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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บรษัิท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้เมื่อ พ.ศ. 2522 ดว้ยทนุจดทะเบียน 100 ลา้นบาท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ

ผลติและจ าหนา่ยเครือ่งแกว้ทีใ่ชบ้นโต๊ะอาหาร มีโรงงานตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมบางป ูซึง่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนจาก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่อมาในปี 2536 บริษัทไดแ้ปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และไดเ้ขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ปัจจบุนับรษัิทมีทนุจดทะเบียน 500 ลา้นบาท เป็นทนุช าระแลว้ 213.31 ลา้นบาท 

ธุรกิจหลกัของบรษัิทคือผลติภาชนะเครือ่งแกว้ที่ใชบ้นโต๊ะอาหาร โดยจดัจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศกว่า 

90 ประเทศทั่วโลก ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ Ocean  ส  าหรบัเครื่องแกว้โซดาไลม ์และ Lucaris ส าหรบัเครื่องแกว้คริสตลั

ปลอดสารตะกั่ว (คริสตลัลีน) บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตเครื่องแกว้คณุภาพสงูซึ่งไดร้บัการออกแบบใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ผลติภณัฑแ์กว้ใสและแกว้พิมพล์าย ดว้ยเทคโนโลยีการผลติและเครือ่งจกัรทีท่นัสมยั  

ดา้นการตลาดและการขาย บริษัทแบ่งกลุม่ลกูคา้เปา้หมายเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ลกูคา้ธุรกิจโรงแรม รา้นอาหารและ

เครือ่งดื่ม (Food Service) กลุม่ลกูคา้ปลกีที่ซือ้ไปใชใ้นครวัเรอืน (Retail) และกลุม่ลกูคา้จา้งผลติ ลกูคา้สถาบนัท่ีใชเ้ครื่อง

แกว้เป็นของแจกแถม (B2B)  

1.1 วิสัยทัศน ์ภารกิจ ค่านิยมหลัก และการก าหนดกลยุทธข์องบริษัท 

วิสัยทัศน ์
(Vision) 

โอเชียนกลาสจะเป็นหน่ึงในผู้น าในตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององคก์ร และ
การบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมี
ผลก าไรอยา่งต่อเน่ือง  

ภารกิจ 
(Mission) 

การมอบสนุทรยีภาพในการใชชี้วติผา่นทางผลติภณัฑเ์ครือ่งแกว้คณุภาพด ี

ค่านิยมหลัก 
(Core Value) 

การสรา้งสรรคค์ณุภาพ ความซื่อสตัยส์จุรติ การใหโ้อกาส การเคารพและใหเ้กียรติซึง่กนัและกนั 

เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางและเปา้หมายใหเ้ป็นอนัหนึง่เดียวกนั คณะกรรมการไดก้ าหนดวิสยัทศัน ์ภารกิจ และคา่นิยม

หลกัขององคก์ร วิสัยทัศน ์เป็นตวัก าหนดภาพความมุง่หวงัสงูสดุ ภารกิจ เป็นหลกัปฏิบตัิที่องคก์รจะยดึถือในการด าเนิน

ธุรกิจ ค่านิยมหลัก คือหลกัการรว่มกนัท่ีผูบ้รหิารและพนกังานจะน ามาใชใ้นการด าเนินงานใหบ้รรลเุปา้หมาย โดยกลยทุธ์

ไดร้บัการปรบัเปลี่ยนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยงัคงรกัษาบริบทของ

วิสยัทศันข์องบรษัิท 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทไดท้บทวนวิสยัทศัน ์และเห็นชอบใหก้ าหนดกลยุทธ์โดยมุ่งเนน้การเพิ่มส่วนแบ่ง

ตลาดในตลาดหลกั และขยายตลาดพรอ้มทัง้การกระจายสินคา้ไปยงัตลาดสว่นเพิ่ม เพิ่มช่องทางจดัจ าหนา่ยผา่นช่องทาง

อีคอมเมิรซ์ พรอ้มทัง้สรา้งความตอ้งการสนิคา้ที่มีมลูคา่สงูเพื่อเพิ่มผลก าไร ทัง้นีด้ว้ยวิกฤตการแพรร่ะบาดของเชือ้โรคไวรสั

โคโรนา 2019 สง่ผลใหอ้ตุสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรมและรา้นอาหาร หยดุชะงกั ความตอ้งการสินคา้มีปริมาณลดลง 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจึงปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์โดยมุ่งเนน้พัฒนาช่องทางจ าหน่ายสินคา้ในประเทศผ่าน

ช่องทางอีคอมเมิรซ์  
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บริษัทไดน้ าระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทัง้องคก์ร (Balance Scorecard) มาใช ้โดยจะวดัผลผ่าน

มมุมอง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) มมุมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) 2) มมุมองดา้นลกูคา้ (Customer Perspective) 3) 

มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) และ 4) มุมมองดา้นการเรียนรูแ้ละเติบโต 

(Learning and Growth Perspective) นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดตัวชีว้ัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) 

ของแต่ละหน่วยงานเช่ือมโยงกับการบริหารผลงานตามแผนที่วางไวเ้พื่อก าหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานของ

ผูบ้รหิารและพนกังานระดบัผูจ้ดัการ  

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 5 ปีที่ผ่านมา 

ปี 2559  
 

บรษัิทไดจ้ดัตัง้บรษัิท ครสิตลั เคลยีร ์อินโนเวชั่น จ ากดั เมื่อวนัท่ี 31 สงิหาคม 2559 ดว้ยทนุจด
ทะเบียน 100,000 บาท โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อสรา้งความเขา้ใจความตอ้งการสินคา้ใน
ตลาด พรอ้มทัง้พฒันาช่องทางการจ าหนา่ยสนิคา้ผา่นระบบอีคอมเมิรซ์ 

ปี 2560  แกว้ Lucaris รุน่ “Desire” ไดร้บัรางวลั China Good Design Award ประจ าปี 2560  
ปี 2561  แกว้ Lucaris รุน่ “Desire” ไดร้บัรางวลั iF Design Award ประจ าปี 2561 ซึง่เป็นรางวลัอนัทรง

เกียรติดา้นการออกแบบที่ทั่วโลกตา่งใหก้ารยอมรบั 

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

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

  

http://www.ocean-tableware.com/
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1.3  การประกอบธุรกิจของบริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

 

 บริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องแกว้ส าหรบัใชบ้นโต๊ะอาหาร

ตัง้แต่ ปี 2522 ต่อมาในปี 2549 บริษัทไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้ Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. เพื่อประกอบ

ธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษัทในสาธารณรฐัประชาชนจีน ในปี 2556 บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้ Ocean 

Glass Trading India Private Limited เพื่อพฒันาตลาดและสรา้งเครือข่ายตวัแทนจ าหน่าย และในปี 2559 บริษัทไดจ้ด

ทะเบียนจดัตัง้ บรษัิท ครสิตลั เคลยีร ์อินโนเวชั่น จ ากดั ในประเทศไทยเพื่อการวิจยัและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  

 

  

บริษัท  โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน)

บรษัิท โอเชียนกลาส เทรดดิง้
(เซี่ยงไฮ)้ จ ากดั

บรษัิท โอเชียนกลาส เทรดดิง้
อินเดีย จ ากดั

บรษัิท ครสิตลั เคลยีร ์
อินโนเวชั่น จ ากดั

100% 99.99% 99.99% 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑข์องบริษัททัง้หมดเป็นภาชนะเครื่องแกว้ส าหรบัใชบ้นโต๊ะอาหาร ผลิตโดยอาศยัเทคโนโลยีและเครือ่งจกัร

อนัทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ  ท าใหไ้ดเ้ครื่องแกว้ที่มีคุณภาพสงู โปร่งใส รูปแบบทนัสมยั  เหมาะสมกับการใชง้าน มี

ลวดลายพิมพส์ีที่สวยงามชัดเจน จึงเป็นที่ตอ้งการของตลาด โดยบริษัทไดร้บัการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 

9001:2008 OHSAS 18001:2007 มอก. (TIS)  18001:1999 และ มอก. (TIS) 603-2546 

ผลิตภณัฑเ์ครื่องแกว้ของบริษัทจัดจ าหน่ายภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ Ocean ส าหรบัเครื่องแกว้โซดาไลม ์และ 

LUCARIS ส าหรบัเครื่องแกว้คริสตลัลีนในระดบัพรีเมียม ซึ่งเครื่องหมายการคา้ดงักลา่วไดเ้ป็นที่ยอมรบัจากลกูคา้อย่าง

กวา้งขวางและมีคณุภาพสงูทดัเทียมกบัผูน้  าในตลาดโลก ผลิตภณัฑถ์กูจดัจ าหน่ายโดยทางตรงและผ่านเครือข่ายผูแ้ทน

จ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

ผลิตภณัฑข์องบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภทตามกระบวนการผลิต  

1) Blownware ไดแ้ก่ เครื่องแกว้ที่มีลกัษณะทรงกระบอกกลมยาว หรือทรงเหลี่ยม ขอบแก้วบาง เช่น แกว้น า้  

โถแกว้ ถกูผลติโดยอาศยักระบวนการอดัและเป่าน า้แกว้ (Press & Blow Process) 

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

รองแกว้ ท่ีเขี่ยบหุรี ่แจกนั แกว้เบียร ์เป็นตน้ เครือ่งแกว้ประเภทนีถ้กูผลติโดยกระบวนการอดั (Press Process) 

3) Stemware ไดแ้ก่ เครื่องแกว้ที่มีกา้นเรียวส าหรบัจบั ไม่มีห ูเช่น แกว้ไวน ์แกว้บรั่นดี แกว้แชมเปญ ถกูผลิตโดย

กระบวนการเป่าตวัแกว้และอดัขึน้รูปกา้นแกว้ (Blow & Blow and Press Process) 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
นโยบายและลกัษณะการตลาด 
บรษัิทจ าหนา่ยผลติภณัฑเ์ครือ่งแกว้ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศทั่วโลก ในปี 2563 บรษัิทมีสดัสว่นการจ าหนา่ย

สนิคา้ในประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 29.8 และตลาดตา่งประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 70.2 โดยมีกลุม่ลกูคา้หลกั ไดแ้ก่ 

1. Food Service หรอืลกูคา้ที่ท าธุรกิจบรกิารดา้นอาหารและเครือ่งดืม่ เช่น โรงแรม  และรา้นอาหาร 

2. Retail หรอืลกูคา้ที่ท าธุรกิจคา้ปลกี เช่น  หา้งคา้ปลกีตา่งๆ  

3. Business to Business (B2B) หรอืลกูคา้ที่เป็นบรษัิทหา้งรา้น รวมถึงหนว่ยงานราชการตา่งๆ ซึง่ใชผ้ลติภณัฑ ์

เพื่อสง่เสรมิการขาย หรอืเป็นของขวญั เช่น  บรษัิทเครือ่งดื่ม และธนาคาร 

สภาพการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม 

ด้วยวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้โรคไวรัสโคโรนา 2019 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรมและรา้นอาหาร 

หยุดชะงกั ส่งผลใหค้วามตอ้งการสินคา้ในตลาดลดลง ผูผ้ลิตเครื่องแกว้ที่ใชบ้นโต๊ะอาหารมีสินคา้ที่เหลือจากก าลงัการ

ผลิตสว่นเกินจนเกิดสภาวะสินคา้ลน้ตลาดและมีการแข่งขนัดา้นราคาอย่างรุนแรง ประกอบกบัสถานการณค์่าเงินบาทที่
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ยงัคงแข็งคา่อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหผู้จ้  าหนา่ยรายอื่นน าเขา้สนิคา้เครือ่งแกว้และสนิคา้ทดแทนจากตา่งประเทศมาจ าหนา่ย 

และแยง่ชิงสว่นแบง่ตลาดในกลุม่ลกูคา้บีทบูี และกลุม่ลกูคา้รา้นอาหารขนาดกลาง และขนาดเลก็  

ทัง้นี ้บริษัทยงัคงเดินหนา้ด าเนินกิจกรรมดา้นการตลาดเพื่อสง่เสริมการรบัรูแ้บรนดใ์นตลาดหลกัซึ่งไดแ้ก่ ประเทศ

ไทย จีน อินเดีย เวียดนาม โดยบริษัทเนน้จดักิจกรรมดา้นการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นหลกั ในปี 2563 บริษัท

ไดส้  ารวจระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ที่มีต่อแบรนด ์Ocean ในดา้นผลิตภณัฑ ์กาจดัสง่สินคา้ และการขาย โดยตลาด

ประเทศไทยมีอตัราความพึงพอใจอยู่ที่รอ้ยละ 89.4 ในขณะที่ตลาดต่างประเทศ (จีนและอินเดีย) มีอตัราความพึงพอใจ 

อยูท่ี่รอ้ยละ 70.4 ส  าหรบัแบรนด ์Lucaris การรบัรูข้องแบรนดผ์า่นโซเชียลมีเดีย ใน Facebook ซึง่มีผูต้ิดตาม 240,000 คน 

เพิ่มขึน้ 38,010 คนจากปี 2562 และใน Weibo มีผูต้ิดตามจ านวน 147,000 แสนคน  นอกจากนี ้ผลิตภณัฑช์ุดของขวญั

ส าหรบัเทศกาลปีใหม่ไดร้บัการยอมรบัและสามารถสรา้งยอดขายชุดของขวญัเทศกาลเพิ่มขึน้ 33% เทียบกับช่วงเวลา

เดียวกนัในปี 2562 

การจัดหาผลิตภณัฑ ์

(ก) การจดัหาผลติภณัฑเ์พื่อจ าหนา่ย 

บริษัทตัง้โรงงานอยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ บนพืน้ที่ 82-2-11.5 ไร ่ปัจจุบนั มีเครื่องจกัรหลกั คือ

เตาหลอมแกว้ จ านวน 3 เตา เครือ่งจกัรขึน้รูปแกว้พรอ้มเตาอบแกว้ จ านวน 12 ชดุ (สายการผลติ) โดยเตาหลอมที่ 3  และ

เครื่องจกัรขึน้รูปแกว้ชดุที่ 12 ไดถ้กูติดตัง้เสร็จและเริม่ด าเนินการผลิตจริงในปลายปี 2553 ก าลงัการผลิตรวม ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 เป็นดงันี ้
 

2563 2562 2561 2560 2559 

ก าลังการผลิตจริง (ตัน) 27,094 50,310 54,087 50,154 51,944 

ก าลังการผลิตจริง (ล้านชิน้) 64 121 132 123 126 

หมายเหต ุ    
ในปี 2563 บรษัิทหยดุสายการผลิตบางสว่นชั่วคราวส าหรบัเตาหลอมแกว้โซดาไลม ์(เตาหลอม B) และเตาหลอมแกว้ครสิตลัลีน (เตาหลอม C) 
เม่ือวนัที่ 26 มีนาคม 2563 และวนัที่ 1 เมษายน 2563 ตามล าดบั เพื่อซ่อมบ ารุง และบริหารสินคา้คงเหลือ โดยสายการผลิตเตาหลอมแกว้
โซดาไลม ์(เตาหลอม A) ยงัคงด าเนินการผลิตตามปกติ 

(ข) การจดัหาวตัถดุิบเพื่อผลติ 

วัตถุดิบหลกัของบริษัท ไดแ้ก่ ทรายแก้ว หินปูน และเศษแก้ว สามารถจัดหาไดจ้ากแหล่งวตัถุดิบภายในประเทศและ

ต่างประเทศไดโ้ดยไม่ขาดแคลน  สว่นวตัถดุิบและสารเคมีส  าคญัอื่น เช่น โซดาแอช บริษัทจดัหาจากตวัแทนจ าหน่ายใน

ประเทศหลายรายอยา่งตอ่เนื่อง โดยด าเนินการตามมาตรฐานงานจดัซือ้ทั่วไป     
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(ค) ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม   

บริษัทยึดมั่นและถือเป็นนโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและปลอดภัยในการใช้งาน และส่งผลกระทบ  

ดา้นลบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยที่สดุ ดงันัน้ผูบ้รหิารจึงสนบัสนนุใหพ้นกังานทกุคนในทกุระดบัถือปฏิบตัิตามมาตรฐานคณุภาพ 

ISO 9001:2008 รวมถึงการน าเอาระบบมาตรฐานความปลอดภยัและชีวะอนามยั OHSAS 18001:2007 มาปฏิบตัิใชท้ั่ว

ทัง้องคก์ร นอกจากบริษัทตัง้เป้าหมายในการเป็นเลิศดา้นการผลิตสินคา้และการใหบ้ริการแลว้ บริษัทยงัด าเนินการดว้ย

การค านงึและเอาใจใสใ่นการอนรุกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มโดยบรษัิทไดด้  าเนินการในเรือ่งตอ่ไปนี  ้

• ลดมลภาวะในอากาศและสิง่ปฏิกลูในทกุขบวนการผลติ 

• ลดการใช ้และเพิ่มการน ากลบัมาใชใ้หม ่และการน าไปใชใ้นวตัถปุระสงคอ์ื่นๆ รวมถึงการบรหิารการสญูเสยีตา่งๆ 

• มุง่เนน้เรือ่งความปลอดภยัส าหรบัพนกังานในทกุสถานประกอบการของบรษัิท 

บรษัิทไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 เมื่อวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2559 

2.3 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมม่ี -  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

ความเสีย่งจากการแพรร่ะบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019  
- บรษัิทไดป้ระเมินความเสีย่ง ผลกระทบ และโอกาสที่อาจเกิดจากการแพรร่ะบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 

เพื่อใหบ้รษัิทสามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปภายใตส้ภาวะวิกฤต  

 โดยบริษัทใหค้วามส าคญัต่อสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน คู่คา้ และลกูคา้ โดยบริษัทไดป้ระเมินความ
เสี่ยง เช่น กรณีพนกังานหรือผูใ้กลชิ้ดติดเชือ้ กรณีภาครฐังดกิจกรรม การประกาศสถานการณฉ์กุเฉิน เป็นตน้ และ
จดัท ามาตรการปอ้งกนัเพื่อรองรบัเหตกุารณท์ี่อาจเกิดขึน้ โดยบรษัิทไดเ้ริม่ปฏิบตัิตามแผนในเดือนมีนาคม 2563 เช่น                     
การประกาศหา้มพนกังานเดินทางออกนอกประเทศ หรือเดินทางเขา้ไปในพืน้ที่เสี่ยง การจัดท ามาตรการคดักรอง
บคุคลภายนอกก่อนเขา้พืน้ที่ส  านกังาน และโรงงานผลิตดว้ยการวดัอณุหภมูิและกรอกแบบประเมินความเสี่ยง แจก
เจลแอลกอฮอลล์า้งมือใหก้บัพนกังาน พรอ้มทัง้ประกาศรณรงคใ์หพ้นกังานรักษาสขุอนามยั หมั่นลา้งมือบ่อยๆ โดย
บริษัทไดป้ระกาศใหพ้นกังานท างานที่บา้น (Work From Home) ตัง้แต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อ
ป้องกันการติดต่อและการแพร่ระบาดของเชือ้โรค  ทั้งนี ้บริษัทไดป้รับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพการท างานและความปลอดภยัของขอ้มลู ท าใหพ้นกังานสามารถท างานท่ีบา้น (Work From Home) ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ  

- ความเสีย่งดา้นการตลาด 

 เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้สง่ผลใหค้วามตอ้งการสินคา้ในตลาดมีปริมาณลดลง การขายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศ
ชะลอตวั ฝ่ายบริหารจึงไดด้  าเนินการหยดุสายการผลิตบางส่วนเพื่อลดผลกระทบจากปริมาณสินคา้คงเหลือที่อาจ
เพิ่มขึน้ พรอ้มทัง้ควบคมุคา่ใชจ้่ายภายในบริษัทเพื่อลดผลกระทบจากเหตกุารณด์งักลา่ว 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษัทด าเนินธุรกิจโดยส่งสินคา้ออกจ าหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศท าใหม้ีรายไดเ้ป็นสกุลเงินต่างประเทศ 
โดยมีสกุลเงินดอลลารส์หรฐัเป็นสกุลเงินหลกั  บริษัทจึงป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดย
การท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้เพื่อลดความผนัผวน  

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง  

บริษัทจ าหน่ายสินคา้และจัดหาปัจจัยการผลิตภายใตเ้ง่ือนไขเงินสดและการใหแ้ละรบัสินเช่ือ ทัง้นี ้ภายใต้
วิกฤตเศรษฐกิจจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 บริษัทบริหารจดัการความเสี่ยงดา้นสภาพ
คลอ่งดว้ยความรอบคอบ มีการบริหารลกูหนีแ้ละรกัษาวงเงินสินเช่ือที่มีกบัสถานบนัการเงิน โดยบริษัทยงัคงความสามารถ
ในการหาแหลง่เงินทนุเพื่อจดัสรรเป็นเงินทนุหมนุเวียนใหเ้พียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ 

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเช่ือ 

บริษัทจ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้ง่ือนไขสินเช่ือทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ลกูคา้หรือคูส่ญัญา
ไม่สามารถช าระหนีใ้หแ้ก่บริษัทตามเง่ือนไขที่ตกลงไวเ้มื่อครบก าหนด บริษัทควบคมุความเสี่ยงดงักลา่วโดยก าหนดใหม้ี
นโยบายและขัน้ตอนการพิจารณาสินเช่ือ โดยใหม้ีการวิเคราะหแ์ละทบทวนฐานะทางการเงินของลกูคา้อย่างสม ่าเสมอ 
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เพื่อใหม้ั่นใจวา่บริษัทไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลกูคา้ที่มีประวตัิสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัมีการให้
ลกูคา้วางหลกัประกนัวงเงินสนิเช่ือในรายที่มีความเสีย่งสงู ส าหรบัลกูคา้ตา่งประเทศจะมีการขายภายใตเ้ง่ือนไข L/C   

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ 

เนื่องจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด และ
ธุรกรรมการเงินของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนพุนัธอ์ตัราดอกเบีย้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผู้บริหารสงูสดุของสายงานบญัชี
การเงิน อยา่งไรก็ตาม บรษัิทมีความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้อนัเกิดจากเงินกูย้ืมเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจาก
การแพร่ระบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 ทัง้นี ้หนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอตัรา
ตลาดหรอืมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึง่ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษัิทจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

ความเสีย่งดา้นการผลติ   

วตัถุดิบส่วนใหญ่ที่ใชใ้นการผลิตนัน้ บริษัทจัดหาไดจ้ากแหล่งวตัถดุิบภายในประเทศและจากบริษัทตวัแทน
น าเขา้ ที่ผ่านมาราคาวตัถดุิบมีความผนัผวนในระดบัท่ีควบคมุได ้แต่เนื่องจากการผลิตแกว้มีความตอ้งการใชพ้ลงังานสงู 
ราคาพลงังานโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาก๊าซธรรมชาติและราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจึงสง่ผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทนุการ
ผลิต บริษัทไดต้ระหนกัถึงผลดงักลา่วจึงมีการวางแผนการใชแ้ละการปรบัปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจกัรอย่างต่อเนื่อง 
เนน้กระบวนการประหยดัพลงังานในทกุขัน้ตอนการผลติ ลดจ านวนของเสยี  

นอกจากนีอ้ะไหล่และส่วนประกอบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต้องมีการน าเข้าจากผู้ผลิตใน
ตา่งประเทศ บรษัิทไดม้ีการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องในดา้นความรูแ้ละทกัษะของช่างและวิศวกรท าใหส้ามารถใชง้านอุปกรณ์
และเครือ่งจกัรไดอ้ยา่งเต็มประสทิธิภาพและยืดระยะเวลาการใชง้านไปไดน้านขึน้  
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4. ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพยส์ินถาวรหลัก 

บริษัทมีทรัพย์สินเพื่อใช้ในการผลิตที่ส  าคัญ ได้แก่ ที่ดิน อาคารโรงงาน และเครื่องจักร มีมูลค่าตามบัญชี ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพยส์นิ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินในจงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 41 โฉนด      บรษัิทเป็นเจา้ของ 938.00 ไมม่ีภาระผกูพนั 

2. อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร   บรษัิทเป็นเจา้ของ 185.97 ไมม่ีภาระผกูพนั 

3. เครือ่งจกัรและอปุกรณแ์ละเครือ่งมือ บรษัิทเป็นเจา้ของ 882.67 ไมม่ีภาระผกูพนั 

4. เครือ่งตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณส์ านกังาน บรษัิทเป็นเจา้ของ 9.12 ไมม่ีภาระผกูพนั 

5. ยานพาหนะ บรษัิทเป็นเจา้ของ 5.50 ไมม่ีภาระผกูพนั 

6. เครือ่งจกัรระหวา่งติดตัง้และงานระหวา่งก่อสรา้ง บรษัิทเป็นเจา้ของ 175.15 ไมม่ีภาระผกูพนั 

รวม 2,196.41 
 

4.2 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 

 บรษัิทมีสนิทรพัยท์ี่ไมม่ีตวัตนประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่มีมลูคา่คงเหลอืสทุธิจ านวน 11.00 ลา้นบาท 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บรษัิทมีนโยบายการลงทนุในการผลติ สรา้งตราสนิคา้และการจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑเ์ครือ่งแกว้ รวมทัง้ผลติภณัฑอ์ื่น

ที่ เ ก่ียวเนื่องและสนับสนุนกับเครื่องแก้ว   และสามารถใช้ประโยชน์จากตราสินค้าหรือช่องทางการตลาด  

ที่มีอยูไ่ด ้
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพยข์องบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วน
ของผู้ถอืหุ้น 

  - ไมม่ี - 

 5.2 คดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งมีนัยส าคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้  
  - ไมม่ี - 

 5.3 คดทีี่มิได้เกดิจากการประกอบธุรกิจโดยปกตขิองบริษัท 
  - ไมม่ี – 
 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

(1) ข้อมูลบริษัท 
 ชื่อบริษัท  บรษัิท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 

 ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 75/88-91 ชัน้ 34  อาคารโอเช่ียนทาวเวอร ์2  ถนนสขุมุวิท 19 (ซอยวฒันา)  

    แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 10110 

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

 ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลกัในการผลติและจ าหนา่ยภาชนะเครือ่งแกว้ที่ใชบ้นโต๊ะอาหาร โดยมีการจดั

    จ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 เลขทะเบียนบริษัท 0107536000153 

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

    มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 ทุนช าระแล้ว 213,307,150 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 21,330,715 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท

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

 Email  contact@oceanglass.com , ir@oceanglass.com 

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

    สมทุรปราการ 10280 

    โทรศพัท ์: +66 (0) 2324 0422-4    โทรสาร : +66 (0) 2324 0420 

 ที่ตั้งโชวรู์ม  อโศก (โอเชียนชอป) 

175 อาคารไทยสมทุร  ถนนสขุมุวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา   

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์: +66 (0) 2661 6556 โทรสาร : +66 (0) 2258 0484 

https://www.oceanglass.com/en/
mailto:contact@oceanglass.com
mailto:ir@oceanglass.com
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(2) รายละเอียดของนิติบุคคลทีบ่ริษัทถอืหุน้ทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

  

บริษัท/สถานทีต้ั่ง ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนจด
ทะเบียน 

ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย  

ทุนช าระ
แล้ว 

การถอืหุ้นของบริษัท 

จ านวน 
หุ้น               

สัดส่วน   
(ร้อยละ) 

บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซ่ียงไฮ้) จ ากัด 
Room 1902, Jin Hang Tower, 83 Wan Hang Du 
Road, Jing An District, Shanghai, People’s 
Republic of China  

โทรศพัท ์: +86 (21) 6135 9505   
โทรสาร  : +86 (21) 6135 9428 

น าเขา้และ
จ าหน่าย
ผลติภณัฑ ์
โอเชียนกลาส 

 

USD 
150,000 

 
 

หุน้สามญั 5,636 USD 
150,000 

 

5,636 100.00 

บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อนิเดยี จ ากัด 
574 Third Floor, Main Road, Chirag Delhi, New 
Delhi, India 110017 

โทรศพัท ์: +91 (11) 4183 4111   

ประกอบธุรกิจ
ตา่งๆ ตามท่ี
กฎหมายใน

อินเดียอนญุาต 

INR 
500,000 

 
 

หุน้สามญั 50,000 INR  
500,000 

 
 

49,999 
 

99.99 

บริษัท คริสตัล เคลียร ์อนิโนเวช่ัน จ ากัด 
เลขท่ี 75/88-91 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธุรกิจ
หลกัเพ่ือการ
วิจยัและพฒันา
ผลติภณัฑ ์

บาท 
100,000  

 

หุน้สามญั 20,000 บาท 
100,000 

19,998 99.99 



 
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ                                           แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                     
 

12 
 

(3) ข้อมูลบุคคลอา้งอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 93 ถนนรชัดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์: +66 (0) 2009 9000   

ผู้สอบบัญช ี บริษัท  บริษัท สอบบัญชธีรรมนิติ จ ากัด  

 178 อาคารธรรมนิติ ชัน้ 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซื่อ 

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศพัท ์: +66 (0) 2596 0500  

ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท อวีาย คอรป์อเรท เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

อาคารเลครชัดา ออฟฟิช คอมเพลก็ซ ์ชัน้ท่ี 33 เลขที่ 193/136-137  

 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

 โทรศพัท ์: +66 (0) 2264 0777  โทรสาร : +66 (0) 2264 0789 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จ ากดั  

175  ถนนสขุมุวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์: +66 (0) 2260 5200  โทรสาร : +66 (0) 2260 5204 

บริษัท เสรี มานพ แอนด ์ดอลย์ จ ากัด 

21 ซอยอ านวยวฒัน ์ถนนสทุธิสาร เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์: +66 (0) 2693 2036 โทรสาร : +66 (0) 2693 4189 

 บริษัท อภสิทิธ์ิ แอนด ์อัลลายแอนซ ์จ ากัด 

ชัน้ 9 ยนูิต 907 อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพลก็ซ ์57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 10330  

โทรศพัท ์: +66 (0) 2650 9850 โทรสาร : +66 (0) 2650 9849 

 บริษัท อนิเตอรค์อนตเินนตัล ลีกัล แอนด ์คอนซัลแทนท ์จ ากัด 

80/1 หมู ่4, ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130  

โทรศพัท ์: +66 (0) 96 395 1445 

6.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 

- ไมม่ี - 
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

(1) ทนุจดทะเบียน 500,000,000 บาท 

เรยีกช าระแลว้ 213,307,150 บาท 

เป็นหุน้สามญัจ านวน   21,330,715 หุน้  

มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ   10  บาท 

ตลาดหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 

(2) หลกัทรพัยป์ระเภทอื่นที่มีสทิธิหรอืเง่ือนไขแตกตา่งจากหุน้สามญั 

- ไมม่ี - 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

(1) รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกที่มีรายช่ือปรากฏตามสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น ร้อยละ  

1 บรษัิท โอเช่ียนโฮลดิง้ จ ากดั 7,000,000 32.82  

2 นายกีรติ อสัสกลุ และคูส่มรส 2,076,330 9.73  

3 นายวีรวฒุิ อสัสกลุ และคูส่มรส 1,632,131 7.65  

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

5 นางนสุรา บญัญตัิปิยพจน ์ 517,613 2.43  

6 มลูนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 413,500 1.94 

7 นายสรุพล อสัสกลุ 245,218 1.15  

8 นายนภทัร อสัสกลุ 94,239 0.44  

9 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY 

LIMITED FOR DEPOSITORS 

94,100 0.44  

10 น.ส.สดุารตัน ์วิทยฐานกรณ ์ 32,800 0.15  

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

บริษัท โอเช่ียนโฮลดิง้ จ ากดั มีกลุม่ตระกูลอสัสกุลเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ถือหุน้จ านวน 9,492,792 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 62.45 

ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึง่มีธุรกิจหลกัประเภทประกนัชีวิตและพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

- ไมม่ี - 

7.3  การออกหลักทรัพยอ์ืน่ 

- ไมม่ี - 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว  

เป็นหลกั ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลจะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 45 ซึ่งก าหนดว่าหา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงิน

ประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั โดยไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใน

กรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผล   

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ขอ้มลูการจา่ยเงินปันผลของบรษัิทในช่วง 5 ปีที่ผา่นมามดีงันี ้

ผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 

อัตราก าไร(ขาดทุน) 
ต่อหุ้น (บาท/หุน้) 

อัตราเงนิปันผลต่อหุน้ 
(บาท/หุ้น) 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล
ต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 

2559 4.43 2.22 50 

2560 3.09 1.55 50 

2561 1.15 0.57 50 

2562 0.85 0.57 67 

2563* (11.53) - - 

*หมายเหต ุ : การจา่ย/งดจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปีจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้  
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8 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีคณะผูบ้ริหารเป็นผูด้แูลสายงานหลกั

ไดแ้ก่ 1) สายงานพฒันาลกูคา้และช่องทางจัดจ าหน่าย 2) สายงานการผลิต 3) สายงานบญัชีการเงิน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 4) สายงานทรพัยากรบคุคล  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งด าเนินงานโดยผูใ้หบ้ริการภายนอกและ

รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความช านาญและ

ประสบการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิท กรรมการแตล่ะทา่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดกลยทุธ ์ทิศทาง 

นโยบายและพนัธกิจของบริษัท เพื่อประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสงู

รว่มกนัวางแผนธุรกิจ  และก าหนดกลยทุธ ์รวมถึงการบรหิารความเสีย่ง 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการทัง้สิน้จ านวน 9 ท่าน เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน   

ไมม่ีสว่นรว่มในการบรหิารจ านวน 3 ทา่น และกรรมการอิสระจ านวน 5 ทา่น ซึง่มากกวา่กึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้คณะท าให้

เกิดการถ่วงดลุกนัอยา่งเหมาะสม  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยบคุคลดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายจกัร ีฉนัทเ์รอืงวณิชย ์ ประธานกรรมการ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

2. นายกีรต ิอสัสกลุ กรรมการ  
3. นายวรกานต ์ชโูต กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นายชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์  กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ 

5. นายธชัพล โปษยานนท ์ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

6. นายชยัประนิน วิสทุธิผล  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

7. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ 
8. นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ  

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
9. นางสาวจรยิา แสงไชยญา กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทคือ นายกีรติ อสัสกุล  นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์ นายนภทัร อสัสกุล 

และนางสาวจรยิา แสงไชยญา สองในสีค่นนี ้ลงลายมือช่ือรว่มกนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

บรษัิทแบง่แยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารอยา่งชดัเจน และไดก้ าหนด

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ในหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท โดย

คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ กรรมการแต่ละคนถือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งด ารง

ความเป็นอิสระในการก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานของบรษัิทเป็นไปเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ทัง้นี ้

คณะกรรมการบรษัิทจะแตง่ตัง้กรรมการผูจ้ดัการใหเ้ป็นผูร้บัผิดชอบในการบรหิารงานของบรษัิทตามกลยทุธท์ี่วางไว ้

คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบหลกัดังนี้  

1. ก าหนดและอนมุตัิวิสยัทศัน ์พนัธกิจ อดุมการณ ์จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจของบรษัิท

เพื่อผลประโยชนท์ี่สมดุลและยั่งยืนของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะเพื่อสรา้งความมั่งคั่งใหผู้ถื้อหุน้อย่าง

ตอ่เนื่อง 
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2. ควบคมุใหก้ารบรหิารบรษัิทกระท าไปดว้ยความสจุรติเที่ยงตรง เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของกิจการ และอยูภ่ายในกรอบ

ของกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆ ของทางราชการ อีกทัง้เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมติ

ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

3. ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบตอ่แผนกลยทุธห์ลกัของบรษัิท งบประมาณและแผนการด าเนินงาน  

4. ดแูลใหม้ีระบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเสี่ยงที่มีประสทิธิผล  

5. ดแูลใหม้ีระบบการตรวจสอบท่ีมีประสทิธิผล ทัง้การตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีอิสระและผูต้รวจสอบภายใน  

6. สอบทานและอนมุตัิงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี เพื่อใหร้ายงานท่ีน าเสนอตอ่สาธารณชนถกูตอ้งและ

แมน่ย า 

7. ก ากบัดแูลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะผูบ้รหิารใหบ้รหิารกิจการอยา่งมีประสทิธิภาพ ภายใตค้วามเสีย่งในระดบัท่ีบรหิาร

จดัการได ้ในกรอบของหลกับรรษัทภิบาลและปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ โดยก าหนดใหค้ณะผูบ้รหิาร

ตอ้งรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ  

8. ดแูลแผนการพฒันาผูบ้รหิาร รวมทัง้นโยบายเรือ่งคา่ตอบแทน และแผนการแตง่ตัง้ผูบ้รหิารคนใหมเ่มื่อคนเก่าพน้วาระ  

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการก าหนดใหม้ีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน  และอาจมีการประชุมครัง้พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่อง

ส าคญั โดยเลขานกุารบริษัทจะแจง้ก าหนดการลว่งหนา้ทัง้ปีใหก้รรมการแต่ละทา่นรบัทราบในการประชมุคณะกรรมการ

ครัง้สดุทา้ยของปี ในการประชมุแตล่ะครัง้จะมีการก าหนดวาระการประชมุลว่งหนา้อยา่งชดัเจน โดยมีวาระรายงานสรุปผล

การด าเนินงานของบริษัทเป็นวาระประจ า ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้เลขานกุารบริษัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญ

ประชมุ ระเบียบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ เพื่อใหค้ณะกรรมการได้

มีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอในการประชุมแต่ละครัง้ ประธานกรรมการท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่

ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการท่านหนึง่เป็น

ประธานท่ีประชมุ  

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุม ไดจ้ัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง

เพียงพอ และเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างอิสระ การลงมติในท่ีประชมุ ใหถื้อมติเสยีงขา้ง

มาก โดยใหก้รรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง เวน้แต่กรรมการซึ่งมีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในเรื่องนัน้ กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด นอกจากนี ้

คณะกรรมการ ไดใ้หค้วามส าคญัเรื่องการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยก าหนดใหม้ีการรายงานเรือ่ง

การถือครองหลกัทรพัย ์รวมถึงรายงานการมีสว่นไดส้ว่นเสียของกรรมการและผูบ้รหิารในการประชุมคณะกรรมการบรษัิท 

ในการประชมุแตล่ะครัง้เลขานกุารบรษัิทเป็นผูม้ีหนา้ที่จดัท ารายงานการประชมุ และจดัเก็บรายงานการประชมุที่ผา่นการ
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รบัรองจากคณะกรรมการในครัง้ถดัไป ณ ส านกังานเลขานกุารบรษัิทพรอ้มเอกสารประกอบการประชมุเพื่อสะดวกในการ

ตรวจสอบและอา้งอิง   

ส าหรบัในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจ านวน 12 ครัง้ และการประชุมเชิงกลยุทธ์จ านวน 1 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจ านวน 4 ครัง้ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม

จ านวน 5 ครัง้  

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 
รายชื่อกรรมการ ประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท 

ประชุม 
เชิงกลยุทธ ์

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุม
คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิาณา

ค่าตอบแทน 

ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้น 
คร้ังที ่41 

1. นายจกัรี ฉนัทเ์รืองวณิชย ์  12/12 1/1 - 5/5 1/1 
2. นายกีรติ อสัสกลุ 12/12 1/1 - - 1/1 

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

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

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

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

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

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

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

การเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัท 

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
(จ านวนหุน้) 

ซือ้/ขาย/โอน/ 
ระหว่างปี 
(จ านวนหุน้) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
(จ านวนหุน้) 

1. นายจกัร ีฉนัทเ์รอืงวณิชย ์  - - - 
2. นายกีรต ิอสัสกลุ และคูส่มรส 2,076,330 - 2,076,330 
3. นายวรกานต ์ชโูต - - - 
4. นายชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์  - - - 
5. นายธชัพล โปษยานนท ์ - - - 
6. นายชยัประนิน วิสทุธิผล  - - - 
7. นายแมทธิว กิจโอธาน - - - 
8. นายนภทัร อสัสกลุ 94,239 - 94,239 
9. นางสาวจรยิา แสงไชยญา - - - 
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8.2  ผู้บริหาร  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ริหารของบริษัทประกอบดว้ยบคุคลจ านวน 5 ท่าน ดงัรายนามต่อไปนี ้(รายละเอียด

ประวตัิผูบ้รหิารปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 

1. นางสาวจรยิา แสงไชยญา  กรรมการผูจ้ดัการ  

2. นางญาดา แอนดารสิ1  ผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานทรพัยากรบคุคล 

3. นายอเูดย ์แชงการ ์เวอรม์า  ผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานพฒันาลกูคา้และช่องทางจดัจ าหนา่ย 

4. นายเสถียร ศรใีสค า ผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานบญัชีการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. นายกฤษณะ ไพโรจน ์ ผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานการผลติ 

8.2.1  คณะกรรมการบริหาร 

ผูบ้ริหารจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกเดือน  และจะมีการประชุมครัง้พิเศษร่วมกับ

พนกังานระดบัผูจ้ดัการเพื่อประเมินสภาพตลาดและการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม โดยในปี 2563 คณะกรรมการบรหิารมีการ

ประชมุจ านวน 12 ครัง้ และประชมุครัง้พิเศษนอกสถานท่ีรว่มกบัพนกังานระดบัผูจ้ดัการ 1 ครัง้  

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. จดัท า และน าเสนอตอ่คณะกรรมการ 

- นโยบาย กลยทุธ ์และงบประมาณประจ าปีของบรษัิท  

- โครงการลงทนุดา้นตา่งๆ อาทิเชน่ การลงทนุดา้นการผลติ การพฒันาเครือ่งจกัร  

- วางแผนก าลงัคน สวสัดิการและคา่ตอบแทนพนกังานใหม้คีวามเหมาะสม   

2. ติดตาม ก ากบัดแูล และรายงานตอ่คณะกรรมการ 

- การด าเนินงานตามแผนกลยทุธ ์และงบประมาณซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ  

- รายงานผลการด าเนินงานดา้นการขาย การเงิน และการผลติ ประจ าเดือน 

- ก ากบัดแูลและติดตามใหม้กีารรายงานผลการประเมินความเสีย่งระดบัองคก์รเป็นรายไตรมาส พรอ้มทัง้

ติดตามความเสีย่งที่มีสาระส าคญั  

3. อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

  

                                                           
1
 นางญาดา แอนดารสิ ไดเ้กษียณอายงุานเม่ือวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และจะด ารงต าแหน่งที่ปรกึษาตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564  
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การเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัท 

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
(จ านวนหุน้) 

ซือ้/ขาย/โอน/ 
ระหว่างปี 
(จ านวนหุน้) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
(จ านวนหุน้) 

1. นางสาวจรยิา แสงไชยญา - - - 

2. นางญาดา แอนดารสิ - - - 

3. นายอเูดย ์แชงการ ์เวอรม์า - - - 

4. นายเสถียร ศรใีสค า - - - 

5. นายกฤษณะ ไพโรจน ์ - - - 

 

8.3   เลขานุการบริษัท 

เมื่อวันที่  16 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางรักดี ภักดีชุมพล ให้ด ารงต าแหน่ง              

เลขานกุารบริษัท โดยมีหนา้ที่จดัการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้จดัท า

รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงาน

ประจ าปี (56-2) ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด โดยเลขานกุารบริษัทที่ไดร้ับการแต่งตัง้ เป็นผูม้ีความรู ้

ความสามารถในการบรหิารงานเลขานกุารบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดี โดยเลขานกุารบรษัิทผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรผูท้  างานสนบัสนนุคณะกรรมการจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (รายละเอียดประวตัิ และคณุสมบตัิของเลขานกุารบรษัิทปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 

8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในอตัราที่เหมาะสมกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการที่เทียบเคียงไดก้ับอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกลเ้คียงกนัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และมีการทบทวนทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาและน าเสนอ

คา่ตอบแทนที่เหมาะสมตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิ 

ส าหรบัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร บริษัทมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยใชม้ลูค่าตอบแทนของ

บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเ้คียงกัน รวมทัง้ผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานมา

ประกอบการพิจารณา  

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย 

ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 41) มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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1. คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

คณะกรรมการบรษัิท   
 

    

  ประธานกรรมการ 81,000 81,000 
  กรรมการ 45,000  45,000  
คณะกรรมการตรวจสอบ   

 
    

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,200 25,200 
  กรรมการตรวจสอบ 18,000  18,000  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

 
    

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,700  15,700  
  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 11,200 11,200 

ในปี 2563 สืบเนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 กรรมการทุกท่าน ดว้ยความสมคัรใจงดรบั

หรือปรบัลดค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเวลา 5 เดือน เริ่มตัง้แต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2563 เพื่อบรรเทา

ผลกระทบจากเหตกุารณด์งักลา่ว 

2. สทิธิประโยชน ์อื่น - ไมม่ี –   

ดงันัน้ ในปี 2563 บรษัิทจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ย ใหแ้ก่กรรมการจ านวน  9 ทา่น รวม
เป็นเงิน  4,426,600 บาท   

(หนว่ย: บาท) 

รายชื่อกรรมการบริษัท 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

รวมทั้งสิน้ 

1. นายจกัร ีฉนัทเ์รอืงวณิชย ์ 769,500 - 106,400 875,900 
2. นายกีรติ อสัสกลุ 315,000 - - 315,000 
3. นายวรกานต ์ชโูต 427,500 239,400 - 666,900 
4. นายชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์ 315,000 126,000 109,900 550,900 
5. นายธชัพล โปษยานนท ์ 315,000 126,000 - 441,000 
6. นายชยัประนิน วิสทุธิผล 315,000 126,000 - 441,000 
7. นายแมทธิว กิจโอธาน 315,000 - - 315,000 
8. นายนภทัร อสัสกลุ 315,000 - 78,400 393,400 
9. นางสาวจรยิา แสงไชยญา 427,500 - - 427,500 
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ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1. คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ในปี 2563 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนประกอบดว้ยเงินเดือน เงินช่วยเหลือค่ารถและค่าเดินทางประจ าต าแหนง่ 

เงินช่วยเหลอืคา่โทรศพัทม์ือถือประจ าต าแหนง่ และเงินโบนสัประจ าปี ใหแ้ก่ผูบ้รหิารของบรษัิทจ านวน 5 ราย รวมเป็นเงิน

ทัง้สิน้ 31,450,837.00 บาท 

2.  คา่ตอบแทนอื่น 

 2.1 เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่ผูบ้รหิาร โดยบรษัิทไดส้มทบในอตัราสว่นรอ้ยละ 3 – 5 สว่นผูบ้รหิาร

จ่ายเงินสะสมในอตัรารอ้ยละ 3 – 5 โดยในปี 2563 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพใหผู้บ้ริหาร 5 ราย รวมเป็น

เงินทัง้สิน้ 1,284,360.65 บาท   

8.5  บุคลากร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนกังานรวมทัง้สิน้จ านวน 676 คน โดยแบ่งเป็น พนกังานที่สงักัดในสายงาน

พฒันาลกูคา้ และช่องทางจดัจ าหน่าย รวมทัง้สายงานสนบัสนนุต่างๆ จ านวน 162 คน และพนกังานที่สงักดัในสายงาน

การผลติอีกจ านวน 514 คน โดยในปี 2563 บรษัิทไดจ้่ายเงินคา่ตอบแทน และเงินผลประโยชนใ์หแ้ก่พนกังานเป็นเงินทัง้สิน้ 

264,212,587.27 บาท ซึง่เงินคา่ตอบแทน และเงินผลประโยชนน์ีห้มายรวมถึง เงินเดือน คา่ลว่งเวลา เงินช่วยเหลอืคา่ครองชีพ 

รวมทัง้เงินเบีย้เลีย้ง และเงินช่วยเหลือประเภทตา่งๆ ตามลกัษณะงาน เงินช่วยเหลือค่ารถและคา่เดินทางประจ าต าแหนง่

ผูจ้ดัการ เงินช่วยเหลอืคา่โทรศพัทม์ือถือประจ าต าแหนง่ผูจ้ดัการ เงินโบนสัประจ าปี เงินรางวลัพิเศษเงินประกนัสงัคม และ

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีจ่ายใหก้บัพนกังานท่ีไมใ่ช่ระดบัผูบ้รหิารทัง้หมด  

นโยบายในการพฒันาพนกังาน   

เปา้หมายของบรษัิท คือ  การมอบสนุทรยีภาพในการใชชี้วติผา่นทางผลติภณัฑเ์ครือ่งแกว้คณุภาพดี   บรษัิทมีความ

เช่ืออยา่งจรงิใจในการใหโ้อกาสพนกังาน “รว่มแบง่ปันประสบการณ ์สรา้งสรรคง์านใหม้ีสขุ เติบโตในแบบที่เป็นคณุ” ทกุ

ขณะที่ท างานกบับรษัิท (A Career with Life’s Pleasure) 

พนกังานจะไดร้บัโอกาสในการเลือกเสน้ทางอาชีพของตนเองไปพรอ้มกบัโอกาสในการเรียนรูแ้ละพฒันา เพื่อสรา้ง

ผลงานและเติบโตกา้วหนา้ไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพควบคูไ่ปกบัตราสินคา้และทีมบคุลากรของบรษัิท เพื่อขบัเคลือ่นและสรา้ง

การเจรญิเติบโตที่ยั่งยืนใหแ้ก่บรษัิท 

บริษัทเช่ือว่าพนกังานเป็นทรพัยากรที่มีค่าที่สดุของบริษัท จึงจัดใหม้ีการฝึกอบรมและพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

พนกังานไดเ้พิ่มพนูความรูแ้ละมีทกัษะที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิงานท่ีสอดคลอ้ง และสนบัสนนุธุรกิจใหเ้จริญเติบโตไดใ้น

สภาวการณท์ี่เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ในปัจจบุนั รวมทัง้เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ของบรษัิท  
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บริษัทเช่ือมั่นในการให้โอกาสในการจ้างงาน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และการจ่าย

ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัต าแหนง่งานและผลการปฏิบตัิงาน  ต าแหนง่งานแตล่ะหนา้ที่เปิดกวา้งพรอ้มใหพ้นกังานทกุคน

เรยีนรู ้พฒันาและเติบโตไดเ้ต็มที่ตามศกัยภาพของตน 

ในปี 2563 ที่ผา่นมา บรษัิทไดจ้ดัหลกัสตูรการฝึกอบรมและพฒันาภายในองคก์รเพื่อเพิ่มศกัยภาพและพฒันาทกัษะ

การท างาน รวมทัง้เสรมิสรา้งความเขา้ใจเรื่องคณุคา่หลกัและวฒันธรรมองคก์รใหแ้ก่พนกังานของบรษัิท โดยแบง่ประเภท

ของหลกัสตูรการฝึกอบรมและพฒันาออกเป็น 3 ประเภท  

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

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

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

นอกจากนีบ้ริษัทไดส้่งพนกังานเขา้ร่วมการฝึกอบรมและพฒันากับสถาบนัฝึกอบรมภายนอกบริษัท เป็นจ านวน

ทัง้สิน้ 13 หลกัสตูร 

โดยรวมแลว้ในปี 2563 พนักงานของบริษัทมีโอกาสไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและพัฒนารวมทัง้สิน้ 331  คน จาก

พนกังานทกุระดบัทัง้หมด 676 คน (อา้งอิงจากขอ้มลูก าลงัคน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไมร่วมพนกังานท่ีลาออก และ

เกษียณอายรุะหวา่งปี)  คิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรมและพฒันาเฉลีย่ 3.30 ชั่วโมง/คน/ปี 

บรษัิทยอมรบัและใหค้วามส าคญักบัความหลากหลายของพนกังาน  บรษัิทยดึมั่นในหลกัความเสมอภาค การวา่จา้ง

และการเลื่อนต าแหน่งพนกังานกระท าไปตามความประสงคท์างธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถและ

คณุสมบตัิของแต่ละบคุคลที่เหมาะสมกบัต าแหน่งงานที่บริษัทเห็นควรใหม้ี โดยไม่ค านึงถึงเชือ้ชาติ สญัชาติ สีผิว ความ

เช่ือทางศาสนา เพศ อายุ สถานภาพสมรสหรือสถานะอื่นใดที่กฎหมายคุม้ครองไว้ บริษัทจะไม่ว่าจา้งผูท้ี่มีอายุต ่ากว่า

เกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด นอกจากนีบ้รษัิทจะไมใ่ชแ้รงงานท่ีไมส่มคัรใจหรอืแรงงานผิดกฎหมายเป็นอนัขาด 

บริษัทใหค้วามส าคญัและเคารพในความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และยึดมั่นที่จะใหโ้อกาสทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั 

เราสง่เสรมิใหม้ีบรรยากาศในการท างานท่ีปราศจากการแบง่แยก และการถกูคกุคามใดๆ  

นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังาน โดยใหค้วามส าคญัต่อการ

พฒันาและเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้การสรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างาน 

นโยบายดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคลของบริษัทสอดคลอ้งกับเจตนารมณแ์ละบทบงัคบัของกฎหมาย บริษัท  

ถือเป็นความรบัผิดชอบที่จะตอ้งดแูลใหพ้นกังานทกุคนตระหนกัถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่งาน

ของตน บริษัทมีนโยบายดูแลใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานใหป้ราศจากการปฏิบตัิดว้ยอคติและการกีดกนั รวมทัง้การ

คกุคามหรอืลว่งละเมิดใดๆ พนกังานของบรษัิททกุคนมีสทิธิในการรอ้งเรยีน  รอ้งทกุขห์รอืรายงาน เก่ียวกบัการละเมิดสทิธิ

สว่นบคุคลหรือสิทธิมนษุยชน  การลว่งละเมิดหรือคกุคาม การกลั่นแกลง้ หรอืการกระท าที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึน้กบัตนเอง

และผูอ้ื่น โดยแจ้งเรื่องไปยังผูบ้ังคับบัญชาหรือ ผูบ้ริหารและผูจ้ัดการในสายงานทรพัยากรบุคคล บริษัทจะสืบสวน
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เหตกุารณท์ี่ไดร้บัแจง้ทนัที และจะด าเนินการจดัการและแกไ้ขการกระท าอยา่งทนัทว่งที บรษัิทใหก้ารรบัรองวา่จะคุม้ครอง

บุคคลที่เป็นผูร้ายงานอย่างเหมาะสม ขอ้มูลที่แจง้มาจะถูกรกัษาไวเ้ป็นความลบัและจะไม่ส่งผลกระทบต่อหนา้ที่งาน

ช่ือเสยีงหรอืการจา้งงาน  
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9 การก ากับดูแลกิจการ 

9.1  นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ โดยอา้งอิงจากหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจด

ทะเบียน   ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยไดจ้ดัท า “หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการตาม

หลกับรรษัทภิบาล” เพื่อเป็นแนวทางแก่คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ มีการบรหิาร

จดัการดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง บริษัทด าเนินธุรกิจตามแนวทางที่ผูถื้อ

หุน้เห็นชอบ ถกูตอ้งตามกฎหมาย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษัิท ภายใตก้รอบของจรยิธรรมที่ดี โดยมีเจตนารมณร์ว่มกนั

ที่จะก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะผู้บริหารมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเที่ยงธรรมต่อผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

นอกจากนี ้บริษัทยงัก าหนดใหม้ีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานถือปฏิบตัิ จรรยาบรรณนี ้

ก าหนดขึน้จากมาตรฐานและความรบัผิดชอบ อนัเป็นพืน้ฐานของอดุมการณข์องบริษัทซึ่งไดแ้ก่  คณุภาพ ความซื่อสตัย์

สจุรติ การใหโ้อกาส การเคารพและใหเ้กียรติซึง่กนัและกนั  

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

(1) สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บรษัิทใหค้วามเคารพสทิธิของผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ ทกุราย โดยสนบัสนนุ สง่เสรมิ และอ านวยความสะดวกใหผู้ ้      ถือหุน้ไดร้บั

สทิธิพืน้ฐานตามกฎหมายและกฎเณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น สทิธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยอ์ยา่งอิสระ   การไดร้บัสว่น

แบง่ผลก าไร การเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ และการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุอยา่งอิสระ โดยบรษัิทไดใ้หส้ทิธิผูถื้อหุน้ใน

การเสนอวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหนา้ ตามเกณฑท์ี่

บรษัิทก าหนด โดยไดเ้ผยแพรรู่ปแบบ วิธีการบนเว็บไซตข์องบรษัิท ตลอดจนแจง้ขา่วใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นช่องทางของตลาด

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

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยบริษัทไดค้ดัเลือกสถานที่จัดประชุมที่มีระบบขนสง่

มวลชนที่เขา้ถึงและเพียงพอเพื่อใหผู้ถื้อหุน้เขา้ประชุมไดอ้ย่างสะดวก ในการประชุมบริษัทด าเนินการจดัประชุมโดยใช้

วิธีการที่ง่ายไม่สลบัซบัซอ้นซึ่งผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้รว่มประชุมทกุคราวที่จดัขึน้ โดยบริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพรอ้ม

เอกสารประกอบการประชมุลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด เอกสารดงักลา่วรวมถึงรายละเอียดวาระการ

ประชมุ และความเห็นของคณะกรรมการในวาระตา่งๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาก่อนวนัประชมุ  

ผูถื้อหุน้ทกุคนมีสิทธิเขา้ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อลงคะแนนเสียง และหากเป็นความประสงคข์องผูถื้อหุน้ก็อาจจะมอบหมายให้

ตัวแทนมาร่วมประชุมก็ได ้หรืออาจจะมอบสิทธิการเข้าร่วมการประชุมให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้แทนและ

ลงคะแนนเสียงตามตอ้งการก็ได ้ส  าหรบัการลงคะแนนเสียงใหถื้อวา่แต่ละหุน้เท่ากบัคะแนนเสียงหนึ่งคะแนน และหุน้ทกุ

หุน้มีสทิธิเทา่เทียมกนั  

ผูถื้อหุน้ของบริษัทสามารถลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมการประชุมได ้2 ชั่วโมงก่อนถึงก าหนดการประชุม ประธานที่ประชุม

ด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระที่แจง้ในหนงัสือนดัประชมุ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น

http://www.oceanglass.com/th/investor_info03.html
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เรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 

ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม

วิสามญัเมื่อใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรือ่งและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย บรษัิทจดัใหม้ี

การบนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ที่ครบถว้น ถูกตอ้ง และจัดเก็บบนัทึกการประชุมดงักล่าวเพื่อใหผู้ถื้อหุน้และ  ผูท้ี่

เก่ียวขอ้งสอบทานและตรวจสอบไดต้ลอดเวลา ในปี 2563 บริษัทไดร้บัการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุน้

ประจ าปีซึ่งจดัโดยสมาคมสง่เสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยใ์นระดบั 99 คะแนน  

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน 

บริษัทเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้นอกจากการรกัษาสทิธิของผูถื้อหุน้อย่างเทา่เทียมกนัตามที่เปิดเผย

ในขอ้ (1) สิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิการใชข้อ้มูลภายในเพื่อป้องกนัการแสวงหาประโยชนจ์ากขอ้มูล

ของบรษัิทแก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางมิชอบซึ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่การเคลือ่นไหวของราคาซือ้ขายหลกัทรพัย ์และก่อใหเ้กิด

ความเสยีหายตอ่ผูถื้อหุน้ 

2.1 แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิในการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร  โดยก าหนดใหเ้ป็นสว่น

หนึ่งในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และไดส้ื่อสารใหทุ้กคนในองคก์รถือปฏิบตัิ  โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร 

เลขานกุารบริษัท พนกังานระดบัผูจ้ดัการ และบคุลากรทกุระดบัในแผนกบญัชีและการเงินจะไดร้บัหนังสือแจง้เตือนหา้ม

ท าธุรกรรมซือ้-ขาย-โอนหลกัทรพัยข์องบรษัิทตามแนวปฏิบตัิการก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในดงันี ้

2.1.1 หา้มซือ้-ขาย-โอนหลกัทรพัยข์องบรษัิทในช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการจะมีมติส  าคญั จนถึงวนัท่ีได้

เผยแพรม่ติตอ่สาธารณชน หรอื วนัท่ีคณะกรรมการมีมติในกรณีที่ไมม่ีการเผยแพรต่อ่สาธารณชน 

2.1.2 หา้มซือ้-ขาย-โอนหลกัทรพัยข์องบรษัิทในช่วงระยะเวลา 30 วนั จนถึงวนัท่ีเปิดเผยงบการเงินตอ่ตอ่สาธารณชน 

ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์่อคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้รวมถึงหลกัทรพัยท์ี่คู่สมรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะถือครองอยูด่ว้ยตามหลกัเกณฑ์

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย นอกจากนีก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สยีของตนหรือของบคุคลที่มี

ความเก่ียวขอ้งต่อบริษัท ซึ่งเป็นสว่นไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรา 

89/14 ของ พรบ.หลกัทรพัย ์ฯ 
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2.2 การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทถือเป็นความรบัผิดชอบที่ตอ้งป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์จึงไดก้ าหนดแนวทางเพื่อป้องกนัการ

กระท าที่เป็นหรือมีนัยว่าจะขดัแยง้กับผลประโยชนข์องบริษัทใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดย

คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบอ านาจใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูต้รวจทบทวนและใหค้วามเห็นในรายการที่เก่ียวขอ้งกนั 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเรือ่งราคาและเง่ือนไขการขายที่ตอ้งเป็นไปอยา่งยตุิธรรม เมื่อกระท าธุรกรรมกบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้

รายละเอียดของรายการทีเ่ก่ียวขอ้งกนัดงัปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินในรายงานประจ าปี 

(3) การค านึงถงึบทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย 

บริษัทด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบและค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่ายเป็นส าคญัเพื่อแสดง

เจตจ านงเรือ่งนี ้บรษัิทจึงมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดระบบเพื่อดแูลและพิทกัษ์ผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี

ทัง้หมดอยา่งเป็นธรรม และควบคมุใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบที่ก าหนดไว ้ 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทจดัท าขึน้เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรบัทราบและถือ

ปฏิบตัิ รวมทัง้ไดแ้จกจ่ายใหพ้นกังานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน สว่นประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง บริษัทสื่อสารกบั

พนกังานทางจดหมายข่าวและเว็บไซตภ์ายใน (Intranet) ทัง้นี ้บริษัทไดม้อบหมายใหแ้ผนกบริหารทรพัยากรบุคคลท า

หน้าที่ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาล โดยรายงานผลต่อ

คณะกรรมการเป็นระยะๆ เพื่อใหม้ั่นใจวา่พนกังานทกุระดบัปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณของบรษัิทและหลกับรรษัทภิบาล

อยา่งเครง่ครดั 

บรษัิทก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลไวด้งันี ้

• ผู้ถอืหุ้น บรษัิทมุง่มั่นในการด าเนินธุรกิจอยา่งสจุรติ โดยค านงึถึงการเจรญิเติบโตและมีผลก าไรในระยะยาว เพื่อสรา้ง

เสรมิมลูคา่สงูสดุใหบ้รษัิทและผูถื้อหุน้  

• ลูกค้า บรษัิทใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ความพงึพอใจของลกูคา้ ดว้ยการเสนอสนิคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพดีเยี่ยมใน

ระดบัราคาที่เหมาะสม 

•  คู่ค้า บริษัทปฏิบตัิต่อคู่คา้ตามเง่ือนไขการคา้ รวมทัง้ปฏิบตัิตามสญัญาอย่างเคร่งครดั โดยค านึงถึงความเสมอภาค

และความซื่อสตัยใ์นการด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประโยชนโ์ดยสจุรติรว่มกนั บรษัิทไดจ้ดัท า “หลกัจรรยาบรรณส าหรบัผู้

รว่มด าเนินธุรกิจกับทางบริษัทโอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน)” เพื่อใหคู้่คา้ลงนามก่อนการร่วมธุรกิจ ทัง้นี ้หากคู่คา้

ปฏิบตัิไม่สอดคลอ้งกับจรรยาบรรณผูร้่วมด าเนินธุรกิจ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการด าเนินการใดๆ กับธุรกิจโดย

พิจารณาจากผลกระทบและความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ 

•  คู่แข่งทางการค้า บริษัทยึดถือและปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัทางการคา้ที่เป็นธรรมและเป็นท่ียอมรบั บริษัท

จะไมใ่ชว้ิธีการท่ีขดักบัจรยิธรรมเพื่อเอาชนะหรอืท าลายคู่แขง่  
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 บริษัทเคารพต่อทรพัยส์ินทางปัญญา โดยมุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุม้ครองรกัษาทรพัยส์ินทางปัญญาที่บริษัทเป็น

เจา้ของใหพ้น้จากการถกูละเมิดหรือการถกูน าไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนญุาต อีกทัง้เคารพต่อสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา

ของผูอ้ื่น โดยไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบตัรและลิขสิทธ์ิเครื่องหมายการคา้ไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของ

คูม่ือการด าเนินงานดา้นการพฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development Procedure)  

•  เจ้าหนี ้บรษัิทรกัษาและปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ตกลงที่กระท าไวก้บัเจา้หนีอ้ยา่งเครง่ครดั  

•  พนักงาน ดว้ยบรษัิทตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานซึง่เป็นทรพัยากรที่มคีา่ บรษัิทจึงไดก้ าหนดใหม้ีจรรยาบรรณ

ดา้นทรพัยากรบคุคลซึง่เป็นสว่นหนึง่ของจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบรษัิท  

 นโยบายดา้นการฝึกอบรมและพฒันา บริษัทจดัใหม้ีการอบรมอยูเ่สมอ เพื่อใหพ้นกังานไดเ้พิ่มพนูความรูแ้ละทกัษะใน

การปฏิบตัิงานใหม่ๆ  สอดคลอ้งกบัธุรกิจที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ในปัจจบุนั โดยในแตล่ะปี พนกังานควรไดร้บั

การอบรมเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี 

นโยบายคณุภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม บรษัิทไดพ้ฒันาระบบบรหิารคณุภาพ ระบบการจดัการ

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการน าแนวคิด TQM (Total Quality 

Management) มาใชใ้นการบรหิารธุรกิจของบรษัิทใหเ้กิดประสิทธิภาพ และไดก้ าหนดใหม้ีนโยบายและแนวปฏิบตัิใน

เรื่องดงักลา่วเพื่อใหพ้นกังานทกุระดบัยดึถือและปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดัและไดป้ระกาศใหม้ีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที่ 3 

เมษายน 2560 โดยผูบ้งัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานจะตอ้งสื่อสารใหพ้นกังานทุกระดบัในหน่วยงานรบัทราบและ

ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั พรอ้มเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรบัปรุงวิธีการท างานและ

สภาพแวดลอ้มในการท างานสอดคลอ้งกบัระบบบริหารคณุภาพ ระบบการจดัการอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและ

ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

 บริษัทสนบัสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี การพฒันาความรูค้วามสามารถของทรพัยากรบุคคลโดยจัดใหม้ีกิจกรรม

สอดคลอ้งตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของระบบบริหารคณุภาพ ระบบการจดัการอาชีวะอนามยั ความปลอดภยั

และระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม อยา่งเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนการใชท้รพัยากรอยา่งยั่งยืน   

 บริษัทไดน้ าระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทัง้องคก์ร (Balance Score Card) มาใชเ้พื่อก าหนดวตัถปุระสงค์

และเปา้หมายดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม โดยในปี 2563 บรษัิทไดก้ าหนดเปา้หมายดงัตอ่ไปนี ้

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ทุกหน่วยงาน จ านวนชั่วโมงการท างานตอ่เนื่องโดยไมเ่กิดอบุตัิเหตขุัน้หยดุงาน 2,500,000 ชั่วโมง 
ทุกหน่วยงาน Injury Frequency Rate : IFR = 1.29 
ทุกหน่วยงาน Injury Severity Rate : ISR = 7 
ทุกหน่วยงาน % การใชอ้ปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคลของพนกังานจากการสุม่ = >90% 
ทุกหน่วยงาน % การคดัแยกขยะของเสยีแตล่ะพืน้ท่ีถกูตอ้ง = 95% 
ส่วนวิศวกรรม การผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์ตอ่ปี 63  >  85,000 หนว่ยไฟฟา้ (kWh)/เดือน  
แผนกพลังงานส่วนกลาง การน าน า้กลบัมาใชใ้นกระบวนการผลติ > 11,000 ลบ.ม./เดือน 
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นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ดักิจกรรมสง่เสริมดา้นความปลอดภยัในสถานที่ท  างานอย่างสม ่าเสมอ โดยในปี 2563 มีอตัรา

การเกิดอบุตัิเหตแุละหยดุงานจ านวน 2 ครัง้   

กิจกรรมสง่เสรมิดา้นความปลอดภยัในสถานท่ีท างานมีดงัตอ่ไปนี ้

1. จดักิจกรรมสปัดาหค์วามปลอดภยั รณรงคไ์มเ่กิดอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงานตอ่เนื่อง 2,500,000 ชั่วโมง 

2. จดัใหม้ีการบรหิารจดัการความเสีย่งบนพืน้ฐานระบบมาตรฐานอาชีวอนามยั และความปลอดภยั ISO45001 ทั่วทัง้

องคก์ร 

3. จดัใหม้ีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

4. จดัฝึกอบรมความปลอดภยัเบือ้งตน้ส าหรบัพนกังานใหก้บัพนกังานทกุคน 

5. จดัใหม้ีการฝึกซอ้มดบัเพลงิขัน้ตน้และอพยพหนีไฟใหก้บัพนกังานทกุกะ 

6. จดัใหม้ีการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน ในแตล่ะพืน้ท่ีทีม่ีปัจจัยเสีย่ง 

7. จดัใหม้ีการประเมินปัจจยัเสีย่งในพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน โดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร ์เพื่อก าหนดการตรวจสขุภาพตาม

ปัจจยัเสีย่งใหก้บัพนกังาน 

8. จดัอบรมหลกัสตูร การประเมินความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งใหก้บัหวัหนา้งานในแตล่ะแผนก 

9. จดัใหม้ีการตรวจสขุภาพพืน้ฐานและตามปัจจยัเสีย่งในงาน เพื่อเฝา้ระวงัสขุภาพของพนกังาน 

10. จดัใหม้ีการฝึกซอ้มทมีดบัเพลงิบรษัิทท่ีประจ าแตล่ะกะ 

11. จดัใหม้ีตรวจติดตามการแกไ้ขสาเหตกุารเกิดอบุตัิการณใ์นพืน้ท่ีตา่งๆ 

12. จดักิจกรรมสง่เสรมิใหพ้นกังานตระหนกัถึงการท างานอยา่งปลอดภยัและการใชอ้ปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคลอย่าง

ตอ่เนื่อง 

13. จดัสือ่ประชาสมัพนัธ ์รณรงคด์า้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัของพนกังาน 

14. จดัใหม้ีระบบ Safety Patrol และติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข 

15. จดัใหม้ีโครงการอนรุกัษก์ารไดย้นิ ส  าหรบัพนกังานท่ีท างานในพืน้ท่ีที่มีความเสีย่งเรือ่งเสยีง 

16. จดัใหม้ีกิจกรรมเครอืขา่ย Safety โดยเจา้หนา้ที่ความปลอดภยั ระดบัหวัหนา้งาน 

•  สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทเป็นพลเมืองดีในสงัคมที่บริษัทด าเนินธุรกิจ บริษัทถือเป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบ

ที่จะตอ้งดแูลและเคารพชุมชนที่พนกังานอาศยัอยู่ รวมทัง้สิ่งแวดลอ้มที่บริษัทตัง้อยู ่บริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุให้

ชมุชนและสงัคมมีสขุอนามยัที่ดี บรษัิทมุง่มั่นท่ีจะดแูลเรือ่งการอนรุกัษ์และปกปอ้งทรพัยากร โดยบรหิารของเสยีใหม้ี

น้อยที่สุด มีแผนการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ  า้และป้องกันมลพิษ บริษัทด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มหรอืสงูกวา่มาตรฐานอตุสาหกรรมที่กฎหมายก าหนดไว้ ทัง้นี ้บริษัทมีการ

บริหารจัดการดา้นสิ่งแวดลอ้มตามระบบมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งจะมีการตรวจสอบ (ISO External Audit) เป็น

ประจ าปีละ 2 ครัง้ 
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(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทมีแนวปฏิบตัิในการเปิดเผยขอ้มลูสูส่าธารณะ โดยการเปิดเผยขอ้มลูจะตอ้งด าเนินการดว้ยความโปรง่ใส ตรวจสอบ

ได ้มีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอและเทา่เทียมกนัแก่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย โดยกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้ีอ  านาจ

ในการเปิดเผยขอ้มูล พรอ้มทัง้ดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

นอกจากนี ้บริษัทไดป้ฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีในการเปิดเผยขอ้มลู โดยดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูบริษัท

บนเว็บไซตข์องบริษัท อาทิเช่น หนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบั หนงัสือรบัรอง รวมถึงโครงสรา้งองคก์ร และโครงสรา้งการ

ถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย  

ทัง้นี ้เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารขอ้มูล บริษัทไดจ้ัดใหม้ีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations)  เพื่อเป็น

ตัวแทนบริษัทในการใหข้อ้มูลแก่ ผูถื้อหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะหห์ลักทรพัย ์โดยสามารถส่งค าถามผ่านทาง email : 

ir@oceanglass.com 

บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทนุ องคก์รต่างๆ เยี่ยมชมสถานประกอบการ และรบัฟังขอ้มลูของบรษัิท พรอ้มทัง้เยี่ยม

ชมกระบวนการผลติ ณ โรงงาน นิคมอตุสาหกรรมบางป ูทัง้นี ้ในปี 2563 บรษัิทงดจดักิจกรรมส าหรบัผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ

เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019    

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทใหอ้ยู่ภายใตค้วามเสี่ยงในระดบัที่

สามารถบริหารจัดการได ้คณะกรรมการอาจมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการบริหารงานต่อไปยังคณะ

ผูบ้รหิารของบรษัิท  

ผูบ้ริหารมีหนา้ที่บริหารงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตระมดัระวงั และเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องบริษัทภายใตก้ฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้คณะกรรมการไดก้ าหนดใหก้ารไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้ง

ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท  

5.1 ประธานกรรมการ  

บริษัทแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ระหวา่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจนโดยมิใหเ้ป็นบคุคล

เดียวกัน ทัง้นี ้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที่การก าหนดนโยบายและการก ากบัดูแลกิจการออกจากหนา้ที่การบริหารงาน

ประจ า โดยประธานกรรมการมีหนา้ที่ดงันีต้อ่ไปนี ้

ก) เป็นผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมการ 

ข) เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการและประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท  

ค) เป็นผูว้ินิจฉยัชีข้าดคะแนนเสยีงในท่ีประชมุคณะกรรมการ ในกรณีมีคะแนนเสยีงเทา่กนั  

ง) เป็นผูร้บัผิดชอบและรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

mailto:ir@oceanglass.com
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5.2 คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจหนา้ที่ ดแูลและจดัการใหก้ารด าเนินการของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค ์และ

ขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ รกัษาผลประโยชนข์องบริษัทบนพืน้ฐานของหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  

ที่ดี รวมทัง้ก าหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ นโยบาย และทิศทางการด าเนินธุรกิจของบรษัิทใหอ้ยูภ่ายใตค้วามเสีย่งในระดบัที่

สามารถบริหารจดัการได ้นอกจากนีย้งัมีหนา้ที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานของคณะผูบ้รหิาร ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบ

แผนกลยทุธ ์และนโยบายหลกัๆ ของบริษัท รวมทัง้ก าหนดใหม้ีระบบการควบคมุภายในซึง่รวมถึงกระบวนการตรวจสอบ

ภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ากระบวนการด าเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ

และโปรง่ใส กระท าเพื่อผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด ตามหลกับรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมลูคา่ใหแ้ก่กิจการ และ

ผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

5.3 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน โดยกรรมการอย่างนอ้ยจ านวน 1 ใน 3 ตอ้งเป็นกรรมการ

อิสระและไมเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิท ทัง้นี ้เพื่อถ่วงดลุอ านาจระหวา่งงานตรวจสอบและงานบรหิารจดัการบรษัิทมีกรรมการ

อิสระทัง้สิน้จ านวน 5 ทา่น ซึง่มากกวา่กึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้คณะ ท าใหเ้กิดการถ่วงดลุกนัอยา่งเหมาะสม ประกอบดว้ย 

1. นายวรกานต ์ชโูต   กรรมการอิสระ 

2. นายชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์ กรรมการอิสระ  

3. นายธชัพล โปษยานนท ์  กรรมการอิสระ 

4. นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ 

5. นายแมทธิว กิจโอธาน   กรรมการอิสระ 

ถึงแมว้า่กรรมการอิสระจะด ารงต าแหนง่เกินกวา่ 9 ปี แต่ทกุท่านยงัคงท าหนา้ที่ในต าแหนง่กรรมการบรษัิทอยา่งเต็มที่ อนั

เป็นคณุประโยชนแ์ก่บรษัิท คณะกรรมการจึงมีความเช่ือมั่นวา่จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ              

5.4 วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท 

1. ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นอตัราส่วน 1 ใน 3 หรือ

ใกลเ้คียง 1 ใน 3 มากที่สดุ อนึ่ง ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามารถเลือกกรรมการที่ออกตามวาระนัน้ ใหเ้ขา้มาด ารงต าแหนง่

ใหมไ่ด ้

2. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติมีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อก หรอืมีค  าสั่งศาลใหอ้อกจากต าแหนง่ 

3. กรรมการท่ีตอ้งการลาออกจากต าแหนง่ตอ้งยื่นใบลาออกตอ่บรษัิท การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีบรษัิทไดร้ับใบลาออก 
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4. กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท เขา้เป็นกรรมการแทนในการ

ประชุมกรรมการคราวถดัไป เวน้เสียแตว่า่วาระของกรรมการเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน มติการเลือกตัง้กรรมการในกรณี

นี ้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ีเหลอือยู ่บคุคลที่เขา้เป็นกรรมการแทน

ดงักลา่ว จะอยูใ่นต าแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนด ารงต าแหนง่แทน 

ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจวา่กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งเพียงพอ กรรมการแต่ละท่าน  ด ารงต าแหนง่

กรรมการบรษัิทจดทะเบียนอื่นไมเ่กินจ านวน 5 แหง่  

5.5 การประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบรษัิท 

เพื่อใหม้ั่นใจว่า คณะกรรมการไดป้ฏิบัติหนา้ที่ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงก าหนดใหม้ีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองปีละ 1 ครัง้ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้

พิจารณา ทบทวน แบบประเมินดงักลา่ว และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรบัทราบ โดยผลการ

ประเมิน ขอ้เสนอแนะต่างๆ จะน ามาพิจารณาใชป้ฏิบตัิใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจต่อไป  ทัง้นี ้การ

ประเมินแบง่ออกเป็นหวัขอ้หลกัดงันี ้

1. การก าหนดกลยทุธ ์และวางแผนธุรกิจ   

2. การจดัการความเสีย่งและการควบคมุภายใน 

3. การดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

4. การติดตามรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 

5. การประชมุคณะกรรมการ 

5.6 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทกุปี โดยใชห้ลกัเกณฑใ์น

การประเมินที่เช่ือมโยงกับความส าเร็จของบริษัทตามแผนกลยุทธ์ โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินแบ่งเป็น 4 หัวขอ้

ดงัตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดจดุมุง่หมายและรูปแบบ (Purpose and Design) 

2. การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning) 

3. ผลงานการบรหิารงบประมาณ (Performance Budgeting) 

4. การบรหิารจดัการ (Management) 
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5.7 การพฒันากรรมการ 

บริษัทสนับสนุนใหม้ีการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถในดา้นต่างๆ โดยกรรมการบริษัทไดผ้่านการอบรม

หลกัสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ในหลกัสูตรส าหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ

หลกัสตูรเฉพาะพฒันาตอ่เนื่อง  

คณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อปฏิบตัิงานและดแูลกิจการเฉพาะเรื่องดา้นต่างๆ ในนาม

ของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ากิจการของบริษัทเป็นไปโดยเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัจจบุนัคณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งขึน้ 2 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทัง้  2 ชดุ ตอ้งรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษัิทอย่าง

สม ่าเสมอตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ทัง้นี ้บริษัทอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึน้อีกในอนาคต ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน มีหนา้ที่สอบทานการด าเนินกิจการ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทไดป้ฏิบัติตาม

ขอ้ก าหนดและกฎหมายของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงกฎหมายที่

เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานรายงานการเงินของบริษัทเพื่อใหม้ั่นใจว่าถกูจดัท าโดยถกูตอ้ง

ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้เสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทและคา่ตอบแทน

ของผูส้อบบญัชี โดยนายชัชวิน เจริญรชัตภ์าคย  ์เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะท า

หนา้ที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่านดงัรายนาม

ตอ่ไปนี ้

1. นายวรกานต ์ชโูต   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายธชัพล โปษยานนท ์  กรรมการตรวจสอบ 

4. นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการตรวจสอบ 
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วาระการด ารงต าแหนง่ 

กรรมการตรวจสอบจะด ารงต าแหนง่ตามวาระของการเป็นกรรมการบรษัิท โดยกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหนง่ตาม

วาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้อีกก็ได้ ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหแ้จง้เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรต่อคณะกรรมการบริษัทพรอ้มเหตผุล เมื่อกรรมการตรวจสอบมีจ านวนหรือองคป์ระกอบไม่ครบถว้นตามที่

ก าหนดไว ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายเขา้

เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนและองคป์ระกอบครบถว้นโดยเรว็แตอ่ยา่งชา้ตอ้งไมเ่กิน 3 

เดือน ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหบ้คุคลที่ไดร้บัแต่งตัง้เขา้

เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระของการเป็นกรรมการบริษัทของบุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เขา้เป็น

กรรมการตรวจสอบใหม ่

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่านด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ที่เสนอคณะกรรมการในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมและสมควรไดร้บัการ

คดัเลือกเขา้มาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณา และ

ก าหนดหลกัเกณฑ ์และทบทวนหลกัการ รวมทัง้ดูแลจัดท านโยบายและรูปแบบ ของการพิจารณาค่าตอบแทนและ

ผลประโยชนต์อบแทนที่เป็นธรรม และสมเหตสุมผลส าหรบัคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ และ

กรรมการผูจ้ัดการ โดยก าหนดใหส้อดคลอ้งกับหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ และ

ค านงึถึงผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงิน และกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษัิทดว้ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบรษัิท มีจ านวน  3 ทา่น ดงันี ้

1. นายชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

2. นายจกัร ีฉนัทเ์รอืงวณิชย ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายนภทัร อสัสกลุ  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหนง่ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะครบก าหนดตามวาระของการเป็นกรรมการ

บริษัท อย่างไรก็ตามกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจ

ไดร้บัการถอดถอนโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อใดก็ได ้ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลาออกก่อน

ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหแ้จง้เป็นลายลกัษณอ์ักษรตอ่คณะกรรมการบริษัทพรอ้มเหตผุล ในกรณีที่กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทนพน้จากต าแหนง่กรรมการบรษัิท กรรมการผูน้ัน้จะพน้จากการด ารงต าแหนง่กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนในเวลาเดยีวกนั คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แทน

ต าแหนง่ที่วา่งลง 
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5.8 การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ร ับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการเสนอช่ือใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือที่

ประชุมคณะกรรมการแลว้แต่กรณี โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์น

ธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง เหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิท เป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญตัิบริษัท

มหาชนจ ากดัและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มในการด ารงต าแหนง่ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

นอกจากนี ้คณะกรรมการก าหนดใหม้ีแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงู โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม ศกัยภาพและความพรอ้มของแต่ละบุคคล และน าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ 

คณุสมบตัิของการเป็นกรรมการ 

1. กรรมการจะต้องเป็นผู้ที่ด  ารงจริยธรรมสูงสุด มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น และปฏิบัติตนในกรอบของกฎหมาย 

ขอ้ก าหนดของทางราชการและจรรยาบรรณของกรรมการบรษัิท 

2. กรรมการตอ้งไมม่ีความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนอ์นัอาจมีผลตอ่ความสามารถในการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ หรือการ

ท าหนา้ที่เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทและผูถื้อหุน้ 

3. กรรมการควรมีประสบการณด์า้นการบริหาร หรืออย่างนอ้ยในระดบัการก าหนดนโยบายดา้นใดดา้นหนึ่งหรือหลาย

ดา้นของธุรกิจ หรือในหน่วยงานราชการ หรือทางดา้นการศึกษา หรือดา้นเทคโนโลยี หรือทางวิทยาศาสตร ์หรือ

ทางดา้นชมุชนและสงัคม  

4. กรรมการควรมีความรอบรูใ้นเรื่องทั่วไป (ซึ่งรวมถึงความรูใ้นการวางกลยทุธ ์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ การเงิน หลกั

บรรษัทภิบาลและการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ) เก่ียวกับบริษัทมหาชนที่มีขนาดและขอบเขตการด าเนินงานที่

ใกลเ้คียงกบับรษัิท  

5. กรรมการควรมีความสามารถในการใหค้  าแนะน าและความเห็นที่มีหลกัการ 

6. นอกเหนือจากการอทุิศตนเพื่อหนา้ที่งานประจ าอยา่งอื่นๆของตนเองแลว้ กรรมการควรมีเวลาเพียงพอในการท าหนา้ที่ 

ซึ่งรวมถึงการเตรียมตวัในการเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ การประชุมกรรมการชุดย่อยที่ตนเป็นกรรมการ และการ

ประชมุผูถื้อหุน้ 

7. กรรมการตอ้งมีอายไุมเ่กิน 72 ปี 

8. กรรมการควรมีความเป็นอิสระทางความคิดและการใชว้ิจารณญาณ รวมถึงมุง่มั่นที่จะสรา้งมลูคา่ใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

9. คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีหลากหลาย เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 
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คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์   

รวมทัง้หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหน้กัลงทนุมีความเช่ือมั่นในการด าเนินงานของบริษัทและ

เพื่อถ่วงดลุในการบรหิาร โดยกรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิโดยสรุปดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติ

บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  ผูม้ีอ  านาจควบคมุ

บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้

คูส่มรสของบตุร กบัผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ี

อ  านาจควบคมุบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์

5. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

6. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

5.9 การแตง่ตัง้กรรมการในการประชมุผูถื้อหุน้มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. การแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการกระท าโดยมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. ที่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการดงัตอ่ไปนี  ้

2.1  ผูถื้อหุน้แตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยถือวา่หุน้หนึง่มีเสยีงหนึง่ 

2.2  ผูถื้อหุน้มีสิทธิเสนอบคุคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อเป็นกรรมการ  แต่จ านวนบคุคลที่ผูถื้อหุน้แต่ละคนเสนอตอ้งไม่

เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

2.3  ในกรณีผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิเสนอบคุคลมากกวา่หนึง่คนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสทิธิลงคะแนนเสยีงใหแ้ต่ละบคุคลได้

เทา่กบัจ านวนคะแนนเสยีงที่ตนมีอยู่ ทัง้นีจ้ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัเสนอช่ือรายอื่นมิได ้

2.4  บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้ับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่พึง

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถดัไป   มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าดเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกรรมการเท่าที่พึงเลือกใน

คราวนัน้ 
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5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่  

บรษัิทจดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหมท่กุทา่น ซึง่กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารจะรว่มกนับรรยายสรุปลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ รวมถึงกลยทุธแ์ละแผนธุรกิจใหท้ราบเพื่อใหก้รรมการใหม่ไดร้บัขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อ

การปฏิบตัิหนา้ที่ โดยเลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูจ้ดัเตรยีมเอกสารเก่ียวกบับรษัิท คูม่ือกรรมการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่

ดี จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ และก าหนดการประชมุคณะกรรมการทัง้ปี 

นอกจากนี ้บริษัทยงัสนบัสนนุใหก้รรมการใหม ่เขา้อบรมหลกัสตูรกรรมการและหลกัสตูรอื่นที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งจดัโดยสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทยอีกดว้ย 

9.2  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

การแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ โดยบุคคลที่ไดร้บั

แต่งตัง้มีหนา้ที่บริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัทและมีขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการเก่ียวโยง นอกจากนี ้

จะตอ้งก ากบัดแูลใหม้ีการจดัเก็บขอ้มลู และการบนัทกึบญัชีใหบ้รษัิทสามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื่อจดัท างบการเงิน

รวมไดท้นัตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยปัจจบุนันี ้บรษัิทไมม่ีบรษัิทรว่มแตอ่ยา่งใด 

9.3 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซือ้ขายหรือเพื่อโน้มน้าวการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการ  

ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบวา่ดว้ยการซือ้ขายหลกัทรพัยข์ัน้รุนแรง และเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบการท างานของ

บริษัท ตวัอย่างของขอ้มูลภายในไดแ้ก่ ขอ้มูลทางการเงินที่บริษัทยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน แผนการควบรวมหรือ  

เขา้ครอบครองกิจการ  การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไว ้ ขอ้มูลเรื่องผลิตภณัฑใ์หม่ แผนการตลาด สญัญาการจดัซือ้  

จดัจา้ง และแผนการผลิต ขอ้มลูภายในถือเป็นสิง่ส  าคญัเมื่อสามารถน าไปใชเ้ป็นประโยชนใ์นการชกัจงูใหเ้กิดการซือ้ การ

ถือครองหรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท 

บริษัทหา้มมิใหพ้นกังานและกรรมการใชเ้นือ้หาของขอ้มลูภายในเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท รวมทัง้หา้มน าขอ้มลู

เก่ียวกบับริษัทอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท เช่น ผูผ้ลิตของบริษัท ไปใชป้ระโยชน ์และหา้มเผยแพรเ่นือ้หาของขอ้มลูภายใน

หรอืแนะเป็นนยัตอ่บคุคลใดก็ตามที่อาจกระท าการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท 

กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจว่า  ขอ้มลูที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน  ซึ่งเป็นขอ้มลูที่อาจมีผลที่

ส  าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัของราคา  หรือมลูค่าหลกัทรพัยข์องบริษัท ตอ้งไม่ถกูเปิดเผยต่อบคุคลอื่นที่

อาจมีอิทธิพลในการเขา้จองซือ้ ซือ้หรอืขายหุน้นัน้ๆ นอกจากนีก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทตลอดจนคูส่มรสและบตุรที่

ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  ตอ้งรายงานการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบริษัทตามขอ้ก าหนด  และบริษัทตอ้งรายงานการซือ้หรอื

ขายหลกัทรพัยน์ัน้ ในการประชมุกรรมการบรษัิทท่ีจดัขึน้เป็นประจ าทกุเดือน อนึง่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทมีหนา้ที่

จดัท ารายงานการมีสว่นไดเ้สียครัง้แรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจดัสง่ใหเ้ลขานกุารบริษัทลงนามและเก็บรกัษา เพื่อให้

บริษัทใชเ้ป็นขอ้มลูในการติดตามดแูลการท ารายการต่างๆ ที่เก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชนจ์าก

การใชข้อ้มลูภายในของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยคณะกรรมการได้
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ก าหนดแนวปฏิบตัิการใชข้อ้มลูภายในใหม้ีผลบงัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท พนกังานระดบัผูจ้ดัการ 

และบคุลากรทกุระดบัในแผนกบญัชีและการเงิน 

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีจากบริษัท บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นจ านวนเงินรวม 1,120,000 บาท 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าว ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็น เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง เป็นตน้  โดยผูส้อบ

บัญชีของบริษัทมีความเป็นอิสระและมีความน่าเช่ือถือ และได้ผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(2) ค่าบริการอื่น  

-ไมม่ี- 

9.5  การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ  

- การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีนโยบายสิทธิมนุษยชนขึน้ โดยใหม้ีผลบังคบัใชเ้มื่อวนัที่ 16 

สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบตัิ สอดคลอ้งตามหลกัการชีแ้นะ เรื่องสิทธิมนษุยชน

ส าหรบัธุรกิจ ตามกรอบงานขององคก์ารสหประชาชาติในการคุม้ครอง เคารพ และเยียวยา เพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิ

อยา่งจรงิจงั 

- การบริหารความเสี่ยง เมื่อวนัที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการไดม้ีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) และมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่

ทบทวนกรอบการด าเนินงาน เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมีระบบการบรหิารจดัการความเสีย่งที่เพียงพอและเหมาะสม 

โดยมีคณะกรรมการบริหาร ท าหนา้ที่เป็นคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะก ากบัดแูลและติดตามการ

บรหิารจดัการความเสีย่งที่ส  าคญัทีอ่าจมีผลกระทบตอ่กลยทุธแ์ละเปา้หมายของบรษัิท  
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10 รายงานความยั่งยนื  

การพฒันาอย่างยั่งยืนมีความส าคญัตอ่การเติบโตของบริษัทในระยะยาว การด าเนินธุรกิจโดยยดึมั่นในจริยธรรม 

มุ่งมั่นในการผลิตสินคา้ที่มีคณุภาพ ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ค านึงถึงผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มที่เกิดจากกระบวนการผลติ

เป็นส าคญั พรอ้มทัง้สรา้งพืน้ฐานใหพ้นกังานเป็นพลเมืองที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม จึงเป็นเรื่องส าคญัต่อการด าเนิน

ธุรกิจของบรษัิท  

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ส  าหรบับุคลากรของบริษัทอนัเป็นพืน้ฐานอุดมการณข์องบริษัท คณะกรรมการจึง

ก าหนดใหจ้ดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจไวเ้ป็นคูม่ือในการปฏิบตัิงาน ครอบคลมุเรือ่งความซื่อสตัย ์สจุรติ และการ

ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และกฎหมายอยา่งเครง่ครดั  จรรยาบรรณนีก้  าหนดขึน้จากมาตรฐานและความรบัผิดชอบอนัเป็น

พืน้ฐานของอุดมการณข์องบริษัท อุดมการณท์ัง้สี่ขอ้ ไดแ้ก่ 1) การสรา้งสรรคค์ณุภาพ 2) ความซื่อสตัยส์จุริต 3) การให้

โอกาส 4) การเคารพและใหเ้กียรติซึง่กนัและกนั  

การต่อต้านการทุจริต 

ดว้ยคณะกรรมการไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น ตลอดจนสง่เสริม และสนบัสนนุให้

บคุลากรทกุระดบัปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิใหบ้รษัิทเขา้รว่มประกาศเจตนารมณเ์ขา้

เป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น (Private Sector Collective Action 

Coalition against Corruption) เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2558 และไดก้ าหนดใหจ้ดัท านโยบายการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชั่น 

สอดคลอ้งตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท (Corporate Governance 

and Business Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคลากรทุกระดับในบริษัทสามารถปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความ

ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอรร์ัปชั่น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และจากการ

ปฏิบตัิงานภายใน ตลอดจนสนบัสนนุใหบ้คุลากรของบรษัิทสือ่สารนโยบายนีแ้ก่บคุคลทั่วไปใหท้ราบโดยทั่วกนั  

ทั้งนี  ้เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ  

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรียน และการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต โดยผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย สามารถ

รายงานเก่ียวกบัความผิดปกติในการด าเนินธุรกิจ อาทิ การด าเนินธุรกรรมทางการเงิน การควบคมุภายในดา้นต่างๆ อาทิ

เช่น ด้านสินค้า วัตถุดิบ หรือเหตุสงสัยอันอาจจะก่อให้เกิดการทุจริต ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้ โดยบริษัทจะจัดตัง้

คณะท างานเพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจริง แกไ้ขปรบัปรุง ติดตามประเมินผล ป้องกันความเสี่ยง และรายงานผลโดยตรงต่อ

คณะกรรมการบรษัิท 
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 ช่องทางที่ 1 : เว็บไซตบ์รษัิท / จดหมายอิเลคโทรนิกส ์

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

 - complaints@oceanglass.com 

 ช่องทางที่ 2 : จดหมายไปรษณีย ์

คณะกรรมการตรวจสอบ  หรอื เลขานกุารบรษัิท 

78/88-91 ชัน้ 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร ์2 

ถนนสขุมุวิท 19 (ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 ช่องทางที่ 3 : กลอ่งรบัขอ้รอ้งเรยีน และการใหเ้บาะแส ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส 

เพื่อเป็นการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนและผูแ้จง้เบาะแส บรษัิทจะไมเ่ปิดเผยช่ือ ที่อยู ่หรอืขอ้มลูใด ๆ ที่สามารถระบตุวัผูร้อ้งเรยีน

และผูแ้จง้เบาะแสได ้บรษัิทจะเก็บรกัษาขอ้มลูดงักลา่วไวเ้ป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะบคุคลผูร้บัผิดชอบในกระบวนการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเท่านัน้ที่จะเขา้ถึงขอ้มูลได ้โดยผูท้ี่ไดร้บัขอ้มูลจากการปฏิบตัิหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง มีหนา้ที่เก็บรกัษา

ขอ้มูล เอกสารหลกัฐานทัง้หมดไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการ

เปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนดเทา่นัน้ 

2. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทยึดมั่นในหลกัความเสมอภาคในการปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ตามหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัท จึงไดป้ระกาศใชน้โบบายสิทธิมนุษยชน เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบตัิ สอดคลอ้งตามหลกัการชีแ้นะ เรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรบัธุรกิจ ตามกรอบงานขององคก์ารสหประชาชาติในการ

คุม้ครอง เคารพ และเยียวยา เพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิอยา่งจรงิจงั 

โดยนโยบายสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ครอบคลุมผูเ้ก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทานที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัท 

(Ocean Glass Value Chain) รวมทัง้บรษัิทยอ่ยทัง้ในและตา่งประเทศ โดยมีขอบเขตและกรอบการปฏิบตัิดงันี ้

2.1 การประกาศนโยบายดา้นสทิธิมนษุยชนตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น พนกังานของบรษัิท พนกังานรบัเหมาแรงงานคูค่า้ และผูม้ี

สว่นเก่ียวขอ้ง โดยการสือ่สารทัง้ภายใน และภายนอกบรษัิท  

2.2 การประเมินความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนษุยชนที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกนั และลด

ความสญูเสยี จากผลกระทบที่อาจเกิดขึน้  

2.3 กระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรียน ใหเ้ป็นไปตามช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรียนที่ก าหนดในช่องทางการแจง้ขอ้รอ้งเรียน 

(Whistleblowing) และ/หรอื ช่องทางการรอ้งทกุขต์ามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 

 

http://www.oceanglass.com/th/contact.php
mailto:complaints@oceanglass.com
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3. การปฏิบัตติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทยอมรบัและใหค้วามส าคญักบัความหลากหลายของพนกังานและยึดมั่นในหลกัความเสมอภาคการวา่จา้งและการ

เลือ่นต าแหนง่พนกังานกระท าไปตามเปา้ประสงคท์างธุรกิจของบรษัิท ต าแหนง่งานท่ีบรษัิทเห็นควรใหม้ีและคณุสมบตัขิอง

แตล่ะบคุคล โดยไมค่  านงึถึงเชือ้ชาติ สญัชาติ สผิีว ความเช่ือทางศาสนา เพศ อาย ุสถานะภาพทางสงัคมหรอืสถานะอื่นใด

ที่กฎหมายคุม้ครองไว ้บรษัิทจะไมว่า่จา้งผูท้ี่มีอายตุ  ่ากวา่เกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด บรษัิทจะไมใ่ชแ้รงงานท่ีไมส่มคัรใจหรอื

แรงงานผิดกฎหมาย นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายดแูลใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานปราศจากการปฏิบตัิดว้ยอคติและการ

กีดกนั รวมทัง้การคกุคามหรอืลว่งละเมิดใดๆ  

พนักงานของบริษัททุกคนมีสิทธิในการรอ้งเรียน  รอ้งทุกข์หรือรายงานเก่ียวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิ

มนุษยชน  การล่วงละเมิดหรือคกุคาม การกลั่นแกลง้ หรือการกระท าที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึน้กบัตวัเองและผูอ้ื่น โดยแจง้

เรือ่งไปยงัผูบ้งัคบับญัชาหรอืส านกังานบรหิารทรพัยากรบคุคล บรษัิทจะสบืสวนเหตกุารณท์ี่ไดร้บัแจง้ทนัที และด าเนินการ

แกไ้ขอยา่งทนัทว่งที บรษัิทรบัรองเรือ่งการคุม้ครองบคุคลที่เป็นผูร้ายงานเรือ่งอยา่งเหมาะสม ขอ้มลูที่แจง้มาจะถกูรกัษาไว้

เป็นความลบั  

4. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

นบัตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทเป็นเวลากว่า 30 ปี บริษัทยึดมั่นและถือเป็นนโยบายในการผลิตสินคา้คณุภาพสงูและปลอดภยัใน

การใชง้าน โดยสนบัสนนุใหพ้นกังานทกุคนในทกุระดบัถือปฏิบตัิตามมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001:2008 เพื่อสรา้งความ

มั่นใจในสนิคา้และบรกิาร 

5. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทก าหนดนโยบายและแผนการอนุรกัษ์พลงังานและสิ่งแวดลอ้มเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ  โดยมีเป้าหมาย

เพื่อใหก้ระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใหน้อ้ยที่สดุ ในปี 2563 บริษัทมีผลการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

สรุปไดด้งันี ้

5.1 การจดัการพลงังาน บริษัทบริหารจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ระบบไฟแสงสว่างและระบบปรบัอากาศ

โดยติดตัง้และบ ารุงรกัษาอุปกรณค์วบคมุการท างานของระบบไฟฟ้าที่เก่ียวขอ้ง ท าใหส้ามารถลดการ ใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าได ้109,999  กิโลวตัตต์่อชั่วโมง นอกจากนี ้บริษัทไดต้ิดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar 

Rooftop) ซึง่ผลติไฟฟา้ได ้1,264,881 กิโลวตัตต์อ่ชั่วโมง  

ในปี 2563 บริษัทใชพ้ลงังานไฟฟ้ารวม 17,129,572  กิโลวตัตต์่อชั่วโมง ซึ่งสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าลงได ้(หรือใช้

พลงังานไฟฟ้าเพิ่มขึน้) จ านวน 4,553,982  บาท หรือ รอ้ยละ 4.22 เมื่อเทียบกับปีก่อน  โดยการติดตัง้ระบบผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) นัน้ ส่งผลบริษัทสามารถลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ได้ 

552,753 กิโลกรมั และคาดการณ์ว่าใน 2564 บริษัทจะสามารถลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ได ้603,003 

กิโลกรมั 
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5.2 การจดัการน า้  บริษัทมีการใชน้ า้ประปารวมกนัคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของปริมาณน า้ที่ใชท้ัง้หมด  บริษัทจึงมีวิธีการใน

การจัดการของระบบน า้หล่อเย็นที่ใช้ในกระบวนการผลิตและระบบช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตใหเ้ป็นแบบ

หมนุเวียนสามารถน ากลบัมาใชใ้นกระบวนการตอ่ได ้โดยมีการตรวจสอบและควบคมุมาตรฐานอยา่งตอ่เนื่อง ส าหรบั

น า้ที่ถกูปลอ่ยทิง้จากกระบวนการผลติและส านกังาน บรษัิทมีการจดัการน า้ทิง้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีน า้ทิง้ที่ผา่น

การบ าบดัรอ้ยละ 75 ของปรมิาณน า้ทิง้ทัง้หมด ในจ านวนนีส้ามารถน ามาผา่นกระบวนการปรบัปรุงคณุภาพเทียบเทา่

น า้ประปา เพื่อน ากลบัมาใชเ้สริมในกระบวนการผลิตและระบบช่วยสนบัสนนุการผลิตซึ่งสง่ผลใหล้ดปริมาณการใช้

น า้ประปารอ้ยละ 40 เมื่อเทียบกบัปรมิาณการใชก้่อนหนา้  

5.3 การจดัการขยะ ของเสีย และมลพิษ บริษัทมีการจดัการขยะและของเสียในกระบวนการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นระบบ

ตามหลกัการ 3R (Reduce Reuse Recycle) บริษัทมีระบบการคดัแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไป

กบัการสรา้งจิตส านกึและการมีสว่นรว่มกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อลดการก าจดัขยะดว้ยวิธีการฝังกลบ  

ในปี 2563 บริษัทมีปริมาณขยะและของเสียรวม  694,823 กิโลกรัม นอกจากนี ้บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้มปีละ 2 ครัง้และยังมีตรวจวัดสภาพแวดลอ้มในโรงงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งพบว่าค่ามาตรฐาน

คณุภาพอากาศ กลิน่ เสยีง แสงสวา่ง อยูใ่นเกณฑป์กติตามที่กฎหมายก าหนด และไมพ่บกรณีสารเคมีรั่วไหลจากการ

ด าเนินธุรกิจ 

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ในปี 2563 บรษัิทไดร้ว่มกนัจดักิจกรรมเพื่อพฒันาชมุชนและสงัคมดงัตอ่ไปนี ้

6.1 โครงการจิตอาสาปีที่ 6 จดักิจกรรมมอบทนุการศึกษาแก่นกัเรียนที่เรียนดี และบริจาคแกว้น า้ดื่มเพื่อสขุอนามยัของ
นกัเรียน ครู และบคุลากรในโรงเรียน ณ โรงเรียนบา้นสีลง้ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวนัที่ 10 มกราคม 
และ 15 ธนัวาคม 2563 ตามล าดบั 

6.2 ร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 เมื่อวนัที่ 15 
พฤษภาคม 2563 จดัโดยการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

6.3 รว่มกิจกรรมอนรุกัษ์ธรรมชาติ ฟ้ืนฟูป่าชายเลนและล าคลอง ณ สถานตากอากาศบางป ูเมื่อวนัที่ 3 กนัยายน 2563 
จดัโดยการนิคมอตุสาหกรรมบางป ู

6.4  บรจิาคแกว้น า้ดื่มใหแ้ก่โรงเรยีน วดั โบสถ ์สเุหรา่ ทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั จ านวน 72 แหง่ เพื่อสง่เสรมิให้
ชมุชนมีสขุอนามยัที่ดีตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม 2563
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทให้ความส าคัญและมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ  

การด าเนินงานในทกุระดบัของการบรหิารจดัการ  ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนัความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้กบับรษัิท รวมถึงเพื่อปอ้งกนั

มิใหม้ีการใชอ้  านาจในทางที่มิชอบเพื่อผลประโยชนส์ว่นตน  

บริษัทก าหนดภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบและอ านาจด าเนินการของผูบ้ริหารและผูป้ ฏิบตัิงานไวอ้ย่างชดัเจน 

คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการควบคมุภายในไวใ้นหลกัการการก ากบัดแูลกิจการที่ดีตามหลกับรรษัทภิบาล ซึ่งมี

รายละเอียดครอบคลมุการควบคมุภายในดา้นตา่งๆ เช่น การควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษัิทใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

การใชร้ะบบสารสนเทศ การเขา้ถึงและใชข้อ้มลูที่ส  าคญัดา้นตา่งๆ เป็นตน้ 

สาระส าคญัของระบบการควบคมุภายในและระบบตรวจสอบภายใน มีดงันี ้

1. จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระซึ่งเป็นบริษัทสากลมาท าหน้าที่ด  าเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพ  

ความเพียงพอ ของระบบควบคุมภายในดา้นต่างๆ ของบริษัท ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อใหค้วามมั่นใจวา่ การปฏิบตัิงานหลกัๆ และรายงานทางการเงินที่ส  าคญัของบริษัทไดด้  าเนินการไปในแนวทางที่

บรษัิทก าหนดอยา่งมีประสทิธิภาพ ภายใตก้รอบของกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท และมีความเสีย่งใน

ระดบัท่ียอมรบัและบรหิารจดัการได ้  

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ใหค้วามมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการ

ด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั ผลการตรวจประเมินการควบคมุภายในแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท และเปิดเผย

รายละเอียดดงัปรากฏอยูใ่นแบบรายงานฉบบันี ้ 

3. บรษัิทจดัท านโยบายเป็นลายลกัษณอ์กัษรและก าหนดกระบวนการปฏิบตัิงานส าหรบัหนา้ที่ตา่งๆ ในบรษัิท รวมถึงจดั

ปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมี

ประสทิธิภาพ 

4. บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอ้มลูในการใหข้อ้มลูที่เป็นปัจจุบนั แม่นย า 

เพียงพอและตรงตามก าหนดเวลา ส าหรบัคณะกรรมการและผูบ้ริหารใชต้ดัสินใจ บริษัทจึงจัดใหม้ีระบบบญัชีและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
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11.2  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิท ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน  4 ทา่น เพื่อช่วยงาน

ของคณะกรรมการในการสอบทานและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทใหม้ีการก ากับดูแลที่ดี ตามแนวทางของ

คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการสอบทานงบ

การเงินของบริษัทใหม้ีความโปรง่ใส เช่ือถือไดแ้ละถกูตอ้งตามหลกัการและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตลอดจน

ก ากบัดแูลบริษัทใหร้ะบบการควบคมุและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และปฏิบตัิถกูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ

ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทในการน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีรวมถึงเสนอคณะกรรมการเพื่อ

แตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูต้รวจสอบภายใน ตลอดปีที่ผา่นมาคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อยา่งอิสระไมม่ี

ขอ้จ ากดัในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร ตลอดจนไดร้บัความรว่มมืออยา่งดี ทัง้จากผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชี ฝ่ายบริหารของบริษัทรวม 4 ครัง้ เพื่อพิจารณา

และใหค้วามเห็นชอบตอ่งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  และขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลส าหรบั

งวดสามเดือน หกเดือน และเกา้เดือน ส าหรบัปี 2563 รวมทัง้รายงานการเงินที่เก่ียวขอ้ง และประชุมรว่มกบัผูต้รวจสอบ

ภายใน 2 ครัง้ เพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบประจ าปี รบัทราบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ

ตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมีระบบตรวจสอบ และการควบคมุภายในท่ีดี โดยการประชมุทกุครัง้มีกรรมการตรวจสอบ

เขา้รว่มประชุมอย่างนอ้ยเป็นจ านวน  3 ใน 4 ท่าน และไดม้ีการแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ และไดร้ายงานการสอบ

ทานในเรือ่งดงักลา่วตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท เพื่อรบัทราบเป็นที่เรยีบรอ้ยครบถว้นแลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นตามที่ปรากฏในหวัขอ้ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ไดใ้ห้

ความเห็นวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหาหรอื

ขอ้บกพรอ่งของการด าเนินงานที่เป็นสาระส าคญั นอกจากนี ้ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณางบการเงิน

ของบรษัิทโอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) รวมทัง้รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และใหค้วามเห็นชอบตอ่งบการเงินดงักลา่ว 

11.3  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ไมม่ี – 

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทไดว้่าจา้งผูต้รวจสอบอิสระจากภายนอก คือ บริษัท อีวาย คอรป์อเรท เซอรว์ิส จ ากัด โดยมีนางสาวพิมวดี 

พนัธุมโกมล ท าหนา้ที่หวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผูม้ีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานดา้นการ

ตรวจสอบภายในในอุตสาหกรรม ที่มีลกัษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี และเคยเขา้รบัการอบรมใน
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หลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วไดอ้ย่างเหมาะสม

เพียงพอ  

รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิของหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

(2) หน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 ภายใตก้ารด าเนินงานของเลขานกุารบรษัิท 
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12. รายการระหว่างกัน 

บรษัิทมีรายการระหวา่งกนัซึง่เป็นรายการกบับคุคลหรอืกิจการที่มีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยบรษัิทจะ

จัดท าขอ้มูลและประเมินรายการดงักล่าวว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระส าคญัตาม

ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทจะจดัใหม้ีการพิจารณาอนมุตัิโดยคณะกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ 

(แลว้แตก่รณี)  

ในปี 2563 บรษัิทมีรายการระหวา่งกนั หรอื รายการกบับคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 

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

เครือ่งแกว้ในประเทศจีน 
บรษัิทยอ่ย 

บรษัิท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย จ ากดั  
 

ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 
ในประเทศอินเดีย 

บรษัิทยอ่ย 
 

บรษัิท ครสิตลั เคลยีร ์อินโนเวชั่น จ ากดั วิจยั พฒันาและจ าหนา่ย
ผลติภณัฑท์ี่ใชบ้นโต๊ะอาหาร 

บรษัิทยอ่ย 

บรษัิท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จ ากดั ประกนัชีวติ เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท และมีผูถื้อหุน้
และกรรมการรว่มกนั 

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

และวสัดสุิน้เปลอืง 
มีผูถื้อหุน้รว่มกนั 

บรษัิท กลุม่ไทยสมทุร (ประเทศไทย) จ ากดั ใหบ้รกิารทางกฎหมาย มีผูถื้อหุน้และกรรมการรว่มกนั 
ผูบ้รหิารส าคญั 

 

บคุคลที่มีอ  านาจและความรบัผิดชอบ
การวางแผนสั่งการและควบคมุ
กิจกรรมตา่งๆ ของกิจการไมว่า่
ทางตรงหรอืทางออ้มทัง้นีร้วมถึง
กรรมการของกลุม่บรษัิท (ไมว่า่จะท า
หนา้ที่ในระดบับรหิารหรอืไม่) 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
 

 

หน่วย : พนับาท

สินทรัพย์

จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน

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        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 155,949         4.53        267,936         8.30        227,428         6.96        156,048         4.54        268,636         8.38        240,165         7.45        

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย -                -          -                -          -                -          3,500             0.10        10,000           0.31        6,500             0.20        

สินคา้คงเหลือ 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       

ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งรับ 16,564           0.48        11,303           0.35        18,131           0.56        16,564           0.48        11,303           0.35        18,131           0.56        

สินทรัพย์สญัญาอนุพนัธ์ -                -          4,859             0.15        -                -          -                -          4,859             0.15        -                -          

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5,194             0.15        3,632             0.11        2,697             0.08        3,685             0.11        3,576             0.11        2,689             0.08        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 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       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัย่อย -               -         -               -         -               -         6,000             0.17        6,000             0.19        6,000             0.19        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,196,414       63.85       1,859,348       57.58       1,896,344       58.06       2,196,391       63.87       1,859,215       57.98       1,895,985       58.81       

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 38,859           1.13        -                -          -                -          38,859           1.13        -                -          -                -          

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 10,998           0.32        18,168           0.56        19,268           0.59        16,944           0.49        19,078           0.59        18,570           0.58        

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13                 0.00        807               0.02        3,135             0.10        -                -          -                -          -                -          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,669             0.05        8,116             0.25        11,165           0.34        824               0.02        6,833             0.21        9,531             0.30        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 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       

รวมสินทรัพย์ 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     

2563

งบกำรเงนิรวม

2563

งบกำรเงนิเฉพำะบริษทั

25622562 25612561
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บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

  

หน่วย : พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 790,000       22.97      655,000       20.28      585,000       17.91      790,000       22.97      655,000       20.43      585,000       18.15      

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 193,547       5.63        269,423       8.34        320,673       9.82        195,271       5.68        261,869       8.17        292,899       9.09        

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -              -         35,892         1.11        182,340       5.58        -              -         35,892         1.12        182,340       5.66        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 19,344         0.56        -              -         -              -         19,344         0.56        -              -         -              -         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,038           0.06        5,867           0.18        5,434           0.17        1,821           0.05        7,030           0.22        3,554           0.11        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 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      

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 300,000       8.72        66,400         2.06        3,033           0.09        300,000       8.72        66,400         2.07        3,033           0.09        

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 16,057         0.47        -              -         -              -         16,057         0.47        -              -         -              -         

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 188,960       5.49        194,212       6.01        198,273       6.07        188,960       5.50        194,212       6.06        198,273       6.15        

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 96,059         2.79        129,594       4.01        98,052         3.00        96,059         2.79        129,594       4.04        98,052         3.04        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 601,076       17.47      390,206       12.08      299,358       9.17        601,076       17.48      390,206       12.17      299,358       9.29        

รวมหนีสิ้น 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      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 50,000,000 หุน้ 

   มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 500,000       14.54      500,000       15.48      500,000       15.31      500,000       14.54      500,000       15.59      500,000       15.51      

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว

   หุน้สามญั 21,330,715 หุน้ 

   มูลคา่ท่ีไดรั้บช าระแลว้หุน้ละ 10 บาท 213,307       6.20        213,307       6.61        213,307       6.53        213,307       6.20        213,307       6.65        213,307       6.62        

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 302,807       8.80        302,807       9.38        302,807       9.27        302,807       8.81        302,807       9.44        302,807       9.39        

ก ำไรสะสม

  จดัสรรแลว้

     ส ารองตามกฎหมาย 50,000         1.45        50,000         1.55        50,000         1.53        50,000         1.45        50,000         1.56        50,000         1.55        

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 536,870       15.61      783,967       24.28      781,356       23.92      532,160       15.48      764,604       23.84      768,573       23.84      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 730,767       21.24      522,741       16.19      525,642       16.09      732,864       21.31      526,008       16.40      526,008       16.32      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 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      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 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     

2563

งบกำรเงนิรวม

2563

งบกำรเงนิเฉพำะบริษทั

25622562 2561 2561
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บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 

 
  

หน่วย : พนับาท

จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 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

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -              0.00 21,691          1.14 6,666           0.33 -              0.00 21,891          1.18 6,726           0.35

รายไดเ้งินปันผล -              0.00 -              0.00 -              0.00 9,655           0.86 -              0.00 -              0.00

รายไดอ่ื้น  4,321           0.39 9,535           0.50 3,796           0.19 4,259           0.38 9,262           0.50 3,707           0.19

รวมรำยได้ 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

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 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

คา่ใชจ่้ายจากการระงบัการผลิตชัว่คราว 206,423        18.50 123,345        6.50 75,925          3.74 206,423        18.41 123,345        6.65 75,925          3.92

ขาดทนุจากการปรับลดมูลคา่สินคา้ 50,794          4.55 9,711           0.51 32,626          1.61 50,794          4.53 9,711           0.52 32,626          1.69

คา่ใชจ่้ายในการขาย 227,476        20.38 311,033        16.38 347,256        17.10 227,872        20.32 304,671        16.42 327,281        16.91

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 144,915        12.99 173,162        9.12 149,147        7.34 139,506        12.44 161,158        8.68 139,303        7.20

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 59,285          5.31 -              0.00 -              0.00 58,570          5.22 -              0.00 -              0.00

รวมค่ำใช้จ่ำย 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

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำ เนนิงำน (279,270)       (25.02) 39,097          2.06 60,410          2.97 (265,973)       (23.72) 29,951          1.61 41,859          2.16

ตน้ทนุทางการเงิน 24,783          2.22 17,734          0.93 19,523          0.96 24,783          2.21 17,734          0.96 19,523          1.01

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (304,053)       (27.24) 21,363          1.13 40,887          2.01 (290,756)       (25.93) 12,217          0.66 22,336          1.15

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (58,158)        (5.21) 3,229           0.17 16,430          0.81 (59,514)        (5.31) 663              0.04 11,257          0.58

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับปี (245,895)       (22.03) 18,134          0.96 24,457          1.20 (231,242)       (20.62) 11,554          0.62 11,079          0.57

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

  ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

     ผลก าไรจากการตีราคาท่ีดินใหม-่สุทธิจากภาษีเงินได้ 206,856        18.54 -              0.00 -              0.00 206,856        18.44 -              0.00 -              0.00

     การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

        พนกังาน-สุทธิจากภาษีเงินได้ 10,957          0.98 (3,364)          (0.18) -              0.00 10,957          0.98 (3,364)          (0.18) -              0.00

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

  ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

     ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่

        งบการเงิน 1,170           0.10 (2,901)          (0.15) (1,124)          (0.06) -              0.00 -              0.00 -              0.00

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 218,983        19.62 (6,265)          (0.33) (1,124)          (0.06) 217,813        19.42 (3,364)          (0.18) -              0.00

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดรวมส ำหรับปี (26,912)        (2.41) 11,869          0.63 23,333          1.15 (13,429)        (1.20) 8,190           0.44 11,079          0.57

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) (11.53)          0.85             1.15             (10.84)          0.54             0.52             

จ ำนวนหุ้นสำมัญถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (พันหุ้น) 21,331          21,331          21,331          21,331          21,331          21,331          

2563

งบกำรเงนิรวม

2563

งบกำรเงนิเฉพำะบริษทั

2562 25612561 2562
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บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
  

หน่วย : พันบาท

จัดสรรเป็น รวมองค์ประกอบ

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ ทุนส ำรอง ส่วนเกนิทุนจำก กำรแปลงค่ำ อ่ืนของส่วน รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร กำรตีรำคำทีด่ิน งบกำรเงนิ ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดยกมำ ณ วันที ่1 มกรำคม 2562 213,307 302,807 50,000 781,356 526,008 (366) 525,642 1,873,112

เงินปันผลจ่าย -                 -                 -                 (12,159) -                    -                 -                     (12,159)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                 -                 -                 14,770 -                    (2,901) (2,901) 11,869

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 213,307 302,807 50,000 783,967 526,008 (3,267) 522,741 1,872,822

เงินปันผลจ่าย -                 -                 -                 (12,159) -                    -                 -                     (12,159)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                 -                 -                 (234,938) 206,856             1,170 208,026 (26,912)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 213,307 302,807 50,000 536,870 732,864 (2,097) 730,767 1,833,751

งบกำรเงนิรวม

ก ำไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : พันบาท

องค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรเป็น

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ ทุนส ำรอง ส่วนเกนิทุนจำก รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร กำรตีรำคำทีด่ิน ผู้ถือหุ้น

ยอดยกมำ ณ วันที ่1 มกรำคม 2562 213,307 302,807 50,000 768,573 526,008 1,860,695

เงินปันผลจ่าย - - - (12,159) -                         (12,159)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 8,190 -                         8,190

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 213,307 302,807 50,000 764,604 526,008 1,856,726

เงินปันผลจ่าย - - - (12,159) -                         (12,159)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - (220,285) 206,856                  (13,429)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 213,307 302,807 50,000 532,160 732,864 1,831,138

งบกำรเงนิเฉพำะบริษทั

ก ำไรสะสม
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บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด  
ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 

 
 
 

 

หน่วย : พันบาท

2563 2562 2561 2563 2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (304,053)    21,363        40,887      (290,756)    12,217        22,336      

รายการปรับปรุงกระทบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีเป็นเงินสด

  รับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เผ่ือ (โอนกลบั) การลดลงของมูลคา่สินคา้ 

   สินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั 39,973       (3,737)        24,125      39,973       (3,737)        24,125      

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 174,754      161,152      154,958     175,199      160,611      154,466     

คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 2,155         823            -           2,155         823            -           

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,200         -             -           4,200         -             -           

ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน 

   อาคารและอุปกรณ์ 5,925         11,918        9,337        5,923         11,916        9,337        

ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน -            18              -           -            18              -           

(ก าไร) ขาดทุนจากการปรับมูลคา่ยุติธรรม

   ตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 4,859         (3,259)        (743)         4,859         (3,259)        (743)         

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,223)        74              607           (1,223)        74              607           

คา่ใชจ่้ายส ารองหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 12,737       39,331        15,244      12,737       39,331        15,244      

รายไดเ้งินปันผล -            -             -           (9,655)        -             -           

รายไดด้อกเบ้ีย (243)          (245)           (258)         (305)          (312)           (193)         

ตน้ทุนทางการเงิน 24,783       17,734        19,523      24,783       17,734        19,523      

สินทรัพย์จำกกำรด ำเนนิงำน (เพิ่มขึน้) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 112,004      (42,444)       2,010        112,605      (30,413)       21,338      

สินคา้คงเหลือ 52,355       (2,508)        (149,329)   52,193       (5,569)        (163,931)   

ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งรับ (5,261)        6,828          11,342      (5,261)        6,828          11,342      

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (1,562)        (935)           1,142        (109)          (887)           1,143        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 228            3,049          (832)         (210)          2,698          (792)         

หนีสิ้นจำกกำรด ำเนนิงำน (เพิ่มขึน้) ลดลง

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน (92,900)      (69,975)       (47,139)     (83,060)      (49,517)       (22,037)     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,829)        433            1,759        (5,209)        3,476          (363)         

จ่ายส ารองหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน (32,575)      (11,994)       (20,393)     (32,575)      (11,994)       (20,393)     

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน (7,673)        127,626      62,240      6,264         150,038      71,009      

งบกำรเงนิเฉพำะบริษทังบกำรเงนิรวม
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บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 

 
  

หน่วย : พันบาท

2563 2562 2561 2563 2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัย่อย -            -             -           6,500         -             2,000        

เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้ืมแก่บริษทัย่อย -            -             -           -            (3,500)        (6,500)       

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,059         676            772           1,059         676            772           

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (220,930)    (117,523)     (245,004)   (220,930)    (117,522)     (244,990)   

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (2,063)        (3,332)        (4,128)       (7,663)        (4,578)        (3,790)       

เงินปันผลรับ -            -             -           9,655         -             -           

ดอกเบ้ียรับ 243            245            258           305            318            193           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (221,691)    (119,934)     (248,102)   (211,074)    (124,606)     (252,315)   

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 450,000      1,330,000    1,000,000  450,000      1,330,000    1,000,000  

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (315,000)    (1,260,000)  (525,000)   (315,000)    (1,260,000)  (525,000)   

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 200,000      100,000      -           200,000      100,000      -           

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,292)        (183,081)     (240,840)   (2,292)        (183,081)     (240,840)   

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (19,850)      -             -           (19,850)      -             -           

จ่ายเงินปันผล (12,159)      (12,159)       (33,063)     (12,159)      (12,159)       (33,063)     

จ่ายดอกเบ้ีย (22,718)      (18,289)       (18,905)     (22,718)      (18,289)       (18,905)     

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ 277,981      (43,529)       182,192     277,981      (43,529)       182,192     

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

   ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,607         (261)           (26)           1,607         (261)           (26)           

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,159         (2,855)        (1,064)       -            -             -           

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 51,383       (38,953)       (4,760)       74,778       (18,358)       860           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 51,293       90,246        95,006      13,691       32,049        31,189      

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 102,676      51,293        90,246      88,469       13,691        32,049      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม 

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด

กิจกรรมลงทุน

     เจ้าหน้ีคา่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15,266       14,859        22,312      15,266       14,859        22,312      

กิจกรรมจดัหาเงิน

     การไดม้าซ่ึงสินทรัพย์สิทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 11,748       -             -           11,748       -             -           

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษทั
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

  

หน่วย

2563 2562 2561 2560 2563 2562 2561 2560

อตัรำส่วนสภำพคล่อง   (LIQUIDITY  RATIO)

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.19 1.39 1.22 1.91 1.17 1.37 1.22 1.98 เท่า

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.26 0.33 0.29 0.50 0.24 0.29 0.26 0.49 เท่า

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (0.01) 0.12 0.07 0.63 0.01 0.15 0.09 0.63 เท่า

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 6.42 9.14 10.37 10.87 6.38 8.63 8.84 8.83 เท่า

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย 56 39 35 33 56 42 41 41 วนั

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 1.25 2.07 2.52 2.56 1.24 2.05 2.48 2.59 เท่า

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 289 174 143 140 289 175 145 139 วนั

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี 5.98 8.09 8.34 8.31 5.96 7.99 7.96 8.07 เท่า

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย 60 44 43 43 60 45 45 45 วนั

วงจรเงินสด 285 169 135 130 285 172 141 135 วนั

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร   (PROFITABILITY  RATIO)

อตัราก าไรขัน้ตน้ 36.46 33.48 32.41 34.90 36.41 32.76 31.51 33.88 %

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (20.18) 0.42 2.47 4.13 (19.98) (0.07) 1.63 3.98 %

อตัราก าไรสุทธิ (22.03) 0.96 1.20 3.05 (20.62) 0.62 0.57 2.92 %

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (13.27) 0.97 1.30 3.69 (12.54) 0.62 0.59 3.41 %

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนนิงำน  (EFFICIENCY  RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (8.38) 1.20 1.91 3.54 (8.00) 0.93 1.34 3.34 %

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (13.77) 2.08 3.28 6.28 (13.12) 1.60 2.27 5.86 %

อตัราการหมุนของสินทรัพย์ 0.33 0.58 0.64 0.71 0.34 0.58 0.62 0.70 เท่า

อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ   (FINANCIAL  POLICY  RATIO)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.88 0.72 0.74 0.62 0.88 0.73 0.73 0.60 เท่า

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (4.22) 11.29 11.03 11.25 (3.66) 10.75 10.06 10.94 เท่า

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  (Cash basis) (0.13) 0.60        0.21        1.38        0.11        0.70        0.24        1.32        เท่า

อตัราการจ่ายเงินปันผล 0.00 67.05      49.72      50.11      0.00 105.23 109.75 54.07 %

*เพ่ือเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติ

งบกำรเงนิเฉพำะบริษทังบกำรเงนิรวม

**
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ค าอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ  

สรุปผลการด าเนินงานส าหรับงวดสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ในปี 2563 บรษัิทโอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย (“บรษัิท”)  มีรายไดร้วมจ านวน 1,116.00 ลา้นบาท 

ลดลงรอ้ยละ 41.21 เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทมีรายไดจ้ากการขายรวมจ านวน 1,111.68 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 40.46           
โดยบรษัิทเผชิญความทา้ทายทัง้จากวิกฤตเศรษฐกิจอนัเกิดจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 มาตรการควบคมุ
การแพรร่ะบาดที่ประกาศใชใ้นหลายประเทศทั่วโลก สง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเที่ยวหยดุชะงกั ความตอ้งการสินคา้ใน
ตลาดมีปรมิาณลดลง ประกอบกบัปัญหาขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์บรษัิทจึงมีรายไดจ้ากการขายสนิคา้ในตา่งประเทศลดลง
รอ้ยละ 43.10 ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายในประเทศลดลงรอ้ยละ 33.19 สดัสว่นการขายสินคา้ในประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 
29.82 และตลาดตา่งประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 70.18 บรษัิทมีรายไดอ้ื่นจ านวน 4.32 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากการรบัรูร้ายได้
คา่แมพ่ิมพ ์รายไดค้า่ขนสง่ และรายไดจ้ากการขายเศษวสัดแุละอปุกรณท์ี่เสือ่มสภาพ 

บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้คิดเป็นรอ้ยละ 36.46 ของยอดขาย เพิ่มขึน้จากปีก่อนซึ่งมีอตัรารอ้ยละ 33.48 เนื่องจาก
ตน้ทุนพลงังานที่ลดลงและประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึน้ บริษัทมีค่าใชจ้่ายรวมจ านวน 1,395.27 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
24.96 จากการควบคุมค่าใชจ้่าย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีค่าใชจ้่ายระงบัสายการผลิตชั่วคราวระหว่างปีเพิ่มขึน้ 
ประกอบกับรายการปรบัปรุงอตัราค่าชดเชยแรงงาน ส่งผลใหบ้ริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 245.89 ลา้นบาท คิดเป็น
ขาดทนุตอ่หุน้ 11.53 บาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการขาย 1,111.68 1,867.21 (40.46) 

       - ขายในประเทศ 331.45 496.09 (33.19) 

       - ขายตา่งประเทศ 780.23 1,371.12 (43.10) 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ - 21.69 (100.00) 

รายไดอ้ื่น 4.32 9.53 (54.68) 
รวมรายได้ 1,116.00 1,898.43 (41.21) 

ตน้ทนุขาย 706.37 1,242.09 (43.13) 

คา่ใชจ้า่ยจากการระงบัการผลติชั่วคราว 206.42 123.35 67.35 

ขาดทนุจากการปรบัลดมลูคา่สนิคา้ 50.79 9.71 423.06 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 227.48 311.03 (26.86) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 144.92 173.16 (16.31) 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 59.29 - 100.00 
รวมค่าใช้จ่าย 1,395.27 1,859.34 (24.96) 
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน (279.27) 39.09 (814.30) 

ตน้ทนุทางการเงิน 24.78 17.73 39.75 
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 ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

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

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (58.16) 3.23 (1,901.11) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (245.89) 18.13 (1,455.99) 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปี, สทุธิจากภาษีเงินได ้ 218.98 (6.26) 3,595.34 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (26.91) 11.87 (326.71) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (11.53) 0.85 (1,456.47) 

 ต้นทุนขาย 

บรษัิทมีตน้ทนุขายรวมจ านวน 706.37 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 43.13 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ตามยอดจ าหนา่ยและตน้ทนุ
พลงังานท่ีลดลงระหวา่งปี 

 ค่าใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตชั่วคราว 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบ ารุงเตาหลอมและบริหารสินคา้คงเหลือใหส้มดลุกับการขาย
จ านวน 206.42 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 67.35 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

โดยเมื่อวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2563 บรษัิทไดท้ าหนงัสอืแจง้ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการหยดุสายการผลติ
ชั่วคราวส าหรบัเตาหลอมแกว้คริสตลัลีน (“เตาหลอม C”) และเตาหลอมแกว้โซดาไลม ์(“เตาหลอม B”) เพื่อซอ่มบ ารุง
เตาหลอมตามแผนงานและบรหิารจดัการสนิคา้คงเหลือใหส้มดลุกบัการขาย โดยการหยดุสายการผลิตชั่วคราวไดเ้ริม่
ด าเนินการตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2563 จนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ทัง้นีก้ารหยดุสายการผลิตดงักลา่ว ไม่สง่ผลกระทบ
ตอ่การสง่มอบผลติภณัฑต์ามความตอ้งการของลกูคา้แตอ่ยา่งใด  

 ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า 
บริษัทมีผลขาดทุนจากการปรบัลดมลูค่าสินคา้ จ านวน 50.79 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 423.06 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
โดยเป็นการตัง้ค่าเผ่ือการปรบัลดมลูค่าวตัถดุิบที่เสื่อมสภาพ เศษแกว้คริสตลัลีนส่วนเกินจากการผลิต การปรบัลด
มลูคา่สนิคา้ส าเรจ็รูปคงเหลอื และอะไหลท่ี่เสือ่มสภาพและคา้งนาน  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 227.48 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 26.86 ในขณะที่ค่าใชจ้่ายในการบริหารมีจ านวน 144.92 
ลา้นบาท ลดลง รอ้ยละ 16.31 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงและการควบคมุค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน และในปี 2562 บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มจากรายการปรบัปรุงอัตราค่าชดเชยแรงงานส าหรบัพนักงาน
เกษียณอายตุามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน เป็นจ านวนเงิน 22.87 ลา้นบาท  

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจ านวน 59.29 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 100.00 จากการ
ท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 

 ต้นทุนทางการเงนิ 

บรษัิทมีตน้ทนุทางการเงินจ านวน 24.78 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 39.75 เนื่องจากการดอกเบีย้เงินกูย้ืมที่เพิ่มขึน้ 
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 ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษีเงนิได้ 

บรษัิทมีผลก าไรเบ็ดเสร็จอื่น สทุธิจากภาษีเงินได ้จ านวน 218.98 ลา้นบาท ก าไรเพิ่มขึน้จ านวน 225.24 ลา้นบาท จากผล
ก าไรจากการตีราคาที่ดินใหมแ่ละผลตา่งจากการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  

ฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31  ธันวาคม 2563 

 ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง  

  (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

สนิทรพัยห์มนุเวียน 1,191.80 1,342.80 (11.25) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 2,248.00 1,886.40 19.17 

รวมสินทรัพย ์ 3,439.80 3,229.20 6.52 

หนีส้นิหมนุเวียน 1,004.90 966.20 4.01 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 601.10 390.20 54.05 

รวมหนีส้นิ 1,606.00 1,356.40 18.40 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 1,833.80 1,872.80 (2.08) 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 3,439.80 3,229.20 6.52 

 สินทรัพย ์
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีสนิทรพัยร์วม 3,439.80 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.52 จากรายการดงัตอ่ไปนี ้ 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้รอ้ยละ 100.18 เนื่องจากการเงินกูย้ืมระยะสัน้ และการเบิกเงิน

กูย้ืมระยะยาวตามสญัญาเงินกู ้เพื่อบริหารจดัการกระแสเงินสดรบัจากการด าเนินงาน ใชใ้นการลงทนุใน
สนิทรพัย ์และการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี  

- ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น ลดลงรอ้ยละ 41.80 ตามมลูค่าขายสินคา้ที่ลดลง และเงินทดรองจ่ายลว่งหนา้
คา่ซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณท์ี่ลดลง 

- สนิคา้คงเหลอื ลดลงรอ้ยละ 9.20 เนื่องจากการลดก าลงัการผลติสนิคา้ส าเรจ็รูป และพิจารณาตัง้คา่เผ่ือการ
ลดลงของมลูคา่สนิคา้เพิ่มขึน้ในระหวา่งปี 

- ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.13 เนื่องจากผลก าไรจากการตีราคาที่ดินใหม ่และผลสทุธิของ
การคิดคา่เสือ่มราคา และการลงทนุเพิ่มในเครือ่งจกัรและอปุกรณใ์นระหวา่งปี 

- สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้เพิ่มขึน้ 38.86 ลา้นบาท จากการรบัรูร้ายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ที ่16 เรือ่งสญัญาเช่า 

 หนี้สิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีส้ินรวม 1,606.00 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.40 จากเงินกูย้ืมระยะสัน้
และระยะยาวที่เพิ่มขึน้ และการรบัรูห้นีส้ินตามสญัญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่ง
สญัญาเช่า 
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 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม 1,833.80 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.08 จากผลสทุธิระหวา่งการรบัรูผ้ลขาดทนุส าหรบัปี เงิน
ปันผลจ่าย ผลก าไรจากการตีราคาที่ดินใหม่และผลต่างจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนกังาน 

การวิเคราะหอั์ตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

ความสามารถในการท าก าไร หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2563 ม.ค. – ธ.ค. 2562 

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 36.46 33.48 

อตัราก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน รอ้ยละ (20.18) 0.42 

อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ รอ้ยละ (22.03) 0.96 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ รอ้ยละ (13.27) 0.97 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน บาท/หุน้ (11.53) 0.85 
ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2563 ม.ค. – ธ.ค. 2562 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ (8.38) 1.20 
ความสามารถในการด ารงสภาพคล่อง หน่วย 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.19 1.39 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 0.26 0.34 

อายเุฉลีย่ของลกูหนีก้ารคา้ วนั 56 39 

อายเุฉลีย่ของสนิคา้คงเหลอื วนั 289 174 

อายเุฉลีย่ของเจา้หนีก้ารคา้ วนั 60 44 

วงจรเงินสด วนั 285 169 
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ หน่วย 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 0.88 0.72 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ (4.22) 11.29 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เทา่ (0.13) 0.60 

จากอตัราส่วนแสดงความสามารถในการด ารงสภาพคล่องและอตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงินพบว่า  
บริษัทยังคงมีสภาพคล่องที่ดี และมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และภาระผูกพันทางการเงินได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนีบ้รษัิทยงัคงรกัษาอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญากูย้ืมเงินระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินภายในประเทศ  

 



 

การเปิดเผยขอ้มูลและผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้โรคไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับปี 2563 

1. การด าเนินงาน         กระทบ ไม่กระทบ 

 ความตอ้งการสนิคา้และบรกิาร  
 การเปลีย่นแปลงแผนงานหรือเปา้หมายที่เคยรายงาน 
 การปิดหรอืหยดุด าเนินงาน (halting of operations) 
 ขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน (เช่น การ work from 
home, แผน BCP ที่ไมไ่ดร้องรบัสถานการณ ์COVID19) 

การระบาดของโรคในกลุม่พนกังาน  
 หว่งโซอ่ปุทาน (เช่น ผลกระทบจากคูค่า้ที่ไดร้บั
ผลกระทบจาก COVID-19 การขาดแคลนวตัถดุิบจากผส้ง่
วตัถดุิบ ปัญหาในการขนสง่วตัถดุิบ/สนิคา้) อื่น ๆ 

ค าอธิบาย   
ดว้ยวิกฤตการแพรร่ะบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรมและรา้นอาหาร 
หยดุชะงกั ความตอ้งการสินคา้ในตลาดลดลง ประกอบกบัสถานการณท์ี่ผูผ้ลิตทอ้งถ่ินในประเทศจีนมีก าลงัการผลิต
ส่วนเกิน ส่งผลใหเ้กิดสภาวะสินคา้ลน้ตลาดและมีการแข่งขันดา้นราคาอย่างรุนแรง ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึงความ
ตอ้งการสินคา้ในตลาดและปริมาณการส่งออกสินคา้ที่ลดลง  บริษัทจึงพิจารณาหยุดสายการผลิตบางส่วนชั่วคราว
ส าหรบัเตาหลอมแกว้โซดาไลม ์(เตาหลอม B) และเตาหลอมแกว้คริสตลัลีน (เตาหลอม C) เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2563 
และวนัที่ 1 เมษายน 2563 ตามล าดบั คงเหลือสายการผลิตเตาหลอมแกว้โซดาไลม ์(เตาหลอม A) ที่ยงัคงด าเนินการ
ผลติตามปกติ  

ส าหรบัการด าเนินงานในส านกังาน บริษัทไดป้ระกาศใหพ้นกังานท างานที่บา้น (Work From Home) ในเดือนมีนาคม 
และเมษายน 2563 เพื่อป้องกนัการติดต่อและการแพรร่ะบาดของเชือ้โรค  ทัง้นี ้บริษัทไดม้ีการปรบัปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและความปลอดภยัของขอ้มลู ท าใหบ้รษัิทสามารถท างานท่ี
บา้น (Work From Home) ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  
2. การเงนิ         กระทบ ไม่กระทบ 

ความสามารถในการช าระหนี ้ 
การปฏิบตัิตามเง่ือนไขสญัญาเงินกูแ้ละหุน้กู ้ 

 สภาพคลอ่ง  
 ความสามารถในการจา่ยเงินปันผล อื่น ๆ 

ค าอธิบาย   
การบริหารสภาพคล่องเป็นสิ่งที่บริษัทใหค้วามส าคญั ณ 31 มกราคม 2563 บริษัทมีเงินสดจ านวน 102.7 ลา้นบาท       
มีเงินกูย้ืมระยะสัน้จ านวน 790.0 ลา้นบาท และมีเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 300 ลา้นบาท ที่ช่วยสนบัสนนุการด าเนิน
ธุรกิจและการลงทนุของบริษัท โดยบริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และภาระผกูพนัทางการเงินไดเ้ป็นอยา่งดี 
สามารถรกัษาอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญากูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนั
การเงินในประเทศ (อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุ 0.88 เทา่)  

ส าหรบัความสามารถในการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยค านึงถึงผลประกอบการ
และผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในระยะยาวเป็นส าคญั โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามนยัของ
มาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 45 ซึ่งหา้มมิใหแ้บ่ง
เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห่า้มมิใหแ้บง่เงินปันผล ดงันัน้ 
ในปี 2563 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสทุธิ 245.89 ลา้นบาท ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 
2564 จึงเห็นสมควรใหน้ าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563  

  



 

การเปิดเผยขอ้มูลและผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้โรคไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับปี 2563 

3. ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน       กระทบ  ไม่กระทบ 

 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 
 การไดม้าหรอืจ าหนา่ยสนิทรพัยไ์ปของสนิทรพัยไ์ม่

เป็นไปตามแผน  

 การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีทีเ่คยเปิดเผยไว ้
 การเปลีย่นแปลงรายจ่ายฝ่ายทนุที่เคยวางแผนไว ้ 

 อื่น ๆ 
ค าอธิบาย   
ดว้ยผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 บริษัทมีรายไดร้วมจ านวน 1,116.00 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 41.21 เมื่อเทียบกบัปีก่อน และมีค่าใชจ้่ายจากการระงบัสายการผลิตชั่วคราวระหวา่งปีเพิ่มขึน้รอ้ยละ 67.35 
อย่างไรก็ตาม ดว้ยมาตรการควบคมุค่าใชจ้่ายที่ประกาศใชท้ั่วทัง้องคก์ร บริษัทจึงมีค่าใชจ้่ายรวมลดลงรอ้ยละ 24.96 
สง่ผลใหบ้รษัิทมีผลขาดทนุสทุธิเพียงจ านวน 245.89 ลา้นบาท คิดเป็นขาดทนุตอ่หุน้ 11.53 บาท  

4. ภาระผูกผันตามสัญญา       กระทบ   ไม่กระทบ 
ความเสีย่งในสทิธิหรอืภาระผกูพนัในสญัญา  

 การเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงที่ส  าคญั  
บรษัิทหรอืคูส่ญัญาใชส้ทิธิตามสญัญาในการปลด

เปลือ้งภาระลกูหนีเ้ป็นการชั่วคราว สทิธิเรือ่งเหตสุดุวิสยั 
หรอืสทิธิเลกิสญัญาที่ส  าคญั อื่น ๆ 

ค าอธิบาย 
เมื่อวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 บรษัิทไดท้ าสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแหง่หนึง่ในสกลุเงินบาทโดยมี
วงเงินกูย้ืมจ านวน 300 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัเบิกเงินกูค้รัง้แรก โดยตอ้งช าระ
ใหเ้สร็จสิน้ภายในวนัที่ 25 ธันวาคม 2567 โดยมีระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินตน้เมื่อครบ 7 เดือนนบัจากวนัเบิก
เงินกูค้รัง้แรกและบรษัิทตอ้งจ่ายช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน สว่นดอกเบีย้ช าระเป็นรายเดือนโดยในปีที่ 1-5 มีดอกเบีย้
ในอตัราดอกเบีย้ MLR ลบอตัรารอ้ยละคงที่ และมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการด ารงอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ตาม
เง่ือนไขของสญัญาเงินกูย้ืม 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริษัทไดร้บัการอนุมัติใหพ้ักการช าระหนีเ้งินกู้เป็นระยะเวลาหกเดือนตามมาตรการ
ช่วยเหลือลกูคา้ที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 ที่สง่ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทย โดยใหช้ าระเฉพาะดอกเบีย้และคิดอตัราดอกเบีย้ต่อปีคงเดิม เมื่อครบระยะเวลาพกัการช าระหนี ้
บริษัทตอ้งช าระหนีต้ามเง่ือนไขในสญัญาเดิม  ทกุประการ โดยใหม้ีผลตั้งแต่วนัที่ 25 กรกฎาคม 2563 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 
23 ธันวาคม 2563 บริษัทไดร้บัการอนมุตัิใหพ้กัการช าระหนีเ้งินกูต้่ออีกเป็นระยะเวลาสิบสองเดือน โดยใหม้ีผลตัง้แต่
วนัท่ี 25 มกราคม 2564  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวนเงินกูผ้กูพนัตามสญัญาเงินกูย้ืมมีมลูคา่คงคา้งจ านวน 300 ลา้นบาท 
5. ความเสี่ยงต่อความอยูร่อดของกิจการ (threats to viability)     กระทบ ไม่กระทบ 

 การด าเนินงานตอ่เนื่อง  
ผลกระทบตอ่บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่มและ

บรษัิท ที่เก่ียวขอ้ง  

การเปลีย่นแผนทางธุรกิจเพื่อจดัการตน้ทนุในระยะสัน้  
 อื่น ๆ  

ค าอธิบาย 
หากการแพร่ระบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาว ธุรกิจโรงแรม 
และรา้นอาหาร ไม่สามารถเปิดใหบ้ริการไดอ้ย่างเต็มที่ ย่อมส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษัทซึ่งจ าหน่ายเครื่องแก้ว        
ใหก้บัโรงแรม รา้นอาหาร ผบั บาร ์(กลุม่ลกูคา้ Food Services) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

 





 
เอกสารแนบ 1   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารแนบ 1                                                           แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 
 

60 

 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 
  

1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท และเลขานกุารบรษัิท  
ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 

 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

หลักสูตรการอบรม สัดส่วน 
การถือหุน้ใน
บริษัท  ( % ) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ  5  ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1. นายจกัร ีฉันทเ์รอืงวณิชย ์
• ประธานกรรมการ 
• กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

64  ปรญิญาโท สาขาบรหิาร
 อตุสาหกรรม  
 ปรญิญาโท สาขา
 วิศวกรรมเครือ่งกล  

Georgia Institute  of 
Technology สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีสาขา
 วิศวกรรมเครือ่งกล    
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 Role of the 
Compensation 
Committee (RCC 
21/2016) 

 DCP 88/2007 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย 
 CG Forum 3/2015  

“Risk Oversight : High 
Priority Roles Of the 
Board” หลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 

 

ไมมี่ 2557 – ปัจจบุนั  
 
 

• ประธานกรรมการ 
• กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

บมจ. โอเชียนกลาส 
 

2561 – 2562 • กรรมการอิสระ รองประธาน
คณะกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บจ. มีนาทรานสปอรต์ 

2559 – 2561 
2558 – 2559 

• กรรมการ 
• กรรมการอิสระ ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน   

บจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์

2556 – 2561  
 

2556 – 2560   

  

• กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยง 

บมจ. ล็อกซเลย ์ไวรเ์ลส 
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

หลักสูตรการอบรม สัดส่วน 
การถือหุน้ใน
บริษัท  ( % ) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ  5  ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

2. นายกีรต ิ อสัสกลุ       
 กรรมการ 
 

62  ปรญิญาโท  สาขาวิศวกรรมเคมี 
 University of Southern 
 Californiaสหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมเคมี 
 Queen’s University Ontario  
 แคนาดา 

 RCC2/2007 
 DCP 27/2003 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

9.73*  
(ณ 30 ธันวาคม 

2563)   

2557 – ปัจจบุนั 
2557 – 2559 

• กรรมการ 
• กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. โอเชียนกลาส 
 

2562 – ปัจจบุนั • กรรมการรองเลขาธิการ  หอการคา้ไทย 

2559 – ปัจจบุนั • กรรมการ  บจ. ครสิตลั เคลียร ์อินโนเวชั่น 

2556 – ปัจจบุนั • กรรมการ  บจ. โอเช่ียน มารนี่า  

2556 – ปัจจบุนั • กรรมการ  บจ. โอเช่ียน พรอพเพอรต์ี ้ 

2553 – ปัจจบุนั • กรรมการอิสระ 
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุป๊ 

2553 – ปัจจบุนั • กรรมการ  บจ. สยาม เอสเตท 

2545 – ปัจจบุนั • กรรมการ  บจ. เกรทฟิลด ์

2541 – ปัจจบุนั • กรรมการ  บจ. กฤษณแ์ละสมุาล ี

2539 – ปัจจบุนั • กรรมการ  บจ. กลุม่ไทยสมทุร (ประเทศไทย) 

2537 – ปัจจบุนั • กรรมการ  บจ. กีรติ โฮม 

2535 – ปัจจบุนั • กรรมการ  บจ. โอเช่ียน โฮลดิง้ 

2531 – ปัจจบุนั • กรรมการ  บจ. เซอรว์ิสลีสซิ่ง 

2527 – ปัจจบุนั • ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสมทุรประกนัชีวิต 

3. นายวรกานต ์ ชโูต 
 กรรมการอิสระ  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

67  ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 DCP 99/2008 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

ไมมี่ 2550 – ปัจจบุนั • กรรมการอิสระ  
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. โอเชียนกลาส 

2563 – ปัจจบุนั
 
   

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

หลักสูตรการอบรม สัดส่วน 
การถือหุน้ใน
บริษัท  ( % ) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ  5  ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

4.   ดร. ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์
 กรรมการอิสระ 
 ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

 กรรมการตรวจสอบ 
 

60  ปรญิญาเอก สาขาการจดัการ  
 ปรญิญาโท สาขาการจดัการ  
 ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมไฟฟา้ 

Massachusetts Institute of 
Technology สหรฐัอเมรกิา 

 
 

 RCC 7/2008 
 ACP 19/2007 
 DCP 88/2007  
 DAP52/2006 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

ไมมี่ 2549 – ปัจจบุนั  
 

• กรรมการอิสระ 
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

• กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. โอเชียนกลาส 
 

2563 – ปัจจบุนั • กรรมการ บจ. นาราไทย คซูีน 

2561 - ปัจจบุนั • ประธานกรรมการ บจ. เทอรร์า เวนเจอร ์

2561 – ปัจจบุนั • ประธานกรรมการ  บจ. เทอรร์าเวสท ์

2557 - ปัจจบุนั • ประธานกรรมการ บจ. รชัตภ์าคย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์

2557 – ปัจจบุนั • กรรมการ 
• ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

บมจ.อีสเทอรน์สตาร ์เรยีลเอสเตท 

2552 – 2561 • กรรรมการอิสระ 
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

• กรรมการนโยบายและกลยทุธ ์

บมจ.ไทยประกนัภยั 

2541 – ปัจจบุนั • กรรมการผูจ้ดัการ บจ. เพรสิเดน้ทโ์ฮเต็ลและทาวเวอร ์
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

หลักสูตรการอบรม สัดส่วน 
การถือหุน้ 

ในบริษัท ( % ) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ  5  ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

5. ดร. ธัชพล โปษยานนท ์
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

55  ปรญิญาเอก สาขา Engineering  
Management 

 ปรญิญาโท  Engineering 
Management  
University of Missouri-Rolla  
สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาโท Industrial 
Management  
Central Missouri State University  
สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมเคมี 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 DCP 120/2009 
 DAP 68 /2008 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

ไมมี่ 2548 – ปัจจบุนั  
 

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.โอเชียนกลาส 
 

2563 – ปัจจบุนั • กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี เวิลด ์ 

2563 – ปัจจบุนั  • ผูอ้  านวยการ (ประเทศไทย และ        
อินโดจีน) 

บรษัิท พาโล อลัโต เน็ตเวิรค์ จ  ากดั 
 

2562 – ปัจจบุนั • อนกุรรมการดา้นยทุธศาสตรอ์งคก์ร ส านกังานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์าร
มหาชน)  

2562 – ปัจจบุนั •  คณะท างาน • โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวนัออก (อตุสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส,์ อตุสาหกรรมหุน่ยนต์
เพ่ือการอตุสาหกรรม, โครงสรา้ง
พืน้ฐานดิจิตอล)  

• โครงการรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์
ส  านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (ส  านกังาน ก.พ.) 

2550 –2562 • กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ซสิโก ้ซีสเต็มส ์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

หลักสูตรการอบรม สัดส่วน 
การถือหุน้ 

ในบริษัท ( % ) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ  5  ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

6.  นายชยัประนิน  วิสทุธิผล 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

61  ปรญิญาโท Advertising School of 
the Art  
Institute of Chicago สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีครุศาสตร ์ 
 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 

 DCP 88/2007 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

 
 
 
 
 

ไมมี่ 2550 – ปัจจบุนั  
 

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.โอเชียนกลาส 
 

2558 – ปัจจบุนั • กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน  

• ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

2558 – ปัจจบุนั • กรรมการ บมจ. อินเด็กซ ์ครเีอทีฟ วิลเลจ 

2553 - ปัจจบุนั • นายกกิตติมศกัดิ ์ สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย 

2540 – ปัจจบุนั  • ประธานกรรมการบรหิาร บจ. ทีบีดบับลิวเอ (ประเทศไทย) 

2534 – ปัจจบุนั  • ประธานกรรมการบรหิาร บจ. พธู (1969) 

2534 – ปัจจบุนั  • ประธานกรรมการบรหิาร บจ. ปาทกุา 

7. นายแมทธิว กิจโอธาน 
 กรรมการอิสระ 

54  ปรญิญาโท สาขาการจดัการ  
Imperial College, University of 
London องักฤษ 

 ปรญิญาตร ีสาขา Commerce 
University of Toronto แคนาดา 

 DCP 95/2007 
 DAP 57/2006  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

 หลกัสตูรวตท.รุน่ที่ 19
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

ไมมี่ 2550 – ปัจจบุนั  • กรรมการอิสระ บมจ.โอเชียนกลาส 

2560 – ปัจจบุนั • กรรมการ บจ. บีบีจีไอ 

2556 – ปัจจบุนั  
 

• ประธานกรรมการบรษัิท  
• ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

บมจ.เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์
 

2550 – ปัจจบุนั  • กรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด ์จ  ากดั 
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

หลักสูตรการอบรม สัดส่วน 
การถือหุน้ 

ในบริษัท ( % ) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ  5  ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

8. นายนภทัร  อสัสกลุ 
 กรรมการ 
 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

44  บรหิารธุรกิจอสงัหาริมทรพัย(์RE-CU) 
 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ
สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์
Babson College สหรฐัอเมรกิา 

 การบรหิารการทอ่งเที่ยว
ส  าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 
รุน่ที่ 3 ประจ าปี 2562  
การทอ่งเที่ยวแหง่
ประเทศไทย 

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

 DCP 31/2003 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

0.44 
(ณ 30 ธันวาคม 

2563)   

2545 – ปัจจบุนั  
 
 

• กรรมการ 
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

บมจ.โอเชียนกลาส 
 

2557 – ปัจจบุนั  • กรรมการ บจ. แฮนส ์แมนเนจเมนท ์

2556 – ปัจจบุนั  • กรรมการ บจ. อาร ์เอ็ม ไอ 

2547 – ปัจจบุนั • กรรมการผูจ้ดัการ บจ. สยามเอสเตท 

9. นางสาวจรยิา แสงไชยญา
กรรมการผูจ้ดัการ 

54  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ  
 สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

 ปรญิญาโท สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอ้ม Colorado State 
University สหรฐัอเมริกา 

 ปรญิญาตร ีคณะวิทยาศาสตร ์สาขา
เคมีวิศวกรรม  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 AI & IOT Summit 
ประจ าปี 2563  

 สมาคมผูใ้ชด้ิจิทลัไทย 
และกระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม 

 DCP 258/2018  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 
 

ไมมี่ 2561 – ปัจจบุนั 
2560 – 2561 
 
2559 – 2560 
2556 – 2559 

• กรรมการผูจ้ดัการ 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ และรกัษาการ
กรรมการผูจ้ดัการ 

• รองกรรมการผูจ้ดัการ การผลิต 
• ผูอ้  านวยการบรหิารการผลิต 

บมจ. โอเชียนกลาส 
 

2562 – ปัจจบุนั • กรรมการ  บจ. ครสิตลั เคลียร ์อินโนเวชั่น  

2561 – ปัจจบุนั • กรรมการ บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ)้ 

2561 – ปัจจบุนั  • กรรมการ  บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย  
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน
บริษัท  ( % ) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ  5  ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

10.   นางญาดา แอนดารสิ  
 ผูอ้  านวยการบริหาร ทรพัยากรบคุคล 

55  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ  
 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 ปรญิญาตร ีสาขาพาณิชยศาสตร ์ 
 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- 2555 – ปัจจบุนั • ผูอ้  านวยการบรหิาร ทรพัยากรบคุคล บมจ.โอเชียนกลาส  
2557 – ปัจจบุนั • กรรมการ บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ)้ 

11. นายเสถียร ศรใีสค า  
 ผูอ้  านวยการบรหิาร  

บญัชีการเงิน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

54 • ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ) สาขาวิชาธุรกิจ
การเงิน 

 สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
• ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต คณะ

บรหิารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- 2559 – ปัจจบุนั 
 

• ผูอ้  านวยการบริหาร บญัชีการเงิน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บมจ. โอเชียนกลาส  
 

2562 – ปัจจบุนั • กรรมการ  บจ. ครสิตลั เคลียร ์อินโนเวชั่น  

2561 – ปัจจบุนั • กรรมการ บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ)้ 

2561 – ปัจจบุนั  • กรรมการ  บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย  

2544 – 2558 
 
 
 

• ผู้อ  านวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ
ตา่งประเทศ 
 

 

บรษัิท ไทยเบเวอรเ์รจแคน จ ากดั 
TBC-Ball Beverage Can Holding 
(Hong Kong), TBC-Ball Beverage Can 
Vietnam (Vietnam) 

12. นายอเูดย ์แชงการ ์เวอรม์า 
 ผูอ้  านวยการบรหิาร  
พฒันาลกูคา้และชอ่งทางจดัจ  าหน่าย 

48  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ (MBA) 
 Louisiana Tech University, LA, USA 

- 2559 – ปัจจบุนั • ผูอ้  านวยการบรหิาร พฒันาลกูคา้และ
ชอ่งทางจดัจ  าหน่าย 

บมจ. โอเชียนกลาส  

2561 – ปัจจบุนั • กรรมการ บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ)้ 

2561 – ปัจจบุนั  • กรรมการ  บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย  

13. นายกฤษณะ ไพโรจน ์ 
 ผูอ้  านวยการบรหิาร การผลิต 

44  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ  
 สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมการผลิต 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

- 2562 – ปัจจบุนั 
2561 – 2562   
2560 – 2561  
 
2557 – 2560  

• ผูอ้  านวยการบรหิาร การผลิต 
• ผูอ้  านวยการ การผลิต 
• ผูจ้ดัการสว่นการผลิต และรกัษาการ
ผูอ้  านวยการ สายงานการผลิต  

• ผูจ้ดัการสว่นการผลิต   

บรษัิท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 
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เลขานุการบริษัท 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

สัดส่วนการถือ
หุน้ในบริษัท   

ประสบการณก์ารท างานในระยะ  5  ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นางรกัดี ภกัดีชมุพล 
 เลขานกุารบรษัิท และผูจ้ดัการบรหิาร
ความเสี่ยงองคก์ร 

46 การศกึษา 
 ปรญิญาโท  สาขาวิชาการก ากบัดแูลกิจการ  
คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

 ปรญิญาตร ี ศิลปศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

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) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 Fundamental Practice for Corporate 

Secretary (2553) 
สมาคมบรษัิทจดทะเบียน 

- 2558 – ปัจจบุนั 
 
2557 – 2558 

เลขานุการบริษัท และผู้จัดการบริหาร
ความเสี่ยงองคก์ร 
ผูช้ว่ยเลขานกุารบรษัิท 

บมจ. โอเชียนกลาส 
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หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรบัผิดชอบ ความ
ระมัดระวงั และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ข้อบังคบับริษัท มติคณะกรรมการ 
ตลอดจนมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานกุารบรษิัทมีดงันี  ้

1.  จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

• ทะเบียนกรรมการ 

• หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิัท 

• หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2.  เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  และจดัส่งส  าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 
89/14 ใหป้ระธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบรษิัทไดร้บัรายงานนัน้ 

3.  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด ไดแ้ก ่

• ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบตัดิา้นการก ากบัดแูลในการด าเนินกิจกรรม
ของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

• ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิัทและการประชมุผูถื้อหุน้ 

• ตดิตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิัทใหฏ้ิบตัติามมตคิณะกรรมการบรษิัทและมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ 

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีก ากับดูแล เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์ 
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล การรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและ
สาธารณชนใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
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2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 
 

 
บริษัท โอเชียนกลาส 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทย่อย 
บจ.โอเชียนกลาส
เทรดดิง้ (เซียงไฮ้) 

บจ.โอเชียนกลาส
เทรดดิง้ (อินเดีย) 

บจ.คริสตัล เคลียร ์
อินโนเวช่ัน 

1. นายจกัร ีฉันทเ์รอืงวณิชย ์ X - - - 
2. นายกีรติ อสัสกลุ / - - / 
3. นายวรกานต ์ชโูต / - - - 
4. นายชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์ / - - - 
5. นายธัชพล โปษยานนท ์ / - - - 
6. นายชยัประนิน วิสทุธิผล / - - - 
7. นายแมทธิว กิจโอธาน / - - - 
8. นายนภทัร อสัสกลุ / - - - 
9.  นางสาวจรยิา แสงไชยญา // / / / 
10. นางญาดา แอนดารสิ1 E / - - 
11. นายเสถียร ศรใีสค า E X / / 
12. นายอเูดย ์แชงการ ์เวอรม์า E / / - 
13. นายกฤษณะ ไพโรจน ์ E - - - 

หมายเหต ุ  
X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ   // = กรรมการบรหิาร   E = ผูบ้รหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 นางญาดา แอนดารสิ เกษียณอายงุานเม่ือวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และจะด ารงต าแหน่งที่ปรกึษาตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564  
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอ่ย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอ่ย 

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

Ocean Glass Trading  
India Private Limited 

บริษัท คริสตัล เคลียร ์ 
อินโนเวช่ัน จ ากัด 

1. นายกีรติ อสัสกลุ - - / 
2. นางสาวจรยิา แสงไชยญา / / / 
3. นายเสถียร ศรใีสค า X / / 
4. นายอเูดย ์แชงการ ์เวอรม์า / / - 
5. นางญาดา แอนดารสิ S - - 
6. Mr. Eddie Chew Sze Hai2 / - - 
7. Mr. Tarun Khattar - / - 
8. นางสาวบวัทิพย ์บณุยโตพนัธ ์ - - / 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
2Mr. Eddie Chew Sze Hai เกษียณอายงุานเม่ือวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท  
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1. หัวหน้างานตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก  

บริษัท อีวาย คอรป์อเรท เซอรว์ิสเซส จ ากัด 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การ
ฝึกอบรม 

 

ประสบการณก์ารท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นางสาวพิมวดี พนัธุมโกมล  
 หุน้สว่นแผนกทีป่รกึษาการ
บรหิารธุรกิจ บรษัิท อีวาย 
คอรป์อเรท เซอรว์ิสเซส 
จ ากดั 

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่
ประเทศไทย  

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ASEAN 
(ASEAN CPA) 

 ผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาต
ของ The Institute of Internal 
Auditors (CIA) 

 Certification in Risk 
Management Assurance 
(CRMA) 

 วิทยากรรบัเชิญ สมาคมผูต้รวจ
สอบภายในแหง่ประเทศไทย 
และสถาบนัการเงินตา่ง ๆ  

 ปรญิญาโท สาขาบญัชี - การ
สอบบญัชี University of Texas 
- Austin ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

 บญัชีบณัฑิต สาขาการบญัชี 
(เกียรตินิยม)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

2559 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท อีวาย คอรป์อเรท 
เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

2553 - 2559 กรรมการบรหิาร บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
ที่ปรกึษาธุรกิจ จ  ากดั 

2552 - 2553 ผูช้ว่ยกรรมการ 
บรหิาร 

บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
ที่ปรกึษาธุรกิจ จ  ากดั 

2. ผู้ปฏิบัตงิานด้านการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 

บรษัิทไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษัิทเป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ในสว่นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานตาม
กฎเกณฑ ์โดยจะรายงานตรงตอ่กรรมการผูจ้ดัการ ประวตัิของผูป้ฏิบตัิงานปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 

 บรษัิทแสดงราคาทรพัยส์นิดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมตามราคาประเมินซึง่ผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดป้ระมาณการ
ไวแ้ละจะทบทวนการประเมินทกุๆ 3 ปี  

 เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2563 บรษัิทไดป้ระเมินราคาที่ดินใหม่ โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ บริษัท อเมรกินั แอ๊พเพรซลั 
(ประเทศไทย) จ ากดั) บรษัิทไดบ้นัทึกมลูค่ายุติธรรมของที่ดิน จ านวน 938 ลา้นบาท ซึ่งที่ดินมีราคาทนุเดิม 22 ลา้นบาท 
และมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 916 ลา้นบาท มูลค่ายุติธรรมของที่ดินใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าจากวิธี
เปรยีบเทียบกบัขอ้มลูตลาดในการวดัมลูคา่ยตุิธรรม โดยน าราคาขายของที่ดินท่ีเปรียบเทียบกนัไดใ้นบรเิวณใกลเ้คียงกนั
มาปรบัปรุงดว้ยความแตกตา่งของคณุสมบตัสิ  าคญั เช่น ขนาดของอสงัหารมิทรพัย ์ สถานท่ีตัง้ และรูปรา่งของที่ดิน  ซึง่ถือ
เป็นการจดัล าดบัชัน้ของการวดัมลูคา่ยตุิธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็น
ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการเงิน และการบรหิารองคก์ร จ านวน 4 ทา่น ไดแ้ก่ 

1.  นายวรกานต ์ชโูต  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2.  ดร.ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์ กรรมการตรวจสอบ 
3.  ดร. ธชัพล โปษยานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 
4.  นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการตรวจสอบ  

 โดยมี นางรกัดี ภกัดีชมุพล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทก าหนดซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทาน
ใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย  รวมทัง้เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชมุรว่มกบัผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในรวม
ทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรุปสาระส าคญัของการปฏิบตัิหนา้ที่ไดด้งันี ้

1) พิจารณางบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ส าหรบังวดสามเดือน หกเดือน และเกา้เดือน ส าหรบัปี 2563 ซึ่งไดร้บัการ
สอบทานจากผูส้อบบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบต่องบการเงินและขอ้มูลทาง
การเงินดงักลา่ว 

2) รว่มประชมุกบัผูต้รวจสอบภายในและผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบรษัิท 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทมีขอบเขตครอบคลมุประเด็นที่มีนยัส าคญัครบถว้น และ
สามารถบรหิารความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

3) ก ากับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามแผนงานที่ไดร้บัอนุมตัิและประเมินผลการ
ตรวจสอบรว่มกบัผูต้รวจสอบภายใน รวมถึงประเมินความเพียงพอและความมีประสทิธิภาพของระบบการ
ควบคมุภายใน ซึ่งไดเ้สนอแนะใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข โดยในรอบปี 2563 มีการสอบทาน
ระบบการควบคมุภายในดงันี ้ 

ก. กระบวนการผลติ 
ข. กระบวนการขายผา่นช่องทางอีคอมเมิรซ์ 

 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการด าเนิน
ธุรกิจ และไมพ่บประเด็นปัญหาหรอืขอ้บกพรอ่งของการด าเนินงานที่เป็นสาระส าคญั 

4) พิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการ
ดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขธุรกิจปกติ  
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 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 นายวรกานต ์ชูโต ดร.ธัชพล โปษยานนท ์และนายชัยประนิน          
วิสทุธิผล เขา้รว่มประชมุ จ านวน 4 ครัง้ ดร. ชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์เขา้รว่มประชมุ 3 ครัง้ 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณางบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดร้บั
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบตอ่งบการเงินดงักลา่ว 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความ
เพียงพอของทรพัยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผูส้อบบญัชี รวมถึงประสบการณ ์ ความเป็นอิสระ และคุณสมบตัิ
ของผู้สอบบัญชีตามระเบียบข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง
นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 9169 นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี
4752 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสตูร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 9393 จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษัท โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทส าหรบัปี 2564 
และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษัิทแทนได ้

 
                                                                                                      
(นายวรกานต ์ชโูต) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  24 กมุภาพนัธ ์2564 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) (“คณะกรรมการสรร
หาฯ”) ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

 1. นายชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 2. นายจกัร ี ฉนัทเ์รอืงวณิชย ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 3. นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

โดยมี นางญาดา แอนดารสิ เป็นเลขานกุาร 

 คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการช่วยใหค้ณะกรรมการบรษัิทด าเนินการเพื่อให ้

 (ก) บริษัทมีขนาดของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม และประกอบดว้ยกรรมการที่มีคุณวุฒิหลากหลาย
เพียงพอ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทสามารถปฏิบตัิงานในหนา้ที่ และความรบัผิดชอบไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ และ 

 (ข) บรษัิทมีนโยบายการก าหนดคา่ตอบแทน รวมถึงมีแนวทางปฏิบตัิในการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการ
ชดุย่อย และกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม สามารถสรา้งแรงจงูใจและรกัษาบคุคลดงักลา่วที่มีคณุสมบตัิที่
ตอ้งการใหค้งอยูแ่ละปฏิบตัิงานเพื่อเสรมิสรา้งคณุคา่ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดการประชุมรวมทั้งสิน้ 5 ครัง้ ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  4 ครัง้ ผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาฯ พอสรุปไดด้งันี ้

 1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระต้องออกจากต าแหน่งตาม
ขอ้บงัคบัของบรษัิทจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวจริยา แสงไชยญา นายนภทัร อสัสกุล และนายวรกานต ์ชูโต เนื่องจาก
กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีความรูค้วามสามารถ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่เป็นคุณประโยชนต์่อการท างานของ
คณะกรรมการบริษัทตลอดมา และยงัคงปฏิบัติหนา้ที่ดังกล่าวไดด้ีต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จึงไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง้
กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทไดเ้ห็นชอบกบัขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาฯ และที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิใหแ้ตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นดงักลา่ว กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระ
หนึง่ 

 2. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้คงไว้ด้วย
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และงดจ่ายโบนสัใหก้บัคณะกรรมการบริษัท ซึ่งขอ้เสนอ
ดงักลา่วไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท และไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

 3. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดท้ าการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของกรรมการผูจ้ัดการ และไดท้ า
ขอ้เสนอเก่ียวกับการจ่ายโบนัสและการปรบัเพิ่มเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัิขอ้เสนอดงักลา่ว 

 4. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดช้่วยจัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตัิงาน และปรบัปรุงประสทิธิภาพในการท างาน  
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 ตลอดช่วงปี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบ และได้รบั
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนจ์ากคณะกรรมการ  

 

 

 

    (นายชชัวิน เจรญิรชัตภ์าคย)์ 

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

    10 กมุภาพนัธ ์2564 

  

 

 


