางาน รวมทัง้ เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องคุณค่าหลักและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงานของบริษัท โดยแบ่งประเภท
ของหลักสูตรการฝึ กอบรมและพัฒนาออกเป็ น 3 ประเภท
1. หลักสูตรการพัฒนาทักษะตามสายงาน (Functional Skills)

จานวน 14 หลักสูตร รวม 21 รุน่

2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะทั่วไป (General Skills)

จานวน 2 หลักสูตร รวม 2 รุน่

3. หลักสูตรการพัฒนาทักษะจาเป็ นสาหรับอนาคต (Vital Skills for Future)

จานวน 4 หลักสูตร รวม 4 รุน่

นอกจากนีบ้ ริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึ กอบรมและพัฒนากับสถาบันฝึ กอบรมภายนอกบริษัท เป็ นจานวน
ทัง้ สิน้ 13 หลักสูตร
โดยรวมแล้วในปี 2563 พนักงานของบริษัทมีโอกาสได้เข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนารวมทัง้ สิน้ 331 คน จาก
พนักงานทุกระดับทัง้ หมด 676 คน (อ้างอิงจากข้อมูลกาลังคน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ไม่รวมพนักงานที่ลาออก และ
เกษี ยณอายุระหว่างปี ) คิดเป็ นชั่วโมงการฝึ กอบรมและพัฒนาเฉลีย่ 3.30 ชั่วโมง/คน/ปี
บริษัทยอมรับและให้ความสาคัญกับความหลากหลายของพนักงาน บริษัทยึดมั่นในหลักความเสมอภาค การว่าจ้าง
และการเลื่อนตาแหน่งพนักงานกระทาไปตามความประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถและ
คุณสมบัติของแต่ละบุคคลที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่บริษัทเห็นควรให้มี โดยไม่คานึงถึงเชือ้ ชาติ สัญชาติ สีผิว ความ
เชื่อทางศาสนา เพศ อายุ สถานภาพสมรสหรือสถานะอื่นใดที่กฎหมายคุม้ ครองไว้ บริษัทจะไม่ว่าจ้างผูท้ ี่มีอายุต่ากว่า
เกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด นอกจากนีบ้ ริษัทจะไม่ใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจหรือแรงงานผิดกฎหมายเป็ นอันขาด
บริษัทให้ความสาคัญและเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล และยึดมั่นที่จะให้โ อกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
เราส่งเสริมให้มีบรรยากาศในการทางานที่ปราศจากการแบ่งแยก และการถูกคุกคามใดๆ
นอกจากนี ้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้ การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทสอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบังคับของกฎหมาย บริษัท
ถือเป็ นความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งาน
ของตน บริษัทมีนโยบายดูแลให้สภาพแวดล้อมในการทางานให้ปราศจากการปฏิบตั ิดว้ ยอคติและการกีดกัน รวมทัง้ การ
คุกคามหรือล่วงละเมิดใดๆ พนักงานของบริษัททุกคนมีสทิ ธิในการร้องเรียน ร้องทุกข์หรือรายงาน เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลหรือสิทธิมนุษยชน การล่วงละเมิดหรือคุกคาม การกลั่นแกล้ง หรือการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมที่เกิดขึน้ กับตนเอง
และผูอ้ ื่น โดยแจ้งเรื่องไปยังผูบ้ ังคับ บัญชาหรือ ผูบ้ ริหารและผูจ้ ัดการในสายงานทรัพ ยากรบุคคล บริษัทจะสืบสวน
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เหตุการณ์ที่ได้รบั แจ้งทันที และจะดาเนินการจัดการและแก้ไขการกระทาอย่างทันท่วงที บริษัทให้การรับรองว่าจะคุม้ ครอง
บุคคลที่เป็ นผูร้ ายงานอย่างเหมาะสม ข้อมูลที่แจ้งมาจะถูกรักษาไว้เป็ นความลับและจะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่งาน
ชื่อเสียงหรือการจ้างงาน
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9 การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
บริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการ โดยอ้างอิงจากหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรับบริษัท จด
ทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยได้จดั ทา “หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการตาม
หลักบรรษัทภิบาล” เพื่อเป็ นแนวทางแก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ มีการบริหาร
จัดการด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทดาเนินธุรกิจตามแนวทางที่ผถู้ ือ
หุน้ เห็นชอบ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็ นไปตามข้อบังคับบริษัท ภายใต้กรอบของจริยธรรมที่ดี โดยมีเจตนารมณ์รว่ มกัน
ที่ จ ะก ากับ ดูแ ลให้การดาเนิน งานของคณะผู้ บริห ารมีป ระสิท ธิ ภาพ ถูก ต้อ งและเที่ ยงธรรมต่อ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
นอกจากนี ้ บริษัทยัง กาหนดให้มีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงานถือปฏิบตั ิ จรรยาบรรณนี ้
กาหนดขึน้ จากมาตรฐานและความรับผิดชอบ อันเป็ นพืน้ ฐานของอุดมการณ์ของบริษัทซึ่งได้แก่ คุณภาพ ความซื่อสัตย์
สุจริต การให้โอกาส การเคารพและให้เกียรติซงึ่ กันและกัน
การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(1) สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริษัทให้ความเคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุม่ ทุกราย โดยสนับสนุน ส่งเสริม และอานวยความสะดวกให้ผู้

ถือหุน้ ได้รบั

สิทธิพนื ้ ฐานตามกฎหมายและกฎเณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์อย่างอิสระ การได้รบั ส่วน
แบ่งผลกาไร การเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างอิสระ โดยบริษัทได้ให้สทิ ธิผถู้ ือ หุน้ ใน
การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และการส่งคาถามล่วงหน้า ตามเกณฑ์ที่
บริษัทกาหนด โดยได้เผยแพร่รูปแบบ วิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนแจ้งข่าวให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.oceanglass.com/th/investor_info03.html
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยบริษัทได้คดั เลือกสถานที่จัดประชุมที่มีระบบขนส่ง
มวลชนที่เข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมได้อย่างสะดวก ในการประชุม บริษัทดาเนินการจัดประชุมโดยใช้
วิธีการที่ง่ายไม่สลับซับซ้อนซึ่งผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกคราวที่จดั ขึน้ โดยบริษัทได้จดั ส่ งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เอกสารดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดวาระการ
ประชุม และความเห็นของคณะกรรมการในวาระต่างๆ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาก่อนวันประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อลงคะแนนเสียง และหากเป็ นความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ก็อาจจะมอบหมายให้
ตัว แทนมาร่วมประชุม ก็ ได้ หรือ อาจจะมอบสิทธิ การเข้าร่วมการประชุมให้กรรมการอิ สระของบริษัทเป็ น ผู้แ ทนและ
ลงคะแนนเสียงตามต้องการก็ได้ สาหรับการลงคะแนนเสียงให้ถือว่าแต่ละหุน้ เท่ากับคะแนนเสียงหนึ่งคะแนน และหุน้ ทุก
หุน้ มีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ 2 ชั่วโมงก่อนถึงกาหนดการประชุม ประธานที่ประชุม
ดาเนินการประชุมตามลาดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุม และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น
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เรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 10
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะเข้าชื่ อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ื อหุน้ เป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรือ่ งและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย บริษัทจัดให้มี
การบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเก็บบันทึกการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องสอบทานและตรวจสอบได้ตลอดเวลา ในปี 2563 บริษัทได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจาปี ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในระดับ 99 คะแนน
(2) การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทเคารพสิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ นอกจากการรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันตามที่ เปิ ดเผย
ในข้อ (1) สิทธิของผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้กาหนดแนวปฏิบตั ิการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูล
ของบริษัทแก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นในทางมิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเคลือ่ นไหวของราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ และก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผูถ้ ือหุน้
2.1 แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการได้กาหนดแนวปฏิบตั ิในการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยกาหนดให้เป็ นส่วน
หนึ่งในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท และได้สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรถื อปฏิบตั ิ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร
เลขานุการบริษัท พนักงานระดับผูจ้ ดั การ และบุคลากรทุกระดับในแผนกบัญชีและการเงินจะได้รบั หนังสือแจ้งเตือนห้าม
ทาธุรกรรมซือ้ -ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามแนวปฏิบตั ิการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในดังนี ้
2.1.1 ห้ามซือ้ -ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติสาคัญ จนถึงวันที่ได้
เผยแพร่มติตอ่ สาธารณชน หรือ วันที่คณะกรรมการมีมติในกรณีที่ไม่มีการเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
2.1.2 ห้ามซือ้ -ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันที่เปิ ดเผยงบการเงินต่อต่อสาธารณชน
ทัง้ นี ้ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี ้ รวมถึงหลักทรัพย์ที่ค่สู มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะถือครองอยูด่ ว้ ยตามหลักเกณฑ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีก้ รรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องต่อบริษัท ซึ่งเป็ นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรื อบริษัทย่อย ตามมาตรา
89/14 ของ พรบ.หลักทรัพย์ ฯ
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2.2 การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทถือเป็ นความรับผิดชอบที่ตอ้ งป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กาหนดแนวทางเพื่อป้องกัน การ
กระทาที่เป็ นหรือมีนัยว่าจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทให้เป็ นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โดย
คณะกรรมการบริษัทได้มอบอานาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูต้ รวจทบทวนและให้ความเห็นในรายการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือ่ งราคาและเงื่อนไขการขายที่ตอ้ งเป็ นไปอย่างยุติธรรม เมื่อกระทาธุรกรรมกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี ้
รายละเอียดของรายการทีเ่ กี่ยวข้องกันดังปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจาปี
(3) การคานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้เสีย
บริษัทดาเนินธุรกิ จด้วยความรับผิดชอบและคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ายเป็ นสาคัญเพื่อแสดง
เจตจานงเรือ่ งนี ้ บริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดระบบเพื่อดูแลและพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
ทัง้ หมดอย่างเป็ นธรรม และควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามระบบที่กาหนดไว้
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท จัดทาขึน้ เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือ
ปฏิบตั ิ รวมทัง้ ได้แจกจ่ายให้พนักงานเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสื่อสารกับ
พนักงานทางจดหมายข่าวและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ทัง้ นี ้ บริษัทได้มอบหมายให้แผนกบริหารทรัพยากรบุคคลทา
หน้า ที่ ดูแ ลให้พ นัก งานปฏิ บัติ ต ามหลัก จรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และหลัก บรรษั ท ภิ บ าล โดยรายงานผลต่อ
คณะกรรมการเป็ นระยะๆ เพื่อให้ม่นั ใจว่าพนักงานทุกระดับปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณของบริษั ทและหลักบรรษัทภิบาล
อย่างเคร่งครัด
บริษัทกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลไว้ดงั นี ้
• ผู้ถอื หุ้น บริษัทมุง่ มั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างสุจริต โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตและมีผลกาไรในระยะยาว เพื่อสร้าง
เสริมมูลค่าสูงสุดให้บริษัทและผูถ้ ือหุน้
• ลูกค้า บริษัทให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการเสนอสินค้าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพดีเยี่ยมใน
ระดับราคาที่เหมาะสม
• คู่ค้า บริษัทปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ตามเงื่อนไขการค้า รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยคานึงถึงความเสมอภาค
และความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์โดยสุจริตร่วมกัน บริษัทได้จดั ทา “หลักจรรยาบรรณสาหรับผู้
ร่วมดาเนินธุรกิจกับทางบริษัทโอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)” เพื่อให้ค่คู า้ ลงนามก่อนการร่วมธุรกิจ ทัง้ นี ้ หากคู่คา้
ปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณผูร้ ่วมดาเนินธุรกิจ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการดาเนินการใดๆ กับธุรกิจโดย
พิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึน้
• คู่แข่งทางการค้า บริษัทยึดถือและปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรมและเป็ นที่ยอมรับ บริษัท
จะไม่ใช้วิธีการที่ขดั กับจริยธรรมเพื่อเอาชนะหรือทาลายคู่แข่ง
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บริษัทเคารพต่อทรัพย์สินทางปั ญญา โดยมุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุม้ ครองรักษาทรัพย์สินทางปั ญญาที่บริษัทเป็ น
เจ้าของให้พน้ จากการถูกละเมิดหรือการถูกนาไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต อีกทัง้ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
ของผูอ้ ื่น โดยได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเรื่องการจดทะเบียนสิทธิ บตั รและลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าไว้เป็ นส่วนหนึ่งของ
คูม่ ือการดาเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Procedure)
• เจ้าหนี้ บริษัทรักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กระทาไว้กบั เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด
• พนักงาน ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานซึง่ เป็ นทรัพยากรที่มคี า่ บริษัทจึงได้กาหนดให้มีจรรยาบรรณ
ด้านทรัพยากรบุคคลซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท
นโยบายด้านการฝึ กอบรมและพัฒนา บริษัทจัดให้มีการอบรมอยูเ่ สมอ เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู แ้ ละทักษะใน
การปฏิบตั ิงานใหม่ๆ สอดคล้องกับธุรกิจที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในปั จจุบนั โดยในแต่ละปี พนักงานควรได้รบั
การอบรมเฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่า 6 ชั่วโมง/คน/ปี
นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม บริษัทได้พฒ
ั นาระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการ
อาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย และระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้อ ม รวมถึ ง การน าแนวคิ ด TQM (Total Quality
Management) มาใช้ในการบริหารธุรกิจของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพ และได้กาหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิใน
เรื่องดังกล่าวเพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัดและได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2560 โดยผูบ้ งั คับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะต้องสื่อสารให้พนักงานทุกระดับในหน่วยงานรับทราบและ
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด พร้อมเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิ เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุ งวิธีการทางานและ
สภาพแวดล้อมในการทางานสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
บริษัทสนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี การพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของทรัพยากรบุคคลโดยจัดให้มีกิจกรรม
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวะอนามัย ความปลอดภัย
และระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม อย่างเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
บริษัทได้นาระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทัง้ องค์กร (Balance Score Card) มาใช้เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม โดยในปี 2563 บริษัทได้กาหนดเป้าหมายดังต่อไปนี ้
หน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ส่วนวิศวกรรม
แผนกพลังงานส่วนกลาง

เป้ าหมาย
จานวนชั่วโมงการทางานต่อเนื่องโดยไม่เกิดอุบตั ิเหตุขนั้ หยุดงาน 2,500,000 ชั่วโมง
Injury Frequency Rate : IFR = 1.29
Injury Severity Rate : ISR = 7
% การใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลของพนักงานจากการสุม่ = >90%
% การคัดแยกขยะของเสียแต่ละพืน้ ที่ถกู ต้อง = 95%
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อปี 63 > 85,000 หน่วยไฟฟ้า (kWh)/เดือน
การนานา้ กลับมาใช้ในกระบวนการผลิต > 11,000 ลบ.ม./เดือน
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นอกจากนี ้ บริษัทได้จดั กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทางานอย่างสม่าเสมอ โดยในปี 2563 มีอตั รา
การเกิดอุบตั ิเหตุและหยุดงานจานวน 2 ครัง้
กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทางานมีดงั ต่อไปนี ้
1. จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย รณรงค์ไม่เกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงานต่อเนื่อง 2,500,000 ชั่วโมง
2. จัดให้มีการบริหารจัดการความเสีย่ งบนพืน้ ฐานระบบมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001 ทั่วทัง้
องค์กร
3. จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
4. จัดฝึ กอบรมความปลอดภัยเบือ้ งต้นสาหรับพนักงานให้กบั พนักงานทุกคน
5. จัดให้มีการฝึ กซ้อมดับเพลิงขัน้ ต้นและอพยพหนีไฟให้กบั พนักงานทุกกะ
6. จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางาน ในแต่ละพืน้ ที่ทมี่ ีปัจจัยเสีย่ ง
7. จัดให้มีการประเมินปั จจัยเสีย่ งในพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เพื่อกาหนดการตรวจสุขภาพตาม
ปั จจัยเสีย่ งให้กบั พนักงาน
8. จัดอบรมหลักสูตร การประเมินความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ งให้กบั หัวหน้างานในแต่ละแผนก
9. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพืน้ ฐานและตามปั จจัยเสีย่ งในงาน เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน
10. จัดให้มีการฝึ กซ้อมทีมดับเพลิงบริษัทที่ประจาแต่ละกะ
11. จัดให้มีตรวจติดตามการแก้ไขสาเหตุการเกิดอุบตั ิการณ์ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
12. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการทางานอย่างปลอดภัยและการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลอย่ าง
ต่อเนื่อง
13. จัดสือ่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน
14. จัดให้มีระบบ Safety Patrol และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
15. จัดให้มีโครงการอนุรกั ษ์การได้ยนิ สาหรับพนักงานที่ทางานในพืน้ ที่ที่มีความเสีย่ งเรือ่ งเสียง
16. จัดให้มีกิจกรรมเครือข่าย Safety โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน
•

สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทเป็ นพลเมืองดีในสังคมที่บริษัทดาเนินธุรกิจ บริษัทถือเป็ นหน้าที่และความรับผิ ดชอบ
ที่จะต้องดูแลและเคารพชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ รวมทัง้ สิ่งแวดล้อมที่บริษัทตัง้ อยู่ บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนและสังคมมีสขุ อนามัยที่ดี บริษัทมุง่ มั่นที่จะดูแลเรือ่ งการอนุรกั ษ์และปกป้องทรัพยากร โดยบริหารของเสียให้มี
น้อ ยที่ สุด มี แ ผนการน าวัสดุก ลับ มาใช้ใ หม่ ใช้ซ า้ และป้อ งกัน มลพิ ษ บริษั ท ด าเนิ น การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์แ ละ
กระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่กฎหมายกาหนดไว้ ทัง้ นี ้ บริษัทมีการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งจะมีการตรวจสอบ (ISO External Audit) เป็ น
ประจาปี ละ 2 ครัง้

29

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

(4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทมีแนวปฏิบตั ิในการเปิ ดเผยข้อมูลสูส่ าธารณะ โดยการเปิ ดเผยข้อมูลจะต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันแก่ผมู้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย โดยกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ีอานาจ
ในการเปิ ดเผยข้อมูล พร้อมทัง้ ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามเกณฑ์ที่กาหนด
นอกจากนี ้ บริษัทได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการเปิ ดเผยข้อมูล โดยดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลบริษัท
บนเว็บไซต์ของบริษัท อาทิเช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หนังสือรับรอง รวมถึงโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการ
ถือหุน้ ในบริษัทย่อย
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็ น
ตัวแทนบริษัท ในการให้ขอ้ มูลแก่ ผูถ้ ื อหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยสามารถส่ง คาถามผ่านทาง email :
ir@oceanglass.com
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน องค์กรต่างๆ เยี่ยมชมสถานประกอบการ และรับฟั งข้อมูลของบริษัท พร้อมทัง้ เยี่ยม
ชมกระบวนการผลิต ณ โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู ทัง้ นี ้ ในปี 2563 บริษัทงดจัดกิจกรรมสาหรับผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019
(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่
สามารถบริหารจัดการได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานต่อ ไปยัง คณะ
ผูบ้ ริหารของบริษัท
ผูบ้ ริหารมีหน้าที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตระมัดระวัง และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้กาหนดให้การไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผูจ้ ดั การจะต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
5.1 ประธานกรรมการ
บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การออกจากกันอย่างชัดเจนโดยมิให้เป็ นบุคคล
เดียวกัน ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่การกาหนดนโยบายและการกากับดูแลกิจการออกจากหน้าที่การบริหารงาน
ประจา โดยประธานกรรมการมีหน้าที่ดงั นีต้ อ่ ไปนี ้
ก) เป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการ
ข)

เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

ค) เป็ นผูว้ ินิจฉัยชีข้ าดคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน
ง)

เป็ นผูร้ บั ผิดชอบและรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
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5.2 คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจหน้าที่ ดูแลและจัดการให้การดาเนินการของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพืน้ ฐานของหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี รวมทัง้ กาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้อยูภ่ ายใต้ความเสีย่ งในระดับที่
สามารถบริหารจัดการได้ นอกจากนีย้ งั มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานของคณะผูบ้ ริหาร ทบทวนและให้ความเห็นชอบ
แผนกลยุทธ์ และนโยบายหลักๆ ของบริษัท รวมทัง้ กาหนดให้มีระบบการควบคุมภายในซึง่ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผ ล ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ากระบวนการดาเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส กระทาเพื่อผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด ตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และ
ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
5.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการอย่างน้อยจานวน 1 ใน 3 ต้องเป็ นกรรมการ
อิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัท ทัง้ นี ้ เพื่อถ่วงดุลอานาจระหว่างงานตรวจสอบและงานบริหารจัดการบริษัทมีกรรมการ
อิสระทัง้ สิน้ จานวน 5 ท่าน ซึง่ มากกว่ากึ่งหนึง่ ของกรรมการทัง้ คณะ ทาให้เกิดการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย
1. นายวรกานต์ ชูโต

กรรมการอิสระ

2. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

กรรมการอิสระ

3. นายธัชพล โปษยานนท์

กรรมการอิสระ

4. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล

กรรมการอิสระ

5. นายแมทธิว กิจโอธาน

กรรมการอิสระ

ถึงแม้วา่ กรรมการอิสระจะดารงตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่ทกุ ท่านยังคงทาหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ อัน
เป็ นคุณประโยชน์แก่บริษัท คณะกรรมการจึงมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
5.4 วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
1. ในการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นอัตราส่วน 1 ใน 3 หรือ
ใกล้เคียง 1 ใน 3 มากที่สดุ อนึ่ง ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกกรรมการที่ออกตามวาระนัน้ ให้เข้ามาดารงตาแหน่ง
ใหม่ได้
2. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออก หรือมีคาสั่งศาลให้ออกจากตาแหน่ง
3. กรรมการที่ตอ้ งการลาออกจากตาแหน่งต้องยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่บริษัทได้ร ับใบลาออก
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4. กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เข้าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นเสียแต่วา่ วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน มติการเลือกตัง้ กรรมการในกรณี
นี ้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่ บุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนดารงตาแหน่งแทน
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ กรรมการแต่ละท่าน ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกินจานวน 5 แห่ง
5.5 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ม่ นั ใจว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกากับดูแ ลกิ จการที่ดี คณะกรรมการจึง กาหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองปี ละ 1 ครัง้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้
พิจารณา ทบทวน แบบประเมินดังกล่าว และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบ โดยผลการ
ประเมิน ข้อเสนอแนะต่างๆ จะนามาพิจารณาใช้ปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจต่อไป ทัง้ นี ้ การ
ประเมินแบ่งออกเป็ นหัวข้อหลักดังนี ้
1. การกาหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ
2. การจัดการความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การติดตามรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน
5. การประชุมคณะกรรมการ
5.6 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจาทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์ใน
การประเมิน ที่เ ชื่ อ มโยงกับความสาเร็จ ของบริษัทตามแผนกลยุท ธ์ โดยหลักเกณฑ์ในการประเมิ นแบ่งเป็ น 4 หัว ข้อ
ดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดจุดมุง่ หมายและรูปแบบ (Purpose and Design)
2. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
3. ผลงานการบริหารงบประมาณ (Performance Budgeting)
4. การบริหารจัดการ (Management)
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5.7 การพัฒนากรรมการ
บริษัทสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู ค้ วามสามารถในด้านต่างๆ โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรกับสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ในหลักสูตรสาหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ
หลักสูตรเฉพาะพัฒนาต่อเนื่อง
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อปฏิบตั ิงานและดูแลกิจการเฉพาะเรื่องด้านต่างๆ ในนาม
ของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ากิจการของบริษัทเป็ นไปโดยเที่ยงธรรม มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งขึน้ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทัง้ 2 ชุด ต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม่าเสมอตามระยะเวลาที่กาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึน้ อีกในอนาคต ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน มีหน้าที่สอบทานการดาเนินกิ จการ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดและกฎหมายของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานให้บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ สอบทานรายงานการเงินของบริษัทเพื่อให้ม่นั ใจว่าถูกจัดทาโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้ เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชี โดยนายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เป็ นกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะทา
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 4 ท่านดังรายนาม
ต่อไปนี ้
1. นายวรกานต์ ชูโต

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายธัชพล โปษยานนท์

กรรมการตรวจสอบ

4. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล

กรรมการตรวจสอบ
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วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบจะดารงตาแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากตาแหน่งตาม
วาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ อีกก็ได้ ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้แจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผล เมื่อกรรมการตรวจสอบมีจานวนหรือองค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเข้า
เป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนและองค์ประกอบครบถ้วนโดยเร็วแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3
เดือน ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้บคุ คลที่ได้รบั แต่งตัง้ เข้า
เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับวาระของการเป็ นกรรมการบริษัทของบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าเป็ น
กรรมการตรวจสอบใหม่
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่านดารงตาแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอคณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและสมควรได้รบั การ
คัดเลือกเข้ามาเป็ นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณา และ
กาหนดหลักเกณฑ์ และทบทวนหลักการ รวมทัง้ ดูแลจัดทานโยบายและรู ปแบบ ของการพิจารณาค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็ นธรรม และสมเหตุสมผลสาหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ และ
กรรมการผูจ้ ัดการ โดยกาหนดให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ และ
คานึงถึงผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงิน และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท มีจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายนภัทร อัสสกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดารงตาแหน่ง
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะครบกาหนดตามวาระของการเป็ นกรรมการ
บริษัท อย่างไรก็ตามกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจ
ได้รบั การถอดถอนโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลาออกก่อน
ครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผล ในกรณีที่กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผูน้ นั้ จะพ้นจากการดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนในเวลาเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน
ตาแหน่งที่วา่ งลง
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5.8 การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน มี ห น้า ที่ ร ับ ผิ ด ชอบในการพิ จ ารณากลั่น กรองบุค คลที่ มี คุณ สมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือที่
ประชุมคณะกรรมการแล้วแต่กรณี โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัดและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามในการดารงตาแหน่งตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี ้ คณะกรรมการกาหนดให้มีแผนการสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณาถึงความเหมาะสม ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคล และนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
คุณสมบัติของการเป็ นกรรมการ
1. กรรมการจะต้อ งเป็ น ผู้ที่ ดารงจริยธรรมสูงสุด มี ค วามซื่อ สัตย์สุจริต มุ่ง มั่น และปฏิ บัติ ต นในกรอบของกฎหมาย
ข้อกาหนดของทางราชการและจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท
2. กรรมการต้องไม่มีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อนั อาจมีผลต่อความสามารถในการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ หรือการ
ทาหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้
3. กรรมการควรมีประสบการณ์ดา้ นการบริหาร หรืออย่างน้อยในระดับการกาหนดนโยบายด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย
ด้านของธุรกิ จ หรือในหน่วยงานราชการ หรือทางด้านการศึกษา หรือด้านเทคโนโลยี หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือ
ทางด้านชุมชนและสังคม
4. กรรมการควรมีความรอบรู ใ้ นเรื่องทั่วไป (ซึ่งรวมถึงความรู ใ้ นการวางกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเงิน หลัก
บรรษัทภิบาลและการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ) เกี่ยวกับบริษัทมหาชนที่มีขนาดและขอบเขตการดาเนินงานที่
ใกล้เคียงกับบริษัท
5. กรรมการควรมีความสามารถในการให้คาแนะนาและความเห็นที่มีหลักการ
6. นอกเหนือจากการอุทิศตนเพื่อหน้าที่งานประจาอย่างอื่นๆของตนเองแล้ว กรรมการควรมีเวลาเพียงพอในการทาหน้าที่
ซึ่งรวมถึงการเตรียมตัวในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การประชุมกรรมการชุดย่อยที่ตนเป็ นกรรมการ และการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
7. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 72 ปี
8. กรรมการควรมีความเป็ นอิสระทางความคิดและการใช้วิจารณญาณ รวมถึงมุง่ มั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
9. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่หลากหลาย เพื่อให้การทางานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทัง้ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นกั ลงทุนมีความเชื่อมั่นในการดาเนินงานของบริษัทและ
เพื่อถ่วงดุลในการบริหาร โดยกรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติโดยสรุปดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา ผูม้ ีอานาจควบคุม
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้
คูส่ มรสของบุตร กับผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ี
อานาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จ กับ บริษั ท ตามข้อ ก าหนดของสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์
5. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
5.9 การแต่งตัง้ กรรมการในการประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1. การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการกระทาโดยมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปนี ้
2.1 ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้ หนึง่ มีเสียงหนึง่
2.2 ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเสนอบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อเป็ นกรรมการ แต่จานวนบุคคลที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละคนเสนอต้องไม่
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
2.3 ในกรณีผถู้ ือหุน้ ใช้สทิ ธิเสนอบุคคลมากกว่าหนึง่ คนเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ มีสทิ ธิลงคะแนนเสียงให้แต่ละบุคคลได้
เท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้ นีจ้ ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผไู้ ด้รบั เสนอชื่อรายอื่นมิได้
2.4 บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้ร ั บเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ในลาดับถัดไป มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าดเพื่อให้ได้จานวนกรรมการเท่าที่พึงเลือกใน
คราวนัน้
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5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ทกุ ท่าน ซึง่ กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารจะร่วมกันบรรยายสรุปลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์และแผนธุรกิจให้ทราบเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รบั ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็ นผูจ้ ดั เตรียมเอกสารเกี่ยวกับบริษัท คูม่ ือกรรมการ หลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และกาหนดการประชุม คณะกรรมการทัง้ ปี
นอกจากนี ้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการใหม่ เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการและหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอีกด้วย
9.2

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การแต่งตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยจะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ โดยบุคคลที่ได้รบั
แต่งตัง้ มีหน้าที่บริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษัท และมีขนั้ ตอนการอนุมตั ิการทารายการเกี่ยวโยง นอกจากนี ้
จะต้องกากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื่อจัดทางบการเงิน
รวมได้ทนั ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยปั จจุบนั นี ้ บริษัทไม่มีบริษัทร่วมแต่อย่างใด
9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การใช้ข ้อ มูล ภายในเพื่ อ ซื อ้ ขายหรื อ เพื่ อ โน้ม น้า วการซื ้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องบริ ษั ท ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ เป็ นการ
ฝ่ าฝื นกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการซือ้ ขายหลักทรัพย์ขนั้ รุนแรง และเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายและระเบียบการทางานของ
บริษัท ตัวอย่างของข้อมูลภายในได้แก่ ข้อมูลทางการเงินที่บริษัทยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน แผนการควบรวมหรือ
เข้าครอบครองกิจการ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ ข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนการตลาด สัญญาการจัดซือ้
จัดจ้าง และแผนการผลิต ข้อมูลภายในถือเป็ นสิง่ สาคัญเมื่อสามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในการชักจูงให้เกิดการซือ้ การ
ถือครองหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทห้ามมิให้พนักงานและกรรมการใช้เนือ้ หาของข้อมูลภายในเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทัง้ ห้ามนาข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผูผ้ ลิตของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ และห้ามเผยแพร่เนือ้ หาของข้อมูลภายใน
หรือแนะเป็ นนัยต่อบุคคลใดก็ตามที่อาจกระทาการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
กรรมการและผูบ้ ริหารต้องดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็ นข้อมูลที่อาจมีผลที่
สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญของราคา หรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ถกู เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นที่
อาจมีอิทธิพลในการเข้าจองซือ้ ซือ้ หรือขายหุน้ นัน้ ๆ นอกจากนีก้ รรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทตลอดจนคูส่ มรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องรายงานการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกาหนด และบริษัทต้องรายงานการซือ้ หรือ
ขายหลักทรัพย์นนั้ ในการประชุมกรรมการบริษัทที่จดั ขึน้ เป็ นประจาทุกเดือน อนึง่ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทมีหน้าที่
จัดทารายงานการมีสว่ นได้เสียครัง้ แรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจัดส่งให้เลขานุการบริษัทลงนามและเก็บรักษา เพื่อให้
บริษัทใช้เป็ นข้อมูลในการติดตามดูแลการทารายการต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี ้ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จาก
การใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการได้
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กาหนดแนวปฏิบตั ิการใช้ขอ้ มูลภายในให้มีผลบังคับใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษัท พนักงานระดับผูจ้ ดั การ
และบุคลากรทุกระดับในแผนกบัญชีและการเงิน
9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผสู้ อบบัญชีจากบริษัท บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นจานวนเงินรวม 1,120,000 บาท
ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จาเป็ น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้น โดยผูส้ อบ
บัญ ชี ข องบริษั ท มี ค วามเป็ น อิ สระและมี ค วามน่า เชื่ อ ถื อ และได้ผ่า นการรับ รองจากสานัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ค่าบริการอื่น
-ไม่มี9.5 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ
-

การคานึงถึงสิทธิ มนุษยชน บริษัทได้กาหนดให้มีนโยบายสิทธิ มนุษยชนขึน้ โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบตั ิ สอดคล้องตามหลักการชีแ้ นะ เรื่องสิทธิมนุษยชน
สาหรับธุรกิจ ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุม้ ครอง เคารพ และเยียวยา เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิ
อย่างจริงจัง
- การบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการได้มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่
ทบทวนกรอบการดาเนินงาน เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารจัดการความเสีย่ งที่เพียงพอและเหมาะสม
โดยมีคณะกรรมการบริหาร ทาหน้าที่เป็ นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะกากับดูแลและติดตามการ
บริหารจัดการความเสีย่ งที่สาคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท
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10 รายงานความยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความสาคัญต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว การดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรม
มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค คานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต
เป็ นสาคัญ พร้อมทัง้ สร้างพืน้ ฐานให้พนักงานเป็ นพลเมื องที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็ นเรื่องสาคัญต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่สาหรับบุคลากรของบริษัทอันเป็ นพืน้ ฐานอุดมการณ์ของบริษัท คณะกรรมการจึง
กาหนดให้จดั ทาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจไว้เป็ นคูม่ ือในการปฏิบตั ิงาน ครอบคลุมเรือ่ งความซื่อสัตย์ สุจริต และการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด จรรยาบรรณนีก้ าหนดขึน้ จากมาตรฐานและความรับผิดชอบอันเป็ น
พืน้ ฐานของอุดมการณ์ของบริษัท อุดมการณ์ทงั้ สี่ขอ้ ได้แก่ 1) การสร้างสรรค์คณ
ุ ภาพ 2) ความซื่อสัตย์สจุ ริต 3) การให้
โอกาส 4) การเคารพและให้เกียรติซงึ่ กันและกัน
การต่อต้านการทุจริต
ด้วยคณะกรรมการได้เล็งเห็นถึ งความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รปั ชั่น ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนให้
บุคลากรทุกระดับปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้า
เป็ นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น (Private Sector Collective Action
Coalition against Corruption) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และได้กาหนดให้จดั ทานโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่น
สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท (Corporate Governance
and Business Code of Conduct) เพื่อเป็ นแนวปฏิบัติแก่บุคลากรทุกระดับ ในบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความ
ซื่ อ สัต ย์สุจ ริต และป้อ งกัน ความเสี่ย งที่ อ าจเกิ ด การทุจ ริต คอร์ร ัป ชั่น จากผู้มี ส่ว นได้ส่ว นเสีย ภายนอก และจากการ
ปฏิบตั ิงานภายใน ตลอดจนสนับสนุนให้บคุ ลากรของบริษัทสือ่ สารนโยบายนีแ้ ก่บคุ คลทั่วไปให้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้ง นี ้ เมื่ อ วัน ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2560 บริ ษั ท ได้ร ับ มอบใบประกาศนี ย บัต รรับ รองฐานะสมาชิ ก แนวร่ว มปฏิ บัติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสเกี่ ยวกับการทุจริต โดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
รายงานเกี่ยวกับความผิดปกติในการดาเนินธุรกิจ อาทิ การดาเนินธุรกรรมทางการเงิน การควบคุมภายในด้านต่างๆ อาทิ
เช่ น ด้า นสิน ค้า วัต ถุดิ บ หรือ เหตุสงสัย อัน อาจจะก่ อ ให้เ กิ ด การทุจ ริต ผ่า นช่ อ งทางดัง ต่อ ไปนี ้ โดยบริษั ท จะจัด ตัง้
คณะทางานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง แก้ไขปรับปรุ ง ติดตามประเมินผล ป้องกั นความเสี่ยง และรายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการบริษัท
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 ช่องทางที่ 1 : เว็บไซต์บริษัท / จดหมายอิเลคโทรนิกส์
- http://www.oceanglass.com/th/contact.php
- complaints@oceanglass.com
 ช่องทางที่ 2 : จดหมายไปรษณีย ์
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท
78/88-91 ชัน้ 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2
ถนนสุขมุ วิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 ช่องทางที่ 3 : กล่องรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแส ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนและผูแ้ จ้งเบาะแส บริษัทจะไม่เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียน
และผูแ้ จ้งเบาะแสได้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะบุคคลผูร้ บั ผิดชอบในกระบวนการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านัน้ ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ โดยผูท้ ี่ได้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่เก็บรักษา
ข้อมูล เอกสารหลักฐานทัง้ หมดไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้า ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการ
เปิ ดเผยตามที่กฎหมายกาหนดเท่านัน้
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทยึดมั่นในหลักความเสมอภาคในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ตามหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท จึงได้ประกาศใช้นโบบายสิทธิ มนุษยชน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบตั ิ สอดคล้องตามหลักการชีแ้ นะ เรื่องสิทธิ มนุษยชนสาหรับธุรกิจ ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการ
คุม้ ครอง เคารพ และเยียวยา เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
โดยนโยบายสิทธิ มนุษยชนดังกล่าว ครอบคลุมผูเ้ กี่ ยวข้องในห่ วงโซ่อุปทานที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษั ท
(Ocean Glass Value Chain) รวมทัง้ บริษัทย่อยทัง้ ในและต่างประเทศ โดยมีขอบเขตและกรอบการปฏิบตั ิดงั นี ้
2.1 การประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนต่อผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น พนักงานของบริษัท พนักงานรับเหมาแรงงานคูค่ า้ และผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยการสือ่ สารทัง้ ภายใน และภายนอกบริษัท
2.2 การประเมินความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกัน และลด
ความสูญเสีย จากผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
2.3 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ให้เป็ นไปตามช่อ งทางการรับข้อร้องเรียนที่กาหนดในช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน
(Whistleblowing) และ/หรือ ช่องทางการร้องทุกข์ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
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3. การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทยอมรับและให้ความสาคัญกับความหลากหลายของพนักงานและยึดมั่นในหลักความเสมอภาคการว่าจ้างและการ
เลือ่ นตาแหน่งพนักงานกระทาไปตามเป้าประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท ตาแหน่งงานที่บริษัทเห็นควรให้มีและคุณสมบัตขิ อง
แต่ละบุคคล โดยไม่คานึงถึงเชือ้ ชาติ สัญชาติ สีผิว ความเชื่อทางศาสนา เพศ อายุ สถานะภาพทางสังคมหรือสถานะอื่นใด
ที่กฎหมายคุม้ ครองไว้ บริษัทจะไม่วา่ จ้างผูท้ ี่มีอายุต่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด บริษัทจะไม่ใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจหรือ
แรงงานผิดกฎหมาย นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายดูแลให้สภาพแวดล้อมในการทางานปราศจากการปฏิบตั ิดว้ ยอคติและการ
กีดกัน รวมทัง้ การคุกคามหรือล่วงละเมิดใดๆ
พนัก งานของบริษัท ทุกคนมี สิท ธิ ในการร้อ งเรีย น ร้อ งทุก ข์ห รือ รายงานเกี่ ยวกับ การละเมิด สิทธิ ส่วนบุคคลหรือสิทธิ
มนุษยชน การล่วงละเมิดหรือคุกคาม การกลั่นแกล้ง หรือการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมที่เกิดขึน้ กับตัวเองและผูอ้ ื่น โดยแจ้ง
เรือ่ งไปยังผูบ้ งั คับบัญชาหรือสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจะสืบสวนเหตุการณ์ที่ได้รบั แจ้งทันที และดาเนินการ
แก้ไขอย่างทันท่วงที บริษัทรับรองเรือ่ งการคุม้ ครองบุคคลที่เป็ นผูร้ ายงานเรือ่ งอย่างเหมาะสม ข้อมูลที่แจ้งมาจะถูกรักษาไว้
เป็ นความลับ
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
นับตัง้ แต่ก่อตัง้ บริษัทเป็ นเวลากว่า 30 ปี บริษัทยึดมั่นและถือเป็ นนโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและปลอดภัยใน
การใช้งาน โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อสร้างความ
มั่นใจในสินค้าและบริการ
5. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทกาหนดนโยบายและแผนการอนุรกั ษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สดุ ในปี 2563 บริษัทมีผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
สรุปได้ดงั นี ้
5.1 การจัดการพลังงาน บริษัทบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศ
โดยติดตัง้ และบารุ งรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทางานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ทาให้สามารถลดการ ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าได้ 109,999 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง นอกจากนี ้ บริษัทได้ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar
Rooftop) ซึง่ ผลิตไฟฟ้าได้ 1,264,881 กิโลวัตต์ตอ่ ชั่วโมง
ในปี 2563 บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 17,129,572 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ (หรือใช้
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ) จานวน 4,553,982 บาท หรือ ร้อยละ 4.22 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยการติดตัง้ ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) นัน้ ส่งผลบริษัท สามารถลดก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้
552,753 กิ โลกรัม และคาดการณ์ว่าใน 2564 บริษัทจะสามารถลดก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 603,003
กิโลกรัม
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5.2 การจัดการนา้ บริษัทมีการใช้นา้ ประปารวมกันคิดเป็ นร้อยละ 100 ของปริมาณนา้ ที่ใช้ทงั้ หมด บริษัทจึงมีวิธีการใน
การจัดการของระบบนา้ หล่อเย็นที่ใช้ในกระบวนการผลิตและระบบช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตให้เป็ น แบบ
หมุนเวียนสามารถนากลับมาใช้ในกระบวนการต่อได้ โดยมีการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สาหรับ
นา้ ที่ถกู ปล่อยทิง้ จากกระบวนการผลิตและสานักงาน บริษัทมีการจัดการนา้ ทิง้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนา้ ทิง้ ที่ผา่ น
การบาบัดร้อยละ 75 ของปริมาณนา้ ทิง้ ทัง้ หมด ในจานวนนีส้ ามารถนามาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเทียบเท่า
นา้ ประปา เพื่อนากลับมาใช้เสริมในกระบวนการผลิตและระบบช่วยสนับสนุนการผลิตซึ่งส่งผลให้ลดปริมาณการใช้
นา้ ประปาร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ก่อนหน้า
5.3 การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดาเนิ นธุรกิจอย่างเป็ นระบบ
ตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) บริษัทมีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไป
กับการสร้างจิตสานึกและการมีสว่ นร่วมกับผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อลดการกาจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ
ในปี 2563 บริ ษั ท มี ป ริ ม าณขยะและของเสี ย รวม 694,823 กิ โ ลกรัม นอกจากนี ้ บริ ษั ท มี ก ารตรวจวัด คุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมปี ละ 2 ครัง้ และยังมีตรวจวัดสภาพแวดล้อมในโรงงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ซึ่ง พบว่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศ กลิน่ เสียง แสงสว่าง อยูใ่ นเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายกาหนด และไม่พบกรณีสารเคมีร่วั ไหลจากการ
ดาเนินธุรกิจ
6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ในปี 2563 บริษัทได้รว่ มกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมดังต่อไปนี ้
6.1 โครงการจิตอาสาปี ที่ 6 จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นกั เรียนที่เรียนดี และบริจาคแก้วนา้ ดื่มเพื่อสุขอนามัยของ
นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสีลง้ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 10 มกราคม
และ 15 ธันวาคม 2563 ตามลาดับ
6.2 ร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2563 จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6.3 ร่วมกิจกรรมอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ฟื ้ นฟู ป่าชายเลนและลาคลอง ณ สถานตากอากาศบางปู เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563
จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมบางปู
6.4 บริจาคแก้วนา้ ดื่มให้แก่โรงเรียน วัด โบสถ์ สุเหร่า ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จานวน 72 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนมีสขุ อนามัยที่ดีตงั้ แต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท ให้ค วามส าคัญ และมุ่ ง เน้น ให้บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเหมาะสมกับ
การดาเนินงานในทุกระดับของการบริหารจัดการ ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ กับบริษัท รวมถึงเพื่อป้องกัน
มิให้มีการใช้อานาจในทางที่มิชอบเพื่อผลประโยชน์สว่ นตน
บริษัทกาหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและอานาจดาเนินการของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ิงานไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายการควบคุมภายในไว้ในหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งมี
รายละเอียดครอบคลุมการควบคุมภายในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัทให้เกิดประโยชน์สงู สุด
การใช้ระบบสารสนเทศ การเข้าถึงและใช้ขอ้ มูลที่สาคัญด้านต่างๆ เป็ นต้น
สาระสาคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน มีดงั นี ้
1. จั ด ให้มี ผู้ต รวจสอบอิ ส ระซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท สากลมาท าหน้า ที่ ด าเนิ น การสอบทานและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ความเพียงพอ ของระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ของบริษัท ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ความมั่นใจว่า การปฏิบตั ิงานหลักๆ และรายงานทางการเงินที่สาคัญของบริษัทได้ดาเนินการไปในแนวทางที่
บริษัทกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีความเสีย่ งใน
ระดับที่ยอมรับและบริหารจัดการได้
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ผลการตรวจประเมินการควบคุมภายในแสดงไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท และเปิ ดเผย
รายละเอียดดังปรากฏอยูใ่ นแบบรายงานฉบับนี ้
3. บริษัทจัดทานโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและกาหนดกระบวนการปฏิบตั ิงานสาหรับหน้าที่ตา่ งๆ ในบริษัท รวมถึงจัด
ปฐมนิ เ ทศและฝึ ก อบรมให้กับ พนัก งานเพื่ อ ก่ อ ให้เ กิ ด ความเข้า ใจร่ว มกัน อัน จะน าไปสู่ก ารปฏิ บัติ ง านอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
4. บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในการให้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั แม่นยา
เพียงพอและตรงตามกาหนดเวลา สาหรับคณะกรรมการและผูบ้ ริหารใช้ตดั สินใจ บริษัทจึงจัดให้มีระบบบัญชีและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน เพื่อช่วยงาน
ของคณะกรรมการในการสอบทานและกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทให้มีการกากับดูแลที่ดี ตามแนวทางของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการสอบทานงบ
การเงินของบริษัทให้มีความโปร่งใส เชื่อถือได้และถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจน
กากับดูแลบริษัทให้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิถกู ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีเพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทในการนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีรวมถึงเสนอคณะกรรมการเพื่อ
แต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบภายใน ตลอดปี ที่ผา่ นมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างอิสระไม่มี
ข้อจากัดในการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนได้รบั ความร่วมมืออย่างดี ทัง้ จากผูบ้ ริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รว่ มประชุมกับผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายบริหารของบริษัทรวม 4 ครัง้ เพื่อพิจารณา
และให้ความเห็นชอบต่องบการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสาหรับ
งวดสามเดือน หกเดือน และเก้าเดือน สาหรับปี 2563 รวมทัง้ รายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง และประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบ
ภายใน 2 ครัง้ เพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบประจาปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีระบบตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่ดี โดยการประชุมทุกครัง้ มีกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยเป็ นจานวน 3 ใน 4 ท่าน และได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ และได้รายงานการสอบ
ทานในเรือ่ งดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็ นที่เรียบร้อยครบถ้วนแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ได้ให้
ความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดาเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปั ญหาหรือ
ข้อบกพร่องของการดาเนินงานที่เป็ นสาระสาคัญ นอกจากนี ้ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงิน
ของบริษัทโอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) รวมทัง้ รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง สาหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว
11.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี –
11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัทได้ว่าจ้างผูต้ รวจสอบอิสระจากภายนอก คือ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส จากัด โดยมีนางสาวพิมวดี
พันธุมโกมล ทาหน้าที่หวั หน้างานผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการ
ตรวจสอบภายในในอุตสาหกรรม ที่มีลกั ษณะเดียวกับบริษัท มาเป็ นระยะเวลากว่า 16 ปี และเคยเข้ารับการอบรมใน
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หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสม
เพียงพอ
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3
(2) หน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ภายใต้การดาเนินงานของเลขานุการบริษัท
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12. รายการระหว่างกัน
บริษัทมีรายการระหว่างกันซึง่ เป็ นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่มีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทจะ
จัดทาข้อมูลและประเมินรายการดังกล่าวว่าเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสาคัญตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท จะจัดให้มีการพิจารณาอนุมตั ิโดยคณะกรรมการ และ/หรือผูถ้ ือหุน้
(แล้วแต่กรณี)
ในปี 2563 บริษัทมีรายการระหว่างกัน หรือ รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย
ชื่อกิจการ
บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซีย่ งไฮ้) จากัด
บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย จากัด
บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวติ จากัด
บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี ้ จากัด
บริษัท สยามเมล์ออเดอร์เฮาส์ จากัด
บริษัท กลุม่ ไทยสมุทร (ประเทศไทย) จากัด
ผูบ้ ริหารสาคัญ

ประเภทธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์
นาเข้าและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทย่อย
เครือ่ งแก้วในประเทศจีน
ดาเนินกิจกรรมทางการตลาด บริษัทย่อย
ในประเทศอินเดีย
วิจยั พัฒนาและจาหน่าย
บริษัทย่อย
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
ประกันชีวติ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และมีผถู้ ือหุน้
และกรรมการร่วมกัน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มีผถู้ ือหุน้ ร่วมกัน
จาหน่ายอุปกรณ์สานักงาน
มีผถู้ ือหุน้ ร่วมกัน
และวัสดุสนิ ้ เปลือง
ให้บริการทางกฎหมาย
มีผถู้ ือหุน้ และกรรมการร่วมกัน
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบ
การวางแผนสั่งการและควบคุม
กิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่
ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ นีร้ วมถึง
กรรมการของกลุม่ บริษัท (ไม่วา่ จะทา
หน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
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13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท
งบกำรเงินรวม
สินทรั พย์

2563
จำนวนเงิน
ร้ อยละ

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั

2562
จำนวนเงิน
ร้ อยละ

2561
จำนวนเงิน
ร้ อยละ

2563
จำนวนเงิน
ร้ อยละ

2562
จำนวนเงิน
ร้ อยละ

2561
จำนวนเงิน
ร้ อยละ

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

102,676

2.98

51,293

1.59

90,246

2.76

88,469

2.57

13,691

0.43

32,049

0.99

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่

155,949

4.53

267,936

8.30

227,428

6.96

156,048

4.54

268,636

8.38

240,165

7.45

-

-

-

-

-

-

3,500

0.10

10,000

0.31

6,500

0.20

911,420

26.50

1,003,748

31.08

997,503

30.54

911,366

26.50

1,003,532

31.29

994,226

30.84

เงินให้กยู้ ื มระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิม่ ค้างรับ

16,564

0.48

11,303

0.35

18,131

0.56

16,564

0.48

11,303

0.35

18,131

0.56

สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์

-

-

4,859

0.15

-

-

-

-

4,859

0.15

-

-

สิ นทรัพย์หมุนเวี ยนอืน่

5,194

0.15

3,632

0.11

2,697

0.08

3,685

0.11

3,576

0.11

2,689

0.08

1,191,803

34.65

1,342,771

41.58

1,336,005

40.91

1,179,632

34.31

1,315,597

41.03

1,293,760

40.13

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

-

-

-

6,000

0.17

6,000

0.19

6,000

0.19

2,196,391

63.87

1,859,215

57.98

1,895,985

58.81

-

38,859

1.13

-

-

-

-

19,268

0.59

16,944

0.49

19,078

0.59

18,570

0.58

3,135

0.10

-

-

-

-

-

-

0.25

11,165

0.34

824

0.02

6,833

0.21

9,531

0.30

-

-

2,196,414

63.85

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

38,859

1.13

-

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

10,998

0.32

18,168

0.56

13

0.00

807

0.02

1,669

0.05

8,116

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวี ยนอืน่

1,859,348

57.58

1,896,344

58.06

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

2,247,953

65.35

1,886,439

58.42

1,929,912

59.09

2,259,018

65.69

1,891,126

58.97

1,930,086

59.87

รวมสินทรั พย์

3,439,756

100.00

3,229,210

100.00

3,265,917

100.00

3,438,650

100.00

3,206,723

100.00

3,223,846

100.00
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บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท
งบกำรเงินรวม
หนีส้ นิ และส่วนของผู้ ถือหุ้น

2563
จำนวนเงิน

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั

2562
ร้ อยละ

จำนวนเงิน

2561
ร้ อยละ

จำนวนเงิน

2563
ร้ อยละ

จำนวนเงิน

2562
ร้ อยละ

จำนวนเงิน

2561
ร้ อยละ

จำนวนเงิน

ร้ อยละ

หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

790,000

22.97

655,000

20.28

585,000

17.91

790,000

22.97

655,000

20.43

585,000

18.15

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

193,547

5.63

269,423

8.34

320,673

9.82

195,271

5.68

261,869

8.17

292,899

9.09

-

-

35,892

1.11

182,340

5.58

-

-

35,892

1.12

182,340

5.66

ชาระภายในหนึ่งปี

19,344

0.56

-

-

-

-

19,344

0.56

-

-

-

-

หนี้สินหมุนเวีย นอื่น

2,038

0.06

5,867

0.18

5,434

0.17

1,821

0.05

7,030

0.22

3,554

0.11

1,004,929

29.22

966,182

29.92

1,093,447

33.48

1,006,436

29.27

959,791

29.93

1,063,793

33.00

300,000

8.72

66,400

2.06

3,033

0.09

300,000

8.72

66,400

2.07

3,033

0.09

ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

16,057

0.47

-

-

-

-

16,057

0.47

-

-

-

-

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

188,960

5.49

194,212

6.01

198,273

6.07

188,960

5.50

194,212

6.06

198,273

6.15

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

96,059

2.79

129,594

4.01

98,052

3.00

96,059

2.79

129,594

4.04

98,052

3.04

601,076

17.47

390,206

12.08

299,358

9.17

601,076

17.48

390,206

12.17

299,358

9.29

1,606,005

46.69

1,356,388

42.00

1,392,805

42.65

1,607,512

46.75

1,349,997

42.10

1,363,151

42.28

500,000

14.54

500,000

15.48

500,000

15.31

500,000

14.54

500,000

15.59

500,000

15.51

213,307

6.20

213,307

6.61

213,307

6.53

213,307

6.20

213,307

6.65

213,307

6.62

302,807

8.80

302,807

9.38

302,807

9.27

302,807

8.81

302,807

9.44

302,807

9.39

รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผู้ ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 50,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุน้ สามัญ 21,330,715 หุน้
มูลค่าที่ไ ด้รบั ชาระแล้วหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย

50,000

1.45

50,000

1.55

50,000

1.53

50,000

1.45

50,000

1.56

50,000

1.55

536,870

15.61

783,967

24.28

781,356

23.92

532,160

15.48

764,604

23.84

768,573

23.84

730,767

21.24

522,741

16.19

525,642

16.09

732,864

21.31

526,008

16.40

526,008

16.32

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น

1,833,751

53.31

1,872,822

58.00

1,873,112

57.35

1,831,138

53.25

1,856,726

57.90

1,860,695

57.72

รวมหนีส้ นิ และส่วนของผู้ ถือหุ้น

3,439,756

100.00

3,229,210

100.00

3,265,917

100.00

3,438,650

100.00

3,206,723

100.00

3,223,846

100.00

ยังไม่ไ ด้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
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บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท
งบกำรเงินรวม
2563

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั

2562

2561

2563

2562

2561

จำนวนเงิน

ร้ อยละ

จำนวนเงิน

ร้ อยละ

จำนวนเงิน

ร้ อยละ

จำนวนเงิน

ร้ อยละ

จำนวนเงิน

ร้ อยละ

จำนวนเงิน

ร้ อยละ

1,111,675

99.61

1,867,208

98.36

2,020,632

99.48

1,107,597

98.76

1,824,700

98.32

1,924,681

99.46

รำยได้
รายได้จากการขาย
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ย นเงินตราต่างประเทศ

-

0.00

21,691

1.14

6,666

0.33

-

0.00

21,891

1.18

6,726

0.35

รายได้เงินปันผล

-

0.00

-

0.00

-

0.00

9,655

0.86

-

0.00

-

0.00

4,321

0.39

9,535

0.50

3,796

0.19

4,259

0.38

9,262

0.50

3,707

0.19

1,115,996

100.00

1,898,434

100.00

2,031,094

100.00

1,121,511

100.00

1,855,853

100.00

1,935,114

100.00

ต้นทุนขาย

706,373

63.30

1,242,086

65.43

1,365,730

67.24

704,319

62.80

1,227,017

66.12

1,318,120

68.12

ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชัว่ คราว

206,423

18.50

123,345

6.50

75,925

3.74

206,423

18.41

123,345

6.65

75,925

3.92

50,794

4.55

9,711

0.51

32,626

1.61

50,794

4.53

9,711

0.52

32,626

1.69

ค่าใช้จ่ายในการขาย

227,476

20.38

311,033

16.38

347,256

17.10

227,872

20.32

304,671

16.42

327,281

16.91

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

144,915

12.99

173,162

9.12

149,147

7.34

139,506

12.44

161,158

8.68

139,303

7.20

59,285

5.31

-

0.00

-

0.00

58,570

5.22

-

0.00

-

0.00

รวมค่ำใช้ จ่ำย

1,395,266

125.02

1,859,337

97.94

1,970,684

97.03

1,387,484

123.72

1,825,902

98.39

1,893,255

97.84

กำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมดำเนินงำน

(279,270)

(25.02)

39,097

2.06

60,410

2.97

(265,973)

(23.72)

29,951

1.61

41,859

2.16

รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำย

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ย นเงินตราต่างประเทศ

ต้นทุนทางการเงิน

24,783

2.22

17,734

0.93

19,523

0.96

24,783

2.21

17,734

0.96

19,523

1.01

กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้

(304,053)

(27.24)

21,363

1.13

40,887

2.01

(290,756)

(25.93)

12,217

0.66

22,336

1.15

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

(58,158)

(5.21)

3,229

0.17

16,430

0.81

(59,514)

(5.31)

663

0.04

11,257

0.58

กำไร (ขำดทุน) สุทธิสำหรั บปี

(245,895)

(22.03)

18,134

0.96

24,457

1.20

(231,242)

(20.62)

11,554

0.62

11,079

0.57

206,856

18.54

-

0.00

-

0.00

206,856

18.44

-

0.00

-

0.00

10,957

0.98

(3,364)

(0.18)

-

0.00

10,957

0.98

(3,364)

(0.18)

-

0.00

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการตีราคาที่ดินใหม่-สุทธิจากภาษีเงินได้
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน-สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ย นจากการแปลงค่า
งบการเงิน

1,170

0.10

(2,901)

(0.15)

(1,124)

(0.06)

-

0.00

-

0.00

-

0.00

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรั บปี

218,983

19.62

(6,265)

(0.33)

(1,124)

(0.06)

217,813

19.42

(3,364)

(0.18)

-

0.00

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดรวมสำหรั บปี

(26,912)

(2.41)

11,869

0.63

23,333

1.15

(13,429)

(1.20)

8,190

0.44

11,079

0.57

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)

(11.53)

0.85

1.15

(10.84)

0.54

0.52

จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก (พันหุ้น)

21,331

21,331

21,331

21,331

21,331

21,331
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท
งบกำรเงินรวม
กำไรสะสม

องค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรเป็ น
ทุนทีอ่ อก

ส่ วนเกิน

ทุนสำรอง

และชำระแล้ ว

มูลค่ำหุ้น

ตำมกฎหมำย

รวมองค์ประกอบ
ยังไม่ ได้ จัดสรร

ส่ วนเกินทุนจำก

กำรแปลงค่ำ

อืน่ ของส่ วน

รวมส่ วนของ

กำรตีรำคำทีด่ ิน

งบกำรเงิน

ของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

213,307

302,807

50,000

781,356

526,008

เงินปันผลจ่ าย

-

-

-

(12,159)

-

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

14,770

-

213,307

302,807

50,000

783,967

526,008

(3,267)

เงินปันผลจ่ าย

-

-

-

(12,159)

-

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

(234,938)

206,856

1,170

213,307

302,807

50,000

536,870

732,864

(2,097)

730,767

1,833,751

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(366)

525,642

1,873,112

-

-

(12,159)

(2,901)

(2,901)

11,869

522,741

1,872,822

-

(12,159)

208,026

(26,912)

-

หน่วย : พันบาท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
กำไรสะสม

องค์ประกอบอืน่ ของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรเป็ น

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เงินปันผลจ่ าย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เงินปันผลจ่ าย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ทุนทีอ่ อก

ส่ วนเกิน

ทุนสำรอง

และชำระแล้ ว

มูลค่ำหุ้น

ตำมกฎหมำย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ส่ วนเกินทุนจำก

รวมส่ วนของ

กำรตีรำคำทีด่ ิน

ผู้ถือหุ้น

213,307

302,807

50,000

768,573

526,008

1,860,695

-

-

-

(12,159)

-

(12,159)

-

-

-

8,190

213,307

302,807

50,000

764,604

526,008

1,856,726

-

-

-

(12,159)
(220,285)

206,856

(12,159)
(13,429)

213,307

302,807

50,000

532,160

732,864

1,831,138

50

-

8,190

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท
งบกำรเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี เป็ นเงินสด
รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเผือ่ (โอนกลับ) การลดลงของมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าเคลือ่ นไหวช้าและล้าสมัย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายทีด่ ิน
อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กาไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์ทยี่ งั ไม่เกิดขึ้นจริง
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นจริง
ค่าใช้จ่ายสารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
ต้นทุนทางการเงิน
สินทรั พย์ จำกกำรดำเนินงำน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิม่ ค้างรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
หนีส้ นิ จำกกำรดำเนินงำน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
จ่ายสารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

2562

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
2561

2563

2562

2561

(304,053)

21,363

40,887

(290,756)

12,217

22,336

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

(3,737)
161,152
823
-

24,125
154,958
-

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

(3,737)
160,611
823
-

24,125
154,466
-

5,925
-

11,918
18

9,337
-

5,923
-

11,916
18

9,337
-

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

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

(743)
607
15,244
(258)
19,523

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

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

(743)
607
15,244
(193)
19,523

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

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

2,010
(149,329)
11,342
1,142
(832)

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

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

21,338
(163,931)
11,342
1,143
(792)

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

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

(47,139)
1,759
(20,393)
62,240

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

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

(22,037)
(363)
(20,393)
71,009
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : พันบาท
งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมแก่บริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือ่ ให้กยู้ ืมแก่บริษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปันผล
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
กิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้คา่ ซื้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
กิจกรรมจัดหาเงิน
การได้มาซึ่งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สญ
ั ญาเช่า

2563

2562

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

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

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
2561
772
(245,004)
(4,128)
258
(248,102)

450,000 1,330,000 1,000,000
(315,000) (1,260,000) (525,000)
200,000
100,000
(2,292) (183,081) (240,840)
(19,850)
(12,159)
(12,159) (33,063)
(22,718)
(18,289) (18,905)
277,981
(43,529) 182,192

2563

2562

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

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

2561
2,000
(6,500)
772
(244,990)
(3,790)
193
(252,315)

450,000 1,330,000 1,000,000
(315,000) (1,260,000) (525,000)
200,000
100,000
(2,292) (183,081) (240,840)
(19,850)
(12,159)
(12,159) (33,063)
(22,718)
(18,289) (18,905)
277,981
(43,529) 182,192

1,607
1,159
51,383
51,293
102,676

(261)
(2,855)
(38,953)
90,246
51,293

(26)
(1,064)
(4,760)
95,006
90,246

1,607
74,778
13,691
88,469

(261)
(18,358)
32,049
13,691

(26)
860
31,189
32,049

15,266

14,859

22,312

15,266

14,859

22,312

11,748

-

-

11,748

-

-
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

อัตราส่วนทางการเงิน
งบกำรเงินรวม
2563
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่
วงจรเงินสด

2562

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั

2561

2560

2563

2562

2561

หน่วย
2560

1.19
0.26
(0.01)
6.42
56
1.25
289
5.98
60
285

1.39
0.33
0.12
9.14
39
2.07
174
8.09
44
169

1.22
0.29
0.07
10.37
35
2.52
143
8.34
43
135

1.91
0.50
0.63
10.87
33
2.56
140
8.31
43
130

1.17
0.24
0.01
6.38
56
1.24
289
5.96
60
285

1.37
0.29
0.15
8.63
42
2.05
175
7.99
45
172

1.22
0.26
0.09
8.84
41
2.48
145
7.96
45
141

1.98
0.49
0.63
8.83
41
2.59
139
8.07
45
135

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
36.46
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
(20.18)
อัตรากาไรสุทธิ
(22.03)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
(13.27)

33.48
0.42
0.96
0.97

32.41
2.47
1.20
1.30

34.90
4.13
3.05
3.69

36.41
(19.98)
(20.62)
(12.54)

32.76
(0.07)
0.62
0.62

31.51
1.63
0.57
0.59

33.88
3.98
2.92
3.41

%
%
%
%

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
(8.38)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
(13.77)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
0.33

1.20
2.08
0.58

1.91
3.28
0.64

3.54
6.28
0.71

(8.00)
(13.12)
0.34

0.93
1.60
0.58

1.34
2.27
0.62

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
0.88
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(4.22)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash basis)
(0.13)
* 0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล

0.72
11.29
0.60
67.05

0.74
11.03
0.21
49.72

0.62
11.25
1.38
50.11

0.88
(3.66)
0.11
* 0.00

0.73
10.75
0.70
105.23

0.73
10.06
0.24
109.75

*เพือ่ เสนอทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
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3.34 %
5.86 %
0.70 เท่า

0.60
10.94
1.32
54.07

เท่า
เท่า
เท่า
%

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
สรุ ปผลการดาเนินงานสาหรับงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในปี 2563 บริษัทโอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีรายได้รวมจานวน 1,116.00 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 41.21 เมื่อเทียบกับปี ก่อน บริษัทมีรายได้จากการขายรวมจานวน 1,111.68 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.46
โดยบริษัทเผชิญความท้าทายทัง้ จากวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 มาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดที่ประกาศใช้ในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหยุดชะงัก ความต้องการสินค้าใน
ตลาดมีปริมาณลดลง ประกอบกับปั ญหาขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ บริษัทจึงมีรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศลดลง
ร้อยละ 43.10 ในขณะที่รายได้จากการขายในประเทศลดลงร้อยละ 33.19 สัดส่วนการขายสินค้าในประเทศคิดเป็ นร้อยละ
29.82 และตลาดต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 70.18 บริษัทมีรายได้อื่นจานวน 4.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรับรูร้ ายได้
ค่าแม่พิมพ์ รายได้คา่ ขนส่ง และรายได้จากการขายเศษวัสดุและอุปกรณ์ที่เสือ่ มสภาพ
บริษัทมีอตั รากาไรขัน้ ต้นคิดเป็ นร้อยละ 36.46 ของยอดขาย เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนซึ่งมีอตั ราร้อยละ 33.48 เนื่องจาก
ต้นทุนพลังงานที่ลดลงและประสิทธิ ภาพการผลิตที่ดีขึน้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจานวน 1,395.27 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
24.96 จากการควบคุมค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมี ค่าใช้จ่ายระงับสายการผลิตชั่วคราวระหว่างปี เพิ่มขึน้
ประกอบกับ รายการปรับปรุ งอัตราค่าชดเชยแรงงาน ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุน สุทธิ จานวน 245.89 ล้านบาท คิดเป็ น
ขาดทุนต่อหุน้ 11.53 บาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ปี 2563
(ล้านบาท)
1,111.68
331.45
780.23
4.32
1,116.00
706.37
206.42
50.79
227.48
144.92
59.29
1,395.27
(279.27)
24.78

รายได้จากการขาย
- ขายในประเทศ
- ขายต่างประเทศ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยจากการระงับการผลิตชั่วคราว
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
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ปี 2562
เปลี่ยนแปลง
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
1,867.21
(40.46)
496.09
(33.19)
1,371.12
(43.10)
21.69
(100.00)
9.53
(54.68)
1,898.43
(41.21)
1,242.09
(43.13)
123.35
67.35
9.71
423.06
311.03
(26.86)
173.16
(16.31)
100.00
1,859.34
(24.96)
39.09
(814.30)
17.73
39.75

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
ปี 2563
(ล้านบาท)
(304.05)
(58.16)
(245.89)
218.98
(26.91)
(11.53)

กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี , สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

ปี 2562
เปลี่ยนแปลง
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
21.36
(1,523.27)
3.23
(1,901.11)
18.13
(1,455.99)
(6.26)
3,595.34
11.87
(326.71)
0.85
(1,456.47)

 ต้นทุนขาย
บริษัทมีตน้ ทุนขายรวมจานวน 706.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.13 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ตามยอดจาหน่ายและต้นทุน
พลังงานที่ลดลงระหว่างปี
 ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว
บริษัทมีค่าใช้จ่ายระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบารุ งเตาหลอมและบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับการขาย
จานวน 206.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 67.35 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
โดยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ทาหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งการหยุดสายการผลิต
ชั่วคราวสาหรับเตาหลอมแก้วคริสตัลลีน (“เตาหลอม C”) และเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (“เตาหลอม B”) เพื่อซ่อมบารุง
เตาหลอมตามแผนงานและบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับการขาย โดยการหยุดสายการผลิตชั่วคราวได้เริม่
ดาเนินการตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ทัง้ นีก้ ารหยุดสายการผลิตดังกล่าว ไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าแต่อย่างใด
 ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
บริษัทมีผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า จานวน 50.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 423.06 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
โดยเป็ นการตัง้ ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า วัตถุดิบที่เสื่อมสภาพ เศษแก้วคริสตัลลีนส่วนเกินจากการผลิต การปรับลด
มูลค่าสินค้าสาเร็จรูปคงเหลือ และอะไหล่ที่เสือ่ มสภาพและค้างนาน
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 227.48 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.86 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจานวน 144.92
ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 16.31 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงและการควบคุม ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน และในปี 2562 บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มจากรายการปรับปรุ งอัตราค่าชดเชยแรงงานสาหรับพนักงาน
เกษี ยณอายุตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน เป็ นจานวนเงิน 22.87 ล้านบาท
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 59.29 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 100.00 จากการ
ทาสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
 ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทมีตน้ ทุนทางการเงินจานวน 24.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 39.75 เนื่องจากการดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมที่เพิ่มขึน้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

 กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษีเงินได้
บริษัทมีผลกาไรเบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษี เงินได้ จานวน 218.98 ล้านบาท กาไรเพิ่มขึน้ จานวน 225.24 ล้านบาท จากผล
กาไรจากการตีราคาที่ดินใหม่และผลต่างจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปี 2563

ปี 2562

เปลี่ยนแปลง

(ล้านบาท)
1,191.80

(ล้านบาท)
1,342.80

(ร้อยละ)
(11.25)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,248.00

1,886.40

19.17

รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ หมุนเวียน

3,439.80

3,229.20

6.52

1,004.90

966.20

4.01

601.10

390.20

54.05

รวมหนีส้ นิ

1,606.00

1,356.40

18.40

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

1,833.80

1,872.80

(2.08)

รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุน้

3,439.80

3,229.20

6.52

สินทรัพย์หมุนเวียน

หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน

 สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 3,439.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.52 จากรายการดังต่อไปนี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ ร้อยละ 100.18 เนื่องจากการเงินกูย้ ืมระยะสัน้ และการเบิกเงิน
กูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ เพื่อ บริหารจัดการกระแสเงินสดรับจากการดาเนินงาน ใช้ในการลงทุนใน
สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปั นผลในระหว่างปี
- ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น ลดลงร้อยละ 41.80 ตามมูลค่าขายสินค้าที่ลดลง และเงินทดรองจ่ายล่วงหน้า
ค่าซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ที่ลดลง
- สินค้าคงเหลือ ลดลงร้อยละ 9.20 เนื่องจากการลดกาลังการผลิตสินค้าสาเร็จรูป และพิจารณาตัง้ ค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าสินค้าเพิ่มขึน้ ในระหว่างปี
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 18.13 เนื่องจากผลกาไรจากการตีราคาที่ดินใหม่ และผลสุทธิของ
การคิดค่าเสือ่ มราคา และการลงทุนเพิ่มในเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในระหว่างปี
- สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ เพิ่มขึน้ 38.86 ล้านบาท จากการรับรูร้ ายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 16 เรือ่ งสัญญาเช่า
 หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีส้ ินรวม 1,606.00 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 18.40 จากเงินกูย้ ืมระยะสัน้
และระยะยาวที่เพิ่มขึน้ และการรับรูห้ นีส้ ินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรือ่ ง
สัญญาเช่า
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

 ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 1,833.80 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.08 จากผลสุทธิระหว่างการรับรูผ้ ลขาดทุนสาหรับปี เงิน
ปั นผลจ่าย ผลกาไรจากการตีราคาที่ดินใหม่และผลต่างจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
ความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
ความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ความสามารถในการดารงสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อายุเฉลีย่ ของลูกหนีก้ ารค้า
อายุเฉลีย่ ของสินค้าคงเหลือ
อายุเฉลีย่ ของเจ้าหนีก้ ารค้า
วงจรเงินสด
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน

หน่วย
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท/หุน้
หน่วย
ร้อยละ
หน่วย
เท่า
เท่า
วัน
วัน
วัน
วัน
หน่วย
เท่า
เท่า
เท่า

ม.ค. – ธ.ค. 2563 ม.ค. – ธ.ค. 2562
36.46
33.48
(20.18)
0.42
(22.03)
0.96
(13.27)
0.97
(11.53)
0.85
ม.ค. – ธ.ค. 2563 ม.ค. – ธ.ค. 2562
(8.38)
1.20
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2562
1.19
1.39
0.26
0.34
56
39
289
174
60
44
285
169
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2562
0.88
0.72
(4.22)
11.29
(0.13)
0.60

จากอัตราส่วนแสดงความสามารถในการดารงสภาพคล่องและอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินพบว่า
บริษั ท ยัง คงมี สภาพคล่อ งที่ ดี และมี ค วามสามารถในการช าระดอกเบี ย้ และภาระผูก พัน ทางการเงิ น ได้เป็ น อย่างดี
นอกจากนีบ้ ริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงินภายในประเทศ
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การเปิ ดเผยข้อมูลและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับปี 2563
1. การดาเนินงาน
 กระทบ ไม่กระทบ
 ความต้องการสินค้าและบริการ
การระบาดของโรคในกลุม่ พนักงาน
 การเปลีย่ นแปลงแผนงานหรือเป้าหมายที่เคยรายงาน  ห่วงโซ่อปุ ทาน (เช่น ผลกระทบจากคูค่ า้ ที่ได้รบั
 การปิ ดหรือหยุดดาเนินงาน (halting of operations) ผลกระทบจาก COVID-19 การขาดแคลนวัตถุดิบจากผ้สง่
 ข้อจากัดในการดาเนินงาน (เช่น การ work from
วัตถุดิบ ปั ญหาในการขนส่งวัตถุดิบ/สินค้า) อื่น ๆ
home, แผน BCP ที่ไม่ได้รองรับสถานการณ์ COVID19)
คาอธิบาย
ด้วยวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร
หยุดชะงัก ความต้องการสินค้าในตลาดลดลง ประกอบกับสถานการณ์ที่ผผู้ ลิตท้องถิ่นในประเทศจีนมีกาลังการผลิต
ส่วนเกิ น ส่งผลให้เกิ ดสภาวะสินค้าล้นตลาดและมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุ นแรง ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึงความ
ต้องการสินค้าในตลาดและปริมาณการส่งออกสินค้าที่ลดลง บริษัทจึงพิจารณาหยุดสายการผลิตบางส่วนชั่วคราว
สาหรับเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) และเตาหลอมแก้วคริสตัลลีน (เตาหลอม C) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563
และวันที่ 1 เมษายน 2563 ตามลาดับ คงเหลือสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) ที่ยงั คงดาเนินการ
ผลิตตามปกติ
สาหรับการดาเนินงานในสานักงาน บริษัทได้ประกาศให้พนักงานทางานที่บา้ น (Work From Home) ในเดือนมีนาคม
และเมษายน 2563 เพื่อป้องกันการติดต่อและการแพร่ระบาดของเชือ้ โรค ทัง้ นี ้ บริษัทได้มีการปรับปรุ งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและความปลอดภัยของข้อมูล ทาให้บริษัทสามารถทางานที่
บ้าน (Work From Home) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การเงิน
 กระทบ ไม่กระทบ
ความสามารถในการชาระหนี ้
 สภาพคล่อง
การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาเงินกูแ้ ละหุน้ กู้
 ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล อื่น ๆ
คาอธิบาย
การบริหารสภาพคล่องเป็ นสิ่งที่บริษั ทให้ความสาคัญ ณ 31 มกราคม 2563 บริษัทมีเงินสดจานวน 102.7 ล้านบาท
มีเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จานวน 790.0 ล้านบาท และมีเงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน 300 ล้านบาท ที่ช่วยสนับสนุนการดาเนิน
ธุรกิจและการลงทุนของบริษัท โดยบริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และภาระผูกพันทางการเงินได้เป็ นอย่างดี
สามารถรักษาอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสัญญากูย้ ื มเงินระยะยาวจากสถาบัน
การเงินในประเทศ (อัตราส่วนหนีส้ นิ สุทธิตอ่ ทุน 0.88 เท่า)
สาหรับความสามารถในการจ่ายเงินปั น ผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยคานึงถึงผลประกอบการ
และผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาวเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ได้ตามนัยของ
มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งห้ามมิให้แบ่ง
เงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ า้ มมิให้แบ่งเงินปั น ผล ดังนัน้
ในปี 2563 บริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ 245.89 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2564 จึงเห็นสมควรให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณางดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563

การเปิ ดเผยข้อมูลและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับปี 2563
3. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
 กระทบ ไม่กระทบ
การด้อยค่าของสินทรัพย์
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีทเี่ คยเปิ ดเผยไว้
การได้มาหรือจาหน่ายสินทรัพย์ไปของสินทรัพย์ไม่
การเปลีย่ นแปลงรายจ่ายฝ่ ายทุนที่เคยวางแผนไว้
เป็ นไปตามแผน
 อื่น ๆ
คาอธิบาย
ด้วยผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทมีรายได้รวมจานวน 1,116.00 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 41.21 เมื่อเทียบกับปี ก่อน และมีค่าใช้จ่ายจากการระงับสายการผลิตชั่วคราวระหว่างปี เพิ่มขึน้ ร้อยละ 67.35
อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ประกาศใช้ท่วั ทัง้ องค์กร บริษัทจึงมีค่าใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ 24.96
ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเพียงจานวน 245.89 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุน้ 11.53 บาท
4. ภาระผูกผันตามสัญญา
ความเสีย่ งในสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญา
 การเปลีย่ นแปลงข้อตกลงที่สาคัญ

 กระทบ ไม่กระทบ
บริษัทหรือคูส่ ญ
ั ญาใช้สทิ ธิตามสัญญาในการปลด
เปลือ้ งภาระลูกหนีเ้ ป็ นการชั่วคราว สิทธิเรือ่ งเหตุสดุ วิสยั
หรือสิทธิเลิกสัญญาที่สาคัญ อื่น ๆ

คาอธิบาย
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 บริษัทได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ ในสกุลเงินบาทโดยมี
วงเงินกูย้ ืมจานวน 300 ล้านบาท มีกาหนดชาระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั เบิกเงินกูค้ รัง้ แรก โดยต้องชาระ
ให้เสร็จสิน้ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 โดยมีระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้นเมื่อครบ 7 เดือนนับจากวันเบิก
เงินกูค้ รัง้ แรกและบริษัทต้องจ่ายชาระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือน ส่วนดอกเบีย้ ชาระเป็ นรายเดือนโดยในปี ที่ 1-5 มีดอกเบีย้
ในอัตราดอกเบีย้ MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ และมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับการดารงอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตาม
เงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ ืม
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริษัทได้รบั การอนุมัติให้พักการชาระหนีเ้ งิ นกู้เป็ นระยะเวลาหกเดือนตามมาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่สง่ ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทย โดยให้ชาระเฉพาะดอกเบีย้ และคิดอัตราดอกเบีย้ ต่อปี คงเดิม เมื่อครบระยะเวลาพักการชาระหนี ้
บริษัทต้องชาระหนีต้ ามเงื่อนไขในสัญญาเดิม ทุกประการ โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ต่อมาเมื่อวันที่
23 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รบั การอนุมตั ิให้พกั การชาระหนีเ้ งินกูต้ ่ออีกเป็ นระยะเวลาสิบสองเดือน โดยให้มีผลตัง้ แต่
วันที่ 25 มกราคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวนเงินกูผ้ กู พันตามสัญญาเงินกูย้ ืมมีมลู ค่าคงค้างจานวน 300 ล้านบาท
5. ความเสี่ยงต่อความอยูร่ อดของกิจการ (threats to viability)
 กระทบ ไม่กระทบ
การดาเนินงานต่อเนื่อง
การเปลีย่ นแผนทางธุรกิจเพื่อจัดการต้นทุนในระยะสัน้
ผลกระทบต่อบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและ  อื่น ๆ
บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
คาอธิบาย
หากการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาว ธุรกิจโรงแรม
และร้านอาหาร ไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้อย่างเต็มที่ ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทซึ่งจาหน่ายเครื่องแก้ว
ให้กบั โรงแรม ร้านอาหาร ผับ บาร์ (กลุม่ ลูกค้า Food Services) ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

1. นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
• ประธานกรรมการ
• กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )
64

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหาร
อุตสาหกรรม
 ปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
Georgia Institute of
Technology สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หลักสูตรการอบรม







Role of the
Compensation
Committee (RCC
21/2016)
DCP 88/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
CG Forum 3/2015
“Risk Oversight : High
Priority Roles Of the
Board” หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

สัดส่วน
การถือหุน้ ใน
บริษัท ( % )
ไม่มี

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2557 – ปั จจุบนั

2561 – 2562

2559 – 2561
2558 – 2559

2556 – 2561
2556 – 2560
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ตาแหน่ง
• ประธานกรรมการ
• กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ รองประธาน
คณะกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการ
• กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน
บมจ. โอเชียนกลาส

บจ. มีนาทรานสปอร์ต

บจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

บมจ. ล็อกซเลย์ ไวร์เลส

9.73

เอกสารแนบ 1
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

2. นายกีรติ อัสสกุล
 กรรมการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
อายุ
(ปี )
62

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
University of Southern
Californiaสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
Queen’s University Ontario
แคนาดา


หลักสูตรการอบรม




RCC2/2007
DCP 27/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

สัดส่วน
การถือหุน้ ใน
บริษัท ( % )
9.73*
(ณ 30 ธันวาคม
2563)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2557 – ปั จจุบนั
2557 – 2559
2562 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

3. นายวรกานต์ ชูโต
 กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

67



ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



DCP 99/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ไม่มี

2553 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั
2541 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั
2535 – ปั จจุบนั
2531 – ปั จจุบนั
2527 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั

61

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน

•
•
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการรองเลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. โอเชียนกลาส

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุป๊

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

หอการค้าไทย
บจ. คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
บจ. โอเชี่ยน มารีน่า
บจ. โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี ้

บจ. สยาม เอสเตท
บจ. เกรทฟิ ลด์
บจ. กฤษณ์และสุมาลี
บจ. กลุม่ ไทยสมุทร (ประเทศไทย)
บจ. กีรติ โฮม
บจ. โอเชี่ยน โฮลดิง้
บจ. เซอร์วิสลีสซิ่ง
บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
บมจ. โอเชียนกลาส
บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

9.73

เอกสารแนบ 1
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

4. ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
 กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
อายุ
(ปี )
60

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาการจัดการ
 ปริญญาโท สาขาการจัดการ
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Massachusetts Institute of
Technology สหรัฐอเมริกา


หลักสูตรการอบรม






RCC 7/2008
ACP 19/2007
DCP 88/2007
DAP52/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

สัดส่วน
การถือหุน้ ใน
บริษัท ( % )
ไม่มี

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2549 – ปั จจุบนั

2563 – ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2552 – 2561

2541 – ปั จจุบนั
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ตาแหน่ง
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
• กรรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
• กรรมการนโยบายและกลยุทธ์
• กรรมการผูจ้ ดั การ

ชื่อหน่วยงาน
บมจ. โอเชียนกลาส

บจ. นาราไทย คูซีน
บจ. เทอร์รา เวนเจอร์
บจ. เทอร์ราเวสท์
บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ.อีสเทอร์นสตาร์ เรียลเอสเตท
บมจ.ไทยประกันภัย

บจ. เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์

9.73

เอกสารแนบ 1
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

5. ดร. ธัชพล โปษยานนท์
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
อายุ
(ปี )
55
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ปริญญาเอก สาขา Engineering
Management
ปริญญาโท Engineering
Management
University of Missouri-Rolla
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท Industrial
Management
Central Missouri State University
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม




DCP 120/2009
DAP 68 /2008
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

สัดส่วน
การถือหุน้
ช่วงเวลา
ในบริษัท ( % )
ไม่มี
2548 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
•
•
•
•

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ผูอ้ านวยการ (ประเทศไทย และ
อินโดจีน)
• อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร

2562 – ปั จจุบนั • คณะทางาน

2550 –2562

63

• กรรมการผูจ้ ดั การ

ชื่อหน่วยงาน
บมจ.โอเชียนกลาส
บมจ. บีอีซี เวิลด์
บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิรค์ จากัด
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การ
มหาชน)
• โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์
เพื่อการอุตสาหกรรม, โครงสร้าง
พืน้ ฐานดิจิตอล)
• โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
บจ. ซิสโก้ ซีสเต็มส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

9.73

เอกสารแนบ 1
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

6. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
อายุ
(ปี )
61

คุณวุฒิทางการศึกษา





7. นายแมทธิว กิจโอธาน
 กรรมการอิสระ
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ปริญญาโท Advertising School of
the Art
Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาการจัดการ
Imperial College, University of
London อังกฤษ
ปริญญาตรี สาขา Commerce
University of Toronto แคนาดา

หลักสูตรการอบรม








DCP 88/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

DCP 95/2007
DAP 57/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรวตท.รุน่ ที่ 19
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วน
การถือหุน้
ช่วงเวลา
ในบริษัท ( % )
ไม่มี
2550 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั

ไม่มี

2558 – ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2540 – ปั จจุบนั
2534 – ปั จจุบนั
2534 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
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ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน
บมจ.โอเชียนกลาส

บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
• กรรมการ
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
• นายกกิตติมศักดิ์
บจ. ทีบีดบั บลิวเอ (ประเทศไทย)
• ประธานกรรมการบริหาร
บจ. พธู (1969)
• ประธานกรรมการบริหาร
บจ. ปาทุกา
• ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.โอเชียนกลาส
• กรรมการอิสระ
บจ. บีบีจีไอ
• กรรมการ
บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
• ประธานกรรมการบริษัท
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บมจ. บีอีซี เวิลด์ จากัด
• กรรมการ

9.73

เอกสารแนบ 1
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

8. นายนภัทร อัสสกุล
 กรรมการ
 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
อายุ
(ปี )
44
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9. นางสาวจริยา แสงไชยญา
กรรมการผูจ้ ดั การ
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บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์(RE-CU)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
Babson College สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม Colorado State
University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา
เคมีวิศวกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

การบริหารการท่องเที่ยว
สาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
รุน่ ที่ 3 ประจาปี 2562
การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
 CG Forum 3/2015
“Risk Oversight : High
Priority Roles Of the
Board” ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
 DCP 31/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
 AI & IOT Summit
ประจาปี 2563
สมาคมผูใ้ ช้ดิจิทลั ไทย
และกระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
 DCP 258/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย


สัดส่วน
การถือหุน้
ช่วงเวลา
ในบริษัท ( % )
0.44
2545 – ปั จจุบนั
(ณ 30 ธันวาคม
2563)

2557 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั

ไม่มี

2561 – ปั จจุบนั
2560 – 2561
2559 – 2560
2556 – 2559
2562 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
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ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน

• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.โอเชียนกลาส

• กรรมการผูจ้ ดั การ
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ และรักษาการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ การผลิต
• ผูอ้ านวยการบริหารการผลิต
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ

บมจ. โอเชียนกลาส

บจ. แฮนส์ แมนเนจเมนท์
บจ. อาร์ เอ็ม ไอ
บจ. สยามเอสเตท

บจ. คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ้)
บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย

9.73

เอกสารแนบ 1

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

อายุ
(ปี )

10. นางญาดา แอนดาริส
 ผูอ
้ านวยการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
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11. นายเสถียร ศรีใสคา
 ผูอ
้ านวยการบริหาร
บัญชีการเงิน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

54

12. นายอูเดย์ แชงการ์ เวอร์มา
 ผูอ
้ านวยการบริหาร
พัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจาหน่าย

48

13. นายกฤษณะ ไพโรจน์
 ผูอ
้ านวยการบริหาร การผลิต

44

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สาขาวิชาธุรกิจ
การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง








ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)
Louisiana Tech University, LA, USA

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สัดส่วน
การถือหุน้ ใน
บริษัท ( % )
-

-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน

2555 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

• ผูอ้ านวยการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
• กรรมการ

บมจ.โอเชียนกลาส
บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ้)

2559 – ปั จจุบนั

• ผูอ้ านวยการบริหาร บัญชีการเงิน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ ายปฏิ บัติ ก าร
ต่างประเทศ

บมจ. โอเชียนกลาส

2562 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2544 – 2558

-

2559 – ปั จจุบนั

-

2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2561 – 2562
2560 – 2561
2557 – 2560
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• ผูอ้ านวยการบริหาร พัฒนาลูกค้าและ
ช่องทางจัดจาหน่าย
• กรรมการ
• กรรมการ
• ผูอ้ านวยการบริหาร การผลิต
• ผูอ้ านวยการ การผลิต
• ผูจ้ ดั การส่วนการผลิต และรักษาการ
ผูอ้ านวยการ สายงานการผลิต
• ผูจ้ ดั การส่วนการผลิต

บจ. คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ้)
บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จากัด
TBC-Ball Beverage Can Holding
(Hong Kong), TBC-Ball Beverage Can
Vietnam (Vietnam)
บมจ. โอเชียนกลาส
บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ้)
บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย
บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)

9.73

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

เลขานุการบริษัท
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
นางรักดี ภักดีชมุ พล
 เลขานุการบริษัท และผูจ
้ ดั การบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี )
46 การศึกษา
 ปริญญาโท สาขาวิชาการกากับดูแลกิจการ
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรม
 How to Develop Risk Management
Plan (HRP 11/2559)
 Effective Minutes Taking (EMT 31/2558)
 Company Reporting (CRP 8/2558)
 Board Reporting (BRP 17/2558)
 Company Secretary (CSP 55/2557)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Fundamental Practice for Corporate
Secretary (2553)
สมาคมบริษัทจดทะเบียน

สัดส่วนการถือ
หุน้ ในบริษัท
ช่วงเวลา
2558 – ปั จจุบนั
2557 – 2558
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ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน
เลขานุ ก ารบริษั ท และผู้จัด การบริห าร
บมจ. โอเชียนกลาส
ความเสี่ยงองค์กร
ผูช้ ว่ ยเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุก ารของบริษั ท จะต้อ งปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต ามที่ ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมี ผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดงั นี ้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้

•

ทะเบียนกรรมการ

•

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษัท

•

หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา
89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั รายงานนัน้
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด ได้แก่
•

ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ดิ า้ นการกากับดูแลในการดาเนินกิจกรรม
ของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย

•

ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้

•

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้

•

ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแ ล เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูล การรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและ
สาธารณชนให้ถกู ต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
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9.73

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

2. ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัท โอเชียนกลาส
จากัด (มหาชน)
1. นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
2. นายกีรติ อัสสกุล
3. นายวรกานต์ ชูโต
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
5. นายธัชพล โปษยานนท์
6. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล
7. นายแมทธิว กิจโอธาน
8. นายนภัทร อัสสกุล
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา
10. นางญาดา แอนดาริส1
11. นายเสถียร ศรีใสคา
12. นายอูเดย์ แชงการ์ เวอร์มา
13. นายกฤษณะ ไพโรจน์

X
/
/
/
/
/
/
/
//
E
E
E
E

บจ.โอเชียนกลาส
เทรดดิง้ (เซียงไฮ้)
/
/
X
/
-

บริษัทย่อย
บจ.โอเชียนกลาส
เทรดดิง้ (อินเดีย)
/
/
/
-

บจ.คริสตัล เคลียร์
อินโนเวชั่น
/
/
/
-

หมายเหตุ
X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร E = ผูบ้ ริหาร

1

นางญาดา แอนดาริส เกษียณอายุงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจะดารงตาแหน่งที่ปรึกษาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
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เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

70

เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
กรรมการบริษัทย่อย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายกีรติ อัสสกุล
นางสาวจริยา แสงไชยญา
นายเสถียร ศรีใสคา
นายอูเดย์ แชงการ์ เวอร์มา
นางญาดา แอนดาริส
Mr. Eddie Chew Sze Hai2
Mr. Tarun Khattar
นางสาวบัวทิพย์ บุณยโตพันธ์

Ocean Glass Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
/
X
/
S
/
-

Ocean Glass Trading
India Private Limited
/
/
/
/
-

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

2

Mr. Eddie Chew Sze Hai เกษียณอายุงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท คริสตัล เคลียร์
อินโนเวชั่น จากัด
/
/
/
/

เอกสารแนบ 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
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เอกสารแนบ 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จากัด
คุณวุฒิทางการศึกษา / การ
ฝึ กอบรม

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
นางสาวพิมวดี พันธุมโกมล
 หุน
้ ส่วนแผนกทีป่ รึกษาการ
บริหารธุรกิจ บริษัท อีวาย
คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส
จากัด













ประสบการณ์การทางาน

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

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท
เซอร์วิสเซส จากัด

2553 - 2559

กรรมการบริหาร

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด

2552 - 2553

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
บริหาร

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด

2. ผู้ปฏิบัตงิ านด้านการกากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานตาม
กฎเกณฑ์ โดยจะรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การ ประวัติของผูป้ ฏิบตั ิงานปรากฏตามเอกสารแนบ 1
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
บริษัทแสดงราคาทรัพย์สนิ ด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซึง่ ผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการ
ไว้และจะทบทวนการประเมินทุกๆ 3 ปี
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ประเมินราคาที่ดินใหม่ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล
(ประเทศไทย) จากัด) บริษัทได้บนั ทึกมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน จานวน 938 ล้านบาท ซึ่งที่ดินมีราคาทุนเดิม 22 ล้านบาท
และมี ส่ว นเกิ น ทุน จากการตี ราคาที่ ดิ น 916 ล้า นบาท มูล ค่ า ยุติ ธ รรมของที่ ดิ น ใช้เทคนิ ค การประเมิ น มูล ค่า จากวิ ธี
เปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดในการวัดมูลค่ายุติ ธรรม โดยนาราคาขายของที่ดินที่เปรียบเทียบกันได้ในบริเวณใกล้เคียงกัน
มาปรับปรุงด้วยความแตกต่างของคุณสมบัตสิ าคัญ เช่น ขนาดของอสังหาริมทรัพย์ สถานที่ตงั้ และรูปร่างของที่ดิน ซึง่ ถือ
เป็ นการจัดลาดับชัน้ ของการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 2
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษั ท โอเชี ย นกลาส จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้ว ยกรรมการอิ ส ระซึ่ ง เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงิน และการบริหารองค์กร จานวน 4 ท่าน ได้แก่
1.
2.
3.
4.

นายวรกานต์ ชูโต
ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
ดร. ธัชพล โปษยานนท์
นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางรักดี ภักดีชมุ พล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทกาหนดซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทาน
ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย รวมทัง้ เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในรวม
ทัง้ สิน้ 4 ครัง้ สรุปสาระสาคัญของการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดงั นี ้
1) พิจารณางบการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สาหรับงวดสามเดือน หกเดือน และเก้าเดือน สาหรับปี 2563 ซึ่งได้รบั การ
สอบทานจากผูส้ อบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินและข้อมูลทาง
การเงินดังกล่าว
2) ร่วมประชุมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนยั สาคัญครบถ้วน และ
สามารถบริหารความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) กากับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็ นไปตามแผนงานที่ได้รบั อนุมตั ิและประเมินผลการ
ตรวจสอบร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน รวมถึงประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน ซึ่งได้เสนอแนะให้ฝ่ ายบริหารดาเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยในรอบปี 2563 มีการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในดังนี ้
ก. กระบวนการผลิต
ข. กระบวนการขายผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิ ภาพเพียงพอในการดาเนิน
ธุรกิจ และไม่พบประเด็นปั ญหาหรือข้อบกพร่องของการดาเนินงานที่เป็ นสาระสาคัญ
4) พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 นายวรกานต์ ชูโต ดร.ธัชพล โปษยานนท์ และนายชัยประนิน
วิสทุ ธิผล เข้าร่วมประชุม จานวน 4 ครัง้ ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมประชุม 3 ครัง้
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงิน สาหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รบั
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความ
เพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ ความเป็ นอิสระ และคุณสมบัติ
ของผู้ส อบบัญ ชี ต ามระเบี ย บข้อ บัง คับ ของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษั ท เพื่อนาเสนอต่อที่ป ระชุมผูถ้ ื อหุน้ พิ จารณาแต่งตั้ง
นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9169 นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
4752 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสตู ร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9393 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทสาหรับปี 2564
และในกรณี ที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

(นายวรกานต์ ชูโต)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
24 กุมภาพันธ์ 2564
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เอกสารแนบ 6

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการสรร
หาฯ”) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1.

นายชัชวิน

เจริญรัชต์ภาคย์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.

นายจักรี

ฉันท์เรืองวณิชย์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.

นายนภัทร

อัสสกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางญาดา แอนดาริส เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยให้คณะกรรมการบริษัทดาเนินการเพื่อให้
(ก) บริษั ทมีขนาดของคณะกรรมการบริษัทที่ เหมาะสม และประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณ วุฒิ หลากหลาย
เพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
(ข) บริษัทมีนโยบายการกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงมีแนวทางปฏิบตั ิในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การ ที่เป็ นธรรมและเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคคลดังกล่าวที่มีคณ
ุ สมบัติที่
ต้องการให้คงอยูแ่ ละปฏิบตั ิงานเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัด การประชุ ม รวมทั้ง สิ น้ 5 ครัง้ ซึ่ ง กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เข้าร่วมประชุม 4 ครัง้ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาฯ พอสรุปได้ดงั นี ้
1. ในการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 มี ก รรมการบริษั ท ที่ ค รบวาระต้อ งออกจากต าแหน่งตาม
ข้อบังคับของบริษัทจานวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวจริยา แสงไชยญา นายนภัทร อัสสกุล และนายวรกานต์ ชูโต เนื่องจาก
กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีความรู ค้ วามสามารถ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นคุณประโยชน์ต่อการทางานของ
คณะกรรมการบริษัทตลอดมา และยังคงปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ดีต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอให้แต่งตัง้
กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาฯ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิให้แต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ
หนึง่
2. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้ค ณะกรรมการบริษั ท เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ให้ค งไว้ด ้ว ย
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และงดจ่ายโบนัสให้กบั คณะกรรมการบริษัท ซึ่งข้อเสนอ
ดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของกรรมการผูจ้ ั ดการ และได้ทา
ข้อ เสนอเกี่ ย วกับ การจ่ า ยโบนัสและการปรับ เพิ่ ม เงิ น เดื อ นของกรรมการผู้จัด การ เสนอต่อ คณะกรรมการบริษั ท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิขอ้ เสนอดังกล่าว
4. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ช่วยจัดทาการประเมินผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่ อให้
คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน
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เอกสารแนบ 6

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

ตลอดช่ วงปี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานผลการปฏิ บัติ งานให้ค ณะกรรมการทราบ และได้รบั
ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์จากคณะกรรมการ

(นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10 กุมภาพันธ์ 2564
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