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วิสัยทัศน์

โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ�งในผู้ นําในตลาดโลก
ด้วยนวตักรรม ความเป็นเลศิขององค์กรและ

การบริหารจดัการ พร้อมทั �งมุง่สร้างความ
พงึพอใจให้กบัลกูค้า โดยบริษัทเจริญเตบิโต

และมีผลกําไรอยา่งตอ่เนื�อง

VISION 

To be a world-class market leader 
through business innovation, corporate 

values and operational excellence, 
while consistently maintaining customer 

satisfaction and achieving business 
growth and profitability

ภารกิจ

การมอบสนุทรียภาพในการใช้ชีวิตผา่นทาง
ผลติภณัฑ์เครื�องแก้วคณุภาพดี

MISSION

Providing Life’s Pleasure
with Quality Glassware

ค่านิยมหลัก / CORE VALUES

QUALITY

ยกระดับมาตรฐาน

และคุณภาพการทํางาน

HONESTY &
INTEGRITY

ความซ่ือสัตย์ 

สัตยธรรม

และการเปน็หนึ่งเดียวกัน

OPPORTUNITY

การให้โอกาสในการพัฒนา

บุคลากรอย่างเปน็ธรรม

RESPECT FOR
THE INDIVIDUALS

การให้ความเคารพ
ซ่ืงกันและกัน

รายงานประจําป 2561
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The Winner in the Hospitality Glassware Category of Tableware International Awards of Excellence 2019, at Germany 
l รางวัลชนะเลิศสุดยอดดีไซน์เครื่องแก้วจากเวทีระดับโลก ประเทศเยอรมนี 

HORECA product training workshops and World Class Thailand’s sponsorship

กิจกรรมการให้ความรู้และสนับสนุนงานระดับประเทศ

Social Media Marketing l การทําการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์

2

บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)



Strengthened brand credentials through LUCARIS wine glass knowledge

สร้างความเช่ือมั่นของแบรนด์ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องไวน์และแก้วไวน์ (Master Class) 

Social Media Marketing l การทําการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์

รายงานประจําป 2561
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ในปี 2561 บริษัทโอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ยงัคงเผชิญกบัความท้าทายจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจที�
ได้รับผลจากสถานการณ์สงครามการค้า ผู้ผลิตสินค้าในประเทศจีนได้เปลี�ยนทิศทางการจําหน่ายสินค้าไปยงัประเทศอื�นสง่ผลให้
เกิดภาวะสินค้าล้นตลาดและการแข่งขนัด้านราคาในสินค้าหลายประเภททั�วโลก นอกจากนี � อตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุบาทตอ่เงิน
สกลุดอลลา่ร์สหรัฐที�แข็งคา่ขึ �น ทําให้ผู้ จําหน่ายในประเทศรายอื�นสามารถนําเข้าสินค้าทดแทนได้ในราคาที�ตํ�าลง จงึสง่ผลกระทบ
ตอ่ยอดขายของบริษัท 

อยา่งไรก็ตาม แม้วา่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจจะไมเ่อื �ออํานวย แตด้่วยการบริหารจดัการที�มุง่เน้นการปรับปรุงประสทิธิภาพ 
ควบคูก่บัการควบคมุคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน จงึสง่ผลให้บริษัทยงัคงรักษาความสามารถในการทํากําไร

บริษัทยงัคงปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื�องเพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยในปีที�ผ่านมา ตราสินค้า
Ocean ได้เปิดตวัแก้วบาร์ ‘Connexion’  ซึ�งตอ่มาได้รับรางวลัชนะเลศิสดุยอดดีไซน์เครื�องแก้วสําหรับธรุกิจการบริการ จากเวทีระดบัโลก
Tableware International Awards of Excellence 2019 ในงาน Ambiente ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี และตราสนิค้า 
Lucaris ได้เปิดตวัแก้วบาร์คริสตลัรุ่นลา่สดุ ‘RIMS’ ร่วมกบัผู้ เชี�ยวชาญด้านคอ็กเทลและเครื�องดื�มระดบัสากล 

บริษัทยงัคงมุง่มั�นดําเนินงานตามวิสยัทศัน์ของบริษัทเพื�อความเป็นหนึ�งในผู้ นําตลาดโลกด้วยนวตักรรมและความเป็นเลศิของ
องค์กรควบคูไ่ปกบัการกํากบัดแูลด้านบรรษัทภิบาล โดยในปี 2561 บริษัทได้รับผลการประเมินระดบั “ดีมาก” จากโครงการสํารวจ
การกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ�งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ผมในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ขอขอบคณุ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า ที�ให้ความเชื�อมั�นและให้การ
สนบัสนนุด้วยดีตลอดมา บริษัทจะมุง่มั�นดําเนินธรุกิจให้เตบิโตอยา่งยั�งยืนและมีผลกําไรตอ่ไป

(นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์)
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการสารจากประธานกรรมการ
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Message from the Chairman
In 2018, Ocean Glass Public Company Limited and its subsidiaries were still confronted with challenges from the 

economic volatility arising from the trade war.  The Chinese manufacturers’ shifting their sales targets to other countries 
caused an oversupply and price competition for various types of products in the global market. In addition, the Thai Baht’s
appreciation against the US dollars allowed domestic traders to import substitute products with competitive prices, 
affecting the Company’s sales performance.  

Despite an unfavorable economic environment, the Company managed to maintain its profitability by focusing on 
improving operational efficiency and controlling operating expenses.  

The Company continues to improve and develop its products to meet customers’ needs. During 2018, the 
Ocean brand launched the new barware collection “Connexion,” and later in 2019, this collection won the Hospitality
Glassware Category of Tableware International Awards of Excellence 2019 in the Ambiente Fair in Frankfurt, Germany. 
As for Lucaris, in collaboration with international cocktails and bars consultants, the brand has launched the fine crystal 
barware “RIMS.”   

Adhering to its vision, the Company strives to be a world-class market leader through business innovation, corporate 
values and operational excellence, together with good corporate governance.  In this regard, its corporate governance 
was assessed as “Very Good” in the Corporate Governance Assessment Report of Thai Listed Companies in 2018 by 
Thai Institute of Directors.  

On behalf of the Board of Directors, the management, and the staff, I would like to extend my gratitude to our 
shareholders, customers, business partners, for their trust and continuous support.  We will continue to drive business 
growth and sustain our Company’s profitability in the years to come.

(Mr. Chakri Chanruangvanich) 
Chairman of the Board of Directors

รายงานประจําป 2561
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นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ

Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark 
Independent Director, Chairman of the 
Nomination and Remuneration Committee, 

and Audit Committee Member

นายชัยประนิน วิสุทธิผล 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Mr. Chaipranin Visudhipol 
Independent Director,

and Audit Committee Member

นายธัชพล โปษยานนท์ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Mr. Tatchapol Poshyanonda 
Independent Director,

and Audit Committee Member

นายแมทธิว กิจโอธาน 
กรรมการอิสระ

Mr. Matthew Kichodhan 
Independent Director

นายนภทัร อสัสกลุ 
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Naputt Assakul 
Director, and Nomination and Remuneration 

Committee Member

นายกีรติ อัสสกุล 
กรรมการ

Mr. Kirati Assakul 
Director

นายวรกานต์ ชูโต 
กรรมการอิสระ 

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Mr. Woragan Xuto 
Independent Director, and Chairman of 

the Audit Committee

คณะกรรมการ
BOARD OF DIRECTORS

นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

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

นางสาวจริยา แสงไชยญา
กรรมการผู้จัดการ

Ms. Jariya Sangchaiya
Managing Director
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นางสาวจริยา แสงไชยญา
กรรมการผู้จัดการ

Ms. Jariya Sangchaiya
Managing Director

นายเสถียร ศรีไสคํา
ผู้อํานวยการบริหาร บัญชีและการเงิน และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Mr. Sathien Srisaikham
Executive Director – Finance and

Accounting, and Information Technology

นางญาดา แอนดาริส
ผู้อํานวยการบริหาร - ทรัพยากรบุคคล

Ms. Yada Andaris
Executive Director - Human Resources

นายอูเดย์ แชงการ์ เวอร์มา
ผู้อํานวยการบริหาร - พัฒนาลูกค้าและ

ช่องทางจัดจําหน่าย

Mr. Uday Shankar Verma 
Executive Director - Customer and

Channel Development

ผู้บริหาร
MANAGEMENT

รายงานประจําป 2561
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 งบการเงินรวม (ล้านบาท)
Consolidated Financial Statements (Million Baht)

2561
2018

2560
2017

2559
2016

รายได้จากการขาย 
Net Sales

2,021 2,148 2,040

รายได้รวม 
Total Revenue 

2,031 2,167 2,055

กําไรก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี �ยจา่ย คา่เสื�อมราคาและรายจา่ยตดับญัชี
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)

215 271 309

กําไรสทุธิ 
Net Profit 

24 66 95

สนิทรัพย์รวม 
Total Assets

3,266 3,053 3,026

หนี �สนิรวม 
Total Liabilities

1,393 1,170 1,331

สว่นของผู้ ถือหุ้น 
Total Shareholders’ Equity

1,873 1,883 1,695

กําไรสทุธิตอ่รายได้รวม
Net Profit Margin

1.20 3.05 4.60

ผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น
Return on Equity

1.30 3.69 5.63

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม
Return on Assets

1.91 3.54 4.65

กําไรสทุธิตอ่หุ้นขั �นพื �นฐาน
Basic Earnings per Share

1.15 3.09 4.43

เงินปันผลตอ่หุ้น 
Dividends per Share

0.57* 1.55 2.22

อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (ร้อยละ) 
Dividend Payout Ratio (%)

50% 50% 50%

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น
Book Value per Share

87.81 88.27 79.45

*เพื�อเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิ(to be approved by the shareholders’ meeting)

ข้อมูลสําคัญทางการเงิน
Key Financial Information
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 สรุปผลการดําเนินงาน
ในปี 2561 บริษัทโอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“บริษัท”)  มีรายได้รวมจํานวน 2,031.10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

6.26 เมื�อเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายจํานวน 2,020.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.91 เนื�องจากสถานการณ์สงครามการ
ค้าซึ�งสง่ผลกระทบตอ่สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ตวัแทนจําหนา่ยตา่งประเทศได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตรา ทําให้การขายสนิค้าชะลอตวัที�ได้รับผลกระทบเชน่ ประเทศอินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน อินโดนีเซีย และประเทศอื�นๆ อยา่งไร
ก็ตาม บริษัทยงัคงเดนิหน้าขยายชอ่งทางการจดัจําหนา่ยสนิค้าไปยงักลุม่ประเทศที�มีศกัยภาพ เชน่ ประเทศแอฟริกา อเมริกา และ
ภมิูภาคเอเชียแปซฟิิก 

สาํหรับตลาดในประเทศนั �น ยงัคงมีการแขง่ขนัจากสนิค้าทดแทนซึ�งผู้ จําหนา่ยรายอื�นนําเข้าสนิค้าในราคาตํ�าเนื�องจากอตัราแลก
เปลี�ยนสกลุเงินบาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐที�แข็งคา่ ทําให้เกิดการแขง่ขนัด้านราคาซึ�งสง่ผลให้การขายในตลาดบีทบีูชะลอตวั 

ทั �งนี � ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที�เปลี�ยนไปให้ความสําคญักบัเทคโนโลยีโดยการซื �อขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ �น บริษัท
จงึได้ขยายช่องทางการจดัจําหน่ายไปยงัช่องทางออนไลน์ผ่านผู้ ค้าทางตรง (Direct) และคูค้่า (Indirect Partner) ออนไลน์ ซึ�งได้
รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอยา่งดี 

ในปี 2561 บริษัทมีอตัรากําไรขั �นต้นรวมร้อยละ 31.43 ของยอดขาย ลดลงจากปีก่อนซึ�งมีอตัราร้อยละ 34.90 เนื�องจากผลกระ
ทบจากอตัราแลกเปลี�ยน การเพิ�มขึ �นของต้นทนุพลงังาน บริษัทมีคา่ใช้จา่ยรวมจํานวน 1,990.21  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.46 เป็น
ผลให้บริษัทมีผลกําไรสทุธิจํานวน 24.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 62.93 คิดเป็นกําไรตอ่หุ้น 1.15 บาท

รายได้จากการขาย
ปี 2561

(ล้านบาท)
ปี 2560

(ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

รายได้จากการขาย 2,020.63 2,147.64 (5.91)

  - ขายในประเทศ 526.08 540.77 (2.72)

  - ขายตา่งประเทศ 1,494.55 1,606.87 (6.99)

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ผลการดาํเนนิงานรวมสาํหรบังวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561

รายงานประจําป 2561

9



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ปี 2561

(ล้านบาท)
ปี 2560

(ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

รายได้จากการขาย 2,020.63 2,147.64 (5.91)

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 6.67 7.63 (12.65)

รายได้อื�น 3.80 11.42 (66.77)

รวมรายได้ 2,031.10 2,166.69 (6.26)

ต้นทนุขาย 1,385.47 1,398.20 (0.91)

คา่ใช้จา่ยจากการระงบัการผลติชั�วคราว 75.92 159.15 (52.29)

คา่เผื�อการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 32.63 19.35 68.57

คา่ใช้จา่ยในการขาย 357.68 385.33 (7.18)

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 118.99 97.01 22.66

ต้นทนุทางการเงิน 19.52 24.07 (18.90)

รวมคา่ใช้จา่ย 1,990.21 2,083.11 (4.46)

กําไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 40.89 83.58 (51.08)

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 16.43 17.60 (6.68)

กําไรสทุธิสําหรับปี 24.46 65.98 (62.93)

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอื�นสําหรับปี, สทุธิจากภาษีเงินได้ (1.13) 169.56 (100.66)

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 23.33 235.54 (90.09)

กําไรตอ่หุ้นขั �นพื �นฐาน (บาท) 1.15 3.09 (62.93)

- กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศจํานวน 6.67 ล้านบาท เนื�องมาจากการปอ้งกนัความเสี�ยงจากอตัราแลก
เปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ และมีรายได้อื�นจํานวน 3.80 ล้านบาท สว่นใหญ่จากการขายเศษวสัด ุและการรับรู้รายได้คา่แมพิ่มพ์
ในระหวา่งปี

- ต้นทุนขาย

บริษัทมีต้นทนุขายรวมจํานวน 1,385.47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.91 เมื�อเทียบกบัปีก่อน ตามยอดจําหนา่ยที�ลดลง ทั �งนี � ด้วย
ต้นทนุคา่พลงังานที�เพิ�มขึ �นระหวา่งปี จงึเป็นผลให้ต้นทนุสนิค้าตอ่หนว่ยเพิ�มขึ �น 

- ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตช่ัวคราว

บริษัทมีคา่ใช้จ่ายจากการระงบัการผลติชั�วคราวเพื�อซอ่มบํารุงและบริหารสนิค้าคงเหลือจํานวน 75.92 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
52.29 เมื�อเทียบกบัปีก่อน เป็นคา่ใช้จ่ายหยดุสายการผลติเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) ชั�วคราว เพื�อการบํารุงรักษา
ตามแผนงานจํานวน 25.91 ล้านบาท และคา่ใช้จา่ยระงบัสายการผลติชั�วคราวเพื�อบริหารสนิค้าคงเหลือให้สมดลุกบัการจําหนา่ย
จํานวน 50.01 ล้านบาท

- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

คา่เผื�อการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือ แสดงแยกจากต้นทนุขาย จํานวน 32.63 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 68.57 เมื�อเทียบกบัปี
ก่อน เนื�องจากการตั �งคา่เผื�อการปรับลดมลูคา่สนิค้าสําเร็จรูปคงเหลือที�เสื�อมสภาพและค้างนาน 
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- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

คา่ใช้จา่ยในการขายจํานวน 357.68 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.18 เมื�อเทียบกบัปีก่อน เนื�องมาจากการควบคมุคา่ใช้จา่ยในการ
ดําเนินงานของบริษัท ในขณะที�คา่ใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 118.99 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 22.66 สว่นใหญ่เป็นผลมา
จากการตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์เสื�อมสภาพ และคา่ใช้จา่ยพนกังานที�เพิ�มขึ �น 

- รายจ่ายเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริษัทมีรายจา่ยเพื�อทําการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมตามแนวทางของ สวทช.จํานวนทั �งสิ �น 1.19 ล้านบาท

- ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทนุทางการเงินจํานวน 19.52 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.90 เนื�องจากการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว

- กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น, สุทธิจากภาษีเงินได้

บริษัทมีผลขาดทนุเบด็เสร็จอื�นจํานวน 1.13 ล้านบาท ลดลงจํานวน 170.69 ล้านบาท เนื�องจากปีก่อนมีการบนัทกึผลกําไรจาก
การตีราคาที�ดนิใหมส่ทุธิจากภาษีเงินได้จํานวน 173.58 ล้านบาท และการบนัทกึผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังานสทุธิจากภาษีเงินได้จํานวน 3.76 ล้านบาท 

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 ปี 2561

(ล้านบาท)
ปี 2560

(ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,336.01 1,230.25 8.60

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,929.91 1,822.28 5.91

รวมสนิทรัพย์ 3,265.92 3,052.53 6.99

หนี �สนิหมนุเวียน 1,093.45 644.10 69.76

หนี �สนิไมห่มนุเวียน 299.36 525.59 (43.04)

รวมหนี �สนิ 1,392.81 1,169.69 19.08

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,873.11 1,882.84 (0.52)

รวมหนี �สนิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 3,265.92 3,052.53 6.99

• สินทรัพย์

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 3,265.92 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 6.99 จากรายการดงัตอ่ไปนี � 
- เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลดลงร้อยละ 5.01 เนื�องจากการบริหารจดัการกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน เพื�อ

ใช้ในการการลงทนุในสนิทรัพย์ และชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน รวมถงึการจา่ยเงินปันผลในระหวา่งปี 
- สนิค้าคงเหลอื เพิ�มขึ �นร้อยละ 14.35 เนื�องจากการสาํรองวตัถดุบิที�เพิ�มขึ �นในระหวา่งงวด และการสาํรองสนิค้าให้เพียงพอตอ่

การจําหนา่ย 
- ภาษีมลูคา่เพิ�มค้างรับลดลงร้อยละ 38.48 เนื�องจากการรับคืนภาษีมลูคา่เพิ�มจากกรมสรรพากรในระหวา่งปี
- ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ เพิ�มขึ �น 105.48 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 5.89 เนื�องจากการบนัทกึคา่ก่อสร้างคลงัสนิค้า

ใหม ่และการตดิตั �งเครื�องจกัรในระหวา่งปี รวมถงึการบนัทกึต้นทนุโครงการปิดซอ่มบํารุงเตาหลอม A 

รายงานประจําป 2561
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• หนี้สิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีหนี �สนิรวม 1,392.81 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 19.08 สว่นใหญ่เป็นผลสทุธิจากเงินสดรับจาก
การกู้ ยืมเงินระยะสั �น และการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,873.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.52 จากผลกําไรสําหรับปี สทุธิจากเงินปันผลที�จา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้นไปใน
ระหวา่งปี

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ
ความสามารถในการทํากําไร หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2561 ม.ค. – ธ.ค. 2560

อตัรากําไรขั �นต้น ร้อยละ 31.43 34.90

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 2.47 4.13

อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 1.20 3.05

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของเจ้าของ ร้อยละ 1.30 3.69

กําไรตอ่หุ้นขั �นพื �นฐาน บาท/หุ้น 1.15 3.09

ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 2561 ม.ค. – ธ.ค. 2560

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ 1.91 3.54

ความสามารถในการดํารงสภาพคล่อง หน่วย 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.22 1.91

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.29 0.50

อายเุฉลี�ยของลกูหนี �การค้า วนั 35 33

อายเุฉลี�ยของสนิค้าคงเหลือ วนั 141 140

อายเุฉลี�ยของเจ้าหนี �การค้า วนั 43 43

วงจรเงินสด วนั 133 130

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน หน่วย 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560

อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของเจ้าของ เทา่ 0.74 0.62

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี �ย เทา่ 11.03 11.25

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั เทา่ 0.21 1.38

จากอตัราส่วนแสดงความสามารถในการดํารงสภาพคล่องและอตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน จะพบว่าบริษัทยงัคง
มีสภาพคลอ่งที�ดี และมีความสามารถในการจ่ายชําระดอกเบี �ยและภาระผกูพนัทางการเงินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี �บริษัทยงัคง
รักษาอตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของเจ้าของให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญากู้ ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินภายในประเทศ 
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ข้อมูลทั่วไป

ช่ือบริษัท บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน)

ที่ตัง้สํานักงานใหญ่
75/88-91 ชั �น 34 อาคารโอเชี�ยนทาวเวอร์ 2 ถนนสขุมุวิท 19 (ซอยวฒันา)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศพัท์ +66 (0) 2661 6556  โทรสาร +66 (0) 2661 6550

ประเภทธุรกิจ
ประกอบธรุกิจหลกัในการผลติและจําหนา่ยภาชนะเครื�องแก้วที�ใช้บนโต๊ะอาหาร 
โดยมีการจดัจําหนา่ยทั �งในประเทศและตา่งประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท
0107536000153

ทุนจดทะเบียน
500,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 50,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนชําระแล้ว
213,307,150 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 21,330,715 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

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

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

ที่ตัง้โรงงาน
365 -365/1 หมู ่4 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูซอย 8 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง สมทุรปราการ 10280
โทรศพัท์ : +66 (0) 2324 0422-4, 2324 0191-2  โทรสาร : +66 (0) 2324 0420

ที่ตัง้โชว์รูม
อโศก (โอเชียนชอป)
175 อาคารไทยสมทุร  ถนนสขุมุวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศพัท์ : +66 (0) 2661 6556  โทรสาร : +66 (0) 2258 0484

รายงานประจําป 2561
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รายละเอยีดของนติบุิคคลที่บรษิทัถอืหุน้ทางตรงตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไปของจํานวนหุน้ท่ีออกจําหน่ายแลว้
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บรษิทั/สถานทีต่ัง้ ประเภทธุรกิจ ทนุจด
ทะเบยีน

ประเภทหุ้น จํานวนหุ้นที่

ออกจําหนา่ย 
(หุ้นสามญั)

ทนุชําระ
แล้ว

การถือหุ้นของบรษัิท

จํานวนหุ้น สัดส่วน   
(รอ้ยละ)

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

นําเข้าและ
จําหนา่ย

ผลติภณัฑ์
โอเชียนกลาส

USD 
150,000

หุ้นสามญั 5,636 USD 
150,000

5,636 100.00

Ocean Glass Trading India Private Limited
574 Third Floor, Main Road, Chirag Delhi,
New Delhi, India 110017
โทรศพัท์ : +91 (11) 4183 4111  

ประกอบธรุกิจ
ตา่งๆ ตามที�
กฎหมายใน

อินเดียอนญุาต

INR 
500,000

หุ้นสามญั 50,000 INR 
500,000

49,999 99.99

บริษัท คริสตลั เคลยีร์ อินโนเวชั�น จํากดั
เลขที� 75/88-91 ซอยสขุมุวทิ 19 (วฒันา)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา
กรุงเทพมหานคร

ประกอบธรุกิจ
หลกัเพื�อการ

วิจยัและพฒันา
ผลติภณัฑ์

บาท
100,000 

หุ้นสามญั 20,000 บาท
100,000

19,998 99.99
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การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) ก่อตั �งเมื�อ พ.ศ. 2522 ด้วยทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อผลติและ

จําหน่ายเครื�องแก้วที�ใช้บนโต๊ะอาหาร มีโรงงานตั �งอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมบางป ูซึ�งได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการ
สง่เสริมการลงทนุ (BOI) ต่อมาในปี 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้เข้า จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท เป็นทนุชําระแล้ว 213.31 ล้านบาท

ธรุกิจหลกัของบริษัทคือผลติภาชนะเครื�องแก้วที�ใช้บนโต๊ะอาหาร โดยจดัจําหนา่ยทั �งในประเทศและตา่งประเทศกวา่ 90 ประเทศ
ทั�วโลก ภายใต้เครื�องหมายการค้า Ocean  สําหรับเครื�องแก้วโซดาไลม์ และ LUCARIS สําหรับเครื�องแก้วคริสตลัปลอดสารตะกั�ว 
(คริสตลัลีน) บริษัทมุ่งมั�นในการผลิตเครื�องแก้วคณุภาพสงูซึ�งได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าทั �ง
ผลติภณัฑ์แก้วใสและแก้วพิมพ์ลาย ด้วยเทคโนโลยีการผลติและเครื�องจกัรที�ทนัสมยั 

ด้านการตลาดและการขาย บริษัทแบง่กลุม่ลกูค้าเปา้หมายเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ลกูค้าธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและเครื�องดื�ม 
(Food Service) กลุม่ลกูค้าปลีกที�ซื �อไปใช้ในครัวเรือน (Retail) และกลุม่ลกูค้าสถาบนัที�ใช้เครื�องแก้วเป็นของแจกแถม (B2B) 

1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมหลัก และการกําหนดกลยุทธ์ของบริษัท

เพื�อเป็นการกําหนดทิศทางและเปา้หมายให้เป็นอนัหนึ�งเดียวกนั คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวสิยัทศัน์  ภารกิจ  และคา่นิยมหลกั
ขององค์กร โดยวิสยัทศัน์ เป็นตวักําหนดภาพความมุ่งหวงัสงูสดุ ภารกิจ เป็นหลกัปฏิบติัที�องค์กรจะยดึถือในการดําเนินธุรกิจ คา่
นิยมหลกั คือหลกัการร่วมกนัที�ผู้บริหารและพนกังานจะนํามาใช้ในการดําเนินงานให้บรรลเุปา้หมาย

ในการกําหนดกลยทุธ์ บริษัทจะพิจารณาถงึโอกาสในการดําเนินธรุกิจ การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธรุกิจทั �ง
ในประเทศและตา่งประเทศ รวมถงึประเดน็ความเสี�ยงในด้านตา่งๆ  โดยในแตล่ะปีผู้บริหารจะนําปัจจยัดงักลา่วมาพิจารณาประกอบ
การจดัทําแผนธรุกิจและกลยทุธ์ สอดคล้องตามวิสยัทศัน์ และเสาหลกัของบริษัท (Pillars) ซึ�งประกอบด้วย 1) การสร้างแบรนด์ 2) 
การพฒันาลกูค้าและชอ่งทางการจดัจําหนา่ย 3) การดําเนินงานที�เป็นเลศิ และ 4) การเสริมสร้างความสามารถและความผกูพนัของ
พนกังาน และนําเสนอตอ่คณะกรรมการเพื�อพิจารณาอนมุตั ิ

 
บริษัทได้นําระบบการบริหารงานและประเมินผลทั�วทั �งองค์กร (Balance Scorecard) มาใช้ โดยจะวดัผลผ่านมมุมอง 4 ด้าน 

ได้แก่ 1) มมุมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 2) มมุมองด้านลกูค้า (Customer Perspective) 3) มมุมองด้านกระบวนการ
ภายใน (Internal Business Process Perspective) และ 4) มมุมองด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth Perspective) 
นอกจากนี � บริษัทได้กําหนดตวัชี �วดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator) ของแตล่ะหนว่ยงานเชื�อมโยงกบัการบริหารผลงาน
ตามแผนที�วางไว้เพื�อกําหนดคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังานระดบัผู้จดัการ 

รายงานประจําป 2561
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ในปีที�ผา่นมา คณะกรรมการบริษัทเหน็ชอบให้กําหนดกลยทุธ์โดยมีเปา้หมายหลกัคือการวางรากฐานให้บริษัทเตบิโตอยา่งยั�งยืน
และมีผลกําไร ดงันี �

1. เสริมสร้างการรับรู้ตราสนิค้าผา่นกิจกรรมทางการตลาด พร้อมทั �งสร้างความเข้าใจความต้องการของลกูค้า
2. ขยายช่องทางการจดัจําหน่ายไปยงักลุ่มลกูค้าที�มีศกัยภาพทั �งในตลาดหลกั และตลาดส่วนเพิ�ม พร้อมทั �งเพิ�มช่องทางจดั

จําหนา่ยในธรุกิจออนไลน์ (Online) 
3. ปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสทิธิภาพ ลดความซํ �าซ้อนในกระบวนการทํางาน 
4. พฒันานวตักรรมการผลติและการออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  พร้อมทั �งหาชอ่งทางสร้างธรุกิจรูปแบบใหมโ่ดยความร่วมมือจาก

บริษัท คริสตลัเคลียร์ อินโนเวชั�น จํากดั (บริษัทยอ่ย) 
5. พฒันาความสามารถในการขายให้กบับคุลากร และตวัแทนจําหนา่ยของบริษัท

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

  บริษัทมีพฒันาการที�สําคญัเกี�ยวกบัการขยายธรุกิจและการบริหารงาน ดงันี � 

ปี 2528  ขยายกําลงัการผลติเป็น 57 ล้านชิ �นตอ่ปี

ปี 2530 ได้รับเครื�องหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม จากสํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม เลขที� 
603-2529 และได้รับรางวลัโรงงานดีเดน่ในนิคมอตุสาหกรรมบางป ูจากการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

ปี 2534  ขยายกําลงัการผลติ เป็น  79.5  ล้านชิ �นตอ่ปี 

ปี 2536 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบริษัทได้ร่วม
ทนุกบับริษัท โตโยซาซากิกลาส จํากดั จดัตั �งบริษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จํากดั เพื�อผลติแก้วก้านสาํหรับเครื�อง
ดื�มประเภทไวน์  ด้วยทนุจดทะเบียน 250 ล้านบาท โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 90

ปี 2540  ซื �อหุ้นเพิ�มทนุของบริษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จํากดั จํานวน 10 ล้านหุ้น ทําให้บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นใน
บริษัทยอ่ยร้อยละ 92.86

ปี 2541 บริษัทและบริษัทยอ่ย เปลี�ยนเชื �อเพลงิจากก๊าซแอลพีจี และนํ �ามนัเตา มาเป็นก๊าซธรรมชาต ิและประสบความ
สําเร็จในการพฒันาเทคนิคการพิมพ์แบบ “สี�สี” ซึ�งสามารถพิมพ์รูปเสมือนจริงลงบนแก้ว

ปี 2544  ได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 

ปี 2545  ได้รับรองมาตรฐาน มอก.18001

ปี 2547 เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพในการบริหารจดัการ และลดต้นทนุในการดําเนินงาน  บริษัทได้รับโอนกิจการทั �งหมดของ
บริษัท โอเชียน  ซาซากิกลาส จํากดั โดยรับซื �อหุ้นของบริษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จํากดั จํานวน 2.50 ล้าน
หุ้น จาก บริษัท โตโย ซาซากิกลาส จํากดั และได้ออกหุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 630,715 หุ้นเพื�อขายให้กบั 
บริษัท โตโย ซาซากิกลาส จํากดั

ปี 2548   ดําเนินการขยายกําลงัการผลิต เป็น 150  ล้านชิ �นต่อปี  และสินค้ารุ่น “Time Series” ได้รับรางวลั G-Mark 
Award จากประเทศญี�ปุ่ น

ปี 2549  เริ�มดําเนินการขยายกําลงัการผลติเป็น 166 ล้านชิ �นตอ่ปี โดยอนมุตักิารลงทนุเพิ�มเตาหลอมหนึ�งเตาพร้อมสาย
การผลิตสองชดุเพื�อผลิตเครื�องแก้วคริสตลัลีนจําหน่ายทั �งในประเทศและสง่ออก และบริษัทจดัตั �งบริษัทย่อย
คือ Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ขึ �น ณ นครเซี�ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยทนุจด
ทะเบียน 150,000 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทถือเงินลงทนุร้อยละ 100 ทั �งนี �เพื�อเป็นชอ่งทางการขยายธรุกิจและ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปี 2550  เริ�มดําเนินการก่อสร้างโรงงานผลติเครื�องแก้วคริสตลัลีน 

ปี 2551  ดําเนินการก่อสร้างโรงงานผลติเครื�องแก้วคริสตลัลนีและตดิตั �งเครื�องจกัรชดุแรกแล้วเสร็จในไตรมาสที�สาม และ
เริ�มดําเนินการผลติในไตรมาสที�สี�
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ปี 2552  เปิดตวัตราสนิค้าใหมชื่�อ LUCARIS สําหรับเครื�องแก้วคริสตลัลีนวางตลาดในระดบัพรีเมียมในไตรมาสที�สี� 

ปี 2553  ดําเนินการติดตั �งเครื�องจกัรผลิตเครื�องแก้วคริสตลัลีนชดุที�สองแล้วเสร็จในไตรมาสที�สาม และเริ�มดําเนินการ
ผลติในไตรมาสที�สี�

ปี 2554 ทําสถิตยิอดขายบรรล ุ2,000 ล้านบาท

ปี 2556 บริษัทจดทะเบียนจดัตั �งบริษัทยอ่ยคือ Ocean Glass Trading India Private Limited ขึ �น ณ กรุงนิวเดล ีประเทศ
อินเดีย 

ปี 2557 บริษัทได้โอนเงินทนุจํานวน INR 499,990 เมื�อวนัที� 20 กมุภาพนัธ์ 2557 เพื�อใช้เป็นทนุจดทะเบียนใน บริษัท
ยอ่ย Ocean Glass Trading India Private Limited ประเทศอินเดีย 

ปี 2558 บริษัทได้จดัตั �งแผนกวิจยัและพฒันาเพื�อคิดค้นนวตักรรมในการผลติ

ปี 2559 บริษัทได้จดัตั �งบริษัท คริสตลั เคลยีร์ อินโนเวชั�น จํากดั เมื�อวนัที� 31 สงิหาคม 2559 ด้วยทนุจดทะเบียน 100,000 
บาท โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื�อการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์

ปี 2560 แก้ว LUCARIS รุ่น “Desire” ได้รับรางวลั China Good Design Award ประจําปี 2560 

ปี 2561 แก้ว LUCARIS รุ่น “Desire” ได้รับรางวลั iF Design Award ประจําปี 2561 ซึ�งเป็นรางวลัอนัทรงเกียรติด้าน
การออกแบบที�ทั�วโลกตา่งให้การยอมรับ

การประกอบธุรกิจของบริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) เริ�มประกอบธรุกิจผลติและจําหนา่ยเครื�องแก้วสําหรับใช้บนโต๊ะอาหารตั �งแต ่ปี 2522 ตอ่มา
ในปี 2549 บริษัทได้จดทะเบียนจดัตั �ง Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ประกอบธรุกิจนําเข้าและจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์
โอเชียนกลาสในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2556 บริษัทจดทะเบียนจดัตั �ง Ocean Glass Trading India Private Limited ใน
ประเทศอินเดียเพื�อพฒันาตลาดและสร้างเครือขา่ยตวัแทนจําหนา่ย และในปี 2559 บริษัทได้จดทะเบียนจดัตั �ง บริษัท คริสตลั เคลยีร์ 
อินโนเวชั�น จํากดั ในประเทศไทยโดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื�อการวิจยัและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  

 

99.99%100% 99.99%

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)

Ocean Glass Trading
(Shanghai) Co., Ltd.

Ocean Glass Trading India
Private Limited

บริษัท คริสตัล เคลียร์
อินโนเวช่ัน จํากัด

รายงานประจําป 2561

17



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลติภณัฑ์ของบริษัททั �งหมดเป็นภาชนะเครื�องแก้วสําหรับใช้บนโต๊ะอาหาร ผลติโดยอาศยัเทคโนโลยีและเครื�องจกัรอนัทนัสมยั
และมีประสทิธิภาพ  ทําให้ได้เครื�องแก้วที�มีคณุภาพสงู โปร่งใส รูปแบบทนัสมยั เหมาะสมกบัการใช้งาน มีลวดลายพิมพ์สทีี�สวยงาม
ชดัเจน จึงเป็นที�ต้องการของตลาด โดยบริษัทได้รับการรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
มอก. (TIS) 18001:1999 และ มอก. (TIS) 603-2546

ผลติภณัฑ์เครื�องแก้วของบริษัทจดัจําหนา่ยภายใต้เครื�องหมายการค้า Ocean สาํหรับเครื�องแก้วโซดาไลม์ และ LUCARIS สาํหรับ
เครื�องแก้วคริสตลัลีนในระดบัพรีเมียม ซึ�งเครื�องหมายการค้าดงักลา่วได้เป็นที�ยอมรับจากลกูค้าอย่างกว้างขวางและมีคณุภาพสงู
ทดัเทียมกบัผู้ นําในตลาดโลก ผลติภณัฑ์ถกูจดัจําหนา่ยโดยทางตรงและผา่นเครือขา่ยผู้แทนจําหนา่ยทั �งในประเทศและตา่งประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งเปน็ 3 ประเภทตามกระบวนการผลิต 

1)  Blownware ได้แก่ เครื�องแก้วที�มีลกัษณะทรงกระบอกกลมยาว หรือทรงเหลี�ยม ขอบแก้วบาง เชน่ แก้วนํ �า โถแก้ว ถกูผลติโดย
อาศยักระบวนการอดัและเป่านํ �าแก้ว (Press & Blow Process)

2)  Pressware ได้แก่ เครื�องแก้วรูปแบน ทรงกลมมีห ูหรือรูปทรงอื�นๆ ขอบแก้วจะมีความหนา เชน่ จาน ชาม จานรองแก้ว ที�เขี�ย
บหุรี� แจกนั แก้วเบียร์ เป็นต้น เครื�องแก้วประเภทนี �ถกูผลติโดยกระบวนการอดั (Press Process)

3)  Stemware ได้แก่ เครื�องแก้วที�มีก้านเรียวสําหรับจบั ไมมี่ห ูเช่น แก้วไวน์ แก้วบรั�นดี แก้วแชมเปญ ถกูผลิตโดยกระบวนการ
เป่าตวัแก้วและอดัขึ �นรูปก้านแก้ว (Blow & Blow and Press Process)

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายและลกัษณะการตลาด
บริษัทจําหนา่ยผลติภณัฑ์เครื�องแก้วทั �งภายในประเทศ และสง่ออกไปยงัตา่งประเทศทั�วโลก  ภายใต้เครื�องหมายการค้า Ocean 

และ Lucaris โดยมีลกูค้าหลกั 3 กลุม่ ได้แก่
1. Food Service หรือลกูค้าที�ทําธรุกิจบริการด้านอาหารและเครื�องดื�ม เชน่ โรงแรม  และร้านอาหาร
2. Retail หรือลกูค้าที�ทําธรุกิจค้าปลีก เชน่  ห้างค้าปลีกตา่งๆ 
3. Business to Business (B2B) หรือลกูค้าที�เป็นบริษัทห้างร้าน รวมถงึหนว่ยงานราชการตา่งๆ ซึ�งใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัท เพื�อ

สง่เสริมการขาย หรือเป็นของขวญั เชน่  บริษัทเครื�องดื�ม และธนาคาร

อนึ�ง บริษัทจดัจําหน่ายสินค้าผ่านผู้แทนจําหน่ายและพนกังานขายของบริษัทสําหรับตลาดในประเทศ สว่นตลาดตา่งประเทศ 
บริษัทจําหนา่ยผา่นผู้แทนจําหนา่ยในประเทศนั �นๆ นอกจากนี � บริษัทได้จําหนา่ยสนิค้าออนไลน์ผา่นผู้ ค้าทางตรง และคูค้่า  

สภาพการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม
ในปีที�ผา่นมา ผู้ จําหนา่ยในประเทศยงัคงหนัมานําเข้าผลติภณัฑ์เครื�องแก้ว และสนิค้าทดแทนจากตา่งประเทศมากขึ �น เนื�องจาก

การแข็งค่าของเงินบาท สําหรับตลาดต่างประเทศ ด้วยสถานการณ์สงครามการค้าซึ�งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ผู้ผลิตและส่งออกหลายรายได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา ภาวะสินค้าล้นตลาด  อย่างไรก็ตาม
บริษัทยงัคงเดนิหน้าขยายชอ่งทางการจดัจําหนา่ยสนิค้าไปยงักลุม่ประเทศเกิดใหมที่�มีศกัยภาพในการเตบิโต โดยในปีที�ผา่นมาสดัสว่น
การสง่ออกไปยงัตา่งประเทศคดิเป็นอตัราร้อยละ 74 ของยอดขาย ในขณะที�การขายในประเทศคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 26 นอกจากนี � 
ด้วยพฤตกิรรมของผู้บริโภคที�เปลี�ยนไปให้ความสาํคญักบัเทคโนโลยีมากขึ �น บริษัทจงึได้ขยายชอ่งทางการจดัจําหนา่ยไปยงัชอ่งทาง
ออนไลน์ผา่นแพลตฟอร์มของผู้ ค้าออนไลน์ทั �งในและตา่งประเทศ ซึ�งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอยา่งดี 
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ปัจจบุนั แบรนด์โอเชียนยงัคงเป็นแบรนด์ในใจอนัดบั 1 ของกลุม่ผู้บริโภค รวมถงึกลุม่โรงแรม ร้านอาหาร ในประเทศไทย เวียดนาม 
อินเดีย สาํหรับแบรนด์แก้วคริสตลัหรู ลคูาริส ได้เป็นแบรนด์ในใจอนัดบั 1 ของกลุม่ผู้บริโภคในประเทศไทย และยงัตดิอยูใ่น 3 อนัดบั
แรกของกลุม่ผู้บริโภคในประทศจีน และอินเดีย 

การจัดหาผลิตภัณฑ์

บริษัทตั �งโรงงานอยูที่�นิคมอตุสาหกรรมบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ บนพื �นที� 82-2-11.5 ไร่ ปัจจบุนั มีเครื�องจกัรหลกั คือเตาหลอม
แก้ว จํานวน 3 เตา เครื�องจกัรขึ �นรูปแก้วพร้อมเตาอบแก้ว จํานวน 12 ชดุ (สายการผลติ) โดยเตาหลอมที� 3  และเครื�องจกัรขึ �นรูปแก้ว
ชดุที� 12 ได้ถกูตดิตั �งเสร็จและเริ�มดําเนินการผลติจริงในปลายปี 2553 กําลงัการผลติรวมปัจจบุนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงันี �

2561 2560 2559 2558 2557
กําลงัการผลติจริง (ตนั) 54,087 50,154 51,944 54,052 54,102
กําลงัการผลติจริง (ล้านชิ �น) 132 123 126 128 111

หมายเหต ุ: บริษัทมีการหยดุเครื�องจกัรบางสว่นเพื�อซอ่มบํารุง และบริหารสนิค้าคงเหลือ

การจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต

วตัถดุบิหลกัของบริษัท ได้แก่ ทรายแก้ว หินปนู และเศษแก้ว สามารถจดัหาได้จากแหลง่วตัถดุบิภายในประเทศและตา่งประเทศ
ได้โดยไมข่าดแคลน  สว่นวตัถดุบิและสารเคมีสาํคญัอื�น เชน่ โซดาแอช  บริษัทจดัหาจากตวัแทนจําหนา่ยในประเทศหลายรายอยา่ง
ตอ่เนื�อง โดยดําเนินการตามมาตรฐานงานจดัซื �อทั�วไป    

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

บริษัทยดึมั�นและถือเป็นนโยบายในการผลติสนิค้าคณุภาพสงูและปลอดภยัในการใช้งาน และสง่ผลกระทบ
ด้านลบต่อสิ�งแวดล้อมน้อยที�สดุ ดงันั �นผู้บริหารจึงสนบัสนนุให้พนกังานทกุคนในทกุระดบัถือปฏิบติัตามมาตรฐานคณุภาพ 

ISO 9001:2008 รวมถงึการนําเอาระบบมาตรฐานความปลอดภยัและชีวะอนามยั OHSAS 18001:2007 มาปฏิบตัใิช้ทั�วทั �งองค์กร 
นอกจากบริษัทตั �งเปา้หมายในการเป็นเลศิด้านการผลติสนิค้าและการให้บริการแล้ว บริษัทยงัดําเนินการด้วยการคํานงึและเอาใจใส่
ในการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมโดยบริษัทได้ดําเนินการในเรื�องตอ่ไปนี �

• ลดมลภาวะในอากาศและสิ�งปฏิกลูในทกุขบวนการผลติ
• ลดการใช้ และเพิ�มการนํากลบัมาใช้ใหม ่และการนําไปใช้ในวตัถปุระสงค์อื�นๆ รวมถงึการบริหารการสญูเสียตา่งๆ
• มุง่เน้นเรื�องความปลอดภยัสําหรับพนกังานในทกุสถานประกอบการของบริษัท

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการด้านสิ�งแวดล้อม ISO 14001 เมื�อวนัที� 9 กมุภาพนัธ์ 2559
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3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทดําเนินธรุกิจโดยสง่สนิค้าออกจําหนา่ยสนิค้าไปยงัตา่งประเทศทําให้มีรายได้เป็นสกลุเงินตา่งประเทศ โดยมีสกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐเป็นสกลุเงินหลกั  บริษัทจงึปอ้งกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศโดยการทําสญัญาซื �อขายเงินตราตา่ง
ประเทศลว่งหน้าเพื�อลดความผนัผวน 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทจําหน่ายสินค้าและจดัหาปัจจยัการผลิตภายใต้เงื�อนไขเงินสดและการให้และรับสินเชื�อ และมีภาระสินเชื�อจากสถาบนั
การเงินระยะสั �นเพื�อเป็นทนุหมนุเวียน และสนิเชื�อระยะยาวเพื�อใช้ในการขยายกําลงัการผลติและจดัหาสนิทรัพย์ถาวร อยา่งไรก็ตาม 
ความเสี�ยงในการจดัสรรเงินทนุหมนุเวียนให้เพียงพอตอ่การดําเนินธุรกิจและการชําระหนี �นั �นอยู่ในระดบัตํ�า เนื�องจากบริษัทรักษา
ระดบัของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดให้เพียงพอตอ่จดัหาปัจจยัการผลติและการดําเนินงานอื�นๆ รวมทั �งมีการบริหารลกูหนี � 
และรักษาวงเงินสนิเชื�อให้มีความเพียงพอตอ่การดําเนินธรุกิจของบริษัท 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ

บริษัทจําหนา่ยสนิค้าภายใต้เงื�อนไขสนิเชื�อทั �งในประเทศและตา่งประเทศ จงึมีความเสี�ยงที�ลกูค้าหรือคูส่ญัญาไมส่ามารถชําระ
หนี �ให้แก่บริษัทตามเงื�อนไขที�ตกลงไว้เมื�อครบกําหนด บริษัทควบคมุความเสี�ยงดงักลา่วโดยกําหนดให้มีนโยบายและขั �นตอนการ
พิจารณาสินเชื�อ โดยให้มีการวิเคราะห์และทบทวนฐานะทางการเงินของลกูค้าอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจวา่บริษัทได้ขายสินค้า
และให้บริการแก่ลกูค้าที�มีประวตัิสนิเชื�ออยูใ่นระดบัที�เหมาะสม นอกจากนี � ยงัมีการให้ลกูค้าวางหลกัประกนัวงเงินสนิเชื�อในรายที�
มีความเสี�ยงสงู สําหรับลกูค้าตา่งประเทศจะมีการขายภายใต้เงื�อนไข L/C  

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

เนื�องจากลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษัทไมข่ึ �นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี �ยในตลาด และธรุกรรมการเงินของ
บริษัทที�เกี�ยวข้องกบัอนพุนัธ์อตัราดอกเบี �ยจะต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้บริหารสงูสดุของสายงานบญัชีการเงิน บริษัทมีความเสี�ยงที�
อยูใ่นระดบัตํ�า

ความเสี่ยงด้านการผลิต  

วตัถดุิบสว่นใหญ่ที�ใช้ในการผลิตนั �น บริษัทจดัหาได้จากแหลง่วตัถดุิบภายในประเทศและจากบริษัทตวัแทนนําเข้า   ที�ผ่านมา 
ราคาวตัถดุิบมีความผนัผวนในระดบัที�ควบคมุได้ แตเ่นื�องจากการผลติแก้วมีความต้องการใช้พลงังานสงู ราคาพลงังานโดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งราคาก๊าซธรรมชาตแิละราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลวจงึสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ต้นทนุการผลติ บริษัทได้ตระหนกัถงึผลดงักลา่ว
จงึมีการวางแผนการใช้และการปรับปรุงประสทิธิภาพของเครื�องจกัรอยา่งตอ่เนื�อง เน้นกระบวนการประหยดัพลงังานในทกุขั �นตอน
การผลติ ลดจํานวนของเสีย 

นอกจากนี �อะไหลแ่ละสว่นประกอบของเครื�องจกัรและอปุกรณ์สว่นใหญ่ต้องมีการนําเข้าจากผู้ผลติในตา่งประเทศ บริษัทได้มีการ
พฒันาอยา่งตอ่เนื�องในด้านความรู้และทกัษะของชา่งและวศิวกรทําให้สามารถใช้งานอปุกรณ์และเครื�องจกัรได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ
และยืดระยะเวลาการใช้งานไปได้นานขึ �น 
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การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

4. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกที�มีรายชื�อปรากฏตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 28 ธนัวาคม 2561 มีดงันี �
ลําดับที่ ช่ือ-สกุล จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท โอเชี�ยนโฮลดิ �ง จํากดั 7,000,000 32.82 
2 นายกีรต ิอสัสกลุ และคูส่มรส 2,076,330 9.73 
3 นายวีรวฒิุ อสัสกลุ และคูส่มรส 1,632,131 7.65 
4 TOYO-SASAKI GLASS CO.,LTD. 630,715 2.96 
5 นางนสุรา บญัญตัปิิยพจน์ 517,613 2.43 
6 นายสรุพล อสัสกลุ 245,218 1.15 
7 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS 97,700 0.45 
8 นายนภทัร อสัสกลุ 94,239 0.44 
9 นางวรัทยา อสัสกลุ 75,460 0.35
10 น.ส.สดุารัตน์ วิทยฐานกรณ์ 32,800 0.15 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท โอเชี�ยนโฮลดิ �ง จํากดั ถือหุ้นของบริษัทจํานวน 7,000,000 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 32.82 โดยที�บริษัท 
โอเชี�ยนโฮลดิ �ง จํากดั มีกลุม่ตระกลูอสัสกลุเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นจํานวน 9,492,792 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 62.45 ของจํานวนหุ้น
ที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด ซึ�งมีธรุกิจหลกัประเภทประกนัชีวิตและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลกั ทั �งนี �การ
จ่ายเงินปันผลจะต้องเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 45 ซึ�งกําหนดวา่ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร 
เงินปันผลให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั โดยได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสม
อยู ่ห้ามมิให้แบง่เงินปันผล  

คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั �งคราว เมื�อเหน็วา่บริษัทมีผลกําไรสมควรพอที�จะทําเชน่นั �น 
และเมื�อได้จา่ยเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีดังนี้
ผลการดําเนินงาน

ประจําปี
อัตรากําไร(ขาดทุน)
ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไร
สุทธิ (ร้อยละ)

2557 2.20 1.10 50
2558 6.26 3.13 50
2559 4.43 2.22 50
2560 3.09 1.55 50
2561* 1.15 0.57 50

*หมายเหต ุ: การจา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปีจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัจิากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น

รายงานประจําป 2561
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5. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีคณะผู้บริหารดแูลสายงานหลกัได้แก่ 1) สายงานพฒันาลกูค้าและ
ชอ่งทางจดัจําหนา่ย 2) สายงานการผลติ 3) สายงานบญัชีการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สายงานทรัพยากรบคุคล 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ ความชํานาญและประสบการณ์ที�เกี�ยวข้อง
กบัการดําเนินธรุกิจของบริษัท กรรมการแตล่ะทา่นมีความเป็นอิสระในการกําหนดกลยทุธ์ ทิศทาง นโยบายและพนัธกิจของบริษัท 
เพื�อประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูร่วมกนัวางแผนธุรกิจ  และกําหนดกลยทุธ์ 
รวมถงึการบริหารความเสี�ยง

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั �งสิ �นจํานวน 9 ทา่น เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหาร 1 ทา่น ไมมี่สว่นร่วม
ในการบริหารจํานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน ซึ�งมากกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการทั �งคณะทําให้เกิดการถ่วงดลุกนั
อยา่งเหมาะสม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลดงัรายนามตอ่ไปนี �
1. นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์  ประธานกรรมการ
     และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
2. นายกีรต ิอสัสกลุ  กรรมการ 
3. นายวรกานต์ ชโูต  กรรมการอิสระ
     และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายธชัพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายชยัประนิน วิสทุธิผล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายแมทธิว กิจโอธาน  กรรมการอิสระ
8. นายนภทัร อสัสกลุ  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา1 กรรมการผู้จดัการ

1 ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 3/2561 เมื�อวนัที� 21 มีนาคม 2561 ได้มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัใิห้นางสาวจริยา แสงไชยญา ดํารงตําแหนง่กรรมการผู้จดัการ แทนนายศลิปรัตน์

วฒันเกษตร ซึ�งได้ลาออกตั �งแตว่นัที� 1 ตลุาคม 2560  

ขอบเขต อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

กรรมการซึ�งมีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัทคือ นายกีรต ิอสัสกลุ  นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์  นายนภทัร อสัสกลุ และนางสาวจริยา
แสงไชยญา สองในสี�คนนี � ลงลายมือชื�อร่วมกนั พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัท

บริษัทแบง่แยกบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน และได้กําหนดอํานาจหน้าที�
และความรับผิดชอบไว้ในหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการตามหลกับรรษัทภิบาลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความรับผิด
ชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น กรรมการแตล่ะคนถือเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทั �งหมดและต้องดํารงความเป็นอิสระในการกํากบัดแูลให้การดําเนิน
งานของบริษัทเป็นไปเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
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ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัทจะแตง่ตั �งกรรมการผู้จดัการให้เป็นผู้ รับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทตาม กลยทุธ์ที�วางไว้
คณะกรรมการมีอํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบหลกัดงันี � 
1. กําหนดและอนมุตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ อดุมการณ์ จรรยาบรรณทางธุรกิจนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื�อ

ผลประโยชน์ที�สมดลุและยั�งยืนของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย โดยเฉพาะเพื�อสร้างความมั�งคั�งให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื�อง
2. ควบคมุให้การบริหารบริษัทกระทําไปด้วยความสจุริตเที�ยงตรง เพื�อผลประโยชน์สงูสดุของกิจการ และอยู่ภายในกรอบของ

กฎหมายและข้อกําหนดอื�นๆ ของทางราชการ อีกทั �งเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที�
ประชมุผู้ ถือหุ้น

3. ทบทวนและให้ความเหน็ชอบตอ่แผนกลยทุธ์หลกัของบริษัท งบประมาณและแผนการดําเนินงาน 
4. ดแูลให้มีระบบการควบคมุภายในและระบบการบริหารความเสี�ยงที�มีประสทิธิผล 
5. ดแูลให้มีระบบการตรวจสอบที�มีประสทิธิผล ทั �งการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระและผู้ตรวจสอบภายใน 
6. สอบทานและอนมุตังิบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี เพื�อให้รายงานที�นําเสนอตอ่สาธารณชนถกูต้องและแมน่ยํา
7. กํากบัดแูลการปฏิบตัหิน้าที�ของคณะผู้บริหารให้บริหารกิจการอยา่งมีประสทิธิภาพ ภายใต้ความเสี�ยงในระดบัที�บริหารจดัการ

ได้ ในกรอบของหลกับรรษัทภิบาลและปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ โดยกําหนดให้คณะผู้บริหารต้องรายงาน
ผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการอยา่งสมํ�าเสมอ 

8. ดแูลแผนการพฒันาผู้บริหาร รวมทั �งนโยบายเรื�องคา่ตอบแทน และแผนการแตง่ตั �งผู้บริหารคนใหมเ่มื�อคนเก่าพ้นวาระ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชมุเป็นประจําทกุเดือน และอาจมีการประชมุครั �งพิเศษเพื�อพิจารณาเรื�องสาํคญั โดยเลขานกุาร
บริษัทจะแจ้งกําหนดการลว่งหน้าทั �งปีให้กรรมการแตล่ะทา่นรับทราบในการประชมุคณะกรรมการครั �งสดุท้ายของปี ในการประชมุ
แตล่ะครั �งจะมีการกําหนดวาระการประชมุลว่งหน้าอยา่งชดัเจน โดยมีวาระรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทเป็นวาระประจํา 
สาํหรับในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุจํานวน 12 ครั �ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุจํานวน 4 ครั �ง และคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีการประชมุจํานวน 3 ครั �ง และในปี 2562 คณะกรรมการ จะมีการประชมุครั �งพิเศษ 1 
ครั �งเพื�อพิจารณาเรื�องกลยทุธ์ระยะยาวของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั �งเลขานกุารบริษัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัทําการ เพื�อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอในการประชมุแตล่ะ
ครั �ง ประธานกรรมการทําหน้าที�ประธานในที�ประชมุ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ 
ให้กรรมการซึ�งมาประชมุเลือกกรรมการทา่นหนึ�งเป็นประธานที�ประชมุ 

ในการพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ประธานที�ประชมุ ได้จดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ และเปิด
โอกาสให้กรรมการแสดงความคดิเหน็ในเรื�องตา่งๆ อยา่งอิสระ การลงมตใินที�ประชมุ ให้ถือมตเิสยีงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ�ง
มีเสยีงหนึ�งเสยีง เว้นแตก่รรมการซึ�งมีสว่นได้สว่นเสยีในเรื�องใด จะไมมี่สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั �น กรณีคะแนนเสยีงเทา่กนั 
ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสยีงเป็นเสียงชี �ขาด นอกจากนี � คณะกรรมการ ได้ให้ความสําคญัเรื�องการจดัการเกี�ยว
กบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้มีการรายงานเรื�องการถือครองหลกัทรัพย์ รวมถงึรายงานการมีสว่นได้สว่นเสยีของ
กรรมการและผู้บริหารในการประชมุคณะกรรมการบริษัท

ในการประชมุแตล่ะครั �งเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ มีหน้าที�จดัทํารายงานการประชมุ และจดัเก็บรายงานการประชมุที�ผา่นการรับรอง
จากคณะกรรมการในครั �งถดัไป ณ สาํนกังานเลขานกุารบริษัทพร้อมเอกสารประกอบการประชมุเพื�อสะดวกในการตรวจสอบและอ้างอิง  
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทประจําปี 2561
รายช่ือกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท
ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจาณาค่า

ตอบแทน

ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
ครัง้ที่ 39

1. นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์  9/12 - 3/3 1/1
2. นายกีรติ อสัสกลุ 11/12 - - 1/1

3. นายวรกานต์ ชโูต 11/12 4/4 - 1/1

4. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์  9/12 3/4 3/3 1/1

5. นายธชัพล โปษยานนท์ 10/12 3/4 - 1/1

6. นายชยัประนิน วิสทุธิผล 10/12 3/4 - 1/1

7. นายแมทธิว กิจโอธาน 7/12 - - -

8. นายนภทัร อสัสกลุ 10/12 - 3/3 1/1

9. นางสาวจริยา แสงไชยญา1 8/9 - - 1/1
1 ได้รับการแตง่ตั �งเป็นกรรมการเมื�อวนัที� 21 มีนาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
รายช่ือกรรมการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

(จํานวนหุ้น)
ซ้ือ/ขาย/โอน/
ระหว่างปี

(จํานวนหุ้น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(จํานวนหุ้น)

1. นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์  - - -

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

3. นายวรกานต์ ชโูต - - -

4. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์  - - -

5. นายธชัพล โปษยานนท์ - - -

6. นายชยัประนิน วิสทุธิผล - - -

7. นายแมทธิว กิจโอธาน - - -

8. นายนภทัร อสัสกลุ 94,239 - 94,239

9. นางสาวจริยา แสงไชยญา - - -
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ผู้บริหาร 

คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

สายงานทรัพยากรบุคคลสายงานบัญชีและการเงินและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานพัฒนาลูกค้าและ
ช่องทางจัดจําหน่าย

สายงานการผลิต

คณะกรรมการบริหาร

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยบคุคลจํานวน 4 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี �
1. นางสาวจริยา แสงไชยญา  กรรมการผู้จดัการ 
2. นางญาดา แอนดาริส    ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบคุคล
3. นายอเูดย์ แชงการ์ เวอร์มา  ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานพฒันาลกูค้าและชอ่งทางจดัจําหนา่ย
4. นายเสถียร ศรีใสคํา   ผู้ อํานวยการบริหาร สายงานบญัชีการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหารจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารเป็นประจําทกุเดือน และจะมีการประชมุครั �งพิเศษร่วมกบัพนกังานระดบัผู้
จดัการเพื�อประเมินสภาพตลาดและการแข่งขนัในอตุสาหกรรม โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชมุจํานวน 12 ครั �ง 
และประชมุครั �งพิเศษนอกสถานที�ร่วมกบัพนกังานระดบัผู้จดัการ 1 ครั �ง 

นอกจากนี � คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ทําหน้าเป็นคณะกรรมการบริหาร ความเสี�ยง โดยจะ
พิจารณารายงานการบริหารความเสี�ยงระดบัองค์กรไตรมาสละ 1 ครั �ง เพื�อให้มั�นใจวา่ บริษัทมีการจดัการความเสี�ยงอยา่งเหมาะสม
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การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
รายช่ือผู้บริหาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

(จํานวนหุ้น)
ซ้ือ/ขาย/โอน/
ระหว่างปี

(จํานวนหุ้น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(จํานวนหุ้น)

1. นางสาวจริยา แสงไชยญา - - -

2. นางญาดา แอนดาริส - - -

3. นายอเูดย์ แชงการ์ เวอร์มา - - -

4. นายเสถียร ศรีใสคํา - - -

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมตแิตง่ตั �งนางรักดี ภกัดีชมุพล ดํารงตําแหนง่เลขานกุารบริษัท โดยมีหน้าที�จดัการประชมุคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชดุย่อย และการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั �งจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น แบบ
แสดงรายการข้อมลูประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2) ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที�กฎหมายกําหนด โดยเลขานกุาร
บริษัทที�ได้รับการแตง่ตั �ง เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานกุารบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั 
และหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยเลขานกุารบริษัทผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ ทํางานสนบัสนนุคณะกรรมการจากสมาคมสง่
เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการในอตัราที�เหมาะสมกบัภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ที�เทียบเคียงได้กบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที�มีขนาดใกล้เคียงกนัในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการ
ทบทวนทกุปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณาและนําเสนอค่าตอบแทนที�เหมาะสมต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื�อพิจารณานําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�ออนมุตัิ

สาํหรับคา่ตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีกระบวนการพิจารณาคา่ตอบแทนที�เหมาะสมโดยใช้มลูคา่ตอบแทนของบริษัทในอตุสาหกรรม
เดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั รวมทั �งผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบตังิานมาประกอบการพิจารณา 
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ก) ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
1. คา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงิน

1.1 คา่ตอบแทนรายเดือน 
   ในปี 2561 บริษัทจา่ยคา่ตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่กรรมการจํานวน  9 ทา่น รวมเป็นเงิน  6,372,000 บาท 

รายช่ือกรรมการบริษัท ตําแหน่ง ผลตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ

(บาท)

ผลตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ

ตรวจสอบ 
(บาท)

ผลตอบแทนในฐานะ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน (บาท)

รวม
(บาท)

1. นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการ 936,000 - 129,600 1,065,600
2. นายกีรติ อสัสกลุ กรรมการ 520,000 - - 520,000
3. นายวรกานต์ ชโูต กรรมการอิสระ 520,000 291,200 - 811,200
4. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ 520,000 208,000 181,600 909,600
5. นายธชัพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ 520,000 208,000 - 728,000
6. นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ 520,000 208,000 - 728,000
7. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ 520,000 - - 520,000
8. นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ 520,000 - 129,600 649,600
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จดัการ

(มีนาคม – ธนัวาคม 2561)
440,000 - - 440,000

1.2 คา่ตอบแทนที�เป็นโบนสั 
    บริษัทจา่ยคา่ตอบแทนที�เป็นโบนสัให้คณะกรรมการตามมตทีิ�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 39 เป็นจํานวน 480,000 บาท

1.3  สวสัดกิาร - ไมมี่ -

2. คา่ตอบแทนอื�น - ไมมี่ –

ก) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. คา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงิน
ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน เงินช่วยเหลือคา่รถและคา่เดินทางประจําตําแหน่ง เงินช่วย

เหลือค่าโทรศพัท์มือถือประจําตําแหน่ง และเงินโบนสัประจําปี ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทจํานวน 4 ราย รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 
25,106,400 บาท

2.  คา่ตอบแทนอื�น
 2.1 เงินกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ

บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสํารองเลี �ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอตัราสว่นร้อยละ 3 – 5 สว่นผู้บริหาร
จา่ยเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 – 5 โดยในปี 2561 บริษัทจา่ยเงินสมทบกองทนุสํารองเลี �ยงชีพให้ผู้บริหาร 4 ราย รวม
เป็นเงินทั �งสิ �น 948,635 บาท 
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บุคลากร
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีพนกังานรวมทั �งสิ �นจํานวน 711 คน โดยแบง่เป็น พนกังานที�สงักดัในสายงานพฒันาลกูค้า 

และชอ่งทางจดัจําหน่าย รวมทั �งสายงานสนบัสนนุตา่งๆ จํานวน 176 คน และพนกังานที�สงักดัในสายงานการผลติอีกจํานวน 535 
คน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินคา่ตอบแทน และเงินผลประโยชน์ให้แก่พนกังานเป็นเงินทั �งสิ �น 378,015,853 บาท ซึ�งเงินคา่
ตอบแทน และเงินผลประโยชน์นี �หมายรวมถงึ เงินเดือน คา่ลว่งเวลา เงินชว่ยเหลอืคา่ครองชีพ รวมทั �งเงินเบี �ยเลี �ยง และเงินชว่ยเหลอื
ประเภทตา่งๆ ตามลกัษณะงาน เงินชว่ยเหลือคา่รถและคา่เดินทางประจําตําแหนง่ผู้จดัการ เงินชว่ยเหลือคา่โทรศพัท์มือถือประจํา
ตําแหนง่ผู้จดัการ เงินโบนสัประจําปี เงินรางวลัพิเศษ เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุสํารองเลี �ยงชีพที�จา่ยให้กบัพนกังานที�
ไมใ่ชร่ะดบัผู้บริหารทั �งหมด 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

เปา้หมายของโอเชียนกลาส คือ  การมอบสนุทรียภาพในการใช้ชีวติผา่นทางผลติภณัฑ์เครื�องแก้วคณุภาพดี   บริษัทมีความเชื�อ
อยา่งจริงใจในการให้โอกาสพนกังาน “ร่วมแบง่ปันประสบการณ์ สร้างสรรค์งานให้มีสขุ เตบิโตในแบบที�เป็นคณุ” ทกุขณะที�ทํางาน
กบับริษัท (A Career with Life’s Pleasure)

พนกังานจะได้รับโอกาสในการเลือกเส้นทางอาชีพของตนเองไปพร้อมกบัโอกาสในการเรียนรู้และพฒันา เพื�อสร้างผลงานและ
เติบโตก้าวหน้าได้อย่างเต็มศกัยภาพควบคู่ไปกบัตราสินค้าและทีมบคุลากรของบริษัท เพื�อขบัเคลื�อนและสร้างการเจริญเติบโตที�
ยั�งยืนให้แก่บริษัท

บริษัทเชื�อว่าพนกังานเป็นทรัพยากรที�มีค่าที�สดุของบริษัท จึงจดัให้มีการฝึกอบรมและพฒันาอย่างต่อเนื�องเพื�อให้พนกังาน
ได้เพิ�มพนูความรู้และมีทกัษะที�จําเป็นสําหรับการปฏิบตัิงานที�สอดคล้อง และสนบัสนนุธุรกิจให้เจริญเติบโตได้ในสภาวการณ์ที�
เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจบุนั รวมทั �งเพื�อสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าของบริษัท 

บริษัทเชื�อมั�นในการให้โอกาสในการจ้างงาน การปฏิบตัติอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม และการจา่ยผลตอบแทนที�เหมาะ
สมกบัตําแหน่งงานและผลการปฏิบตัิงาน  ตําแหน่งงานแตล่ะหน้าที�เปิดกว้างพร้อมให้พนกังานทกุคนเรียนรู้ พฒันาและเติบโตได้
เตม็ที�ตามศกัยภาพของตน

ในปี 2561 ที�ผา่นมา บริษัทได้จดัหลกัสตูรการฝึกอบรมและพฒันาภายในองค์กรเพื�อเพิ�มศกัยภาพและพฒันาทกัษะการทํางาน 
รวมทั �งเสริมสร้างความเข้าใจเรื�องคณุคา่หลกัและวฒันธรรมองค์กรให้แก่พนกังานของบริษัท โดยแบง่ประเภทของหลกัสตูรการฝึก
อบรมและพฒันาออกเป็น 4 ประเภท 

1. หลกัสตูรการพฒันาทกัษะความเป็นผู้ นํา (Leadership Skills)  จํานวน 10 หลกัสตูร รวม 19 รุ่น
2. หลกัสตูรการพฒันาทกัษะทั�วไป (General Skills)    จํานวน 22 หลกัสตูร รวม 39 รุ่น
3. หลกัสตูรการพฒันาทกัษะตามสายงาน (Functional Skills)   จํานวน 18 หลกัสตูร รวม 21 รุ่น
4. หลกัสตูรการสร้างวฒันธรรมองค์กร (Culture Enhancement)  จํานวน   2  หลกัสตูร รวม  4 รุ่น  

นอกจากนี �บริษัทได้สง่พนกังานเข้าร่วมการฝึกอบรมและพฒันากบัสถาบนัฝึกอบรมภายนอกบริษัท เป็นจํานวนทั �งสิ �น 46 หลกัสตูร
โดยรวมแล้วในปี 2561 พนกังานของบริษัทมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมและพฒันารวมทั �งสิ �น 596 คน จากพนกังานทกุระดบั

ทั �งหมด 658 คน (อ้างอิงจากข้อมลูกําลงัคน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งไมร่วมพนกังานที�ลาออก และเกษียณอายรุะหวา่งปี) คิด
เป็นชั�วโมงการฝึกอบรมและพฒันาเฉลี�ย 26.4 ชั�วโมง/คน/ปี
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บริษัทยอมรับและให้ความสําคญักบัความหลากหลายของพนักงาน บริษัทยดึมั�นในหลกัความเสมอภาค การว่าจ้างและ
การเลื�อนตําแหน่งพนกังานกระทําไปตามความประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถและคณุสมบตัิของ
แตล่ะบคุคลที�เหมาะสมกบัตําแหนง่งานที�บริษัทเหน็ควรให้มี โดยไมคํ่านงึถงึเชื �อชาต ิสญัชาต ิสีผิว ความเชื�อทางศาสนา เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรสหรือสถานะอื�นใดที�กฎหมายคุ้มครองไว้ บริษัทจะไม่ว่าจ้างผู้ ที�มีอายตํุ�ากว่าเกณฑ์ที�กฎหมายกําหนด นอกจากนี �
บริษัทจะไมใ่ช้แรงงานที�ไมส่มคัรใจหรือแรงงานผิดกฎหมายเป็นอนัขาด

โอเชียนกลาสให้ความสาํคญัและเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล และยดึมั�นที�จะให้โอกาสทกุคนอย่างเท่าเทยีมกัน 
เราสง่เสริมให้มีบรรยากาศในการทาํงานที�ปราศจากการแบ่งแยก และการถูกคุกคามใดๆ 

นอกจากนี � บริษัทยงัมุง่มั�นที�จะดแูลเรื�องความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังาน โดยให้ความสาํคญัตอ่การพฒันาและเสริม
สร้างวฒันธรรมองค์กร รวมทั �งการสร้างบรรยากาศที�ดีในการทํางาน

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัทสอดคล้องกบัเจตนารมณ์และบทบงัคบัของกฎหมาย บริษัทถือเป็นความรับ
ผิดชอบที�จะต้องดแูลให้พนกังานทกุคนตระหนกัถงึกฎหมายและระเบียบปฏิบตัทีิ�เกี�ยวข้องกบัหน้าที�งานของตน บริษัทมีนโยบายดแูล
ให้สภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปราศจากการปฏิบติัด้วยอคติและการกีดกนั รวมทั �งการคกุคามหรือลว่งละเมิดใดๆ พนกังานของ
บริษัททกุคนมีสทิธิในการร้องเรียน  ร้องทกุข์หรือรายงาน เกี�ยวกบัการละเมิดสทิธิสว่นบคุคลหรือสทิธิมนษุยชน  การลว่งละเมิดหรือ
คกุคาม การกลั�นแกล้ง หรือการกระทําที�ไมเ่ป็นธรรมที�เกิดขึ �นกบัตนเองและผู้ อื�น โดยแจ้งเรื�องไปยงัผู้บงัคบับญัชาหรือ ผู้บริหารและ
ผู้จดัการในสายงานทรัพยากรบคุคล บริษัทจะสบืสวนเหตกุารณ์ที�ได้รับแจ้งทนัที และจะดําเนินการจดัการและแก้ไขการกระทําอยา่ง
ทนัทว่งที บริษัทให้การรับรองวา่จะคุ้มครองบคุคลที�เป็นผู้รายงานอยา่งเหมาะสม ข้อมลูที�แจ้งมาจะถกูรักษาไว้เป็นความลบัและจะ
ไมส่ง่ผลกระทบตอ่หน้าที�งานชื�อเสียงหรือการจ้างงาน 

6. การกํากับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ โดยอ้างอิงจากหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน   ตาม
แนวทางที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยได้จดัทํา “หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการตามหลกับรรษัทภิบาล” เพื�อ
เป็นแนวทางแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยดึเป็นหลกัในการดําเนินธุรกิจ มีการบริหารจดัการด้วยความซื�อสตัย์สจุริต 
ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง บริษัทดําเนินธรุกิจตามแนวทางที�ผู้ ถือหุ้นเหน็ชอบ ถกูต้องตามกฎหมาย และเป็น
ไปตามข้อบงัคบับริษัท ภายใต้กรอบของจริยธรรมที�ดี โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกนัที�จะกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของคณะผู้บริหารมี
ประสทิธิภาพ ถกูต้องและเที�ยงธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย นอกจากนี � บริษัทยงักําหนดให้มีจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจ เพื�อ
ให้ผู้บริหารและพนกังานถือปฏิบตั ิจรรยาบรรณนี �กําหนดขึ �นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบ อนัเป็นพื �นฐานของอดุมการณ์ของ
บริษัทซึ�งได้แก่  คณุภาพ ความซื�อสตัย์สจุริต การให้โอกาส การเคารพและให้เกียรตซิึ�งกนัและกนั 

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความเคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ทกุราย โดยสนบัสนนุ สง่เสริม และอํานวยความสะดวกให้ผู้  ถือหุ้นได้รับสทิธิ
พื �นฐานตามกฎหมายและกฎเณฑ์ที�เกี�ยวข้อง อาทิเช่น สทิธิในการซื �อ ขาย โอน หลกัทรัพย์อยา่งอิสระ การได้รับสว่นแบง่ผล
กําไร การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และการแสดงความคิดเหน็ในที�ประชมุอยา่งอิสระ โดยบริษัทได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอ
วาระการประชมุ การเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ และการสง่คําถามลว่งหน้า ตามเกณฑ์ที�บริษัทกําหนด 
โดยได้เผยแพร่รูปแบบ วิธีการบนเวบ็ไซต์ของบริษัท ตลอดจนแจ้งขา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย http://www.oceanglass.com/th/investor_info03.html 
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บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้คดัเลือกสถานที�จดัประชมุที�มีระบบขนส่ง
มวลชนที�เข้าถงึและเพียงพอเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุได้อยา่งสะดวก ในการประชมุบริษัทดําเนินการจดัประชมุโดยใช้วธีิการ
ที�ง่ายไม่สลบัซบัซ้อนซึ�งผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชมุทกุคราวที�จดัขึ �น โดยบริษัทได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชมุล่วงหน้าก่อนวนัประชมุตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด เอกสารดงักล่าวรวมถึงรายละเอียดวาระการประชมุ 
และความเหน็ของคณะกรรมการในวาระตา่งๆ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาก่อนวนัประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสทิธิเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อลงคะแนนเสยีง และหากเป็นความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นก็อาจจะมอบหมายให้
ตวัแทนมาร่วมประชมุก็ได้ หรืออาจจะมอบสทิธิการเข้าร่วมการประชมุให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้แทนและลงคะแนนเสยีง
ตามต้องการก็ได้ สาํหรับการลงคะแนนเสยีงให้ถือวา่แตล่ะหุ้นเทา่กบัคะแนนเสยีงหนึ�งคะแนน และหุ้นทกุหุ้นมีสทิธิเทา่เทียมกนั 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทสามารถลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมการประชมุได้ 2 ชั�วโมงก่อนถึงกําหนดการประชมุ ประธานที�ประชมุ
ดําเนินการประชมุตามลาํดบัวาระที�แจ้งในหนงัสอืนดัประชมุ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็เรื�อง
ตา่งๆ ในแตล่ะวาระอยา่งเตม็ที� นอกจากนี � ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ ร้อยละสบิ ของจํานวน
หุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จะเข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้ 
แตต้่องระบเุรื�องและเหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย บริษัทจดัให้มีการบนัทกึรายงานการ
ประชมุผู้ถือหุ้นที�ครบถ้วน ถกูต้อง และจดัเก็บบนัทกึการประชมุดงักลา่วเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นและ ผู้ที�เกี�ยวข้องสอบทานและตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญั ผู้ ถือหุ้นประจําปีซึ�งจดัโดยสมาคมสง่เสริมผู้
ลงทนุไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในระดบั 97คะแนน 

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ซึ�งเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั �งนี � นอกจากการรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัตามที�เปิดเผย
ในข้อ (1) สิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบตัิการใช้ข้อมลูภายในเพื�อปอ้งกนัการแสวงหาประโยชน์จากข้อมลูของ
บริษัทแก่ตนเองหรือผู้ อื�นในทางมิชอบซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่การเคลื�อนไหวของราคาซื �อขายหลกัทรัพย์ และก่อให้เกิดความ
เสียหายตอ่ผู้ ถือหุ้น

 2.1 แนวปฏิบตัิการใช้ข้อมลูภายใน
คณะกรรมการได้กําหนดแนวปฏิบตัใินการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยกําหนดให้เป็นสว่น

หนึ�งในจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจของบริษัท และได้สื�อสารให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตั ิโดยกรรมการ ผู้บริหาร เลขานกุาร
บริษัท พนกังานระดบัผู้จดัการ และบคุลากรทกุระดบัในแผนกบญัชีและการเงินจะได้รับหนงัสือแจ้งเตือนห้ามทําธรุกรรมซื �อ-
ขาย-โอนหลกัทรัพย์ของบริษัทตามแนวปฏิบตักิารกํากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในดงันี �

2.1.1 ห้ามซื �อ-ขาย-โอนหลกัทรัพย์ของบริษัทในชว่งระยะเวลา 7 วนัก่อนวนัที�คณะกรรมการจะมีมตสิาํคญั จนถงึวนั
ที�ได้เผยแพร่มตติอ่สาธารณชน หรือ วนัที�คณะกรรมการมีมตใินกรณีที�ไมมี่การเผยแพร่ตอ่สาธารณชน

2.1.2 ห้ามซื �อ-ขาย-โอนหลกัทรัพย์ของบริษัทในชว่งระยะเวลา 30 วนั จนถงึวนัที�เปิดเผยงบการเงินตอ่ตอ่สาธารณชน

ทั �งนี � กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั �งนี � รวมถึงหลกัทรัพย์ที�คูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะถือครองอยูด้่วยตามหลกัเกณฑ์
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี �กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบคุคลที�มี
ความเกี�ยวข้องตอ่บริษัท ซึ�งเป็นสว่นได้เสยีที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ตามมาตรา 89/14 
ของ พรบ.หลกัทรัพย์ ฯ
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 2.2 การปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที�ต้องปอ้งกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จงึได้กําหนดแนวทางเพื�อปอ้งกนัการก

ระทําที�เป็นหรือมีนยัว่าจะขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทให้เป็นส่วนหนึ�งในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยคณะ
กรรมการบริษัทได้มอบอํานาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจทบทวนและให้ความเห็นในรายการที�เกี�ยวข้องกนั โดย
เฉพาะอย่างยิ�งในเรื�องราคาและเงื�อนไขการขายที�ต้องเป็นไปอย่างยตุิธรรม เมื�อกระทําธุรกรรมกบับคุคลภายนอก ทั �งนี � ราย
ละเอียดของรายการที�เกี�ยวข้องกนัดงัปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินในรายงานประจําปี

(3) การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดําเนินธรุกิจด้วยความรับผิดชอบและคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ายเป็นสําคญัเพื�อแสดง
เจตจํานงเรื�องนี � บริษัทจงึมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดระบบเพื�อดแูลและพิทกัษ์ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ทั �งหมดอยา่งเป็นธรรม และควบคมุให้มีการปฏิบตัติามระบบที�กําหนดไว้ 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทจดัทําขึ �นเพื�อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือ
ปฏิบตัิ รวมทั �งได้แจกจ่ายให้พนกังานเพื�อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ส่วนประเด็นอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง บริษัทสื�อสารกบั
พนกังานทางจดหมายขา่วและเวบ็ไซต์ภายใน (Intranet) ทั �งนี � บริษัทได้มอบหมายให้แผนกบริหารทรัพยากรบคุคลทําหน้าที�
ดแูลให้พนกังานปฏิบตัติามหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจและหลกับรรษัทภิบาล โดยรายงานผลตอ่คณะกรรมการเป็น
ระยะๆ เพื�อให้มั�นใจวา่พนกังานทกุระดบัปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณของบริษัทและหลกับรรษัทภิบาลอยา่งเคร่งครัด

 บริษัทกําหนดแนวทางในการปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาลไว้ดงันี �
• ผู้ถือหุ้น บริษัทมุง่มั�นในการดําเนินธรุกิจอยา่งสจุริต โดยคํานงึถงึการเจริญเตบิโตและมีผลกําไรในระยะยาว เพื�อสร้างเสริม

มลูคา่สงูสดุให้บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

• ลูกค้า บริษัทให้ความสําคญัอย่างยิ�งต่อความพึงพอใจของลกูค้า ด้วยการเสนอสินค้าและบริการที�มีคณุภาพดีเยี�ยมใน
ระดบัราคาที�เหมาะสม

• คู่ค้า บริษัทปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามเงื�อนไขการค้า รวมทั �งปฏิบติัตามสญัญาอย่างเคร่งครัด โดยคํานงึถึงความเสมอภาคและ
ความซื�อสตัย์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์โดยสจุริตร่วมกนั บริษัทได้จดัทํา “หลกัจรรยาบรรณสําหรับผู้ ร่วม
ดําเนินธุรกิจกบัทางบริษัทโอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน)” เพื�อให้คูค้่าลงนามก่อนการร่วมธุรกิจ ทั �งนี � หากคูค้่าปฏิบตัิไม่
สอดคล้องกบัจรรยาบรรณผู้ ร่วมดําเนินธรุกิจ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการดําเนินการใดๆ กบัธรุกิจโดยพิจารณาจากผลก
ระทบและความเสียหายที�อาจเกิดขึ �น

• คู่แข่งทางการค้า บริษัทยดึถือและปฏิบตัติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัทางการค้าที�เป็นธรรมและเป็นที�ยอมรับ บริษัทจะไม่
ใช้วิธีการที�ขดักบัจริยธรรมเพื�อเอาชนะหรือทําลายคูแ่ขง่ 
บริษัทเคารพตอ่ทรัพย์สนิทางปัญญา โดยมุง่มั�นที�จะปกปอ้งและคุ้มครองรักษาทรัพย์สนิทางปัญญาที�บริษัทเป็นเจ้าของให้
พ้นจากการถกูละเมิดหรือการถกูนําไปใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต อีกทั �งเคารพตอ่สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อื�น โดยได้
กําหนดแนวปฏิบตัเิรื�องการจดทะเบียนสทิธิบตัรและลขิสทิธิเครื�องหมายการค้าไว้เป็นสว่นหนึ�งของคูมื่อการดําเนินงานด้าน
การพฒันาผลติภณัฑ์ (Product Development Procedure) 

• เจ้าหนี � บริษัทรักษาและปฏิบตัติามเงื�อนไขข้อตกลงที�กระทําไว้กบัเจ้าหนี �อยา่งเคร่งครัด 

• พนักงาน ด้วยบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานซึ�งเป็นทรัพยากรที�มีค่า บริษัทจึงได้กําหนดให้มีจรรยาบรรณ
ด้านทรัพยากรบคุคลซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของจรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจของบริษัท 

รายงานประจําป 2561
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นโยบายด้านการฝึกอบรมและพฒันา บริษัทจดัให้มีการอบรมอยูเ่สมอ เพื�อให้พนกังานได้เพิ�มพนูความรู้และทกัษะใน
การปฏิบตังิานใหม่ๆ  สอดคล้องกบัธรุกิจที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจบุนั โดยในแตล่ะปี พนกังานควรได้รับการ
อบรมเฉลี�ยไมน้่อยกวา่ 6 ชั�วโมง/คน/ปี

นโยบายคณุภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิ�งแวดล้อม บริษัทได้พฒันาระบบบริหารคณุภาพ ระบบการจดัการ
อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและระบบการจดัการสิ�งแวดล้อม รวมถงึการนําแนวคดิ TQM (Total Quality Management) 
มาใช้ในการบริหารธรุกิจของบริษัทให้เกิดประสทิธิภาพ และได้กําหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบตัใินเรื�องดงักลา่วเพื�อให้
พนกังานทกุระดบัยดึถือและปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครัดและได้ประกาศให้มีผลบงัคบัใช้เมื�อวนัที� 3 เมษายน 2560 โดยผู้บงัคบั
บญัชาในแตล่ะหนว่ยงานจะต้องสื�อสารให้พนกังานทกุระดบัในหนว่ยงานรับทราบและปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครัด พร้อมเปิด
โอกาสให้พนกังานมีสทิธิเสนอความคิดเหน็ในการปรับปรุงวิธีการทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานสอดคล้องกบั
ระบบบริหารคณุภาพ ระบบการจดัการอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและระบบการจดัการสิ�งแวดล้อม

บริษัทสนบัสนนุงบประมาณ เทคโนโลยี การพฒันาความรู้ความสามารถของทรัพยากรบคุคลโดยจดัให้มีกิจกรรมสอด
คล้อมตามวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของระบบบริหารคณุภาพ ระบบการจดัการอาชีว-อนามยั ความปลอดภยัและระบบ
การจดัการสิ�งแวดล้อม อยา่งเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอยา่งยั�งยืน 

บริษัทได้นําระบบการบริหารงานและประเมินผลทั�วทั �งองค์กร (Balance Score Card) มาใช้เพื�อกําหนดวตัถปุระสงค์
และเปา้หมายด้านความปลอดภยัและสิ�งแวดล้อม โดยในปี 2561 บริษัทได้กําหนดเปา้หมายดงัตอ่ไปนี �

หน่วยงาน เป้าหมาย
ทกุหนว่ยงาน ทํางานตอ่เนื�องโดยไมเ่กิดอบุตัเิหตขุั �นหยดุงาน 2,500,000 ชั�วโมง
ทกุหนว่ยงาน รณรงค์การมีสว่นร่วมของพนกังานในการคดัแยกขยะของเสียแตล่ะพื �นที�อยา่งถกูต้อง
สว่นวิศวกรรม ลดการใช้พลงังาน LPG ที� Forming 1-Press&Blow

เปลี�ยนหลอด High Bay เป็น LED
ปรับปรุงระบบควบคมุการเผาไหม้เตาหลอม
ตดิตั �งระบบ VSD Throat & Tank  ที�เตาหลอม

นอกจากนี � บริษัทได้จดักิจกรรมสง่เสริมด้านความปลอดภยัในสถานที�ทํางานอย่างสมํ�าเสมอ โดยในปี 2561 มีอตัรา
การเกิดอบุตัเิหตแุละหยดุงานจํานวน 2 ครั �ง
กิจกรรมสง่เสริมด้านความปลอดภยัในสถานที�ทํางานมีดงัตอ่ไปนี �
1. จดักิจกรรมรณรงค์ไมเ่กิดอบุตัเิหตถุงึขั �นหยดุงานตอ่เนื�อง 2,500,000 ชั�วโมง
2. การนําเอาระบบมาตรฐานอาชีวอนามยั และความปลอดภยั OHSAS 18001:2007 และมอก. 18001:2554  มาปฏิบตัิ

ใช้ทั�วทั �งองค์กร
3. จดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
4. จดัฝึกอบรมความปลอดภยัเบื �องต้นสําหรับพนกังานให้กบัพนกังานทกุคน
5. จดัอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภยัฯ เฉพาะงาน อาทิเชน่ ความปลอดภยัในการทํางานสําหรับผู้ปฏิบติังานรถยก  

ผู้ปฏิบตังิานเกี�ยวกบัสารเคมี 
6. จดัให้มีการฝึกซ้อมดบัเพลงิขั �นต้นและอพยพหนีไฟให้กบัพนกังานทกุกะ
7. จดัให้มีการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในแตล่ะพื �นที�ที�มีปัจจยัเสี�ยง
8. จดัให้มีการฝึกซ้อมทีมดบัเพลงิบริษัทที�ประจําแตล่ะกะ
9. จดัให้พนกังานเข้ามามีส่วนร่วมในการจดับอร์ดด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัในงานนิทรรศการสปัดาห์ความ

ปลอดภยั
10. จดัให้มีกิจกรรมแชร์ประสบการณ์เหตกุารณ์เกือบเกิดอบุตัเิหต ุผา่นโปสการ์ดความปลอดภยับริษัท 
11. จดัให้มีการตรวจสขุภาพพื �นฐานและตามปัจจยัเสี�ยงในงาน เพื�อเฝา้ระวงัสขุภาพของพนกังาน
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12. จดัสื�อประชาสมัพนัธ์ รณรงค์ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัของพนกังาน
13. จดัให้มีระบบ Safety Patrol และตดิตามผลการปรับปรุงแก้ไข
14. จดัให้มีกิจกรรม Safety Management walk ของระดบับริหาร เพื�อเสนอแนะและสนบัสนนุการปรับปรุงด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ�งแวดล้อมให้ดีขึ �น
15. จดัให้มีโครงการอนรัุกษ์การได้ยิน สําหรับพนกังานที�ทํางานในพื �นที�ที�มีความเสี�ยงเรื�องเสียง
16. ทบทวนมาตรการในการควบคมุการปฏิบตังิานอบัอากาศของผู้ รับเหมาที�เข้ามาปฏิบตังิานภายในบริษัท

• สงัคมและสิ�งแวดล้อม บริษัทเป็นพลเมืองดีในสงัคมที�บริษัทดําเนินธรุกิจ บริษัทถือเป็นหน้าที�และความรับผิดชอบที�จะ
ต้องดแูลและเคารพชมุชนที�พนกังานอาศยัอยู ่รวมทั �งสิ�งแวดล้อมที�บริษัทตั �งอยู ่บริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุให้ชมุชน
และสงัคมมีสขุอนามยัที�ดี บริษัทมุง่มั�นที�จะดแูลเรื�องการอนรัุกษ์และปกปอ้งทรัพยากร โดยบริหารของเสียให้มีน้อย
ที�สดุ มีแผนการนําวสัดกุลบัมาใช้ใหม ่ใช้ซํ �าและปอ้งกนัมลพิษ บริษัทดําเนินการพฒันาผลติภณัฑ์และกระบวนการ
ผลติที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อมหรือสงูกวา่มาตรฐานอตุสาหกรรมที�กฎหมายกําหนดไว้ 

ทั �งนี � บริษัทมีการบริหารจดัการด้านสิ�งแวดล้อมตามระบบมาตรฐาน ISO14001 ซึ�งจะมีการตรวจสอบ (ISO Internal 
Audit) เป็นประจําปีละ 2 ครั �ง 

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีแนวปฏิบตัใินการเปิดเผยข้อมลูสูส่าธารณะ โดยการเปิดเผยข้อมลูจะต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอและเทา่เทียมกนัแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย โดยกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ มีอํานาจใน
การเปิดเผยข้อมลู พร้อมทั �งดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา ตามเกณฑ์ที�กําหนด นอกจาก
นี � บริษัทได้ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีในการเปิดเผยข้อมลู โดยดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูบริษัทบนเวบ็ไซต์ของ
บริษัท อาทิเชน่ หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั หนงัสือรับรอง รวมถงึโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย 

ทั �งนี � เพื�อเป็นชอ่งทางในการสื�อสารข้อมลู บริษัทได้จดัให้มีหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations)  เพื�อเป็นตวัแทน
บริษัทในการให้ข้อมลูแก่ ผู้ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์ โดยสามารถสง่คําถามผา่นทาง email : ir@oceanglass.com

นอกจากนี � บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ องค์กรตา่งๆ เข้าเยี�ยมชมกระบวนการผลติ ณ โรงงาน นิคมอตุสาหกรรม
บางป ูโดยในปี 2561 บริษัทได้จดัให้มีโครงการผู้ ถือหุ้นเยี�ยมชมโรงงานเมื�อวนัที� 1 มิถนุายน 2561 และโครงการเยี�ยมชมสถาน
ประกอบการเพื�อเพิ�มศกัยภาพทางธรุกิจ ร่วมกบั Thailand Smart Center หอการค้าไทย เมื�อวนัที� 21 กนัยายน 2561  

รายงานประจําป 2561
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(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที�ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธรุกิจของบริษัทให้อยูภ่ายใต้ความเสี�ยงในระดบัที�สามารถ

บริหารจดัการได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบในการบริหารงานตอ่ไปยงัคณะผู้บริหารของบริษัท 

ผู้บริหารมีหน้าที�บริหารงานด้วยความซื�อสตัย์สจุริตระมดัระวงั และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทภายใต้กฎหมายที�
เกี�ยวข้อง นอกจากนี � คณะกรรมการได้กําหนดให้การไปดํารงตําแหน่งกรรมการที�บริษัทอื�นของกรรมการผู้จดัการจะต้องได้
รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

  5.1 ประธานกรรมการ 
บริษัทแบง่แยกบทบาทหน้าที�ระหวา่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจนโดยมิให้เป็น

บคุคลเดียวกนั ทั �งนี � เพื�อเป็นการแบง่แยกหน้าที�การกําหนดนโยบายและการกํากบัดแูลกิจการออกจากหน้าที�การบริหาร
งานประจํา โดยประธานกรรมการมีหน้าที�ดงันี �ตอ่ไปนี �

1) เป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการ
2) เป็นประธานในที�ประชมุคณะกรรมการและประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
3) เป็นผู้วินิจฉยัชี �ขาดคะแนนเสียงในที�ประชมุคณะกรรมการ ในกรณีมีคะแนนเสียงเทา่กนั 
4) เป็นผู้ รับผิดชอบและรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ

5.2 คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที� ดแูลและจดัการให้การดําเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค์ 

และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื �นฐานของหลกัการกํากบัดแูล
กิจการที�ดี รวมทั �งกําหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ นโยบาย และทิศทางการดําเนินธรุกิจของบริษัทให้อยูภ่ายใต้ความเสี�ยง
ในระดบัที�สามารถบริหารจดัการได้ นอกจากนี �ยงัมีหน้าที�กํากบัดแูลการดําเนินงานของคณะผู้บริหาร ทบทวนและให้ความ
เห็นชอบแผนกลยทุธ์ และนโยบายหลกัๆ ของบริษัท รวมทั �งกําหนดให้มีระบบการควบคมุภายในซึ�งรวมถงึกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิผล ทั �งนี � เพื�อให้มั�นใจว่ากระบวนการดําเนินงานของบริษัทมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส กระทําเพื�อผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทั �งหมด ตามหลกับรรษัทภิบาลเพื�อเพิ�มมลูคา่
ให้แก่กิจการ และผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 5.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน โดยกรรมการอยา่งน้อยจํานวน 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการ

อิสระและไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัท ทั �งนี � เพื�อถ่วงดลุอํานาจระหวา่งงานตรวจสอบและงานบริหารจดัการบริษัทมีกรรมการ
อิสระทั �งสิ �นจํานวน 5 ทา่น ซึ�งมากกวา่กึ�งหนึ�งของกรรมการทั �งคณะ ทําให้เกิดการถ่วงดลุกนัอยา่งเหมาะสม ซึ�งประกอบด้วย

1. นายวรกานต์ ชโูต   กรรมการอิสระ
2. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์  กรรมการอิสระ 
3. นายธชัพล โปษยานนท์   กรรมการอิสระ
4. นายชยัประนิน วิสทุธิผล  กรรมการอิสระ
5. นายแมทธิว กิจโอธาน   กรรมการอิสระ

ถงึแม้วา่กรรมการอิสระจะดํารงตําแหนง่เกินกวา่ 9 ปี แตท่กุทา่นยงัคงทําหน้าที�ในตําแหนง่กรรมการบริษัทอยา่งเตม็ที� 
อนัเป็นคณุประโยชน์แก่บริษัท คณะกรรมการจงึมีความเชื�อมั�นวา่จะสามารถให้ความเหน็ได้อยา่งเป็นอิสระ    
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5.4 วาระการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท
1. ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นทกุครั �ง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ตามวาระ เป็นอตัราสว่น 1 ใน 3 หรือใกล้

เคียง 1 ใน 3 มากที�สดุ อนึ�ง ที�ประชมุผู้ถือหุ้นสามารถเลอืกกรรมการที�ออกตามวาระนั �น ให้เข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้
2. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื�อตาย ลาออก ขาดคณุสมบตัิ มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตใิห้ออก หรือมีคําสั�งศาลให้ออกจากตําแหนง่
3. กรรมการที�ต้องการลาออกจากตําแหนง่ต้องยื�นใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแตว่นัที�บริษัทได้รับใบลาออก
4. กรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอืุ�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลซึ�งมี

คณุสมบตัเิหมาะสมและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมายและข้อบงัคบัของบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชมุกรรมการคราวถดัไป เว้นเสียแตว่า่วาระของกรรมการเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน มติการเลือกตั �งกรรมการในกรณี
นี � จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที�เหลืออยู ่บคุคลที�เข้าเป็นกรรมการ
แทนดงักลา่ว จะอยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงเทา่วาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตนดํารงตําแหนง่แทน

ทั �งนี � เพื�อให้มั�นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหน้าที�ได้อย่างเพียงพอ กรรมการแต่ละท่าน  ดํารง
ตําแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนอื�นไมเ่กินจํานวน 5 แหง่ 

5.5 การประเมิน  ผลการปฏิบตังิานตนเองของคณะกรรมการบริษัท
เพื�อให้มั�นใจวา่ คณะกรรมการได้ปฏิบตัิหน้าที�ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี คณะกรรมการจงึกําหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองปีละ 1 ครั �ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็น
ผู้ พิจารณา ทบทวน แบบประเมินดงักลา่ว และรายงานผลการประเมินตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการเพื�อรับทราบ โดย
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะตา่งๆ จะนํามาพิจารณาใช้ปฏิบตัิให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมการดําเนินธรุกิจตอ่ไป 
ทั �งนี � การประเมินแบง่ออกเป็นหวัข้อหลกัดงันี �

1. การกําหนดกลยทุธ์ และวางแผนธรุกิจ  
2. การจดัการความเสี�ยงและการควบคมุภายใน
3. การดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
4. การตดิตามรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
5. การประชมุคณะกรรมการ

5.6 การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจําทกุปี โดยใช้หลกั
เกณฑ์ในการประเมินที�เชื�อมโยงกบัความสําเร็จของบริษัทตามแผนกลยทุธ์ โดยหลกัเกณฑ์ในการประเมินแบง่เป็น 
4 หวัข้อดงัตอ่ไปนี �
1. การกําหนดจดุมุง่หมายและรูปแบบ (Purpose and Design)
2. การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning)
3. ผลงานการบริหารงบประมาณ (Performance Budgeting)
4. การบริหารจดัการ (Management)

5.7 การพฒันากรรมการ
บริษัทสนบัสนนุให้มีการฝึกอบรมเพื�อพฒันาความรู้ความสามารถในด้านตา่งๆ โดยกรรมการบริษัทได้ผา่นการอบรม
หลกัสตูรกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลกัสตูรสําหรับกรรมการ กรรมการชดุย่อย และ
หลกัสตูรเฉพาะพฒันาตอ่เนื�อง 
ในปี 2561 นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จดัการ ได้เข้าอบรมหลกัสตูร DCP 258/2018
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คณะกรรมการชดุยอ่ย
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุยอ่ยเพื�อปฏิบตังิานและดแูลกิจการเฉพาะเรื�องด้านตา่งๆ 
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ทั �งนี � เพื�อให้มั�นใจว่ากิจการของบริษัทเป็นไปโดยเที�ยงธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตั �งคณะกรรมการเฉพาะเรื�องขึ �น 2 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการทั �ง  2 ชดุ ต้องรายงานผลการดําเนินงานตอ่
คณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ�าเสมอตามระยะเวลาที�กําหนด 
ทั �งนี � บริษัทอาจแต่งตั �งคณะกรรมการเฉพาะเรื�องขึ �นอีกในอนาคต ตามความจําเป็นและความเหมาะสม เพื�อให้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางธรุกิจที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว

• คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน มีหน้าที�สอบทานการดําเนินกิจการ เพื�อให้มั�นใจวา่บริษัทได้ปฏิบติั
ตามข้อกําหนดและกฎหมายของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัท และดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานให้
บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ สอบทานรายงานการเงินของบริษัทเพื�อให้มั�นใจ
วา่ถกูจดัทําโดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั �งเสนอแตง่ตั �งผู้สอบ
บญัชีของบริษัทและคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

โดยนายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นกรรมการตรวจสอบซึ�งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทําหน้าที�ใน
การสอบทานความนา่เชื�อถือของงบการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่นดงัราย
นามตอ่ไปนี �
1. นายวรกานต์ ชโูต   ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์  กรรมการตรวจสอบ
3. นายธชัพล โปษยานนท์   กรรมการตรวจสอบ
4. นายชยัประนิน วิสทุธิผล  กรรมการตรวจสอบ

วาระการดํารงตําแหนง่
กรรมการตรวจสอบจะดํารงตําแหนง่ตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ�งพ้นจากตําแหนง่
ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตั �งอีกก็ได้ ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหนง่ ให้แจ้งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตผุล เมื�อกรรมการตรวจสอบมีจํานวนหรือองค์ประกอบไม่ครบ
ถ้วนตามที�กําหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแตง่ตั �งบคุคลที�มีคณุสมบติัครบถ้วนตาม
กฎหมายเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบเพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนและองค์ประกอบครบถ้วนโดยเร็วแต่
อยา่งช้าต้องไมเ่กิน 3 เดือน ในกรณีที�ตําแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอืุ�น นอกจากถงึคราวออกตามวาระ
ให้บคุคลที�ได้รับแตง่ตั �งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นตําแหนง่ได้เทา่กบัวาระของการเป็นกรรมการบริษัทของ
บคุคลที�ได้รับการแตง่ตั �งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่
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• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่านดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีหน้าที�เสนอคณะกรรมการในการสรรหาและคดัเลือกบคุคลที�เหมาะสมและ
สมควรได้รับการคดัเลือกเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เพื�อเสนอต่อที�ประชมุกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชมุผู้
ถือหุ้นให้พิจารณา และกําหนดหลกัเกณฑ์ และทบทวนหลกัการ รวมทั �งดแูลจดัทํานโยบายและรูปแบบ ของการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนที�เป็นธรรม และสมเหตสุมผลสาํหรับคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการเฉพาะเรื�องชดุตา่ง ๆ และกรรมการผู้จดัการ โดยกําหนดให้สอดคล้องกบัหน้าที�และความรับผิดชอบของ
กรรมการและกรรมการผู้จดัการ และคํานงึถงึผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน และกลยทุธ์ในการดําเนิน
ธรุกิจของบริษัทด้วย

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัท มีจํานวน 3 ทา่น ดงันี �
1. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
3. นายนภทัร อสัสกลุ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

วาระการดํารงตําแหนง่
วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะครบกําหนดตามวาระของการเป็นกรรมการ
บริษัท อยา่งไรก็ตามกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
อาจได้รับการถอดถอนโดยคณะกรรมการบริษัทเมื�อใดก็ได้ ในกรณีที�กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลา
ออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตผุล ในกรณีที�
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนพ้นจากตําแหนง่กรรมการบริษัท กรรมการผู้นั �นจะพ้นจากการดํารงตําแหนง่
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนในเวลาเดียวกนั คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แตง่ตั �งกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน แทนตําแหนง่ที�วา่งลง

5.8  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที�รับผิดชอบในการพิจารณากลั�นกรองบคุคลที�มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมเพื�อเข้ารับการเสนอชื�อให้ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท ซึ�งจะต้องได้รับการอนมุตัจิากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือ
ที�ประชมุคณะกรรมการแล้วแตก่รณี โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากคณุสมบตั ิความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในธรุกิจที�เกี�ยวข้อง เหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษัท เป็นผู้มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจํากดัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามในการดํารงตําแหนง่ตามหลกัเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

นอกจากนี � คณะกรรมการกําหนดให้มีแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงู โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน จะเป็นผู้ พิจารณาถงึความเหมาะสม ศกัยภาพและความพร้อมของแตล่ะบคุคล และนําเสนอ
ตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการเพื�อพิจารณาแตง่ตั �ง

คณุสมบตัิของการเป็นกรรมการ
1. กรรมการจะต้องเป็นผู้ ที�ดํารงจริยธรรมสงูสดุ มีความซื�อสตัย์สจุริต มุง่มั�น และปฏิบตัตินในกรอบของกฎหมาย ข้อ

กําหนดของทางราชการและจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท
2. กรรมการต้องไมมี่ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์อนัอาจมีผลตอ่ความสามารถในการให้ความเหน็ที�เป็นอิสระ หรือ

การทําหน้าที�เพื�อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น
3. กรรมการควรมีประสบการณ์ด้านการบริหาร หรืออยา่งน้อยในระดบัการกําหนดนโยบายด้านใดด้านหนึ�งหรือหลาย

ด้านของธุรกิจ หรือในหน่วยงานราชการ หรือทางด้านการศกึษา หรือด้านเทคโนโลยี หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือ
ทางด้านชมุชนและสงัคม 

รายงานประจําป 2561
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4. กรรมการควรมีความรอบรู้ในเรื�องทั�วไป (ซึ�งรวมถงึความรู้ในการวางกลยทุธ์ สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ การเงิน หลกั
บรรษัทภิบาลและการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ) เกี�ยวกบับริษัทมหาชนที�มีขนาดและขอบเขตการดําเนินงาน
ที�ใกล้เคียงกบับริษัท 

5. กรรมการควรมีความสามารถในการให้คําแนะนําและความเหน็ที�มีหลกัการ
6. นอกเหนือจากการอทิุศตนเพื�อหน้าที�งานประจําอยา่งอื�นๆของตนเองแล้ว กรรมการควรมีเวลาเพียงพอในการทํา

หน้าที� ซึ�งรวมถงึการเตรียมตวัในการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ การประชมุกรรมการชดุยอ่ยที�ตนเป็นกรรมการ 
และการประชมุผู้ ถือหุ้น

7. กรรมการต้องมีอายไุมเ่กิน 72 ปี
8. กรรมการควรมีความเป็นอิสระทางความคิดและการใช้วิจารณญาณ รวมถึงมุ่งมั�นที�จะสร้างมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้น

ในระยะยาว
9. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที�หลากหลาย เพื�อให้การทํางานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ
บริษัทได้กําหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
รวมทั �งหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื�อให้นกัลงทนุมีความเชื�อมั�นในการดําเนินงานของบริษัท
และเพื�อถ่วงดลุในการบริหาร โดยกรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัโิดยสรุปดงันี �
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ

นิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นที�ถือโดยผู้ ที�เกี�ยวข้องด้วย
2. ไมเ่ป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ มีอํานาจควบคมุ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง
3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบดิามารดา คูส่มรส พี�น้อง และบตุร รวม

ทั �งคูส่มรสของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที�จะได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้บริหาร
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัทหรือบริษัทยอ่ย

4. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท ตามข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
5. ไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับการแตง่ตั �งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็น

ผู้ เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระได้

5.9 การแตง่ตั �งกรรมการในการประชมุผู้ ถือหุ้นมีหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี �
1. การแตง่ตั �งหรือถอดถอนกรรมการกระทําโดยมตจิากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น
2. ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั �งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการดงัตอ่ไปนี �

2.1  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู ่โดยถือวา่หุ้นหนึ�งมีเสียงหนึ�ง
2.2  ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเสนอบคุคลหนึ�งหรือหลายคนเพื�อเป็นกรรมการ แตจํ่านวนบคุคลที�ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนเสนอต้อง

ไมเ่กินจํานวนกรรมการที�จะพงึเลือกตั �งในครั �งนั �น
2.3  ในกรณีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิเสนอบคุคลมากกวา่หนึ�งคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิลงคะแนนเสยีงให้แตล่ะบคุคล

ได้เทา่กบัจํานวนคะแนนเสียงที�ตนมีอยู ่ทั �งนี �จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับเสนอชื�อรายอื�นมิได้
2.4  บคุคลที�ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั �งเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที�พงึ

เลอืกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับเลอืกตั �งในลาํดบัถดัไป   มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการ
ที�จะพงึเลือกตั �งในครั �งนั �น ให้ประธานที�ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี �ขาดเพื�อให้ได้จํานวนกรรมการเทา่ที�พงึเลือก
ในคราวนั �น
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5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่ 
บริษัทจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหมท่กุทา่น ซึ�งกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารจะร่วมกนับรรยายสรุปลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ รวมถึงกลยทุธ์และแผนธุรกิจให้ทราบเพื�อให้กรรมการใหม่ได้รับข้อมลูที�เป็น
ประโยชน์ตอ่การปฏิบตัหิน้าที� โดยเลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้จดัเตรียมเอกสารเกี�ยวกบับริษัท คูมื่อกรรมการ หลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดี จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการ และกําหนดการ
ประชมุคณะกรรมการทั �งปี นอกจากนี � บริษัทยงัสนบัสนนุให้กรรมการใหม ่เข้าอบรมหลกัสตูรกรรมการและหลกัสตูร
อื�นที�เกี�ยวข้อง ซึ�งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยอีกด้วย

การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การแตง่ตั �งบคุคลเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยจะต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัททกุครั �ง โดยบคุคลที�ได้รับ
แตง่ตั �งมีหน้าที�บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและมีขั �นตอนการอนมุติัการทํารายการเกี�ยวโยง นอกจาก
นี � จะต้องกํากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทกึบญัชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื�อจดัทํางบ
การเงินรวมได้ทนัตามระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด โดยปัจจบุนันี � บริษัทไมมี่บริษัทร่วมแตอ่ยา่งใด

การดแูลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน
การใช้ข้อมูลภายในเพื�อซื �อขายหรือเพื�อโน้มน้าวการซื �อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบวา่ด้วยการซื �อขายหลกัทรัพย์ขั �นรุนแรง และเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบการทํางาน
ของบริษัทตวัอยา่งของข้อมลูภายในได้แก่ ข้อมลูทางการเงินที�บริษัทยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน แผนการควบรวมหรือ
เข้าครอบครองกิจการ  การเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้  ข้อมลูเรื�องผลติภณัฑ์ใหม ่แผนการตลาด สญัญาการจดัซื �อ
จดัจ้าง และแผนการผลติ ข้อมลูภายในถือเป็นสิ�งสาํคญัเมื�อสามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์ในการชกัจงูให้เกิดการซื �อ 
การถือครองหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท

บริษัทห้ามมิให้พนกังานและกรรมการใช้เนื �อหาของข้อมลูภายในเพื�อซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท รวมทั �งห้ามนํา
ข้อมลูเกี�ยวกบับริษัทอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบับริษัท เช่น ผู้ผลิตของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ และห้ามเผยแพร่เนื �อหาของ
ข้อมลูภายในหรือแนะเป็นนยัตอ่บคุคลใดก็ตามที�อาจกระทําการซื �อหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท

กรรมการและผู้บริหารต้องดําเนินการเพื�อให้แนใ่จวา่ ข้อมลูที�ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน  ซึ�งเป็นข้อมลูที�อาจมีผลที�
สาํคญัตอ่การเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัของราคา หรือมลูคา่หลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องไมถ่กูเปิดเผยตอ่บคุคลอื�น
ที�อาจมีอิทธิพลในการเข้าจองซื �อ ซื �อหรือขายหุ้นนั �นๆ นอกจากนี �กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตลอดจนคูส่มรสและ
บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ  ต้องรายงานการซื �อหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทตามข้อกําหนด  และบริษัทต้องรายงาน
การซื �อหรือขายหลกัทรัพย์นั �น ในการประชมุกรรมการบริษัทที�จดัขึ �นเป็นประจําทกุเดือน อนึ�งกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทมีหน้าที�จดัทํารายงานการมีสว่นได้เสียครั �งแรกและเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงจดัสง่ให้เลขานกุารบริษัทลงนาม
และเก็บรักษา เพื�อให้บริษัทใช้เป็นข้อมลูในการตดิตามดแูลการทํารายการตา่งๆ ที�เกี�ยวโยงกนั ทั �งนี � เพื�อปอ้งกนัการ
แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่การเคลื�อนไหวของราคาซื �อขายหลกั
ทรัพย์ โดยคณะกรรมการได้กําหนดแนวปฏิบตักิารใช้ข้อมลูภายในให้มีผลบงัคบัใช้กบักรรมการ ผู้บริหาร เลขานกุาร
บริษัท พนกังานระดบัผู้จดัการ และบคุลากรทกุระดบัในแผนกบญัชีและการเงิน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี

 บริษัทจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีจากบริษัท บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั เป็นจํานวนเงินรวม 1,100,000 
บาท ทั �งนี � คา่ตอบแทนดงักลา่ว ไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื�นที�เรียกเก็บเทา่ที�จําเป็น เชน่ คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง เป็นต้น 
โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทมีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื�อถือ และได้ผ่านการรับรองจากสํานกังานคณะ
กรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
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(2) ค่าบริการอื�น 
 -ไมมี่-

การปฏบิตัติามหลักการกาํกับดแูลกจิการที�ดใีนเรื�องอื�นๆ 
- การบริหารความเสี�ยง เมื�อวนัที� 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติักรอบการบริหารความ

เสี�ยงของบริษัท (Risk Management Framework) และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที�ทบทวน
กรอบการดําเนินงาน เพื�อให้มั�นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารจดัการความเสี�ยงที�เพียงพอและเหมาะสม โดยมี
คณะกรรมการบริหาร ทําหน้าที�เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งจะกํากบัดแูลและตดิตามการบริหารจดัการ
ความเสี�ยงที�สําคญัที�อาจมีผลกระทบตอ่กลยทุธ์และเปา้หมายของบริษัท 

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) มุง่มั�นดําเนินธรุกิจโดยยดึมั�นในจริยธรรมเพื�อผลประโยชน์สงูสดุของผู้ มีสว่นได้สว่น

เสยีทกุฝ่าย จรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจกําหนดขึ �นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบอนัเป็นพื �นฐานอดุมการณ์ซึ�งบริษัท
ยดึปฏิบตัิจนเป็นเสมือนวฒันธรรมของบริษัท ด้วยความมุ่งมั�นในการผลิตสินค้าที�มีคณุภาพ ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค คํานงึถึง
ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมที�เกิดจากกระบวนการผลิตเป็นสําคญั บริษัทจึงได้สร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยมี
แนวปฏิบตัสิอดคล้องกบัแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมซึ�งจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

 1. การประกอบกิจการด้วยความเปน็ธรรม

เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบตัหิน้าที�สาํหรับบคุลากรของบริษัทอนัเป็นพื �นฐานอดุมการณ์ของบริษัท คณะกรรมการจงึ
กําหนดให้จดัทําจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจไว้เป็นคูมื่อในการปฏิบตังิาน ครอบคลมุเรื�องความซื�อสตัย์ สจุริต และการ
ปฏิบตัติามกฎระเบียบ และกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  จรรยาบรรณนี �กําหนดขึ �นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบอนัเป็น
พื �นฐานของอดุมการณ์ของบริษัท อดุมการณ์ทั �งสี�ข้อ ได้แก่ 1) การสร้างสรรค์คณุภาพ 2) ความซื�อสตัย์สจุริต 3) การให้
โอกาส 4) การเคารพและให้เกียรตซิึ�งกนัและกนั 

การต่อต้านการทจุริต
ด้วยคณะกรรมการได้เลง็เห็นถงึความสําคญัในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชั�น ตลอดจนสง่เสริม และสนบัสนนุ

ให้บคุลากรทกุระดบัปฏิบตัหิน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต จงึมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัใิห้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
เข้าเป็นหนึ�งในแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น (Private Sector Collective Action 
Coalition against Corruption) เมื�อวนัที� 16 มกราคม 2558 และได้กําหนดให้จดัทํานโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั�น 
สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Corporate Governance 
and Business Code of Conduct) เพื�อเป็นแนวปฏิบติัแก่บคุลากรทกุระดบัในบริษัทสามารถปฏิบติัหน้าที�ด้วยความ
ซื�อสตัย์สจุริต และปอ้งกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดการทจุริตคอร์รัปชั�น จากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอก และจากการปฏิบตัิ
งานภายใน ตลอดจนสนบัสนนุให้บคุลากรของบริษัทสื�อสารนโยบายนี �แก่บคุคลทั�วไปให้ทราบโดยทั�วกนั 

ทั �งนี � เมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับมอบใบประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัขิองภาค
เอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
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ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแสเกี�ยวกับการทจุริต
บริษัทได้จดัให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสเกี�ยวกบัการทจุริต โดยผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย สามารถ

รายงานเกี�ยวกบัความผิดปกตใินการดําเนินธรุกิจ อาทิ การดําเนินธรุกรรมทางการเงิน การควบคมุภายในด้านตา่งๆ อาทิเชน่ 
ด้านสนิค้า วตัถดุบิ หรือเหตสุงสยัอนัอาจจะก่อให้เกิดการทจุริต ผา่นชอ่งทางดงัตอ่ไปนี �  โดยบริษัทจะจดัตั �งคณะทํางานเพื�อ
ตรวจสอบข้อเทจ็จริง แก้ไขปรับปรุง ตดิตามประเมินผล ปอ้งกนัความเสี�ยง และรายงานผลโดยตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท

• ช่องทางที� 1 : เวบ็ไซต์บริษัท / จดหมายอิเลคโทรนิกส์
 - http://www.oceanglass.com/th/contact.php
 - complaints@oceanglass.com

• ช่องทางที� 2 : จดหมายไปรษณีย์
 คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือ เลขานกุารบริษัท
 78/88-91 ชั �น 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2
 ถนนสขุมุวิท 19 (ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110

• ช่องทางที� 3 : กลอ่งรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแส ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส
เพื�อเป็นการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส บริษัทจะไม่เปิดเผยชื�อ ที�อยู่ หรือข้อมลูใด ๆ ที�สามารถระบตุวัผู้

ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสได้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูดงักลา่วไว้เป็นความลบั โดยจํากดัเฉพาะบคุคลผู้ รับผิดชอบใน
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั �นที�จะเข้าถึงข้อมลูได้ โดยผู้ ที�ได้รับข้อมลูจากการปฏิบติัหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง มีหน้า
ที�เก็บรักษาข้อมลู เอกสารหลกัฐานทั �งหมดไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอื�นที�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวข้อง เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามที�กฎหมายกําหนดเทา่นั �น

 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเชื�อถือในหลกัการให้โอกาสอยา่งเทา่เทียมกนั บริษัทมีนโยบายให้โอกาสพนกังานทกุคนพฒันาทกัษะและแสวงหา
ความรู้เพิ�มขึ �น มีโอกาสโยกย้าย เลื�อนตําแหนง่ เพื�อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยมีการพิจารณาประเมินผลและให้
ผลตอบแทนอยา่งยตุธิรรมสอดคล้องกบัแนวโน้มและสภาพตลาดงาน บริษัทจดัให้มีการอบรมอยูเ่สมอ เพื�อให้พนกังานได้
เพิ�มพนูความรู้และทกัษะในการปฏิบตังิานใหม่ๆ  ตําแหนง่งานแตล่ะหน้าที�ล้วนแตเ่ปิดกว้างพร้อมให้พนกังานทกุคนเตบิโต
ได้เต็มที�ตามศกัยภาพของตน บริษัทดแูลให้พนกังานมีความปลอดภยัในการทํางาน มีสถานที�ทํางานที�ถกูสขุลกัษณะ 
นอกจากนี �บริษัทได้จดัให้มีแผนงานด้านสวสัดกิารตา่งๆ รวมถงึการจดัให้มีกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ การแขง่ขนักีฬา การฝึก
อบรมทั �งภายในและภายนอกองค์กรและทนุการศกึษา อนัเป็นผลให้บริษัทผา่นการรับรองมาตรฐานแรงงานจากกรมแรงงาน

 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเปน็ธรรม

บริษัทยอมรับและให้ความสาํคญักบัความหลากหลายของพนกังานและยดึมั�นในหลกัความเสมอภาคการวา่จ้างและ
การเลื�อนตําแหนง่พนกังานกระทําไปตามเปา้ประสงค์ทางธรุกิจของบริษัท ตําแหนง่งานที�บริษัทเหน็ควรให้มีและคณุสมบตัิ
ของแตล่ะบคุคล โดยไมคํ่านงึถึงเชื �อชาติ สญัชาติ สีผิว ความเชื�อทางศาสนา เพศ อาย ุสถานะการสมรสหรือสถานะอื�น
ใดที�กฎหมายคุ้มครองไว้ บริษัทจะไมว่า่จ้างผู้ ที�มีอายตํุ�ากวา่เกณฑ์ที�กฎหมายกําหนด บริษัทจะไมใ่ช้แรงงานที�ไมส่มคัรใจ
หรือแรงงานผิดกฎหมาย นอกจากนี � บริษัทมีนโยบายดแูลให้สภาพแวดล้อมในการทํางานปราศจากการปฏิบตัิด้วยอคติ
และการกีดกนั รวมทั �งการคกุคามหรือลว่งละเมิดใดๆ 
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พนกังานของบริษัททกุคนมีสิทธิในการร้องเรียน  ร้องทกุข์หรือรายงานเกี�ยวกบัการละเมิดสิทธิส่วนบคุคลหรือสิทธิ
มนษุยชน  การลว่งละเมิดหรือคกุคาม การกลั�นแกล้ง หรือการกระทําที�ไม่เป็นธรรมที�เกิดขึ �นกบัตวัเองและผู้ อื�น โดยแจ้ง
เรื�องไปยงัผู้บงัคบับญัชาหรือสํานกังานบริหารทรัพยากรบคุคล บริษัทจะสืบสวนเหตกุารณ์ที�ได้รับแจ้งทนัที และดําเนิน
การแก้ไขอย่างทนัท่วงที บริษัทรับรองเรื�องการคุ้มครองบคุคลที�เป็นผู้ รายงานเรื�องอย่างเหมาะสม ข้อมลูที�แจ้งมาจะถกู
รักษาไว้เป็นความลบั 

 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นบัตั �งแตก่่อตั �งบริษัทเป็นเวลากวา่ 30 ปี บริษัทยดึมั�นและถือเป็นนโยบายในการผลติสนิค้าคณุภาพสงูและปลอดภยั
ในการใช้งาน โดยสนบัสนนุให้พนกังานทกุคนในทกุระดบัถือปฏิบตัิตามมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001:2008 เพื�อสร้าง
ความมั�นใจในสนิค้าและบริการ

 5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยตระหนกัถงึการมีสว่นร่วมในการดแูลรักษาสิ�งแวดล้อม โดยคํานงึถงึผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมซึ�งเกิดจากกระบวนการ
ผลติเป็นสาํคญั บริษัทจงึได้ดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี � เพื�อให้กระบวนการผลติสง่ผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อมให้น้อยที�สดุ 
• ลดมลภาวะในอากาศและสิ�งปฏิกลูในทกุกระบวนการผลติ
• การดําเนินโครงการระบบบําบดันํ �าเสียสว่นกลาง
• การจดัทําระบบแยกนํ �ามนัออกจากนํ �าและนํานํ �ากลบัไปใช้ในการบวนการผลติ
• การนําเศษแก้วกลบัไปใช้เป็นวตัถดุบิในการะบวนการผลติ
• การคดัแยกการทิ �งขยะแตล่ะประเภท เพื�อสง่กําจดัได้อยา่งถกูต้อง
• การมุง่เน้นให้พนกังานมีสว่นร่วมในกิจกรรมงานด้านสิ�งแวดล้อมของบริษัท
• การนําเอาระบบมาตรฐานการจดัการสิ�งแวดล้อม ISO14001:2015 มาปฏิบตัใิช้ทั�วทั �งองค์กร
• ในปี 2561 บริษัทได้ดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี � เพื�อสง่เสริมการดแูลรักษาสิ�งแวดล้อม 

1. กิจกรรมปลกูป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางป ูกบันิคมอตุสาหกรรม บางปู
2. เข้าร่วมประกวด CSR โครงการธงขาวดาวเขียว โดยเปิดโอกาสให้ชมุชน โรงงานข้างเคียงและการนิคมอตุสาหกรรม 

บางป ูเข้าตรวจตามข้อกําหนด ธงขาวดาวเขียว เพื�อมั�นใจวา่บริษัทได้มีระบบธรรมาภิบาลด้านแรงงานและระบบ
การจดัการด้านความปลอดภยั สิ�งแวดล้อมที�ดี โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ชมุชนข้างเคียง  

3. บริษัทได้ขอการรับรองอตุสาหกรรมสเีขียวระดบัที� 3  ระบบสเีขียว (Green System) การบริหารจดัการสิ�งแวดล้อม
อยา่งเป็นระบบ มีการตดิตามประเมินผลและทบทวนเพื�อพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง  

4. จดัฝึกอบรมสร้างความตระหนกัด้านสิ�งแวดล้อมให้กบัพนกังานภายในบริษัทและผู้ รับเหมาที�เข้ามาปฏิบตังิาน
ภายในบริษัท เพื�อสร้างวฒันธรรมการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. จดักิจกรรมการคดัแยกขยะในพื �นที�ปฏิบตังิานภายในบริษัทและตั �งเป็นตวัชี �วดัการคดัแยกขยะของแผนกตา่งๆ 
เพื�อสร้างความตระหนกัด้านสิ�งแวดล้อมกบักลุม่พนกังาน

6. จดัให้มีการฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินสารเคมีหกรั�วไหล
7. จดัให้มีคณะกรรมการอนรัุกษ์พลงังานเพื�อดําเนินการด้านการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพและตอ่เนื�อง
8. จดัให้มีมาตรการและแผนงานโครงการอนรัุกษ์พลงังานและวดัผลประจําปี  
9. จดัให้มีการตรวจวดัวเิคราะห์คณุภาพอากาศ คณุภาพนํ �าเสยีและกากของเสยี เพื�อควบคมุให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กฎหมายและข้อกําหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง
10. จดัให้มีการดําเนินการสอดคล้องตามกฎหมายการกําจดัสิ�งปฏิกลูหรือวสัดทีุ�ไมใ่ช้แล้ว และกฎหมายท้องถิ�น 
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11. การรณรงค์ให้พนกังานรักษ์สิ�งแวดล้อมในโครงการ “Ocean Let’s Go Green” โดยการสนบัสนนุภาชนะแก้วสว่น
ตวั “OCEAN ME” ให้กบัพนกังาน และโครงการ “งดใช้ถงุพลาสตก” โดยบริษัทได้จดัเตรียมถงุผ้าให้พนกังานยืม
แทนการใช้ถงุพลาสติก  

12. การร่วมรณรงค์ลดขยะโดยสนบัสนนุให้นกัศกึษาและบคุลากรในมหาวิทยาลยัธรรมศาสาตร์ ใช้ภาชนะแก้วที�          
ใช้ซํ �าได้ โดยโอเชียนกลาสสนบัสนนุแก้วสว่นตวัจํานวน 10,000 ใบ

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปี 2561 พนกังานบริษัทได้ร่วมกนัจดักิจกรรมเพื�อพฒันาชมุชนและสงัคมดงัตอ่ไปนี �

โครงการโอเชียนจิตอาสา ปีที� 4 “โอเชียนกลาส เราทําดี ด้วยหวัใจ” 
ณ โรงเรียนวดับางกะเจ้ากลาง จ.สมทุรปรากร

เมื�อวนัที� 23 สงิหาคม 2561
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8. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสําคญัและมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัการดําเนินงานในทกุ
ระดบัของการบริหารจดัการ  ทั �งนี �เพื�อปอ้งกนัความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นกบับริษัท รวมถึงเพื�อปอ้งกนัมิให้มีการใช้อํานาจในทางที�
มิชอบเพื�อผลประโยชน์สว่นตน 

บริษัทกําหนดภาระหน้าที�และความรับผิดชอบและอํานาจดําเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบตังิานไว้อยา่งชดัเจน คณะกรรมการ
ได้กําหนดนโยบายการควบคมุภายในไว้ในหลกัการการกํากบัดแูลกิจการที�ดีตามหลกับรรษัทภิบาล ซึ�งมีรายละเอียดครอบคลมุการ
ควบคมุภายในด้านตา่งๆ เชน่ การควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์สงูสดุ การใช้ระบบสารสนเทศ การเข้าถงึ
และใช้ข้อมลูที�สําคญัด้านตา่งๆ เป็นต้น

สาระสําคญัของระบบการควบคมุภายในและระบบตรวจสอบภายใน มีดงันี �
1. จดัให้มีผู้ตรวจสอบอิสระซึ�งเป็นบริษัทสากลมาทําหน้าที�ดําเนินการสอบทานและประเมินประสทิธิภาพ 

ความเพียงพอ ของระบบควบคมุภายในด้านต่างๆ ของบริษัท ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้
ความมั�นใจวา่ การปฏิบตัิงานหลกัๆ และรายงานทางการเงินที�สําคญัของบริษัทได้ดําเนินการไปในแนวทางที�บริษัทกําหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องกบับริษัท และมีความเสี�ยงในระดบัที�ยอมรับและ
บริหารจดัการได้  

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�ให้ความมั�นใจวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�เพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธรุกิจ
ในปัจจบุนั ผลการตรวจประเมินการควบคมุภายในแสดงไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท และเปิดเผยรายละเอียดดงัปรากฏ
อยูใ่นแบบรายงานฉบบันี � 

3. บริษัทจดัทํานโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรและกําหนดกระบวนการปฏิบติังานสําหรับหน้าที�ตา่งๆ ในบริษัท รวมถงึจดัปฐมนิเทศ
และฝึกอบรมให้กบัพนกังานเพื�อก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกนัอนัจะนําไปสูก่ารปฏิบตังิานอยา่งมีประสทิธิภาพ

4. บริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลูในการให้ข้อมลูที�เป็นปัจจบุนั แมน่ยํา เพียงพอ
และตรงตามกําหนดเวลา สําหรับคณะกรรมการและผู้บริหารใช้ตดัสินใจ บริษัทจึงจดัให้มีระบบบญัชีและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที�เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตั �งคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน  4 ทา่น เพื�อช่วยงานของคณะ
กรรมการในการสอบทานและกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทให้มีการกํากบัดแูลที�ดี ตามแนวทางของคณะกรรมการกํากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งรวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษัทให้มีความโปร่งใส 
เชื�อถือได้และถกูต้องตามหลกัการและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตลอดจนกํากบัดแูลบริษัทให้ระบบการควบคมุและการ
ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาคดัเลือกผู้สอบ
บญัชีและคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีเพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทในการนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อแตง่ตั �งและกําหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีรวมถึงเสนอคณะกรรมการเพื�อแต่งตั �งและกําหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดปีที�ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าที�อยา่งอิสระไมมี่ข้อจํากดัในการได้รับข้อมลูขา่วสาร ตลอดจนได้รับความร่วมมืออยา่งดี ทั �ง
จากผู้บริหาร และพนกังานที�เกี�ยวข้อง
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ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของบริษัทรวม 4  ครั �ง เพื�อ
พิจารณาและให้ความเหน็ชอบตอ่งบการเงินสําหรับปีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560  และข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลสําหรับ
งวดสามเดือน หกเดือน และเก้าเดือน สําหรับปี 2561 รวมทั �งรายงานการเงินที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี �  ยงัได้พิจารณาอนมุตัแิผนการ
ตรวจสอบประจําปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผลการตรวจสอบ จากผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน  
เพื�อให้มั�นใจวา่บริษัทมีระบบการตรวจสอบการกํากบัดแูลกิจการ และการควบคมุภายในที�ดี โดยการประชมุทกุครั �งมีกรรมการตรวจ
สอบเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยเป็นจํานวน  3 ใน 4 ทา่น และได้มีการแสดงความคดิเหน็อยา่งเพียงพอ และได้รายงานการสอบทาน
ในเรื�องดงักลา่วตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื�อรับทราบเป็นที�เรียบร้อยครบถ้วนแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเหน็ตามที�ปรากฏในหวัข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ได้ให้ความเหน็วา่บริษัท
มีระบบการควบคมุภายในที�มีประสทิธิภาพเพียงพอในการดําเนินธรุกิจ และไมพ่บประเดน็ปัญหาหรือข้อบกพร่องของการดําเนินงาน
ที�เป็นสาระสําคญั นอกจากนี � ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทโอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) 
รวมทั �งรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้อง สําหรับปีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และให้ความเหน็ชอบตอ่งบการเงินดงักลา่ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไมมี่ –

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หวัหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัทได้วา่จ้างผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก คือ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส จํากดั โดยมีนางสาวพิมวดี พนั

ธมุโกมล ทําหน้าที�หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื�องจากเป็นผู้ มีประสบการณ์ในการปฏิบตังิานด้านการตรวจ
สอบภายในในอตุสาหกรรม ที�มีลกัษณะเดียวกบับริษัท มาเป็นระยะเวลากวา่ 15 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูร
ที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตังิานของบริษัท จงึเหน็วา่มีความเหมาะสมที�จะปฏิบตัหิน้าที�ดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

(2) หนว่ยงานกํากบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัท
ภายใต้การดําเนินงานของเลขานกุารบริษัท
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9.  รายการระหว่างกัน
รายการระหวา่งกนั หมายถงึ รายการกบับคุคลหรือกิจการที�อยูภ่ายใต้การควบคมุของบริษัทและบริษัทยอ่ย หรือสามารถควบคมุ

บริษัทและบริษัทยอ่ย ทั �งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัในการตดัสนิใจด้านการเงินหรือการดําเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ในปี 2561 บริษัทมีรายการระหวา่งกนั หรือ รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนัประกอบด้วย

ช่ือกิจการ ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ �ง (เซี�ยงไฮ้) จํากดั นําเข้าและจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์
เครื�องแก้วในประเทศจีน

บริษัทยอ่ย

บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ �ง อินเดีย จํากดั ดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
ในประเทศอินเดีย

บริษัทยอ่ย

บริษัท คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชั�น จํากดั วิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ บริษัทยอ่ย

บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จํากดั ประกนัชีวิต เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท
และมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั

บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี � จํากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั

บริษัท สยามเมล์ออเดอร์เฮาส์ จํากดั จําหนา่ยอปุกรณ์สํานกังาน 
และวสัดสุิ �นเปลือง

มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั

บริษัท กลุม่ไทยสมทุร (ประเทศไทย) จํากดั ให้บริการทางกฎหมาย มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั

ผู้บริหารสําคญั บคุคลที�มีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สั�งการและควบคมุกิจกรรมตา่งๆ ของกิจการไมว่า่
ทางตรงหรือทางอ้อมทั �งนี �รวมถงึกรรมการของกลุม่
บริษัท (ไมว่า่จะทําหน้าที�ในระดบับริหารหรือไม)่
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ช่ือ – สกุล : นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์

ตาํแหน่งปัจจุบนั : ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒกิารศกึษา : • ปริญญาโท สาขาบริหารอตุสาหกรรม 
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื�องกล 

Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื�องกล 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
การอบรม / สัมมนา  : • Role of the Compensation Committee (RCC 21/2016)

• Director Certification Program (DCP 88/2007) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

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

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : ไมมี่

วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการครั�งแรก : วนัที� 19 เมษายน พ.ศ. 2548

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 14 ปี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น : มีนาคม 2556 - กมุาพนัธ์ 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
     บมจ. ลอ็กซเลย์ ไวร์เลส
มิถนุายน 2556 - พฤศจิกายน 2560 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
     บมจ. ลอ็กซเลย์ ไวร์เลส

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน)

: มีนาคม 2558 - กนัยายน 2559   กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการ
     ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
     คา่ตอบแทน   
     บจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสตกิส์
กนัยายน 2559 – เมษายน 2561  กรรมการ
     บจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสตกิส์
มีนาคม 2561 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ
     และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
     บจ. มีนาทรานสปอร์ต

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน /
เกี�ยวเนื�องกับธุรกจิที�อาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

: ไมมี่

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา

: ไมมี่

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ไมมี่

รายงานประจําป 2561
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ช่ือ – สกุล : นายกีรติ อัสสกุล

ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ
อายุ : 60 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒกิารศกึษา : • ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมเคมี 

University of Southern California สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี 

Queen’s University Ontario  แคนาดา
การอบรม / สัมมนา : • Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)  

• Director Certification Program (DCP 27/2003)
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : 9.731 (นบัรวมคูส่มรส)
วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการครั�งแรก : วนัที� 13 สงิหาคม 2536
จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 26 ปี
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น : 2553 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ 

   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
   บมจ. ไทยยเูนี�ยนกรุ๊ป

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน)

: 2538 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ  
   บมจ. ไทยสมทุรประกนัชีวิต

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน /
เกี�ยวเนื�องกับธุรกจิที�อาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

: ไมมี่

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา

: ไมมี่

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ญาตกิรรมการ

1 ข้อมลู ณ วนัที� 28 ธนัวาคม 2561
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ช่ือ – สกุล : นายวรกานต์ ชูโต

ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 65 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒกิารศกึษา : • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

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

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : ไมมี่
วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการครั�งแรก : 27 กมุภาพนัธ์ 2550                 
จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 12 ปี
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น : ไมมี่
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน)

: ไมมี่

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน /
เกี�ยวเนื�องกับธุรกจิที�อาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

: ไมมี่

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา

: ไมมี่

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ไมมี่

รายงานประจําป 2561
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ช่ือ – สกุล : นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 58 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒกิารศกึษา : • ปริญญาเอก สาขาการจดัการ 

• ปริญญาโท สาขาการจดัการ 
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา้

Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
การอบรม / สัมมนา : • Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008) 

• Audit Committee Program (ACP 19/2007) 
• Director Certification Program (DCP 88/2007) 
• Director Accreditation Program (DAP 52/2006)

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : ไมมี่
วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการครั�งแรก วนัที� 19 เมษายน 2548
จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 14 ปี 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น : 2557 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร 

   บมจ.อีสเทอร์นสตาร์ เรียลเอสเตท
2552 - 2561  กรรรมการอิสระ 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
   และกรรมการนโยบายและกลยทุธ์ 
   บมจ.ไทยประกนัภยั

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน)

: 2541 - ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ
   บจ. เพรสเิด้นท์โฮเตล็และทาวเวอร์ 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน /
เกี�ยวเนื�องกับธุรกจิที�อาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

: ไมมี่

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา

: ไมมี่

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ไมมี่
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ช่ือ – สกุล : นายธัชพล โปษยานนท์

ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 53 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒกิารศกึษา : • ปริญญาเอก สาขา Engineering Management 

• ปริญญาโท สาขา Engineering Management 
University of Missouri-Rolla  สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท สาขา Industrial Management 
Central Missouri State University  สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

การอบรม / สัมมนา : • Director Certification Program (DCP120/2009) 
• Director Accreditation Program (DAP 68/2008)

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) ไมมี่
วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการครั�งแรก : 22 กมุภาพนัธ์ 2548
จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 14 ปี
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น : ไมมี่
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน)

: คณะทํางาน 
- โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวนัออก

(อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์, อตุสาหกรรมหุน่ยนต์เพื�อการอตุสาหกรรม, 
โครงสร้างพื �นฐานดจิิตอล) 

- โครงการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์
สํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานกังาน ก.พ.)

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน /
เกี�ยวเนื�องกับธุรกจิที�อาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

: ไมมี่

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปีที�ผ่านมา

: ไมมี่

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ไมมี่

รายงานประจําป 2561
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ช่ือ – สกุล : นายชัยประนิน  วิสุทธิผล

ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 59 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒกิารศกึษา : • ปริญญาโท Advertising School of The Art

Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี ครุศาสตร์

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

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : ไมมี่
วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการครั�งแรก : 23 มกราคม 2550                      
จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 12 ปี 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น : 2558 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ

   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
    ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ
   บมจ. เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน)

: 2558 - ปัจจบุนั  กรรมการ
   บมจ. อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
2553 - ปัจจบุนั  นายกกิตตมิศกัดิ� 
   สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย
2540 - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริหาร  
   บจ. ทีบีดบับลวิเอ (ประเทศไทย)
2534 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร  
   บจ. พธ ู(1969)
2534 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร  
   บจ. ปาทกุา 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน /
เกี�ยวเนื�องกับธุรกจิที�อาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

: ไมมี่

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา

: ไมมี่

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ไมมี่
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ช่ือ – สกุล : นายแมทธิว กิจโอธาน

ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ
อายุ : 52 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒกิารศกึษา : • MSc. (Management) Imperial College,

University of London, England
• Bachelor of Commerce,

University of Toronto, Canada
การอบรม / สัมมนา : • Director Certification Program (DCP 95/2007)

• Director Accreditation Program (DAP 57/2006)
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.รุ่นที� 19)
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : ไมมี่
วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการครั�งแรก : วนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 2550
จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 12 ปี 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น : 2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริษัท

   กรรมการผู้จดัการ
   บมจ. เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์
2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
   บมจ. บีอีซี เวิลด์ 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน)

: 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ  
   บจ. บีบีจีไอ

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน /
เกี�ยวเนื�องกับธุรกจิที�อาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

: ไมมี่

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา

: ไมมี่

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ไมมี่

รายงานประจําป 2561
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ช่ือ – สกุล : นายนภัทร  อัสสกุล

ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

อายุ : 42 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒกิารศกึษา : • บริหารธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ (RE-CU)

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
• ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ

สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 

Babson College สหรัฐอเมริกา
การอบรม / สัมมนา : • CG Forum 3/2015 “Risk Oversight: High Priority Roles Of the Board” 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
• Director Certification Program (DCP 31/2003)

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 0.44
วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการครั�งแรก : 10 มิถนุายน 2545
จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 17 ปี 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น : ไมมี่
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน)

: 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ
   บจ. แฮนส์ เมเนจเมนท์
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
   บจ. อาร์ เอม็ ไอ
2547 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ
   บจ. สยามเอสเตท

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน /
เกี�ยวเนื�องกับธุรกจิที�อาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

: ไมมี่

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา

: ไมมี่

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ญาตกิรรมการ
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บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)



ช่ือ – สกุล : นางสาวจริยา แสงไชยญา

ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการผู้จดัการ
อายุ : 53 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒกิารศกึษา : • ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ�งแวดล้อม 

Colorado State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
การอบรม / สัมมนา : • Director Certification Program (DCP 258/2018)

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
• SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology 

Licensed Program of SCQuARE International organized by Simplework
• Total Quality Management 

AOTS ประเทศญี�ปุ่ น
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) ไมมี่
วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการครั�งแรก : 21 มีนาคม 2561
จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 1 ปี
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น : ไมมี่
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน)

: ไมมี่

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน /
เกี�ยวเนื�องกับธุรกจิที�อาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

: ไมมี่

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา

: ไมมี่

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ไมมี่

รายงานประจําป 2561
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ช่ือ – สกุล : นายอูเดย์ เวอร์มา

ตาํแหน่งปัจจุบนั : ผู้ อํานวยการบริหาร – พฒันาลกูค้าและชอ่งทางจดัจําหนา่ย  
อายุ : 46 ปี

การศกึษา : • Digital Marketing Strategy
Harvard University Extension School, Boston, MA, USA

• Master of Business Administration
Louisiana Tech University, LA, USA

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

• Advanced Leadership
• 7 Habits of Highly Successful People

Walton Institute of Retail
ประสบการณ์การทาํงาน : • มีประสบการณ์กวา่ 25 ปี ในอตุสาหกรรมตา่งๆ 

• ด้านการจําหนา่ยสนิค้าระหวา่งประเทศ
• ด้านการพฒันาธรุกิจ 
• ด้านการบริหารซพัพลายเชน 
• ด้านการตลาดและบริหารการผลติ 
• ด้านอีคอมเมริ�ซ 
• และมีประสบการณ์ด้านการบริหารการขายค้าปลีกมานานกวา่ 12 ปี                

กบับริษัท วอลมาร์ท ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอินเดีย 
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที�ผ่านมา

: ไมมี่

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : ไมมี่ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ไมมี่
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บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)



ช่ือ – สกุล : นายเสถียร ศรีใสคํา

ตาํแหน่งปัจจุบนั : ผู้ อํานวยการบริหาร บญัชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อายุ : 52
การศกึษา : • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ)

สาขาวิชาธรุกิจการเงิน
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะบริหารธรุกิจ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

การอบรม / สัมมนา : 2561  Boardroom Success through Financing and
  Investment (BFI 5/2018)
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2560   Strategic CFO in Capital Markets Program
  ตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย 
2559   SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology 
  Licensed Program of SCQuARE International
  organized by Simplework

• หลกัสตูรผู้บริหารอาวโุส (SEP)
สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจ ศศนิทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• Can school & Metal Tracking, Advance Leadership 
• Ball Corporation, USA.
• หลกัสตูร Tax Controller, Custom Tax 

สถาบนัภาษี
ประสบการณ์การทาํงาน : 2544 – 2558 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายปฏิบตักิารตา่งประเทศ

   บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จํากดั
   ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน
   TBC-Ball Beverage Can Holding Limited (Hong Kong)
   TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited (Vietnam) 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที�ผ่านมา

: ไมมี่

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : ไมมี่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ไมมี่

รายงานประจําป 2561
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ช่ือ – สกุล : นางญาดา แอนดาริส

ตาํแหน่งปัจจุบนั : ผู้ อํานวยการบริหาร – ทรัพยากรบคุคล 
อายุ : 53 ปี
การศกึษา : • ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ 

• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

การอบรม / สัมมนา : 2558   SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation  
   Methodology 
   Licensed Program of SCQuARE International organized
   by Simplework
2558   The Extraordinary Leader 
   Licensed Program of Zenger-Folkman organized by  
   Slingshot Group
2558    Facet5 Accreditation & Training 
   Personality Assessment Tool organized by
   Slingshot Group
2557/2558 Leadership Development Program (In-House):  
   4 Roles of Leadership, Alternative & Creative Thinking
   and Change Management - 7 Modules
2556   Collective Bargaining for Successful Labor Relation  
   Master Class 
   Omega World Class

ประสบการณ์การทาํงาน : 2550 – 2555 Human Resources Business Partner Director, Supply Chain
   (Scope: Plan – Make – Source - Deliver)
   บจ. ยนิูลีเวอร์ ไทย โฮลดิ �งส์ 
2548 – 2550 Human Resources Business Partner Director, 
   Customer Development 
   บจ. ยนิูลีเวอร์ ไทย เทรดดิ �ง
2547 – 2548 Human Resources Director, Home & Personal Care
   บจ. ยนิูลีเวอร์ ไทย เทรดดิ �ง 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที�ผ่านมา

: ไมมี่

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : ไมมี่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ไมมี่
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บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และสารสนเทศที�ปรากฏ
เป็นรายงานประจําปี 2561 งบการเงินดงักลา่วได้จดัทําโดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยบริษัทมีการควบคมุภายในที�เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั �งมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเพื�อกํากบัดแูลงบการเงินและ
ประเมินระบบการควบคมุภายในให้มีประสทิธิภาพ เพื�อให้มีความมั�นใจได้วา่สามารถจดัทํางบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมลู
ที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั และทนัเวลา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ�งได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีนี �แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดบัที�น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื�อมั�น
ตอ่ความนา่เชื�อถือได้ของงบการเงินของบริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานถกูต้อง
ในสาระสําคญัแล้ว

นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์
ประธานกรรมการ

รายงานประจําป 2561
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ�งเป็นผู้ทรงคณุวฒิุด้านการเงิน 
และการบริหารองค์กร จํานวน 4 ทา่น ได้แก่

1. นายวรกานต์ ชโูต  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์  กรรมการตรวจสอบ
3. นายธชัพล โปษยานนท์  กรรมการตรวจสอบ
4. นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการตรวจสอบ 

 โดยมี นางรักดี ภกัดีชมุพล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานตาม หน้าที�และความรับผิดชอบตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตาม
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที�บริษัทกําหนดซึ�งสอดคล้องกบัข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน
และระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสม มีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย รวมทั �งเสนอแตง่ตั �งผู้สอบบญัชี
และเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี การพิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดี 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุร่วมกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายในรวมทั �งสิ �น 4 ครั �ง 
สรุปสาระสําคญัของการปฏิบตัหิน้าที�ได้ดงันี �

1) พิจารณางบการเงินสาํหรับปีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2550 ซึ�งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และข้อมลูทางการเงิน
ระหวา่งกาล สําหรับงวดสามเดือน หกเดือน และเก้าเดือน สําหรับปี 2561 ซึ�งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชี โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็ชอบตอ่งบการเงินและข้อมลูทางการเงินดงักลา่ว

2) ร่วมประชมุกบัผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารที�เกี�ยวข้องเพื�อพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื�อให้มั�นใจ
วา่การตรวจสอบภายในของบริษัทมีขอบเขตครอบคลมุประเดน็ที�มีนยัสําคญัครบถ้วน และสามารถบริหารความเสี�ยงที�อาจ
เกิดขึ �นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

3) กํากบัดแูลและสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที�ได้รับอนมุตัแิละประเมินผลการตรวจสอบร่วมกบัผู้
ตรวจสอบภายใน รวมถงึประเมินความเพียงพอและความมีประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายใน ซึ�งได้เสนอแนะให้ฝ่าย
บริหารดําเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยในรอบปี 2561 มีการสอบทานระบบการควบคมุภายใน 4 กระบวนการ ได้แก่ 
 ก.  การบริหารลกูค้าและการบริการหลงัการขาย
 ข. การบริหารอะไหลแ่ละบรรจภุณัฑ์
 ค. การบริหารซพัพลายเชน
 ง. การควบคมุภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ และไม่พบ
ประเดน็ปัญหาหรือข้อบกพร่องของการดําเนินงานที�เป็นสาระสําคญั
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4) พิจารณารายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักลา่วเป็นไป
ตามเงื�อนไขธรุกิจปกต ิ

5) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการกําหนดหลกัเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี�ยงระดบัองค์กร 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 นายวรกานต์ ชโูต เข้าร่วมประชมุ จํานวน 4 ครั �ง นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์
นายชยัประนิน วิสทุธิผล และนายธชัพล โปษยานนท์ เข้าร่วมประชมุ 3 ครั �ง

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงิน สําหรับปีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็ชอบตอ่งบการเงินดงักลา่ว

นอกจากนี � คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชี โดยคํานึงถึงความน่าเชื�อถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบญัชี รวมถึงประสบการณ์  ความเป็นอิสระ และคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีตาม
ระเบียบข้อบงัคบัของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบให้เสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื�อนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั �งนางสาวธญัพร ตั �งธโนปจยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 
9169 นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ� ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4752  นายพจน์  อศัวสนัตชิยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4891 
จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่
งบการเงินของบริษัทสําหรับปี 2562 และในกรณีที�ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้ให้บริษัท สอบ
บญัชีธรรมนิต ิจํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�นของบริษัทแทนได้

นายวรกานต์ ชโูต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

20 กมุภาพนัธ์ 2562

รายงานประจําป 2561
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการสรรหาฯ”)
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 3 ทา่น ได้แก่

1. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
2. นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
3. นายนภทัร อสัสกลุ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

โดยมี นางญาดา แอนดาริส เป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการชว่ยให้คณะกรรมการบริษัทดําเนินการเพื�อให้

(ก) บริษัทมีขนาดของคณะกรรมการบริษัทที�เหมาะสม และประกอบด้วยกรรมการที�มีคุณวุฒิหลากหลายเพียงพอ เพื�อให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบตังิานในหน้าที� และความรับผิดชอบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และ

(ข) บริษัทมีนโยบายการกําหนดคา่ตอบแทน รวมถงึมีแนวทางปฏิบตัใินการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการชดุยอ่ย และกรรมการผู้จดัการ
ที�เป็นธรรมและเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคคลดงักล่าวที�มีคุณสมบติัที�ต้องการให้คงอยู่และปฏิบติังาน
เพื�อเสริมสร้างคณุคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จดัการประชมุรวมทั �งสิ �น 3 ครั �ง ซึ�งกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทกุทา่น และ
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เข้าร่วมประชมุทกุครั �ง ผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการสรรหาฯ พอสรุปได้ดงันี �

1. ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 มีกรรมการบริษัทที�ครบวาระต้องออกจากตําแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท
จํานวน 3 ทา่น ได้แก่ นายกีรต ิอสัสกลุ นายชชัวนิ เจริญรัชต์ภาคย์ และนายธชัพล โปษยานนท์ เนื�องจากกรรมการทั �ง 3 ทา่น เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ
และมีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบตัหิน้าที�เป็นคณุประโยชน์ตอ่การทํางานของคณะกรรมการบริษัทตลอดมา และยงัคงปฏิบติั
หน้าที�ดงักลา่วได้ดีตอ่ไป คณะกรรมการสรรหาฯ จงึได้เสนอให้แตง่ตั �งกรรมการทั �ง 3 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ�ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ และที�ประชมุ ผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิให้แตง่ตั �ง
กรรมการทั �ง 3 ทา่นดงักลา่ว กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ�ง

2. ตามที�ตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการได้ว่างลง ตั �งแต่วันที�  1 ตุลาคม 2560 นั �น คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่า
นางสาวจริยา แสงไชยญา ซึ�งดํารงตําแหนง่รองกรรมการผู้จดัการและรักษาการกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ที�มีความรู้ความสามารถ
และคุณสมบตัิเหมาะสมที�จะเข้าปฏิบตัิหน้าที�ในตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอให้แต่งตั �ง
นางสาวจริยา แสงไชยญาเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทที�ได้ว่างลงในฐานะกรรมการผู้ จัดการ พร้อมกับเสนอให้ปรับ
คา่ตอบแทนให้กบันางสาวจริยา แสงไชยญา ซึ�งข้อเสนอดงักลา่วได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท
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3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคา่ตอบแทน และหน้าที�ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และของกรรมการของบริษัท
ที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และได้เสนอให้ปรับเพิ�มคา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้อมทั �งเสนอให้จ่ายโบนสัให้กับคณะกรรมการบริษัท  ซึ�งข้อเสนอดงักล่าว
ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับการอนมุตัจิากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561

4. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ช่วยจดัทําการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท เพื�อให้คณะกรรมการบริษัทได้มี
การพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตังิาน และปรับปรุงประสทิธิภาพในการทํางาน 

ตลอดช่วงปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการทราบ และได้รับข้อเสนอแนะที�เป็น
ประโยชน์จากคณะกรรมการ 

(นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

30 มกราคม 2562

รายงานประจําป 2561
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บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการ
 บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน)

ความเหน็ 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (กลุม่บริษัท) ซึ�งประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ซึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสาํหรับ
ปีสิ �นสดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญั

ข้าพเจ้าเหน็วา่ งบการเงินข้างต้นนี �แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 และผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของ บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ �นสดุวนั
เดียวกนั โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่บริษัทและบริษัทตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีที�กําหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบตัติามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่นี � ข้าพเจ้าเชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ
เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื�องตา่งๆ ที�มีนยัสําคญัที�สดุตามดลุยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเรื�องเหลา่นี �มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั �งนี �ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ตา่งหากสําหรับเรื�องเหลา่นี � 
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สินค้าคงเหลือ 
กลุม่บริษัทมีสนิค้าคงเหลือสทุธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 997.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.54 ของสนิทรัพย์รวม 

ซึ�งเป็นจํานวนที�เป็นนยัสาํคญัตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัท สนิค้าของกลุม่บริษัทเป็นประเภทเครื�องแก้วบนโต๊ะอาหารที�มีผู้ผลติและ
จําหนา่ยมากราย จงึมีภาวะการแขง่ขนัในตลาดสงู โดยราคาเป็นสว่นหนึ�งของกลยทุธ์หลกัในการทําตลาด ประกอบกบัมีสนิค้าบาง
รายการมีความเคลื�อนไหวช้า จึงอาจสง่ผลกระทบต่อมลูค่าของสินค้าคงเหลือของบริษัท บริษัทได้เปิดเผยนโยบายบญัชีและราย
ละเอียดของสินค้าคงเหลือในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.4 และข้อ 7 โดยสินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิ
ที�คาดวา่จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํ�ากวา่  ซึ�งฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพินิจอย่างมากในการตั �งประมาณการการปรับลดมลูคา่ของ
สนิค้าคงเหลือ  เนื�องจากมลูคา่สนิค้าคงเหลือมีจํานวนที�เป็นนยัสําคญั ข้าพเจ้าจงึให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ

การตอบสนองความเสี�ยงโดยผู้สอบบญัชี
ข้าพเจ้าทําความเข้าใจและประเมินการออกแบบการควบคมุภายในและการนําการควบคมุภายในไปปฏิบตั ิตลอดจนการทดสอบ

ประสิทธิผลของการควบคมุภายในที�เกี�ยวข้องกบัการวดัมลูค่าของสินค้าคงเหลือ ประเมินความสมเหตสุมผลของนโยบายการตั �ง
ประมาณการปรับลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืที�ฝ่ายบริหารได้กําหนด  ประเมินความเหมาะสมของวธีิการคํานวณมลูคา่สทุธิที�จะได้
รับของสนิค้าคงเหลือ ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน การทดสอบคํานวณความถกูต้องมลูคา่สทุธิที�คาดวา่จะได้รับ ประเมินความ
เหมาะสมเพียงพอของคา่เผื�อจากการปรับลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื ตรวจสอบเปรียบเทียบราคาทนุของสนิค้าคงเหลอืกบัราคาที�
คาดวา่จะขายได้จริงภายหลงัวนัสิ �นงวด ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลูที�เกี�ยวกบัประมาณการคา่เผื�อมลูคา่สนิค้าลด
ลงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ค่าใช้จ่ายระงบัการผลิต
บริษัทปันสว่นคา่ใช้จ่ายในการระงบัการผลิตชั�วคราวสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 จํานวนเงิน 75.93 ล้านบาท โดย

ได้แสดงแยกไว้ต่างหากในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ รายการค่าใช้จ่ายนํามาปันส่วนเป็นรายจ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการระงบัการผลิต
ชั�วคราวตามกําลงัการผลติปกต ิฝ่ายบริหารของบริษัทได้ใช้สมมตฐิานในการกําหนดหลกัเกณฑ์การปันสว่นคา่ใช้จา่ย โดยคํานวณ
จากการลงเวลาการผลติในแตล่ะเดือน คา่ใช้จา่ยจากการระงบัการผลติชั�วคราวประกอบด้วย คา่ใช้จา่ยบคุคลากร คา่เสื�อมราคา คา่
ซอ่มแซมบํารุงรักษาคา่บริการ และคา่ใช้จา่ยอื�นที�เกี�ยวข้องกบัเครื�องจกัรที�ระงบัการผลติชั�วคราว เนื�องจากคา่ใช้จา่ยจากการระงบั
การผลติชั�วคราวเป็นจํานวนเงินที�เป็นนยัสําคญั ข้าพเจ้าจงึให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ

การตอบสนองความเสี�ยงโดยผู้สอบบญัชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื�องดงักลา่ว ได้รวมถึงการทําความเข้าใจถึงขั �นตอนวิธีการและหลกัเกณฑ์การกําหนดค่าใช้

จ่ายในการระงบัการผลิตชั�วคราว ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานที�ผู้บริหารนํามาใช้ในการปันสว่นคา่ใช้จ่าย รวมถึงความ
สมํ�าเสมอของหลกัเกณฑ์ที�นํามาใช้ ทดสอบการคํานวณความถกูต้องของการปันสว่นคา่ใช้จา่ยตามเกณฑ์ที�กําหนด และตรวจสอบ
ความถกูต้องของการบนัทกึรายการทางบญัชี
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ข้อมูลอื�น
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื�น ข้อมลูอื�นประกอบด้วยข้อมลูซึ�งรวมอยูใ่นรายงานประจําปีแตไ่มร่วมถงึงบการเงินและรายงาน

ของผู้สอบบญัชีที�อยูใ่นรายงานนั �น ซึ�งคาดวา่รายงานประจําปีจะถกูจดัเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัที�ในรายงานของผู้สอบบญัชีนี � 
ความเหน็ของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถงึข้อมลูอื�นและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเชื�อมั�นตอ่ข้อมลูอื�น 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ข้อมลูอื�นมีความขดัแย้งที�มี

สาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมลูอื�นมีการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่ 

เมื�อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ข้าพเจ้าต้อง
สื�อสารเรื�องดงักลา่วกบัผู้ มีหน้าที�ในการกํากบัดแูล เพื�อให้ผู้ มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลดําเนินการแก้ไขข้อมลูที�แสดงขดัตอ่ข้อเทจ็จริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดแูลต่องบการเงนิ
ผู้บริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี �โดยถกูต้องตามที�ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคมุภายในที�ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพื�อให้สามารถจดัทํางบ
การเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทและ
บริษัทในการดําเนินงานตอ่เนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานตอ่เนื�อง และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงาน
ตอ่เนื�องเว้นแตผู่้บริหารมีความตั �งใจที�จะเลกิกลุม่บริษัทและบริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เนื�องตอ่ไปได้  

ผู้ มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลมีหน้าที�ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบญัชีซึ�งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตสุมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสงูแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระ
สําคญัที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตสุมผลวา่รายการที�ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี �  
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถงึ 
• ระบแุละประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองตอ่ความเสี�ยง
เหลา่นั �น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่
พบข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด เนื�องจาก
การทจุริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที�ไมต่รง
ตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธีิการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แตไ่มใ่ชเ่พื�อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมี ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทและบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย
ข้อมลูที�เกี�ยวข้องซึ�งจดัทําขึ �นโดยผู้บริหาร  

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานตอ่เนื�องของผู้บริหารและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชีที�ได้รับ สรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตกุารณ์ หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่งมี
นยัสาํคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอ่เนื�องหรือไม ่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไมแ่นน่อน
ที�มีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน
รวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที�เกี�ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไมเ่พียงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลง
ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ �นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ได้รับจนถงึวนัที�ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม 
เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทและบริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เนื�อง  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื �อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูวา่
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบที�ทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที�
ควรหรือไม่

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี�ยวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรือกิจกรรมทางธรุกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการ
ปฏิบตังิานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเหน็ของข้าพเจ้า
 
ข้าพเจ้าได้สื�อสารกบัผู้ มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลในเรื�องตา่งๆ ที�สําคญัซึ�งรวมถงึ ขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามที�

ได้วางแผนไว้ ประเดน็ที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

*****/5
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บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)



ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลวา่ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกบัความเป็น
อิสระและได้สื�อสารกบัผู้ มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทั �งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งข้าพเจ้าเชื�อวา่มีเหตผุลที�บคุคล
ภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�ข้าพเจ้าใช้เพื�อปอ้งกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื�องที�สื�อสารกบัผู้ มีหน้าที�ในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื�องตา่ง ๆ ที�มีนยัสําคญัมากที�สดุในการตรวจสอบงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื�องเหลา่นี �ใน
รายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัไมใ่ห้เปิดเผยตอ่สาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักลา่ว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะ
เกิดขึ �น ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไมค่วรสื�อสารเรื�องดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อยา่ง
สมเหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสียสาธารณะจากการสื�อสารดงักลา่ว  

ผู้สอบบญัชีที�รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี �คือ นางสาวธญัพร ตั �งธโนปจยั

(นางสาวธญัพร ตั �งธโนปจยั)
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 9169

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั
กรุงเทพมหานคร
วนัที� 20 กมุภาพนัธ์ 2562

รายงานประจําป 2561
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 90,246         95,006         32,049         31,189           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 227,428       229,637       240,165       261,702         
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -              -               6,500           -                 
เงินให้กูย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 -              -               -               1,000             
สินคา้คงเหลือ 7 997,503       872,299       994,226       854,420         
ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งรับ 18,131         29,473         18,131         29,473           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,697           3,839           2,689           3,832             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,336,005    1,230,254    1,293,760    1,181,616      

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -              -               -               1,000             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -              -               6,000           6,000             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,896,344    1,790,863    1,895,985    1,790,234      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 19,268         18,432         18,570         17,804           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 3,135           2,648           -               -                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,165         10,333         9,531           8,739             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,929,912    1,822,276    1,930,086    1,823,777      

รวมสินทรัพย์ 3,265,917    3,052,530    3,223,846    3,005,393      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะบริษทั

สินทรัพยห์มุนเวียน

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 585,000       110,000       585,000       110,000         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 13 320,673       339,583       292,899       292,367         
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 182,340       190,840       182,340       190,840         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,434           3,675           3,554           3,917             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,093,447    644,098       1,063,793    597,124         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 3,033           235,373       3,033           235,373         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 198,273       187,016       198,273       187,016         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 98,052         103,201       98,052         103,201         

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 299,358       525,590       299,358       525,590         

รวมหน้ีสิน 1,392,805    1,169,688    1,363,151    1,122,714      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
(หน่วย : พนับาท)

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินหมุนเวียน

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานประจําป 2561
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญัจ านวน 50,000,000 หุ้น

 มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 500,000       500,000       500,000       500,000         

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

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 302,807       302,807       302,807       302,807         
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย 16 50,000         50,000         50,000         50,000           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 781,356       789,962       768,573       790,557         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 525,642       526,766       526,008       526,008         

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,873,112    1,882,842    1,860,695    1,882,679      

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 3,265,917    3,052,530    3,223,846    3,005,393      

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4, 23 2,020,632      2,147,641      1,924,681      2,075,797        
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 6,666             7,631             6,726             8,998               
รายไดอ่ื้น 3,796             11,424           3,707             8,988               

รวมรายได้ 2,031,094      2,166,696      1,935,114      2,093,783        
ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 1,385,466      1,398,198      1,337,856      1,372,566        
ค่าใชจ่้ายจากการระงบัการผลิตชัว่คราว 75,925           159,148         75,925           159,148           
ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 32,626           19,355           32,626           19,355             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 357,680         385,328         337,705         352,964           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 118,987         97,007           109,143         89,218             
ตน้ทุนทางการเงิน 19,523           24,074           19,523           24,074             

รวมค่าใชจ่้าย 21 1,990,207      2,083,110      1,912,778      2,017,325        
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 40,887           83,586           22,336           76,458             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 16,430           17,607           11,257           15,309             
ก าไรสุทธิส าหรับปี 24,457           65,979           11,079           61,149             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากการตีราคาท่ีดินใหม่-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                173,580         -                173,580           
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                (3,760) -                (3,760)

รายการท่ีจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,124) (260) -                -                   

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (1,124) 169,560         -                169,820           
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 23,333           235,539         11,079           230,969           
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 20 1.15               3.09               0.52               2.87                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
(หน่วย : พนับาท)

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 40,887            83,586            22,336            76,458             
รายการปรับปรุงกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสด
รับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
คา่เผ่ือการลดลงของมูลคา่สินคา้
สินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั 7 24,125            208                 24,125            208                  

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 154,958         163,177         154,466         162,908           
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ 9,337              654                 9,337              653                  

ก าไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรม
ตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (743) (942) (743) (942)

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 607                 (531) 607                 (531)
คา่ใชจ่้ายส ารองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 15,244            11,300            15,244            11,300             
รายไดด้อกเบ้ีย (258) (941) (193) (175)
ตน้ทุนทางการเงิน 19,523            24,074            19,523            24,074             

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,010              (2,819) 21,338            7,899               
สินคา้คงเหลือ (149,329) 120,610         (163,931) 124,815           
ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งรับ 11,342            17,394            11,342            17,378             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,142              (1,419)            1,143              (1,412)              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (832) (2,591) (792) (2,837)

หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (47,139) 1,995              (22,037) (25,776)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,759              (2,411) (363) (565)
จ่ายส ารองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (20,393) (7,160) (20,393) (7,160)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 62,240            404,184         71,009            386,295           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
(หน่วย : พนับาท)

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)



 
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
รับดอกเบ้ีย 258                 941                 193                 175                  
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 4 -                 -                 (4,500)            (2,000)              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (245,004) (91,308) (244,990)        (90,863)            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,128) (3,753) (3,790)            (3,109)              
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 772                 992                 772                 992                  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (248,102) (93,128) (252,315)        (94,805)            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
จ่ายดอกเบ้ีย (18,905) (24,749) (18,905)          (24,749)            
รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 25 1,000,000      585,000         1,000,000      585,000           
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 25 (525,000)        (600,000) (525,000)        (600,000)          
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14, 25 (240,840)        (221,340) (240,840)        (221,340)          
จ่ายเงินปันผล 19 (33,063) (47,354) (33,063)          (47,354)            

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 182,192         (308,443) 182,192         (308,443)          

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (26) (142) (26) (142)                 
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (1,064) (235) -                 -                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (4,760)            2,236              860                 (17,095)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 95,006            92,770            31,189            48,284             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 5 90,246            95,006            32,049            31,189             

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

กิจกรรมลงทุน
เจา้หน้ีคา่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,312            4,604              22,312            4,604               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
(หน่วย : พนับาท)

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานประจําป 2561
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1. ข้อมูลทัว่ไป 
  บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2536 โดยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการ
ผลิตและจ าหน่ายภาชนะเคร่ืองแก้วส าหรับใช้บนโต๊ะอาหาร โดยมีส านักงานขายและบริหารและ
โรงงานผลิตอยูท่ี่ 

  ส านกังาน  :  เลขท่ี 75/88-91 อาคารโอเช่ียน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 34 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวฒันา) แขวง
 คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

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

  โชวรู์ม  : เลขท่ี  175 อาคารไทยสมุทร ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
 กรุงเทพมหานคร 10110 

  เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่า “กลุ่มบริษทั”  บริษทัมีบริษทั
ยอ่ย 3 แห่ง ดงัน้ี 

 
  บริษทั โอเชียนกลาส เทรดด้ิง (เซ่ียงไฮ)้ จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งหมด จดทะเบียนและจดัตั้ง

ข้ึนในประเทศจีน เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2549 บริษทัยอ่ยมีก าหนดระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 10 กนัยายน 2569 
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อน าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองแกว้ในประเทศจีน 

 
  บริษทั โอเชียนกลาส เทรดด้ิง อินเดีย จ ากดั เป็นบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 จดัตั้งข้ึนในประเทศ

อินเดีย เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศ
อินเดีย 

 
  บริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชัน่ จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 จดัตั้งข้ึนในประเทศ

ไทย เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์
 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน

ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี 2547 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดั

มูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้การตีราคาท่ีดินและเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสาร
อนุพนัธ์ซ่ึงใชมู้ลค่ายติุธรรมตามท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป 

การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้
ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการใน
การน านโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทัไปถือปฎิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของ
ผูบ้ริหารหรือความซับซ้อนหรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยส าคญัต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.17 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตาม
กฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั 
ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 
2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมี่ผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ดงัต่อไปน้ี 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เห ตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา

รายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

รายงานประจําป 2561

79



 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย
และการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การร่วมการงาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มี
ความ เก่ี ยวข้อ งอย่าง เฉพ าะ เจาะจงกับ
กิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู ้
เช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึน
ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก
การร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
และการดอ้ยค่า 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ข้อจ ากัด สินท รัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและ
ปฏิสัมพัน ธ์ของรายการเหล่าน้ี  ส าห รับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 
2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
ส าหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 
 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

    ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับปีปัจจุบนั         

 
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญัที่ใช้ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการมีดังต่อไปนี ้

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
รายได้ประกอบด้วยรายได้จากการขายสินคา้ซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริษัท 

รายไดจ้ะแสดงดว้ยจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขาย
ภายในกลุ่มบริษทัส าหรับงบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ 

รายไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายตอ้งรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบั
จากวนัท่ีไดม้า 

 
3.3 ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจง้หน้ีและจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ี
เหลืออยูห่กัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 

 
3.4 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุน
ของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการซ้ือสินคา้นั้ น เช่นค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินท่ีไดรั้บคืน ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบดว้ยค่า
ออกแบบ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์
การด าเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้มื มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่า
จะขายไดต้ามปกติธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นส าเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจ าเป็น 

 
3.5 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุม

กิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการ
ลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้  านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม 
กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของกิจการยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ านาจในการควบคุม
บริษทัย่อย กลุ่มบริษทัจะไม่น างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนับจากวนัท่ีกลุ่ม
บริษทัสูญเสียอ านาจควบคุม 
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 กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับ

การซ้ือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่าย
ช าระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ส่ิงตอบ
แทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระตาม
ขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์
ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วน
ของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถือ
อยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในก าไรหรือขาดทุน 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดั
ประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดั
ประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้บนัทึกการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้น
ส่วนของเจา้ของ 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ 
และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการ
รวมธุรกิจ ท่ีมากกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่า
ความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ 
และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการ
รวมธุรกิจ นอ้ยกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาต ่า
กวา่มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรขาดทุน 

บริษทัจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกนั
ในกลุ่มบริษัท ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตัดรายการในท านองเดียวกัน เวน้แต่รายการนั้ นมี
หลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุง
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

ในงบการเงินเฉพาะบริษทั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั้นจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงิน
ลงทุนน้ี 
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รายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็น
ของเจา้ของกลุ่มบริษทั ส าหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ี
จ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของ
เจา้ของ และก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของ
เจา้ของ 

 
การจ าหน่ายบริษทัยอ่ย 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้
มูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่า
ตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุน
ท่ีเหลืออยูใ่นรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มบริษทัมีการ
จ าหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 

 
3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของ

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน) งบการเงิน
รวมแสดงในสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน
ของบริษทั 

 
รายการและยอดคงเหลือ 

รายการท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและ
รายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปีได้
บนัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 

เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 
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กลุ่มบริษทั 

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ท่ีมิใช่สกุลเงินของ
เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้
น าเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินดงัน้ี 

• สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น 

• รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
• ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็น

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
 
3.7 ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามราคาประเมินซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดป้ระมาณ
การไวแ้ละจะทบทวนการประเมินทุกๆ 3 ปี อาคารและอุปกรณ์อ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหัก
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น  

ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีก
สินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ี
ถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืนๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุน
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

การตีราคาท่ีดินใหม่ท าให้มูลค่าตามบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ
แสดงอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของเจา้ของ และหากมูลค่าของส่วนท่ีเคยมีการ
ตีราคาเพิ่มนั้นลดลง กิจการตอ้งน าส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยข์า้งตน้ท่ีอยู่ในส่วนของเจา้ของลดลงตามไปดว้ย ส่วนท่ี
ลดลงท่ีเหลือจะบนัทึกไปยงัก าไรหรือขาดทุน 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนของสินทรัพย์
แต่ละชนิดตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

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

 

86

บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)



 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้

ประโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้

เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.10) 
ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค  านวณโดยเปรียบเทียบ

จากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้
บญัชีผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในก าไรหรือขาดทุน 

ในการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะโอนไปยงั
ก าไรสะสม 

 
3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ต้นทุนท่ีใช้ในการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มบริษัทเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดทุกขอ้ดงัน้ี 

• มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกิจการจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อ
น ามาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้

• ผูบ้ริหารมีความตั้ งใจท่ีจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และน ามาใช้
ประโยชน์หรือขาย 

• กิจการมีความสามารถท่ีจะน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
• สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
• มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอ่ืนได้เพียง

พอท่ีจะน ามาใชเ้พื่อท าให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา
ใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้

• กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 
ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงานท่ี

ท างานในทีมพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 
ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายในการ

พฒันาหากก่อนหนา้น้ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 
ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธี

เส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไว ้5 ถึง 15 ปี  
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3.9 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

    บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัท ถูก
ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
รวมถึงบริษทัท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้นบริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่
ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลเหล่านั้น 

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 
บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพยท่ี์มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่าย
จะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า 
เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน รายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึง
หมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช ้
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการ
ดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน 

 
3.11 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความ
เป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่า
ดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธี
เสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อให้ได้
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของ
หน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
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3.12 เงินกู้ยืม 
เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัท า

รายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทน (หกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่าย
คืนเพื่อช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้
เล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 
 ต้นทุนการกู้ยืม 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้
เง่ือนไขตอ้งน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือ
สินทรัพยท่ี์จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้าม
ประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจ  าเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้าม
ประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 

รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการน าเงินกูย้ืมท่ีกูม้าโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ไดน้ าไปเป็นรายจ่าย
ของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไปลงทุนเป็นการชัว่คราวก่อน ตอ้งน ามาหักจากตน้ทุนการกูย้ืมท่ีสามารถ
ตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

3.13 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อ

การตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามล าดบั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาด
ไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัย่อย
ด าเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเป็น
งวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน ากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยู่กบัการตีความ และจะตั้ง
ประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากรท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจ านวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐาน
ภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน  
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อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของ

รายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและก าไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผล
บงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมี
ก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 
3.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 
กิจการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษัทมีทั้ ง

โครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 
ส าหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจ านวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มี

ภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มี
สินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้พนกังานทั้งหมดส าหรับการใหบ้ริการจากพนกังานทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
บริษทัจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละ
ขอ้ก าหนดของ พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2530 บริษทัไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มอีก
เม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงก าหนดช าระ 
ส าหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกว่าจะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบ
ก าหนดจ่าย 

ส าหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีไม่ใช่โครงการ
สมทบเงิน ซ่ึงจะก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะ
ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจ  านวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 

หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
โครงการ ภาระผกูพนัน้ีค  านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุล
เงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบก าหนดของหุ้นกูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผูกพนั
โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 
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ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  
 

ภาระผูกพนัระยะยาวอ่ืน 
บริษทัจดัให้มีการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานส าหรับการให้บริการของพนกังานในระยะ

ยาวโดยจ่ายให้แก่พนักงานท่ีท างานกับบริษัทเป็นระยะเวลา 30 ปี ภาระผูกพันน้ีค  านวณโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการ
ผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาด
ของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบก าหนดของ
พนัธบตัรใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผูกพนั บริษทับนัทึกเงินผลประโยชน์พนักงานเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุง
จากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน  

 
3.15 ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสิน (ไม่รวมประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน) จะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่ม
บริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไวอ้นัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษทั
ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และสามารถประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 
3.16 การจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มบริษทั
ในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 

 
3.17 ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง
และอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ใน
อนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
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ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั และข้อสมมติฐาน 
กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ใน

อนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญั
และขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

 
  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 

   ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

   ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น 
และค่าเผือ่ส าหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของ
สินคา้แต่ละชนิด จ านวนค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได ้เม่ือน ามาเปรียบเทียบ
กบัจ านวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มข้ึนจะแสดงเป็น
ค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณ
อายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุาร
ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

   นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
   บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณ
การว่าควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวน
ก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการ
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบั
อตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังาน 

กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้
ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
ในการก าหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุล
เงินเดียวกบัสกลุเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานและมีอายคุรบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลา
ท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
4. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูก
ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับบริษัท
รวมถึงบริษทัท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของ
บริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการบริษทั
ค านึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดแ้ก่ บริษทั โอเชียนโฮลด้ิง จ ากดั 
ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัคิดเป็นอตัราร้อยละ 32.82 ส่วนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 67.18 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 

 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 
 

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

เคร่ืองแกว้ในประเทศจีน 
 บริษทัยอ่ย 

     
บริษทั โอเชียนกลาส เทรดด้ิง อินเดีย จ ากดั  
 

 ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 
   ในประเทศอินเดีย 

 บริษทัยอ่ย 
 

     
บริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชัน่ จ ากดั  วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์  บริษทัยอ่ย 
     
บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวติ จ ากดั  ประกนัชีวิต  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท และมีผู ้

ถือหุน้และกรรมการร่วมกนั 
     
บริษทั โอเชียน พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
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ช่ือกิจการ  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สยามเมลอ์อเดอร์เฮาส์ จ ากดั  จ าหน่ายอุปกรณ์ส านกังาน  
  และวสัดุส้ินเปลือง 

 มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

     
บริษทั กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จ ากดั  ใหบ้ริการทางกฎหมาย  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
     
ผูบ้ริหารส าคญั  

 

 บุ ค คล ท่ี มี อ าน าจและค วาม
รับผิดชอบการวางแผนสั่งการ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิ จ ก ารไ ม่ ว่ าท างต ร งห รื อ
ทางอ้อมทั้ งน้ีรวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
รายการบญัชีระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ี

ตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละประเภทรายการมีดงัน้ี 

ประเภทรายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
ขาย  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ืออุปกรณ์ส านกังาน และวสัดุส้ินเปลือง  ราคาตลาด 
ค่านายหนา้   ตามท่ีตกลงในสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ตามท่ีตกลงในสัญญา 
เงินใหกู้ย้มื  ตามท่ีตกลงในสัญญา 
 
รายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

4.1 รายได้จากการขายสินค้า  
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560  2561  2560 

รายไดจ้ากการขายสินคา้        
 บริษทัยอ่ย -  -  225,196  200,977 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 477  159  477  159 

 477  159  225,673  201,136  
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4.2 การซ้ือสินค้าและบริการ 

(หน่วย:พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560  2561  2560 

การซ้ืออุปกรณ์ส านกังานและวสัดุส้ินเปลือง        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32  120  32  120 
ค่าเช่าและค่าบริการ        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,545  15,694  15,545  15,694 
ค่าบริการทางกฎหมาย        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  -  6  - 
ค่านายหนา้        

บริษทัยอ่ย -  -  8,877  11,765 
ดอกเบ้ียรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  87  50 
 
รายการซ้ือขายสินคา้ท่ีมีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามเง่ือนไขธุรกิจปกติเช่นเดียวกบั

รายการซ้ือขายกบักิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและเป็นไปตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั ค่าบริการท่ีมี
กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 
4.3 ยอดคงเหลือระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 
ลูกหน้ีการคา้        
 บริษทัยอ่ย -  -  17,894  32,115 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 135  47  135  47 
 135  47  18,029  32,162 
        
เจา้หน้ีอ่ืน        
 บริษทัยอ่ย -  -  805  1,341 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,591  723  1,591  723 
 1,591  723  2,396  2,064 
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4.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญัของกจิการ 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561   2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,832  37,053 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,713  1,959 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 34  27 
 รวม 34,579  39,039 

 
4.5 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย -  -  -  2,000 
หกั เงินใหกู้ย้มืท่ีถึงก าหนด 
 ช าระภายใน 1 ปี 

 
- 

  
- 

  
- 

  
(1,000) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -  -  -  1,000 
  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -  -  6,500  - 
 

เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้  าสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั คริสตลั เคลียร์ 
อินโนเวชัน่ จ  ากดั เป็นวงเงินจ านวน 2 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.50 ต่อปี ซ่ึงบริษทั
ไดรั้บช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียครบแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 บริษทัไดท้  าสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะสั้นกบับริษทั คริสตลั เคลียร์ 
อินโนเวชัน่ จ  ากดั เป็นวงเงินจ านวน 10 ลา้นบาท โดยก าหนดอตัราดอกเบ้ีย ตามราคาตลาดบวก
ดว้ยร้อยละ 0.10 และการรับช าระคืนเป็นไปตามท่ีระบุในตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบั 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560  2561  2560 

เงินสดในมือ 457  274  317  261 
เงินฝากกระแสรายวนั 6,450  5,977  4,827  3,224 
เงินฝากออมทรัพย ์ 83,339  73,755  26,905  12,704 
หน่วยลงทุน-กองทุนเปิดตราสารหน้ี -  15,000  -  15,000 
  รวม 90,246  95,006  32,049  31,189 

 
เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามท่ีธนาคารก าหนด 

  มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ค านวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 
ของล าดบัขั้นมูลค่ายติุธรรมตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24.7 

 
6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 
ลูกหน้ีการคา้  - กิจการอ่ืน 197,046  192,638  192,279  192,947 
  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  (หมายเหตุ 4.3) 

 
135 

  
47  18,029  32,162 

 197,181  192,685  210,308  225,109 
เงินทดรองจ่ายล่วงหนา้ 12,915  20,994  12,850  20,922 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 15,025  14,114  14,752  13,890 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 2,307  1,844  2,255  1,781 
 30,247  36,952  29,857  36,593 
 227,428  229,637  240,165  261,702 

 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 วิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 
ไม่เกิน 3 เดือน 196,363  190,723  209,490  223,147 
เกินกวา่ 3 - 6 เดือน 155  177  155  177 
เกินกวา่ 6 - 12 เดือน 244  263  244  263 
เกินกวา่ 12 เดือน 419  1,522  419  1,522 
 รวม 197,181  192,685  210,308  225,109 
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ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 วิเคราะห์ตามอายหุน้ี

ท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560  2561  2560 
ไม่เกิน 3 เดือน 135  47  18,029  32,162 
เกินกวา่ 3 - 6 เดือน -  -  -  - 
เกินกวา่ 6 - 12 เดือน -  -  -  - 
เกินกวา่ 12 เดือน -  -  -  - 
 รวม 135  47  18,029  32,162 

 
7. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 
วตัถุดิบ 95,083  53,179  95,083  53,179 
สินคา้ระหวา่งผลิต 10,069  11,923  10,069  11,923 
สินคา้ส าเร็จรูป 555,432  487,183  552,222  469,312 
สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย 37,152  5,818  37,085  5,810 
อะไหล่ 142,466  138,659  142,466  138,659 
วสัดุส้ินเปลืองและวสัดุหีบห่อ 185,276  179,577  185,276  179,577 
สินคา้ระหวา่งทาง 190  -  190  - 

 1,025,668  876,339  1,022,391  858,460 
หกั  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้

สินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั 
 

(28,165) 
  

(4,040) 
  

(28,165) 
  

(4,040) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 997,503  872,299  994,226  854,420 
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  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ สินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 
ยอดตน้ปี 4,040  3,832  4,040  3,832 
เพิ่มข้ึน  30,878  14,830  30,878  14,830 
ลดลง (6,753)  (14,622)  (6,753)  (14,622) 
ยอดปลายปี 28,165  4,040  28,165  4,040 

 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560  2561  2560 

ค่าเผือ่ (กลบัรายการ) การลดลงของมูลค่าสินคา้ 
 สินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยัท่ีปรับ

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ส าหรับปี 

 
 

24,125 

  
 

208 

  
 

24,125 

  
 

208 
 
8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

รายละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 
   อตัราร้อยละของผูถื้อหุน้ 

 ประเทศท่ีจดทะเบียน  2561  2560 
บริษทั โอเชียนกลาส เทรดด้ิง (เซ่ียงไฮ)้ จ ากดั จีน  100.00  100.00 
บริษทั โอเชียนกลาส เทรดด้ิง อินเดีย จ ากดั อินเดีย  99.99  99.99 
บริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชัน่ จ ากดั ไทย  99.99  99.99 

  
 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   2561  2560 
ตน้ปี   6,000  6,000 
การลงทุนเพิ่มข้ึนระหวา่งปี   -  - 
ปลายปี   6,000  6,000 
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9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

(หน่วย:พนับาท) 
      งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี   จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ านวนท่ีลดลง  โอนเขา้  ผลต่างการแปลงค่า  ยอดตามบญัชี  
 ณ วนัท่ี 1      (โอนออก)  งบการเงิน  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม 2561          ธนัวาคม 2561 
ราคาประเมิน            
ท่ีดิน            
 - ราคาทุนเดิม 21,920  -  -  -  -  21,920 
 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 657,510  -  -  -  -  657,510 
รวมท่ีดิน - ราคาประเมิน 679,430  -  -  -  -  679,430 
ราคาทุน            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 513,880  -  (1,429)  114,416  -  626,867 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 3,531,651  10,920  (198,692)  41,630  (1)  3,385,508 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 109,495  2,514  (5,774)  882  (76)  107,041 
ยานพาหนะ 11,453  -  (3,420)  -  -  8,033 
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้งและงาน 
 ระหวา่งก่อสร้าง 

 
41,393 

  
253,268 

  
- 

  
(156,928) 

  
- 

  
137,733 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 4,207,872  266,702  (209,315)  -  (77)  4,265,182 
  รวม 4,887,302          4,944,612 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (403,418)  (12,943)  1,430  -  -  (414,931) 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ (2,587,550)  (131,236)  188,607  -  1  (2,530,178) 
เคร่ืองตกแต่ง  ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน (96,667)  (6,147)  5,750  -  45  (97,019) 
ยานพาหนะ (8,804)  (755)  3,419  -  -  (6,140) 
  รวม (3,096,439)  (151,081)  199,206  -  46  (3,048,268) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  1,790,863          1,896,344 

(หน่วย:พนับาท) 
      งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี   จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ านวนท่ีลดลง  โอนเขา้  ผลต่างการแปลงค่า  ยอดตามบญัชี  
 ณ วนัท่ี 1      (โอนออก)  งบการเงิน  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม 2560          ธนัวาคม 2560 
ราคาประเมิน            
ท่ีดิน            
 - ราคาทุนเดิม 21,920  -  -  -  -  21,920 
 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 440,535  216,975  -  -  -  657,510 
รวมท่ีดิน - ราคาประเมิน 462,455  216,975  -  -  -  679,430 
ราคาทุน            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 497,137  -  -  16,743  -  513,880 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 3,484,240  14,470  (16,524)  49,465  -  3,531,651 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 114,949  3,245  (9,721)  1,047  (25)  109,495 
ยานพาหนะ 14,348  2,524  (5,419)  -  -  11,453 
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้งและงาน 
 ระหวา่งก่อสร้าง 

 
32,975 

  
75,673 

  
- 

  
(67,255) 

  
- 

  
41,393 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 4,143,649  95,912  (31,664)  -  (25)  4,207,872 
  รวม 4,606,104          4,887,302 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (391,928)  (11,490)  -  -  -  (403,418) 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ (2,462,916)  (139,553)  14,919  -  -  (2,587,550) 
เคร่ืองตกแต่ง  ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน (98,842)  (7,555)  9,715  -  15  (96,667) 
ยานพาหนะ (13,281)  (906)  5,383  -  -  (8,804) 
  รวม (2,966,967)  (159,504)  30,017  -  15  (3,096,439) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  1,639,137          1,790,863 
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(หน่วย:พนับาท) 

      งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดตามบญัชี   จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ านวนท่ีลดลง  โอนเขา้  ยอดตามบญัชี  
 ณ วนัท่ี 1      (โอนออก)  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม 2561        ธนัวาคม 2561 
ราคาประเมิน          
ท่ีดิน          
 - ราคาทุนเดิม  21,920  -  -  -   21,920 
 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 657,510  -  -  -  657,510 
รวมท่ีดิน - ราคาประเมิน 679,430  -  -  -  679,430 
ราคาทุน          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 513,880  -  (1,429)  114,416  626,867 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 3,531,650  10,920  (198,692)  41,630  3,385,508 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 108,237  2,500  (5,766)  882  105,853 
ยานพาหนะ 11,453  -  (3,420)  -  8,033 
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้งและงาน 
 ระหวา่งก่อสร้าง 

 
41,393 

  
253,268 

  
- 

  
(156,928) 

  
137,733 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 4,206,613  266,688  (209,307)  -  4,263,994 
  รวม 4,886,043        4,943,424 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (403,418)  (12,943)  1,430  -  (414,931) 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ (2,587,550)  (131,235)  188,606  -  (2,530,179) 
เคร่ืองตกแต่ง  ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน (96,037)  (5,895)  5,743  -  (96,189) 
ยานพาหนะ (8,804)  (755)  3,419  -  (6,140) 
  รวม (3,095,809)  (150,828)  199,198  -  (3,047,439) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  1,790,234        1,895,985 

(หน่วย:พนับาท) 
      งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดตามบญัชี   จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ านวนท่ีลดลง  โอนเขา้  ยอดตามบญัชี  
 ณ วนัท่ี 1      (โอนออก)  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม 2560        ธนัวาคม 2560 
ราคาประเมิน          
ท่ีดิน          
 - ราคาทุนเดิม 21,920  -  -  -   21,920 
 - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 440,535  216,975  -  -  657,510 
รวมท่ีดิน - ราคาประเมิน 462,455  216,975  -  -  679,430 
ราคาทุน          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 497,137  -  -  16,743  513,880 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 3,484,239  14,470  (16,524)  49,465  3,531,650 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 114,062  2,800  (9,672)  1,047  108,237 
ยานพาหนะ 14,348  2,524  (5,419)  -  11,453 
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้งและงาน 
 ระหวา่งก่อสร้าง 

 
32,975 

  
75,673 

  
- 

  
(67,255) 

  
41,393 

รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 4,142,761  95,467  (31,615)  -  4,206,613 
  รวม 4,605,216        4,886,043 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (391,928)  (11,490)  -  -  (403,418) 
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ (2,462,916)  (139,553)  14,919  -  (2,587,550) 
เคร่ืองตกแต่ง  ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน (98,329)  (7,376)  9,668  -  (96,037) 
ยานพาหนะ (13,281)  (906)  5,383  -  (8,804) 
  รวม (2,966,454)  (159,325)  29,970  -  (3,095,809) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  1,638,762        1,790,234 
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อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 มีจ านวน 1,960.97 ลา้นบาท (2560 : 1,831.48 ลา้นบาท) 

เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2560 บริษทัไดป้ระเมินราคาท่ีดินใหม่ โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ (บริษทั          
เบรนทโ์จ โคเซนส์ คอนซลัต้ิง จ ากดั) บริษทับนัทึกท่ีดินดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
จ านวน 679 ลา้นบาท ซ่ึงท่ีดินมีราคาทุนเดิม 22 ลา้นบาท และมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 657 
ลา้นบาท มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าน้ี ไดม้าจากวิธีเปรียบเทียบกบัขอ้มูลตลาด
ในการวดัมูลค่ายติุธรรม โดยน าราคาขายของท่ีดินท่ีเปรียบเทียบกนัไดใ้นบริเวณใกลเ้คียงกนัมาปรับปรุง
ดว้ยความแตกต่างของคุณสมบติัส าคญั เช่น ขนาดของอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงถือเป็นการจดัล าดบัชั้นของ
การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ตามการอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24.7 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง มีราคาตามบญัชีสุทธิ
จ านวน 872 ลา้นบาท และจ านวน 771 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปจดจ านองเพ่ือเป็นหลกัประกนัการกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

ในปี 2561 บริษทัไดบ้นัทึกดอกเบ้ียเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยจ์  านวน 0.50 ลา้นบาท 
ตน้ทุนการกูย้ืมน้ีเป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป โดยค านวณจากอตัราการ
ตั้งข้ึนเป็นทุน ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของเงินกูท้ ั้งส้ินท่ีกูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปใน
อตัราร้อยละ 1.96 ต่อปี 

 
10. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  

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

มกราคม 2561 
 เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ 

(โอนออก) 
 ผลต่างการแปลงค่า

งบการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ราคาทุน            
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 68,813  2,266  -  3,000  (52)  74,027 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 1,205  2,476  -  (3,000)  -  681 
         รวม 70,018  4,742  -  -  (52)  74,708 
หกั ตดัจ าหน่ายสะสม (51,586)  (3,877)  -  -  23  (55,440) 
สุทธิ 18,432          19,268 

 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2560 
 เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ 

(โอนออก) 
 ผลต่างการแปลงค่า

งบการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
ราคาทุน            
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 67,465  1,470  (1,181)  1,078  (19)  68,813 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง -  2,283  -  (1,078)  -  1,205 
         รวม 67,465  3,753  (1,181)  -  (19)  70,018 
หกั ตดัจ าหน่ายสะสม (49,099)  (3,673)  1,181  -  5  (51,586) 
สุทธิ 18,366          18,432 
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(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดตามบญัชี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2561 
 เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ 

(โอนออก) 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 67,912  2,266  -  3,000  73,178 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 1,205  2,138  -  (3,000)  343 
         รวม 69,117  4,404  -  -  73,521 
หกั ตดัจ าหน่ายสะสม (51,313)  (3,638)  -  -  (54,951) 
สุทธิ 17,804        18,570 

 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดตามบญัชี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2560 
 เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ 

(โอนออก) 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 67,189  826  (1,181)  1,078  67,912 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง -  2,283  -  (1,078)  1,205 
         รวม 67,189  3,109  (1,181)  -  69,117 
หกั ตดัจ าหน่ายสะสม (48,911)  (3,583)  1,181  -  (51,313) 
สุทธิ 18,278        17,804 

 
11. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้
ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราว
ตามวิธีหน้ีสินโดยบริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 และบริษทัยอ่ยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 - 30.9 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560  2561  2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,320  39,829  30,185  37,181 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (228,458)  (224,197)  (228,458)  (224,197) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ (195,138)  (184,368)  (198,273)  (187,016) 
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 สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีไดแ้สดงใน
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 

                                                                                                              (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2561 

 ในงบก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จ 

 ในงบก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ สินคา้เคล่ือนไหวชา้และ

ลา้สมยั 
 

808 
  

4,825 
  

- 
  

5,633 
ส ารองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 20,640  (1,030)  -  19,610 
ขาดทุนทางภาษี 15,733  (10,791)  -  4,942 
ส่วนลดการขายคา้งจ่าย 2,648  487  -  3,135 

     รวม 39,829  (6,509)  -  33,320 
        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ค่าเส่ือมราคาทางบญัชีต ่ากวา่ค่าเส่ือมราคาทางภาษี (92,695)  (4,261)  -  (96,956) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (131,502)  -  -  (131,502) 

     รวม (224,197)  (4,261)  -  (228,458) 
สุทธิ (184,368)  (10,770)  -  (195,138) 

 
                                                                                                              (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั  
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2561 

 ในงบก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จ 

 ในงบก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ สินคา้เคล่ือนไหวชา้และ

ลา้สมยั 808 
  

4,825 
  

- 
  

5,633 
ส ารองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 20,640  (1,030)  -  19,610 
ขาดทุนทางภาษี 15,733  (10,791)  -  4,942 

     รวม 37,181  (6,996)  -  30,185 
        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ค่าเส่ือมราคาทางบญัชีต ่ากวา่ค่าเส่ือมราคาทางภาษี (92,695)  (4,261)  -  (96,956) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (131,502)  -  -  (131,502) 

     รวม (224,197)  (4,261)  -  (228,458) 
สุทธิ (187,016)  (11,257)  -  (198,273) 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีจะรับรู้ก็ต่อเม่ือมีความเป็นไป

ไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัจะไดใ้ชผ้ลประโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน   
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 585,000  110,000 
รวม 585,000  110,000 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศเป็นสกุล

เงินบาท เงินกูย้มืดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.90 - 2.20 
ต่อปี (2560 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.90 - 1.95 ต่อปี)  

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากมี
ระยะเวลาครบก าหนดท่ีสั้น ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของล าดบัขั้นมูลค่ายติุธรรมตามท่ีอธิบายไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24.7 

 
13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560  2561  2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 153,584  153,961  153,584  157,539 
เจา้หน้ีอ่ืน      - กิจการอ่ืน 68,686  69,474  45,556  46,981 

          - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
                     (หมายเหตุ 4.3) 

 
1,591 

  
723 

  
2,396 

  
2,064 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 19,297  28,774  17,250  11,492 
ค่าพลงังานคา้งจ่าย 8,086  11,925  8,086  11,925 
ค่านายหนา้และส่วนลดคา้งจ่าย 9,215  6,506  9,215  6,506 
เงินเดือนและโบนสัคา้งจ่าย 29,755  33,074  29,001  32,067 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 30,459  35,146  27,811  23,793 

 รวม 320,673  339,583  292,899  292,367 
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14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินยกมาตน้ปี 426,213  647,553 
จ่ายช าระคืน (240,840)  (221,340) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินคงเหลือปลายปี 185,373  426,213 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 182,340  190,840 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดช าระเกินหน่ึงปี 3,033  235,373 

 
 ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกูย้มืระยะยาว ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560 

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 182,340  190,840 
ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,033  235,373 
 185,373  426,213 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินประกอบดว้ย 
1) วงเงินกูย้มืจ  านวน 535 ลา้นบาท 
  เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 บริษทัไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ง

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

  เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ท าสัญญาเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อนช าระหน้ีใน
จ านวนเงินตน้ท่ีจ่ายช าระคืนเป็นรายเดือนและขยายระยะเวลาช าระหน้ีเงินกูโ้ดยให้ช าระคืนให้เสร็จส้ิน
ภายในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2564 

  เม่ือเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัไดท้  าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู ้โดยเปล่ียนแปลงจ านวน
เงินตน้ท่ีจ่ายช าระคืนเป็นรายเดือนเพิ่มข้ึน โดยใหช้ าระคืนใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนตุลาคม 2563 
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  เม่ือเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัไดท้  าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู ้โดยเปล่ียนแปลงจ านวน
เงินตน้ท่ีจ่ายช าระคืนเป็นรายเดือนเพิ่มข้ึน โดยใหช้ าระคืนใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน 2562 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ  านวนเงินกูผ้กูพนัตามสญัญาเงินกูย้มืมีมูลค่าคงคา้งจ านวน 174 ลา้น
บาท ( 2560 : 344 ลา้นบาท) 

 
2) วงเงินกูย้มืจ านวน 250 ลา้นบาท 
  เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 บริษทัไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ง

เดียวกบั 1) ในสกุลเงินบาทโดยมีวงเงินกูย้ืมจ านวน 250 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลา 5 
ปี นับตั้ งแต่วนัเบิกเงินกู้คร้ังแรกโดยตอ้งช าระให้เสร็จส้ินภายในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
ระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินตน้ในปีแรก ส่วนในปีท่ี 2 - 5 บริษทัตอ้งจ่ายช าระคืนเงินตน้เป็นราย
เดือน ส่วนดอกเบ้ียช าระเป็นรายเดือนโดยมีดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราร้อยละคงท่ี  

  เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ท าสัญญาเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อนช าระหน้ีใน
จ านวนเงินตน้ท่ีจ่ายช าระคืนเป็นรายเดือนและขยายระยะเวลาช าระหน้ีเงินกูโ้ดยใหช้ าระคืนให้เสร็จส้ิน
ภายในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

  เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทได้ท าขอ้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ โดยเปล่ียนแปลง
จ านวนเงินตน้ท่ีจ่ายช าระคืนเป็นรายเดือนเพิ่มข้ึน โดยใหช้ าระคืนใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนธนัวาคม 2561 

  เม่ือเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัไดท้  าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู ้โดยเปล่ียนแปลงจ านวน
เงินตน้ท่ีจ่ายช าระคืนเป็นรายเดือนเพิ่มข้ึน โดยใหช้ าระคืนใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกรกฎาคม 2561 

  บริษทัไดช้ าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียครบแลว้เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2561 (2560 : จ านวน
เงินกูผ้กูพนัตามสญัญาเงินกูย้มืมีมูลค่าคงคา้งจ านวน 62 ลา้นบาท) 

 
3) วงเงินกูย้มืจ  านวน 23 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้  าสญัญากูย้มืเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศอีกแห่งหน่ึง
ในสกุลเงินบาทโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนและด าเนินงานอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน
โรงงาน มีวงเงินกู้ยืมจ านวน 23 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดังกล่าวมีเง่ือนไขการเบิกเงินกูย้ืมภายในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 บริษทัตอ้งจ่ายช าระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสรวม 16 งวด งวดแรกช าระในวนัท าการ
สุดทา้ยของเดือนธนัวาคม 2559 ส่วนดอกเบ้ียช าระเป็นรายเดือน โดยช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียใหเ้สร็จ
ส้ินในเดือนท่ี 54 นบัแต่เดือนท่ีมีการรับเงินกูห้รือไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีท าสัญญาแลว้แต่ระยะเวลาใด
จะถึงก าหนดก่อน โดยมีดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราร้อยละคงท่ี ทั้งน้ี บริษทัไดเ้บิกใชเ้งิน
กูย้มืดงักล่าวตามเง่ือนไข เป็นจ านวน 19 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ  านวนเงินกูผ้กูพนัตามสัญญาเงินกูย้มืมีมูลค่าคงคา้งจ านวน 7 ลา้นบาท  
( 2560 : 12 ลา้นบาท) 
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4) วงเงินกูย้มืจ  านวน 12 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 บริษทัได้ท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ง

เดียวกบั 3) ในสกุลเงินบาทโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอนุรักษพ์ลงังาน
ตามเง่ือนไขของโครงการท่ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานก าหนด มีวงเงินกูย้ืมจ านวน 
12 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีเง่ือนไขการเบิกเงินกูย้ืมภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และมีก าหนดช าระ
คืนภายในระยะเวลา 5 ปี โดยตอ้งช าระให้เสร็จส้ินภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัตอ้งจ่ายช าระคืน
เงินตน้เป็นรายไตรมาส ส่วนดอกเบ้ียช าระเป็นรายเดือน โดยมีดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายุ
สญัญาเงินกูย้มื ทั้งน้ี บริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืดงักล่าวตามเง่ือนไข เป็นจ านวน 12 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ  านวนเงินกูผ้กูพนัตามสัญญาเงินกูย้มืมีมูลค่าคงคา้งจ านวน 5 ลา้นบาท 
( 2560 : 8 ลา้นบาท) 

เงินกูย้ืมระยะยาวตาม 1) และ 2) มีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ราคาตามบญัชีสุทธิจ านวน 872 ลา้น
บาท ( 2560 : 771 ลา้นบาท) (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9) เป็นหลกัประกนั และมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบั
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกูย้มื 

 
 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560 

เงินกู้ยืมระยะยาว    
อตัราคงท่ี 5,372  8,452 
อตัราลอยตวั 180,001  417,761 
 185,373  426,213 

 
  อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

 ร้อยละ (ต่อปี) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560 

เงินกูย้มืระยะยาว 3.50 ถึง 4.25  3.50 ถึง 4.25 
 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั มีมูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัราคา

ตามบญัชี ส่วนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีมูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบั
ราคาตามบญัชี เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัของเงินกูย้มืท่ีมีก าหนดระยะเวลาช าระคืนใกลเ้คียงกบัเงิน
กูย้ืมของกลุ่มบริษทั มีอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีระบุตามสัญญา  ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมอยู่ใน
ระดบัท่ี 2 ของล าดบัขั้นมูลค่ายติุธรรมตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24.7 
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15.  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ดงัน้ี 
  งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560 
 ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 103,201  95,301 
ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ียปีปัจจุบนั 15,244  10,360 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายจริง (20,393)  (7,160) 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  4,700 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานปลายปี 98,052  103,201 

  
 ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 12,832  8,227 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 2,412  2,133 
รวม 15,244  10,360 

 
   ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 ร้อยละ 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560 
อตัราคิดลด 2.34  2.34 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.00  5.00 

 อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  0.00 - 16.00 
(จ าแนกตามช่วงอาย)ุ 

 0.00 - 16.00 
(จ าแนกตามช่วงอาย)ุ 

 อตัราการมรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย 
พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย 
พ.ศ. 2560 
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   การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
    ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน

 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (7,642)  8,655 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 8,269  (7,424) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  (8,129)  4,856 
อตัราการมรณะ 355  (353) 

 
   การวเิคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุทีก่ าหนดไว้ 

   (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560 
ภายใน 1 ปี 7,373  13,495 
เกินกวา่ 1 ปี - 5 ปี 58,245  67,033 
เกินกวา่ 5 ปี 425,715  550,402 
 รวม 491,333  630,930 

 
 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุม้ครอง
แรงงาน ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยก าหนดอตัราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดยหาก
กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึน
ประมาณ 3.20 ลา้นบาท และท าใหก้ าไรสุทธิลดลงประมาณ 2.56 ลา้นบาท 
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16.  ส ารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 2535 บริษทัตอ้งส ารองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของ

ก าไรสุทธิหลงัจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน ส ารองน้ีไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

 
17. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
  17.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
         ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย  

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560  2561  2560 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 5,660  4,557  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 10,770  13,050  11,257  15,309 
 รวม 16,430  17,607  11,257  15,309 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของ 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน : 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 
 

- 
 

 
(939) 

 
 

- 
 

 
(939) 

ผลก าไรจากการตีราคาท่ีดินใหม่ -  43,394  -  43,394 
 รวม -  42,455  -  42,455 
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17.2 การกระทบยอดระหวา่งจ านวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
 จ านวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี 40,887    83,586   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 8,502  20-30.9  17,429  20 - 30.9 
ผลขาดทุนสุทธิทางภาษีตดัจ าหน่าย 6,815  16.67  -  - 
รายการกระทบยอด 1,113  2.72  178  0.21 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 16,430  40.18  17,607  21.06 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560 
 จ านวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี 22,336    76,458   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 4,467  20.00  15,292  20.00 
ผลขาดทุนสุทธิทางภาษีตดัจ าหน่าย 6,815  30.51  -  - 
รายการกระทบยอด (25)  (0.11)  17  0.02 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 11,257  50.40  15,309  20.02 

 
18. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้
เสียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อ
หุน้ การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.74:1 และ 0.62:1 
ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินเฉพาะบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.73:1 
และ 0.60:1 ตามล าดบั 
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19. เงินปันผลจ่าย 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติ

อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 1.55 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 33.06 
ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานส าหรับปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 2.22 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 47.35 
ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

 
20. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีถือในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ซ่ึงมีจ านวน 21,330,715 หุ้น กลุ่ม
บริษทัไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินและสญัญาอ่ืนท่ีก่อหุน้สามญัเทียบเท่า  

 
21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใช้จ่ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังต่อไปน้ีได้จดัประเภทตาม
ลกัษณะ ซ่ึงรวมไวใ้นก าไรก่อนภาษีเงินได ้

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (80,049)  87,584  (94,651)  97,317 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 433,065  559,619  433,065  559,619 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 541,328  536,120  517,864  513,063 
ค่าพลงังาน 404,614  330,475  404,565  330,436 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 154,958  163,177  154,466  162,908 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 122,044  124,961  121,790  124,827 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 414,247  281,174  375,679  229,155 
 1,990,207  2,083,110  1,912,778  2,017,325 

 
22. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั และจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีลาออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบใหก้บั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นจ านวนเงิน 11.63 ลา้นบาท และ 11.72 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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23. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
กิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองแกว้ส าหรับใชบ้นโต๊ะอาหารส าหรับตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยเ์ดียวกนั กิจการมีเพียงหน่ึงส่วนงานท่ีรายงานคือ โรงผลิต ส่วน
งานท่ีรายงานอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซ่ึงถูกสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน คือกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานเพื่อการจดัสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานใชก้ าไรจากการด าเนินงานในการพิจารณาผลการ
ด าเนินงาน 

ยอดขายทางภูมิศาสตร์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560  2561  2560 

ขายในประเทศ 526,078  540,768  525,766  540,696 
ขายต่างประเทศ 1,494,554  1,606,873  1,398,915  1,535,101 
                 รวม 2,020,632  2,147,641  1,924,681  2,075,797 

 
24. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 24.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด 

(รวมถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน
อตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียง
ดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียง
โดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ี
ท าใหเ้สียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้กลุ่ม
บริษทัจึงใชเ้คร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน  

การจดัการความเส่ียงด าเนินงานโดยส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัเป็นไปตามนโยบายท่ี
อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัจะช้ีประเด็น ประเมิน และ
ป้องกันความเส่ียงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันท างานอย่างใกลชิ้ดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ 
ภายในกลุ่มบริษทั คณะกรรมการจดัการความเส่ียงจะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความ
เส่ียงและนโยบายท่ี เก่ียวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงนโยบายส าหรับความเส่ียงท่ี
เฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงการให้สินเช่ือ การใชต้ราสารทั้งท่ีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงิน
และการลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 
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 24.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัด าเนินงานระหวา่งประเทศจึงยอ่มมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศซ่ึงเกิดจากสกุลเงินท่ีหลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

กิจการในกลุ่มบริษัทใช้สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยมีคู่สัญญาเป็นส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนงาน
บริหารเงินของกลุ่มบริษทัรับผิดชอบในการป้องกนัความเส่ียงของฐานะสุทธิในแต่ละสกุลเงินโดย
ใชส้ญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้โดยมีคู่สญัญาเป็นสถาบนัการเงิน 

 
  สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

  กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวน
ของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึง
ครบก าหนดไม่เกิน 6 เดือน ดงัน้ี 

(หน่วย:ลา้นบาท) 
 มูลค่ายติุธรรม 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2561  2560 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
1.73 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (32.19 - 33.21 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) 55.71   
1.68 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (32.28 - 33.17 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) 54.31   
2.40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (32.54 - 33.43 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา)   78.28 
2.32 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (32.45 - 33.33 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา)   75.16 

 
24.3 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
อัตราดอกเบ้ียในตลาด ธุรกรรมทั้ งหมดท่ีใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบ้ียต้องได้รับอนุมัติจาก
ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินก่อนเขา้ท ารายการ กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยท่ี์ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียอยา่งมี
นยัส าคญั 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินกู้ยืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ีย 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยู่
ในระดบัต ่า 

รายงานประจําป 2561

115



 

 
 

24.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ กลุ่มบริษัทมี

นโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้เช่ือมัน่ไดว้่าไดข้ายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสม โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายจ ากดัวงเงินการท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอยา่ง
เหมาะสม 

 
24.5 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

การจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอยา่งรอบคอบหมายถึงการด ารงไวซ่ึ้งเงินสดและหลกัทรัพย์
ท่ีมีตลาดรองรับอย่างเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอและความสามารถในการ
บริหารความเส่ียง ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัตั้งเป้าหมายจะด ารงความยืดหยุ่นในการระดม
เงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือให้มีความเพียงพอ เน่ืองจากลกัษณะปกติทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัมี
กระแสเงินสดเขา้ออกเป็นจ านวนเงินค่อนขา้งสูง 

 
24.6 การบัญชีส าหรับอนุพนัธ์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงส่วนมากจะประกอบด้วย
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว จะถูกบนัทึกดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม และจะมีการปรับมูลค่าให้แสดงในมูลค่ายุติธรรมใหม่ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไร
หรือขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน   

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดแ้ก่ราคาตลาดของเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ ณ วนัท่ีรายงาน ซ่ึงราคาดังกล่าวได้แสดงมูลค่าปัจจุบันของ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ 

 
24.7 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

การวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณ
มูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 
1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค  านวณ
มาจากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถ
สงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 
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มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 
ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืน เจา้หน้ี

การคา้และเจา้หน้ีระยะสั้นอ่ืน มูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบก าหนดท่ีสั้น 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัมีมูลค่าใกลเ้คียง

กับราคาตามบัญชี ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมีมูลค่ามูลค่า
ยุติธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ี
สถาบนัการเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชบ้ริการเสนอให้กบัเงินกูย้ืมท่ีมีก าหนดระยะเวลาช าระคืนใกลเ้คียงกบั
เงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัมีอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีระบุตามสญัญา  

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีเปิดสถานะ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 เป็นสินทรัพย์สุทธิจ านวน  1.60 ล้านบาท (2560 : เป็นสินทรัพย์สุทธิจ านวน  0.86           
ลา้นบาท) 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ก าหนดโดยใชอ้ตัราตลาดของ
แต่ละสญัญาท่ีค านวณโดยสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน ไดแ้ก่ สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าก าหนดโดยใชอ้ตัราตลาดซ่ึงสะทอ้นความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัท่ีค  านวณ
โดยสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน การวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมินมูลค่าน้ีใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ีสังเกตุไดท่ี้มีอยู่และอา้งอิงจากประมาณการ
ของกิจการเองมาใชน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลระดบัท่ี 2 

 
25.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560  มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมข้ึน  การไดม้า  การแปลงค่า  ผลต่างจาก  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม 2561      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  อตัราแลกเปล่ียน  การแปลงคา่  ธนัวาคม 2561 

           งบการเงิน   
              

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 110,000  475,000  -  -  -  -  585,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 426,213  (240,840)  -  -  -  -  185,373 

รวม 536,213  234,160  -  -  -  -  770,373 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมข้ึน  การไดม้า  การแปลงค่า  ผลต่างจาก  ณ วนัท่ี 31 
 มกราคม 2560      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  อตัราแลกเปล่ียน  การแปลงคา่  ธนัวาคม 2560 

           งบการเงิน   
              

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 125,000   (15,000)  -  -  -  -  110,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 647,553  (221,340)  -  -  -  -  426,213 

รวม 772,553  (236,340)  -  -  -  -  536,213 
 
*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
26.1 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณทีีก่ลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

26.1.1 กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกไดเ้พื่อการเช่าอาคาร ส านกังานพร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวก อุปกรณ์ส านักงาน และยานพาหนะ ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้ง
จ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกไดมี้ดงัน้ี  

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 
ไม่เกิน 1 ปี 20,087  20,470  17,710  19,402 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 10,998  15,193  10,015  15,193 
 รวม 31,085  35,663  27,725  34,595 
 

 26.1.2 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการท าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ มีระยะเวลาของสัญญา 7 ปี บริษทั
ตอ้งช าระค่าใชก๊้าซธรรมชาติ และค่าใชท่้อเป็นรายเดือนในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
 

26.2 หนังสือค า้ประกนัจากธนาคาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดใ้ห้สถาบนั

การเงินในประเทศออกหนังสือสัญญาค ้าประกนัการขายสินคา้และการใชไ้ฟฟ้าเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
23.49 ลา้นบาท (2560 : 23.49 ลา้นบาท) 

 
26.3 ภาระผูกพนัฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัฝ่ายทุนจากการซ้ือ เค ร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 71.38 ลา้นบาท (2560 : 119.41  ลา้นบาท) 

 
27.    มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่และมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใช ้ 
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่  

โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2562 เป็นตน้ไป มีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เห ตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย
และการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มี
ความ เก่ี ยวข้อ งอย่าง เฉพ าะ เจาะจงกับ
กิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู ้
เช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึน
ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก
การร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
และการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ข้อจ ากัด สินท รัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี  ส าห รับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 
2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
ส าหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 
 (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

โดยมีผลบงัคบัใชถื้อปฏิบติักบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 มีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุน

สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 19 
 

เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตรา
สารทุน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้จะ
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

 
28. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 

รายงานประจําป 2561
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Management’s Discussion and Analysis

Business Overview
In 2018, Ocean Glass Public Company Limited a nd its subsidiaries (“the Company”) reported consolidated 

revenues of Baht 2,031.10 million, decreased by 6.26 % compared to last year.  Total sales were Baht 2,020.63 million, 
decreased by 5.91% due to the economic trade wars that effected global market.  The export customers were affected 
from currency exchange fluctuations and causing to slower sales to the countries that have suffered the most such as 
India, Pakistan, Iran, Indonesia, and many more.  However, the Company continues to expand the distribution in other 
potential countries of Africa, Americas, and APAC.  

For domestic market, substitute products from importers got flooded as strong Thai Baht made overall imports 
cheaper causing intense price competition and resulted into slower sales in B2B as well.  

Adopting to the changing consumer behavior where consumers are transitioning to apply technology for their 
purchases, the Company is expanding its distribution to online channels in both domestic and international markets 
through various direct and indirect online partners. Thus far, consumer’s feedback have been on the positive site.

The Company gross profits stand at 31.43%, down from 34.90% due to foreign exchange fluctuations and the 
increase in energy costs.  Total expenses were Baht 1,990.21 million, decreased by 4.46% and net profits reported at 
Baht 24.46 million, a decrease of 62.93% compared to 2017. Final earnings per share resulted at Baht 1.15.

Total Revenues
2018

(Million Baht)
2017

(Million Baht)
Change

(%)

Sales 2,020.63 2,147.64 (5.91)

       - Domestic Sales 526.08 540.77 (2.72)

       - Export Sales 1,494.55 1,606.87 (6.99)
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Statement of Comprehensive Income
2018

(Million Baht)
2017

(Million Baht)
Change

(%)
Sales 2,020.63 2,147.64 (5.91)

Foreign exchange gain (loss) 6.67 7.63 (12.65)

Other income 3.80 11.42 (66.77)

Total revenues 2,031.10 2,166.69 (6.26)

Cost of goods sold 1,385.47 1,398.20 (0.91)

Temporary shutdown expenses 75.92 159.15 (52.29)

Allowance for the decline in value of inventory 32.63 19.35 68.57

Selling expenses 357.68 385.33 (7.18)

Administrative expenses 118.99 97.01 22.66

Finance costs 19.52 24.07 (18.90)

Total expenses 1,990.21 2,083.11 (4.46)

Profit before income tax expense 40.89 83.58 (51.08)

Income tax expense 16.43 17.60 (6.68)

Profit for the year 24.46 65.98 (62.93)

Other comprehensive income(loss) for the year, net of tax (1.13) 169.56 (100.66)

Total comprehensive income for the year 23.33 235.54 (90.09)

Basic earnings per share (Baht) 1.15 3.09 (62.93)

- Gain from foreign exchange
Gain from foreign exchange hedging was Baht 6.67 million.  Other income from sales of scraps and mold suppliers 

were Baht 3.80 million.

- Cost of goods sold
Total cost of goods sold presented at Baht 1,385.47 million decreased by 0.91% from last year, which was in line 

with the decrement of sales value. However, unit cost of product was increased due to the increment of energy cost.  

- Temporary shutdown expenses
Shutdown expenses presented at Baht 75.92 million, decreased by 52.29% from last year.  Comprised of shutdown 

for cold repair Furnace A amounted Baht 25.91 million and shutdown for inventories management amounted Baht 
50.01 million.  

- Allowance for the decline in value of inventory
The Company presented allowance for the decline in value of inventory separated from cost of goods sold in the 

amount of Baht 32.63 million, increased by 68.57% from last year, due to allowance for the decline in value of obsolete 
and long-aged finished products.
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- Selling and administrative expenses
Selling expenses presented at Baht 357.68 million decreased by 7.18% from last year, due to the controlling of 

operating expenses.  Administrative expenses presented at Baht 118.99 million, increased by 22.66% due to write off 
obsolete assets and employee expenses.  

- Expenses from research & development, and innovation
In compliance to NSTDA’s guideline, the Company reported research and development, and innovation expenses 

at Baht 1.19 million.   

- Finance costs
Finance costs presented at Baht 19.52 million, decreased by 18.90% due to the repayments of long-term loans.

- Other comprehensive income (loss) for the year, net of tax
Other comprehensive loss presented at Baht 1.13 million, decreased Baht 170.69 million from the last year due to 

the recording of gain on land revaluation amounted Baht 173.58 million and the recording loss on re-measurement of 
employee benefit obligation amounted Baht 3.76 million.

Statements of Financial Position as at December 31, 2018
 
 

2018
(Million Baht)

2017
(Million Baht)

Change
(%)

Current Assets 1,336.01 1,230.25 8.60

Non-Current Assets 1,929.91 1,822.28 5.91

Total Assets 3,265.92 3,052.53 6.99

Current Liabilities 1,093.45 644.10 69.76

Non-Current Liabilities 299.36 525.59 (43.04)

Total Liabilities 1,392.81 1,169.69 19.08

Total Shareholders’ Equity 1,873.11 1,882.84 (0.52)

Total Liabilities and Shareholders’ Equity 3,265.92 3,052.53 6.99

• Total Assets
As of 31 December 2018, total assets presented at Baht 3,265.92 million, increased by 6.99% as following details.
- The decrease of cash and cash equivalent amounted Baht 4.76 million or 5.01% due to manage cash inflow from 

operations to support investment in assets and repayments of long-term loans, and dividend payment during 
the year.

- The increase in inventory, by 14.35%, from raw material and inventory reserved.
- The decrease of value added tax receivables amounted Baht 11.34 million or 38.48% due to receiving value 

added tax refund from the Revenue Department for the year.
- The increase of net property, plant and equipment amounted Baht 105.48 million or 5.89%, due to investment in 

new warehouse construction and installation of new machine, including cold repair furnace A.
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• Total Liabilities
As of 31 December 2018, total liabilities presented at Baht 1,392.81 million, increased by 19.08%, from net of cash 

received from short-term loans and repayment of long-term loans.

• Total Shareholders’ Equity
Total equity presented at Baht 1,873.11 million, decreased by 0.52% from last year, due to net profit for the year 

net with dividend payment during the year.

Financial Ratio Analysis
Profitability Ratio Unit Jan – Dec 2018 Jan – Dec 2017

Gross Profit Margin (%) 31.43 34.90

Operating Profit Margin (%) 2.47 4.13

Net Profit Margin (%) 1.20 3.05

Return on equity (%) 1.30 3.69

Basic earnings per Share Baht/Share 1.15 3.09
Efficiency Ratio Unit Jan – Dec 2018 Jan – Dec 2017

Return on Assets (%) 1.91 3.54
Liquidity Ratio Unit 31 Dec 2018 31 Dec 2017

Current Ratio Times 1.22 1.91

Quick Ratio Times 0.29 0.50

Average Collection Period Days 35 33

Inventory Days Days 141 140

Accounts Payable Days Days 43 43

Cash Cycle Days 133 130
Leverage & Financial Policy Unit 31 Dec 2018 31 Dec 2017

Debt to Equity Ratio Times 0.74 0.62

Interest Coverage Ratio Times 11.03 11.25

Debt Service Coverage Ratio Times 0.21 1.38

According to the liquidity ratio and financial leverage policy, the analysis showed that the Company still has liquidity 
and sufficient cash for interest payment and other financial obligations.  Moreover, the Company was able to maintain 
debt to equity ratio according to the restriction of long-term loans from local financial institutions.
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General Information

Company Name Ocean Glass Public Company Limited

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

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

Registration No. 0107536000153

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

Paid-Up Capital 213,307,150 Baht, Common share 21,330,715 at Baht 10 par 

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

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

Factory  365-365/1 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, 
Tambol Praksa, Amphur Muang, Samutprakarn 10280
Tel +66 (0) 2324 0422-4, 2324 0191-2
Facsimile +66 (0) 2324 0420

Showroom Asoke (Ocean Shop)
175 Sukhumvit 21 Road,
North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110
Tel: +66 (0) 2661 6556 Ext. 371, 449
Facsimile +66 (0) 2258 0484
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Subsidiaries that the Company directly holds more than 10%
As of 31 December 2018 

Company/Address Type of 
Business

Registered 
Capital

Shares 
Type

Number 
of 

issued 
shares

Paid-up 
capital

Shares holding

Number 
of Shares

%
Shares

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

Importer and 
Distributor 
of Ocean 
Glass’s

Products

USD
150,000

Common 
Share

5,636 USD
150,000

5,636 100.00

Ocean Glass Trading
India Private Limited
574 Third Floor,
Main Road, Chirag Delhi,
New Delhi, India 110017
Tel : +91 (11) 4183 4111  

Business
engagement 
as permitted 
by laws of 

India

INR
500,000

Common 
Share

50,000 INR 
500,000

49,999 99.99

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

Research 
and Product 
Development

Baht
100,000 

Common 
Share

20,000 Baht
100,000

19,998 99.99
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Nature of Business

1. Policy and Business Overview 
Ocean Glass Public Company Limited was established in 1979 with the registered capital of 100 million Baht. The 

objective is to manufacture and sell dining table glassware under investment promotion from Board of Investment (BOI) 
in an early stage of business operation. In 1993, the Company was transformed into a public company and listed in the 
Stock Exchange of Thailand. Presently, the Company’s registered capital is 500 Million Baht, with paid-up registered 
capital of 213.31 million Baht.

The Company’s main business is manufacturing and selling of dining table glassware worldwide over 90 countries 
under Ocean trademarks for soda-lime glassware, and Lucaris trademark for premium level of lead-free crystal glass. 
The Company aims for production of high quality glass designed to respond for customer demands of both design-
printed and clear glass products with modern production technology and machineries. 

For marketing and sales, the customer targets are classified into three groups, including customer group in food 
and beverage business (Food Service), retail customer group that purchases for household use (Retail), and institute 
customer group that uses glassware as premium (B2B). The Company sells its products both in local market and 
through export worldwide.

Vision, Mission, Core Value, and Business Strategies 
The Board of Directors formulates vision, mission and core value of the organization for determination of united 

direction and target. Vision is the determinant of highest expectation vision. Mission is the practice adhered by the 
organization in business operation. Core value is the mutual principle applied by the executives and employees for 
operation to achieve target.

Strategy Determination 
In determining strategy, the Company considers on the business operation opportunity, marketing competition, and 

business environment both in domestic and abroad, as well as the aspect of risk in various areas. In each year, the 
executive will apply the said factors to support the preparation of business plan and strategy to be consistent with the 
Company’s vision as well as pillars 1) brand building 2) develop customers channel 3) operational excellence 4) build 
people capability & employee engagement and propose to the Board of Directors for consideration and approval.   The 
Company adopted Balanced Scorecard method by applying four perspectives 1) financial perspective 2) customer 
perspective 3) internal business process perspective 4) learning and growth perspective.  In addition, the Company 
defines Key Performance Indicator of each business unit to be aligned with the performance management based on 
the strategy and business plan. 
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In 2018, the Board of Directors determined the following strategic plan in order to laying a solid foundation for the 
business growth and profitability.  

1. Strengthening brands awareness through marketing activities and understanding customer insights
2. Expanding distribution channel in the core and extended market and online channel 
3. Simplifying and improving process in order to become operationally efficiency  
4. Continuing working on new business opportunities through innovations 
5. Building people and distributor capability 

Significant Changes and Developments
Year 1985 Production capacity was expanded to 57 million pieces per year.

Year 1987 The Company has been acquired for Thai Industrial Standards No. 603-2529 from Thai Industrial 
Standards Institute and awarded for the Best Factory in Bangpoo Industrial Estate from Industrial Estate 
Authority of Thailand.

Year 1991  Production capacity was expanded to 79.5 million pieces per year. 

Year 1993 The Company was transformed into a public company to be listed in the Stock Exchange of Thailand and 
joined venture with Toyo Sasaki Glass Co., Ltd. to establish Ocean Sasaki Glass Co., Ltd. for manufacture 
of stem glassware for wine type beverage in the amount of 250 million Baht of registered capital with 
90% of the Company’s shareholding proportion.

Year 1997  The Company bought Ocean Sasaki Glass Co., Ltd.’s shares for capital increase for 10 million shares, 
resulting in 92.86% of the Company’s shareholding in its subsidiaries.

Year 1998 The Company and its subsidiaries changed fuel from LPG gas and fuel oil to be natural gas and became 
successful for “four color” printing technique development that can print virtual image on glass.

Year 2001  The Company has been certified by ISO 9001 Standard Quality. 

Year 2002  The Company has been certified by TIS. 18001 Standard.

Year 2004 The Company has been transferred for the entire business of Ocean Sasaki Glass Co., Ltd. in order to 
enhance the management efficiency and reduce operating cost through buying 2.50 million shares of 
Ocean Sasaki Glass Co., Ltd. from Toyo Sasaki Glass Co., Ltd. and has issued ordinary shares of the 
Company for 630,715 shares for selling to Toyo Sasaki Glass Co., Ltd. 

Year 2005   The Company expanded production capacity to 150 million pieces per year and has been awarded for 
G-Mark Award in “Time Series” product from Japan. 

Year 2006  The Company has started to expand production capacity to 166 million pieces per year by approving 
the investment for an additional furnace and two sets of production lines for manufacture of lead-free 
crystal glassware (crystalline) to be distributed both domestic and export. The Company has established 
a subsidiary, Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd., in Shanghai, Republic of China, with registered 
capital of USD 150,000 whereas the Company has held 100% of investment fund so as to be the expansion 
channel of its businesses and marketing activity operations in Republic of China.

Year 2007  The Company started construction of lead-free crystal (crystalline) factory. 

Year 2008  The Company preceded the construction of lead-free crystal glassware (crystalline) factory and completed 
the installation of the first set of machineries in the first quarter and started the production in the fourth 
quarter.
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Year 2009  New brand name of Lucaris for lead-free crystal glassware (crystalline) was launched in the market in 
premium level in the fourth quarter. 

Year 2010  The second set of lead-free crystal glassware (crystalline) production machine was completed for 
installation in the third quarter; and it was started for production in the fourth quarter.

Year 2011 The statistics of sales volume was achieved for Baht 2,000 million.

Year 2013 The listed company established a subsidiary company, Ocean Glass Trading India Private Limited, 
located in New Delhi, India.

Year 2014 The Company transferred INR 499,990 of investment fund on 20 February 2014 to its subsidiary, Ocean 
Glass Trading India Private Limited, India, to be used as registered capital.

Year 2015 The Company established Research and Development for products innovation

Year 2016 The Company established a subsidiary, Crystal Clear Innovation on 31 August 2016 with registered 
capital 100,000 Baht for the purpose of research and product development.

Year 2017 LUCARIS Desire Collection with Aerlumer signature won the China Good Design Award.

Year 2018 LUCARIS Desire Collection, winning iF Design Award 2018, Germany.  The Award was recognized 
worldwide as an arbiter of the good quality design.

Group Structure of the Company and its subsidiaries

Ocean Glass Public Company Limited has commenced the business engagement of manufacture and distribution 
of glassware for use on dining table since 1979. Later, in 2006, the Company registered to establish Ocean Glass 
Trading (Shanghai) Co., Ltd. for business engagement in import and distribution of Ocean Glass products in Republic 
of China.  In 2013, the Company registered to establish Ocean Glass Trading India Private Limited in New Delhi, India 
for expansion of distribution channel and market development. In 2016, the Company registered to establish Crystal 
Clear Innovation Co., Ltd. in Thailand for research and product development.

99.99%100% 99.99%

Ocean Glass Public Company Limited

Ocean Glass Trading
(Shanghai) Co., Ltd.

Ocean Glass Trading India
Private Limited

Crystal Clear Innovation
Co., Ltd.
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2. Business Operations
Our Products

All of the Company’s products are glassware for use on dining table.  The products are manufactured through 
hi-technology, quality, and modern design, proper for use with distinct and beautiful colorful printing designs.  As a 
result, our products are needed in the markets. The Company has been certified in accordance with ISO 9001:2008, 
OHSAS18001:2007, TIS 18001:1999 and TIS 603-2546 standards. 

Glassware products of the Company are distributed under Ocean trademarks for soda lime glassware and Lucaris 
trademark for lead-free crystalline glassware in premium level. Such trademarks have been widely accepted by the 
customers with quality equal to work market leaders. The products are distributed directly and through both abroad 
and local distributor networks.

The Company’s products are classified into 3 types in accordance with production 
process as follows.

1)  Blownware: long cylinder or rectangular shape feature with thin wall glassware produced by Press & Blow  
Process e.g. glass and storage jar; 

2)  Pressware: round and flat glassware with handle or other shapes with thick wall glassware produced by Press 
Process e.g. plate, bowl, saucer, ashtray, vase, beer mug, etc. 

3)  Stemware: glassware with high stem for holding without handle produced by Glass Blow & Blow and Press 
Process. 

Marketing and Competition
The Company sells glassware products both in domestic and export to foreign countries worldwide under Ocean, 

Ocean Professional, and Lucaris with 3 groups of main customers as follows.
1.  Food Service or the customer that run beverage and food service business such as hotel and restaurant, etc.
2.  Retail or the customer that runs retail business such as retail stores
3.  Business to Business (B2B) or the customers that are companies, shops or governmental agencies using the 

Company’s products for sales promotion or gift such as  beverage companies and banks

The Company sells through the distributors of the Company for domestic markets and the Company sells through 
local distributors of those countries for foreign markets. In addition, the Company starts its online business through 
various direct and indirect online partners.

Competitive in the Industry
In the past year, domestic market still confronted with substitute products from importers.  Thai Baht appreciation 

against US dollar allowed domestic trader import substitution products in competitive price. For export market, economic 
volatility from the Trade War created oversupply and foreign exchange fluctuation.  

Despite an unfavorable economic environment, the Company continued to expand distribution channel through the 
potential emerging markets.  In 2018, proportion of export sales was 74% and domestic sales was 26%.   Adopting 
to the changing consumer behavior where consumers are transitioning to apply technology for their purchases, the 
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Company is expanding its distribution to online channels in both domestic and international markets. Thus far, consumer’s 
feedback have been on the positive site.

Presently, Ocean is the top awareness of glassware brand among target consumers, hotels, and restaurants in 
Thailand, Vietnam, and India.  For Lucaris, the brand is the no. 1 awareness of crystal glassware brand among target 
wine consumers in Thailand and being the top three awareness of crystal glassware brand in China and India. 

Production for sales
The Company’s factory is located at Bangpoo Industrial Estate, Samut Prakarn Province on the area of 82-2-11.5 rais. 

At present, the main machineries are 3 glass furnaces, 12 sets of glass forming machine and glass oven (production lines).
The 3rd furnace and the 12th glass-forming machine were finished for installation and started actual production in 2010.  
Total production capacity as of 31 December 2018 is as follows.

2018 2017 2016 2015 2014

Actual Capacity (Ton) 54,087 50,154 51,944 54,052 54,102

Actual Capacity (Mil Pieces) 132 123 126 128 111

Remark

There was some shutdown for machine maintenance and inventory management.

Raw Materials 
The main raw materials of the Company are small quartz, limestone and glass scraps which can be procured from 

foreign and domestic raw material sources without shortage. The Company has continuously procured other important 
raw materials and chemicals such as soda ash from domestic distributor in several countries through execution in 
accordance with general procurement standard. 

Environmental Impact  
The Company emphasizes and adheres as the policy in high quality manufacture and work safety with minimum 

negative environmental effect. Therefore, the executives have supported all level of employees to comply with ISO 
9001:2008 Quality Standard including the application of OHSAS 18001:2007 occupational health and safety standard 
system in the entire organization.

In addition, the Company aims to the excellence of product manufacture and service provision and operates with 
concern and care in environmental and natural conservation under below operations of the Company.

• Abatement of air pollution and sewage in all production processes
• Decrease in usage, increase in recycle and use in other purposes as well as loss management 
• Focus on safety of all employees in every establishment of the Company

The Company was certified ISO 14001 Environmental Management System Standard on February 9, 2016.
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3. Risk Factors
Foreign Exchange Rate Fluctuation Risk

The Company has exported products for sales in foreign counties. The revenue incomes mostly are foreign currency.  
As a result, fluctuation in foreign exchange is directly affected to the Company’s turnover. The Company has managed 
risk in order to reduce such effect by using forward contracts to reduce its exposure to currency fluctuations. 

Liquidity Risk
The Company sells and procures production under condition of cash and credit. The credit facility obligation has been 

granted from financial institutions both short-term for working capital and long-term credits used for production capacity 
expansion and fixed asset procurements. However, the risk from inability to allocate sufficient working capital and debts 
payment has been in low level, since the Company can maintain sufficient level of cash and cash equivalents to provide 
production resources and other operations. In addition, the Company can managed account receivable and maintain 
sufficient credit facility to support business operations.

Credit Risk 
The Company sells products under credit conditions both in domestic and foreign customers.  Hence, it has been 

risky for failure of payment to the Company in accordance with agreed conditions. The Company monitors such risks 
by determining credit policy and regular review and analysis customer’s financial status in order to ensure that the 
customers have healthy financial status, security deposit of the customers for credit facility limit in case of high risk 
customers. The Company manages to get L/C from Customers in case if their financial status has potentially high risk. 

Risk from Change in Interest Rate
The Company’s business operations have been independent of changes in market interest rate.  All interest rate and 

derivative transactions are subject to the approval of the Chief Financial Officer.   Therefore, the Company’s interest rate 
risk has been in low level.

The Company has exposed to interest rate risk from loan with interest rate. However, the interest rates for most of financial 
liabilities have been the interest rates which have been adjusted to be increased and decreased based on market rate, or fixed 
interest rates which are similar to the current market rate. Therefore, the Company’s interest rate risk has been in low level.

 Production Risk  
Most of raw materials used in production have been supplied by the Company from local raw material sources and 

import agencies. The last raw material prices have varied in controllable level. However, due to high energy required for glass 
production, the increase in energy cost particularly natural gas and liquefied petroleum gas cost has directly affected production 
cost. The Company has realized on such impact and then mechanization and efficiency improvement have been continuously 
planned with emphasis on energy saving process in each production procedure, defect quantity reduction as well as product 
manufacture to be consistent with quality standard expected by the Company.   In addition, the imports of the machinery spare 
parts and components have been mostly required from foreign manufacturers. The Company’s continuous development in 
knowledge and skill of technicians and engineers can make equipment and machineries usable in full capacity and longer 
usability duration extension. 
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Corporate Governance
4. Shareholder Structure
Top 10 major shareholders as appeared in the registration book as of December 28, 2018

No. Name No.of Share % 

1 Ocean Holding Co., Ltd. 7,000,000 32.82 

2 Mr. Kirati Assakul and Spouse 2,076,330 9.73 

3 Mr. Virayudh Assakul and Spouse 1,632,131 7.65 

4 Toyo-Sasaki Glass Co.,Ltd. 630,715 2.96 

5 Mrs. Nusara Banyatpiyaphod 517,613 2.43 

6 Mr. Surapol Assakul 245,218 1.15 

7 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS 97,700 0.45 

8 Mr. Naputt Assakul 94,239 0.44 

9 Mrs. Varattaya Assakul 75,460 0.35

10 Ms. Sudarat Witayatankorn 32,800 0.15 

The majority shareholder, Ocean Holding Co., Ltd. has 7,000,000 shares or 32.82%. The Assakul family group has hold the 
majority shareholding of Ocean Holding Co., Ltd., of 9,492,792 shares or 62.45% of paid up capital. The Group main business 
is life insurance and real estate development.

Dividend Policy
In consideration for dividend payment, the Company will take into account for the earnings and long-term return on equity 

to Shareholders.  The dividend payment will be made in accordance with the Articles of Association No.45, determined that 
dividends shall not be paid other than out of profits.  If the Company still has an accumulated loss, no dividends shall be distributed.  

The Board of Directors may pay interim dividends to the Shareholders from time to time if the Board believes that the profits 
of the Company justify such payment.  After the dividends paid, such dividend payment shall be reported to the Shareholders 
at the next meeting.  

The dividend payments of the Company in the past 5 years are as follows.
Operating results

for the year
Net Profit (Loss)

Per Share (Baht/Share)
Dividend Per Share

(Baht)
Dividend Payout Ratio 

(%)

2014 2.20 1.10 50

2015 6.26 3.13 50

2016 4.43 2.22 50

2017 3.09 1.55 50

2018* 1.15 0.57 50
*Note : Annual dividend payment is subjected to the approval from Shareholders’ Meeting.  
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5. Management Structure
Management Structure of the Company consists of Board of Directors, Audit Committee, and Nomination and 

Remuneration Committee.  The Executive Management will oversee main functional lines which are 1) Customer and 
Channel Development 2) Manufacturing 3) Finance & Accounting and Information Technology 4) Human Resources.

Board of Directors
The Board of Directors comprises of 9 directors comprised of 1 Executive Director, 3 Directors, and 5 Independent 

Directors that are more than half of the entire Board.

As of December 31, 2018, the Board of Directors consisted of following person.

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

2. Mr. Kirati Assakul Director 

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

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

5. Mr. Tatchapol Poshyanonda Independent Director 
Audit Committee Member

6. Mr. Chaipranin Visudhipol Independent Director 
Audit Committee Member

7. Mr. Matthew Kichodhan Independent Director

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

9. Ms. Jariya Sangchaiya1 Managing Director

1  As the Board of Directors’ Meeting No. 3/2018, dated 21 March 2018, resolved to appoint Ms. Jariya Sangchaiya as Managing Director replacement Mr. Silparat Wattanakasert

who resigned on 1 October 2017.  

Authority and Responsibilities of the Board of Directors
Mr. Kirati Assakul, Mr. Chakri Chanruangvanich, Mr. Naputt Assakul, Ms. Jariya Sangchaiya two out of four jointly 

sign and affix the Company’s seal. 

The Company clearly divides roles, duties and responsibilities between the Board and the Executive, and determines 
authorities and responsibilities in the Criteria of Corporate Governance according to the Principle of the Company’s 
Corporate Governance. The Board of Directors is responsible for shareholders. Each director is considered as the 
representative of all shareholders and must maintain independence of governance on the Company’s operation for 
benefits of all shareholders and stakeholders.
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The Board of Directors has appointed Managing Director to operate the business according to approved strategies.  
The authority, duties and responsibilities of the Board include:
1. Determining and approving the vision, mission, values, business ethics, direction and policies of the Company 

for sustained and balanced benefits of all stakeholders in general, and for continuous value creation for 
shareholders in particular.

2. Overseeing that the Company is managed with the highest integrity, in the best interest of its business, in 
accordance with applicable laws and regulations, and consistent with the objectives of the Company, the 
Articles of Association, and the resolutions of shareholders meetings.

3. Reviewing and approving major strategies and budgets proposed by management.
4. Ensuring an effective internal control system and an appropriate risk management framework.
5. Ensuring an effective audit system for implementation by both internal and external auditors.
6. Reviewing and approving quarterly and annual financial reports for public disclosure.
7. Supervising management to ensure it performs its responsibilities in an effective manner, under a manageable 

level of risk, within the framework of good corporate governance, and without any conflict of interest. Management 
shall present regular reports to the Board.

8. Reviewing and approving management succession plans and remuneration policy. 

Board of Directors’ Meeting
Board of Directors has set up monthly meeting and special meeting to consider a significant issue.  The Company 

Secretary will schedule the meeting and inform the Board in the last meeting at end of the year.  Agenda of the meeting 
will be determined in advance before the meeting.  Monthly business performance will be set as regular meeting agenda.  
In the year 2018, the Board of Directors held 12 meetings. For sub-committee meeting, there were 4 meetings for Audit 
Committee and 3 meetings for Nomination and Remuneration Committee.  For the year 2019, the Board of Directors 
will have 1 special meeting to consider on long-term strategy.  

In Board of Directors’ Meeting, the Company Secretary will send the invitation letter, meeting agenda and supporting 
documentation at least 5 days in advance so that the Board had adequate time to study the information. In each meeting, 
Chairman of the Board performed Chairman of the Meeting. In case that Chairman of the Board absent in the meeting 
or could not perform duty, a director who attended the meeting will be selected to preside the Meeting.

In consideration on different issues in accordance with meeting agenda, Chairman of the Meeting allocated sufficient 
time in the meeting and gave the opportunity for directors to freely express their opinions in different issues. The 
meeting resolution should adhere majority votes provided that a director has one vote unless that director has stakes 
in any issues is not entitled to vote in that issue. In case of equal vote, Chairman of Meeting votes more vote to be the 
casting vote. Moreover, the Board of Directors gives precedence to management on conflict of interest provided that 
reporting of security holding issue as well as reporting for stake holding of directors and executives in the Board of 
Directors’ Meeting.

In each meeting, the Company Secretary performs duty in preparing minutes of the meeting and collect approved 
minutes at the Office of the Company Secretary including meeting documentation for reference.  
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Meeting attendance of Directors for the year 2018
Board of Directors Board of 

Directors 
Meeting

Audit 
Committee 
Meeting

Nomination and 
Remuneration 
Committee 
Meeting

Shareholders 
Meeting No. 39

1. Mr. Chakri Chanruangvanich 9/12 - 3/3 1/1
2. Mr. Kirati Assakul 11/12 - - 1/1

3. Mr. Woragan Xuto 11/12 4/4 - 1/1

4. Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark 9/12 3/4 3/3 1/1

5. Mr. Tatchapol Poshyanonda 10/12 3/4 - 1/1

6. Mr. Chaipranin Visudhipol 10/12 3/4 - 1/1

7. Mr. Matthew Kichodhan 7/12 - - -

8. Mr. Naputt Assakul 10/12 - 3/3 1/1

9. Ms. Jariya Sangchaiya2 8/9 - - 1/1

2  Appointed as director on 21 March 2018

Changes in Shareholdings of Directors
Directors As of

January 1, 2018
(Shares)

Trading
during the year

(Shares)

As of
December 31, 2018

(Shares)
1. Mr. Chakri Chanruangvanich - - -

2. Mr. Kirati Assakul 2,076,330 - 2,076,330

3. Mr. Woragan Xuto - - -

4. Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark - - -

5. Mr. Tatchapol Poshyanonda - - -

6. Mr. Chaipranin Visudhipol - - -

7. Mr. Matthew Kichodhan - - -

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

9. Ms. Jariya Sangchaiya - - -
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The Executive Management

As of December 31, 2018, the Management of the Company consisted of 4 executives as follows.  
 1. Ms. Jariya Sangchaiya  Managing Director 
 2. Mrs. Yada Andaris  Executive Director - Human Resources
 3. Mr. Uday Verma   Executive Director – Customer & Channel Development 
 4. Mr. Sathien Srisaikham  Executive Director – Finance & Accounting and Information Technology

The Executive Committee
The Executive Management “Executive Committee” has set up monthly meeting and special meeting with the 

managers in order to assess market situation and competitive environment in the industry.  In 2018, the Executive 
Management held 12 meetings and 1 special meeting with the managers.

In addition, the Board of Directors has assigned the Executive Committee to be Risk Management Committee in order 
to consider the quarterly risk management report by ensuring that the corporate risks have been effectively managed.  

Board of Directors

Nomination and Renumeration
Committee

Audit Committee

Managing Director

Human ResourcesFinance and Accounting 
Information Technology

Customer and Channel 
Development

Manufacturing

Executive Committee
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Changes in Shareholdings of Directors
Executives Management As of

January 1, 2018
(Shares)

Trading
during the year

(Shares)

As of
December 31, 2018

(Shares)
1. Ms. Jariya Sangchaiya - - -

2. Mrs. Yada Andaris - - -

3. Mr. Uday Verma - - -

4. Mr. Sathien Srisaikham - - -

Company Secretary
The Board of Directors resolved the appointment of Mrs. Rakdee Pakdeechumpol as Company Secretary.  The 

responsibility is to organize Board of Directors, Subcommittees, and Shareholders’ Meeting as well as prepare the 
Minutes of Meetings, Annual Registration Statement (56-1), Annual Report (56-2), and other information as required 
law. The Company Secretary is the person who specialized in the company secretary work in accordance with law, 
rule and regulation and good corporate governance principle. The Company Secretary has been trained for several 
courses from Thai Institute of Directors. 

Remuneration of Director and Executive
The remuneration of director is in line with the principle and policy determined and agreed by the Board of Directors 

in accordance with the responsibility of each director and in consistence with the Company’s overall operation, financial 
status, and business operation strategy. Nomination and Remuneration Committee shall consider and propose proper 
remuneration to the Board of Directors for consideration on proposal to the Shareholders’ Meeting for approval.  

For the executive’s remuneration, the Company’s consideration process for appropriate remuneration applies 
remuneration values of the companies in the same industry and similar size as well as the Company’s turnover and 
operating performance for consideration.
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Remuneration of Director and Subcommittee
1. Monetary Remuneration
 1.1 Monthly Remuneration 

In 2018, Monthly Remuneration for 9 Directors was amounted Baht 6,372,000. Details are as follows. 

Director Position Board of 
Director
(Bt.)

Audit
Committee

(Bt.)

Nomination 
and 

Remuneration 
Committee

(Bt.)

Total
(Bt.)

1. Mr. Chakri Chanruangvanich Chairman 936,000 - 129,600 1,065,600

2. Mr. Kirati Assakul Director 520,000 - - 520,000

3.  Mr. Woragan Xuto Independent Director 520,000 291,200 - 811,200

4. Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark Independent Director 520,000 208,000 181,600 909,600

5. Mr. Tatchapol Poshyanonda Independent Director 520,000 208,000 - 728,000

6. Mr. Chaipranin Visudhipol Independent Director 520,000 208,000 - 728,000

7. Mr. Matthew Kichodhan Independent Director 520,000 - - 520,000

8. Mr. Naputt Assakul Director 520,000 - 129,600 649,600

9. Ms. Jariya Sangchaiya Managing Director
(Mar – Dec 2018)

440,000 - - 440,000

 1.2 Bonus remuneration 
As approved by the Shareholder, AGM No. 39, the Company paid bonus remuneration to the Board 

totaling Baht 480,000.   
 1.3 Benefit  -None-

2.  Other Remunerations –None- 

Remuneration of the Executives
1. Monetary Remuneration
In 2018, monetary remuneration consisted of salaries, transportations, travel-telephone allowances, and annual 

bonus to 4 executives (2 executives resigned during the year), totaling Baht 25,106,400.

2. Other Remunerations
  2.1 Provident Fund

The Company provides provident fund to the executives at 3 – 5% contribution rate while the executives 
self-contribute for another 3-5%. In 2018, the Company contributed provident fund to 4 executives, totaling 
Baht 948,635.
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Personnel
As of 31 December 2018, total employees of the Company have been 711 people, consisting of 176 people from 

customer and channel distribution sales and other supportive functions, while 535 people were production team.  In 
2018, the Company paid remuneration to total employees for Baht 378,015,853 consisting of salary, overtime, cost of 
livings, allowances, and other supportive remuneration based on job functional, transportation and traveling-telephone 
allowance for Managers, annual bonus with special rewards, social security and provident fund contribution for non-
executive employees.

Employee Development Policy
With corporate purpose is to provide life’s pleasures with high quality glassware and therefore, we truly believe in 

giving our employees the opportunities to shape up “A Career with Life’s Pleasure” for their own while working with us.

The employees are offered careers of their choices with development and learning opportunities for them to contribute 
and grow to their full potential, together with our brands and people that drive our sustainable business growth.

The Company believed that the employees are the most valuable resources of the Company and then ongoing training 
and development have been arranged for employees to have essential skills for operation and customer satisfaction. 

The Company has been confident on opportunity giving in employment, fair and equal treatment to employees 
and proper compensation. Each job position opens widely for employee who has potentially growth and development. 

In 2018, the company provided training and development courses to improve job functional skills, individual 
capabilities, and enhance the understanding of core values and corporate culture.  There were 4 types of training and 
development courses as follows.

1. Leadership Skills     10 Programs, Totaling 19 Courses
2. General Skills    22 Programs, Totaling 39 Courses
3. Functional Skills     18 Programs, Totaling 21 Courses
4. Build Culture & Enhance Engagement  2 Programs, Totaling 4 Courses  

In addition, the Company also supported employees outside training course, totaling 46 courses.
For the year 2018, there were 596 out of 658 employees (information as of 31 December 2018, excluded resigned 

and retired employees during the year)  attended training and development courses, equivalent to 26.4 hrs./person/year.  

The Company agrees and gives precedence to the employee variety and adheres in equality principal, employment and 
promotion of the employee who performs in accordance with the business intention of the Company. The job positing deemed 
as proper by the Company should be available for the qualification of each person without consideration on race, nationality, 
skin color, religious belief, gender, age, marital status or other status protected by law. The Company shall not employ anyone 
whose age is under the criteria required by law. In addition, the Company shall not strictly use unwilling labor or illegal labor.

142

Ocean Glass Public Company Limited



The Company emphasizes and respects in individual difference.  We assure fairs and equal opportunity to the 
employees and provide working environment without bias and discrimination treatment as well as any threat or harassment.

Human Resources Management Policy of the Company is consistent with intention and lawful provision. The 
Company regards that it is the responsibility that must oversee all employees to be aware of law and regulation related 
to their own jobs.  All employees are entitled to complain, petition or report about personal infringement or human right, 
harassment or threat, affliction, or unfair act arisen with themselves or other persons. The issue shall be informed to their 
subordinates or human resources management office. The Company will investigate the informed circumstance right 
away and will suddenly handle and correct that action.  The Company confirms that it will protect the individual who is 
the proper reporter, and the informed information is kept as secret without effect toward job, reputation or employment.

6. Corporate Governance
Corporate Governance Policy

The Company has determined corporate governance policy referring from the principle of good corporate governance 
for listed company in accordance with the guideline required by the Stock Exchange of Thailand.  It has prepared 
“Corporate Governance based on Good Governance” as a guideline for main adherence of the Board, executives 
and employees in business operation with management by honesty, compliance with relevant rules and regulations. 
The Company runs the business in accordance with the guideline agreed by the shareholders that is legitimate and 
in line with the Company’s regulation under the framework of good ethics with common intention in fair, correct and 
effective operating governance of the management toward all parties of stakeholders. In addition, the Company has 
also determined Business Code of Conduct for executives and employees’ adherences. This code of conduct is 
determined from standard and responsibility as the basis of the Company’s ideology such as quality, honesty and good 
faith, opportunity giving, respect and   honor to each other. 

Compliance in Good Corporate Governance Principle
(1) Shareholders’ Rights

The Company respects each group and each shareholder’s right through support, encouragement and 
facilitation to shareholders in order to be granted for basic right based on relevant law and criteria such as right 
of freely buying, selling and transfer of security, acquisition of profit  sharing, meeting attendance of shareholders, 
and freely opinion expression in the meeting. The Company grants shareholder’s right in proposal of meeting 
agenda, nomination of candidate to be selected as director, and prior-submission of query as required by 
the Company through website http://www.oceanglass.com/th/investor_info03.html and the Stock Exchange of 
Thailand news channel at http://www.set.or.th/th/index.html. 

In the Shareholders’ Meeting, the Company organizes the meeting using uncomplicated and easy method for 
facilitation to shareholders. The shareholders are entitled to attend the Shareholders’ Meeting every time that is held and 
the Company shall send the Invitation to Meeting together with meeting documentation prior-meeting date in advance as 
determined by criteria. Such documents include details of meeting agenda and opinion of the Board in various agenda 
for shareholders’ considerations prior meeting date. 
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All shareholders are entitled to attend the Shareholders’ Meeting for voting and if it is the shareholder’s intention, 
it may assign the representative to attend the meeting or may vest the right of meeting attendance to the Company’s 
independent director as his or her proxy and vote as desired. For voting, each share is equal to one vote and every 
share has equal right. 

The Company’s shareholders can register for meeting attendance for 2 hours prior-meeting schedule. The 
Chairman of the Meeting carries out the Meeting in order of agenda informed in the Meeting Appointment Letter 
and gives the opportunity to shareholders for fully interrogation and opinion expression on various issues in each 
agenda. In addition, one or more shareholders holding shares amounting to not less than ten percent of the total 
number of shares sold may submit a written request to the Board of Directors for calling an extraordinary general 
meeting at any time, but the subjects and reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request.  
The Company shall record the minutes of the meeting for shareholders and regulators reviews all the times.  
In 2018, the Company received 97 scores in AGM assessment program, held by Thai Investors Association,
Thai Listed Companies Association, and Securities and Exchange Commissions of Thailand.  

(2) Equally Treated Shareholders
The Company respects the shareholders’ rights and treats all shareholders equally in accordance with law 

and requirement of the Stock Exchange of Thailand. Anyhow, besides maintenance of the shareholders’ equal 
rights as disclosed in Clause (1) for Shareholders’ Right, the Company defines regulation for use of internal 
information in order to wrongfully prevent exploitation from the Company’s information to himself or herself or 
others, possibly affecting the movement of security trading price and causing damage to shareholder.

2.1 Insider Information Guideline
The Board determines the written practical guideline for prevention on use of inside information as the 

part of the code of business conduct of the Company and communicates it for observance by everyone in the 
organization. Warning letter for prohibition on performing the purchase-sale-transfer transaction of the Company’s 
securities according to the practical guideline for governance on use of inside information shall be given to the 
directors, executives, company secretary, manager level employees, and personnel in all levels in Accounting 
and Finance Department.

2.0.1 Not allow to purchase-sale-transfer of the Company’s securities in seven (7) days prior to the important 
resolution date of the Board until the date of disclosure to public or the Board’s resolution date in the 
event of non-disclosure to public. 

2.0.2 Not allow to purchase-sale-transfer of the Company’s securities in thirty (30) days until the disclosure 
date of the financial statements to public.

The Company’s Directors and the Executives Management shall report the change in security holding to 
the Board of Directors and Securities and Exchange Commission in accordance with Section 59 and Section 
275 of Securities and Exchange Act B.E. 2535 and the securities that spouse and children who have been 
immature possess according to the criteria of the Stock Exchange of Thailand. In addition, the directors and 
the executives must stake holding report for themselves or people concerned with the Company which are the 
interests related to business management of the Company or its subsidiaries in accordance with Section 89/14 
of Securities and Exchange Act.
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2.2. Prevention of Conflict of Interests
The requirement on prevention not to have conflict of interests has been regarded by the Company as its 

responsibility. Therefore, the guideline for prevention of action which is or seems to be the Company’s conflict of 
interests has been defined to be one of the Company’s Business Code of Conduct. The Board of Directors has 
granted the authority to Audit Committee to be the auditor and reviewer and to express the opinion in related 
items particularly in the matter of price and selling condition that must be fair when the transaction is done with 
outsiders.

(3) Role of Stakeholders
The Company mainly runs the business with responsibility and concerns on the benefits of all parties of 

stakeholders. For indication of the intention on this issue, the Company has assigned the Board of Directors to 
define fair protection and supervision system for benefits of all stakeholders and control to have compliance in 
accordance with determined system.

The Company’s Business Code of Conduct has been made for the Board of Directors, all executives and 
employees for acknowledgement and practical adherence as well as distributed to the employees to be used as 
the operating guideline. In part of the related other aspects, the Company has communicated to its employees 
via newsletter and intranet. Anyhow, the Company has assigned Human Resources Management Division to 
perform and oversee the employees to comply with Business Code of Conduct and Corporate Governance 
periodically reporting to the Board in order to assure that all levels of employees strictly comply with code of 
conduct of the Company and Corporate Governance.

The Company has determined the guideline for compliance with Corporate Governance as follows.
• Shareholders the Company aims at honest business operation by consideration on growth and profit in long 

run in order to build maximum value to the Company and its shareholders. 
• Customers the Company gives high precedence to customer satisfaction by offering premium products and 

services at proper prices.
•  Business Partners the Company treats with business partners according to business condition and strictly 

complies with contract with consideration on equality and honesty in business operation as well as honest 
mutual benefits. 

•  Competitors the Company adheres and complies with the framework of acceptable and fair business competition 
rule without use of method that is contrary to ethics in order to win or destroy the competitors.

 The Company respects to intellectual property by aiming at prevention and protection of intellectual property 
owned by the Company to be use without permission; and also respects to intellectual property of other 
person by determining practical guideline for patent, copyright and trademark registration as part of Manual 
of Product Development Procedure. 

•  Creditors the Company strictly maintains and complies with condition and agreement as made with the 
creditors.

•  Employee the Company aware on the importance of its employees as the valued resources, the Company 
therefore determines code of conduct in human resource area as part of code of conduct of the Company’s 
business engagement.   
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Training and Development Policy, The Company always arranges training so that its employees shall 
accumulate new knowledge and skill in working to be consistent with the current rapid changing business. In 
each year, the employees should be trained in not less than 6 hours/person/year in average.

Quality, Occupational Health, Safety and Environment Policy, The Company develops quality management 
system, occupational health and safety management system, and environmental management system; applies 
TQM (Total Quality Management) concept for effective business administration of the Company; and formulates 
policy and practical guideline in the said issues for strict adherence and compliance by all employees. The 
announcement of the said Policy is effective on April 3, 2017. The superiors in each work unit shall communicate 
with all levels of the employees in work units for acknowledgement and strict compliance. The employees are 
given the opportunity to have right to propose their opinions in improvement of work method and work environment 
to be consistent with quality management system and occupational health safety and environment program. 

The Company supports proper and adequate budget, technology and development of knowledge and 
competency of its human resource by organizing activities which are consistent with objectives and targets of 
quality management system, occupational health and safety management system, environmental management 
system, and sustainable resource consumption. 

The Company applies Balance Score Card to determine objectives and targets of safety and environment. 
In 2018, the Company has determined the following targets. 

Work Unit Target
Every function Continuously working without accidental incidence until absenteeism for 2,500,000 hrs.
Every function Encourage employees to sort and separate waste correctly in their area.  
Engineering Section Reduce LPG consumption at Forming 1-Press&Blow Process

Replace High Bay Light to LED High Bay

Improve heating control system in furnace

Install VSD Throat & Tank in furnace

The Company regularly organizes safety activities for employees.  In 2018, there was 2 accidental incidences 
and absent.
Workplace Safety Activities are as follows. 
1. Arrange campaigning of non-accidental incidence until continuous absenteeism for 2,500,000 hours.
2. Encourage to apply OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management) and Mor-Or-kor 

18001:2011.
3. Arrange outside visit to the Company’s supervisor level on the occupational health safety and environment 

system with other organization.
4. Setup the new occupational health safety and environment committee to replace those who retired on 

completing their 2017 term.
5. Provide training of the primary safety for employee to all employees. 
6. Provide specific safety functional skill, such as safety in electrical work. 
7. Arrange the drill of basic fire-fighting and fire evacuation to employees in every shift. 
8. Arrange to measure work environment in each area that has risk factor. 
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9. Arrange the regular drill of fire-fighting team of the Company and of each shift.
10. Arrange the employees to participate in preparation of safety and occupational health board in safety week 

exhibition.  
11. Arrange basic and work risk factor-based health examination to monitor the employee’s health.
12. Organize publicity media, and campaign safety and occupational health of the employees. 
13. Provide safety patrol with follow up and improvement process.
14. Organize Management Walk Activity of the management level to suggest and support the improvement on 

safety, occupational health and environment. 
15. Provide ergonomics assessment from work posture and stress at work for Quality Assurance and Packaging 

Section.
16. Review safety and environment procedure for outsource who was assigned to provide service to the Company.

•  Society and Environment the Company is the good citizen in the society of which the Company is running 
its business and it regards as its duty and responsibility to oversee and respect the community which its 
employees live as well as the environment where the Company is located. The Company promotes and 
supports communities and societies to have good health occupation and aims at overseeing resource 
protection and conservation through minimum waste management with plans for material recycle, 
reuse and pollution protection. The Company improves its products and production processes to meet 
environmental friendly or above industrial standard as required by law.

The Company manages the environment according to ISO14001 Standard under regular ISO Internal Audit 
for twice a year.

(4) Information Disclosure and Transparency
The Company has regulation of information disclosure to public. The information disclosure shall be executed 

with transparency, accountability, and equal and adequate information disclosure to all parties of stakeholders. 
The Managing Director and the Company Secretary are the authorized persons who disclose information as 
well as oversee on key information disclosure to be accurate, complete and in time as determined by criteria. 

In addition, the Company complies with the principle of good corporate governance in information disclosure. 
The information disclosure is overseen to be available on the Company’s website such as Memorandum of 
Association, regulation, certificate, as well as organizational structure and shareholding structure in its subsidiaries.  
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Anyhow, being the information communication channel, the Company has set up Investor Relations work unit 
to be the Company’s representative in data provision to shareholders, investors and security analysis. The queries 
can be sent via email: ir@oceanglass.com.

The Company provided factory visit at Bangpoo Industrial Estate for shareholders, investors, institutions.  In 
2018, the factory visit was held on 1 June 2018 for shareholders and 21 September 2018 for the investors from 
Thailand Smart Center, Thai Chamber of Commerce.  

(5) Board Responsibilities   
The Board’s duty is to formulate policies and direction of the Company’s business operation under the manageable 

level of risk. The Board may further entrust the managerial duties and responsibilities to the Company’s Management.
  
The executive’s duty is to manage with honesty and carefulness according to the Company’s objectives under the 

relevant laws. Moreover, the Board determines that the Managing Director shall be given for consent by the Board of 
Directors in holding of the director office in other companies. 

5.1 Chairman of the Board of Directors 
The Company clearly divides roles and duties between the Chairman of the Board and the Managing Director 

and they shall not be the same person so as to divide duties of policy making and corporate governance from 
routine managerial duties. The duties of the Chairman of the Board are as follows. 

a) Call the Board of Directors’ Meeting. 
b) Preside over the Board of Directors’ Meeting and the Shareholders’ Meeting of the Company. 
c) Make the final decision by casting vote in the Board of Directors’ Meeting in the event of equal votes.  
d) Responsible for the operating result of the Board and perform reporting.  

5.2 Board of Directors 
The authority of the Board of Directors is to supervise and manage the Company’s operation to be in line with 

laws and the Company’s objectives and articles of association, as well as resolution of the shareholders’ meeting; 
maintain the benefit of the Company on the basis of the Principle of Good Corporate Governance; and formulates 
vision and mission, policy and direction of the Company’s business operation to be under the risk in manageable 
level. Moreover, the Board’s duty is to govern the execution of the management, review and give consent on strategic 
plan and main policies of the Company, and determine effective internal control system, internal audit process and 
risk management in order to ensure that the operating process of the Company is effective and transparent and it 
is performed for benefit of all stakeholders according to the Principle of Corporate Governance to add values to its 
business and shareholders in long term.  
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5.3 Element of the Board
The Board of Directors consists of at least 5 directors. At least one-third of the number of directors 

must be independent directors and are not the company executive management so as to balance the 
power between audit and managerial work. The Company has total of 5 independent directors which are 
more than half of the directors of the whole Board, resulting in proper balance.  

1. Mr. Woragan Xuto   Independent Director
2. Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark Independent Director
3. Mr. Tatchapol Poshyanonda  Independent Director
4. Mr. Chaipranin Visudhipol  Independent Director
5. Mr. Matthew Kichodhan   Independent Director

Even though the independent directors have served the Company for more than 9 years, but all of 
them can independently express their opinions in accordance with the relevant rules and regulations. 
Their expertise and experiences have brought beneficial advice to the Company.  

5.4  Term in Office
1. In each time of Annual General Shareholders’ Meeting, the director who resigns from the position by 

rotation for the maximum ratio of 1:3. Furthermore, the Shareholders’ Meeting can select the directors 
who resign by rotation to reenter for taking the post again.

2. Apart from leave from the position by rotation, the director shall vacate from the position when he or 
she dies, resigns, is disqualified with prohibited characteristics according to Articles of Association, 
the Shareholder’s Meeting resolution for resignation or the writ of court for vacating the office.

3. The director who requires resigning from the position must submit Resignation Form to the Company 
and the resignation is effective from the date of the Company’s Resignation Form receipt.

4.  In the event of position vacancy due to other reason apart from retirement by rotation, the Board of 
Directors shall select the qualified person without prohibited characteristic by laws and the Company’s 
articles of association to be the director in replacement in the next Board of Directors’ Meeting unless 
the remaining term of the director is less than 2 months. The resolution of the director election in this 
event shall consist of votes for not less than three-fourth of number of remaining directors. The person 
who assumes to replace the retired director shall be in the office for just the remaining term of his or 
her replaced director. 
Each director shall hold the director position in not more than five listed companies in order to ensure 

that the director can devote adequate time in function. 
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5.5 Board Self-Assessment  
To assure that the Board of Directors performs duty in accordance with good corporate governance, 

the Board determines self-performance assessment for once a year. Nomination and Remuneration 
Committee are assigned to consider and review such assessment form and report assessment result to 
the Board of Directors’ Meeting for acknowledgement. The assessment results and suggestions will be 
considered for further implementation to be proper for business operating environment.

The assessment is divided into main topics as follows.
1. Formulation of Strategy and Business Planning  
2. Risk Management and Internal Control
3. Supervision on no Conflict of Interests
4. Follow-Up on Financial Reporting and Operation
5. Board of Directors’ Meeting

5.6 Appraisal of the Managing Director’s Performance
The Board of Directors determines the regular annual appraisal of the managing director’s performance 

applying the appraisal criteria which is linked with the Company’s success based on the strategic plan. 
The appraisal criteria are divided into four topics as follows.

1. Determination of Purpose and Design
2. Strategic Planning
3. Management Performance Budgeting
4. Management

5.7 Directors’ Training
The Company supports ongoing training to be available for competence and knowledge development 

in different areas. The company director have passed the training of Thai Institute of Directors (IOD) in 
the course for directors, subcommittees and ongoing particular development courses.
In 2018, Ms. Jariya Sangchaiya attended DCP 258/2018 Program.

Subcommittees
The Board of Directors appoints subcommittees for supervision of the particular issue of the business 

in different aspects in order to represent and act on behalf of the Board of Directors so as to assure that 
the Company’s business goes on fairly, effectively and efficiently. 

The Board of Directors has currently appointed 2 sets of Committees which are Audit Committee and 
Nomination and Remuneration Committee. Both Boards must regularly report the performance to the 
Board of Directors based on specific period of time.

The Company may reappoint the Board of Directors particularly in this issue in the future according 
to necessity and appropriateness in order to be consistent with rapid changing business environment. 

• Audit Committee
The Committee consists of 4 independent directors who perform to review of business operations 

in order to ensure that the Company complies with requirement and law of Securities Commission and 
the Stock Exchange of Thailand as well as the laws related to the Company’s business operation and 
does not oversee conflict of interests, review the Company to have internal control system to be proper 
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and effective, review the Company’s financial report in order to assure that it is correct as proper in the 
essence according to financial reporting standard and propose the appointment of the Company’s auditor 
and remuneration of the auditor. 

Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark has been the audit committee member who possesses sufficient 
knowledge and experience to perform the review on reliability of financial statements.

As of December 31, 2018, Audit Committee consisted of 4 Directors as follows.
1. Mr. Woragan Xuto   Chairman of the Audit Committee
2. Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark Audit Committee Member
3. Mr. Tatchapol Poshyanonda  Audit Committee Member
4. Mr. Chaipranin Visudhipol  Audit Committee Member

Term in Office
The office term of each Audit Committee shall end at the same time as the term of his appointment to 

the Board.  After the term is expired, the members could be re-appointed.  In case that audit committee 
member resigns before due for term in office, he/she shall inform in writing to Board of Directors. When 
the number of audit committee member is incomplete as determined, the Board of Directors or the 
Shareholders’ Meeting shall select and appoint the audit committee member no later than 3 months. 
Apart from vacating upon the end of office term, the substituted member can only be in the office within 
the remaining term of the member he/she replaced

• Nomination and Remuneration Committee
Nomination and Remuneration Committee consists of 3 members, 1 independent director holds the 

position of Chairman of the Committee.  The Committee will propose, recruit and select qualified individual to 
be director of the Company. The candidate will be recommended to the Board of Directors and later propose 
to the Shareholders for approval. The Committee oversees and reviews fair remuneration and compensating 
benefit for Board of Directors according to the Company financial status and business strategy. 

As of December 31, 2018, Nomination and Remuneration Committee consisted of 3 Directors as follows.
1. Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark 
     Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
2. Mr. Chakri Chanruangvanich 
    Nomination and Remuneration Committee Member
3. Mr. Naputt Assakul 
     Nomination and Remuneration Committee Member

Term in office
The term in office of nomination committee member position shall be due according to the term of the 

company director. However, nomination committee members or Nomination Committee may be removed 
by the Board of Directors at any times. In case that nomination committee member resigns before due of 
term in office, it shall be notified in writing to the Committee together with reason. In case that nomination 
committee member vacates from the director position, that director will vacate from nomination committee 
member position at the same time. The Committee will be the appointer of the nomination committee 
member in replacement of the vacant position. 
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5.8 Nomination and Appointment of Directors and Executives
In nomination of directors, the duty and responsibility of the Nomination and Remuneration Committee 

is to consider and select the candidates with suitable qualifications as Articles of Association and required 
law; and nominate the candidates who possess proper qualifications and are suitable for selection to be 
the company directors, together with the opinions to the Board of Directors or the Shareholders’ Meeting as 
the case may be.  The selection criteria will consider from qualifications, knowledge, skills and experience 
in industry-related business which are suitable for the Company’s business operation.  The proposed 
directors has to fully qualified in accordance with the Public Company Limited Act, the Stock Exchange 
of Thailand, and the Office of Securities Exchange Commission, without any prohibited characteristics to 
be re-elected as directors and/or independent directors of the Company.  

The Board of Directors or the shareholders can propose appropriate person to Nomination and 
Remuneration Board for consideration. Such nominated person must be completely qualified as required 
by law of the Public Company Act and law of Securities and Exchange.

Qualification of Director
1. The director shall be the individual who maintains highest morality, integrity and honesty, determination 

and self-conduct in the frame of laws, governmental requirements and ethics of the company director.
2. The director shall not have any conflict of interests which may affect the ability to freely give opinions 

or function in maintaining the benefits of the Company and shareholders.
3. The director should be experienced in management or at least in the level of policy formulation in 

any area or several areas of the business or in governmental agency or in the areas of education or 
technology or community and society.  

4. The director should be expert in general issue (including knowledge in strategy formulation, business 
environment, finance, corporate governance and function of the Board of Directors) regarding to Public 
Company Limited with size and scope of operation similar to the Company. 

5. The director should be competent to advise and give opinions with principles.
6. Apart from self-devotion for other permanent functions, the directors should have enough time in 

performing his or her duty as well as prepare himself or herself in attending the Board of Directors’ 
Meeting, Subcommittees’ Meeting of which he or she is the director and the Shareholders’ Meeting.

7. The age of the director shall not be older than 72 years.
8. The director should be independent in thought and discretion including determination that will build 

value to the shareholders in long term.
9. The Board of Directors should comprise various directors for effective working.

Qualification of Independent Director
The Company has defined the qualification of the independent director according to the regulations of 

the Securities and Exchange Commission and criteria of the Stock of Exchange of Thailand for confidence 
of the investors on business operation and for balance in management. The independent director shall 
possess following qualifications in brief.
1. Holding shares not more than 1 percent of all shares with voting rights of the Company, holding 

companies, subsidiaries, associates or juristic person that may have conflict of interest by counting 
the holding shares by the related persons.  
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2. Not being the director who is involved in management, employee, worker, advisor who is paid for regular 
salary, the controlling parties of the Company, holding companies, subsidiaries, affiliates, subsidiaries in the 
same level or juristic person that may have conflict.

3. Not having the blood relationship or registering in the way that is parents, spouse, relatives and children as 
well as spouse of children, with the management member / major shareholders / controlling parties.

4. Not having business relationship with the Company according to Office of the Securities and Exchange 
Commission’s regulations.

5. Not being appointed as a representative to safeguard interests of the Company’s directors, major shareholders, 
or shareholders who are related to the Company’s major shareholders.

6. Not having any attributes for opinion expression.   

5.9 Appointment of Directors in Shareholders’ Meeting
1.  Appointment or removal of directors is made by the resolution of the Shareholders’ Meeting.
2.  The Shareholders’ Meeting selects the directors using majority votes in accordance with following criteria 

and process.
2.1  Each shareholder has equivalent vote to number of his or her own holding shares provided that one 

share has one vote.
2.2  The shareholder is entitled to elect a candidate or several candidates to be the director. However, 

the number of candidates by each shareholder must not be more than number of directors who will 
be elected in that time.

2.3  In case that the shareholder exercises his or her right to elect more than one candidate as a director, 
the shareholder is entitled to vote for each candidate equivalent to number of his or her own existing 
votes. The votes cannot be divided to any other nominated director. 

2.4  The candidate who received the vote respectively is the person who is elected to be the director.  
In case that the elected person in next order has equal votes and more than number of directors 
that are eligible for election, the Chairman of the Meeting shall cast the vote in order to acquire the 
number of directors who are eligible for election. 

5.10 Orientation to New Director
The Company will arrange orientation to New Director.  The Managing Director and the Executive Management 

will conduct a brief of the Company’s business operation, vision, mission, strategy and planning in order to provide 
sufficient information to New Director.  The Company Secretary will prepare the Company’s information, director’s 
manual, corporate governance guideline, role and responsibility of Director, and whole year meeting schedule.  

Apart from that, the Company also promotes the new director to be trained for director course and 
other related courses organized by Thai Institute of Directors.

Operating Governance for the Subsidiary and Associated Company
The appointment of the person as the director in the subsidiary shall be approved by the Board of Directors 

every time. The duty of the appointed person is to manage according to the Company’s policy under approval 
procedure for performing the connected transaction. In addition, information storage and bookkeeping shall 
be governed so that the Company can audit and gather for timely preparation of the consolidated financial 
statements in the period prescribed by law. At present, the Company has had none of the associated company.
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Supervision on Use of Inside Information
The using of inside information to trade the Company’s securities in the Stock Exchange of Thailand 

is the violation of rules and regulations of the securities trading as well as the Company’s policy. 
The sample of the inside information such as financial information which has not yet been publicly 

disclosed, merger or takeover information, change in par value, information of new product, marketing 
plan, procurement contract and production plan. The inside information is importance since it is able to 
persuade the purchasing, possession, or sale of the Company’s securities. 

The Company, therefore, does not allow employees and directors using inside information for trading 
the Company’s securities, as well as the using of other relevant information of the Company to hints any 
person purchase or sell the Company’s securities. 

The directors and executives have to ensure that the information which has not yet been publicly 
disclosed, and the information that impact on the significant change of the Company’s securities value, 
shall not be disclosed to other person. Moreover, the directors and the executives of the Company as 
well as their spouse and children shall report purchase or sale of the Company’s securities according to 
the relevant rules and regulations. Purchase or sale of those securities shall be reported in the Board of 
Directors’ Meeting which is monthly held. Furthermore, directors and executives is responsible to prepare 
the conflict of interest report which will be delivered to the Company Secretary for record, so that the 
Company shall use such information for monitoring and supervising connected transaction. In this regard, 
the Board of Directors has determined guideline for the use of inside information to the directors, executives, 
company secretary, managers, and the all level employees in Accounting and Finance Department. 

Remuneration of Auditor
(1) Audit Fee
The Company paid the remuneration to the auditors from Dharmniti Auditing Company Limited, totaling 

Baht 1,100,000. Other expenses such as traveling were not included in the audit fee.  The auditors, who 
are in the approval list of the Securities and Exchange Commission, performed their duty independently 
and credibility.

  
(2) Other service fee
-None-

Compliance with Principle of Good Corporate Governance in other Issues 
Risk Management: on the Board of Directors’ Meeting on January 17, 2018, the meeting has approved 

to set up Corporate Risk Management Framework and assigned Audit Committee to review such framework 
in order to ensure that the Company has sufficient risk management process.  In addition, the Executive 
Committee will responsible for the significant risk issue that will impact to the Company’s goal and strategy 
as well as supervisory each functions to comply with such framework.  

154

Ocean Glass Public Company Limited



(7) Corporate Social Responsibility
Ocean Glass Public Company Limited operates business with emphasis on ethics for maximize benefits for 

stakeholders. The Business Code of Conduct is prescribed from basic standard and responsibility which is the 
ideological basis of which Ocean Glass adheres for practice until it has been the Company’s culture, quality, 
safety, environmental conservation. The Company has therefore created social responsibility by having practical 
guideline according to the Stock Exchange of Thailand best practices.

 1. Fair Business Operation
For guideline in function of the Company’s personnel, which is the ideological basis of the Company, the 

Board of Directors has defined the Code of Business Operation as the operating manual covering integrity, 
honesty and strict compliance with rules and laws. This code of conduct has been defined from standard and 
responsibility, which is the basis of the Company’s ideology. All four ideologies include 1) Quality Creation, 
2) Integrity and Honesty, 3) Opportunity Giving, and 4) Respect and Honor to Each Other

Anti-Corruption
With foreseeing of the Board of Directors on significance of anti-corruption, the resolution then has been 

resolved to approve the participation of the Company to be one of the Private Sector Collective Action Coalition 
against Corruption (CAC) on January 16, 2015. Anti-corruption policy has been defined to be consistent with 
the principle of Corporate Governance and Business Code of Conduct for practical guideline.  The policy has 
been applied to all levels of employees in performing their duties with integrity and honesty in order to prevent 
unnecessary corruption exposed that may be occurred from outside stakeholders and internal operation.   

On November 22, 2016, the Company has submitted anti-corruption self-assessment to Thai Institute of 
Director, as Secretary of CAC, in order to apply for Anti-Corruption Certification.   

The Company has arranged whistle blow channel for stakeholders to report the unusual activities such as 
financial transaction doing, internal control in different areas such as product, raw material or other doubtful 
event that may cause the occurrence of corruption.  After receiving the complaint, the Company will establish 
working committee to investigate and find the best solution in order to prevent unnecessary doubtful activities.  
The working committee will report directly to the Board of Director.

On 21 November 2017, the Company has received CAC Certification from Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC).  OGC was 1 of 284 companies who demonstrate its 
commitment to fight against corruption through the implementation of policy and procedure which are in 
compliance with CAC criteria.
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Whistle blow channel 
• Channel 1: The Company’s website / electronics mail 
 - http://www.oceanglass.com/th/contact.php
 - complaints@oceanglass.com

• Channel 2: Registered post mail 
 Audit Committee or Company Secretary 
 78/88 – 91, 38 Floor, Ocean Tower 2,  
 Sukhumvit 19 (Soi Wattana), North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 

• Channel 3: Complaint Box at Human Resources Department

Protection Measure of Complainer and Clue Informant
For protection of complainer, the Company shall not disclose name, address or any information that can 

identify the complainer and shall keep such information as secret with restriction of responsible persons 
in audit process on fact only who can access the information. The duty for the receiver of information from 
relevant function is to keep all information and evidence as secret and prohibit the information disclosure to 
other persons without function relations unless it is the disclosures as just prescribed by law.

 2. Human Right Respect
The Company trusts in equality treatment to all employees by giving opportunity to develop their skill, 

knowledge for career promotion with fair consideration.  The Company has established performance assessment 
process for determining the incentive consistence with the trend of job market in the same industry. The 
Company always arranges training for working skill and knowledge improvement, and work safety. The 
Company provides welfare plan and arranges provident fund, sports activities, training and educational fund.  
As a result, the Company has passed the labor standard certification of Labor Department.

 3. Fair Labor Treatment
The Company accepts to the diversity of employees, equality, and employment.  The promotion will be 

considered according to the Company’s objective in regardless of race, nationality, skin color, religious beliefs, 
gender, age, marital status or any other status.  The Company shall not employ the individual who is lower than 
the criteria as prescribed by law and shall not use illegal or unwilling labor. In addition, the Company’s policy 
is overseeing work environment without bias treatment and obstruction as well as any threat or harassment. 

The employees are entitled to complain, petition or report about infringement of personal right or human 
right, harassment or threat, persecution or unfair acts arisen with them or other person. The compliant can be 
notified to supervisor or human resources office and the Company will immediately investigate. In addition, 
the complaint information will be undisclosed.
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 4. Consumer Responsibility 
Over 30 years, the Company holds and adheres to high quality of product and safe to consumer. All 

employees are encouraged to comply with ISO 9001:2008 Standard in order to create trust in product and 
service.

 5. Environmental Maintenance and Preservation 
With awareness of environmental conservation, the Company concern on the impact derived from production 

process.  Therefore, the Company has carried out the activities as follows to minimally affect from production.
• Reducing air pollution and sewage in production process.
• Implementing Central Wastewater Treatment Project
• Making oil separator system from water and recycle of water in production process
• Recycling of glass scraps as raw materials in production process
• Separation each type of garbage for discarding correctly
• Promoting and encouraging employees to participate in environment activities. 
• Applying ISO14001:2015 to all process in the Company
• In 2018, the Company performed the following activities to promote the environmental conservation.

1. Planting mangroves forest at Bang Pu Recreation Center 
2. The Company participated in CSR campaign, White Flag-Green Star, by allowing community, factory 

in Bang Pu Industrial Estate to perform the inspection so that they can build up the confidence in our 
labor,  environment, occupational health code of conduct 

3. The Company has applied for certification of Green Industry Level 3 for Green System, Systematic 
Environmental Management and Monitoring, Evaluation and Review for Continuous Development. 

4. In-house employees and contractors that entered for working inside the Company were trained for 
environmental awareness creation in order to build culture of effective resource consumption. 

5. Waste Sorting Activity in internal working area was organized and set as indicator of waste sorting 
for departments. 

6. Arranging emergency training for chemical spill
7. Establishing energy conservation committee to provide effectively and continuously activities
8. Arranging procedure and working plan for energy conservation with yearly performance assessment 
9. Air quality, waste water and solid waste quality were measured and analyzed to control according 

to laws and other relevant requirements.  
10. Waste and unusable waste disposal were also measured in compliance with the local rules and 

regulations.
11. Encouraging environment conservation for employees by initiated “Ocean Let’s Go Green” project 

with supporting “OCEAN ME” as a personal glass for employee; “Reduce Plastic Waste” project with 
supporting of shopping bag for employees.    

12. Encouraging environmental conservation by co-project with Thamasart University and support 10,000 
reusable glassware to the university students and officers. 
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 6. Community and Society
In 2018, the employees participated in activity to support community and society as follows.  

4th Year charity activity held for students of Wat Bang Kra-Jao School, 
23 August 2018
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(8) Internal Control and Risk Management
The Company gives precedence and emphasizes the Company’s internal control system to be effective and proper 

for the operations in each management level so as to prevent damage possibly occurred with the Company as well as 
prevent no to exercise wrongful power for self-benefit. 

 The Company clearly determines operating obligation, responsibility and authority of the executives and operators. 
The Board of Directors set the internal control policy in the Principle of Good Corporate Governance in accordance 
with corporate governance principle with details covering internal control in different areas such as control on the use 
of the Company’s assets for maximum benefits, use of information technology and access and use of key information 
in different areas, etc.

Essence of Internal Control System and Internal Audit System is as follows.
1. Arranged independent auditor that is international company to perform the review and evaluation of efficiency and 

adequacy of internal control system in different areas of the Company under governance of Audit Committee in 
order ensure that the major functions and important financial report of the Company are effectively executed to 
be in the guideline determined by the Company under relevant legal framework and requirement of the Company 
at  manageable and acceptable risk level. 

2. The duty of Audit Committee assures about internal control system that is adequate and proper for current business 
operation. The result of internal control audit is presented in Annual Report of the Company and discloses the 
details as shown in this report form. 

3. The Company prepares written policy and determines procedures for duties in the Company as well as arranges 
orientation and training for employees in order to cause mutual understanding leading to effective operation.

4. The Company realizes on the significance of information technology system and database in adequate, accurate, 
and current data provision and consistent with determined time for use by the Board and the executives in 
decision making. The Company then arranges proper information technology and accounting system.

The Company’s Internal Control and opinion from Board of Directors 
The Board of Directors appointed Audit Committee which consists of 4 independent directors to help the works 

of the Board for review and governance of the Company’s operations in order to have good corporate governance in 
accordance with the guideline of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand that 
includes financial review of the Company’s financial statements to be transparent, reliable and accurate in accordance 
with financial reporting standard and principle, governance on the Company to have effective internal audit and control 
and accurate compliance in accordance with relevant law, rule and regulation  as well as consideration on auditor 
selection of auditors and auditor remuneration proposed to the Board of Directors in presentation to the Shareholders’ 
Meeting for determination of auditor remuneration as well as proposal to the Board of Directors for appointment and 
determination of internal auditor remuneration.  Throughout last year, Audit Committee independently performed its 
duty without limitation in acquiring news and information as well as good cooperation both from related executives 
and employees.
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In 2018, Audit Committee attended the meeting with auditor, internal auditor and the management of the Company 
for 4 times to review 2017 annual financial statement and interim financial statement in Quarter 1, 2 and 3 of the year 
2018, consider on approval of annual audit plan, acknowledge audit result report, follow up and evaluate audit result 
with auditor and internal auditor in order to ensure on the Company’s availability of audit system, business governance 
and good internal control. At least three-fourth of the audit committees attended each meeting and they adequately 
expressed their opinions and completely and orderly reported the review on such matter to the Board of Directors’ 
Meeting for result acknowledgement. 

Audit Committee expressed their opinion as appeared in the topic of “Audit Committee’s Report” and commented 
that the Company has had effective internal control adequate for business operation and the operating problem or 
defect which has been the main point has been unfound. In addition, in 2019, Audit Committee reviewed the financial 
statement of Ocean Glass Public Company Limited as well as relevant financial report for the year end of 31 December 
2018 and commented that such financial statement was correctly prepared as proper in accordance with Financial 
Reporting Standard.

Audit Committee’s Opinion that Differs from the Board of Directors’ Opinion
- None –

(1) Internal Audit Supervisor and Compliance Unit of the Company
  Internal Audit Supervisor
  The Board of Directors appointed EY Corporation Services Co., Ltd. as independent internal auditor with Miss 

Pimwadee Phandhumkomol, holding the position of Internal Auditor Supervisor of the Company.  Miss Pimwadee 
has experiences of internal audit practice in the same nature of business of the Company for over 15 years. 
She had also been trained in courses relevant to the operations of the Company so it has been proper for her 
to appropriately and adequately perform such duty.

(2) Compliance Unit 
  Responsible by the Company Secretary. 
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9. Related Party Transactions
Related party transaction means enterprises and individuals that directly or indirectly, control or are controlled by, or 

are under control with, the Company and its subsidiaries.  The control will give significant influence over the Company 
and its subsidiaries for financial and business operation decisions. 

In 2018, the Company’s related party transactions are as described in note to financial statement no.4, Related 
Party Transaction. 

Party Business Relationship
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. Import and merchandising 

household glassware in China
Subsidiary 

Ocean Glass Trading India Private Limited Marketing activities in India Subsidiary 
Crystal Clear Innovation Co., Ltd. Research and development products Subsidiary
Ocean Life Insurance Co., Ltd. Life insurance The Company’s shareholder

and co-shareholders and
co-director

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

and supplies
Co-shareholders

Ocean Group (Thailand) Co., Ltd. Legal services Co-shareholders and co-director
Key management  personnel Persons with the authority 

and of direct or indirect 
responsibility for planning, 
directing and controlling  
the activities of the entity,  
including, any Group director 
(executive or otherwise)
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 Name : Mr. Chakri Chanruangvanich
Current Positions : Chairman of the Board

Nomination and Remuneration Committee Member
Age : 62 Years

Nationality : Thai 

Education : • Master of Science in Industrial Management
• Master of Science in  Mechanical Engineering   

Georgia Institute of Technology, U.S.A. 
• Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering

Chulalongkorn University
Training / Seminar : • Role of the Compensation Committee (RCC 21/2016)

• Director Certification Program (DCP 88/2007) 
Thai Institute of Directors

• CG Forum 3/2015  “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”
The Stock Exchange of Thailand

Proportion of Shareholding in the Company (%) : None

First Appointment Date : April 19, 2005

Year of Directorship : 14 Years

Position in other Listed Companies : Mar 2013 - Feb 2018    Independent Director & Audit Committee Member 
Jun 2013 - Nov 2017 Chairman of the Risk Management Committee
    Loxley Wireless Public Company Limited

Position in Non-Listed Companies : Mar 2015 - Sep 2016  Independent Director, Chairman of the   
    Audit Committee, and Member
    of Nomination and Compensation Committee
    LEO Global Logistics Public Company Limited
Sep 2016 - Apr 2018 Director
    LEO Global Logistics Public Company Limited
Mar 2018 - Present  Independent Director, Vice Chairman of the 
    Board, and Chairman of Audit Committee
    Mena Transport Company Limited

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

: None

Illegal Activities During the Last 10 Years : None

Relationships with Other Directors or 
Executives

: None

Board of Directors and
Management Profiles
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Name : Mr. Kirati Assakul
Current Positions : Director

Age : 60 Years

Nationality : Thai

Education : • Master’s Degree in Chemical Engineer
University of Southern California, U.S.A.

• Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
Queen’s University Ontario, Canada

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

Thai Institute of Directors

Proportion of Shareholding in the Company (%) : 9.731 (Including shares held by spouse)

First Appointment Date : August 13, 1993     

Year of Directorship : 26 Years

Position in other Listed Companies : 2010 – Present  Independent Director
   Chairman of Risk Management Committee
   Thai Union Frozen Public Company Limited

Position in Non-Listed Companies : 1995 – Present  Chairman 
   Ocean Life Insurance Company Limited

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

: None

Illegal Activities During the Last 10 Years : None

Relationships with Other Directors or 
Executives

: Relative with Director

1  As of December 28, 2018
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Name : Mr. Woragan Xuto
Current Positions : Independent Director

Chairman of the Audit Committee

Age : 65 Years

Nationality : Thai

Education : • Bachelor of Art in Economics
Chiangmai University

Training / Seminar : • Director Certification Program (DCP 99/2008)
Thai Institute of Directors

Proportion of Shareholding in the Company (%) : None

First Appointment Date : February 27, 2007

Year of Directorship : 12 Years

Position in other Listed Companies : None

Position in Non-Listed Companies : None

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

: None

Illegal Activities During the Last 10 Years : None

Relationships with Other Directors or 
Executives

: None
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Name : Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark
Current Positions : Independent Director

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
Audit Committee Member

Age : 58 Years

Nationality : Thai

Education : • Ph.D in Management 
• Master’s Degree in Management
• Bachelor’s Degree in Electrical Engineering

Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.

Training / Seminar : • Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008) 
• Audit Committee Program (ACP 19/2007) 
• Director Certification Program (DCP 88/2007) 
• Director Accreditation Program (DAP 52/2006)

Thai Institute of Directors 

Proportion of Shareholding in the Company (%) : None

First Appointment Date April 19, 2005    

Year of Directorship : 14 Years

Position in other Listed Companies : 2014 – Present Chairman of the Executive Committee
   Eastern Star Real Estate Public Company Limited
2009 – 2018 Independent Director
   Chairman of the Audit Committee
   Member of the Nomination and Compensation Committee
   Member of the Strategy and Policy Committee
   Thai Insurance Public Company Limited

Position in Non-Listed Companies : 1998 – Present  Managing Director
   President Hotel and Tower Co., Ltd.

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

: None

Illegal Activities During the Last 10 Years : None

Relationships with Other Directors or 
Executives

: None
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Name : Mr. Tatchapol Poshyanonda
Current Positions : Independent Director 

Audit Committee Member

Age : 53 Years

Nationality : Thai

Education : • Ph.D. in Engineering Management
• Master’s Degree in Engineering Management

University of Missouri-Rolla, U.S.A. 
• Master’s Degree in Industrial Management

Central Missouri State University, U.S.A. 
• Bachelor’s Degree in Chemical Engineering, 

Chulalongkorn University

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

Thai Institute of Directors

Proportion of Shareholding in the Company (%) None

First Appointment Date : February 22, 2005

Year of Directorship : 14 Years

Position in other Listed Companies : None

Position in Non-Listed Companies : Working Members 
- EEC investment committee (Smart Electronics, Robotics, and Digital)
- Digital Government committee, under Office of the Civil Service Commission (OCSC)

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

: None

Illegal Activities During the Last 10 Years : None

Relationships with Other Directors or 
Executives

: None
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Name : Mr. Chaipranin Visudhipol
Current Positions : Independent Director

Audit Committee Member

Age : 59 Years

Nationality : Thai

Education : • Master’s Degree in Advertising School of the Art 
Institute of Chicago, U.S.A. 

• Bachelor’s Degree in Education
Chulalongkorn University

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

Proportion of Shareholding in the Company (%) : None

First Appointment Date : January 23, 2007

Year of Directorship : 12 Years

Position in other Listed Companies : 2015 – Present  Independent Director
   Chairman of the Nomination and Remuneration Committee 
   Chairman of Corporate Governance Committee
   Wave Entertainment Public Company Limited 

Position in Non-Listed Companies : 2015 – Present  Director
   Index Creative Village Public Company Limited
2010 – Present  Honorary President 
   Advertising Association of Thailand
1997 – Present  Chairman
   TBWA (THAILAND) Company Limited 
1991 – Present Chairman
   PATOU (1969) Company Limited
1991 – Present   Chairman
   PATUKAR Company Limited

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

: None

Illegal Activities During the Last 10 Years : None

Relationships with Other Directors or 
Executives

: None
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Name : Mr. Matthew Kichodhan
Current Positions : Independent Director

Age : 52 Years

Nationality : Thai

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

• Bachelor of Commerce,
University of Toronto, Canada

Training / Seminar : • Director Certification Program (DCP 95/2007)
• Director Accreditation Program (DAP 57/2006)

Thai Institute of Directors Association
• Certificate of Capital Market Academy Leadership Program (CMA 19)

Capital Market Academy

Proportion of Shareholding in the Company (%) : None

First Appointment Date : February 27, 2007

Year of Directorship : 12 Years

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

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

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

: None

Illegal Activities During the Last 10 Years : None

Relationships with Other Directors or 
Executives

: None
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Name : Mr. Naputt Assakul
Current Positions : Director

Nomination and Remuneration Committee Member

Age : 42 Years

Nationality : Thai

Education : • The Real Estate Association (RE-CU)
Chulalongkorn University

• Master of  Business Administration 
Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University

• B.S., Entrepreneurship Study and Economic
Babson College Massachusetts, U.S.A.

Training / Seminar : • CG Forum 3/2015  “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”  
The Stock Exchange of Thailand

• Director Certification Program (DCP 31/2003)
Thai Institute of Directors 

Proportion of Shareholding in the Company (%) 0.44

First Appointment Date : June 10, 2002

Year of Directorship : 17 Years

Position in other Listed Companies : None

Position in Non-Listed Companies : 2014 – Present  Director
   Hands Management Company Limited
2013 – Present  Board of Director
   R M I Company Limited 
2004 – Present  Executive Director
   Siam Estate Company Limited

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

: None

Illegal Activities During the Last 10 Years : None

Relationships with Other Directors or 
Executives

: Relative with Director
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Name : Ms. Jariya Sangchaiya
Current Positions : Managing Director 

Age : 53 Years

Nationality : Thai

Education : • Master’s Degree in Business Administration
National Institute of Development Administration

• Master’s Degree in Environmental Engineering 
Colorado State University, U.S.A.

• Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
Chulalongkorn University

Training / Seminar : • Director Certification Program (DCP 258/2018)
Thai Institute of Directors 

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

• Total Quality Management 
AOTS Japan

Proportion of Shareholding in the Company (%) : None

First Appointment Date : 21 March 2018

Year of Directorship : 1

Position in other Listed Companies : None

Position in Non-Listed Companies : None

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

: None

Illegal Activities During the Last 10 Years : None

Relationships with Other Directors or 
Executives

: None
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Name : Mr. Uday Verma

Current Positions : Executive Director – Customer & Channel Development

Age : 46

Education : • Digital Marketing Strategy
Harvard University Extension School, Boston, MA, USA

• Master of Business Administration
Louisiana Tech University, LA, USA

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

• Advanced Leadership
• 7 Habits of Highly Successful People

Walton Institute of Retail

Work Experiences : • 25 years in various industries
• International Trading and Sales
• Business Development
• Supply Chain Management
• Marketing and Product Management
• Ecommerce 
• Retail Management for over 12 years with Walmart USA,

Walmart Canada and Walmart India

Illegal Activities During the Last 10 Years : None

Proportion of Shareholding in the Company (%) : None

Relationship with Director or Executive 
Management

: None
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Name : Mr. Sathien Srisaikham

Current Positions : Executive Director – Finance and Accounting, and Information Technology

Age : 52

Education : • M.Econ. (Business Economics) Major Financial Business
The National Institute of Development Administration 

• B.B.A. Accounting
Ramkhamhaeng University

Training  / Seminar : • 2018 Boardroom Success through Financing and Investment - BFI 5/2018
Thai Instituted of Directors

• 2017 Strategic CFO in Capital Markets Program
The Stock Exchange of Thailand

• 2016 SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology 
Licensed Program of SCQuARE International organized by Simplework
• Senior Executive Program (SEP)

Sasin Graduate Institute of Business Administration of 
Chulalongkorn University

• Can school & Metal tracking, Advance leadership 
Ball Corporation, USA

• Tax Controller Major in International Tax, Customs Tax 
School of tax (Tax research center) 

Work Experiences : 2001 – 2015  International Operation Senior Vice President
   Thai Beverage Can Co., Ltd.
   Finance Director
   TBC-Ball Beverage Can Holding Limited (Hong Kong)
   TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited (Vietnam)

Illegal Activities During the Last 10 Years : None

Proportion of Shareholding in the Company (%) : None

Relationships with Other Directors or 
Executives

: None
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Name : Mrs. Yada Andaris

Current Positions : Executive Director - Human Resources

Age : 53 Years

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

Chulalongkorn University

Training / Seminar : 2015   SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology 
   Licensed Program of SCQuARE International
   organized by Simplework
2015   The Extraordinary Leader 
   Licensed Program of Ze nger-Folkman organized by   
   Slingshot Group
2015    Facet5 Accreditation & Training 
   Personality Assessment Tool organized
   by Slingshot Group
2014/2015 Leadership Development Program (In-House):
   4 Roles of Leadership, Alternative & Creative Thinking 
   and Change Management - 7 Modules
2013   Collective Bargaining for Successful Labor 
   Relation  Master Class
   Omega World Class

Work Experiences : 2007-2012 Human Resources Business Partner Director, Supply Chain
   (Scope: Plan – Make – Source - Deliver)
   Unilever Thai Holdings Company Limited
2005–2007 Human Resources Business Partner Director, 
   Customer Development
   Unilever Thai Trading Company Limited
2004-2005 Human Resources Director, Home & Personal Care
   Unilever Thai Trading Company Limited

Illegal Activities During the Last 10 Years : None

Proportion of Shareholding in the Company (%) : None

Relationships with Other Directors or 
Executives

: None
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Report of the Board of Directors on the
Accountability of the Company’s Financial Reports

The Board of Directors is responsible for Ocean Glass Public Company Limited’s financial reports and information 
as appear in the  2018 Annual Report. The financial statements have been prepared and fair presented in accordance 
with Financial Reporting Standards. There is sufficient information disclosure in the notes to the financial statements.

The Board of Directors has appointed the Audit Committee, which consists of independent directors, to oversee 
and to assess the effectiveness of the Company’s overall internal control system. This is to ensure that all Financial 
Statements were prepared and fairly presented in a timely manner. The Audit Committee’s opinion is presented in the 
Audit Committee’s Report set forth in the Annual Report.

The Board of Directors is of the opinion that the Company’s overall internal control system is at a satisfactory level, 
the Company’s financial statements are credible and reliable, and present correct and fair financial positions and its 
operational result in all material respects.

Mr. Chakri Chanruangvanich
Chairman of the Board of Directors 
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Report of the Audit Committee
The Audit Committee of Ocean Glass Public Company Limited comprises of 4 independent directors as follows. 
1. Mr.Woragan Xuto    Chairman of the Committee
2. Mr.Chatchawin Charoen-Rajapark  Audit Committee Member
3. Mr.Tachapol Poshyanonda   Audit Committee Member
4. Mr.Chaipranin Visudhipol   Audit Committee Member

Mrs. Rakdee Pakdeechumpol acts as Secretary of the Audit Committee. 

The Audit Committee performs duties and responsibilities as delegated by the Board of Directors and the Charter 
of the Audit Committee which was established in compliance with rules and regulations of the Securities and Exchange 
Commission (SEC), and the Stock Exchange of Thailand (SET).  Duties and responsibilities include the reviewing of 
the Company’s financial reports, supervision to ensure the adequacy and efficiency of the Company’s internal control 
and risk management, nominating the external auditor and proposing their remuneration, considering the connected 
or conflict of interest transactions that may cause a loss of good corporate governance best practice of the Company.

In 2018, the Audit Committee convened 4 meetings with the Company’s Executives Management, External Auditor, 
and Internal Auditor to perform following activities.

1)  Reviewed audited financial statements for the year ended December 31, 2017 and the 2018 interim financial 
information for the three-month, six-month, nine-month reviewed by Auditor.   

2)  Performed meetings with the internal auditor and the executive management to consider and to determine the 
Company’s internal audit program to ensure that the program covered all significant aspects and efficiently 
manage uncertainty risk.

3)  Monitored and reviewed the internal audit processes to ensure that they followed the approved audit program; 
assessed the internal audit results to ensure the adequacy and efficiency of the internal control systems; made 
suggestion to the management for improvements. During the year, there were 4 monitoring programs covering:
a)  Sale and after sale 
b)  Spare part and packaging management  
c)  Supply chain management  
d)  ITGC & Cyber security governance 

  The Committee satisfied with the Company’s internal Control systems and did not found any significant non-compliance.

4)  Reviewed the transactions that may lead to conflicts of interests. The Committee opined that the activities were 
treated in the same manner as market practice.  

5)  Reviewed and recommend on the preparation of risk management criteria for assessing opportunities and 
impacts of corporate risks
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During the year 2018, Mr. Woragan Xuto, attended 4 meetings; Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark, Mr. Chaipranin 
Visudhipol, and Mr. Tachapol Poshyanonda attended 3 meetings.

In 2019, the Audit Committee reviewed the audited financial statements and the related financial reports for the 
year ended December 31, 2018 and expressed the opinion that the Company’s financial statements were prepared 
and presented fairly in accordance with Financial Reporting Standards.  

In addition, the Audit Committee considered the qualifications of the external auditor firm by taking into account its 
credibility, adequacy of resources and volume of audit assignments, auditing experiences, the independence as well as 
the auditor’s qualification according to SEC’s regulation. The Committee selected and nominated the external auditor to 
the Board of Directors for further recommendation to the Shareholders’ Meeting for the appointment of  Miss Thanyaporn 
Tangthanopajai Certified Public Accountant No. 9169 or Mr. Peradate Pongsathiansak Certified Public Accountant No. 
4752 or Mr. Pojana Asavasanti  Certified Public Accountant No. 4891 from Dharmniti Auditing Company Limited to be 
the Company’s auditors, any one of them being authorized to conduct the audit and express an opinion on the financial 
statements of the Company for year 2019.  In the absence of the above named auditors, Dharmniti Auditing Company 
Limited is authorized to identify one other Certified Public Accountant to carry out the work.  

Mr. Woragan Xuto
Chairman of the Audit Committee

February 20, 2019
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Report of the Nomination and
Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee of Ocean Glass Public Co., Ltd., (the “Committee”) comprises three 
Directors:

 1. Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark  Chairman of the Committee,
 2. Mr. Chakri Chanruangvanich  Committee member, and
 3. Mr. Naputt Assakul   Committee member.

The Committee’s secretary is Ms. Yada Andaris.

The Committee’s main duty and responsibility is to assist the Board in order to ensure that
(i) The Company has a Board of an appropriate size and composition of qualified Directors so that it can effectively 

discharge its responsibilities and duties; and

(ii) The Company has fair and appropriate remuneration policies and practices to attract and retain qualified Directors, 
Board’s committee members, and the Managing Director, who will create value for shareholders.

During 2018, the Committee held three meetings, all of which were attended by every Committee member and the 
Committee’s secretary.  The Committee accomplished the following:

1.  At the 2018 AGM, three Directors—namely, Mr. Kirati Assakul, Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark, and Mr. 
Tatchapol Poshyanonda—completed their terms on the Board and were due to retire in accordance with the 
Company’s Articles of Association.  Since these three Directors had knowledge, expertise, qualifications that had 
enabled them to make valuable contributions to the Board and that would enable them to continue to do so, the 
Committee proposed that they be nominated for re-election.  The Board agreed to the Committee’s proposal, 
and, at the AGM, the Shareholders re-elected the three Directors to the Board.

2.  As the position of the Managing Director had been vacant since 1 October 2017, the Committee was of the 
opinion that Ms. Jariya Sangchaiya, who was the Deputy Managing Director and Acting Managing Director, had 
proper qualifications and expertise to fill such vacant position.  The Committee therefore proposed to the Board 
to appoint Ms. Jariya Sangchaiya to fill the vacant Board seat as the Managing Director, and proposed her new 
compensation package.  Such proposals were subsequently approved by the Board.
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3.  Having considered the remuneration, duties, and responsibilities of the Company’s Directors together with 
those of the directors of other companies listed on the Stock Exchange of Thailand, the Committee proposed to 
increase the monthly remuneration for the Company’s Directors, Audit Committee members, and Nomination and 
Remuneration Committee members.  The Committee also proposed the bonus payment to the Board members.  
The Board agreed to, and subsequently the 2018 AGM approved the revised remuneration scheme and the 
bonus payment.

4.  The Committee assisted the Board in its self-evaluation in order to review its performance and improve its 
effectiveness.

Throughout 2018, the Committee reported its activities to and received valuable comments from the Board.

(Chatchawin Charoen-Rajapark)
Chairman of the Nomination and

Remuneration Committee
30 January 2019
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Ocean Glass Public Company Limited and Subsidiaries

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2018 and 2017

and Report of Certificate Public Accountant



INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To The Shareholders and Board of Directors of
   Ocean Glass Public Company Limited 

Opinion
I have audited the consolidated financial statements of Ocean Glass Public Company Limited and its subsidiaries (the 

Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2018, and the consolidated 
statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in shareholders’ equity and consolidated 
statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary 
of significant accounting policies, and I have audited the separate financial statements of Ocean Glass Public Company 
Limited (the Company), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2018, and the statement 
of comprehensive income, statement of changes in shareholders’ equity and statement of cash flows for the year then 
ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies. 

In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial 
position of Ocean Glass Public Company Limited and its subsidiaries as at December 31, 2017, and its consolidated 
financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended and the separate financial position of 
Ocean Glass Public Company Limited as at December 31, 2017, and its financial performance and its cash flows for 
the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion  
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards 

are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. 
I am independent of the Company in accordance with the Federation of Accounting Professions  ’Code of Ethics for 
Professional Accountants together with the ethical requirements that are relevant to my audit of the financial statements, 
and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit 
evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.  

*****/2
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Key Audit Matters  
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were the most significant in my audit of the 

consolidated financial statements and separate financial statements of the current period. These matters were addressed 
in the context of my audit of the consolidated financial statements and separate financial statements as a whole, and 
in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.

Inventory  
The group had net inventory as at December 31, 2018 in the amount of Baht 997.50 million or 30.54 percent of total 

assets which is significant amount to the financial statements of the group.  The inventory of the group is glassware from 
many manufacturers and sellers.  Therefore, competition is high.  Price is one of the core marketing strategies. Some 
products are slow moving and may affect the Company’s inventory value. The Company has disclosed the accounting 
policy and detail of inventory in Notes 3.4 and 7. Inventory is stated at cost or net realisable value, whichever is lower.  
The management has to use significant judgment in estimating the devaluation of inventory.  As inventory is significant 
amount, I pay special attention to it in my audit.

Risk response by the auditor
I made an understanding, assessed the design of internal control and implemented the internal control.  I also tested 

the effectiveness of the internal control in respect of the valuation of inventory and assessed the reasonableness of the 
policy for the estimate of inventory devaluation set by the management.  Furthermore, I assessed the appropriateness of 
the method to calculate net realisable value of inventory as at the end of the reporting period and tested the correctness of 
the calculation of net realisable value.  I also assessed the appropriateness of the allowance for devaluation of inventory, 
compared the cost of inventory and the expected actual selling price after the period and assessed the adequacy of 
the information disclosure related to the allowance for devaluation of inventory in the notes to the financial statements. 

Temporary shutdown expense 
The company allocates the expense in temporary shutdown for the year ended December 31, 2018 in the amount 

of Baht 75.93 million as a separate presentation in the comprehensive income statement. The expense is allocated as 
expense related to the temporary shutdown of normal production capacity. The management has used an assumption 
in defining the criteria for expense allocation by calculating from production recording time in each month. The expense 
from temporary shutdown consists of staff expense, depreciation, maintenance, service and other expense relating to 
machinery temporary shutdown. As the expense from temporary shutdown is a material amount; therefore, I have paid 
special attention in the audit.

*****/3
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Risk response by the auditor 
My audit method on such matter includes understanding the procedure, method and basis in establishing the 

temporary production suspension expense, assessing the appropriateness of the assumption used by the management 
in expense allocation including the regularity of the criteria used, testing the accuracy of expense allocation and auditing 
the accuracy of accounts recording. 

Other Information 
Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in 

the annual report, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual report is 
expected to be made available to me after the date of this auditor’s report. 

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not express any form of 
assurance conclusion thereon. 

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information identified 
above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent 
with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.  

When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to communicate 
the matter to those charged with governance in order for those charged with governance to correct the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements and 

separate financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control 
as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error.  

In preparing the consolidated financial statements and separate financial statements, management is responsible 
for assessing the Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, matters related to 
going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the 
Group and the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.    

*****/4
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements and separate 

financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an 
auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee 
that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it 
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they 
could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated 
financial statements and separate financial statements.  

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain 
professional skepticism throughout the audit. I also:  

• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements and separate 
financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those 
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of 
not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may 
involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the 
Group’s and the Company’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and 
related disclosures made by management.

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on 
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast 
significant doubt on the Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that 
a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in 
the consolidated financial statements and separate financial statements or, if such disclosures are inadequate, 
to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s 
report. However, future events or conditions may cause the Group and the Company to cease to continue as a 
going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements and separate 
financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements and separate 
financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.  

• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities 
within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible for the direction, 
supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.  

*****/5
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I have communicated with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in the internal control system 
that I have identified during my audit. 

I also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements 
regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be 
thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards. 

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most 
significance in the audit of the consolidated financial statements and separate financial statements of the current 
period and are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation 
precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should 
not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to 
outweigh the public interest benefits of such communication.  

The engagement partner responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report is Ms.Thanyaphorn  
Tangthanopajai.

(Ms.Thanyaphorn Tangthanopajai)
Certified Public Accountant

Registration No. 9169

Dharmniti Auditing Company Limited
Bangkok, Thailand
February 20, 2019
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Notes 2018 2017 2018 2017

Cash and cash equivalents 5 90,246 95,006 32,049 31,189
Trade and other receivables 4, 6 227,428 229,637 240,165 261,702
Short-term loan to subsidiaries 4 -                    -                    6,500 -                    
Current portion of long-term loan to subsidiaries 4 -                    -                    -                    1,000
Inventories 7 997,503 872,299 994,226 854,420
Value added tax receivables 18,131 29,473 18,131 29,473
Other current assets 2,697 3,839 2,689 3,832

1,336,005 1,230,254 1,293,760 1,181,616

Long-term loan to subsidiaries 4 -                    -                    -                    1,000
Investments in subsidiaries 8 -                    -                    6,000 6,000
Property, plant and equipment 9 1,896,344 1,790,863 1,895,985 1,790,234
Intangible assets 10 19,268 18,432 18,570 17,804
Deferred tax assets 11 3,135 2,648 -                    -                    
Other non-current assets 11,165 10,333 9,531 8,739

Total non-current assets 1,929,912 1,822,276 1,930,086 1,823,777

Total assets 3,265,917 3,052,530 3,223,846 3,005,393

Notes to financial statements form an integral part of these statements

Consolidated The Company Only

Total current assets

Non-current assets

Assets
Current assets

(Unit : Thousand Baht)

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2018
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Notes 2018 2017 2018 2017

Current liabilities
Short-term loans from financial institutions 12 585,000            110,000            585,000            110,000            
Trade and other payables 4, 13 320,673            339,583            292,899            292,367            
Current portion of long-term loans
from financial institutions 14 182,340            190,840            182,340            190,840            

Other current liabilities 5,434                3,675                3,554                3,917                

Total current liabilities 1,093,447         644,098            1,063,793         597,124            

Non-current liabilities
Long-term loans from financial institutions 14 3,033                235,373            3,033                235,373            
Deferred tax liabilities 11 198,273            187,016            198,273            187,016            
Employee benefit obligations 15 98,052              103,201            98,052              103,201            

Total non-current liabilities 299,358            525,590            299,358            525,590            

Total liabilities 1,392,805         1,169,688         1,363,151         1,122,714         

Notes to financial statements form an integral part of these statements

Liabilities and shareholders’ equity

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated The Company Only

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONT.)
AS AT DECEMBER 31, 2018
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Notes 2018 2017 2018 2017

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

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

Premium on share capital 302,807 302,807 302,807 302,807
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve 16 50,000 50,000 50,000 50,000

Unappropriated 781,356 789,962 768,573 790,557
Other components of equity 525,642 526,766 526,008 526,008

Total shareholders’ equity 1,873,112 1,882,842 1,860,695 1,882,679

Total liabilities and shareholders’ equity 3,265,917 3,052,530 3,223,846 3,005,393

Notes to financial statements form an integral part of these statements

Liabilities and shareholders’ equity (Cont.)

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated The Company Only

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONT.)
AS AT DECEMBER 31, 2018
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Notes 2018 2017 2018 2017

Sales 4, 23 2,020,632        2,147,641        1,924,681        2,075,797        
Foreign exchange gain 6,666               7,631               6,726               8,998               
Other income 3,796               11,424             3,707               8,988               

Total revenues 2,031,094        2,166,696        1,935,114        2,093,783        
Expenses

Cost of goods sold 1,385,466        1,398,198        1,337,856        1,372,566        
Temporary shutdown expenses 75,925             159,148           75,925             159,148           
Allowance for the decline in value of inventory 32,626             19,355             32,626             19,355             
Selling expenses 357,680           385,328           337,705           352,964           
Administrative expenses 4 118,987           97,007             109,143           89,218             
Finance costs 19,523             24,074             19,523             24,074             

Total expenses 21 1,990,207        2,083,110        1,912,778        2,017,325        
Profit before income tax expense 40,887             83,586             22,336             76,458             
Income tax expense 17 16,430             17,607             11,257             15,309             
Net profit for the year 24,457             65,979             11,079             61,149             

Other comprehensive income :-
Item that will not be reclassified
subsequently to profit or loss
Gain on land revaluation-net of income tax -                   173,580           -                   173,580           
Remeasurement of employee benefit
 obligation-net of income tax -                   (3,760) -                   (3,760)

Item that will be reclassified 
subsequently to profit or loss
Currency translation differences (1,124)              (260) -                   -                   

Other comprehensive income (loss) for the year (1,124)              169,560           -                   169,820           
Total comprehensive income for the year 23,333             235,539           11,079             230,969           

Basic earnings per share (Baht) 20 1.15                 3.09                 0.52                 2.87                 

Revenues

Notes to financial statements form an integral part of these statements

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated The Company Only
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Notes 2018 2017 2018 2017

Profit before income tax expense 40,887           83,586          22,336           76,458           
Adjustments to reconcile income for the year
to net cash provided by (used in) operating activities :
Provision allowance for the decline in value
of inventory, slow-moving and obsolete inventories     7 24,125           208               24,125           208                

Depreciation and amortisation 154,958         163,177        154,466         162,908         
Loss on disposal and write-off of
property, plant and equipment 9,337             654               9,337             653                

Unrealised gain on fair value 
remeasurement of derivatives (743)               (942)              (743) (942)

Unrealised (gain) loss on foreign exchange 607                (531)              607                (531)               
Employee benefit expenses 15,244           11,300          15,244           11,300           
Interest income (258)               (941)              (193) (175)
Finance costs 19,523           24,074          19,523           24,074           

(Increased) decreased in operating assets
Trade and other receivables 2,010             (2,819)           21,338           7,899             
Inventories (149,329)        120,610        (163,931)        124,815         
Value added tax receivables 11,342           17,394          11,342           17,378           
Other current assets 1,142             (1,419)           1,143             (1,412)
Other non-current assets (832)               (2,591)           (792) (2,837)

Increased (decreased) in operating liabilities 
Trade and other payables (47,139)          1,995            (22,037) (25,776)
Other current liabilities 1,759             (2,411)           (363) (565)
Payments on employee benefit obligations (20,393)          (7,160)           (20,393) (7,160)

Net cash generated from operating activities 62,240           404,184        71,009           386,295         

Notes to financial statements form an integral part of these statements

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated The Company Only

Cash flows from operating activities : 

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
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Notes 2018 2017 2018 2017
Cash flows from investing activities 

Interest received 258                941               193                175                
Loan to subsidiaries 4 -                 -                (4,500)            (2,000)            
Purchase of property, plant and equipment (245,004)        (91,308)         (244,990) (90,863)
Purchase of intangible assets (4,128)            (3,753)           (3,790)            (3,109)            
Proceeds from disposals of property, 
plant and equipment 772                992               772                992                
Net cash used in investing activities (248,102) (93,128) (252,315) (94,805)

Cash flows from financing activities 
Interest paid (18,905)          (24,749)         (18,905)          (24,749)
Cash received from short-term borrowings
from financial institutions 25 1,000,000      585,000        1,000,000      585,000

Repayment of short-term borrowings
from financial institutions 25 (525,000)        (600,000)       (525,000) (600,000)

Repayment of long-term borrowings
from financial institutions 14, 25 (240,840)        (221,340)       (240,840) (221,340)

Dividend paid 19 (33,063)          (47,354)         (33,063) (47,354)
Net cash generated from (used in) financing activities 182,192         (308,443)       182,192         (308,443)

Effect from foreign exchange in cash and
cash equivalents (26)                 (142)              (26)                 (142)               

Currency translation differences (1,064)            (235)              -                 -                 

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (4,760)            2,236            860                (17,095)
Cash and cash equivalents, opening balance 95,006           92,770          31,189           48,284           
Cash and cash equivalents, closing balance 5 90,246           95,006          32,049           31,189           

Supplementary information for cash flows
Non-cash transactions

Investing activities:
22,312           4,604            22,312           4,604             

Notes to financial statements form an integral part of these statements

Purchase of property, plant and equipment unpaid

Consolidated The Company Only
(Unit : Thousand Baht)

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONT.)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
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1. GENERAL INFORMATION 

 Ocean Glass Public Company Limited (the “Company”) is a public limited company which is 
listed on the Stock Exchange of Thailand in 1993 and incorporated and domiciled in Thailand. The 
principal activities of the Company are manufacturing and selling table glassware. The addresses of the 
Company’s selling and administrative office and factory are as follows: 

Office : 75/88-91 Ocean Tower II, 34th floor, Sukhumvit 19 Road (Soi Wattana), North 
    Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 

 Factory  : 365-365/1, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Soi 8, Sukhumvit Road, Praksa, 
    Muangsamutprakarn, Samutprakarn 10280 

 Showroom :  175 Ocean Insurance Building, Sukhumvit 21 Road, North Klongtoey, Wattana, 
     Bangkok 10110 

 For reporting purpose, the Company and its subsidiaries are referred to as “the Group”. The 
Company has 3 subsidiaries as follows:  

 Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd ., the Company’s wholly owned subsidiary, was 
registered and incorporated in China on September 10, 2006. The term of the subsidiary is 20 years, 
expiring on September 10, 2026. The subsidiary’s main objective is import and merchandising 
household glassware in China. 

Ocean Glass Trading India Private Limited, 99.99% owned by the Company, was incorporated in 
India on November 20, 2013. The subsidiary’s main objective is to perform marketing activities in India.  

Crystal Clear Innovation Co., Ltd., 99.99% owned by the Company, was incorporated in Thailand on 
August 31, 2016. The subsidiary’s main objective is to research and development products. 

 
2. BASIS FOR PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS 
 2.1 Basis for preparation of the financial statements 

The consolidated and separate financial statements have been prepared in accordance with Thai 
generally accepted accounting principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai 
Financial Reporting Standards issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547, and the 
financial reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under Securities and 
Exchange Act. 

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018
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The consolidated and separate financial statements have been prepared under the historical cost 

convention except revaluation of land and derivative financial instruments which has been stated at 
fair value as disclosed in the accounting policies below. 

The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting 
principles requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to 
exercise its judgement in the process of applying the Group’s accounting policies. The areas 
involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are 
significant to the consolidated and separate financial statements are disclosed in Note 3.17. 

An English version of the consolidated and separate financial statements have been prepared 
from the statutory financial statements that are in the Thai language. In the event of a conflict or a 
difference in interpretation between the two languages, the Thai language statutory financial 
statements shall prevail. 

 
 
  2.2    The financial reporting standards are effective in the current year 
         The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications to mandate the revised 

accounting standards, financial reporting standards, and interpretations of accounting and financial 
reporting standards, which are effective for the fiscal year beginning on or after January 1, 2018 are 
as follows: 

TAS 1 (revised 2017) Presentation of Financial Statements 
TAS 2 (revised 2017) Inventories 
TAS 7 (revised 2017) Statement of Cash Flows 
TAS 8 (revised 2017) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and 

Errors 
TAS 10 (revised 2017) Events After the Reporting Period 
TAS 11 (revised 2017) Construction Contracts 
TAS 12 (revised 2017) Income Taxes 
TAS 16 (revised 2017) Property, Plant and Equipment 
TAS 17 (revised 2017) Leases 
TAS 18 (revised 2017) Revenue 
TAS 19 (revised 2017) Employee Benefits 
TAS 20 (revised 2017) Accounting for Government Grants and Disclosure of 

Government Assistance 
TAS 21 (revised 2017) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 
TAS 23 (revised 2017) Borrowing Costs 
TAS 24 (revised 2017) Related Party Disclosures 
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TAS 26 (revised 2017) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 
TAS 27 (revised 2017) Separate Financial Statements 
TAS 28 (revised 2017) Investments in Associates and Joint Ventures 
TAS 29 (revised 2017) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TAS 33 (revised 2017) Earnings Per Share 
TAS 34 (revised 2017) Interim Financial Reporting 
TAS 36 (revised 2017) Impairment of Assets 
TAS 37 (revised 2017) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
TAS 38 (revised 2017) Intangible assets 
TAS 40 (revised 2017) Investment Property 
TAS 41 (revised 2017) Agriculture 
TFRS 2 (revised 2017) Share-Based Payment 
TFRS 3 (revised 2017) Business Combinations 
TFRS 4 (revised 2017) Insurance Contracts 
TFRS 5 (revised 2017) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued 

Operations 
TFRS 6 (revised 2017) Exploration for and Evaluation of Mineral Resource 
TFRS 8 (revised 2017) Operating Segments 
TFRS 10 (revised 2017) Consolidated Financial Statements 
TFRS 11 (revised 2017) Joint Arrangements 
TFRS 12 (revised 2017) Disclosure of Interests in Other Entities 
TFRS 13 (revised 2017) Fair Value Measurement 
TSIC 10 (revised 2017) Government Assistance - No Specific Relation to Operating 

Activities 
TSIC 15 (revised 2017) Operating Leases - Incentives 
TSIC 25 (revised 2017) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its 

Shareholders 
TSIC 27 (revised 2017) Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal 

Form of a Lease 
TSIC 29 (revised 2017) Service Concession Arrangements: Disclosure 
TSIC 31 (revised 2017) Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services 
TSIC 32 (revised 2017) Intangible Assets - Web Site Costs 
TFRIC 1 (revised 2017) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and 

Similar Liabilities 
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TFRIC 4 (revised 2017) Determining whether an Arrangement contains a Lease 
TFRIC 5 (revised 2017) Right to Interests arising from Decommissioning, Restoration 

and Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7 (revised 2017) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 

2017) Financial Reporting in Hyperinflationary Economics 
TFRIC 10 (revised 2017) Interim Financial Reporting and Impairment 
TFRIC 12 (revised 2017) Service Concession Arrangements 
TFRIC 13 (revised 2017) Customer Loyalty Programmes 
TFRIC 14 (revised 2017) TAS 19 (revised 2017)-The Limit on a Defined Benefit Asset, 

Minimum Funding Requirements and their Interaction 
TFRIC 15 (revised 2017) Agreements for the Construction of Real Estate 
TFRIC 17 (revised 2017) Distributions of Non - cash Assets to Owners 
TFRIC 18 (revised 2017) Transfers of Assets from Customers 
TFRIC 20 (revised 2017) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
TFRIC 21 (revised 2017) Levies 

  
       The management of the Company and its subsidiaries evaluated that these revised accounting 

standards, financial reporting standard, accounting standard interpretations and financial reporting 
standards interpretations do not have any significant impact on the financial statements in current year. 

 
3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED IN THE PREPARATION OF THESE 
 CONSOLIDATED AND SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS ARE SET OUT BELOW 
 3.1 Revenue and expenses recognition 

Revenue comprises the revenue from sales of goods in the ordinary course of the Group’s 
activities.  Revenue is shown net of returns, rebates and discounts, and after eliminating sales within 
the Group for the consolidated financial statements. Revenue from sales of goods is recognised 
when significant risks and rewards of ownership of the goods are transferred to the buyer. 

Interest income is recognised using the accrual method. 
Other income and expenses is recognized using the accrual method. 

 
     3.2  Cash and cash equivalents 

In the statements of cash flows, cash and cash equivalents includes cash in hand, deposits held 
at call with banks and other short-term highly liquid investments with original maturities of three 
months or less. 
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     3.3  Trade accounts receivable  

Trade accounts receivable are carried at the original invoice amount and subsequently measured 
at the remaining amount less any allowance for doubtful receivables based on a review of all 
outstanding amounts at the year-end.  The amount of the allowance is the difference between the 
carrying amount of the receivable and the amount expected to be collectible. Bad debts are written-
off during the year in which they are identified and recognised in profit or loss within selling and 
marketing costs. 

 
     3.4  Inventories  

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is determined by the 
weighted average method.  The cost of purchase comprises both the purchase price and costs 
directly attributable to the acquisition of the inventory, such as import duties and transportation 
charges, less all attributable discounts, allowances or rebates.  The cost of finished goods and work 
in progress comprises design costs, raw materials, direct labour, other direct costs and related 
production overheads (based on normal operating capacity).  It excludes borrowing costs. Net 
realisable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less applicable 
variable selling expenses. Allowance is made, where necessary, for obsolete, slow-moving and 
defective inventories. 

 
 3.5.  Group Accounting - Investments in subsidiaries 
  Subsidiaries 

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control.  
The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its 
involvement with the entity and has the ability to affect those returns though its power over  
the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to  
the Group. They are deconsolidated from the date that control ceases. 

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The 
consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, 
the liabilities incurred to the former owners of acquiree and the equity interests issued by the Group. 
The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a 
contingent consideration arrangement. Acquisition-related costs are expensed as incurred. 
Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business 
combination are measured initially at their fair values at the acquisition date. On an acquisition-by-
acquisition basis, the Group recognises any non-controlling interest in the acquiree either at fair 
value or at the non-controlling interest’s proportionate share of the acquiree’s net assets. 
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If the business combination is achieves in stages, the acquisition date carrying value of the 

acquirer’s previously held equity interest in the acquiree is re-measured to fair value at the 
acquisition date; any gains or losses arising from such re-measured are recognised in profit or loss. 

Any contingent consideration to be transferred by the group is regcognised at fair value at the 
acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed 
to be an asset or liability is recognised in profit or loss. Contingent consideration that is classified as 
equity is not re-measured, and its subsequent settlement is accounted for within equity. 

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the 
acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the 
fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration 
transferred, non-controlling interest recognise and previously held interest measured is less than the 
fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference 
is recognised directly in profit or loss. 

Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group 
companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated, unless the transaction provide 
evidence of an impairment of the transferred asset. Accounting policies of subsidiaries have been 
changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group. 

In the separated financial statements, investments in subsidiaries are accounted for at cost less 
impairment. Cost is adjusted to reflect changes in consideration arising from contingent 
consideration amendments. Cost also includes direct attributable costs of investment. 

 

  Transactions with non-controlling interests  
The Group treats transactions with non-controlling interests as transactions with equity owners 

of the Group. For purchases from non-controlling interests, the difference between any consideration 
paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded 
in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity. 

 

  Disposal of subsidiaries 
When the Group ceases to have control, any retained interest in the entity is re-measured to its 

fair value, with the change in carrying amount recognised in profit or loss. The fair value is the 
initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an 
associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other 
comprehensive disposed income in respect. Of that entity are accounted for as if the Group had 
directly disposed of the related assets or liabilities. 
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 3.6  Foreign currency translation 
  Functional and presentation currency 

Items included in the financial statements of each of the Group’s entities are measured using 
the currency of the primary economic environment in which the entity operates (‘the functional 
currency’). The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional 
and the Group’s presentation currency. 

  Transactions and balances 

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange 
rates prevailing at the dates of the transactions or valuation where items are remeasured. Foreign 
exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation 
at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are 
recognised in the profit or loss. 

When a gain or loss on a non-monetary item is recognised in other comprehensive income, any 
exchange component of that gain or loss is recognised in other comprehensive income. Conversely, 
when a gain or loss on a non-monetary item is recognised in profit and loss, any exchange 
component of that gain or loss is recognised in profit and loss. 

 

  Group companies 

The results and financial position of all the Group entities (none of which has the currency of a 
hyper-inflationary economy) that have a functional currency different from the presentation currency 
are translated into the presentation currency as follows: 

• Assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at 
the closing rate at the date of that statement of financial position; 

• Income and expenses for each statement of comprehensive income are translated at 
average exchange rates; and 

• All resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income. 
Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign operation are treated 

as assets and liabilities of the foreign operation and translated at the closing rate. 
 
     3.7  Property, plant and equipment  

Land is shown at fair value, based on valuations by external independent valuer which are 
conducted every 3 years. All other plants and equipment are stated at historical cost less 
accumulated depreciation. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the 
acquisition of the items.  
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Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, 

as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will 
flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the 
replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during 
the financial period in which they are incurred. 

Increases in the carrying amount arising on revaluation of land are credited to other comprehensive 
income and shown as gains on land revaluation in equity.  Decreases that offset previous increases of the 
same asset are charged in other comprehensive income and debited against gains on land revaluation 
directly in equity; all other decreases are charged to profit or loss. 

Depreciation on other assets is calculated using the straight line method to allocate their cost to 
their residual values over their estimated useful lives, as follows: 

Buildings and building improvements  5 - 35 years 
Machinery, equipment and tools  5 - 25 years 
Furniture, fixtures and office equipment  3 - 25 years 
Motor vehicles  5 years 
 

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end 
of each reporting period. 

The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if the 
asset’s carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 3.10). 

Gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying 
amount and are recognised within ‘Other (losses)/gains - net’ in profit or loss. 

When revalued assets are sold, the amounts included in gain on asset revaluation are transferred 
to retained earnings. 

 
       3.8  Intangible assets 
 Computer software 

Costs associated with maintaining computer software programmes are recognised as an expense 
as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable 
and unique software products controlled by the Group are recognised as intangible assets when the 
following criteria are met: 

• it is technically feasible to complete the software product so that it will be available for use 
or sell; 

• management intends to complete the software product and use or sell it; 
• there is an ability to use or sell the software product; 
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• it can be demonstrated how the software product will generate probable future economic 

benefits; 
• adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or 

sell the software product are available; and 
• the expenditure attributable to the software product during its development can be reliably 

measured. 
Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the 

software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads. 
Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as 

incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a 
subsequent period. 

Computer software development costs recognised as assets are amortised using the straight line 
method over their estimated useful lives, 5 - 15 years. 

 
3.9 Related parties 

   Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, 
control, or are controlled by, or are under common control with, the Company, including holding 
companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the Company. Associates and 
individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the Company that gives 
them significant influence over the enterprise, key management personnel, including directors and 
officers of the Company and close members of the family of these individuals and companies 
associated with these individuals also constitute related parties. 

    In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of 
the relationship, and not merely the legal form.  

 

     3.10  Impairment of assets 
Assets that have an indefinite useful life, for example goodwill, are not subject to amortisation 

and are tested annually for impairment. Assets that are subject to amortisation are reviewed for 
impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not 
be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of 
the assets exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s fair 
value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are 
grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial 
assets other than goodwill that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the 
impairment at each reporting date. 
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      3.11 Leases - where a Group company is the lessee 

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the 
lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any 
incentives received from the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the 
period of the lease.  

Leases of property, plant or equipment where the Group has substantially all the risks and 
rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the inception 
of the lease at the lower of the fair value of the leased property and the net present value of the 
minimum lease payments.  

Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a 
constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance 
charges, are included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to 
profit or loss over the lease period so as to achieve a constant periodic rate of interest on the remaining 
balance of the liability for each period. The property, plant or equipment acquired under finance leases 
is depreciated over the shorter period of the useful life of the asset and the lease term. 

 
3.12 Loans  

Loans are recognised initially at the fair value, net of transaction costs incurred. Loans are 
subsequently stated at amortised cost; any difference between proceeds (net of transaction costs) and 
the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the loans using the effective 
yield method. 

Loans are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer 
settlement of the liability for at least 12 months after the end of reporting date. 

 
 Borrowing costs 

General and specific borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or 
production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to 
get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the 
assets are substantially ready for their intended use or sale. 

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their 
expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalisation. 

All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the period in which they are 
incurred. 

 
3.13 Current and deferred income taxes 

The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit 
or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or 
directly in equity. In this case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in 
equity, respectively. 
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The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively 

enacted at the end of reporting period in the countries where the Company and its subsidiaries 
operate and generate taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax 
returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It 
establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax 
authorities. 

Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising 
from differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the 
financial statements.  

However, the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an 
asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction 
affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax 
rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period 
and are expected to be applied when the related deferred income tax asset is realised or the deferred 
income tax liability is settled. 

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future 
taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.  

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to 
offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and 
liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable 
entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis. 

 
3.14 Employee benefits  

  Retirement benefits 
The Company operates various retirement benefits schemes. The Group has both defined 

benefit and defined contribution plans.  
A defined contribution plan is a retirement plan under which the Group pays fixed contributions 

into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions 
if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee 
service in the current and prior periods. The Group pays contributions to a separate fund which is 
managed by an external fund manager in accordance with the provident fund Act. B.E. 2530. The 
Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions 
are recognised as employee benefit expense when they are due. Prepaid contributions are recognised 
as an asset to the extent that a cash refund or a reduction in the future payments is available. 
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A defined benefit plan is a retirement plan that is not a defined contribution plan. Typically 

defined benefit plans define an amount of retirement benefit that an employee will receive on 
retirement, usually depends on one or more factors such as age, years of service and compensation. 

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit 
retirement plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting 
period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by 
independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined 
benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using market 
yield of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, 
and that have terms to maturity approximating to the terms of the related retirement liability. 

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial 
assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which 
they arise.   

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss. 
 

   Other long-term employee benefits 
The Company provides long-service award to employee who works for 30 years.  The defined 

benefit obligation is calculated by independent actuaries using the projected unit credit method. The 
present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future 
cash outflows using market yield of government bonds that are denominated in the currency in 
which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the 
related pension liability. The benefit is charged to expense in the statement of comprehensive 
income in the period to which it relates. 

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial 
assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which 
they arise.   

 
3.15 Provisions 

Provisions, excluding the provisions for employee benefits, are recognised when the Group has 
a present legal or constructive obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of 
resources will be required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made.  

 
3.16 Dividend distribution 

Dividend distribution to the Company’s shareholders is recognised as a liability in the Group’s 
financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company’s 
shareholders. 
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3.17 Critical accounting estimates and judgements 

 Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and 
other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the 
circumstances. 

 

 Critical accounting estimates and assumptions 
 The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting 
estimates will, by definition, seldom equal to the related actual results. The estimates and 
assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of 
assets and liabilities within the next financial year are outlined below. 

 

 Allowance for doubtful accounts 
  In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgement 

and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding 
debts and the prevailing economic condition.  

 
 Allowance for declining in value of inventory  

  The determination of allowance for declining in the value of inventory requires management to 
make judgements and estimates of the loss expected to occur. The allowance for decline in net 
realizable value is estimated based on the selling price expected in the ordinary course of business 
less selling expense. The provision for obsolete slow-moving and deteriorated inventory is estimated 
based on the approximate useful life of each type of inventory. The allowance for diminution in 
value of inventory as determined is compared with the original balance in the books of account and 
the increase or decrease in the allowance for diminution in value of inventory will be recognized as 
cost of sales and service in profit or loss.   

 
 Property, plant and equipment/Depreciation 

  In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make 
estimates of the useful lives and residual values of the plant and equipment and to review the 
estimated useful lives and residual values when there are any changes.  

  In addition, the management is required to review property, plant and equipment for 
impairment on a periodical basis and record the impairment loss when it is determined that the 
recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgement regarding forecast 
of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review. 
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 Deferred tax assets 

  Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax losses 
to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary 
differences and losses can be utilized. Significant management judgement is required to determine 
the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of 
estimated future taxable profits.  

 
 Employee benefits 

 The present value of the employee benefits depends on a number of factors that are 
 determined on an actuarial basis using a number of assumptions including the discount rate. Any 
 changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of employee benefits. 

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the 
 interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows 
expected to be required to settle the employee benefits.  In determining the appropriate discount rate, 
the Group considers the market yield of government bonds that are denominated in the currency in 
which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the 
related employee benefits liability. 
 

4. RELATED PARTY TRANSACTIONS 
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, 

control, or are controlled by, or are under common control with, the Company, including holding 
companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the Company.  Associates and 
individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the Company that gives them 
significant influence over the enterprise, key management personnel, including directors and officers of 
the Company and close members of the family of these individuals and companies associated with these 
individuals also constitute related parties. 

In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of 
the relationship, and not merely the legal form. 

Ocean Holding Co., Ltd. is the major shareholder of the Company as at December 31, 2018 and 
2017, holding 32.82%.  The remaining 67.18% is held by individual. 
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 Related parties: 

Party  Business  Relationship 
 Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.  Import and merchandising   Subsidiary  
  household glassware in China   
     
Ocean Glass Trading India   Marketing activities in India  Subsidiary  
   Private Limited     
     
Crystal Clear Innovation Co., Ltd.  Research and development products  Subsidiary 
     
Ocean Life Insurance Co., Ltd.  Life insurance   The Company’s shareholder 
    and co-shareholders and 
    co-director 
     
Ocean Property Co., Ltd.  Real estate   Co-shareholders 
     
Siam Mail Order House Co., Ltd.  Sales of office equipment  Co-shareholders 
  and supplies   
Ocean Group (Thailand) Co., Ltd.  Legal services  Co-shareholders and  co-

director 
     
Key management  personnel    Persons with the authority 

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

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

at contractually agreed prices. 
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Pricing policies by transactions: 

Transaction  Pricing policy 
Sales  Mutually agreed price 
Purchase of office equipment and supplies  Market price 
Commissions  Negotiated agreement 
Rental expenses and service fees  Negotiated agreement 
Loans  Negotiated agreement 

The following material transactions were carried out with related parties during the years ended 
December 31, 2018 and 2017. 

 
4.1 Sales of goods  

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2018  2017  2018  2017 

Sales of goods:        
 Subsidiaries -  -  225,196  200,977 
 Related companies 477  159  477  159 

 477  159  225,673  201,136  
 
4.2 Purchase of goods and service expenses 

(Unit : Thousand Baht) 
  Consolidated  The Company Only 
 2018  2017  2018  2017 

Purchase of office equipment and supplies:        
 Related companies 32  120  32  120 
Rental expenses and service fee:        
 Related companies 15,545  15,694  15,545  15,694 
Legal service fee:        
 Related companies 6  -  6  - 
Commission:        
 Subsidiaries  -  -  8,877  11,765 
Interest Income:        
 Subsidiaries  -  -  87  50 

Trading transactions with related parties are carried out under commercial terms and 
conditions.  They are treated in the same manner as unrelated parties and are presented at mutually 
agreed price Services pricing among related parties is based on contracts. 
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4.3 Outstanding balances with related parties as at December 31, 2018 and 2017  

  (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2018  2017  2018  2017 
Trade receivables         
 Subsidiaries -  -  17,894  32,115 
 Related companies 135  47  135  47 
    135  47  18,029  32,162 
Other payables         
 Subsidiaries -  -  805  1,341 
 Related companies 1,591  723  1,591  723 

 1,591  723  2,396  2,064 
 
4.4 Key management compensation 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated / The Company Only 
 2018  2017 
Short-term benefits 32,832  37,053 
Post-employment benefits  1,713  1,959 
Other long-term benefits 34  27 
 Total 34,579  39,039 

 
4.5 Loan to subsidiaries 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2018  2017  2018  2017 
 Loan to subsidiaries -  -  -  2,000 
Less Loan due within 1 year -  -  -  (1,000) 
Long-term loan  -  -  -  1,000 
Short-term loan to subsidiaries -  -  6,500  - 
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On November 29, 2016, Crystal Clear Innovation Co., Ltd. entered into an agreement with 

the Company for a borrowing facility dominated in Baht of 2 million, interest rate is at 4.50% per 
annum. The Company has received full repayment of principle and interest on April 26, 2018. 
 On April 25, 2018, Crystal Clear Innovation Co., Ltd. entered into an agreement with the 
Company for short-term borrowing facility dominated in Baht of 10 million, interest rate is at market 
rate plus 0.10% per annum. The repayment is as stated in each promissory note. 

 
5. Cash and cash equivalents 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2018  2017  2018  2017 
Cash on hand 457  274  317  261 
Deposits at banks  - current 6,450  5,977  4,827  3,224 
Deposits at banks  - savings 83,339  73,755  26,905  12,704 
Unit trusts - open - end fixed income fund -  15,000  -  15,000 
  Total 90,246  95,006  32,049  31,189 

Savings accounting carries interest rate at the floating rates which are set by the bank. 
 The fair value of investments in unit trusts that not listed on the Stock Exchange of Thailand has 

been determined by using the net assets value per unit as announced by fund manager which fair value 
hierarchy in level 2 as described in Note 24.7. 

 
6. TRADE AND OTHER RECEIVABLES 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2018  2017  2018  2017 
Trade receivables        
  - other parties 197,046  192,638  192,279  192,947 
   - related parties (Note 4.3) 135  47  18,029  32,162 
 197,181  192,685  210,308  225,109 
Advance payment 12,915  20,994  12,850  20,922 
Prepayment 15,025  14,114  14,752  13,890 
Other receivables         
   - other parties 2,307  1,844  2,255  1,781 
 30,247  36,952  29,857  36,593 
 227,428  229,637  240,165  261,702 
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   Trade receivables as at December 31, 2018 and 2017 were analysed as follows: 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2018  2017  2018  2017 
Up to 3 months  196,363  190,723  209,490  223,147 
Over 3 - 6 months 155  177  155  177 
Over 6 - 12 months 244  263  244  263 
Over 12 months 419  1,522  419  1,522 
  Total 197,181  192,685  210,308  225,109 

 
  Outstanding receivables from related parties as at December 31, 2018 and 2017 were 
analysed as follows: 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2018  2017  2018  2017 
Up to 3 months  135  47  18,029  32,162 
3 - 6 months -  -  -  - 
6 - 12 months -  -  -  - 
Over 12 months -  -  -  - 
  Total 135  47  18,029  32,162 

 
7. INVENTORIES 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2018  2017  2018  2017 
Raw materials 95,083  53,179  95,083  53,179 
Work in progress 10,069  11,923  10,069  11,923 
Finished goods 555,432  487,183  552,222  469,312 
Merchandise 37,152  5,818  37,085  5,810 
Spare parts 142,466  138,659  142,466  138,659 
Supplies and packing materials 185,276  179,577  185,276  179,577 
Goods in transit 190  -  190  - 
 1,025,668  876,339  1,022,391  858,460 
Less Allowance for the decline  
 in value of inventory, slow - 
 moving and obsolete inventories 

 
 
(28,165) 

  
 

(4,040) 

  
 

(28,165) 

  
 

(4,040) 
Inventories-net 997,503  872,299  994,226  854,420 
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   Allowance for the decline in value of inventory, slow-moving and obsolete inventories are changed during the 

year as follows : 
(Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated  The Company Only 
 2018  2017  2018  2017 
Beginning balance of  year 4,040  3,832  4,040  3,832 
Increase 30,878  14,830  30,878  14,830 
Decrease (6,753)  (14,622)  (6,753)  (14,622) 
Ending balance of  year 28,165  4,040  28,165  4,040 

 
(Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated  The Company Only 
 2018  2017  2018  2017 
Provision allowance for decline 

in value of inventory, slow-
moving and obsolete 
inventories for the year       24,125  208  24,125  208 

 
8.  INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES 

The subsidiaries are: 
   % Ownership 
 Country of  2018  2017 
 incorporation      
Ocean Glass Trading (Shanghai) Company Limited China  100.00%  100.00% 
Ocean Glass Trading India Private Limited India  99.99%  99.99% 
Crystal Clear Innovation Co., Ltd. Thailand  99.99%  99.99% 
 
Movements of investments in subsidiaries: 

(Unit : Thousand Baht) 
 The Company Only 
 2018  2017 
Beginning balance 6,000  6,000 
Addition of investment during the year          -            - 
Ending balance 6,000  6,000  
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9.  PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 

(Unit : Thousand Baht) 
      Consolidated 
 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Translation   Balance per book 
 as at January       (Transferred out)  difference  as at December 
 1, 2018          31, 2018 
At appraised value            
Land             
 - Cost 21,920  -  -  -  -  21,920 
 - Surplus on land revaluation 657,510  -  -  -  -  657,510 
Total land - at appraised value 679,430  -  -  -  -  679,430 
At cost            
Buildings and improvements 513,880  -  (1,429)  114,416  -  626,867 
Machinery and equipment 3,531,651  10,920  (198,692)  41,630  (1)  3,385,508 
Furniture, fixtures and office equipment 109,495  2,514  (5,774)  882  (76)  107,041 
Vehicles 11,453  -  (3,420)  -  -  8,033 
Machinery under installation and construction 
 in progress 

 
41,393 

  
253,268 

  
- 

  
(156,928) 

  
- 

  
137,733 

Total buildings and equipment - at cost 4,207,872  266,702  (209,315)  -  (77)  4,265,182 
  Total 4,887,302          4,944,612 
Less Accumulated depreciation            
Buildings and improvements (403,418)  (12,943)  1,430  -  -  (414,931) 
Machinery and equipment (2,587,550)  (131,236)  188,607  -  1  (2,530,178) 
Furniture, fixtures and office equipment (96,667)  (6,147)  5,750  -  45  (97,019) 
Vehicles (8,804)  (755)  3,419  -  -  (6,140) 
  Total (3,096,439)  (151,081)  199,206  -  46  (3,048,268) 
Property, plant and equipment - net 1,790,863          1,896,344 

 
(Unit : Thousand Baht) 

      Consolidated 
 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Translation   Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  difference  as at December 
 1, 2017          31, 2017 
At appraised value            
Land             
 - Cost 21,920  -  -  -  -  21,920 
 - Surplus on land revaluation 440,535  216,975  -  -  -  657,510 
Total land - at appraised value 462,455  216,975  -  -  -  679,430 
At cost            
Buildings and improvements 497,137  -  -  16,743  -  513,880 
Machinery and equipment 3,484,240  14,470  (16,524)  49,465  -  3,531,651 
Furniture, fixtures and office equipment 114,949  3,245  (9,721)  1,047  (25)  109,495 
Vehicles 14,348  2,524  (5,419)  -  -  11,453 
Machinery under installation and construction 
 in progress 

 
32,975 

  
75,673 

  
- 

  
(67,255) 

  
- 

  
41,393 

Total buildings and equipment - at cost 4,143,649  95,912  (31,664)  -  (25)  4,207,872 
  Total 4,606,104          4,887,302 
Less Accumulated depreciation            
Buildings and improvements (391,928)  (11,490)  -  -  -  (403,418) 
Machinery and equipment (2,462,916)  (139,553)  14,919  -  -  (2,587,550) 
Furniture, fixtures and office equipment (98,842)  (7,555)   9,715  -  15  (96,667) 
Vehicles (13,281)  (906)  5,383  -  -  (8,804) 
  Total (2,966,967)  (159,504)  30,017  -  15  (3,096,439) 
Property, plant and equipment - net 1,639,137          1,790,863 
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(Unit : Thousand Baht) 

      The Company Only 
 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  as at December 
 1, 2018        31, 2018 
At appraised value          
Land           
 - Cost  21,920  -  -  -  21,920 
 - Surplus on land revaluation 657,510  -  -  -  657,510 
Total land - at appraised value 679,430  -  -  -  679,430 
At cost          
Buildings and improvements 513,880  -  (1,429)  114,416  626,867 
Machinery and equipment 3,531,650  10,920  (198,692)  41,630  3,385,508 
Furniture, fixtures and office equipment 108,237  2,500  (5,766)  882  105,853 
Vehicles 11,453  -  (3,420)  -  8,033 
Machinery under installation and construction in progress 41,393  253,268  -  (156,928)  137,733 
Total buildings and equipment - at cost 4,206,613  266,688  (209,307)  -  4,263,994 
  Total 4,886,043        4,943,424 
Less Accumulated depreciation          
Buildings and improvements (403,418)  (12,943)  1,430  -  (414,931) 
Machinery and equipment (2,587,550)  (131,235)  188,606  -  (2,530,179) 
Furniture, fixtures and office equipment (96,037)  (5,895)  5,743  -  (96,189) 
Vehicles (8,804)  (755)  3,419  -  (6,140) 
  Total (3,095,809)  (150,828)  199,198  -  (3,047,439) 
Property, plant and equipment - net 1,790,234        1,895,985 

 
(Unit : Thousand Baht) 

      The Company Only 
 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  as at December 
 1, 2017        31, 2017 
At appraised value          
Land           
 - Cost 21,920  -  -  -   21,920 
 - Surplus on land revaluation 440,535  216,975  -  -  657,510 
Total land - at appraised value 462,455  216,975  -  -  679,430 
At cost          
Buildings and improvements 497,137  -  -  16,743  513,880 
Machinery and equipment 3,484,239  14,470  (16,524)  49,465  3,531,650 
Furniture, fixtures and office equipment 114,062  2,800  (9,672)  1,047  108,237 
Vehicles 14,348  2,524  (5,419)  -  11,453 
Machinery under installation and construction in progress 32,975  75,673  -  (67,255)  41,393 
Total buildings and equipment - at cost 4,142,761  95,467  (31,615)  -  4,206,613 
  Total 4,605,216        4,886,043 
Less Accumulated depreciation          
Buildings and improvements (391,928)  (11,490)  -  -  (403,418) 
Machinery and equipment (2,462,916)  (139,553)  14,919  -  (2,587,550) 
Furniture, fixtures and office equipment (98,329)  (7,376)  9,668  -  (96,037) 
Vehicles (13,281)  (906)  5,383  -  (8,804) 
  Total (2,966,454)  (159,325)  29,970  -  (3,095,809) 
Property, plant and equipment - net 1,638,762        1,790,234 
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 The gross carrying amount of fully depreciated plant and equipment that were still in use as at 
December 31, 2018 amounted to Baht 1,960.97 million (2017 : Baht 1,831.48 million) 
 On March 2, 2017, the Company has appraised the land determined by independent appraiser (Brent 
Joe Cosens Consulting Co., Ltd.).  The Company recorded the land at fair value as of December 31, 
2018, in the amount of Baht 679 million comprising the historical cost of Baht 22 million and the gain on 
land revaluation of Baht 657 million. This valuation technique is market comparative method which sales 
prices of comparable land are in close proximity and adjusted for difference in key attributes such as 
property size which fair value hierarchy in level 2 as described in Note 24.7. 
 As at December 31, 2018 and 2017, the Company had used land with buildings net book value 
amounting to Baht 872 million and Baht 771 million, respectively as collateral for its long-term 
borrowings from financial institutions as described in Note 14. 
 In 2018, the Company recorded interest as part of the cost assets of Baht 0.50 million. Borrowing 
costs are the amount of the loan for general purposes by calculating from the capitalization rate which is 
the weighted average of the total loans that were borrowed for general purposes at the rate of 1.96% per 
annum.  
 

10. INTANGIBLE ASSETS 
(Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated 
 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Translation   Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  difference  as at December 
 1, 2018          31, 2018 
At cost            
Computer software 68,813  2,266  -  3,000  (52)  74,027 
Computer software installation 1,205  2,476  -  (3,000)  -  681 
        Total 70,018  4,742  -  -  (52)  74,708 
Less Accumulated amortization (51,586)  (3,877)  -  -  23  (55,440) 
Computer software - net 18,432          19,268 

 
(Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated 
 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Translation   Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  difference  as at December 
 1, 2017          31, 2017 
At cost            
Computer software 67,465  1,470  (1,181)  1,078  (19)  68,813 
Computer software installation -  2,283  -  (1,078)  -  1,205 
        Total 67,465  3,753  (1,181)  -  (19)  70,018 
Less Accumulated amortization (49,099)  (3,673)  1,181  -  5  (51,586) 
Computer software - net 18,366          18,432 
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(Unit : Thousand Baht) 

 The Company Only 
 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  as at December 
 1, 2018        31, 2018 
At cost          
Computer software 67,912  2,266  -  3,000  73,178 
Computer software installation 1,205  2,138  -  (3,000)  343 
        Total 69,117  4,404  -  -  73,521 
Less Accumulated amortization (51,313)  (3,638)  -  -  (54,951) 
Computer software - net 17,804        18,570 

 
(Unit : Thousand Baht) 

 The Company Only 
 Balance per book  Additions  Deductions  Transferred in  Balance per book 
 as at January      (Transferred out)  as at December 
 1, 2017        31, 2017 
At cost          
Computer software 67,189  826  (1,181)  1,078  67,912 
Computer software installation -  2,283  -  (1,078)  1,205 
        Total 67,189  3,109  (1,181)  -  69,117 
Less Accumulated amortization (48,911)  (3,583)  1,181  -  (51,313) 
Computer software - net 18,278        17,804 

 
11. DEFERRED INCOME TAXES 

Deferred tax assets and liabilities are offset when income taxes are related to the same fiscal 
authority.  Deferred income taxes are calculated on all temporary differences under the liability method 
using principal tax 20% for the Company and 20% - 30.9% for the subsidiary. 

 
The analysis of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows: 

                   (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2018  2017  2018  2017 

Deferred tax assets  33,320  39,829  30,185  37,181 
Deferred tax liabilities  (228,458)  (224,197)  (228,458)  (224,197) 
Deferred tax liabilities-net  (195,138)  (184,368)  (198,273)  (187,016) 
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Deferred tax assets (liabilities) in the statement of comprehensive income for the year ended December 

31, 2018 are attributed to the following items:  
 

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

1, 2018 
 In profit or loss  In other 

comprehensive 
income 

 as at December 
31, 2018 

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

 
808 

  
4,825 

  
- 

  
5,633 

 Employee benefit obligations 20,640  (1,030)  -  19,610 
 Tax losses 15,733  (10,791)  -  4,942 
 Accrued tax rebate from export sales 2,648  487  -  3,135 
  Total 39,829  (6,509)  -  33,320 
Deferred tax liabilities:        
 Book depreciation under taxable depreciation (92,695)  (4,261)  -  (96,956) 
 Gains on land revaluation (131,502)  -  -  (131,502) 
  Total (224,197)  (4,261)  -  (228,458) 
 Net (184,368)  (10,770)  -  (195,138) 

 
    (Unit : Thousand Baht) 

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

1, 2018 
 In profit or loss  In other 

comprehensive 
income 

 as at December 
31, 2018 

Deferred tax assets:        
 Allowance for the decline in value of inventory,         
   slow-moving and obsolete inventories 808  4,825  -  5,633 
 Employee benefit obligations 20,640  (1,030)  -  19,610 
 Tax losses 15,733  (10,791)  -  4,942 
  Total 37,181  (6,996)  -  30,185 
Deferred tax liabilities:        
 Book depreciation under taxable depreciation (92,695)  (4,261)  -  (96,956) 
 Gains on land revaluation (131,502)  -  -  (131,502) 
  Total (224,197)  (4,261)  -  (228,458) 
 Net (187,016)  (11,257)  -  (198,273) 

 
 
Deferred tax assets and temporary differences are recognised if the realisation of the tax benefit is 

probable.   
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12. SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS  

      (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated/ The Company Only 

 2018  2017 
Promissory note 585,000  110,000 
  Total 585,000  110,000 

As at December 31, 2018 and 2017, short-term loans from local financial institution denominated in 
Thai Baht, due within 6 months and bear interest rate of 1.90% to 2.20% per annum. (2017 : interest rate 
of 1.90% to 1.95% per annum) 

The fair values approximate the carrying amounts because of their short-term maturities which fair 
value hierarchy in level 2 as described in Note 24.7. 

 
13. TRADE AND OTHER PAYABLES 

      (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2018  2017  2018  2017 

Trade payables - other parties 153,584  153,961  153,584  157,539 
Other payables - other parties 68,686  69,474  45,556  46,981 

- related parties 
(Note 4.3) 1,591   

723  2,396   
2,064 

Advances from customers 19,297  28,774  17,250  11,492 
Accrued energy expenses 8,086  11,925  8,086  11,925 
Accrued commission and rebate 9,215  6,506  9,215  6,506 
Accrued salary and bonus expenses 29,755  33,074  29,001  32,067 
Other accrued expenses 30,459  35,146  27,811  23,793 
 Total 320,673  339,583  292,899  292,367 

 
14. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS  

    (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated/ The Company Only 
 2018  2017 

Loans - from financial institutions, at the beginning of the year 426,213  647,553 
Repayments (240,840)  (221,340) 
Long term loans from financial institutions, at the end of year 185,373  426,213 
Less Current portion of long-term loans from financial 
 institutions 

 
182,340 

  
190,840 

Long term loans from financial institutions 
 with due date more than one year 

 
3,033 

  
235,373 
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Maturity of long-term loans: 

    (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated/ The Company Only 
 2018  2017 

Due within 1 year 182,340  190,840 
Due more than 1 year but not over 5 years 3,033  235,373 
 185,373  426,213 

 
Long-term loans from financial institutions 
As at December 31, 2018, long-term loans from financial institutions consist of: 
1) Loans facilities of Baht 535 million  

 On November 26, 2012, the Company entered into an agreement with a local bank for a 
long-term loan facility denominated in Thai Baht of Baht 535 million, which is repayable in five 
years, by December 6, 2017. The loan has a grace period for principal repayment for the first year 
to second years. The Company is required to repay the principal in monthly installment from the 
third year to the fifth year, and the remaining principal in the last installment. Interest is payable 
on a monthly basis and is calculated at a fixed rate in the first year and the second years and at the 
MLR rate minus a fixed percentage from the third year to the fifth year.  
 On November 12, 2014, the Company amended the loan agreement to adjust the monthly 
principal repayment amount and extend the repayment period to December 6, 2021. 
 In June 2017, the Company has entered into an amendment to the loan agreement by 
increasing the monthly principle repayment amount and adjust the repayment period to complete 
within October 2020. 
 In August 2018, the Company has entered into an amendment to the loan agreement by 
increasing the monthly principle repayment amount and adjust the repayment period to complete 
within September 2019. 
 As at December 31, 2018, the total outstanding loan is Baht 174 million (2017 : Baht 344 
million). 

 
2) Loan facilities of Baht 250 million 

  On November 26, 2012, the Company entered into an agreement with the same local bank as 
1) for a long-term loan facility denominated in Thai Baht of Baht 250 million, which is repayable 
in five years from the first loan drawdown date which has to be settled by November 29, 2018. 
This loan has a grace period for principal repayment in the first year. The Company is required to 
repay the principal in monthly instalments from the second year to the fifth year. Interest is 
payable on a monthly basis and is calculated at the MLR rate minus a fixed percentage.  
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4) Loan facilities of Baht 12 million 

On May 12, 2016, the Company entered into an agreement with the same local bank as 3) for 
a long-term loan facility denominated in Thai Baht of Baht 12 million. The loan has a purpose for 
working capital in saving energy project according to condition of Department of Alternative 
Energy Development and Efficiency. The Company is required to drawdown within December 31, 
2016 and repay in 5 years, by September 30, 2020. The Company is required to repay the principal 
in quarterly instalments. Interest is payable on a monthly basis and is calculated at a fixed rate 
until the maturity of the agreement. Then, the Company drawdown this loan as conditions in the 
amount Baht 12 million.  
  As at December 31, 2018, the total outstanding loan is Baht 5 million (2017: Baht 8 million). 
  The Company used its land and buildings net book value amounting to Baht 872 million 
(2017: Baht 771 million) (Note 9) as collateral against the long-term loan in 1) and 2). The 
Company must maintain a minimum debt-to-equity ratio as a condition of the long-term loan 
agreements. 

3) Loan facilities of Baht 23 million 
On May 12, 2016, the Company entered into an agreement with another local bank for a long-

term loan facility denominated in Thai Baht of Baht 23 million. The loan has a purpose for 
investment and operation in saving and renewable energy project. The Company is required to 
drawdown within December 31, 2016. The Company has to repaid the principal quarterly in 16 
installments. The first installments is paid on the last business day of December 2016. Interest is 
payable on a monthly basis. The principal and interest shall be settled within the 54th month from 
the loan receiving month or not over 5 years from the agreement date, whichever period comes 
first. Interest is calculated at the MLR rate minus a fixed percentage. The Company has drawdown 
this loan in accordance with the condition amount of Baht 19 million. 

As at December 31, 2018, the total outstanding loan is Baht 7 million (2017: Baht 12 million). 
  On November 12, 2014, the Company amended the loan agreement to adjust the monthly 
principal repayment amount and extend the repayable period to November 29, 2021. 
 In November 2016, the Company has entered into an amendment to the loan agreement by 
increasing the monthly principle repayment amount and adjust the repayment period to complete 
within December 2018. 
     In June 2017, the Company has entered into an amendment to the loan agreement by 
increasing the monthly principle repayment amount and adjust the repayment period to complete 
within July 2018. 
 The Company has fully paid of principle and interest on July 29, 2018 (2017 : the total 
outstanding loan is Baht 62 million). 
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 The interest rate exposure on the long-term loan comprises the following: 

    (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated/ The Company Only 
 2018  2017 

Long-term loans    
   at fixed rates 5,372  8,452 
   at floating rates 180,001  417,761 
 185,373  426,213 
 

 The interest rates at the statement of financial position date were as follows: 
 % (per annum) 
 Consolidated/ The Company Only 
 2018  2017 

 Long-term loans 3.50 to 4.25  3.50 to 4.25 
 
The long-term loans from financial institutions with floating interest rates, the fair values approximate 

the carrying amounts. Fair values of the long-term loans from financial institutions with fixed interest rates 
approximate the carrying amounts because the current interest rates of the similar terms loans as the 
Group’s approximate the interest rates per the agreement.  Fair value hierarchy in level 2 as described in 
Note 24.7. 

 
15.  EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS 
  The Group and its subsidiaries have obligations for employee benefits as follows : 

   The statements of financial position 
(Unit : Thousand Baht) 

  Consolidated/The Company Only 
  2018  2017 
Defined benefit obligations, at the beginning of the year  103,201  95,301 
Current service costs and interest  15,244  10,360 
Employee benefit obligations paid  (20,393)  (7,160) 
Loss on remeasurement of actuarial basis   -  4,700 
Defined benefit obligations, at the end of the year  98,052  103,201 
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 Expense recognized in the statements of comprehensive income 

 (Unit : Thousand Baht) 
  Consolidated/The Company Only 
  For the year ended December 31, 
  2018  2017 
Current service costs  12,832  8,227 
Interest on obligation  2,412  2,133 
 Total  15,244  10,360 

 

  Principal actuarial assumptions at the reporting date 
 Percentage 
 Consolidated/The Company Only 
 2018  2017 
Discount rate 2.34  2.34 
Salary increase rate 5.00  5.00 
Employee turnover rate 0.00 - 16.00 

(classification of age) 
 0.00 - 16.00 

(classification of age) 
Mortality rate 100% of Thai 

mortality table 2017 
 100% of Thai 

mortality table 2017 
 
  Sensitivity analysis  

 The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of long-
term employee benefit obligations as at December 31, 2018 are summarized below: 

 (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated/The Company Only 
 1% increase  1% decrease 
Discount rate (7,642)  8,655 
Salary increase rate 8,269  (7,424) 
Employee turnover rate (8,129)  4,856 
Mortality rate  355  (353) 
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  Expected maturity analysis of retirement 

 (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated/The Company Only 
 2018  2017 
Within 1 year 7,373  13,495 
More than 1 year but not over 5 year 58,245  67,033 
More than 5 year 425,715  550,402 
 Total 491,333  630,930 

 
 On December 13, 2018, the National Legislative Assembly passed a resolution approving the draft 
of a New Labour Protection Act, which is in the process being enacted in the Royal Gazette. The Labour 
Protection Act includes a requirement that an employee who is terminated after having been employed by 
the same employer for an uninterrupted period of 20 years or more, receives severance payment of 400 
days of wages at the most recent rate, which is increased from the current maximum rate of 300 days. 
When the labour law comes into force, the Company and its subsidiaries will recognize the increase in 
the employee benefits obligations approximately Baht 3.20 million, resulting in the decrease in net profit 
approximately Baht 2.56 million. 

 
16. LEGAL RESERVE 

 Under the Public Limited Company Act, B.E. 2535, the Company is required to set aside as a legal 
reserve at least 5% of its net profit after accumulated deficit brought forward (if any) until the reserve is 
not less than 10% of the registered capital. The legal reserve is non-distributable. 
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17. INCOME TAX EXPENSES  

17.1  Major components of income tax expenses 
For the years ended December 31, 2018 and 2017 consisted of :-  

                                  (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2018  2017  2018  2017 

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

Income tax expense for the year 5,660  4,557  -  - 
Deferred tax expense :        

Changes in temporary differences relating         
 to the original recognition and reversal 10,770  13,050  11,257  15,309 

 Total 16,430  17,607  11,257  15,309 
Income tax expense in relation to components of 
other comprehensive income : 

       

Deferred tax expense :        
 Loss on estimate as per mathematic calculation -  (939)  -  (939) 

Gains on land revaluation  -  43,394  -  43,394 
 Total -  42,455  -  42,455 

 
17.2 A numerical reconciliation between the income tax expense, the average effective tax rate and the 

applicable tax rate 

         For the years ended December 31, 2018 and 2017. 
 Consolidated 
 2018  2017 

 
Tax amount 

(Thousand Baht) 
 

Tax rate 
(%) 

 
Tax amount 

(Thousand Baht) 
 

Tax rate 
(%) 

Accounting profit before tax expense for the year 40,887    83,586   
Tax expense at the applicable tax rate 8,502  20-30.9  17,429  20-30.9 
Reversal of expire tax loss carry forward 6,815  16.67  -  - 
Reconciliation items 1,113  2.72  178  0.21 
Tax expense at the average effective tax rate 16,430  40.18  17,607  21.06 
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 The Company only 
 2018  2017 

 
Tax amount 

(Thousand Baht) 
 

Tax rate 
(%) 

 
Tax amount 

(Thousand Baht) 
 

Tax rate 
(%) 

Accounting profit before tax expense for the year 22,336    76,458   
Tax expense at the applicable tax rate 4,467  20.00  15,292  20.00 
Reversal of expire tax loss carry forward 6,815  30.51  -  - 
Reconciliation items (25)  (0.11)  17  0.02 
Tax expense at the average effective tax rate 11,257  50.40  15,309  20.02 

 
18. CAPITAL MANAGEMENT 

The Group’s objectives when managing capital are to safeguard the Group’s ability to continue 
as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to 
maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital. 

In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of 
dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares, or sell assets to reduce 
debt. 

According to the consolidated balance sheet as at December 31, 2018 and 2017, the Company and 
subsidiaries’s debt-to-equity ratio was 0.74:1 and 0.62:1, respectively. 

According to the separate balance sheet as at December 31, 2018 and 2017, the Company’s debt-
to-equity ratio was 0.73:1 and 0.60:1, respectively. 

 
19. DEVIDEND PAID 

 At the Company’s Annual General Shareholders’ Meeting on April 26, 2018, the meeting has 
approved a dividend payment from the operating results for the year 2017 of Baht 1.55 per share, totaling 
Baht 33.06 million.  The dividend was paid on May 18, 2018. 

  At the Company’s Annual General Shareholders’ Meeting on April 25, 2017, the meeting has 
approved a dividend payment from the operating results for the year 2016 of Baht 2.22 per share, totaling 
Baht 47.35 million. This dividend was paid on May 19, 2017 
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20. BASIC EARNINGS PER SHARE  

Basic earnings per share is calculated by dividing the net profit attributed to shareholder by the 
weighted average number of ordinary shares in issue, which is 21,330,715 shares during the years ended 
December 31, 2018 and 2017.  The Group has no dilutive instruments in issue.  

 
21. EXPENSES BY NATURE 

The following significant expenditure items for the years ended December 31, 2018 and 2017, 
classified by nature, have been charged in profit before income tax: 

                      (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 

 2018  2017  2018  2017 
Changes in finished goods         
   and work in process (80,049)  87,584  (94,651)  97,317 
Raw material and consumables used 433,065  559,619  433,065  559,619 
Employee expenses 541,328  536,120  517,864  513,063 
Energy expenses 404,614  330,475  404,565  330,436 
Depreciation and amortisation 154,958  163,177  154,466  162,908 
Repair and maintenance expenses 122,044  124,961  121,790  124,827 
Other expenses 414,247  281,174  375,679  229,155 

 1,990,207  2,083,110  1,912,778  2,017,325 
 

22. PROVIDENT FUND 
The Company and its employees jointly established a provident fund scheme. Both the employees 

and the Company contribute to this fund. The fund is managed by the CIMB-Principal Asset Management 
Co., Ltd. and will be paid to the employees upon termination in accordance with the fund’s policy. For the 
years ended December 31, 2018 and 2017, the Company contributed to the fund totaling Baht 11.63 million 
and Baht 11.72 million, respectively. 

 
23. SEGMENT INFORMATION 

 The Company produces and sells table software for both domestic and export markets, utilising 
the same assets. The Company has one reportable segment which is the factory. Reporting segment is 
referred from internal report of the Group which is reviewed by the managing director how to allocate 
resources and in assessing performance.  

 Managing director considers performance of reporting segments from the profit from operation. 
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Sales by geographic for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows: 

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2018  2017  2018  2017 

Domestic sales 526,078  540,768  525,766  540,696 
Export sales  1,494,554  1,606,873  1,398,915  1,535,101 
Total 2,020,632  2,147,641  1,924,681  2,075,797 

 
24. FINANCIAL INSTRUMENTS 

      24.1 Financial risk factors 
The Group’s activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including currency 

risk, fair value interest rate risk, cash flow interest rate risk and price risk), credit risk and liquidity risk. 
The Group’s overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets 
and seeks to minimise potential adverse effects on the Group’s financial performance. The Group uses 
derivative financial instruments to hedge certain exposures. 

Risk management is carried out by Group’s treasury under policies approved by the board of 
directors. The Group’s treasury identifies, evaluates and hedges financial risks in close co-operation 
with the Group’s operating units. The board provides written principles for overall risk management, 
as well as written policies covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, 
credit risk, use of derivative and non-derivative financial instruments, and investment excess liquidity. 

 

24.2 Foreign exchange risk 
The Group operates internationally and is exposed to foreign exchange risk arising from 

various currency exposures, primarily with respect to US Dollar. Foreign exchange risk arises from 
future commercial transactions, recognised assets and liabilities and net investments in foreign 
operations. 

Entities in the Group use forward contracts, transacted with the Group’s treasury, to hedge their 
exposure to foreign currency risk in connection with measurement currency. The Group’s treasury is 
responsible for hedging the net position in each currency by using currency borrowings and external 
forward currency contracts.  

 
Forward foreign exchange contracts 

The Group entered into forward foreign exchange contracts to manage exposure to fluctuations 
in foreign currencies of trade receivables, other receivables, trade payables and other payables 
denominated in foreign currencies.   
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As at December 31, 2018 and 2017, the Company had forward foreign exchange contracts 

 with maturities of less than six months as follows:   
                                                                                                                                          (Unit : Million Baht) 

 Fair value 
  Consolidated / The Company Only 
 2018  2017 
Forward foreign exchange contracts 
USD 1.73 million (Baht 32.19 - 33.21  per USD 1) 

 
55.71 

  
 

USD 1.68 million (Baht 32.28 - 33.17  per USD 1) 54.31   
USD 2.40 million (Baht 32.54 - 33.43  per USD 1)   78.28 
USD 2.32 million (Baht 32.45 - 33.33  per USD 1)   75.16 

 
 24.3 Interest rate risk 

The Group’s income and operating cash flows are substantially independent of changes in 
market interest rates. All interest rate derivative transactions are subject to approval by the Finance 
Director before execution. The Group has no significant interest-bearing assets. 

The Group is exposed to interest rate risk primarily relating to its borrowings bearing interest.  
However, since most of the financial liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which 
are close to the current market rate, the interest rate risk is expected to be minimal. 

 

 24.4 Credit risk 
The Group has no significant concentrations of credit risk. The Group has policies in place to 

ensure that sales of products and services are made to customers with an appropriate credit history. 
Derivative counterparties and cash transactions are limited to high-credit quality financial institutions. 
The Group has policies that limit the amount of credit exposure to any one financial institution. 

 

 24.5 Liquidity risk 
Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and marketable 

securities, the availability of funding and the ability to manage risk. Due to the dynamic nature of the 
underlying business, the Group’s treasury aims at maintaining flexibility in funding by keeping 
committed credit lines available. 

228

Ocean Glass Public Company Limited



 
     24.6 Accounting for derivative financial instruments  

The Group is party to derivative financial instruments, which mainly comprise foreign 
currency forward contracts. Such instruments are recognised at fair value. At the end of each 
reporting period, they are remeasured at fair value. The gain or loss on remeasurement to fair value 
is recognised immediately in profit or loss. 

The fair value of derivative financial instruments is their quoted market price at the reporting 
date, being the present value of the quoted derivative price. 

 

   24.7 Fair value estimation 
Analyses of financial instruments are carried at fair value by the valuation method. The 

different levels have been defined as follows: 
 Level 1 : Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities. 
 Level 2 : Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the 

 asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived 
 from prices). 

 Level 3 : Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, 
 unobservable inputs). 

 

 Net fair values 
The carrying amounts of cash and cash equivalents, trade receivables, other short-term 

 receivables, trade payables and other short-term payables, their fair values due to the short-term 
 maturity period. 

The carrying amounts of long-term loans from financial institutions are approximate to their 
fair values due to floating interest rates. The long-term loans from financial institutions with fixed 
interest rate, their fair values approximate the carrying amounts because the average interest rate at 
the financial position date that is offered to the loans with the similar terms and conditions to the 
Group are approximate to the fixed rates specified in the contracts. 

The fair values of open forward foreign exchange contracts as at December 31, 2018 were 
stated as net assets of Baht 1.60 million (2017 : net assets of Baht 0.86 million). 

The fair value of forward foreign exchange contracts is determined by the market rate of each 
contract, which is calculated by financial institutions dealing with the Group at the date of the 
statement of financial position. 

The fair values of derivative financial instruments, which are cross currency swap contracts, 
are the market prices adjusted by credit risk of the Group which is calculated by the financial 
institution of the Group as at the statement of financial position date.  These valuation techniques 
maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on 
entity specific estimates. The instrument is included in level 2. 
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25.  RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES 

Changes in the liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2018 
and 2017 are as follows: 

 (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated/The Company Only 
 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 
 as at January   Increase  Increase  Acquisition   Translation  Differences  as at December 
 1, 2018  (decrease)*    of subsidiary  on  exchange rate  on translation  31, 2018 

           of financial   
           statements   
              

Short-term borrowings from financial institutions 110,000  475,000  -  -  -  -  585,000 
Long-term borrowings from financial institutions 426,213  (240,840)  -  -  -  -  185,373 

Total 536,213  234,160  -  -  -  -  770,373 

 
 (Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated/The Company Only 
 Balance  Cash flows  Non-cash transaction  Balance 
 as at January   Increase  Increase  Acquisition   Translation  Differences  as at December 
 1, 2017  (decrease)*    of subsidiary  on  exchange rate  on translation  31, 2017 

           of financial   
           statements   
              

Short-term borrowings from financial institutions 125,000  (15,000)  -  -  -  -  110,000 
Long-term borrowings from financial institutions 647,553  (221,340)  -  -  -  -  426,213 

Total 772,553  (236,340)  -  -  -  -  536,213 
  
* Financing cash flows included net proceed and repayment cash transactions in the statements of cash flows. 
 

26.  COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 
 26.1  Operating lease commitments - where a Group company is the lessee 

26.1.1 The Group has entered into a non-cancellable operating lease for office building with 
facilities, office equipment and vehicles. The future aggregate minimum lease payments 
under the non-cancellable operating leases are as follows:   

(Unit : Thousand Baht) 
 Consolidated  The Company Only 
 2018  2017  2018  2017 
Not later than 1 year 20,087  20,470  17,710  19,402 
Later than 1 year and not later  0p       
than 5 years 10,998  15,193  10,015  15,193 
 Total  31,085  35,663  27,725  34,595 
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26.1.2 The Company entered into an agreement of buy/sell natural gas with 7 years period. The 

Company is required to pay for natural gas usage and pipe rental by month at a negotiated 
price as specified in the agreement.  

 
 26.2 Bank guarantees 

As at December 31, 2018, the Group had outstanding letters of guarantee of Baht 23.49 
million issued by local financial institutions as collaterals for sales of goods and electrical usage 
(2017 : Baht 23.49 million). 

 
 26.3 Capital commitments 

As at December 31, 2018, the Group had capital commitments amounting to Baht 71.38 
million (2017 : Baht 119.41 million). 

 
 27. THE NEWLY ISSUED AND REVISED FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND 

EFFECTIVE IN THE FUTURE 
The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications to mandate the use of 

accounting standards, financial reporting standards, and interpretations of accounting and financial 
reporting standards that are newly issued and revised.  

These newly issued and revised financial reporting standards which are effective for the fiscal 
year beginning on or after January 1, 2019 are as follows: 

TAS 1 (revised 2018) Presentation of Financial Statements 
TAS 2 (revised 2018) Inventories 
TAS 7 (revised 2018) Statement of Cash Flows 
TAS 8 (revised 2018) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and 

Errors 
TAS 10 (revised 2018) Events After the Reporting Period 
TAS 12 (revised 2018) Income Taxes 
TAS 16 (revised 2018) Property, Plant and Equipment 
TAS 17 (revised 2018) Leases 
TAS 19 (revised 2018) Employee Benefits 
TAS 20 (revised 2018) Accounting for Government Grants and Disclosure of 

Government Assistance 
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TAS 21 (revised 2018) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 
TAS 23 (revised 2018) Borrowing Costs 
TAS 24 (revised 2018) Related Party Disclosures 
TAS 26 (revised 2018) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 
TAS 27 (revised 2018) Separate Financial Statements 
TAS 28 (revised 2018) Investments in Associates and Joint Ventures 
TAS 29 (revised 2018) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TAS 33 (revised 2018) Earnings Per Share 
TAS 34 (revised 2018) Interim Financial Reporting 
TAS 36 (revised 2018) Impairment of Assets 
TAS 37 (revised 2018) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
TAS 38 (revised 2018) Intangible assets 
TAS 40 (revised 2018) Investment Property 
TAS 41 (revised 2018) Agriculture 
TFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards 
TFRS 2 (revised 2018) Share-Based Payment 
TFRS 3 (revised 2018) Business Combinations 
TFRS 4 (revised 2018) Insurance Contracts 
TFRS 5 (revised 2018) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
TFRS 6 (revised 2018) Exploration for and Evaluation of Mineral Resource 
TFRS 8 (revised 2018) Operating Segments 
TFRS 10 (revised 2018) Consolidated Financial Statements 
TFRS 11 (revised 2018) Joint Arrangements 
TFRS 12 (revised 2018) Disclosure of Interests in Other Entities 
TFRS 13 (revised 2018) Fair Value Measurement 
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
TSIC 10 (revised 2018) Government Assistance - No Specific Relation to Operating 

Activities 
TSIC 15 (revised 2018) Operating Leases - Incentives 
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TSIC 25 (revised 2018) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its 

Shareholders 
TSIC 27 (revised 2018) Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form 

of a Lease 
TSIC 29 (revised 2018) Service Concession Arrangements: Disclosure 
TSIC 32 (revised 2018) Intangible Assets - Web Site Costs 
TFRIC 1 (revised 2018) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar 

Liabilities 
TFRIC 4 (revised 2018) Determining whether an Arrangement contains a Lease 
TFRIC 5 (revised 2018) Right to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7 (revised 2018) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2018) 

Financial Reporting in Hyperinflationary Economics 
TFRIC 10 (revised 2018) Interim Financial Reporting and Impairment 
TFRIC 12 (revised 2018) Service Concession Arrangements 
TFRIC 14 (revised 2018) TAS 19 (revised 2018)-The Limit on a Defined Benefit Asset, 

Minimum Funding Requirements and their Interaction 
TFRIC 17 (revised 2018) Distributions of Non - cash Assets to Owners 
TFRIC 20 (revised 2018) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
TFRIC 21 (revised 2018) Levies 

 
Newly financial reporting standards which are effective for the fiscal year beginning on or after 

January 1, 2020 are as follows. 
TAS 32 Financial Instruments: Presentation 
TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9 Financial Instruments 
TFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 
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The management of the Company and its subsidiaries believe that these accounting standards, 

financial reporting standards, accounting standard interpretations and financial reporting standards 
interpretations which are newly issued and revised will not have any significant impact on the financial 
statements for the year when they are initially applied. 

 
28.  APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

These financial statements were authorized for issue by the Board of Directors of the Company 
on February 20, 2019. 
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