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วิสัยทัศน์
โอเชียนกลาสจะเป็ นหนึง� ในผู้นําในตลาดโลก
ด้ วยนวัตกรรม ความเป็ นเลิศขององค์กรและ
การบริ หารจัดการ พร้ อมทังมุ
� ง่ สร้ างความ
พึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า โดยบริ ษัทเจริ ญเติบโต
และมีผลกําไรอย่างต่อเนื�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
การมอบสุนทรี ยภาพในการใช้ ชีวิตผ่านทาง
ผลิตภัณฑ์เครื� องแก้ วคุณภาพดี

MISSION
Providing Life’s Pleasure
with Quality Glassware

ค่านิยมหลัก / CORE VALUES
QUALITY

HONESTY &
INTEGRITY

OPPORTUNITY

RESPECT FOR
THE INDIVIDUALS

ยกระดับมาตรฐาน
และคุณภาพการทํางาน

ความซื่ อสัตย์
สัตยธรรม
และการเป็นหนึ่งเดียวกัน

การให้โอกาสในการพัฒนา
บุ คลากรอย่างเป็นธรรม

การให้ความเคารพ
ซื่ งกันและกัน
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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
กิจกรรมการให้ความรู ้และสนับสนุนงานระดับประเทศ

Social Media Marketing l การทําการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์

2
บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)

Strengthened brand credentials through LUCARIS wine glass knowledge
สร้างความเชื่ อมั่นของแบรนด์ผ่านกิจกรรมการให้ความรู ้ในเรื่องไวน์และแก้วไวน์ (Master Class)

Social Media Marketing l การทําการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์
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สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2561 บริ ษัทโอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ยังคงเผชิญกับความท้ าทายจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที�
ได้ รับผลจากสถานการณ์สงครามการค้ า ผู้ผลิตสินค้ าในประเทศจีนได้ เปลี�ยนทิศทางการจําหน่ายสินค้ าไปยังประเทศอื�นส่งผลให้
เกิดภาวะสินค้ าล้ นตลาดและการแข่งขันด้ านราคาในสินค้ าหลายประเภททัว� โลก นอกจากนี � อัตราแลกเปลี�ยนเงินสกุลบาทต่อเงิน
สกุลดอลล่าร์ สหรัฐที�แข็งค่าขึ �น ทําให้ ผ้ จู ําหน่ายในประเทศรายอื�นสามารถนําเข้ าสินค้ าทดแทนได้ ในราคาที�ตํ�าลง จึงส่งผลกระทบ
ต่อยอดขายของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจจะไม่เอื �ออํานวย แต่ด้วยการบริ หารจัดการที�มงุ่ เน้ นการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ควบคูก่ บั การควบคุมค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน จึงส่งผลให้ บริ ษัทยังคงรักษาความสามารถในการทํากําไร
บริ ษัทยังคงปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื�องเพื�อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยในปี ที�ผ่านมา ตราสินค้ า
Ocean ได้ เปิ ดตัวแก้ วบาร์ ‘Connexion’ ซึง� ต่อมาได้ รบั รางวัลชนะเลิศสุดยอดดีไซน์เครื�องแก้ วสําหรับธุรกิจการบริการ จากเวทีระดับโลก
Tableware International Awards of Excellence 2019 ในงาน Ambiente ณ เมืองแฟรงก์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี และตราสินค้ า
Lucaris ได้ เปิ ดตัวแก้ วบาร์ คริ สตัลรุ่นล่าสุด ‘RIMS’ ร่วมกับผู้เชี�ยวชาญด้ านค็อกเทลและเครื� องดื�มระดับสากล
บริ ษัทยังคงมุง่ มัน� ดําเนินงานตามวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทเพื�อความเป็ นหนึง� ในผู้นําตลาดโลกด้ วยนวัตกรรมและความเป็ นเลิศของ
องค์กรควบคูไ่ ปกับการกํากับดูแลด้ านบรรษัทภิบาล โดยในปี 2561 บริ ษัทได้ รับผลการประเมินระดับ “ดีมาก” จากโครงการสํารวจ
การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียน ซึง� จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ผมในนามคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า ที�ให้ ความเชื�อมัน� และให้ การ
สนับสนุนด้ วยดีตลอดมา บริ ษัทจะมุง่ มัน� ดําเนินธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง� ยืนและมีผลกําไรต่อไป

(นายจักรี ฉันท์เรื องวณิชย์)
ประธานกรรมการ
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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
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คณะกรรมการ
BOARD OF DIRECTORS

นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
Mr. Chakri Chanruangvanich
Chairman of the Board, and Nomination
and Remuneration Committee Member

นายชั ชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ
Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark
Independent Director, Chairman of the
Nomination and Remuneration Committee,
and Audit Committee Member

นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการ

นายวรกานต์ ชูโต
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Mr. Kirati Assakul
Director

Mr. Woragan Xuto
Independent Director, and Chairman of
the Audit Committee

นายชั ยประนิน วิสุทธิผล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายธัชพล โปษยานนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Mr. Chaipranin Visudhipol
Independent Director,
and Audit Committee Member

Mr. Tatchapol Poshyanonda
Independent Director,
and Audit Committee Member

นายแมทธิว กิจโอธาน
กรรมการอิสระ

นายนภัทร อัสสกุล
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวจริยา แสงไชยญา
กรรมการผู ้จัดการ

Mr. Matthew Kichodhan
Independent Director

Mr. Naputt Assakul
Director, and Nomination and Remuneration
Committee Member

Ms. Jariya Sangchaiya
Managing Director
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ผู ้บริหาร
MANAGEMENT

นางสาวจริยา แสงไชยญา
กรรมการผู ้จัดการ

นายอู เดย์ แชงการ์ เวอร์มา
ผู ้อํานวยการบริหาร - พัฒนาลูกค้าและ
ช่ องทางจัดจําหน่าย

Ms. Jariya Sangchaiya
Managing Director

Mr. Uday Shankar Verma
Executive Director - Customer and
Channel Development

นายเสถียร ศรีไสคํา
ผู ้อํานวยการบริหาร บัญชี และการเงิน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางญาดา แอนดาริส
ผู ้อํานวยการบริหาร - ทรัพยากรบุ คคล
Ms. Yada Andaris
Executive Director - Human Resources

Mr. Sathien Srisaikham
Executive Director – Finance and
Accounting, and Information Technology
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ข้อมู ลสําคัญทางการเงิน
Key Financial Information

งบการเงินรวม (ล้านบาท)
Consolidated Financial Statements (Million Baht)

รายได้ จากการขาย
Net Sales
รายได้ รวม
Total Revenue
กําไรก่อนภาษี เงินได้ ดอกเบี �ยจ่าย ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)
กําไรสุทธิ
Net Profit
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี �สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders’ Equity
กําไรสุทธิตอ่ รายได้ รวม
Net Profit Margin
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Return on Equity
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
Return on Assets
กําไรสุทธิตอ่ หุ้นขันพื
� �นฐาน
Basic Earnings per Share
เงินปั นผลต่อหุ้น
Dividends per Share
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (ร้ อยละ)
Dividend Payout Ratio (%)
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น
Book Value per Share
*เพื�อเสนอที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ (to be approved by the shareholders’ meeting)
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2561
2018

2560
2017

2559
2016

2,021

2,148

2,040

2,031

2,167

2,055

215

271

309

24

66

95

3,266

3,053

3,026

1,393

1,170

1,331

1,873

1,883

1,695

1.20

3.05

4.60

1.30

3.69

5.63

1.91

3.54

4.65

1.15

3.09

4.43

0.57*

1.55

2.22

50%

50%

50%

87.81

88.27

79.45

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงานรวมสําหรับงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สรุ ปผลการดําเนินงาน
ในปี 2561 บริษัทโอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีรายได้ รวมจํานวน 2,031.10 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ
6.26 เมื�อเทียบกับปี กอ่ น โดยมีรายได้ จากการขายจํานวน 2,020.63 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 5.91 เนื�องจากสถานการณ์สงครามการ
ค้ าซึง� ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ตัวแทนจําหน่ายต่างประเทศได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย� น
เงินตรา ทําให้ การขายสินค้ าชะลอตัวที�ได้ รับผลกระทบเช่น ประเทศอินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน อินโดนีเซีย และประเทศอื�นๆ อย่างไร
ก็ตาม บริ ษัทยังคงเดินหน้ าขยายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้ าไปยังกลุม่ ประเทศที�มีศกั ยภาพ เช่น ประเทศแอฟริ กา อเมริ กา และ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
สําหรับตลาดในประเทศนัน� ยังคงมีการแข่งขันจากสินค้ าทดแทนซึง� ผู้จําหน่ายรายอืน� นําเข้ าสินค้ าในราคาตํา� เนื�องจากอัตราแลก
เปลี�ยนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐที�แข็งค่า ทําให้ เกิดการแข่งขันด้ านราคาซึง� ส่งผลให้ การขายในตลาดบีทบู ีชะลอตัว
ทังนี
� � ด้ วยพฤติกรรมของผู้บริ โภคที�เปลี�ยนไปให้ ความสําคัญกับเทคโนโลยีโดยการซื �อขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ �น บริ ษัท
จึงได้ ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปยังช่องทางออนไลน์ผ่านผู้ค้าทางตรง (Direct) และคูค่ ้ า (Indirect Partner) ออนไลน์ ซึง� ได้
รับการตอบรับจากผู้บริ โภคเป็ นอย่างดี
ในปี 2561 บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้
� นรวมร้ อยละ 31.43 ของยอดขาย ลดลงจากปี ก่อนซึง� มีอตั ราร้ อยละ 34.90 เนื�องจากผลกระ
ทบจากอัตราแลกเปลี�ยน การเพิ�มขึ �นของต้ นทุนพลังงาน บริ ษัทมีคา่ ใช้ จา่ ยรวมจํานวน 1,990.21 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4.46 เป็ น
ผลให้ บริ ษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน 24.46 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 62.93 คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 1.15 บาท

รายได้จากการขาย
ปี 2561
(ล้านบาท)

ปี 2560
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

รายได้ จากการขาย

2,020.63

2,147.64

(5.91)

- ขายในประเทศ
- ขายต่างประเทศ

526.08
1,494.55

540.77
1,606.87

(2.72)
(6.99)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ จากการขาย
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้ อื�น
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยจากการระงับการผลิตชัว� คราว
ค่าเผื�อการปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จา่ ย
กําไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กําไรสุทธิสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี , สุทธิจากภาษี เงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุ้นขันพื
� �นฐาน (บาท)

ปี 2561
(ล้านบาท)

ปี 2560
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2,020.63
6.67
3.80
2,031.10
1,385.47
75.92
32.63
357.68
118.99
19.52
1,990.21
40.89
16.43
24.46
(1.13)
23.33
1.15

2,147.64
7.63
11.42
2,166.69
1,398.20
159.15
19.35
385.33
97.01
24.07
2,083.11
83.58
17.60
65.98
169.56
235.54
3.09

(5.91)
(12.65)
(66.77)
(6.26)
(0.91)
(52.29)
68.57
(7.18)
22.66
(18.90)
(4.46)
(51.08)
(6.68)
(62.93)
(100.66)
(90.09)
(62.93)

- กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศจํานวน 6.67 ล้ านบาท เนื�องมาจากการป้องกันความเสีย� งจากอัตราแลก
เปลีย� นเงินตราต่างประเทศ และมีรายได้ อนื� จํานวน 3.80 ล้ านบาท ส่วนใหญ่จากการขายเศษวัสดุ และการรับรู้รายได้ คา่ แม่พมิ พ์
ในระหว่างปี

- ต้นทุนขาย
บริ ษัทมีต้นทุนขายรวมจํานวน 1,385.47 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 0.91 เมื�อเทียบกับปี ก่อน ตามยอดจําหน่ายที�ลดลง ทังนี
� � ด้ วย
ต้ นทุนค่าพลังงานที�เพิ�มขึ �นระหว่างปี จึงเป็ นผลให้ ต้นทุนสินค้ าต่อหน่วยเพิ�มขึ �น

- ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว
บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายจากการระงับการผลิตชัว� คราวเพื�อซ่อมบํารุงและบริ หารสินค้ าคงเหลือจํานวน 75.92 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ
52.29 เมื�อเทียบกับปี ก่อน เป็ นค่าใช้ จ่ายหยุดสายการผลิตเตาหลอมแก้ วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) ชัว� คราว เพื�อการบํารุงรักษา
ตามแผนงานจํานวน 25.91 ล้ านบาท และค่าใช้ จา่ ยระงับสายการผลิตชัว� คราวเพือ� บริหารสินค้ าคงเหลือให้ สมดุลกับการจําหน่าย
จํานวน 50.01 ล้ านบาท

- ค่าเผื่อการปรับลดมู ลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื�อการปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ แสดงแยกจากต้ นทุนขาย จํานวน 32.63 ล้ านบาท เพิ�มขึ �นร้ อยละ 68.57 เมื�อเทียบกับปี
ก่อน เนื�องจากการตังค่
� าเผื�อการปรับลดมูลค่าสินค้ าสําเร็ จรูปคงเหลือที�เสื�อมสภาพและค้ างนาน
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- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการขายจํานวน 357.68 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 7.18 เมื�อเทียบกับปี ก่อน เนื�องมาจากการควบคุมค่าใช้ จา่ ยในการ
ดําเนินงานของบริ ษัท ในขณะที�คา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารมีจํานวน 118.99 ล้ านบาท เพิ�มขึ �นร้ อยละ 22.66 ส่วนใหญ่เป็ นผลมา
จากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์เสื�อมสภาพ และค่าใช้ จา่ ยพนักงานที�เพิ�มขึ �น

- รายจ่ายเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บริ ษัทมีรายจ่ายเพื�อทําการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของ สวทช.จํานวนทังสิ
� �น 1.19 ล้ านบาท

- ต้นทุนทางการเงิน
บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินจํานวน 19.52 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 18.90 เนื�องจากการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

- กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น, สุทธิจากภาษีเงินได้
บริ ษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจํานวน 1.13 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 170.69 ล้ านบาท เนื�องจากปี ก่อนมีการบันทึกผลกําไรจาก
การตีราคาทีด� นิ ใหม่สทุ ธิจากภาษีเงินได้ จาํ นวน 173.58 ล้ านบาท และการบันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานสุทธิจากภาษี เงินได้ จํานวน 3.76 ล้ านบาท

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี �สินหมุนเวียน
หนี �สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี �สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2561
(ล้านบาท)

ปี 2560
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

1,336.01
1,929.91
3,265.92
1,093.45
299.36
1,392.81
1,873.11
3,265.92

1,230.25
1,822.28
3,052.53
644.10
525.59
1,169.69
1,882.84
3,052.53

8.60
5.91
6.99
69.76
(43.04)
19.08
(0.52)
6.99

• สินทรัพย์
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 3,265.92 ล้ านบาท เพิ�มขึ �นร้ อยละ 6.99 จากรายการดังต่อไปนี �
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงร้ อยละ 5.01 เนื�องจากการบริ หารจัดการกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน เพื�อ
ใช้ ในการการลงทุนในสินทรัพย์ และชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมถึงการจ่ายเงินปั นผลในระหว่างปี
- สินค้ าคงเหลือ เพิ�มขึ �นร้ อยละ 14.35 เนื�องจากการสํารองวัตถุดบิ ที�เพิ�มขึ �นในระหว่างงวด และการสํารองสินค้ าให้ เพียงพอต่อ
การจําหน่าย
- ภาษี มลู ค่าเพิ�มค้ างรับลดลงร้ อยละ 38.48 เนื�องจากการรับคืนภาษี มลู ค่าเพิ�มจากกรมสรรพากรในระหว่างปี
- ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ เพิ�มขึ �น 105.48 ล้ านบาท หรื อเพิ�มขึ �นร้ อยละ 5.89 เนื�องจากการบันทึกค่าก่อสร้ างคลังสินค้ า
ใหม่ และการติดตังเครื
� � องจักรในระหว่างปี รวมถึงการบันทึกต้ นทุนโครงการปิ ดซ่อมบํารุงเตาหลอม A
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• หนี้สิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี �สินรวม 1,392.81 ล้ านบาท เพิม� ขึ �นร้ อยละ 19.08 ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจากเงินสดรับจาก
การกู้ยืมเงินระยะสัน� และการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

• ส่วนของผู ้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,873.11 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 0.52 จากผลกําไรสําหรับปี สุทธิจากเงินปั นผลที�จา่ ยให้ กบั ผู้ถือหุ้นไปใน
ระหว่างปี

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ
ความสามารถในการทํากําไร

หน่วย

ม.ค. – ธ.ค. 2561

ม.ค. – ธ.ค. 2560

อัตรากําไรขันต้
� น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ าของ
กําไรต่อหุ้นขันพื
� �นฐาน

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
บาท/หุ้น

31.43
2.47
1.20
1.30
1.15

34.90
4.13
3.05
3.69
3.09

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้ อยละ

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อายุเฉลี�ยของลูกหนี �การค้ า
อายุเฉลี�ยของสินค้ าคงเหลือ
อายุเฉลี�ยของเจ้ าหนี �การค้ า
วงจรเงินสด

เท่า
เท่า
วัน
วัน
วัน
วัน

ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

หน่วย

ความสามารถในการดํารงสภาพคล่อง

หน่วย

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี �สินต่อส่วนของเจ้ าของ
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี �ย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

ม.ค. – ธ.ค. 2561

1.91

31 ธ.ค. 2561

1.22
0.29
35
141
43
133

ม.ค. – ธ.ค. 2560

3.54

31 ธ.ค. 2560

1.91
0.50
33
140
43
130

หน่วย

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2560

เท่า
เท่า
เท่า

0.74
11.03
0.21

0.62
11.25
1.38

จากอัตราส่วนแสดงความสามารถในการดํารงสภาพคล่องและอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน จะพบว่าบริ ษัทยังคง
มีสภาพคล่องที�ดี และมีความสามารถในการจ่ายชําระดอกเบี �ยและภาระผูกพันทางการเงินได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี �บริ ษัทยังคง
รักษาอัตราส่วนหนี �สินต่อส่วนของเจ้ าของให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ
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ข้อมู ลทั่วไป
ชื่ อบริษัท
ที่ตงั้ สํานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน

ทุนชํ าระแล้ว
Home Page
Email
ที่ตงั้ โรงงาน

ที่ตงั้ โชว์รูม

บริ ษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)
75/88-91 ชัน� 34 อาคารโอเชี�ยนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขมุ วิท 19 (ซอยวัฒนา)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2661 6556 โทรสาร +66 (0) 2661 6550
ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายภาชนะเครื� องแก้ วที�ใช้ บนโต๊ ะอาหาร
โดยมีการจัดจําหน่ายทังในประเทศและต่
�
างประเทศ
0107536000153
500,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 50,000,000 หุ้น
มูลค่าที�ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
213,307,150 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 21,330,715 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
www.oceanglass.com, https://www.ocean-glassware.com/
contact@oceanglass.com, ir@oceanglass.com
365 -365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : +66 (0) 2324 0422-4, 2324 0191-2 โทรสาร : +66 (0) 2324 0420
อโศก (โอเชียนชอป)
175 อาคารไทยสมุทร ถนนสุขมุ วิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2661 6556 โทรสาร : +66 (0) 2258 0484
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รายละเอียดของนิตบิ ุคคลที่บริษทั ถือหุน้ ทางตรงตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไปของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษทั /สถานทีต่ งั้

Ocean Glass Trading (Shanghai) Ltd.
Room 1902, Jin Hang Tower,
83 Wan Hang Du Road,
Jing An District, Shanghai,
People’s Republic of China
โทรศัพท์ : +86 (21) 6135 9505
โทรสาร : +86 (21) 6135 9428
Ocean Glass Trading India Private Limited
574 Third Floor, Main Road, Chirag Delhi,
New Delhi, India 110017
โทรศัพท์ : +91 (11) 4183 4111
บริษทั คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชัน� จํากัด
เลขที� 75/88-91 ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนา)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด ประเภทหุน้ จํานวนหุน้ ที่ ทุนชํ าระ การถือหุน้ ของบริษทั
ทะเบียน
ออกจําหน่าย แล้ว
จํานวนหุน้ สัดส่วน
(หุน้ สามัญ)
(ร้อยละ)

USD หุ้นสามัญ
นําเข้ าและ
จําหน่าย 150,000
ผลิตภัณฑ์
โอเชียนกลาส

5,636

USD 5,636
150,000

100.00

ประกอบธุรกิจ INR หุ้นสามัญ
ต่างๆ ตามที� 500,000
กฎหมายใน
อินเดียอนุญาต
ประกอบธุรกิจ บาท หุ้นสามัญ
หลักเพื�อการ 100,000
วิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

50,000

INR 49,999
500,000

99.99

20,000

บาท 19,998
100,000

99.99
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การประกอบธุ รกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) ก่อตังเมื
� �อ พ.ศ. 2522 ด้ วยทุนจดทะเบียน 100 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อผลิตและ
จําหน่ายเครื� องแก้ วที�ใช้ บนโต๊ ะอาหาร มีโรงงานตังอยู
� ใ่ นนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึง� ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ต่อมาในปี 2536 บริ ษัทได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน และได้ เข้ า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 500 ล้ านบาท เป็ นทุนชําระแล้ ว 213.31 ล้ านบาท
ธุรกิจหลักของบริษัทคือผลิตภาชนะเครื� องแก้ วที�ใช้ บนโต๊ ะอาหาร โดยจัดจําหน่ายทังในประเทศและต่
�
างประเทศกว่า 90 ประเทศ
ทัว� โลก ภายใต้ เครื� องหมายการค้ า Ocean สําหรับเครื� องแก้ วโซดาไลม์ และ LUCARIS สําหรับเครื� องแก้ วคริ สตัลปลอดสารตะกัว�
(คริ สตัลลีน) บริ ษัทมุ่งมัน� ในการผลิตเครื� องแก้ วคุณภาพสูงซึง� ได้ รับการออกแบบให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทัง�
ผลิตภัณฑ์แก้ วใสและแก้ วพิมพ์ลาย ด้ วยเทคโนโลยีการผลิตและเครื� องจักรที�ทนั สมัย
ด้ านการตลาดและการขาย บริ ษัทแบ่งกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจโรงแรม ร้ านอาหารและเครื� องดื�ม
(Food Service) กลุม่ ลูกค้ าปลีกที�ซื �อไปใช้ ในครัวเรื อน (Retail) และกลุม่ ลูกค้ าสถาบันที�ใช้ เครื� องแก้ วเป็ นของแจกแถม (B2B)

1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมหลัก และการกําหนดกลยุ ทธ์ของบริษัท
เพือ� เป็ นการกําหนดทิศทางและเป้าหมายให้ เป็ นอันหนึง� เดียวกัน คณะกรรมการบริษทั ได้ กาํ หนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมหลัก
ขององค์กร โดยวิสยั ทัศน์ เป็ นตัวกําหนดภาพความมุ่งหวังสูงสุด ภารกิจ เป็ นหลักปฏิบตั ิที�องค์กรจะยึดถือในการดําเนินธุรกิจ ค่า
นิยมหลัก คือหลักการร่วมกันที�ผ้ บู ริ หารและพนักงานจะนํามาใช้ ในการดําเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย
ในการกําหนดกลยุทธ์ บริษทั จะพิจารณาถึงโอกาสในการดําเนินธุรกิจ การแข่งขันในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจทัง�
ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประเด็นความเสีย� งในด้ านต่างๆ โดยในแต่ละปี ผ้ บู ริหารจะนําปัจจัยดังกล่าวมาพิจารณาประกอบ
การจัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธ์ สอดคล้ องตามวิสยั ทัศน์ และเสาหลักของบริ ษัท (Pillars) ซึง� ประกอบด้ วย 1) การสร้ างแบรนด์ 2)
การพัฒนาลูกค้ าและช่องทางการจัดจําหน่าย 3) การดําเนินงานที�เป็ นเลิศ และ 4) การเสริมสร้ างความสามารถและความผูกพันของ
พนักงาน และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื�อพิจารณาอนุมตั ิ
บริ ษัทได้ นําระบบการบริ หารงานและประเมินผลทัว� ทังองค์
� กร (Balance Scorecard) มาใช้ โดยจะวัดผลผ่านมุมมอง 4 ด้ าน
ได้ แก่ 1) มุมมองด้ านการเงิน (Financial Perspective) 2) มุมมองด้ านลูกค้ า (Customer Perspective) 3) มุมมองด้ านกระบวนการ
ภายใน (Internal Business Process Perspective) และ 4) มุมมองด้ านการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth Perspective)
นอกจากนี � บริ ษัทได้ กําหนดตัวชี �วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) ของแต่ละหน่วยงานเชื�อมโยงกับการบริ หารผลงาน
ตามแผนที�วางไว้ เพื�อกําหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและพนักงานระดับผู้จดั การ
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ในปี ทผี� า่ นมา คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ กําหนดกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายหลักคือการวางรากฐานให้ บริษัทเติบโตอย่างยัง� ยืน
และมีผลกําไร ดังนี �
1. เสริ มสร้ างการรับรู้ตราสินค้ าผ่านกิจกรรมทางการตลาด พร้ อมทังสร้
� างความเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ า
2. ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้ าที�มีศกั ยภาพทังในตลาดหลั
�
ก และตลาดส่วนเพิ�ม พร้ อมทังเพิ
� �มช่องทางจัด
จําหน่ายในธุรกิจออนไลน์ (Online)
3. ปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ มีประสิทธิภาพ ลดความซํ �าซ้ อนในกระบวนการทํางาน
4. พัฒนานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พร้ อมทังหาช่
� องทางสร้ างธุรกิจรูปแบบใหม่โดยความร่วมมือจาก
บริ ษัท คริ สตัลเคลียร์ อินโนเวชัน� จํากัด (บริ ษัทย่อย)
5. พัฒนาความสามารถในการขายให้ กบั บุคลากร และตัวแทนจําหน่ายของบริ ษัท

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริ ษัทมีพฒ
ั นาการที�สําคัญเกี�ยวกับการขยายธุรกิจและการบริ หารงาน ดังนี �
ปี 2528
ขยายกําลังการผลิตเป็ น 57 ล้ านชิ �นต่อปี
ปี 2530
ได้ รับเครื� องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เลขที�
603-2529 และได้ รับรางวัลโรงงานดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2534
ขยายกําลังการผลิต เป็ น 79.5 ล้ านชิ �นต่อปี
ปี 2536
แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริ ษัทได้ ร่วม
ทุนกับบริษัท โตโยซาซากิกลาส จํากัด จัดตังบริ
� ษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จํากัด เพื�อผลิตแก้ วก้ านสําหรับเครื� อง
ดื�มประเภทไวน์ ด้ วยทุนจดทะเบียน 250 ล้ านบาท โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 90
ปี 2540
ซื �อหุ้นเพิ�มทุนของบริ ษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จํากัด จํานวน 10 ล้ านหุ้น ทําให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นใน
บริ ษัทย่อยร้ อยละ 92.86
ปี 2541
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย เปลี�ยนเชื �อเพลิงจากก๊ าซแอลพีจี และนํ �ามันเตา มาเป็ นก๊ าซธรรมชาติ และประสบความ
สําเร็ จในการพัฒนาเทคนิคการพิมพ์แบบ “สี�สี” ซึง� สามารถพิมพ์รูปเสมือนจริ งลงบนแก้ ว
ปี 2544
ได้ รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
ปี 2545
ได้ รับรองมาตรฐาน มอก.18001
ปี 2547
เพื�อเพิม� ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และลดต้ นทุนในการดําเนินงาน บริษัทได้ รับโอนกิจการทังหมดของ
�
บริ ษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จํากัด โดยรับซื �อหุ้นของบริ ษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จํากัด จํานวน 2.50 ล้ าน
หุ้น จาก บริ ษัท โตโย ซาซากิกลาส จํากัด และได้ ออกหุ้นสามัญของบริ ษัท จํานวน 630,715 หุ้นเพื�อขายให้ กบั
บริ ษัท โตโย ซาซากิกลาส จํากัด
ปี 2548
ดําเนินการขยายกําลังการผลิต เป็ น 150 ล้ านชิ �นต่อปี และสินค้ ารุ่ น “Time Series” ได้ รับรางวัล G-Mark
Award จากประเทศญี�ปนุ่
ปี 2549
เริ�มดําเนินการขยายกําลังการผลิตเป็ น 166 ล้ านชิ �นต่อปี โดยอนุมตั กิ ารลงทุนเพิม� เตาหลอมหนึง� เตาพร้ อมสาย
การผลิตสองชุดเพื�อผลิตเครื� องแก้ วคริ สตัลลีนจําหน่ายทังในประเทศและส่
�
งออก และบริ ษัทจัดตังบริ
� ษัทย่อย
คือ Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ขึ �น ณ นครเซี�ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้ วยทุนจด
ทะเบียน 150,000 เหรี ยญสหรัฐ โดยบริ ษัทถือเงินลงทุนร้ อยละ 100 ทังนี
� �เพื�อเป็ นช่องทางการขยายธุรกิจและ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี 2550
เริ� มดําเนินการก่อสร้ างโรงงานผลิตเครื� องแก้ วคริ สตัลลีน
ปี 2551
ดําเนินการก่อสร้ างโรงงานผลิตเครื�องแก้ วคริสตัลลีนและติดตังเครื
� �องจักรชุดแรกแล้ วเสร็จในไตรมาสทีส� าม และ
เริ� มดําเนินการผลิตในไตรมาสที�สี�
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ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

เปิ ดตัวตราสินค้ าใหม่ชื�อ LUCARIS สําหรับเครื� องแก้ วคริ สตัลลีนวางตลาดในระดับพรี เมียมในไตรมาสที�สี�
ดําเนินการติดตังเครื
� � องจักรผลิตเครื� องแก้ วคริ สตัลลีนชุดที�สองแล้ วเสร็ จในไตรมาสที�สาม และเริ� มดําเนินการ
ผลิตในไตรมาสที�สี�
ทําสถิตยิ อดขายบรรลุ 2,000 ล้ านบาท
บริษทั จดทะเบียนจัดตังบริ
� ษทั ย่อยคือ Ocean Glass Trading India Private Limited ขึ �น ณ กรุงนิวเดลี ประเทศ
อินเดีย
บริ ษัทได้ โอนเงินทุนจํานวน INR 499,990 เมื�อวันที� 20 กุมภาพันธ์ 2557 เพื�อใช้ เป็ นทุนจดทะเบียนใน บริ ษัท
ย่อย Ocean Glass Trading India Private Limited ประเทศอินเดีย
บริ ษัทได้ จดั ตังแผนกวิ
�
จยั และพัฒนาเพื�อคิดค้ นนวัตกรรมในการผลิต
บริษทั ได้ จดั ตังบริ
� ษทั คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชัน� จํากัด เมือ� วันที� 31 สิงหาคม 2559 ด้ วยทุนจดทะเบียน 100,000
บาท โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื�อการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
แก้ ว LUCARIS รุ่น “Desire” ได้ รับรางวัล China Good Design Award ประจําปี 2560
แก้ ว LUCARIS รุ่น “Desire” ได้ รับรางวัล iF Design Award ประจําปี 2561 ซึง� เป็ นรางวัลอันทรงเกียรติด้าน
การออกแบบที�ทวั� โลกต่างให้ การยอมรับ

การประกอบธุ รกิจของบริษัท โอเชี ยนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท โอเชี ยนกลาส จํากัด (มหาชน)
100%
Ocean Glass Trading
(Shanghai) Co., Ltd.

99.99%
Ocean Glass Trading India
Private Limited

99.99%
บริษัท คริสตัล เคลียร์
อินโนเวชั่น จํากัด

บริษทั โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) เริ�มประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเครื�องแก้ วสําหรับใช้ บนโต๊ ะอาหารตังแต่
� ปี 2522 ต่อมา
ในปี 2549 บริษทั ได้ จดทะเบียนจัดตัง� Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ประกอบธุรกิจนําเข้ าและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
โอเชียนกลาสในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2556 บริ ษัทจดทะเบียนจัดตัง� Ocean Glass Trading India Private Limited ใน
ประเทศอินเดียเพือ� พัฒนาตลาดและสร้ างเครือข่ายตัวแทนจําหน่าย และในปี 2559 บริษัทได้ จดทะเบียนจัดตัง� บริษัท คริสตัล เคลียร์
อินโนเวชัน� จํากัด ในประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื�อการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัททังหมดเป็
�
นภาชนะเครื� องแก้ วสําหรับใช้ บนโต๊ ะอาหาร ผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและเครื� องจักรอันทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ทําให้ ได้ เครื� องแก้ วที�มีคณ
ุ ภาพสูง โปร่งใส รูปแบบทันสมัย เหมาะสมกับการใช้ งาน มีลวดลายพิมพ์สที ี�สวยงาม
ชัดเจน จึงเป็ นที�ต้องการของตลาด โดยบริ ษัทได้ รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
มอก. (TIS) 18001:1999 และ มอก. (TIS) 603-2546
ผลิตภัณฑ์เครื�องแก้ วของบริษทั จัดจําหน่ายภายใต้ เครื�องหมายการค้ า Ocean สําหรับเครื�องแก้ วโซดาไลม์ และ LUCARIS สําหรับ
เครื� องแก้ วคริ สตัลลีนในระดับพรี เมียม ซึง� เครื� องหมายการค้ าดังกล่าวได้ เป็ นที�ยอมรับจากลูกค้ าอย่างกว้ างขวางและมีคณ
ุ ภาพสูง
ทัดเทียมกับผู้นําในตลาดโลก ผลิตภัณฑ์ถกู จัดจําหน่ายโดยทางตรงและผ่านเครื อข่ายผู้แทนจําหน่ายทังในประเทศและต่
�
างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภทตามกระบวนการผลิต
1) Blownware ได้ แก่ เครื� องแก้ วที�มีลกั ษณะทรงกระบอกกลมยาว หรื อทรงเหลีย� ม ขอบแก้ วบาง เช่น แก้ วนํ �า โถแก้ ว ถูกผลิตโดย
อาศัยกระบวนการอัดและเป่ านํ �าแก้ ว (Press & Blow Process)
2) Pressware ได้ แก่ เครื� องแก้ วรูปแบน ทรงกลมมีหู หรื อรูปทรงอื�นๆ ขอบแก้ วจะมีความหนา เช่น จาน ชาม จานรองแก้ ว ที�เขี�ย
บุหรี� แจกัน แก้ วเบียร์ เป็ นต้ น เครื� องแก้ วประเภทนี �ถูกผลิตโดยกระบวนการอัด (Press Process)
3) Stemware ได้ แก่ เครื� องแก้ วที�มีก้านเรี ยวสําหรับจับ ไม่มีหู เช่น แก้ วไวน์ แก้ วบรั�นดี แก้ วแชมเปญ ถูกผลิตโดยกระบวนการ
เป่ าตัวแก้ วและอัดขึ �นรูปก้ านแก้ ว (Blow & Blow and Press Process)

การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายและลักษณะการตลาด
บริ ษัทจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื� องแก้ วทังภายในประเทศ
�
และส่งออกไปยังต่างประเทศทัว� โลก ภายใต้ เครื� องหมายการค้ า Ocean
และ Lucaris โดยมีลกู ค้ าหลัก 3 กลุม่ ได้ แก่
1. Food Service หรื อลูกค้ าที�ทําธุรกิจบริ การด้ านอาหารและเครื� องดื�ม เช่น โรงแรม และร้ านอาหาร
2. Retail หรื อลูกค้ าที�ทําธุรกิจค้ าปลีก เช่น ห้ างค้ าปลีกต่างๆ
3. Business to Business (B2B) หรื อลูกค้ าที�เป็ นบริ ษัทห้ างร้ าน รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ซึง� ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท เพื�อ
ส่งเสริ มการขาย หรื อเป็ นของขวัญ เช่น บริ ษัทเครื� องดื�ม และธนาคาร
อนึง� บริ ษัทจัดจําหน่ายสินค้ าผ่านผู้แทนจําหน่ายและพนักงานขายของบริ ษัทสําหรับตลาดในประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศ
บริ ษัทจําหน่ายผ่านผู้แทนจําหน่ายในประเทศนันๆ
� นอกจากนี � บริ ษัทได้ จําหน่ายสินค้ าออนไลน์ผา่ นผู้ค้าทางตรง และคูค่ ้ า
สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ในปี ที�ผา่ นมา ผู้จําหน่ายในประเทศยังคงหันมานําเข้ าผลิตภัณฑ์เครื� องแก้ ว และสินค้ าทดแทนจากต่างประเทศมากขึ �น เนื�องจาก
การแข็งค่าของเงินบาท สําหรับตลาดต่างประเทศ ด้ วยสถานการณ์ สงครามการค้ าซึ�งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ผู้ผลิตและส่งออกหลายรายได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา ภาวะสินค้ าล้ นตลาด อย่างไรก็ตาม
บริษทั ยังคงเดินหน้ าขยายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้ าไปยังกลุม่ ประเทศเกิดใหม่ทมี� ศี กั ยภาพในการเติบโต โดยในปี ทผี� า่ นมาสัดส่วน
การส่งออกไปยังต่างประเทศคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 74 ของยอดขาย ในขณะที�การขายในประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 26 นอกจากนี �
ด้ วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที�เปลีย� นไปให้ ความสําคัญกับเทคโนโลยีมากขึ �น บริษัทจึงได้ ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปยังช่องทาง
ออนไลน์ผา่ นแพลตฟอร์ มของผู้ค้าออนไลน์ทงในและต่
ั�
างประเทศ ซึง� ได้ รับการตอบรับจากผู้บริ โภคเป็ นอย่างดี
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ปัจจุบนั แบรนด์โอเชียนยังคงเป็ นแบรนด์ในใจอันดับ 1 ของกลุม่ ผู้บริโภค รวมถึงกลุม่ โรงแรม ร้ านอาหาร ในประเทศไทย เวียดนาม
อินเดีย สําหรับแบรนด์แก้ วคริสตัลหรู ลูคาริส ได้ เป็ นแบรนด์ในใจอันดับ 1 ของกลุม่ ผู้บริโภคในประเทศไทย และยังติดอยูใ่ น 3 อันดับ
แรกของกลุม่ ผู้บริ โภคในประทศจีน และอินเดีย

การจัดหาผลิตภัณฑ์
บริษทั ตังโรงงานอยู
�
ท่ นี� คิ มอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ บนพื �นที� 82-2-11.5 ไร่ ปัจจุบนั มีเครื�องจักรหลัก คือเตาหลอม
แก้ ว จํานวน 3 เตา เครื� องจักรขึ �นรูปแก้ วพร้ อมเตาอบแก้ ว จํานวน 12 ชุด (สายการผลิต) โดยเตาหลอมที� 3 และเครื� องจักรขึ �นรูปแก้ ว
ชุดที� 12 ได้ ถกู ติดตังเสร็
� จและเริ�มดําเนินการผลิตจริงในปลายปี 2553 กําลังการผลิตรวมปั จจุบนั ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 เป็ นดังนี �
กําลังการผลิตจริ ง (ตัน)
กําลังการผลิตจริ ง (ล้ านชิ �น)

2561

54,087
132

2560

50,154
123

2559

51,944
126

2558

54,052
128

2557

54,102
111

หมายเหตุ : บริ ษัทมีการหยุดเครื� องจักรบางส่วนเพื�อซ่อมบํารุง และบริ หารสินค้ าคงเหลือ

การจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต
วัตถุดบิ หลักของบริษัท ได้ แก่ ทรายแก้ ว หินปูน และเศษแก้ ว สามารถจัดหาได้ จากแหล่งวัตถุดบิ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ได้ โดยไม่ขาดแคลน ส่วนวัตถุดบิ และสารเคมีสาํ คัญอื�น เช่น โซดาแอช บริษัทจัดหาจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศหลายรายอย่าง
ต่อเนื�อง โดยดําเนินการตามมาตรฐานงานจัดซื �อทัว� ไป

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริ ษัทยึดมัน� และถือเป็ นนโยบายในการผลิตสินค้ าคุณภาพสูงและปลอดภัยในการใช้ งาน และส่งผลกระทบ
ด้ านลบต่อสิ�งแวดล้ อมน้ อยที�สดุ ดังนันผู
� ้ บริ หารจึงสนับสนุนให้ พนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001:2008 รวมถึงการนําเอาระบบมาตรฐานความปลอดภัยและชีวะอนามัย OHSAS 18001:2007 มาปฏิบตั ใิ ช้ ทวั� ทังองค์
� กร
นอกจากบริษัทตังเป้
� าหมายในการเป็ นเลิศด้ านการผลิตสินค้ าและการให้ บริการแล้ ว บริษัทยังดําเนินการด้ วยการคํานึงและเอาใจใส่
ในการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิง� แวดล้ อมโดยบริ ษัทได้ ดําเนินการในเรื� องต่อไปนี �
• ลดมลภาวะในอากาศและสิง� ปฏิกลู ในทุกขบวนการผลิต
• ลดการใช้ และเพิ�มการนํากลับมาใช้ ใหม่ และการนําไปใช้ ในวัตถุประสงค์อื�นๆ รวมถึงการบริ หารการสูญเสียต่างๆ
• มุง่ เน้ นเรื� องความปลอดภัยสําหรับพนักงานในทุกสถานประกอบการของบริ ษัท
บริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้ านสิง� แวดล้ อม ISO 14001 เมื�อวันที� 9 กุมภาพันธ์ 2559
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ดําเนินธุรกิจโดยส่งสินค้ าออกจําหน่ายสินค้ าไปยังต่างประเทศทําให้ มรี ายได้ เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ โดยมีสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก บริ ษัทจึงป้องกันความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศโดยการทําสัญญาซื �อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้ าเพื�อลดความผันผวน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษัทจําหน่ายสินค้ าและจัดหาปั จจัยการผลิตภายใต้ เงื�อนไขเงินสดและการให้ และรับสินเชื�อ และมีภาระสินเชื�อจากสถาบัน
การเงินระยะสันเพื
� �อเป็ นทุนหมุนเวียน และสินเชื�อระยะยาวเพื�อใช้ ในการขยายกําลังการผลิตและจัดหาสินทรัพย์ถาวร อย่างไรก็ตาม
ความเสี�ยงในการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้ เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและการชําระหนี �นันอยู
� ่ในระดับตํ�า เนื�องจากบริ ษัทรักษา
ระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้ เพียงพอต่อจัดหาปั จจัยการผลิตและการดําเนินงานอื�นๆ รวมทังมี
� การบริ หารลูกหนี �
และรักษาวงเงินสินเชื�อให้ มีความเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่ อ
บริ ษัทจําหน่ายสินค้ าภายใต้ เงื�อนไขสินเชื�อทังในประเทศและต่
�
างประเทศ จึงมีความเสี�ยงที�ลกู ค้ าหรื อคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถชําระ
หนี �ให้ แก่บริ ษัทตามเงื�อนไขที�ตกลงไว้ เมื�อครบกําหนด บริ ษัทควบคุมความเสี�ยงดังกล่าวโดยกําหนดให้ มีนโยบายและขันตอนการ
�
พิจารณาสินเชื�อ โดยให้ มีการวิเคราะห์และทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้ าอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้ มนั� ใจว่าบริ ษัทได้ ขายสินค้ า
และให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที�มีประวัติสนิ เชื�ออยูใ่ นระดับที�เหมาะสม นอกจากนี � ยังมีการให้ ลกู ค้ าวางหลักประกันวงเงินสินเชื�อในรายที�
มีความเสี�ยงสูง สําหรับลูกค้ าต่างประเทศจะมีการขายภายใต้ เงื�อนไข L/C

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
เนื�องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ขึ �นอยูก่ บั การเปลีย� นแปลงของอัตราดอกเบี �ยในตลาด และธุรกรรมการเงินของ
บริ ษัทที�เกี�ยวข้ องกับอนุพนั ธ์อตั ราดอกเบี �ยจะต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บริ หารสูงสุดของสายงานบัญชีการเงิน บริ ษัทมีความเสีย� งที�
อยูใ่ นระดับตํ�า

ความเสี่ยงด้านการผลิต
วัตถุดิบส่วนใหญ่ที�ใช้ ในการผลิตนัน� บริ ษัทจัดหาได้ จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศและจากบริ ษัทตัวแทนนําเข้ า ที�ผ่านมา
ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนในระดับที�ควบคุมได้ แต่เนื�องจากการผลิตแก้ วมีความต้ องการใช้ พลังงานสูง ราคาพลังงานโดยเฉพาะ
อย่างยิง� ราคาก๊ าซธรรมชาติและราคาก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้ นทุนการผลิต บริษัทได้ ตระหนักถึงผลดังกล่าว
จึงมีการวางแผนการใช้ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื� องจักรอย่างต่อเนื�อง เน้ นกระบวนการประหยัดพลังงานในทุกขันตอน
�
การผลิต ลดจํานวนของเสีย
นอกจากนี �อะไหล่และส่วนประกอบของเครื�องจักรและอุปกรณ์สว่ นใหญ่ต้องมีการนําเข้ าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ บริษทั ได้ มกี าร
พัฒนาอย่างต่อเนือ� งในด้ านความรู้และทักษะของช่างและวิศวกรทําให้ สามารถใช้ งานอุปกรณ์และเครื�องจักรได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และยืดระยะเวลาการใช้ งานไปได้ นานขึ �น
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การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
4. โครงสร้างผู ้ถือหุ้น
รายชื่ อผู ้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที�มีรายชื�อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที� 28 ธันวาคม 2561 มีดงั นี �

ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่ อ-สกุล

บริ ษัท โอเชี�ยนโฮลดิ �ง จํากัด
นายกีรติ อัสสกุล และคูส่ มรส
นายวีรวุฒิ อัสสกุล และคูส่ มรส
TOYO-SASAKI GLASS CO.,LTD.
นางนุสรา บัญญัตปิ ิ ยพจน์
นายสุรพล อัสสกุล
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS
นายนภัทร อัสสกุล
นางวรัทยา อัสสกุล
น.ส.สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์

จํานวนหุ้น

7,000,000
2,076,330
1,632,131
630,715
517,613
245,218
97,700
94,239
75,460
32,800

ร้อยละ

32.82
9.73
7.65
2.96
2.43
1.15
0.45
0.44
0.35
0.15

กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริ ษัท โอเชี�ยนโฮลดิ �ง จํากัด ถือหุ้นของบริ ษัทจํานวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 32.82 โดยที�บริ ษัท
โอเชี�ยนโฮลดิ �ง จํากัด มีกลุม่ ตระกูลอัสสกุลเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นจํานวน 9,492,792 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 62.45 ของจํานวนหุ้น
ที�จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
�
ซึง� มีธรุ กิจหลักประเภทประกันชีวิตและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทจะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็ นหลัก ทังนี
� �การ
จ่ายเงินปั นผลจะต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 45 ซึง� กําหนดว่าห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยได้ รับการอนุมตั ิจากที�ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที�บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง� คราว เมื�อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรสมควรพอที�จะทําเช่นนัน�
และเมื�อได้ จา่ ยเงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที�ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมู ลการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทในช่ วง 5 ปี ท่ีผ่านมามีดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ประจําปี

2557
2558
2559
2560
2561*

อัตรากําไร(ขาดทุน)
ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)

2.20
6.26
4.43
3.09
1.15

1.10
3.13
2.22
1.55
0.57

*หมายเหตุ : การจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี จะต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั จิ ากที�ประชุมผู้ถือหุ้น
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อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไร
สุทธิ (ร้อยละ)

50
50
50
50
50

5. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการของบริษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีคณะผู้บริ หารดูแลสายงานหลักได้ แก่ 1) สายงานพัฒนาลูกค้ าและ
ช่องทางจัดจําหน่าย 2) สายงานการผลิต 3) สายงานบัญชีการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สายงานทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญและประสบการณ์ทเี� กี�ยวข้ อง
กับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท กรรมการแต่ละท่านมีความเป็ นอิสระในการกําหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและพันธกิจของบริ ษัท
เพื�อประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย โดยคณะกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงร่ วมกันวางแผนธุรกิจ และกําหนดกลยุทธ์
รวมถึงการบริ หารความเสี�ยง
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการทังสิ
� �นจํานวน 9 ท่าน เป็ นกรรมการที�มีสว่ นร่วมในการบริ หาร 1 ท่าน ไม่มีสว่ นร่วม
ในการบริ หารจํานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน ซึง� มากกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการทังคณะทํ
�
าให้ เกิดการถ่วงดุลกัน
อย่างเหมาะสม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลดังรายนามต่อไปนี �
1. นายจักรี ฉันท์เรื องวณิชย์
ประธานกรรมการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการ
3. นายวรกานต์ ชูโต
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายธัชพล โปษยานนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายแมทธิว กิจโอธาน
กรรมการอิสระ
8. นายนภัทร อัสสกุล
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1
กรรมการผู้จดั การ
9. นางสาวจริ ยา แสงไชยญา
1 ด้ วยทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง� ที� 3/2561 เมือ� วันที� 21 มีนาคม 2561 ได้ มมี ติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้ นางสาวจริยา แสงไชยญา ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ แทนนายศิลปรัตน์
วัฒนเกษตร ซึง� ได้ ลาออกตังแต่
� วนั ที� 1 ตุลาคม 2560

ขอบเขต อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
กรรมการซึง� มีอาํ นาจลงลายมือชือ� แทนบริษทั คือ นายกีรติ อัสสกุล นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ นายนภัทร อัสสกุล และนางสาวจริยา
แสงไชยญา สองในสี�คนนี � ลงลายมือชื�อร่วมกัน พร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท
บริ ษัทแบ่งแยกบทบาทหน้ าที�ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจน และได้ กําหนดอํานาจหน้ าที�
และความรับผิดชอบไว้ ในหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลของบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีความรับผิด
ชอบต่อผู้ถือหุ้น กรรมการแต่ละคนถือเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
�
องดํารงความเป็ นอิสระในการกํากับดูแลให้ การดําเนิน
งานของบริ ษัทเป็ นไปเพื�อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
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ทังนี
� � คณะกรรมการบริ ษัทจะแต่งตังกรรมการผู
�
้ จดั การให้ เป็ นผู้รับผิดชอบในการบริ หารงานของบริ ษัทตาม กลยุทธ์ที�วางไว้
คณะกรรมการมีอํานาจ หน้ าที�และความรับผิดชอบหลักดังนี �
1. กําหนดและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ จรรยาบรรณทางธุรกิจนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเพื�อ
ผลประโยชน์ที�สมดุลและยัง� ยืนของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย โดยเฉพาะเพื�อสร้ างความมัง� คัง� ให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่างต่อเนื�อง
2. ควบคุมให้ การบริ หารบริ ษัทกระทําไปด้ วยความสุจริ ตเที�ยงตรง เพื�อผลประโยชน์สงู สุดของกิจการ และอยู่ภายในกรอบของ
กฎหมายและข้ อกําหนดอื�นๆ ของทางราชการ อีกทังเป็
� นไปตามวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที�
ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ทบทวนและให้ ความเห็นชอบต่อแผนกลยุทธ์หลักของบริ ษัท งบประมาณและแผนการดําเนินงาน
4. ดูแลให้ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริ หารความเสี�ยงที�มีประสิทธิผล
5. ดูแลให้ มีระบบการตรวจสอบที�มีประสิทธิผล ทังการตรวจสอบโดยผู
�
้ ตรวจสอบบัญชีอิสระและผู้ตรวจสอบภายใน
6. สอบทานและอนุมตั งิ บการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี เพือ� ให้ รายงานทีน� าํ เสนอต่อสาธารณชนถูกต้ องและแม่นยํา
7. กํากับดูแลการปฏิบตั หิ น้ าทีข� องคณะผู้บริหารให้ บริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ ความเสีย� งในระดับทีบ� ริหารจัดการ
ได้ ในกรอบของหลักบรรษัทภิบาลและปราศจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ โดยกําหนดให้ คณะผู้บริ หารต้ องรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ�าเสมอ
8. ดูแลแผนการพัฒนาผู้บริ หาร รวมทังนโยบายเรื
�
� องค่าตอบแทน และแผนการแต่งตังผู
� ้ บริ หารคนใหม่เมื�อคนเก่าพ้ นวาระ

การประชุ มคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกําหนดให้ มกี ารประชุมเป็ นประจําทุกเดือน และอาจมีการประชุมครัง� พิเศษเพือ� พิจารณาเรื�องสําคัญ โดยเลขานุการ
บริ ษัทจะแจ้ งกําหนดการล่วงหน้ าทังปี
� ให้ กรรมการแต่ละท่านรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครัง� สุดท้ ายของปี ในการประชุม
แต่ละครัง� จะมีการกําหนดวาระการประชุมล่วงหน้ าอย่างชัดเจน โดยมีวาระรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทเป็ นวาระประจํา
สําหรับในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทมีการประชุมจํานวน 12 ครัง� คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจํานวน 4 ครัง� และคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจํานวน 3 ครัง� และในปี 2562 คณะกรรมการ จะมีการประชุมครัง� พิเศษ 1
ครัง� เพื�อพิจารณาเรื� องกลยุทธ์ระยะยาวของบริ ษัท
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง� เลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทําการ เพื�อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอในการประชุมแต่ละ
ครัง� ประธานกรรมการทําหน้ าที�ประธานในที�ประชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที�ได้
ให้ กรรมการซึง� มาประชุมเลือกกรรมการท่านหนึง� เป็ นประธานที�ประชุม
ในการพิจารณาเรื� องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที�ประชุม ได้ จดั สรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิ ด
โอกาสให้ กรรมการแสดงความคิดเห็นในเรื� องต่างๆ อย่างอิสระ การลงมติในทีป� ระชุม ให้ ถือมติเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึง�
มีเสียงหนึง� เสียง เว้ นแต่กรรมการซึง� มีสว่ นได้ สว่ นเสียในเรื� องใด จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื� องนัน� กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในทีป� ระชุมออกเสียงเพิม� ขึ �นอีกหนึง� เสียงเป็ นเสียงชี �ขาด นอกจากนี � คณะกรรมการ ได้ ให้ ความสําคัญเรื�องการจัดการเกี�ยว
กับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ มีการรายงานเรื� องการถือครองหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานการมีสว่ นได้ สว่ นเสียของ
กรรมการและผู้บริ หารในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ในการประชุมแต่ละครัง� เลขานุการบริษัทเป็ นผู้มีหน้ าทีจ� ดั ทํารายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ� า่ นการรับรอง
จากคณะกรรมการในครังถั
� ดไป ณ สํานักงานเลขานุการบริษทั พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมเพือ� สะดวกในการตรวจสอบและอ้ างอิง
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การเข้าร่วมประชุ มของกรรมการบริษัทประจําปี 2561
รายชื่ อกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจาณาค่า
ตอบแทน

ประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 39

9/12
11/12
11/12
9/12
10/12
10/12
7/12
10/12
8/9

4/4
3/4
3/4
3/4
-

3/3
3/3
3/3
-

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

1. นายจักรี ฉันท์เรื องวณิชย์
2. นายกีรติ อัสสกุล
3. นายวรกานต์ ชูโต
4. นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์
5. นายธัชพล โปษยานนท์
6. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล
7. นายแมทธิว กิจโอธาน
8. นายนภัทร อัสสกุล
9. นางสาวจริ ยา แสงไชยญา1
1

ได้ รับการแต่งตังเป็
� นกรรมการเมื�อวันที� 21 มีนาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
รายชื่ อกรรมการ

1. นายจักรี ฉันท์เรื องวณิชย์
2. นายกีรติ อัสสกุล และคูส่ มรส
3. นายวรกานต์ ชูโต
4. นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์
5. นายธัชพล โปษยานนท์
6. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล
7. นายแมทธิว กิจโอธาน
8. นายนภัทร อัสสกุล
9. นางสาวจริ ยา แสงไชยญา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
(จํานวนหุ้น)

2,076,330
94,239
-
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ซื้ อ/ขาย/โอน/
ระหว่างปี
(จํานวนหุ้น)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(จํานวนหุ้น)

2,076,330
94,239
-

ผู ้บริหาร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู ้จัดการ

สายงานการผลิต

สายงานพัฒนาลูกค้าและ
ช่ องทางจัดจําหน่าย

สายงานบัญชี และการเงินและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานทรัพยากรบุ คคล

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลจํานวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี �
1. นางสาวจริ ยา แสงไชยญา
กรรมการผู้จดั การ
2. นางญาดา แอนดาริ ส
ผู้อํานวยการบริ หาร สายงานทรัพยากรบุคคล
3. นายอูเดย์ แชงการ์ เวอร์ มา
ผู้อํานวยการบริ หาร สายงานพัฒนาลูกค้ าและช่องทางจัดจําหน่าย
4. นายเสถียร ศรี ใสคํา
ผู้อํานวยการบริ หาร สายงานบัญชีการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริหาร
ผู้บริ หารจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารเป็ นประจําทุกเดือน และจะมีการประชุมครัง� พิเศษร่ วมกับพนักงานระดับผู้
จัดการเพื�อประเมินสภาพตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริ หารมีการประชุมจํานวน 12 ครัง�
และประชุมครัง� พิเศษนอกสถานที�ร่วมกับพนักงานระดับผู้จดั การ 1 ครัง�
นอกจากนี � คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร ทําหน้ าเป็ นคณะกรรมการบริ หาร ความเสี�ยง โดยจะ
พิจารณารายงานการบริหารความเสีย� งระดับองค์กรไตรมาสละ 1 ครัง� เพื�อให้ มนั� ใจว่า บริษัทมีการจัดการความเสีย� งอย่างเหมาะสม
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การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
รายชื่ อผู ้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
(จํานวนหุ้น)

1. นางสาวจริ ยา แสงไชยญา
2. นางญาดา แอนดาริ ส
3. นายอูเดย์ แชงการ์ เวอร์ มา
4. นายเสถียร ศรี ใสคํา

-

ซื้ อ/ขาย/โอน/
ระหว่างปี
(จํานวนหุ้น)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(จํานวนหุ้น)

-

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้ มมี ติแต่งตังนางรั
�
กดี ภักดีชมุ พล ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมีหน้ าทีจ� ดั การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังจั
� ดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2) ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที�กฎหมายกําหนด โดยเลขานุการ
บริ ษัทที�ได้ รับการแต่งตัง� เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริ หารงานเลขานุการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ
และหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี โดยเลขานุการบริ ษัทผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้ทํางานสนับสนุนคณะกรรมการจากสมาคมส่ง
เสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที�เหมาะสมกับภาระหน้ าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ที�เทียบเคียงได้ กบั อัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริ ษัทที�มีขนาดใกล้ เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการ
ทบทวนทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาและนําเสนอค่าตอบแทนที�เหมาะสมต่อคณะ
กรรมการบริ ษัท เพื�อพิจารณานําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�ออนุมตั ิ
สําหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษทั มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนทีเ� หมาะสมโดยใช้ มลู ค่าตอบแทนของบริษทั ในอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทังผลประกอบการของบริ
�
ษัทและผลการปฏิบตั งิ านมาประกอบการพิจารณา
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ก) ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุ ดย่อย
1. ค่าตอบแทนที�เป็ นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
ในปี 2561 บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนให้ แก่กรรมการจํานวน 9 ท่าน รวมเป็ นเงิน 6,372,000 บาท
รายชื่ อกรรมการบริษัท

ตําแหน่ง

1. นายจักรี ฉันท์เรื องวณิชย์ ประธานกรรมการ
2. นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการ
3. นายวรกานต์ ชูโต
กรรมการอิสระ
4. นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ
5. นายธัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ
6. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล กรรมการอิสระ
7. นายแมทธิว กิจโอธาน
กรรมการอิสระ
8. นายนภัทร อัสสกุล
กรรมการ
9. นางสาวจริ ยา แสงไชยญา กรรมการผู้จดั การ
(มีนาคม – ธันวาคม 2561)

ผลตอบแทนใน ผลตอบแทนใน ผลตอบแทนในฐานะ
ฐานะกรรมการ ฐานะกรรมการ กรรมการสรรหา
(บาท)
ตรวจสอบ
และพิจารณาค่า
(บาท)
ตอบแทน (บาท)

936,000
520,000
520,000
520,000
520,000
520,000
520,000
520,000
440,000

291,200
208,000
208,000
208,000
-

129,600
181,600
129,600

รวม
(บาท)

1,065,600
520,000
811,200
909,600
728,000
728,000
520,000
649,600
- 440,000

1.2 ค่าตอบแทนที�เป็ นโบนัส
บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนที�เป็ นโบนัสให้ คณะกรรมการตามมติที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง� ที� 39 เป็ นจํานวน 480,000 บาท
1.3 สวัสดิการ - ไม่มี 2. ค่าตอบแทนอื�น - ไม่มี –

ก) ค่าตอบแทนผู ้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที�เป็ นตัวเงิน
ในปี 2561 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้ วยเงินเดือน เงินช่วยเหลือค่ารถและค่าเดินทางประจําตําแหน่ง เงินช่วย
เหลือค่าโทรศัพท์มือถือประจําตําแหน่ง และเงินโบนัสประจําปี ให้ แก่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทจํานวน 4 ราย รวมเป็ นเงินทังสิ
� �น
25,106,400 บาท
2. ค่าตอบแทนอื�น
2.1 เงินกองทุนสํารองเลี �ยงชีพ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกองทุนสํารองเลี �ยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริ หาร โดยบริ ษัทได้ สมทบในอัตราส่วนร้ อยละ 3 – 5 ส่วนผู้บริ หาร
จ่ายเงินสะสมในอัตราร้ อยละ 3 – 5 โดยในปี 2561 บริ ษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี �ยงชีพให้ ผ้ บู ริ หาร 4 ราย รวม
เป็ นเงินทังสิ
� �น 948,635 บาท
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บุ คลากร
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีพนักงานรวมทังสิ
� �นจํานวน 711 คน โดยแบ่งเป็ น พนักงานที�สงั กัดในสายงานพัฒนาลูกค้ า
และช่องทางจัดจําหน่าย รวมทังสายงานสนั
�
บสนุนต่างๆ จํานวน 176 คน และพนักงานที�สงั กัดในสายงานการผลิตอีกจํานวน 535
คน โดยในปี 2561 บริ ษัทได้ จ่ายเงินค่าตอบแทน และเงินผลประโยชน์ให้ แก่พนักงานเป็ นเงินทังสิ
� �น 378,015,853 บาท ซึง� เงินค่า
ตอบแทน และเงินผลประโยชน์นี �หมายรวมถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวมทังเงิ
� นเบี �ยเลี �ยง และเงินช่วยเหลือ
ประเภทต่างๆ ตามลักษณะงาน เงินช่วยเหลือค่ารถและค่าเดินทางประจําตําแหน่งผู้จดั การ เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์มือถือประจํา
ตําแหน่งผู้จดั การ เงินโบนัสประจําปี เงินรางวัลพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี �ยงชีพที�จา่ ยให้ กบั พนักงานที�
ไม่ใช่ระดับผู้บริ หารทังหมด
�

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
เป้าหมายของโอเชียนกลาส คือ การมอบสุนทรี ยภาพในการใช้ ชีวติ ผ่านทางผลิตภัณฑ์เครื� องแก้ วคุณภาพดี บริ ษัทมีความเชื�อ
อย่างจริ งใจในการให้ โอกาสพนักงาน “ร่วมแบ่งปั นประสบการณ์ สร้ างสรรค์งานให้ มีสขุ เติบโตในแบบที�เป็ นคุณ” ทุกขณะที�ทํางาน
กับบริ ษัท (A Career with Life’s Pleasure)
พนักงานจะได้ รับโอกาสในการเลือกเส้ นทางอาชีพของตนเองไปพร้ อมกับโอกาสในการเรี ยนรู้และพัฒนา เพื�อสร้ างผลงานและ
เติบโตก้ าวหน้ าได้ อย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับตราสินค้ าและทีมบุคลากรของบริ ษัท เพื�อขับเคลื�อนและสร้ างการเจริ ญเติบโตที�
ยัง� ยืนให้ แก่บริ ษัท
บริ ษัทเชื�อว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที�มีค่าที�สดุ ของบริ ษัท จึงจัดให้ มีการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื�องเพื�อให้ พนักงาน
ได้ เพิ�มพูนความรู้ และมีทกั ษะที�จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานที�สอดคล้ อง และสนับสนุนธุรกิจให้ เจริ ญเติบโตได้ ในสภาวการณ์ที�
เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปั จจุบนั รวมทังเพื
� �อสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าของบริ ษัท
บริ ษัทเชื�อมัน� ในการให้ โอกาสในการจ้ างงาน การปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และการจ่ายผลตอบแทนที�เหมาะ
สมกับตําแหน่งงานและผลการปฏิบตั ิงาน ตําแหน่งงานแต่ละหน้ าที�เปิ ดกว้ างพร้ อมให้ พนักงานทุกคนเรี ยนรู้ พัฒนาและเติบโตได้
เต็มที�ตามศักยภาพของตน
ในปี 2561 ที�ผา่ นมา บริ ษัทได้ จดั หลักสูตรการฝึ กอบรมและพัฒนาภายในองค์กรเพื�อเพิ�มศักยภาพและพัฒนาทักษะการทํางาน
รวมทังเสริ
� มสร้ างความเข้ าใจเรื� องคุณค่าหลักและวัฒนธรรมองค์กรให้ แก่พนักงานของบริ ษัท โดยแบ่งประเภทของหลักสูตรการฝึ ก
อบรมและพัฒนาออกเป็ น 4 ประเภท
1. หลักสูตรการพัฒนาทักษะความเป็ นผู้นํา (Leadership Skills)
2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะทัว� ไป (General Skills)
3. หลักสูตรการพัฒนาทักษะตามสายงาน (Functional Skills)
4. หลักสูตรการสร้ างวัฒนธรรมองค์กร (Culture Enhancement)

จํานวน 10 หลักสูตร รวม 19 รุ่น
จํานวน 22 หลักสูตร รวม 39 รุ่น
จํานวน 18 หลักสูตร รวม 21 รุ่น
จํานวน 2 หลักสูตร รวม 4 รุ่น

นอกจากนี �บริษทั ได้ สง่ พนักงานเข้ าร่วมการฝึ กอบรมและพัฒนากับสถาบันฝึ กอบรมภายนอกบริษทั เป็ นจํานวนทังสิ
� �น 46 หลักสูตร
โดยรวมแล้ วในปี 2561 พนักงานของบริ ษัทมีโอกาสได้ เข้ ารับการฝึ กอบรมและพัฒนารวมทังสิ
� �น 596 คน จากพนักงานทุกระดับ
ทังหมด
�
658 คน (อ้ างอิงจากข้ อมูลกําลังคน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 ซึง� ไม่รวมพนักงานที�ลาออก และเกษี ยณอายุระหว่างปี ) คิด
เป็ นชัว� โมงการฝึ กอบรมและพัฒนาเฉลี�ย 26.4 ชัว� โมง/คน/ปี
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บริ ษัทยอมรับและให้ ความสําคัญกับความหลากหลายของพนักงาน บริ ษัทยึดมัน� ในหลักความเสมอภาค การว่าจ้ างและ
การเลื�อนตําแหน่งพนักงานกระทําไปตามความประสงค์ทางธุรกิจของบริ ษัท โดยพิจารณาจากความสามารถและคุณสมบัติของ
แต่ละบุคคลที�เหมาะสมกับตําแหน่งงานที�บริ ษัทเห็นควรให้ มี โดยไม่คํานึงถึงเชื �อชาติ สัญชาติ สีผิว ความเชื�อทางศาสนา เพศ อายุ
สถานภาพสมรสหรื อสถานะอื�นใดที�กฎหมายคุ้มครองไว้ บริ ษัทจะไม่ว่าจ้ างผู้ที�มีอายุตํ�ากว่าเกณฑ์ที�กฎหมายกําหนด นอกจากนี �
บริ ษัทจะไม่ใช้ แรงงานที�ไม่สมัครใจหรื อแรงงานผิดกฎหมายเป็ นอันขาด
โอเชียนกลาสให้ ความสําคัญและเคารพในความแตกต่ างระหว่ างบุคคล และยึดมัน� ที�จะให้ โอกาสทุกคนอย่ างเท่ าเทียมกัน
เราส่งเสริ มให้ มีบรรยากาศในการทํางานที�ปราศจากการแบ่ งแยก และการถูกคุกคามใดๆ
นอกจากนี � บริ ษัทยังมุง่ มัน� ที�จะดูแลเรื� องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาและเสริม
สร้ างวัฒนธรรมองค์กร รวมทังการสร้
�
างบรรยากาศที�ดีในการทํางาน
นโยบายด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทสอดคล้ องกับเจตนารมณ์และบทบังคับของกฎหมาย บริ ษัทถือเป็ นความรับ
ผิดชอบทีจ� ะต้ องดูแลให้ พนักงานทุกคนตระหนักถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ทิ เี� กี�ยวข้ องกับหน้ าทีง� านของตน บริษทั มีนโยบายดูแล
ให้ สภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ ปราศจากการปฏิบตั ดิ ้ วยอคติและการกีดกัน รวมทังการคุ
�
กคามหรื อล่วงละเมิดใดๆ พนักงานของ
บริ ษัททุกคนมีสทิ ธิในการร้ องเรี ยน ร้ องทุกข์หรื อรายงาน เกี�ยวกับการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลหรื อสิทธิมนุษยชน การล่วงละเมิดหรื อ
คุกคาม การกลัน� แกล้ ง หรื อการกระทําที�ไม่เป็ นธรรมที�เกิดขึ �นกับตนเองและผู้อื�น โดยแจ้ งเรื� องไปยังผู้บงั คับบัญชาหรื อ ผู้บริ หารและ
ผู้จดั การในสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทจะสืบสวนเหตุการณ์ทไี� ด้ รับแจ้ งทันที และจะดําเนินการจัดการและแก้ ไขการกระทําอย่าง
ทันท่วงที บริ ษัทให้ การรับรองว่าจะคุ้มครองบุคคลที�เป็ นผู้รายงานอย่างเหมาะสม ข้ อมูลที�แจ้ งมาจะถูกรักษาไว้ เป็ นความลับและจะ
ไม่สง่ ผลกระทบต่อหน้ าที�งานชื�อเสียงหรื อการจ้ างงาน

6. การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยอ้ างอิงจากหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน ตาม
แนวทางที�ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยได้ จดั ทํา “หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล” เพื�อ
เป็ นแนวทางแก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานยึดเป็ นหลักในการดําเนินธุรกิจ มีการบริ หารจัดการด้ วยความซื�อสัตย์สจุ ริ ต
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ระเบียบข้ อบังคับที�เกี�ยวข้ อง บริ ษัทดําเนินธุรกิจตามแนวทางที�ผ้ ถู ือหุ้นเห็นชอบ ถูกต้ องตามกฎหมาย และเป็ น
ไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ภายใต้ กรอบของจริ ยธรรมที�ดี โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที�จะกํากับดูแลให้ การดําเนินงานของคณะผู้บริ หารมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้ องและเที�ยงธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย นอกจากนี � บริ ษัทยังกําหนดให้ มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพื�อ
ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานถือปฏิบตั ิ จรรยาบรรณนี �กําหนดขึ �นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบ อันเป็ นพื �นฐานของอุดมการณ์ของ
บริ ษัทซึง� ได้ แก่ คุณภาพ ความซื�อสัตย์สจุ ริ ต การให้ โอกาส การเคารพและให้ เกียรติซงึ� กันและกัน

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(1) สิทธิของผู ้ถือหุ้น
บริษทั ให้ ความเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ ทุกราย โดยสนับสนุน ส่งเสริม และอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ู ถือหุ้นได้ รับสิทธิ
พื �นฐานตามกฎหมายและกฎเณฑ์ที�เกี�ยวข้ อง อาทิเช่น สิทธิในการซื �อ ขาย โอน หลักทรัพย์อย่างอิสระ การได้ รับส่วนแบ่งผล
กําไร การเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการแสดงความคิดเห็นในที�ประชุมอย่างอิสระ โดยบริ ษัทได้ ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอ
วาระการประชุม การเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการเลือกตังเป็
� นกรรมการ และการส่งคําถามล่วงหน้ า ตามเกณฑ์ที�บริ ษัทกําหนด
โดยได้ เผยแพร่รูปแบบ วิธีการบนเว็บไซต์ของบริ ษัท ตลอดจนแจ้ งข่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย http://www.oceanglass.com/th/investor_info03.html
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บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยบริ ษัทได้ คดั เลือกสถานที�จดั ประชุมที�มีระบบขนส่ง
มวลชนที�เข้ าถึงและเพียงพอเพื�อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมได้ อย่างสะดวก ในการประชุมบริ ษัทดําเนินการจัดประชุมโดยใช้ วธิ ีการ
ที�ง่ายไม่สลับซับซ้ อนซึง� ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมทุกคราวที�จดั ขึ �น โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที�กําหนด เอกสารดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดวาระการประชุม
และความเห็นของคณะกรรมการในวาระต่างๆ เพื�อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสทิ ธิเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อลงคะแนนเสียง และหากเป็ นความประสงค์ของผู้ถือหุ้นก็อาจจะมอบหมายให้
ตัวแทนมาร่วมประชุมก็ได้ หรืออาจจะมอบสิทธิการเข้ าร่วมการประชุมให้ กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นผู้แทนและลงคะแนนเสียง
ตามต้ องการก็ได้ สําหรับการลงคะแนนเสียงให้ ถือว่าแต่ละหุ้นเท่ากับคะแนนเสียงหนึง� คะแนน และหุ้นทุกหุ้นมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทสามารถลงทะเบียนเพื�อเข้ าร่ วมการประชุมได้ 2 ชัว� โมงก่อนถึงกําหนดการประชุม ประธานที�ประชุม
ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระที�แจ้ งในหนังสือนัดประชุม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นเรื� อง
ต่างๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มที� นอกจากนี �ผู้ถือหุ้นคนหนึง� หรือหลายคนซึง� มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละสิบ ของจํานวน
หุ้นที�จําหน่ายได้ ทงหมด
ั�
จะเข้ าชื�อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเรื� องและเหตุผลในการที�ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย บริษัทจัดให้ มีการบันทึกรายงานการ
ประชุมผู้ถอื หุ้นทีค� รบถ้ วน ถูกต้ อง และจัดเก็บบันทึกการประชุมดังกล่าวเพือ� ให้ ผ้ ถู อื หุ้นและ ผู้ทเี� กีย� วข้ องสอบทานและตรวจสอบ
ได้ ตลอดเวลา ในปี 2561 บริ ษัทได้ รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี ซงึ� จัดโดยสมาคมส่งเสริ มผู้
ลงทุนไทย สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับ 97คะแนน

(2) การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึง� เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
� � นอกจากการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามที�เปิ ดเผย
ในข้ อ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิการใช้ ข้อมูลภายในเพื�อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากข้ อมูลของ
บริ ษัทแก่ตนเองหรื อผู้อื�นในทางมิชอบซึง� อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื�อนไหวของราคาซื �อขายหลักทรัพย์ และก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อผู้ถือหุ้น
2.1 แนวปฏิบตั ิการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการได้ กําหนดแนวปฏิบตั ใิ นการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยกําหนดให้ เป็ นส่วน
หนึง� ในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษทั และได้ สอื� สารให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ โดยกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการ
บริ ษัท พนักงานระดับผู้จดั การ และบุคลากรทุกระดับในแผนกบัญชีและการเงินจะได้ รับหนังสือแจ้ งเตือนห้ ามทําธุรกรรมซื �อขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทตามแนวปฏิบตั กิ ารกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในดังนี �
2.1.1 ห้ ามซื �อ-ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลา 7 วันก่อนวันที�คณะกรรมการจะมีมติสาํ คัญ จนถึงวัน
ที�ได้ เผยแพร่มติตอ่ สาธารณชน หรื อ วันที�คณะกรรมการมีมติในกรณีที�ไม่มีการเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
2.1.2 ห้ ามซื �อ-ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันทีเ� ปิ ดเผยงบการเงินต่อต่อสาธารณชน
ทังนี
� � กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทต้ องรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
� � รวมถึงหลักทรัพย์ที�คสู่ มรสและบุตรที�ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะถือครองอยูด่ ้ วยตามหลักเกณฑ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี �กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการมีส่วนได้ เสียของตนหรื อของบุคคลที�มี
ความเกี�ยวข้ องต่อบริษทั ซึง� เป็ นส่วนได้ เสียทีเ� กี�ยวข้ องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั หรือบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14
ของ พรบ.หลักทรัพย์ ฯ
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2.2 การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทถือเป็ นความรับผิดชอบที�ต้องป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จึงได้ กําหนดแนวทางเพื�อป้องกันการก
ระทําที�เป็ นหรื อมีนยั ว่าจะขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทให้ เป็ นส่วนหนึ�งในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยคณะ
กรรมการบริ ษัทได้ มอบอํานาจให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ตรวจทบทวนและให้ ความเห็นในรายการที�เกี�ยวข้ องกัน โดย
เฉพาะอย่างยิ�งในเรื� องราคาและเงื�อนไขการขายที�ต้องเป็ นไปอย่างยุติธรรม เมื�อกระทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก ทังนี
� � ราย
ละเอียดของรายการที�เกี�ยวข้ องกันดังปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจําปี

(3) การคํานึงถึงบทบาทของผู ้มีส่วนได้เสีย
บริ ษัทดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ายเป็ นสําคัญเพื�อแสดง
เจตจํานงเรื� องนี � บริ ษัทจึงมอบหมายให้ คณะกรรมการกําหนดระบบเพื�อดูแลและพิทกั ษ์ ผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ทังหมดอย่
�
างเป็ นธรรม และควบคุมให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบที�กําหนดไว้
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทจัดทําขึ �นเพื�อให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือ
ปฏิบตั ิ รวมทังได้
� แจกจ่ายให้ พนักงานเพื�อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ส่วนประเด็นอื�นๆ ที�เกี�ยวข้ อง บริ ษัทสื�อสารกับ
พนักงานทางจดหมายข่าวและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ทังนี
� � บริ ษัทได้ มอบหมายให้ แผนกบริ หารทรัพยากรบุคคลทําหน้ าที�
ดูแลให้ พนักงานปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาล โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการเป็ น
ระยะๆ เพื�อให้ มนั� ใจว่าพนักงานทุกระดับปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณของบริ ษัทและหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด
บริ ษัทกําหนดแนวทางในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลไว้ ดงั นี �
• ผู้ถอื หุ้น บริษัทมุง่ มัน� ในการดําเนินธุรกิจอย่างสุจริต โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตและมีผลกําไรในระยะยาว เพือ� สร้ างเสริม
มูลค่าสูงสุดให้ บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
• ลูกค้ า บริ ษัทให้ ความสําคัญอย่างยิ�งต่อความพึงพอใจของลูกค้ า ด้ วยการเสนอสินค้ าและบริ การที�มีคณ
ุ ภาพดีเยี�ยมใน
ระดับราคาที�เหมาะสม
• คู่ค้า บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าตามเงื�อนไขการค้ า รวมทังปฏิ
� บตั ิตามสัญญาอย่างเคร่ งครัด โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและ
ความซื�อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์โดยสุจริ ตร่ วมกัน บริ ษัทได้ จดั ทํา “หลักจรรยาบรรณสําหรับผู้ร่วม
ดําเนินธุรกิจกับทางบริ ษัทโอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)” เพื�อให้ คคู่ ้ าลงนามก่อนการร่ วมธุรกิจ ทังนี
� � หากคูค่ ้ าปฏิบตั ิไม่
สอดคล้ องกับจรรยาบรรณผู้ร่วมดําเนินธุรกิจ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการดําเนินการใดๆ กับธุรกิจโดยพิจารณาจากผลก
ระทบและความเสียหายที�อาจเกิดขึ �น
• คู่แข่ งทางการค้ า บริ ษัทยึดถือและปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้ าที�เป็ นธรรมและเป็ นที�ยอมรับ บริษัทจะไม่
ใช้ วิธีการที�ขดั กับจริ ยธรรมเพื�อเอาชนะหรื อทําลายคูแ่ ข่ง
บริษัทเคารพต่อทรัพย์สนิ ทางปั ญญา โดยมุง่ มัน� ที�จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที�บริษัทเป็ นเจ้ าของให้
พ้ นจากการถูกละเมิดหรื อการถูกนําไปใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต อีกทังเคารพต่
�
อสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื�น โดยได้
กําหนดแนวปฏิบตั เิ รื�องการจดทะเบียนสิทธิบตั รและลิขสิทธิเครื�องหมายการค้ าไว้ เป็ นส่วนหนึง� ของคูม่ อื การดําเนินงานด้ าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Procedure)
• เจ้ าหนี � บริ ษัทรักษาและปฏิบตั ติ ามเงื�อนไขข้ อตกลงที�กระทําไว้ กบั เจ้ าหนี �อย่างเคร่งครัด
• พนักงาน ด้ วยบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานซึง� เป็ นทรัพยากรที�มีค่า บริ ษัทจึงได้ กําหนดให้ มีจรรยาบรรณ
ด้ านทรัพยากรบุคคลซึง� เป็ นส่วนหนึง� ของจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
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นโยบายด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนา บริ ษัทจัดให้ มีการอบรมอยูเ่ สมอ เพื�อให้ พนักงานได้ เพิ�มพูนความรู้และทักษะใน
การปฏิบตั งิ านใหม่ๆ สอดคล้ องกับธุรกิจที�มีการเปลีย� นแปลงอย่างรวดเร็วในปั จจุบนั โดยในแต่ละปี พนักงานควรได้ รับการ
อบรมเฉลี�ยไม่น้อยกว่า 6 ชัว� โมง/คน/ปี
นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิง� แวดล้ อม บริษัทได้ พฒ
ั นาระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิง� แวดล้ อม รวมถึงการนําแนวคิด TQM (Total Quality Management)
มาใช้ ในการบริ หารธุรกิจของบริ ษัทให้ เกิดประสิทธิภาพ และได้ กําหนดให้ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นเรื� องดังกล่าวเพื�อให้
พนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัดและได้ ประกาศให้ มผี ลบังคับใช้ เมือ� วันที� 3 เมษายน 2560 โดยผู้บงั คับ
บัญชาในแต่ละหน่วยงานจะต้ องสือ� สารให้ พนักงานทุกระดับในหน่วยงานรับทราบและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด พร้ อมเปิ ด
โอกาสให้ พนักงานมีสทิ ธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงวิธีการทํางานและสภาพแวดล้ อมในการทํางานสอดคล้ องกับ
ระบบบริ หารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิง� แวดล้ อม
บริ ษัทสนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี การพัฒนาความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลโดยจัดให้ มีกิจกรรมสอด
คล้ อมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบบริ หารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีว-อนามัย ความปลอดภัยและระบบ
การจัดการสิง� แวดล้ อม อย่างเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนการใช้ ทรัพยากรอย่างยัง� ยืน
บริ ษัทได้ นําระบบการบริ หารงานและประเมินผลทัว� ทังองค์
� กร (Balance Score Card) มาใช้ เพื�อกําหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายด้ านความปลอดภัยและสิง� แวดล้ อม โดยในปี 2561 บริ ษัทได้ กําหนดเป้าหมายดังต่อไปนี �
หน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ส่วนวิศวกรรม

เป้าหมาย

ทํางานต่อเนื�องโดยไม่เกิดอุบตั เิ หตุขนหยุ
ั � ดงาน 2,500,000 ชัว� โมง
รณรงค์การมีสว่ นร่วมของพนักงานในการคัดแยกขยะของเสียแต่ละพื �นที�อย่างถูกต้ อง
ลดการใช้ พลังงาน LPG ที� Forming 1-Press&Blow
เปลี�ยนหลอด High Bay เป็ น LED
ปรับปรุงระบบควบคุมการเผาไหม้ เตาหลอม
ติดตังระบบ
�
VSD Throat & Tank ที�เตาหลอม

นอกจากนี � บริ ษัทได้ จดั กิจกรรมส่งเสริ มด้ านความปลอดภัยในสถานที�ทํางานอย่างสมํ�าเสมอ โดยในปี 2561 มีอตั รา
การเกิดอุบตั เิ หตุและหยุดงานจํานวน 2 ครัง�
กิจกรรมส่งเสริ มด้ านความปลอดภัยในสถานที�ทํางานมีดงั ต่อไปนี �
1. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่เกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขันหยุ
� ดงานต่อเนื�อง 2,500,000 ชัว� โมง
2. การนําเอาระบบมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และมอก. 18001:2554 มาปฏิบตั ิ
ใช้ ทวั� ทังองค์
� กร
3. จัดให้ มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
4. จัดฝึ กอบรมความปลอดภัยเบื �องต้ นสําหรับพนักงานให้ กบั พนักงานทุกคน
5. จัดอบรมให้ ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ เฉพาะงาน อาทิเช่น ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับผู้ปฏิบตั ิงานรถยก
ผู้ปฏิบตั งิ านเกี�ยวกับสารเคมี
6. จัดให้ มีการฝึ กซ้ อมดับเพลิงขันต้
� นและอพยพหนีไฟให้ กบั พนักงานทุกกะ
7. จัดให้ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ในแต่ละพื �นที�ที�มีปัจจัยเสี�ยง
8. จัดให้ มีการฝึ กซ้ อมทีมดับเพลิงบริ ษัทที�ประจําแต่ละกะ
9. จัดให้ พนักงานเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดบอร์ ดด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในงานนิทรรศการสัปดาห์ความ
ปลอดภัย
10. จัดให้ มีกิจกรรมแชร์ ประสบการณ์เหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั เิ หตุ ผ่านโปสการ์ ดความปลอดภัยบริ ษัท
11. จัดให้ มีการตรวจสุขภาพพื �นฐานและตามปั จจัยเสี�ยงในงาน เพื�อเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน

32
บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)

12. จัดสื�อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน
13. จัดให้ มีระบบ Safety Patrol และติดตามผลการปรับปรุงแก้ ไข
14. จัดให้ มีกิจกรรม Safety Management walk ของระดับบริ หาร เพื�อเสนอแนะและสนับสนุนการปรับปรุ งด้ านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง� แวดล้ อมให้ ดีขึ �น
15. จัดให้ มีโครงการอนุรักษ์ การได้ ยิน สําหรับพนักงานที�ทํางานในพื �นที�ที�มีความเสี�ยงเรื� องเสียง
16. ทบทวนมาตรการในการควบคุมการปฏิบตั งิ านอับอากาศของผู้รับเหมาที�เข้ ามาปฏิบตั งิ านภายในบริ ษัท
• สังคมและสิง� แวดล้ อม บริษทั เป็ นพลเมืองดีในสังคมทีบ� ริษทั ดําเนินธุรกิจ บริษทั ถือเป็ นหน้ าทีแ� ละความรับผิดชอบทีจ� ะ
ต้ องดูแลและเคารพชุมชนที�พนักงานอาศัยอยู่ รวมทังสิ
� ง� แวดล้ อมที�บริษัทตังอยู
� ่ บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ ชมุ ชน
และสังคมมีสขุ อนามัยที�ดี บริ ษัทมุง่ มัน� ที�จะดูแลเรื� องการอนุรักษ์ และปกป้องทรัพยากร โดยบริ หารของเสียให้ มีน้อย
ที�สดุ มีแผนการนําวัสดุกลับมาใช้ ใหม่ ใช้ ซํ �าและป้องกันมลพิษ บริ ษัทดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตที�เป็ นมิตรกับสิง� แวดล้ อมหรื อสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที�กฎหมายกําหนดไว้
ทังนี
� � บริ ษัทมีการบริ หารจัดการด้ านสิง� แวดล้ อมตามระบบมาตรฐาน ISO14001 ซึง� จะมีการตรวจสอบ (ISO Internal
Audit) เป็ นประจําปี ละ 2 ครัง�

(4) การเปิ ดเผยข้อมู ลและความโปร่งใส
บริษัทมีแนวปฏิบตั ใิ นการเปิ ดเผยข้ อมูลสูส่ าธารณะ โดยการเปิ ดเผยข้ อมูลจะต้ องดําเนินการด้ วยความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย โดยกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้มีอํานาจใน
การเปิ ดเผยข้ อมูล พร้ อมทังดู
� แลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา ตามเกณฑ์ที�กําหนด นอกจาก
นี � บริษัทได้ ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด� ใี นการเปิ ดเผยข้ อมูล โดยดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลบริษัทบนเว็บไซต์ของ
บริ ษัท อาทิเช่น หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ หนังสือรับรอง รวมถึงโครงสร้ างองค์กร และโครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทย่อย
ทังนี
� �เพือ� เป็ นช่องทางในการสือ� สารข้ อมูล บริษทั ได้ จดั ให้ มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพือ� เป็ นตัวแทน
บริษทั ในการให้ ข้อมูลแก่ ผู้ถอื หุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยสามารถส่งคําถามผ่านทาง email : ir@oceanglass.com
นอกจากนี �บริษทั ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู อื หุ้น นักลงทุน องค์กรต่างๆ เข้ าเยีย� มชมกระบวนการผลิต ณ โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม
บางปู โดยในปี 2561 บริษัทได้ จดั ให้ มีโครงการผู้ถือหุ้นเยี�ยมชมโรงงานเมื�อวันที� 1 มิถนุ ายน 2561 และโครงการเยี�ยมชมสถาน
ประกอบการเพื�อเพิ�มศักยภาพทางธุรกิจ ร่วมกับ Thailand Smart Center หอการค้ าไทย เมื�อวันที� 21 กันยายน 2561
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(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้ าทีใ� นการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั ให้ อยูภ่ ายใต้ ความเสีย� งในระดับทีส� ามารถ
บริ หารจัดการได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายหน้ าที�และความรับผิดชอบในการบริ หารงานต่อไปยังคณะผู้บริ หารของบริ ษัท
ผู้บริ หารมีหน้ าที�บริ หารงานด้ วยความซื�อสัตย์สจุ ริ ตระมัดระวัง และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัทภายใต้ กฎหมายที�
เกี�ยวข้ อง นอกจากนี � คณะกรรมการได้ กําหนดให้ การไปดํารงตําแหน่งกรรมการที�บริ ษัทอื�นของกรรมการผู้จดั การจะต้ องได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
5.1 ประธานกรรมการ
บริ ษัทแบ่งแยกบทบาทหน้ าที�ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การออกจากกันอย่างชัดเจนโดยมิให้ เป็ น
บุคคลเดียวกัน ทังนี
� � เพื�อเป็ นการแบ่งแยกหน้ าที�การกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลกิจการออกจากหน้ าที�การบริ หาร
งานประจํา โดยประธานกรรมการมีหน้ าที�ดงั นี �ต่อไปนี �
1) เป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ
2) เป็ นประธานในที�ประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
3) เป็ นผู้วินิจฉัยชี �ขาดคะแนนเสียงในที�ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน
4) เป็ นผู้รับผิดชอบและรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
5.2 คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจหน้ าที� ดูแลและจัดการให้ การดําเนินการของบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์
และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทบนพื �นฐานของหลักการกํากับดูแล
กิจการที�ดี รวมทังกํ
� าหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ อยูภ่ ายใต้ ความเสี�ยง
ในระดับทีส� ามารถบริหารจัดการได้ นอกจากนี �ยังมีหน้ าทีก� ํากับดูแลการดําเนินงานของคณะผู้บริหาร ทบทวนและให้ ความ
เห็นชอบแผนกลยุทธ์ และนโยบายหลักๆ ของบริ ษัท รวมทังกํ
� าหนดให้ มีระบบการควบคุมภายในซึง� รวมถึงกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี�ยงที�มีประสิทธิผล ทังนี
� � เพื�อให้ มนั� ใจว่ากระบวนการดําเนินงานของบริ ษัทมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส กระทําเพื�อผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังหมด
�
ตามหลักบรรษัทภิบาลเพื�อเพิ�มมูลค่า
ให้ แก่กิจการ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
5.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยกรรมการอย่างน้ อยจํานวน 1 ใน 3 ต้ องเป็ นกรรมการ
อิสระและไม่เป็ นผู้บริหารของบริษัท ทังนี
� � เพือ� ถ่วงดุลอํานาจระหว่างงานตรวจสอบและงานบริหารจัดการบริษัทมีกรรมการ
อิสระทังสิ
� �นจํานวน 5 ท่าน ซึง� มากกว่ากึง� หนึง� ของกรรมการทังคณะ
�
ทําให้ เกิดการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม ซึง� ประกอบด้ วย
1. นายวรกานต์ ชูโต
กรรมการอิสระ
2. นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ
3. นายธัชพล โปษยานนท์
กรรมการอิสระ
4. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล
กรรมการอิสระ
5. นายแมทธิว กิจโอธาน
กรรมการอิสระ
ถึงแม้ วา่ กรรมการอิสระจะดํารงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่ทกุ ท่านยังคงทําหน้ าที�ในตําแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที�
อันเป็ นคุณประโยชน์แก่บริ ษัท คณะกรรมการจึงมีความเชื�อมัน� ว่าจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ
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5.4 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
1. ในการประชุมสามัญประจําปี ผ้ ถู ือหุ้นทุกครัง� ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็ นอัตราส่วน 1 ใน 3 หรือใกล้
เคียง 1 ใน 3 มากทีส� ดุ อนึง� ทีป� ระชุมผู้ถอื หุ้นสามารถเลือกกรรมการทีอ� อกตามวาระนัน� ให้ เข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
2. นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมื�อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามข้ อบังคับของบริ ษัท ที�ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออก หรื อมีคําสัง� ศาลให้ ออกจากตําแหน่ง
3. กรรมการทีต� ้ องการลาออกจากตําแหน่งต้ องยืน� ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีบ� ริษทั ได้ รับใบลาออก
4. กรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง� มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฏหมายและข้ อบังคับของบริษัท เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้ นเสียแต่วา่ วาระของกรรมการเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน มติการเลือกตังกรรมการในกรณี
�
นี � จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที�เหลืออยู่ บุคคลที�เข้ าเป็ นกรรมการ
แทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที�ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที�ตนดํารงตําแหน่งแทน
ทังนี
� � เพื�อให้ มนั� ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที�ได้ อย่างเพียงพอ กรรมการแต่ละท่าน ดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนอื�นไม่เกินจํานวน 5 แห่ง
5.5 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท
เพื�อให้ มนั� ใจว่า คณะกรรมการได้ ปฏิบตั ิหน้ าที�ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี คณะกรรมการจึงกําหนดให้ มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองปี ละ 1 ครัง� โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ น
ผู้พิจารณา ทบทวน แบบประเมินดังกล่าว และรายงานผลการประเมินต่อที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อรับทราบ โดย
ผลการประเมิน ข้ อเสนอแนะต่างๆ จะนํามาพิจารณาใช้ ปฏิบตั ิให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมการดําเนินธุรกิจต่อไป
ทังนี
� � การประเมินแบ่งออกเป็ นหัวข้ อหลักดังนี �
1. การกําหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ
2. การจัดการความเสี�ยงและการควบคุมภายใน
3. การดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
4. การติดตามรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
5. การประชุมคณะกรรมการ
5.6 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การเป็ นประจําทุกปี โดยใช้ หลัก
เกณฑ์ในการประเมินที�เชื�อมโยงกับความสําเร็ จของบริ ษัทตามแผนกลยุทธ์ โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินแบ่งเป็ น
4 หัวข้ อดังต่อไปนี �
1. การกําหนดจุดมุง่ หมายและรูปแบบ (Purpose and Design)
2. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
3. ผลงานการบริ หารงบประมาณ (Performance Budgeting)
4. การบริ หารจัดการ (Management)
5.7 การพัฒนากรรมการ
บริ ษัทสนับสนุนให้ มีการฝึ กอบรมเพื�อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้ านต่างๆ โดยกรรมการบริ ษัทได้ ผา่ นการอบรม
หลักสูตรกับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรสําหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ
หลักสูตรเฉพาะพัฒนาต่อเนื�อง
ในปี 2561 นางสาวจริ ยา แสงไชยญา กรรมการผู้จดั การ ได้ เข้ าอบรมหลักสูตร DCP 258/2018
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจแต่งตังคณะกรรมการชุ
�
ดย่อยเพื�อปฏิบตั งิ านและดูแลกิจการเฉพาะเรื� องด้ านต่างๆ
ในนามของคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
� � เพื�อให้ มนั� ใจว่ากิจการของบริ ษัทเป็ นไปโดยเที�ยงธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการเฉพาะเรื
�
� องขึ �น 2 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทัง� 2 ชุด ต้ องรายงานผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ�าเสมอตามระยะเวลาที�กําหนด
ทังนี
� � บริ ษัทอาจแต่งตังคณะกรรมการเฉพาะเรื
�
� องขึ �นอีกในอนาคต ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม เพื�อให้
สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
•

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน มีหน้ าที�สอบทานการดําเนินกิจการ เพื�อให้ มนั� ใจว่าบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดและกฎหมายของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
กฎหมายที�เกี�ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สอบทานให้
บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานรายงานการเงินของบริ ษัทเพื�อให้ มนั� ใจ
ว่าถูกจัดทําโดยถูกต้ องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทังเสนอแต่
�
งตังผู
� ้ สอบ
บัญชีของบริ ษัทและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยนายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์ เป็ นกรรมการตรวจสอบซึง� มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที�จะทําหน้ าที�ใน
การสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่านดังราย
นามต่อไปนี �
1. นายวรกานต์ ชูโต
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายธัชพล โปษยานนท์
กรรมการตรวจสอบ
4. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล
กรรมการตรวจสอบ

วาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบจะดํารงตําแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึง� พ้ นจากตําแหน่ง
ตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังอี
� กก็ได้ ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้ แจ้ งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริ ษัทพร้ อมเหตุผล เมื�อกรรมการตรวจสอบมีจํานวนหรื อองค์ประกอบไม่ครบ
ถ้ วนตามที�กําหนดไว้ ให้ คณะกรรมการบริษัทหรื อที�ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตังบุ
� คคลที�มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตาม
กฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื�อให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนและองค์ประกอบครบถ้ วนโดยเร็ วแต่
อย่างช้ าต้ องไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีทตี� าํ แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอนื� นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้ บคุ คลที�ได้ รับแต่งตังเข้
� าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ นตําแหน่งได้ เท่ากับวาระของการเป็ นกรรมการบริ ษัทของ
บุคคลที�ได้ รับการแต่งตังเข้
� าเป็ นกรรมการตรวจสอบใหม่
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•

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่านดํารงตําแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้ าที�เสนอคณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที�เหมาะสมและ
สมควรได้ รับการคัดเลือกเข้ ามาเป็ นกรรมการบริ ษัท เพื�อเสนอต่อที�ประชุมกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที�ประชุมผู้
ถือหุ้นให้ พิจารณา และกําหนดหลักเกณฑ์ และทบทวนหลักการ รวมทังดู
� แลจัดทํานโยบายและรูปแบบ ของการ
พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนที�เป็ นธรรม และสมเหตุสมผลสําหรับคณะกรรมการบริ ษัท คณะ
กรรมการเฉพาะเรื� องชุดต่าง ๆ และกรรมการผู้จดั การ โดยกําหนดให้ สอดคล้ องกับหน้ าที�และความรับผิดชอบของ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ และคํานึงถึงผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน และกลยุทธ์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทด้ วย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัท มีจํานวน 3 ท่าน ดังนี �
1. นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายจักรี ฉันท์เรื องวณิชย์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายนภัทร อัสสกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดํารงตําแหน่ง
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะครบกําหนดตามวาระของการเป็ นกรรมการ
บริ ษัท อย่างไรก็ตามกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรื อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อาจได้ รับการถอดถอนโดยคณะกรรมการบริ ษัทเมื�อใดก็ได้ ในกรณีที�กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลา
ออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริ ษัทพร้ อมเหตุผล ในกรณีที�
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้ นจากตําแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการผู้นนจะพ้
ั � นจากการดํารงตําแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในเวลาเดียวกัน คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้แต่งตังกรรมการสรรหาและ
�
พิจารณาค่าตอบแทน แทนตําแหน่งที�วา่ งลง
5.8 การสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้ าที�รับผิดชอบในการพิจารณากลัน� กรองบุคคลที�มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมเพือ� เข้ ารับการเสนอชื�อให้ ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริษัท ซึง� จะต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากทีป� ระชุมผู้ถือหุ้น หรือ
ทีป� ระชุมคณะกรรมการแล้ วแต่กรณี โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในธุรกิจทีเ� กี�ยวข้ อง เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั เป็ นผู้มคี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัดและไม่มลี กั ษณะต้ องห้ ามในการดํารงตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี � คณะกรรมการกําหนดให้ มีแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสม ศักยภาพและความพร้ อมของแต่ละบุคคล และนําเสนอ
ต่อที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อพิจารณาแต่งตัง�
คุณสมบัติของการเป็ นกรรมการ
1. กรรมการจะต้ องเป็ นผู้ที�ดํารงจริ ยธรรมสูงสุด มีความซื�อสัตย์สจุ ริ ต มุง่ มัน� และปฏิบตั ติ นในกรอบของกฎหมาย ข้ อ
กําหนดของทางราชการและจรรยาบรรณของกรรมการบริ ษัท
2. กรรมการต้ องไม่มีความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์อนั อาจมีผลต่อความสามารถในการให้ ความเห็นที�เป็ นอิสระ หรื อ
การทําหน้ าที�เพื�อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
3. กรรมการควรมีประสบการณ์ด้านการบริหาร หรืออย่างน้ อยในระดับการกําหนดนโยบายด้ านใดด้ านหนึง� หรือหลาย
ด้ านของธุรกิจ หรื อในหน่วยงานราชการ หรื อทางด้ านการศึกษา หรื อด้ านเทคโนโลยี หรื อทางวิทยาศาสตร์ หรื อ
ทางด้ านชุมชนและสังคม
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4. กรรมการควรมีความรอบรู้ในเรื�องทัว� ไป (ซึง� รวมถึงความรู้ในการวางกลยุทธ์ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ การเงิน หลัก
บรรษัทภิบาลและการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ) เกี�ยวกับบริ ษัทมหาชนที�มีขนาดและขอบเขตการดําเนินงาน
ที�ใกล้ เคียงกับบริ ษัท
5. กรรมการควรมีความสามารถในการให้ คําแนะนําและความเห็นที�มีหลักการ
6. นอกเหนือจากการอุทิศตนเพื�อหน้ าที�งานประจําอย่างอื�นๆของตนเองแล้ ว กรรมการควรมีเวลาเพียงพอในการทํา
หน้ าที� ซึง� รวมถึงการเตรี ยมตัวในการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการ การประชุมกรรมการชุดย่อยที�ตนเป็ นกรรมการ
และการประชุมผู้ถือหุ้น
7. กรรมการต้ องมีอายุไม่เกิน 72 ปี
8. กรรมการควรมีความเป็ นอิสระทางความคิดและการใช้ วิจารณญาณ รวมถึงมุ่งมัน� ที�จะสร้ างมูลค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว
9. คณะกรรมการควรประกอบด้ วยกรรมการที�หลากหลาย เพื�อให้ การทํางานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษทั ได้ กําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทังหลั
� กเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อให้ นกั ลงทุนมีความเชื�อมัน� ในการดําเนินงานของบริ ษัท
และเพื�อถ่วงดุลในการบริ หาร โดยกรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัตโิ ดยสรุปดังนี �
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
�
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อ
นิตบิ คุ คลที�อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที�ถือโดยผู้ที�เกี�ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการทีม� สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ทีป� รึกษาทีไ� ด้ รับเงินเดือนประจํา ผู้มอี าํ นาจควบคุม
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิตบิ คุ คลที�อาจมีความขัดแย้ ง
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเ� ป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พีน� ้ อง และบุตร รวม
ทังคู
� ส่ มรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที�จะได้ รับการเสนอชื�อเป็ นผู้บริหาร
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็ นกรรมการที�ได้ รับการแต่งตังขึ
� �นเพือ� เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง� เป็ น
ผู้เกี�ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
6. ไม่มีลกั ษณะอื�นใดที�ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
5.9 การแต่งตังกรรมการในการประชุ
�
มผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี �
1. การแต่งตังหรื
� อถอดถอนกรรมการกระทําโดยมติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ที�ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการโดยใช้
�
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปนี �
2.1 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึง� มีเสียงหนึง�
2.2 ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเสนอบุคคลหนึง� หรื อหลายคนเพื�อเป็ นกรรมการ แต่จํานวนบุคคลที�ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละคนเสนอต้ อง
ไม่เกินจํานวนกรรมการที�จะพึงเลือกตังในครั
�
ง� นัน�
2.3 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิเสนอบุคคลมากกว่าหนึง� คนเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิลงคะแนนเสียงให้ แต่ละบุคคล
ได้ เท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที�ตนมีอยู่ ทังนี
� �จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับเสนอชื�อรายอื�นมิได้
2.4 บุคคลที�ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
� นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�พงึ
เลือกตังในครั
�
ง� นัน� ในกรณีทบี� คุ คลซึง� ได้ รับเลือกตังในลํ
� าดับถัดไป มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ
ที�จะพึงเลือกตังในครั
�
ง� นัน� ให้ ประธานที�ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี �ขาดเพื�อให้ ได้ จํานวนกรรมการเท่าที�พงึ เลือก
ในคราวนัน�
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5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษทั จัดให้ มกี ารปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่ทกุ ท่าน ซึง� กรรมการผู้จดั การและผู้บริหารจะร่วมกันบรรยายสรุปลักษณะ
การประกอบธุรกิจ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ และแผนธุรกิจให้ ทราบเพื�อให้ กรรมการใหม่ได้ รับข้ อมูลที�เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้ าที� โดยเลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้จดั เตรี ยมเอกสารเกี�ยวกับบริ ษัท คูม่ ือกรรมการ หลักการ
กํากับดูแลกิจการที�ดี จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท อํานาจหน้ าที�ของคณะกรรมการ และกําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการทังปี
� นอกจากนี � บริ ษัทยังสนับสนุนให้ กรรมการใหม่ เข้ าอบรมหลักสูตรกรรมการและหลักสูตร
อื�นที�เกี�ยวข้ อง ซึง� จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยอีกด้ วย
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
การแต่งตังบุ
� คคลเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยจะต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง� โดยบุคคลทีไ� ด้ รับ
แต่งตังมี
� หน้ าที�บริหารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทและมีขนตอนการอนุ
ั�
มตั กิ ารทํารายการเกี�ยวโยง นอกจาก
นี � จะต้ องกํากับดูแลให้ มีการจัดเก็บข้ อมูล และการบันทึกบัญชีให้ บริ ษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื�อจัดทํางบ
การเงินรวมได้ ทนั ตามระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด โดยปั จจุบนั นี � บริ ษัทไม่มีบริ ษัทร่วมแต่อย่างใด
การดูแลเรื� องการใช้ ข้อมูลภายใน
การใช้ ข้อมูลภายในเพื�อซือ� ขายหรื อเพื�อโน้ มน้ าวการซือ� ขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัทในตลาดหลักทรั พย์ เป็ นการ
ฝ่ าฝื นกฎหมายและระเบียบว่าด้ วยการซื �อขายหลักทรัพย์ขนรุ
ั � นแรง และเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายและระเบียบการทํางาน
ของบริษทั ตัวอย่างของข้ อมูลภายในได้ แก่ ข้ อมูลทางการเงินทีบ� ริษทั ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน แผนการควบรวมหรือ
เข้ าครอบครองกิจการ การเปลีย� นแปลงมูลค่าหุ้นทีต� ราไว้ ข้ อมูลเรื�องผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนการตลาด สัญญาการจัดซื �อ
จัดจ้ าง และแผนการผลิต ข้ อมูลภายในถือเป็ นสิง� สําคัญเมื�อสามารถนําไปใช้ เป็ นประโยชน์ในการชักจูงให้ เกิดการซื �อ
การถือครองหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
บริ ษัทห้ ามมิให้ พนักงานและกรรมการใช้ เนื �อหาของข้ อมูลภายในเพื�อซื �อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท รวมทังห้
� ามนํา
ข้ อมูลเกี�ยวกับบริ ษัทอื�นๆ ที�เกี�ยวข้ องกับบริ ษัท เช่น ผู้ผลิตของบริ ษัท ไปใช้ ประโยชน์ และห้ ามเผยแพร่ เนื �อหาของ
ข้ อมูลภายในหรื อแนะเป็ นนัยต่อบุคคลใดก็ตามที�อาจกระทําการซื �อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
กรรมการและผู้บริหารต้ องดําเนินการเพือ� ให้ แน่ใจว่า ข้ อมูลทีย� งั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง� เป็ นข้ อมูลทีอ� าจมีผลที�
สําคัญต่อการเปลีย� นแปลงอย่างมีนยั สําคัญของราคา หรื อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท ต้ องไม่ถกู เปิ ดเผยต่อบุคคลอื�น
ทีอ� าจมีอทิ ธิพลในการเข้ าจองซื �อ ซื �อหรือขายหุ้นนันๆ
� นอกจากนี �กรรมการและผู้บริหารของบริษทั ตลอดจนคูส่ มรสและ
บุตรที�ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต้ องรายงานการซื �อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทตามข้ อกําหนด และบริ ษัทต้ องรายงาน
การซื �อหรื อขายหลักทรัพย์นนั � ในการประชุมกรรมการบริ ษัทที�จดั ขึ �นเป็ นประจําทุกเดือน อนึง� กรรมการและผู้บริ หาร
ของบริษัทมีหน้ าที�จดั ทํารายงานการมีสว่ นได้ เสียครัง� แรกและเมื�อมีการเปลีย� นแปลงจัดส่งให้ เลขานุการบริษัทลงนาม
และเก็บรักษา เพื�อให้ บริ ษัทใช้ เป็ นข้ อมูลในการติดตามดูแลการทํารายการต่างๆ ที�เกี�ยวโยงกัน ทังนี
� � เพื�อป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ซึง� อาจส่งผลกระทบต่อการเคลือ� นไหวของราคาซื �อขายหลัก
ทรัพย์ โดยคณะกรรมการได้ กําหนดแนวปฏิบตั กิ ารใช้ ข้อมูลภายในให้ มีผลบังคับใช้ กบั กรรมการ ผู้บริ หาร เลขานุการ
บริ ษัท พนักงานระดับผู้จดั การ และบุคลากรทุกระดับในแผนกบัญชีและการเงิน
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษทั จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีจากบริษทั บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นจํานวนเงินรวม 1,100,000
บาท ทังนี
� � ค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้ จา่ ยอืน� ทีเ� รี ยกเก็บเท่าทีจ� ําเป็ น เช่น ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง เป็ นต้ น
โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมีความเป็ นอิสระและมีความน่าเชื�อถือ และได้ ผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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(2) ค่ าบริการอื�น
-ไม่มีการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดใี นเรื� องอื�นๆ
- การบริหารความเสีย� ง เมือ� วันที� 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการได้ มมี ติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ รอบการบริหารความ
เสี�ยงของบริ ษัท (Risk Management Framework) และมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที�ทบทวน
กรอบการดําเนินงาน เพื�อให้ มนั� ใจว่าบริ ษัทมีระบบการบริ หารจัดการความเสี�ยงที�เพียงพอและเหมาะสม โดยมี
คณะกรรมการบริหาร ทําหน้ าทีเ� ป็ นคณะกรรมการบริหารความเสีย� ง ซึง� จะกํากับดูแลและติดตามการบริหารจัดการ
ความเสี�ยงที�สําคัญที�อาจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริ ษัท

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริ ษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) มุง่ มัน� ดําเนินธุรกิจโดยยึดมัน� ในจริ ยธรรมเพื�อผลประโยชน์สงู สุดของผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียทุกฝ่ าย จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจกําหนดขึ �นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบอันเป็ นพื �นฐานอุดมการณ์ซงึ� บริ ษัท
ยึดปฏิบตั ิจนเป็ นเสมือนวัฒนธรรมของบริ ษัท ด้ วยความมุ่งมัน� ในการผลิตสินค้ าที�มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริ โภค คํานึงถึง
ผลกระทบด้ านสิ�งแวดล้ อมที�เกิดจากกระบวนการผลิตเป็ นสําคัญ บริ ษัทจึงได้ สร้ างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมี
แนวปฏิบตั สิ อดคล้ องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมซึง� จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
เพื�อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้ าที�สาํ หรับบุคลากรของบริ ษัทอันเป็ นพื �นฐานอุดมการณ์ของบริ ษัท คณะกรรมการจึง
กําหนดให้ จดั ทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจไว้ เป็ นคูม่ ือในการปฏิบตั งิ าน ครอบคลุมเรื� องความซือ� สัตย์ สุจริต และการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด จรรยาบรรณนี �กําหนดขึ �นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบอันเป็ น
พื �นฐานของอุดมการณ์ของบริ ษัท อุดมการณ์ทงสี
ั � �ข้อ ได้ แก่ 1) การสร้ างสรรค์คณ
ุ ภาพ 2) ความซื�อสัตย์สจุ ริ ต 3) การให้
โอกาส 4) การเคารพและให้ เกียรติซงึ� กันและกัน
การต่ อต้ านการทุจริต
ด้ วยคณะกรรมการได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน� ตลอดจนส่งเสริ ม และสนับสนุน
ให้ บคุ ลากรทุกระดับปฏิบตั หิ น้ าที�ด้วยความซือ� สัตย์สจุ ริต จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้ บริษัทเข้ าร่วมประกาศเจตนารมณ์
เข้ าเป็ นหนึง� ในแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน� (Private Sector Collective Action
Coalition against Corruption) เมื�อวันที� 16 มกราคม 2558 และได้ กําหนดให้ จดั ทํานโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน�
สอดคล้ องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท (Corporate Governance
and Business Code of Conduct) เพื�อเป็ นแนวปฏิบตั ิแก่บคุ ลากรทุกระดับในบริ ษัทสามารถปฏิบตั ิหน้ าที�ด้วยความ
ซื�อสัตย์สจุ ริ ต และป้องกันความเสี�ยงที�อาจเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน� จากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอก และจากการปฏิบตั ิ
งานภายใน ตลอดจนสนับสนุนให้ บคุ ลากรของบริ ษัทสื�อสารนโยบายนี �แก่บคุ คลทัว� ไปให้ ทราบโดยทัว� กัน
ทังนี
� � เมื�อวันที� 21 พฤศจิกายน 2560 บริ ษัทได้ รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
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ช่ องทางการรั บข้ อร้ องเรี ยน และการให้ เบาะแสเกี�ยวกับการทุจริต
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีช่องทางการรับข้ อร้ องเรี ยน และการแจ้ งเบาะแสเกี�ยวกับการทุจริ ต โดยผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย สามารถ
รายงานเกีย� วกับความผิดปกติในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การดําเนินธุรกรรมทางการเงิน การควบคุมภายในด้ านต่างๆ อาทิเช่น
ด้ านสินค้ า วัตถุดบิ หรือเหตุสงสัยอันอาจจะก่อให้ เกิดการทุจริต ผ่านช่องทางดังต่อไปนี � โดยบริษทั จะจัดตังคณะทํ
�
างานเพือ�
ตรวจสอบข้ อเท็จจริง แก้ ไขปรับปรุง ติดตามประเมินผล ป้องกันความเสีย� ง และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
•

ช่ องทางที� 1 : เว็บไซต์บริ ษัท / จดหมายอิเลคโทรนิกส์
- http://www.oceanglass.com/th/contact.php
- complaints@oceanglass.com

•

ช่ องทางที� 2 : จดหมายไปรษณีย์
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ เลขานุการบริ ษัท
78/88-91 ชัน� 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2
ถนนสุขมุ วิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

•

ช่ องทางที� 3 : กล่องรับข้ อร้ องเรี ยน และการให้ เบาะแส ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนและผู้แจ้ งเบาะแส
เพื�อเป็ นการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนและผู้แจ้ งเบาะแส บริ ษัทจะไม่เปิ ดเผยชื�อ ที�อยู่ หรื อข้ อมูลใด ๆ ที�สามารถระบุตวั ผู้
ร้ องเรี ยนและผู้แจ้ งเบาะแสได้ บริ ษัทจะเก็บรักษาข้ อมูลดังกล่าวไว้ เป็ นความลับ โดยจํากัดเฉพาะบุคคลผู้รับผิดชอบใน
กระบวนการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเท่านันที
� �จะเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยผู้ที�ได้ รับข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าที�ที�เกี�ยวข้ อง มีหน้ า
ที�เก็บรักษาข้ อมูล เอกสารหลักฐานทังหมดไว้
�
เป็ นความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลอื�นที�ไม่มีหน้ าที�เกี�ยวข้ อง เว้ นแต่
เป็ นการเปิ ดเผยตามที�กฎหมายกําหนดเท่านัน�

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั เชือ� ถือในหลักการให้ โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน บริษทั มีนโยบายให้ โอกาสพนักงานทุกคนพัฒนาทักษะและแสวงหา
ความรู้เพิ�มขึ �น มีโอกาสโยกย้ าย เลือ� นตําแหน่ง เพื�อความก้ าวหน้ าในอาชีพการงาน โดยมีการพิจารณาประเมินผลและให้
ผลตอบแทนอย่างยุตธิ รรมสอดคล้ องกับแนวโน้ มและสภาพตลาดงาน บริษัทจัดให้ มีการอบรมอยูเ่ สมอ เพื�อให้ พนักงานได้
เพิม� พูนความรู้และทักษะในการปฏิบตั งิ านใหม่ๆ ตําแหน่งงานแต่ละหน้ าทีล� ้ วนแต่เปิ ดกว้ างพร้ อมให้ พนักงานทุกคนเติบโต
ได้ เต็มที�ตามศักยภาพของตน บริ ษัทดูแลให้ พนักงานมีความปลอดภัยในการทํางาน มีสถานที�ทํางานที�ถกู สุขลักษณะ
นอกจากนี �บริ ษัทได้ จดั ให้ มีแผนงานด้ านสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการจัดให้ มีกองทุนสํารองเลี �ยงชีพ การแข่งขันกีฬา การฝึ ก
อบรมทังภายในและภายนอกองค์
�
กรและทุนการศึกษา อันเป็ นผลให้ บริษทั ผ่านการรับรองมาตรฐานแรงงานจากกรมแรงงาน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริ ษัทยอมรับและให้ ความสําคัญกับความหลากหลายของพนักงานและยึดมัน� ในหลักความเสมอภาคการว่าจ้ างและ
การเลือ� นตําแหน่งพนักงานกระทําไปตามเป้าประสงค์ทางธุรกิจของบริษทั ตําแหน่งงานทีบ� ริษทั เห็นควรให้ มแี ละคุณสมบัติ
ของแต่ละบุคคล โดยไม่คํานึงถึงเชื �อชาติ สัญชาติ สีผิว ความเชื�อทางศาสนา เพศ อายุ สถานะการสมรสหรื อสถานะอื�น
ใดที�กฎหมายคุ้มครองไว้ บริ ษัทจะไม่วา่ จ้ างผู้ที�มีอายุตํ�ากว่าเกณฑ์ที�กฎหมายกําหนด บริ ษัทจะไม่ใช้ แรงงานที�ไม่สมัครใจ
หรื อแรงงานผิดกฎหมาย นอกจากนี � บริ ษัทมีนโยบายดูแลให้ สภาพแวดล้ อมในการทํางานปราศจากการปฏิบตั ิด้วยอคติ
และการกีดกัน รวมทังการคุ
�
กคามหรื อล่วงละเมิดใดๆ
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พนักงานของบริ ษัททุกคนมีสิทธิในการร้ องเรี ยน ร้ องทุกข์หรื อรายงานเกี�ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรื อสิทธิ
มนุษยชน การล่วงละเมิดหรื อคุกคาม การกลัน� แกล้ ง หรื อการกระทําที�ไม่เป็ นธรรมที�เกิดขึ �นกับตัวเองและผู้อื�น โดยแจ้ ง
เรื� องไปยังผู้บงั คับบัญชาหรื อสํานักงานบริ หารทรัพยากรบุคคล บริ ษัทจะสืบสวนเหตุการณ์ที�ได้ รับแจ้ งทันที และดําเนิน
การแก้ ไขอย่างทันท่วงที บริ ษัทรับรองเรื� องการคุ้มครองบุคคลที�เป็ นผู้รายงานเรื� องอย่างเหมาะสม ข้ อมูลที�แจ้ งมาจะถูก
รักษาไว้ เป็ นความลับ

4. ความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค
นับตังแต่
� ก่อตังบริ
� ษัทเป็ นเวลากว่า 30 ปี บริ ษัทยึดมัน� และถือเป็ นนโยบายในการผลิตสินค้ าคุณภาพสูงและปลอดภัย
ในการใช้ งาน โดยสนับสนุนให้ พนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื�อสร้ าง
ความมัน� ใจในสินค้ าและบริ การ

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้ วยตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาสิง� แวดล้อม โดยคํานึงถึงผลกระทบด้ านสิง� แวดล้อมซึง� เกิดจากกระบวนการ
ผลิตเป็ นสําคัญ บริษทั จึงได้ ดาํ เนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี �เพือ� ให้ กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิง� แวดล้ อมให้ น้อยทีส� ดุ
• ลดมลภาวะในอากาศและสิง� ปฏิกลู ในทุกกระบวนการผลิต
• การดําเนินโครงการระบบบําบัดนํ �าเสียส่วนกลาง
• การจัดทําระบบแยกนํ �ามันออกจากนํ �าและนํานํ �ากลับไปใช้ ในการบวนการผลิต
• การนําเศษแก้ วกลับไปใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในการะบวนการผลิต
• การคัดแยกการทิ �งขยะแต่ละประเภท เพื�อส่งกําจัดได้ อย่างถูกต้ อง
• การมุง่ เน้ นให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในกิจกรรมงานด้ านสิง� แวดล้ อมของบริ ษัท
• การนําเอาระบบมาตรฐานการจัดการสิง� แวดล้ อม ISO14001:2015 มาปฏิบตั ใิ ช้ ทวั� ทังองค์
� กร
• ในปี 2561 บริ ษัทได้ ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี � เพื�อส่งเสริ มการดูแลรักษาสิง� แวดล้ อม
1. กิจกรรมปลูกป่ าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู กับนิคมอุตสาหกรรม บางปู
2. เข้ าร่วมประกวด CSR โครงการธงขาวดาวเขียว โดยเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชน โรงงานข้ างเคียงและการนิคมอุตสาหกรรม
บางปู เข้ าตรวจตามข้ อกําหนด ธงขาวดาวเขียว เพื�อมัน� ใจว่าบริษัทได้ มีระบบธรรมาภิบาลด้ านแรงงานและระบบ
การจัดการด้ านความปลอดภัย สิง� แวดล้ อมที�ดี โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อชุมชนข้ างเคียง
3. บริษัทได้ ขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที� 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิง� แวดล้ อม
อย่างเป็ นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื�อพัฒนาอย่างต่อเนื�อง
4. จัดฝึ กอบรมสร้ างความตระหนักด้ านสิง� แวดล้ อมให้ กบั พนักงานภายในบริ ษัทและผู้รับเหมาที�เข้ ามาปฏิบตั งิ าน
ภายในบริ ษัท เพื�อสร้ างวัฒนธรรมการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะในพื �นที�ปฏิบตั งิ านภายในบริ ษัทและตังเป็
� นตัวชี �วัดการคัดแยกขยะของแผนกต่างๆ
เพื�อสร้ างความตระหนักด้ านสิง� แวดล้ อมกับกลุม่ พนักงาน
6. จัดให้ มีการฝึ กซ้ อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั�วไหล
7. จัดให้ มีคณะกรรมการอนุรักษ์ พลังงานเพื�อดําเนินการด้ านการอนุรักษ์ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื�อง
8. จัดให้ มีมาตรการและแผนงานโครงการอนุรักษ์ พลังงานและวัดผลประจําปี
9. จัดให้ มกี ารตรวจวัดวิเคราะห์คณ
ุ ภาพอากาศ คุณภาพนํ �าเสียและกากของเสีย เพือ� ควบคุมให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
กฎหมายและข้ อกําหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้ อง
10. จัดให้ มีการดําเนินการสอดคล้ องตามกฎหมายการกําจัดสิง� ปฏิกลู หรื อวัสดุที�ไม่ใช้ แล้ ว และกฎหมายท้ องถิ�น
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11. การรณรงค์ให้ พนักงานรักษ์สงิ� แวดล้ อมในโครงการ “Ocean Let’s Go Green” โดยการสนับสนุนภาชนะแก้ วส่วน
ตัว “OCEAN ME” ให้ กบั พนักงาน และโครงการ “งดใช้ ถงุ พลาสตก” โดยบริษัทได้ จดั เตรี ยมถุงผ้ าให้ พนักงานยืม
แทนการใช้ ถงุ พลาสติก
12. การร่ วมรณรงค์ลดขยะโดยสนับสนุนให้ นกั ศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ ใช้ ภาชนะแก้ วที�
ใช้ ซํ �าได้ โดยโอเชียนกลาสสนับสนุนแก้ วส่วนตัวจํานวน 10,000 ใบ

6.

การร่วมพัฒนาชุ มชนและสังคม
ในปี 2561 พนักงานบริ ษัทได้ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื�อพัฒนาชุมชนและสังคมดังต่อไปนี �

โครงการโอเชียนจิตอาสา ปี ที� 4 “โอเชียนกลาส เราทําดี ด้ วยหัวใจ”
ณ โรงเรี ยนวัดบางกะเจ้ ากลาง จ.สมุทรปรากร
เมื�อวันที� 23 สิงหาคม 2561
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8. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทให้ ความสําคัญและมุ่งเน้ นให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดําเนินงานในทุก
ระดับของการบริ หารจัดการ ทังนี
� �เพื�อป้องกันความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นกับบริ ษัท รวมถึงเพื�อป้องกันมิให้ มีการใช้ อํานาจในทางที�
มิชอบเพื�อผลประโยชน์สว่ นตน
บริษัทกําหนดภาระหน้ าทีแ� ละความรับผิดชอบและอํานาจดําเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบตั งิ านไว้ อย่างชัดเจน คณะกรรมการ
ได้ กําหนดนโยบายการควบคุมภายในไว้ ในหลักการการกํากับดูแลกิจการที�ดตี ามหลักบรรษัทภิบาล ซึง� มีรายละเอียดครอบคลุมการ
ควบคุมภายในด้ านต่างๆ เช่น การควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์สงู สุด การใช้ ระบบสารสนเทศ การเข้ าถึง
และใช้ ข้อมูลที�สําคัญด้ านต่างๆ เป็ นต้ น
สาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน มีดงั นี �
1. จัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบอิสระซึง� เป็ นบริ ษัทสากลมาทําหน้ าที�ดําเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพ
ความเพียงพอ ของระบบควบคุมภายในด้ านต่างๆ ของบริ ษัท ภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้
ความมัน� ใจว่า การปฏิบตั ิงานหลักๆ และรายงานทางการเงินที�สําคัญของบริ ษัทได้ ดําเนินการไปในแนวทางที�บริ ษัทกําหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ กรอบของกฎหมายและข้ อกําหนดที�เกี�ยวข้ องกับบริ ษัท และมีความเสี�ยงในระดับที�ยอมรับและ
บริ หารจัดการได้
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีใ� ห้ ความมัน� ใจว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ� พียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ
ในปั จจุบนั ผลการตรวจประเมินการควบคุมภายในแสดงไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท และเปิ ดเผยรายละเอียดดังปรากฏ
อยูใ่ นแบบรายงานฉบับนี �
3. บริษทั จัดทํานโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและกําหนดกระบวนการปฏิบตั งิ านสําหรับหน้ าทีต� า่ งๆ ในบริษทั รวมถึงจัดปฐมนิเทศ
และฝึ กอบรมให้ กบั พนักงานเพื�อก่อให้ เกิดความเข้ าใจร่วมกันอันจะนําไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
4. บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูลในการให้ ข้อมูลที�เป็ นปั จจุบนั แม่นยํา เพียงพอ
และตรงตามกําหนดเวลา สําหรับคณะกรรมการและผู้บริ หารใช้ ตดั สินใจ บริ ษัทจึงจัดให้ มีระบบบัญชีและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที�เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
�
ง� ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน เพื�อช่วยงานของคณะ
กรรมการในการสอบทานและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทให้ มีการกํากับดูแลที�ดี ตามแนวทางของคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง� รวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริ ษัทให้ มีความโปร่ งใส
เชื�อถือได้ และถูกต้ องตามหลักการและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนกํากับดูแลบริ ษัทให้ ระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับที�เกี�ยวข้ อง ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อแต่งตังและกํ
�
าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมถึงเสนอคณะกรรมการเพื�อแต่งตังและกํ
�
าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดปี ที�ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั หิ น้ าที�อย่างอิสระไม่มีข้อจํากัดในการได้ รับข้ อมูลข่าวสาร ตลอดจนได้ รับความร่วมมืออย่างดี ทัง�
จากผู้บริ หาร และพนักงานที�เกี�ยวข้ อง
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ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ ายบริหารของบริษัทรวม 4 ครัง� เพือ�
พิจารณาและให้ ความเห็นชอบต่องบการเงินสําหรับปี สิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับ
งวดสามเดือน หกเดือน และเก้ าเดือน สําหรับปี 2561 รวมทังรายงานการเงิ
�
นที�เกี�ยวข้ อง นอกจากนี � ยังได้ พิจารณาอนุมตั แิ ผนการ
ตรวจสอบประจําปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
เพื�อให้ มนั� ใจว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบการกํากับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในที�ดี โดยการประชุมทุกครัง� มีกรรมการตรวจ
สอบเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยเป็ นจํานวน 3 ใน 4 ท่าน และได้ มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ และได้ รายงานการสอบทาน
ในเรื� องดังกล่าวต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื�อรับทราบเป็ นที�เรี ยบร้ อยครบถ้ วนแล้ ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้ แสดงความเห็นตามทีป� รากฏในหัวข้ อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ได้ ให้ ความเห็นว่าบริษทั
มีระบบการควบคุมภายในทีม� ปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้ อบกพร่องของการดําเนินงาน
ที�เป็ นสาระสําคัญ นอกจากนี � ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณางบการเงินของบริ ษัทโอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)
รวมทังรายงานทางการเงิ
�
นที�เกี�ยวข้ อง สําหรับปี สิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 และให้ ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี –

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(1) หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษัทได้ วา่ จ้ างผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก คือ บริ ษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิส จํากัด โดยมีนางสาวพิมวดี พัน
ธุมโกมล ทําหน้ าทีห� วั หน้ างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื�องจากเป็ นผู้มปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านด้ านการตรวจ
สอบภายในในอุตสาหกรรม ที�มีลกั ษณะเดียวกับบริ ษัท มาเป็ นระยะเวลากว่า 15 ปี และเคยเข้ ารับการอบรมในหลักสูตร
ที�เกี�ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านของบริ ษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที�จะปฏิบตั หิ น้ าที�ดงั กล่าวได้ อย่างเหมาะสมเพียงพอ
(2) หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริ ษัท
ภายใต้ การดําเนินงานของเลขานุการบริ ษัท
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9. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน หมายถึง รายการกับบุคคลหรือกิจการทีอ� ยูภ่ ายใต้ การควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย หรือสามารถควบคุม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ทังทางตรงและทางอ้
�
อม หรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญในการตัดสินใจด้ านการเงินหรื อการดําเนินงาน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ในปี 2561 บริ ษัทมีรายการระหว่างกัน หรื อ รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้ องกันประกอบด้ วย
ชื่ อกิจการ

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ �ง (เซี�ยงไฮ้ ) จํากัด นําเข้ าและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ บริ ษัทย่อย
เครื� องแก้ วในประเทศจีน
บริ ษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ �ง อินเดีย จํากัด ดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
ในประเทศอินเดีย

บริ ษัทย่อย

บริ ษัท คริ สตัล เคลียร์ อินโนเวชัน� จํากัด
บริ ษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด

วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต

บริ ษัท โอเชียน พรอพเพอร์ ตี � จํากัด
บริ ษัท สยามเมล์ออเดอร์ เฮาส์ จํากัด

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
จําหน่ายอุปกรณ์สํานักงาน
และวัสดุสิ �นเปลือง

บริ ษัทย่อย
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
และมีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน

บริ ษัท กลุม่ ไทยสมุทร (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้บริ หารสําคัญ

ให้ บริ การทางกฎหมาย
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มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บุคคลทีม� อี าํ นาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สัง� การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่
ทางตรงหรือทางอ้ อมทังนี
� �รวมถึงกรรมการของกลุม่
บริ ษัท (ไม่วา่ จะทําหน้ าที�ในระดับบริ หารหรื อไม่)

ประวัติกรรมการและผู ้บริหาร
ชื่ อ – สกุล

: นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์

ตําแหน่ งปั จจุบนั

: ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: 62 ปี
: ไทย
: • ปริ ญญาโท สาขาบริ หารอุตสาหกรรม
• ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื� องกล
Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื� องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: • Role of the Compensation Committee (RCC 21/2016)
• Director Certification Program (DCP 88/2007)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี
: วันที� 19 เมษายน พ.ศ. 2548
: 14 ปี
: มีนาคม 2556 - กุมาพันธ์ 2561
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ล็อกซเลย์ ไวร์ เลส
มิถนุ ายน 2556 - พฤศจิกายน 2560 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย� ง
บมจ. ล็อกซเลย์ ไวร์ เลส
: มีนาคม 2558 - กันยายน 2559
กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
บจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
กันยายน 2559 – เมษายน 2561
กรรมการ
บจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
มีนาคม 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บจ. มีนาทรานสปอร์ ต
: ไม่มี

อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรม / สัมมนา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
วันที�ได้รับการแต่งตัง� เป็ นกรรมการครัง� แรก
จํานวนปี ที�ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื�น

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�น
(ที�ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที�แข่ งขัน /
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจที�อาจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมาย
: ไม่มี
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
: ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร
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ชื่ อ – สกุล

: นายกีรติ อัสสกุล

ตําแหน่ งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

:
:
:
:

การอบรม / สัมมนา

:

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
วันที�ได้ รับการแต่ งตัง� เป็ นกรรมการครั ง� แรก
จํานวนปี ที�ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื�น

:
:
:
:

กรรมการ
60 ปี
ไทย
• ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
University of Southern California สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
Queen’s University Ontario แคนาดา
• Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)
• Director Certification Program (DCP 27/2003)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
9.731 (นับรวมคูส่ มรส)
วันที� 13 สิงหาคม 2536
26 ปี
2553 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี�ยง
บมจ. ไทยยูเนี�ยนกรุ๊ป
2538 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�น
:
(ที�ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที�แข่ งขัน /
:
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจที�อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมาย
: ไม่มี
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
: ญาติกรรมการ
กรรมการและผู้บริหาร
1

ข้ อมูล ณ วันที� 28 ธันวาคม 2561
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ชื่ อ – สกุล

: นายวรกานต์ ชูโต

: กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ
: 65 ปี
สัญชาติ
: ไทย
วุฒกิ ารศึกษา
: • ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม / สัมมนา
: • Director Certification Program (DCP 99/2008)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: ไม่มี
วันที�ได้ รับการแต่ งตัง� เป็ นกรรมการครั ง� แรก : 27 กุมภาพันธ์ 2550
จํานวนปี ที�ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
: 12 ปี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื�น : ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�น
: ไม่มี
(ที�ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที�แข่ งขัน /
: ไม่มี
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจที�อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมาย
: ไม่มี
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
: ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร
ตําแหน่ งปั จจุบนั
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ชื่ อ – สกุล

: นายชั ชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

: กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
อายุ
: 58 ปี
สัญชาติ
: ไทย
วุฒกิ ารศึกษา
: • ปริ ญญาเอก สาขาการจัดการ
• ปริ ญญาโท สาขาการจัดการ
• ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริ กา
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)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: ไม่มี
วันที�ได้ รับการแต่ งตัง� เป็ นกรรมการครั ง� แรก วันที� 19 เมษายน 2548
จํานวนปี ที�ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
: 14 ปี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื�น : 2557 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
บมจ.อีสเทอร์ นสตาร์ เรี ยลเอสเตท
2552 - 2561
กรรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการนโยบายและกลยุทธ์
บมจ.ไทยประกันภัย
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�น
: 2541 - ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
(ที�ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
บจ. เพรสิเด้ นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที�แข่ งขัน /
: ไม่มี
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจที�อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมาย
: ไม่มี
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
: ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร
ตําแหน่ งปั จจุบนั

50
บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล

: นายธัชพล โปษยานนท์

: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ
: 53 ปี
สัญชาติ
: ไทย
วุฒกิ ารศึกษา
: • ปริ ญญาเอก สาขา Engineering Management
• ปริ ญญาโท สาขา Engineering Management
University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท สาขา Industrial Management
Central Missouri State University สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม / สัมมนา
: • Director Certification Program (DCP120/2009)
• Director Accreditation Program (DAP 68/2008)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
วันที�ได้ รับการแต่ งตัง� เป็ นกรรมการครั ง� แรก : 22 กุมภาพันธ์ 2548
จํานวนปี ที�ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
: 14 ปี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื�น : ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�น
: คณะทํางาน
(ที�ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก
(อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์เพื�อการอุตสาหกรรม,
โครงสร้ างพื �นฐานดิจิตอล)
- โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (สํานักงาน ก.พ.)
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที�แข่ งขัน /
: ไม่มี
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจที�อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมาย
: ไม่มี
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
: ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร
ตําแหน่ งปั จจุบนั
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รายงานประจําป 2561

ชื่ อ – สกุล

: นายชั ยประนิน วิสุทธิผล

: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ
: 59 ปี
สัญชาติ
: ไทย
วุฒกิ ารศึกษา
: • ปริ ญญาโท Advertising School of The Art
Institute of Chicago สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี ครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม / สัมมนา
: • Director Certification Program (DCP 88/2007)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: ไม่มี
วันที�ได้ รับการแต่ งตัง� เป็ นกรรมการครั ง� แรก : 23 มกราคม 2550
จํานวนปี ที�ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
: 12 ปี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื�น : 2558 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�น
: 2558 - ปั จจุบนั กรรมการ
(ที�ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
บมจ. อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ
2553 - ปั จจุบนั นายกกิตติมศักดิ�
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
2540 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
บจ. ทีบีดบั บลิวเอ (ประเทศไทย)
2534 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
บจ. พธู (1969)
2534 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
บจ. ปาทุกา
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที�แข่ งขัน /
: ไม่มี
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจที�อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมาย
: ไม่มี
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
: ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร
ตําแหน่ งปั จจุบนั
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บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล

: นายแมทธิว กิจโอธาน

ตําแหน่ งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

:
:
:
:

การอบรม / สัมมนา

:

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
วันที�ได้ รับการแต่ งตัง� เป็ นกรรมการครั ง� แรก
จํานวนปี ที�ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื�น

:
:
:
:

กรรมการอิสระ
52 ปี
ไทย
• MSc. (Management) Imperial College,
University of London, England
• Bachelor of Commerce,
University of Toronto, Canada
• Director Certification Program (DCP 95/2007)
• Director Accreditation Program (DAP 57/2006)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท.รุ่นที� 19)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ไม่มี
วันที� 27 กุมภาพันธ์ 2550
12 ปี
2556 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การ
บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์
2550 – ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ. บีอีซี เวิลด์
2560 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจ. บีบีจีไอ
ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�น
:
(ที�ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที�แข่ งขัน /
:
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจที�อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมาย
: ไม่มี
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
: ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร
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รายงานประจําป 2561

ชื่ อ – สกุล

: นายนภัทร อัสสกุล

: กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
: 42 ปี
สัญชาติ
: ไทย
วุฒกิ ารศึกษา
: • บริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (RE-CU)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
Babson College สหรัฐอเมริ กา
การอบรม / สัมมนา
: • CG Forum 3/2015 “Risk Oversight: High Priority Roles Of the Board”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Director Certification Program (DCP 31/2003)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.44
วันที�ได้ รับการแต่ งตัง� เป็ นกรรมการครั ง� แรก : 10 มิถนุ ายน 2545
จํานวนปี ที�ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
: 17 ปี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื�น : ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�น
: 2557 – ปั จจุบนั กรรมการ
(ที�ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
บจ. แฮนส์ เมเนจเมนท์
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจ. อาร์ เอ็ม ไอ
2547 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
บจ. สยามเอสเตท
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที�แข่ งขัน /
: ไม่มี
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจที�อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมาย
: ไม่มี
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
: ญาติกรรมการ
กรรมการและผู้บริหาร
ตําแหน่ งปั จจุบนั
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บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล

: นางสาวจริยา แสงไชยญา

ตําแหน่ งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

:
:
:
:

การอบรม / สัมมนา

:

กรรมการผู้จดั การ
53 ปี
ไทย
• ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมสิง� แวดล้ อม
Colorado State University สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Certification Program (DCP 258/2018)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Licensed Program of SCQuARE International organized by Simplework
• Total Quality Management
AOTS ประเทศญี�ปนุ่
ไม่มี
21 มีนาคม 2561
1 ปี
ไม่มี
ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
วันที�ได้ รับการแต่ งตัง� เป็ นกรรมการครั ง� แรก :
จํานวนปี ที�ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
:
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื�น :
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื�น
:
(ที�ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที�แข่ งขัน /
: ไม่มี
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจที�อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมาย
: ไม่มี
ในระยะเวลา 10 ปี ที�ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
: ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร
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ชื่ อ – สกุล

: นายอู เดย์ เวอร์มา

ตําแหน่ งปั จจุบนั
อายุ

: ผู้อํานวยการบริ หาร – พัฒนาลูกค้ าและช่องทางจัดจําหน่าย
: 46 ปี

การศึกษา

: • Digital Marketing Strategy
Harvard University Extension School, Boston, MA, USA
• Master of Business Administration
Louisiana Tech University, LA, USA
: • SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Organized by Simplework
• Advanced Leadership
• 7 Habits of Highly Successful People
Walton Institute of Retail
: • มีประสบการณ์กว่า 25 ปี ในอุตสาหกรรมต่างๆ
• ด้ านการจําหน่ายสินค้ าระหว่างประเทศ
• ด้ านการพัฒนาธุรกิจ
• ด้ านการบริ หารซัพพลายเชน
• ด้ านการตลาดและบริ หารการผลิต
• ด้ านอีคอมเมริ� ซ
• และมีประสบการณ์ด้านการบริ หารการขายค้ าปลีกมานานกว่า 12 ปี
กับบริ ษัท วอลมาร์ ท ประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา และอินเดีย
: ไม่มี

การอบรม / สัมมนา

ประสบการณ์ การทํางาน

ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที�ผ่านมา
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี
: ไม่มี
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บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล

: นายเสถียร ศรีใสคํา

ตําแหน่ งปั จจุบนั
อายุ
การศึกษา

: ผู้อํานวยการบริ หาร บัญชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
: 52
: • ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ธรุ กิจ)
สาขาวิชาธุรกิจการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
: 2561 Boardroom Success through Financing and
Investment (BFI 5/2018)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2560 Strategic CFO in Capital Markets Program
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
2559 SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology
Licensed Program of SCQuARE International
organized by Simplework
• หลักสูตรผู้บริหารอาวุโส (SEP)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Can school & Metal Tracking, Advance Leadership
• Ball Corporation, USA.
• หลักสูตร Tax Controller, Custom Tax
สถาบันภาษี
: 2544 – 2558
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารต่างประเทศ
บริ ษัท ไทยเบเวอร์ เรจแคน จํากัด
ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน
TBC-Ball Beverage Can Holding Limited (Hong Kong)
TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited (Vietnam)
: ไม่มี

การอบรม / สัมมนา

ประสบการณ์ การทํางาน

ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที�ผ่านมา
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี
: ไม่มี
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ชื่ อ – สกุล

: นางญาดา แอนดาริส

ตําแหน่ งปั จจุบนั
อายุ
การศึกษา

: ผู้อํานวยการบริ หาร – ทรัพยากรบุคคล
: 53 ปี
: • ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
• ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 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
: 2550 – 2555
Human Resources Business Partner Director, Supply Chain
(Scope: Plan – Make – Source - Deliver)
บจ. ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ �งส์
2548 – 2550
Human Resources Business Partner Director,
Customer Development
บจ. ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ �ง
2547 – 2548
Human Resources Director, Home & Personal Care
บจ. ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ �ง

การอบรม / สัมมนา

ประสบการณ์ การทํางาน

ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที�ผ่านมา
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท โอเชี ยนกลาส จํ ากัด (มหาชน) และสารสนเทศที�ปรากฏ
เป็ นรายงานประจําปี 2561 งบการเงินดังกล่าวได้ จดั ทําโดยถูกต้ องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยบริ ษัทมีการควบคุมภายในที�เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ�าเสมอ รวมทังมี
� การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
�
ซึ�งประกอบด้ วยคณะกรรมการอิสระเพื�อกํากับดูแลงบการเงินและ
ประเมินระบบการควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพ เพื�อให้ มีความมัน� ใจได้ วา่ สามารถจัดทํางบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้ อมูล
ที�ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ และทันเวลา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง� ได้ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี นี �แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทอยู่ในระดับที�น่าพอใจ สามารถสร้ างความเชื�อมัน�
ต่อความน่าเชือ� ถือได้ ของงบการเงินของบริษทั โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และได้ แสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานถูกต้ อง
ในสาระสําคัญแล้ ว

นายจักรี ฉันท์เรื องวณิชย์
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระซึง� เป็ นผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านการเงิน
และการบริ หารองค์กร จํานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1. นายวรกานต์ ชูโต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายธัชพล โปษยานนท์
กรรมการตรวจสอบ
4. นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางรักดี ภักดีชมุ พล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานตามหน้ าที�และความรับผิดชอบตามที�ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบทีบ� ริษัทกําหนดซึง� สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสม มีประสิทธิผล สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมาย รวมทังเสนอแต่
�
งตังผู
� ้ สอบบัญชี
และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรื อรายการที�อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการ
กํากับดูแลกิจการที�ดี
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมร่วมกับผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในรวมทังสิ
� �น 4 ครัง�
สรุปสาระสําคัญของการปฏิบตั หิ น้ าที�ได้ ดงั นี �
1) พิจารณางบการเงินสําหรับปี สิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2550 ซึง� ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และข้ อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาล สําหรับงวดสามเดือน หกเดือน และเก้ าเดือน สําหรับปี 2561 ซึง� ได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นชอบต่องบการเงินและข้ อมูลทางการเงินดังกล่าว
2) ร่ วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริ หารที�เกี�ยวข้ องเพื�อพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบริ ษัท เพื�อให้ มนั� ใจ
ว่าการตรวจสอบภายในของบริ ษัทมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที�มีนยั สําคัญครบถ้ วน และสามารถบริ หารความเสี�ยงที�อาจ
เกิดขึ �นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) กํากับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายในให้ เป็ นไปตามแผนงานที�ได้ รับอนุมตั แิ ละประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้
ตรวจสอบภายใน รวมถึงประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึง� ได้ เสนอแนะให้ ฝ่าย
บริ หารดําเนินการปรับปรุงแก้ ไข โดยในรอบปี 2561 มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 4 กระบวนการ ได้ แก่
ก. การบริ หารลูกค้ าและการบริ การหลังการขาย
ข. การบริ หารอะไหล่และบรรจุภณ
ั ฑ์
ค. การบริ หารซัพพลายเชน
ง. การควบคุมภายในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึง� คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ และไม่พบ
ประเด็นปั ญหาหรื อข้ อบกพร่องของการดําเนินงานที�เป็ นสาระสําคัญ
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4) พิจารณารายการที�อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื�อนไขธุรกิจปกติ
5) พิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี�ยงระดับองค์กร
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 นายวรกานต์ ชูโต เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 4 ครัง� นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์
นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล และนายธัชพล โปษยานนท์ เข้ าร่วมประชุม 3 ครัง�
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณางบการเงิน สําหรับปี สิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 ซึง� ได้ รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว
นอกจากนี � คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคํานึงถึงความน่าเชื�อถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ ความเป็ นอิสระ และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตาม
ระเบียบข้ อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังนางสาวธั
�
ญพร ตังธโนปจั
�
ย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที�
�
9169 นายพีระเดช พงษ์ เสถียรศักดิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4752 นายพจน์ อัศวสันติชยั ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4891
จากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยให้ คนใดคนหนึง� เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษัทสําหรับปี 2562 และในกรณีที�ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื�นของบริ ษัทแทนได้

นายวรกานต์ ชูโต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
20 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทนของบริ ษั ท โอเชี ย นกลาส จํ า กัด (มหาชน) (“คณะกรรมการสรรหาฯ”)
ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1. นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายจักรี ฉันท์เรื องวณิชย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายนภัทร อัสสกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมี นางญาดา แอนดาริ ส เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้ าที�และความรับผิดชอบในการช่วยให้ คณะกรรมการบริ ษัทดําเนินการเพื�อให้
(ก) บริ ษัท มี ข นาดของคณะกรรมการบริ ษัทที� เหมาะสม และประกอบด้ ว ยกรรมการที� มีคุณ วุฒิ หลากหลายเพี ยงพอ เพื� อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถปฏิบตั งิ านในหน้ าที� และความรับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
(ข) บริษทั มีนโยบายการกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงมีแนวทางปฏิบตั ใิ นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จดั การ
ที�เป็ นธรรมและเหมาะสม สามารถสร้ างแรงจูงใจและรักษาบุคคลดังกล่าวที�มีคุณสมบัติที�ต้องการให้ คงอยู่และปฏิบตั ิงาน
เพื�อเสริ มสร้ างคุณค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ จดั การประชุมรวมทังสิ
� �น 3 ครัง� ซึง� กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่าน และ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ เข้ าร่วมประชุมทุกครัง� ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาฯ พอสรุปได้ ดงั นี �
1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2561 มีกรรมการบริ ษัทที�ครบวาระต้ องออกจากตําแหน่งตามข้ อบังคับของบริ ษัท
จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกีรติ อัสสกุล นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และนายธัชพล โปษยานนท์ เนือ� งจากกรรมการทัง� 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีความรู้ความสามารถ ได้ ปฏิบตั หิ น้ าที�เป็ นคุณประโยชน์ตอ่ การทํางานของคณะกรรมการบริ ษัทตลอดมา และยังคงปฏิบตั ิ
หน้ าที�ดงั กล่าวได้ ดตี อ่ ไป คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้ เสนอให้ แต่งตังกรรมการทั
�
ง� 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
อีกวาระหนึง� คณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ และที�ประชุม ผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิให้ แต่งตัง�
กรรมการทัง� 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง�
2. ตามที� ตํ า แหน่ ง กรรมการผู้จัด การได้ ว่ า งลง ตัง� แต่ วัน ที� 1 ตุล าคม 2560 นัน� คณะกรรมการสรรหาฯ มี ค วามเห็ น ว่ า
นางสาวจริยา แสงไชยญา ซึง� ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การและรักษาการกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ทมี� คี วามรู้ความสามารถ
และคุณสมบัติเหมาะสมที�จะเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที�ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้ เสนอให้ แต่งตัง�
นางสาวจริ ยา แสงไชยญาเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทที�ได้ ว่างลงในฐานะกรรมการผู้จัดการ พร้ อมกับเสนอให้ ปรั บ
ค่าตอบแทนให้ กบั นางสาวจริ ยา แสงไชยญา ซึง� ข้ อเสนอดังกล่าวได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท
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3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พิจารณาค่าตอบแทน และหน้ าที�ความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษัท และของกรรมการของบริ ษัท
ทีจ� ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ เสนอให้ ปรับเพิม� ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้ อมทังเสนอให้
�
จ่ายโบนัสให้ กับคณะกรรมการบริ ษัท ซึ�งข้ อเสนอดังกล่าว
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท และได้ รับการอนุมตั จิ ากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
4. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ช่วยจัดทําการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท เพื�อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มี
การพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตั งิ าน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน
ตลอดช่วงปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ คณะกรรมการทราบ และได้ รับข้ อเสนอแนะที�เป็ น
ประโยชน์จากคณะกรรมการ

(นายชัชวิน เจริ ญรัชต์ภาคย์)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
30 มกราคม 2562
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บริษัท โอเชี ยนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
และรายงานของผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต

รายงานของผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริ ษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริ ษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (กลุม่ บริ ษัท) ซึง� ประกอบด้ วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ �นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี� าํ คัญ
และข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ซึง� ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับ
ปี สิ �นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี �แสดงฐานะการเงินรวมของ บริ ษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ณ วันที� 31
ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ �นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของ บริ ษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ �นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้ องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทตามข้ อกําหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที�กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที�เกี�ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้ าพเจ้ า
ได้ ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอืน� ๆ ซึง� เป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี � ข้ าพเจ้ าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี� ้ าพเจ้ า
ได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื� องต่างๆ ที�มีนยั สําคัญที�สดุ ตามดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นําเรื� องเหล่านี �มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี
� �ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสําหรับเรื� องเหล่านี �

*****/2
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สินค้ าคงเหลือ
กลุม่ บริ ษัทมีสนิ ค้ าคงเหลือสุทธิ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 997.50 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.54 ของสินทรัพย์รวม
ซึง� เป็ นจํานวนที�เป็ นนัยสําคัญต่องบการเงินของกลุม่ บริ ษัท สินค้ าของกลุม่ บริษัทเป็ นประเภทเครื� องแก้ วบนโต๊ ะอาหารที�มีผ้ ผู ลิตและ
จําหน่ายมากราย จึงมีภาวะการแข่งขันในตลาดสูง โดยราคาเป็ นส่วนหนึง� ของกลยุทธ์หลักในการทําตลาด ประกอบกับมีสนิ ค้ าบาง
รายการมีความเคลื�อนไหวช้ า จึงอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินค้ าคงเหลือของบริ ษัท บริ ษัทได้ เปิ ดเผยนโยบายบัญชีและราย
ละเอียดของสินค้ าคงเหลือในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.4 และข้ อ 7 โดยสินค้ าคงเหลือแสดงด้ วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิ
ที�คาดว่าจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ซึง� ฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ ดลุ ยพินิจอย่างมากในการตังประมาณการการปรั
�
บลดมูลค่าของ
สินค้ าคงเหลือ เนื�องจากมูลค่าสินค้ าคงเหลือมีจํานวนที�เป็ นนัยสําคัญ ข้ าพเจ้ าจึงให้ ความสนใจเป็ นพิเศษในการตรวจสอบ
การตอบสนองความเสี�ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้ าพเจ้ าทําความเข้ าใจและประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและการนําการควบคุมภายในไปปฏิบตั ิ ตลอดจนการทดสอบ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้ องกับการวัดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ ประเมินความสมเหตุสมผลของนโยบายการตัง�
ประมาณการปรับลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือที�ฝ่ายบริ หารได้ กําหนด ประเมินความเหมาะสมของวิธีการคํานวณมูลค่าสุทธิที�จะได้
รับของสินค้ าคงเหลือ ณ วันสิ �นรอบระยะเวลารายงาน การทดสอบคํานวณความถูกต้ องมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะได้ รับ ประเมินความ
เหมาะสมเพียงพอของค่าเผื�อจากการปรับลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ ตรวจสอบเปรี ยบเทียบราคาทุนของสินค้ าคงเหลือกับราคาที�
คาดว่าจะขายได้ จริ งภายหลังวันสิ �นงวด ประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลที�เกี�ยวกับประมาณการค่าเผื�อมูลค่าสินค้ าลด
ลงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่ าใช้ จ่ายระงับการผลิต
บริ ษัทปั นส่วนค่าใช้ จ่ายในการระงับการผลิตชัว� คราวสําหรับปี สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 จํานวนเงิน 75.93 ล้ านบาท โดย
ได้ แสดงแยกไว้ ต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รายการค่าใช้ จ่ายนํามาปั นส่วนเป็ นรายจ่ายที�เกี�ยวข้ องกับการระงับการผลิต
ชัว� คราวตามกําลังการผลิตปกติ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทได้ ใช้ สมมติฐานในการกําหนดหลักเกณฑ์การปั นส่วนค่าใช้ จา่ ย โดยคํานวณ
จากการลงเวลาการผลิตในแต่ละเดือน ค่าใช้ จา่ ยจากการระงับการผลิตชัว� คราวประกอบด้ วย ค่าใช้ จา่ ยบุคคลากร ค่าเสือ� มราคา ค่า
ซ่อมแซมบํารุงรักษาค่าบริ การ และค่าใช้ จา่ ยอื�นที�เกี�ยวข้ องกับเครื� องจักรที�ระงับการผลิตชัว� คราว เนื�องจากค่าใช้ จา่ ยจากการระงับ
การผลิตชัว� คราวเป็ นจํานวนเงินที�เป็ นนัยสําคัญ ข้ าพเจ้ าจึงให้ ความสนใจเป็ นพิเศษในการตรวจสอบ
การตอบสนองความเสี�ยงโดยผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าต่อเรื� องดังกล่าว ได้ รวมถึงการทําความเข้ าใจถึงขันตอนวิ
�
ธีการและหลักเกณฑ์การกําหนดค่าใช้
จ่ายในการระงับการผลิตชัว� คราว ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานที�ผ้ บู ริ หารนํามาใช้ ในการปั นส่วนค่าใช้ จ่าย รวมถึงความ
สมํ�าเสมอของหลักเกณฑ์ที�นํามาใช้ ทดสอบการคํานวณความถูกต้ องของการปั นส่วนค่าใช้ จา่ ยตามเกณฑ์ที�กําหนด และตรวจสอบ
ความถูกต้ องของการบันทึกรายการทางบัญชี
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ข้ อมูลอื�น
ผู้บริหารเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่อข้ อมูลอืน� ข้ อมูลอืน� ประกอบด้ วยข้ อมูลซึง� รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที�อยูใ่ นรายงานนัน� ซึง� คาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ ข้าพเจ้ าภายหลังวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี �
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื�นและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชื�อมัน� ต่อข้ อมูลอื�น
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้ อมูลอื�นมีความขัดแย้ งที�มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ ที�ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อปรากฏว่า ข้ อมูลอื�นมีการแสดงข้ อมูลที�ขดั ต่อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื�อข้ าพเจ้ าได้ อา่ นรายงานประจําปี หากข้ าพเจ้ าสรุปได้ วา่ มีการแสดงข้ อมูลที�ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อง
สือ� สารเรื� องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าที�ในการกํากับดูแล เพื�อให้ ผ้ มู ีหน้ าที�ในการกํากับดูแลดําเนินการแก้ ไขข้ อมูลที�แสดงขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
ความรั บผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที�ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้ าทีร� ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี �โดยถูกต้ องตามทีค� วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื�อให้ สามารถจัดทํางบ
การเงินที�ปราศจากการแสดงข้ อมูลที�ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริ ษัทและ
บริ ษัทในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิ ดเผยเรื� องที�เกี�ยวกับการดําเนินงานต่อเนื�อง และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงาน
ต่อเนื�องเว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมีความตังใจที
� �จะเลิกกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที�ในการกํากับดูแลมีหน้ าที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัท
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพือ� ให้ ได้ ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลทีข� ดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซงึ� รวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมัน� ในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลทีข� ดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระ
สําคัญที�มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที�ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี �
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ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย� งผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้ อมูลที�ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยง
เหล่านัน� และได้ หลักฐานการสอบบัญชีทเี� พียงพอและเหมาะสมเพือ� เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสีย� งทีไ� ม่
พบข้ อมูลที�ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึง� เป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื�องจาก
การทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้
�
นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลทีไ� ม่ตรง
ตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ� กี�ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพือ� ออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเ� หมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที�เกี�ยวข้ องซึง� จัดทําขึ �นโดยผู้บริ หาร
• สรุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื�องของผู้บริ หารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที�ได้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี�ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที�อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมี
นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที�มีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าโดยให้ ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
รวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที�เกี�ยวข้ อง หรื อถ้ าการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลีย� นแปลง
ไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ �นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที�ได้ รับจนถึงวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทต้ องหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื �อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทําให้ มีการนําเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที�
ควรหรื อไม่
• ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรื อกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริ ษัทเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ บริ ษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ สื�อสารกับผู้มีหน้ าที�ในการกํากับดูแลในเรื� องต่างๆ ที�สําคัญซึง� รวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�
ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนยั สําคัญที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่องที�มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้ าพเจ้ า
ได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
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ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คํารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าที�ในการกํากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้ องกับความเป็ น
อิสระและได้ สื�อสารกับผู้มีหน้ าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั�
� องอื�นซึง� ข้ าพเจ้ าเชื�อว่ามีเหตุผลที�บคุ คล
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการทีข� ้ าพเจ้ าใช้ เพือ� ป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื� องที�สื�อสารกับผู้มีหน้ าที�ในการกํากับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื� องต่าง ๆ ที�มีนยั สําคัญมากที�สดุ ในการตรวจสอบงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื� องเหล่านี �ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีเว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกับเรื� องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ทยี� ากทีจ� ะ
เกิดขึ �น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสือ� สารเรื� องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่าง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสื�อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี �คือ นางสาวธัญพร ตังธโนปจั
�
ย

(นางสาวธัญพร ตังธโนปจั
�
ย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที� 9169
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที� 20 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท โอเชี ยนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

90,246
227,428
997,503
18,131
2,697

95,006
229,637
872,299
29,473
3,839

32,049
240,165
6,500
994,226
18,131
2,689

31,189
261,702
1,000
854,420
29,473
3,832

1,336,005

1,230,254

1,293,760

1,181,616

1,896,344
19,268
3,135
11,165

1,790,863
18,432
2,648
10,333

6,000
1,895,985
18,570
9,531

1,000
6,000
1,790,234
17,804
8,739

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,929,912

1,822,276

1,930,086

1,823,777

รวมสิ นทรัพย์

3,265,917

3,052,530

3,223,846

3,005,393

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
4, 6
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
4
เงินให้กยู้ ืมที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี 4
สิ นค้าคงเหลือ
7
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

4
8
9
10
11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

70
บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)

บริษัท โอเชี ยนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
12
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
4, 13
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
14
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

14
11
15

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

585,000
320,673

110,000
339,583

585,000
292,899

110,000
292,367

182,340
5,434

190,840
3,675

182,340
3,554

190,840
3,917

1,093,447

644,098

1,063,793

597,124

3,033
198,273
98,052

235,373
187,016
103,201

3,033
198,273
98,052

235,373
187,016
103,201

299,358

525,590

299,358

525,590

1,392,805

1,169,688

1,363,151

1,122,714

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท โอเชี ยนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

500,000

500,000

500,000

500,000

213,307
302,807

213,307
302,807

213,307
302,807

213,307
302,807

50,000
781,356
525,642

50,000
789,962
526,766

50,000
768,573
526,008

50,000
790,557
526,008

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

1,873,112

1,882,842

1,860,695

1,882,679

รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

3,265,917

3,052,530

3,223,846

3,005,393

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจานวน 50,000,000 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญจานวน 21,330,715 หุ ้น
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้วหุ ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
16
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)

บริษัท โอเชี ยนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการขาย
4, 23
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชัว่ คราว
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
4
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
21
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
17
กาไรสุ ทธิ สาหรับปี

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

2,020,632
6,666
3,796
2,031,094

2,147,641
7,631
11,424
2,166,696

1,924,681
6,726
3,707
1,935,114

2,075,797
8,998
8,988
2,093,783

1,385,466
75,925
32,626
357,680
118,987
19,523
1,990,207
40,887
16,430
24,457

1,398,198
159,148
19,355
385,328
97,007
24,074
2,083,110
83,586
17,607
65,979

1,337,856
75,925
32,626
337,705
109,143
19,523
1,912,778
22,336
11,257
11,079

1,372,566
159,148
19,355
352,964
89,218
24,074
2,017,325
76,458
15,309
61,149

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการตีราคาที่ดินใหม่-สุ ทธิจากภาษีเงินได้
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน-สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

20

-

173,580

-

173,580

-

(3,760)

-

(3,760)

(1,124)
(1,124)
23,333

(260)
169,560
235,539

11,079

169,820
230,969

1.15

3.09

0.52

2.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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74

บริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน)

19

19

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เงินปันผลจ่ำย
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เงินปันผลจ่ำย
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมำยเหตุ

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
213,307
213,307
213,307

ส่ วนเกิน
มูลค่ำหุ ้น
302,807
302,807
302,807

กำไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
จัดสรรเป็ น
รวมองค์ประกอบ
ทุนสำรอง
ส่วนเกินทุนจำก กำรแปลงค่ำ
อื่นของส่ วน
ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จดั สรร กำรตีรำคำที่ดิน
งบกำรเงิน
ของผูถ้ ือหุ้น
50,000
775,097
352,428
1,018
353,446
(47,354)
62,219
173,580
(260)
173,320
50,000
789,962
526,008
758
526,766
(33,063)
24,457
(1,124)
(1,124)
50,000
781,356
526,008
(366)
525,642

งบกำรเงินรวม

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น

บริษัท โอเชี ยนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
1,694,657
(47,354)
235,539
1,882,842
(33,063)
23,333
1,873,112

(หน่วย : พันบำท)
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19

19

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เงินปั นผลจ่ำย
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เงินปั นผลจ่ำย
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมำยเหตุ

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
213,307
213,307
213,307

ส่ วนเกิน
มูลค่ำหุ ้น
302,807
302,807
302,807

ยังไม่ได้จดั สรร
780,522
(47,354)
57,389
790,557
(33,063)
11,079
768,573

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
กำไรสะสม
จัดสรรเป็ น
ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย
50,000
50,000
50,000

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท โอเชี ยนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำที่ดิน
352,428
173,580
526,008
526,008

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
1,699,064
(47,354)
230,969
1,882,679
(33,063)
11,079
1,860,695

(หน่วย : พันบำท)

บริษัท โอเชี ยนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรสาหรับปี เป็ นเงินสด
รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
7
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าใช้จ่ายสารองหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ต้นทุนทางการเงิน
สิ นทรัพย์จากการดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิม่ ค้างรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายสารองหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

40,887

83,586

22,336

76,458

24,125
154,958

208
163,177

24,125
154,466

208
162,908

9,337

654

9,337

653

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

(942)
(531)
11,300
(941)
24,074

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

(942)
(531)
11,300
(175)
24,074

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

(2,819)
120,610
17,394
(1,419)
(2,591)

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

7,899
124,815
17,378
(1,412)
(2,837)

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

1,995
(2,411)
(7,160)
404,184

(22,037)
(363)
(20,393)
71,009

(25,776)
(565)
(7,160)
386,295
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บริษัท โอเชี ยนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

4

25
25
14, 25
19

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

258
(245,004)
(4,128)
772
(248,102)

941
(91,308)
(3,753)
992
(93,128)

193
(4,500)
(244,990)
(3,790)
772
(252,315)

175
(2,000)
(90,863)
(3,109)
992
(94,805)

(18,905)
1,000,000
(525,000)
(240,840)
(33,063)
182,192

(24,749)
585,000
(600,000)
(221,340)
(47,354)
(308,443)

(18,905)
1,000,000
(525,000)
(240,840)
(33,063)
182,192

(24,749)
585,000
(600,000)
(221,340)
(47,354)
(308,443)
(142)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(26)

(142)

(26)

(1,064)

(235)

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
5

(4,760)
95,006
90,246

2,236
92,770
95,006

860
31,189
32,049

(17,095)
48,284
31,189

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
กิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้ คา่ ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

22,312

4,604

22,312

4,604

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท โอเชี ยนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั โอเชี ยนกลาส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2536 โดยดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการ
ผลิ ต และจ าหน่ า ยภาชนะเครื่ อ งแก้ว ส าหรั บ ใช้บ นโต๊ ะ อาหาร โดยมี ส านั ก งานขายและบริ ห ารและ
โรงงานผลิตอยูท่ ี่
สานักงาน : เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 34 ถนนสุ ขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
โรงงานผลิต : เลขที่ 365-365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถนนสุ ขมุ วิท ต าบลแพรกษา
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โชว์รูม
: เลขที่ 175 อาคารไทยสมุ ท ร ถนนสุ ขุ ม วิ ท 21 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร 10110
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ” บริ ษทั มีบริ ษทั
ย่อย 3 แห่ง ดังนี้
บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซี่ ยงไฮ้) จากัด เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ ้นทั้งหมด จดทะเบียนและจัดตั้ง
ขึ้นในประเทศจีน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2549 บริ ษทั ย่อยมีกาหนดระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 10 กันยายน 2569
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนาเข้าและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องแก้วในประเทศจีน
บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง อินเดีย จากัด เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 จัดตั้งขึ้นในประเทศ
อินเดี ย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โดยมี วตั ถุประสงค์หลักเพื่อดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาดในประเทศ
อินเดีย
บริ ษทั คริ สตัล เคลียร์ อินโนเวชัน่ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปใน
ประเทศไทยภายใต้พ ระราชบัญ ญัติก ารบัญ ชี 2543 ซึ่ งหมายความถึ งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ที่ ออกภายใต้พระราชบัญ ญัติวิชาชี พบัญ ชี 2547 และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่ า ด้ ว ยการจัด ท าและน าเสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัด
มูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นการตีราคาที่ดินและเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสาร
อนุพนั ธ์ซ่ ึงใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลาดับต่อไป
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กาหนดให้
ใช้ประมาณการทางบัญชี ที่สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทาขึ้นตามกระบวนการใน
การนานโยบายการบัญ ชี ของกลุ่ มบริ ษ ทั ไปถื อปฎิ บตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพิ นิ จของ
ผูบ้ ริ หารหรื อความซับซ้อนหรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสาคัญต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตาม
กฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน
ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง เหตุ ก ารณ์ ภายหลั ง รอบระยะเวลา
รายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญ ชี แ ละการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงาน ทางการเงิ น ในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยใน
กิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มี
ความ เกี่ ยวข้ อ งอย่ า งเฉพ าะเจาะจงกั บ
กิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนิ นงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผู ้
เช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้น
ตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
(ปรับปรุ ง 2560)
การรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาเช่าหรื อไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อ
(ปรับปรุ ง 2560)
ถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
(ปรับปรุ ง 2560)
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ระหว่างกาล
(ปรับปรุ ง 2560)
และการด้อยค่า
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้ อ จ ากั ด สิ นทรั พ ย์ ต ามโครงการ
(ปรับปรุ ง 2560)
ผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงิ น ทุ นขั้นต่ าและ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องรายการเหล่ า นี้ ส าหรั บ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง
2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
(ปรับปรุ ง 2560)
เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิต
(ปรับปรุ ง 2560)
สาหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2560)
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินสาหรับปี ปั จจุบนั
3. นโยบายการบัญชีที่สาคัญที่ใช้ ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่ อไปนี้
3.1 การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ประกอบด้วยรายได้จากการขายสิ นค้าซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากกิ จกรรมตามปกติ ของกลุ่มบริ ษ ัท
รายได้จะแสดงด้วยจานวนเงินสุ ทธิ จากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขาย
ภายในกลุ่มบริ ษทั สาหรั บงบการเงิ นรวม รายได้จากการขายสิ นค้ารั บรู ้ เมื่ อผูซ้ ้ื อรับโอนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายต้องรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับ
จากวันที่ได้มา
3.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้ารั บรู ้ เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจานวนเงิ น ที่
เหลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับ จากลู ก หนี้ การค้า หนี้ สู ญ ที่ เกิ ด ขึ้ น จะรั บ รู ้ ไว้ในก าไรหรื อขาดทุ น โดยถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
3.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุน
ของสิ นค้าคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนของการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ น ค้านั้น เช่ น ค่ าอากรขาเข้าและค่ าขนส่ ง หั กด้วยส่ วนลดที่ เกี่ ยวข้อง
ทั้งหมด ส่ วนยอมให้หรื อเงินที่ได้รับคืน ต้นทุนของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทาประกอบด้วยค่า
ออกแบบ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุย้ ในการผลิตซึ่งปันส่ วนตามเกณฑ์
การดาเนิ นงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ มื มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่า
จะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาเป็ น
3.5 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่ งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริ ษทั ควบคุม กลุ่มบริ ษทั ควบคุม
กิ จการเมื่อกลุ่มบริ ษทั มี การเปิ ดรั บหรื อมี สิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการ
ลงทุนและมีความสามารถทาให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อานาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุม
กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงินของกิจการย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั มีอานาจในการควบคุม
บริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะไม่ นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงิ นรวมนับจากวันที่ กลุ่ม
บริ ษทั สู ญเสี ยอานาจควบคุม
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กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีการรวมธุ รกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซ้ื อ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สาหรับ
การซื้ อบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู ้ ้ือโอนให้และหนี้ สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่าย
ชาระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื้ อและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั สิ่ งตอบ
แทนที่ โอนให้รวมถึ งมู ลค่ ายุติธรรมของสิ น ทรั พ ย์ หรื อหนี้ สิ น ที่ ผูซ้ ้ื อคาดว่าจะต้องจ่ ายช าระตาม
ข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่
ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วัน ที่ ซ้ื อ ในการรวมธุ รกิ จแต่ละครั้ ง กลุ่มบริ ษ ทั วัดมู ลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตามสัดส่ วน
ของหุ น้ ที่ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ในการรวมธุ รกิจที่ดาเนิ นการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ ผูซ้ ้ื อต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ผูซ้ ้ื อถือ
อยู่ในผูถ้ ู ก ซื้ อก่ อนหน้าการรวมธุ รกิ จใหม่ โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วัน ที่ ซ้ื อและรั บรู ้ ผลกาไรหรื อ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่น้ นั ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู ้ภายหลังวันที่ซ้ื อซึ่ งจัด
ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินให้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่ งจัด
ประเภทเป็ นส่ วนของเจ้าของต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บนั ทึกการจ่ายชาระในภายหลังไว้ใน
ส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกิ นของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้อที่ผซู ้ ้ื อถืออยูก่ ่อนการ
รวมธุรกิจ ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ณ วันที่ซ้ือของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู ้เป็ นค่า
ความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ
และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้อที่ผซู ้ ้ื อถืออยูก่ ่อนการ
รวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่ได้มาเนื่ องจากการซื้ อในราคาต่า
กว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกาไรขาดทุน
บริ ษทั จะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกาไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่างกัน
ในกลุ่ ม บริ ษ ัท ขาดทุ น ที่ ย งั ไม่ เกิ ด ขึ้ น จริ งก็ จ ะตัด รายการในท านองเดี ย วกัน เว้น แต่ รายการนั้น มี
หลักฐานว่าสิ นทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุ ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
ในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการ
ด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงิน
ลงทุนนี้
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รายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ น
ของเจ้าของกลุ่มบริ ษทั สาหรับการซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่
จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของหุ ้นที่ซ้ื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของ
เจ้าของ และกาไรหรื อขาดทุนจากการขายในส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของ
เจ้าของ
การจาหน่ายบริ ษทั ย่อย
เมื่ อกลุ่มบริ ษทั สู ญ เสี ยการควบคุ ม ส่ วนได้เสี ยในกิ จการที่ เหลื ออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้
มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็ นมูลค่า
ตามบัญชีเริ่ มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุน
ที่เหลืออยูใ่ นรู ปของบริ ษทั ร่ วม กิจการร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิน สาหรับทุกจานวนที่เคยรับรู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นจะถูกปฏิบตั ิเสมือนว่ากลุ่มบริ ษทั มีการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป
3.6 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
รายการที่ รวมในงบการเงิ นของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ถูกวัดมู ลค่าโดยใช้สกุลเงินของ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริ ษทั ดาเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน) งบการเงิน
รวมแสดงในสกุลเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
ของบริ ษทั
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิ ดรายการหรื อวันที่ ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมู ลค่าใหม่ รายการกาไรและ
รายการขาดทุนที่เกิ ดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิ ดจากการแปลงค่า
สิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ที่ เป็ นตัวเงิ น ซึ่ งเป็ นเงิน ตราต่ างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ ยน ณ วัน สิ้ น ปี ได้
บันทึกไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู ้รายการกาไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ด้วย ในทางตรงข้ามการรั บรู ้ ก าไรหรื อขาดทุ นของรายการที่ ไม่ เป็ นตัวเงิ น ไว้ในก าไรหรื อขาดทุ น
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนด้วย
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กลุ่มบริ ษทั
การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั (ที่มิใช่สกุลเงินของ
เศรษฐกิ จ ที่ มี ภ าวะเงิ น เฟ้ อ รุ น แรง) ซึ่ งมี ส กุล เงิ น ที่ ใช้ในการด าเนิ น งานแตกต่ างจากสกุล เงิ น ที่ ใช้
นาเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินดังนี้
• สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด
ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น
• รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
• ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ค่าความนิ ยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ เกิ ดจากการซื้ อหน่ วยงานในต่างประเทศถื อเป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด
3.7 ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซึ่ งผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณ
การไว้และจะทบทวนการประเมินทุกๆ 3 ปี อาคารและอุปกรณ์อื่นทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหัก
ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายหลังจะรวมอยู่ในมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ รั บ รู ้ แ ยกเป็ นอี ก
สิ นทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุ นนั้นเกิ ดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จใน
อนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่ อถือ มูลค่าตามบัญชี ของชิ้นส่ วนที่
ถูกเปลี่ ยนแทนจะถู กตัดรายการออก สาหรั บค่าซ่ อมแซมและบารุ งรั กษาอื่นๆ บริ ษทั จะรั บรู ้ ตน้ ทุ น
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
การตีราคาที่ดินใหม่ทาให้มูลค่าตามบัญชี ที่เพิ่มขึ้นจะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและ
แสดงอยูใ่ นส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ในส่ วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่ วนที่เคยมีการ
ตีราคาเพิ่มนั้นลดลง กิจการต้องนาส่ วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
และลดส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ขา้ งต้นที่อยู่ในส่ วนของเจ้าของลดลงตามไปด้วย ส่ วนที่
ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังกาไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนของสิ นทรัพย์
แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
5 ถึง 35 ปี
เครื่ องจักร อุปกรณ์และเครื่ องมือ
5 ถึง 25 ปี
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
3 ถึง 5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
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ทุกสิ้ นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชี จะถูกปรับลดให้
เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.10)
ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรี ยบเทียบ
จากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้
บัญชีผลกาไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิในกาไรหรื อขาดทุน
ในการจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่มีการตีราคาใหม่ ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์จะโอนไปยัง
กาไรสะสม
3.8 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้น ทุ น ที่ ใ ช้ใ นการบ ารุ งรั ก ษาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ให้ บ ัน ทึ ก เป็ นค่ าใช้จ่ ายเมื่ อ เกิ ด ขึ้ น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
มี ลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ ง กลุ่ ม บริ ษ ัท เป็ นผูด้ ู แ ล จะรั บ รู ้ เป็ นสิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตนเมื่ อเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดทุกข้อดังนี้
• มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คที่กิจการจะทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เสร็ จสมบูรณ์เพื่อ
นามาใช้ประโยชน์หรื อขายได้
• ผูบ้ ริ ห ารมี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะท าโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ เสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ละน ามาใช้
ประโยชน์หรื อขาย
• กิจการมีความสามารถที่จะนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั มาใช้ประโยชน์หรื อขาย
• สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
• มี ความสามารถในการจัดหาทรั พ ยากรด้านเทคนิ ค ด้านการเงิ น และด้านอื่ น ได้เพี ยง
พอที่จะนามาใช้เพื่อทาให้การพัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มา
ใช้ประโยชน์หรื อนามาขายได้
• กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่
เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนโดยตรงที่รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่
ทางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจานวนเงินที่เหมาะสม
ต้นทุนการพัฒนาอื่ นที่ ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้ จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาหากก่อนหน้านี้รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์และตัดจาหน่ ายโดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ 5 ถึง 15 ปี
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3.9 บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุ มบริ ษ ัท ถู ก
ควบคุมโดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั
รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้นบริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ
บริ ษทั คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
3.10 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิ ยม) ซึ่ งไม่มีการตัดจาหน่าย
จะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจาทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจาหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า
เมื่ อมี เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ บ่ งชี้ ว่าราคาตามบัญชี อาจสู งกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ ง
หมายถึ งจ านวนที่ สู ง กว่ า ระหว่า งมู ล ค่ ายุติ ธ รรมหั ก ต้น ทุ น ในการขายเที ย บกับ มู ล ค่ าจากการใช้
สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการ
ด้อยค่า สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนื อจากค่าความนิ ยมซึ่ งรับรู ้รายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน
3.11 สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีทกี่ ลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความ
เป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่ า
ดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ ได้รับจากผูใ้ ห้เช่ า) จะบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุ นโดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้
อัตราดอกเบี้ ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ตลอดอายุของสัญ ญาเช่ าเพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่ สาหรั บยอดคงเหลือของ
หนี้ สินที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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3.12 เงินกู้ยืม

เงิ นกูย้ ืมรั บรู ้ เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทา
รายการที่ เกิ ดขึ้น เงิ น กูย้ ืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุ นตัดจาหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่าย
คืนเพื่อชาระหนี้น้ นั จะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
เงินกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงื่อนไขให้
เลื่อนชาระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่ อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้า
เงื่ อนไขต้องนามารวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุ น ของสิ น ทรั พย์น้ ัน โดยสิ น ทรั พย์ที่เข้าเงื่อนไขคือ
สิ นทรัพย์ที่จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรี ยมสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตาม
ประสงค์หรื อพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ตอ้ งสิ้ นสุ ดลงเมื่อการ
ดาเนิ นการส่ วนใหญ่ ที่จาเป็ นในการเตรี ยมสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตาม
ประสงค์หรื อพร้อมที่จะขายได้เสร็ จสิ้ นลง
รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนาเงินกูย้ ืมที่กูม้ าโดยเฉพาะ ที่ยงั ไม่ได้นาไปเป็ นรายจ่าย
ของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็ นการชัว่ คราวก่อน ต้องนามาหักจากต้นทุนการกูย้ ืมที่สามารถ
ตั้งขึ้นเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื อื่นๆ ต้องถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
3.13 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี ภาษี เงิ นได้จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หรื อรับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น้ ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั คานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาด
ได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ดาเนินงานอยูแ่ ละเกิดรายได้เพื่อเสี ยภาษี ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็ น
งวดๆ ในกรณี ที่มีสถานการณ์ ที่การนากฎหมายภาษี อากรไปปฏิ บตั ิ ซ่ ึ งขึ้นอยู่กบั การตีความ และจะตั้ง
ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากรที่เหมาะสมจากจานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้ งั เต็มจานวนตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐาน
ภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน
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อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู ้เริ่ มแรกของ
รายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้ สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุ รกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรทางบัญชี และกาไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
คานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชาระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมี
กาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาจานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็
ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษี
เงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บ
เป็ นหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
3.14 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
กิ จ การได้จ ัด ให้ มี โ ครงการผลประโยชน์ เมื่ อ เกษี ย ณอายุใ นหลายรู ป แบบ บริ ษ ัท มี ท้ ัง
โครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์
สาหรับโครงการสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจานวนเงินที่คงที่ บริ ษทั ไม่มี
ภาระผูกพัน ทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ ม านที่ จะต้องจ่ ายเงิ น เพิ่ ม ถึ งแม้กองทุ น ไม่ มี
สิ นทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสาหรับการให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดีตและปั จจุบนั
บริ ษทั จะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ 2530 บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีก
เมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกาหนดชาระ
สาหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบ
กาหนดจ่าย
สาหรั บโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื่ อเกษี ยณอายุที่ไม่ใช่ โครงการ
สมทบเงิน ซึ่ งจะกาหนดจานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่ วนใหญ่จะ
ขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น อายุ จานวนปี ที่ให้บริ การ และค่าตอบแทน
หนี้ สินสาหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
โครงการ ภาระผูกพันนี้ คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่
ประมาณการไว้ ซึ่ งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุล
เงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกาหนดของหุ ้นกูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชาระภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
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กาไรและขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัยที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
ปรับปรุ งจากประสบการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในส่ วนของเจ้าของผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
ภาระผูกพันระยะยาวอื่น
บริ ษทั จัดให้มีการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานสาหรับการให้บริ การของพนักงานในระยะ
ยาวโดยจ่ า ยให้ แ ก่ พ นั ก งานที่ ท างานกับ บริ ษ ัท เป็ นระยะเวลา 30 ปี ภาระผู ก พัน นี้ ค านวณโดยนั ก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการ
ผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาด
ของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกาหนดของ
พันธบัตรใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชาระภาระผูกพัน บริ ษทั บันทึกเงินผลประโยชน์พนักงานเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ ง
จากประสบการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในส่ วนของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
3.15 ประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้ สิน (ไม่รวมประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน) จะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่ม
บริ ษทั มี ภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่ จดั ทาไว้อนั เป็ นผลสื บเนื่ องมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตซึ่ งการชาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั
ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และสามารถประมาณการจานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ
3.16 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลที่จ่ายไปยังผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จะรับรู ้ในด้านหนี้ สินในงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
3.17 ประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ อง
และอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ใน
อนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
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ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และข้ อสมมติฐาน
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่เกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ ใน
อนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี อาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณทางการบัญชี ที่สาคัญ
และข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสาคัญที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือ
ของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ ที่
จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้านั้น
และค่าเผือ่ สาหรับสิ นค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของ
สิ นค้าแต่ละชนิ ด จานวนค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่ประมาณได้ เมื่อนามาเปรี ยบเทียบ
กับจานวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็ น
ค่าใช้จ่ายภายใต้หวั ข้อต้นทุนขายและบริ การในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณ
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการ
ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณ
การว่าควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวน
กาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
มู ล ค่ าปั จ จุ บ ัน ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งานขึ้ น อยู่กับ หลายปั จ จัย ที่ ใช้ในการ
คานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยมี ขอ้ สมมติ ฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ ยวกับ
อัตราคิ ดลด การเปลี่ ยนแปลงของข้อสมมติ ฐานเหล่ านี้ จะส่ งผลกระทบต่ อมู ลค่ าของภาระผูก พัน
ผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อตั ราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้
ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ในการกาหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุล
เงินเดียวกับสกุลเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานและมีอายุครบกาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลา
ที่ตอ้ งชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้อง
4. รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูก
ควบคุ มโดยบริ ษ ทั ไม่ ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกัน กับบริ ษ ัท
รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคล
หรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้อม และมี อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของ
บริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการบริ ษทั
คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้แก่ บริ ษทั โอเชียนโฮลดิ้ง จากัด
ซึ่งถือหุน้ ในบริ ษทั คิดเป็ นอัตราร้อยละ 32.82 ส่ วนหุ น้ ที่เหลือร้อยละ 67.18 ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
กิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย
ชื่อกิจการ
ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซี่ ยงไฮ้) จากัด นาเข้าและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่ องแก้วในประเทศจีน

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง อินเดีย จากัด

ดาเนินกิจกรรมทางการตลาด
ในประเทศอินเดีย

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั คริ สตัล เคลียร์ อินโนเวชัน่ จากัด

วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จากัด

ประกันชีวิต

เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท และมี ผู ้
ถือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั โอเชียน พรอพเพอร์ต้ ี จากัด

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
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ชื่อกิจการ
บริ ษทั สยามเมล์ออเดอร์เฮาส์ จากัด

ประเภทธุรกิจ
จาหน่ายอุปกรณ์สานักงาน
และวัสดุสิ้นเปลือง

ลักษณะความสัมพันธ์
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน

บริ ษทั กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จากัด

ให้บริ การทางกฎหมาย

มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน

ผูบ้ ริ หารสาคัญ

บุ ค ค ล ที่ มี อ าน าจแ ล ะค วาม
รั บ ผิ ดชอบการวางแผนสั่ งการ
และควบคุ มกิ จกรรมต่างๆ ของ
กิ จ ก าร ไ ม่ ว่ าท างต ร งห รื อ
ทางอ้อมทั้งนี้ รวมถึ งกรรมการ
ของกลุ่ ม บริ ษั ท (ไม่ ว่ า จะท า
หน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

รายการบัญชีระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กาหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรื อในราคาที่
ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับแต่ละประเภทรายการมีดงั นี้
ประเภทรายการ
นโยบายการกาหนดราคา
ขาย
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ซื้ออุปกรณ์สานักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง
ราคาตลาด
ค่านายหน้า
ตามที่ตกลงในสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ตามที่ตกลงในสัญญา
เงินให้กยู้ มื
ตามที่ตกลงในสัญญา
รายการบัญชี กบั กิจการที่เกี่ ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญที่เกิดขึ้นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 มีดงั นี้
4.1 รายได้ จากการขายสิ นค้ า

รายได้จากการขายสิ นค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
477
477
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159
159

225,196
477
225,673

200,977
159
201,136

4.2 การซื้อสิ นค้ าและบริการ

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560

การซื้ ออุปกรณ์สานักงานและวัสดุสิ้นเปลือง
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
32
ค่าเช่าและค่าบริ การ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
15,545
ค่าบริ การทางกฎหมาย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
6
ค่านายหน้า
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
-

120

32

120

15,694

15,545

15,694

-

6

-

-

8,877

11,765

-

87

50

รายการซื้ อขายสิ นค้าที่มีกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเป็ นไปตามเงื่อนไขธุ รกิจปกติเช่นเดียวกับ
รายการซื้ อขายกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็ นไปตามราคาที่ตกลงร่ วมกัน ค่าบริ การที่มี
กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
4.3 ยอดคงเหลือระหว่ างกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

2561

งบการเงินรวม

135
135

1,591
1,591
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(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

2560
-

47
47

17,894
135
18,029

32,115
47
32,162

723
723

805
1,591
2,396

1,341
723
2,064

4.4 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญของกิจการ

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
32,832
37,053
1,713
1,959
34
27
34,579
39,039

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม
4.5 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บริษัทย่ อย

เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
หัก เงินให้กยู้ มื ที่ถึงกาหนด
ชาระภายใน 1 ปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว

งบการเงินรวม
2561
2560
-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
2,000

-

-

-

(1,000)
1,000

-

-

6,500

-

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้กูย้ ืมเงินกับบริ ษทั คริ สตัล เคลียร์
อินโนเวชัน่ จากัด เป็ นวงเงินจานวน 2 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี ซึ่ งบริ ษทั
ได้รับชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยครบแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้กูย้ ืมเงินระยะสั้นกับบริ ษทั คริ สตัล เคลียร์
อินโนเวชัน่ จากัด เป็ นวงเงินจานวน 10 ล้านบาท โดยกาหนดอัตราดอกเบี้ย ตามราคาตลาดบวก
ด้วยร้อยละ 0.10 และการรับชาระคืนเป็ นไปตามที่ระบุในตัว๋ สัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
หน่วยลงทุน-กองทุนเปิ ดตราสารหนี้
รวม

2561

งบการเงินรวม

457
6,450
83,339
90,246

2560

274
5,977
73,755
15,000
95,006

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
317
261
4,827
3,224
26,905
12,704
15,000
32,049
31,189

เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกาหนด
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
คานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 2
ของลาดับขั้นมูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.7
6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 4.3)
เงินทดรองจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น

งบการเงินรวม
2561
2560
197,046
192,638

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
192,279
192,947

135
197,181
12,915
15,025
2,307
30,247
227,428

18,029
210,308
12,850
14,752
2,255
29,857
240,165

47
192,685
20,994
14,114
1,844
36,952
229,637

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 วิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม

2561
196,363
155
244
419
197,181
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2560
190,723
177
263
1,522
192,685

32,162
225,109
20,922
13,890
1,781
36,593
261,702

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
209,490
223,147
155
177
244
263
419
1,522
210,308
225,109

ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 วิเคราะห์ตามอายุหนี้
ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

47

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
18,029
32,162
18,029
32,162

2561
95,083
10,069
555,432
37,152
142,466
185,276
190
1,025,668

2560
53,179
11,923
487,183
5,818
138,659
179,577
876,339

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
95,083
53,179
10,069
11,923
552,222
469,312
37,085
5,810
142,466
138,659
185,276
179,577
190
1,022,391
858,460

(28,165)
997,503

(4,040)
872,299

งบการเงินรวม
2561
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม

2560
135
135

47
-

7. สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าซื้ อมาเพื่อขาย
อะไหล่
วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุหีบห่อ
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
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(28,165)
994,226

(4,040)
854,420

ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้า สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

ยอดต้นปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดปลายปี

ค่าเผือ่ (กลับรายการ) การลดลงของมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัยที่ปรับ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สาหรับปี

งบการเงินรวม
2561
2560
4,040
3,832
30,878
14,830
(6,753)
(14,622)
28,165
4,040

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
4,040
3,832
30,878
14,830
(6,753)
(14,622)
28,165
4,040

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

24,125

208

8. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี้
ประเทศที่จดทะเบียน
บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) จากัด
จีน
บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง อินเดีย จากัด
อินเดีย
บริ ษทั คริ สตัล เคลียร์ อินโนเวชัน่ จากัด
ไทย

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้

ต้นปี
การลงทุนเพิม่ ขึ้นระหว่างปี
ปลายปี
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24,125

208

อัตราร้อยละของผูถ้ ือหุน้
2561
2560
100.00
100.00
99.99
99.99
99.99
99.99

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
6,000
6,000
6,000
6,000

9. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาประเมิน
ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวมที่ดิน - ราคาประเมิน
ราคาทุน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้งและงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

ราคาประเมิน
ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวมที่ดิน - ราคาประเมิน
ราคาทุน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้งและงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2561

จานวนที่เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
จานวนที่ลดลง
โอนเข้า
(โอนออก)

(หน่วย:พันบาท)
ผลต่างการแปลงค่า
งบการเงิน

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

21,920
657,510
679,430

-

-

-

-

21,920
657,510
679,430

513,880
3,531,651
109,495
11,453

10,920
2,514
-

(1,429)
(198,692)
(5,774)
(3,420)

114,416
41,630
882
-

-

626,867
3,385,508
107,041
8,033

41,393
4,207,872
4,887,302

253,268
266,702

(209,315)

(156,928)
-

(77)

137,733
4,265,182
4,944,612

(403,418)
(2,587,550)
(96,667)
(8,804)
(3,096,439)
1,790,863

(12,943)
(131,236)
(6,147)
(755)
(151,081)

1,430
188,607
5,750
3,419
199,206

-

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2560

จานวนที่เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
จานวนที่ลดลง
โอนเข้า
(โอนออก)

(1)
(76)
-

-

1
45
46

ผลต่างการแปลงค่า
งบการเงิน

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

21,920
440,535
462,455

216,975
216,975

-

-

497,137
3,484,240
114,949
14,348

14,470
3,245
2,524

(16,524)
(9,721)
(5,419)

16,743
49,465
1,047
-

(25)
-

513,880
3,531,651
109,495
11,453

32,975
4,143,649
4,606,104

75,673
95,912

(31,664)

(67,255)
-

(25)

41,393
4,207,872
4,887,302

(391,928)
(2,462,916)
(98,842)
(13,281)
(2,966,967)
1,639,137

(11,490)
(139,553)
(7,555)
(906)
(159,504)

14,919
9,715
5,383
30,017

-

-

(403,418)
(2,587,550)
(96,667)
(8,804)
(3,096,439)
1,790,863
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-

(414,931)
(2,530,178)
(97,019)
(6,140)
(3,048,268)
1,896,344
(หน่วย:พันบาท)

-

21,920
657,510
679,430

15
15

ราคาประเมิน
ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวมที่ดิน - ราคาประเมิน
ราคาทุน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้งและงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

ราคาประเมิน
ที่ดิน
- ราคาทุนเดิม
- ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวมที่ดิน - ราคาประเมิน
ราคาทุน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้งและงาน
ระหว่างก่อสร้าง
รวมอาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
จานวนที่เพิ่มขึ้น
จานวนที่ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2561

(หน่วย:พันบาท)
โอนเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

21,920
657,510
679,430

-

-

-

21,920
657,510
679,430

513,880
3,531,650
108,237
11,453

10,920
2,500
-

(1,429)
(198,692)
(5,766)
(3,420)

114,416
41,630
882
-

626,867
3,385,508
105,853
8,033

41,393
4,206,613
4,886,043

253,268
266,688

(209,307)

(156,928)
-

137,733
4,263,994
4,943,424

(403,418)
(2,587,550)
(96,037)
(8,804)
(3,095,809)
1,790,234

(12,943)
(131,235)
(5,895)
(755)
(150,828)

1,430
188,606
5,743
3,419
199,198

-

(414,931)
(2,530,179)
(96,189)
(6,140)
(3,047,439)
1,895,985

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
จานวนที่เพิ่มขึ้น
จานวนที่ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2560

(หน่วย:พันบาท)
โอนเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

21,920
440,535
462,455

216,975
216,975

-

-

21,920
657,510
679,430

497,137
3,484,239
114,062
14,348

14,470
2,800
2,524

(16,524)
(9,672)
(5,419)

16,743
49,465
1,047
-

513,880
3,531,650
108,237
11,453

32,975
4,142,761
4,605,216

75,673
95,467

(31,615)

(67,255)
-

41,393
4,206,613
4,886,043

(391,928)
(2,462,916)
(98,329)
(13,281)
(2,966,454)
1,638,762

(11,490)
(139,553)
(7,376)
(906)
(159,325)

14,919
9,668
5,383
29,970

-

(403,418)
(2,587,550)
(96,037)
(8,804)
(3,095,809)
1,790,234
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อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีจานวน 1,960.97 ล้านบาท (2560 : 1,831.48 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้ประเมินราคาที่ ดินใหม่ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ (บริ ษทั
เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จากัด) บริ ษทั บันทึกที่ดินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวน 679 ล้านบาท ซึ่ งที่ดินมีราคาทุนเดิ ม 22 ล้านบาท และมี ส่วนเกิ นทุนจากการตีราคาที่ ดิน 657
ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมของที่ดินใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่านี้ ได้มาจากวิธีเปรี ยบเทียบกับข้อมูลตลาด
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยนาราคาขายของที่ดินที่เปรี ยบเทียบกันได้ในบริ เวณใกล้เคียงกันมาปรับปรุ ง
ด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติสาคัญ เช่น ขนาดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งถือเป็ นการจัดลาดับชั้นของ
การวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 2 ตามการอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.7
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง มีราคาตามบัญชีสุทธิ
จานวน 872 ล้านบาท และจานวน 771 ล้านบาท ตามลาดับ ไปจดจานองเพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
ในปี 2561 บริ ษทั ได้บนั ทึกดอกเบี้ยเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนสิ นทรัพย์จานวน 0.50 ล้านบาท
ต้นทุนการกูย้ ืมนี้ เป็ นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากเงินกูท้ ี่กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป โดยคานวณจากอัตราการ
ตั้งขึ้นเป็ นทุน ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินกูท้ ้ งั สิ้ นที่กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทว่ั ไปใน
อัตราร้อยละ 1.96 ต่อปี
10. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจาหน่ายสะสม
สุ ทธิ

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจาหน่ายสะสม
สุ ทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2561
68,813
1,205
70,018
(51,586)
18,432

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2560
67,465
67,465
(49,099)
18,366

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ลดลง
โอนเข้า
ผลต่างการแปลงค่า
(โอนออก)
งบการเงิน

2,266
2,476
4,742
(3,877)

เพิ่มขึ้น
1,470
2,283
3,753
(3,673)

-

3,000
(3,000)
-

(52)
(52)
23

งบการเงินรวม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ลดลง
โอนเข้า
ผลต่างการแปลงค่า
(โอนออก)
งบการเงิน
(1,181)
(1,181)
1,181
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1,078
(1,078)
-

(19)
(19)
5

(หน่วย:พันบาท)
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
74,027
681
74,708
(55,440)
19,268
(หน่วย:พันบาท)
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
68,813
1,205
70,018
(51,586)
18,432

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2561
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจาหน่ายสะสม
สุ ทธิ

67,912
1,205
69,117
(51,313)
17,804

-

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2560
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจาหน่ายสะสม
สุ ทธิ

2,266
2,138
4,404
(3,638)

67,189
67,189
(48,911)
18,278

826
2,283
3,109
(3,583)

(1,181)
(1,181)
1,181

(หน่วย:พันบาท)

โอนเข้า
(โอนออก)
3,000
(3,000)
-

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
73,178
343
73,521
(54,951)
18,570
(หน่วย:พันบาท)

โอนเข้า
(โอนออก)
1,078
(1,078)
-

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
67,912
1,205
69,117
(51,313)
17,804

11. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันก็ต่อเมื่อสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่ วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ตามวิธีหนี้สินโดยบริ ษทั ใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 และบริ ษทั ย่อยใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 - 30.9
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
(หน่วย:พันบาท)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2561
2560
33,320
39,829
(228,458)
(224,197)
(195,138)
(184,368)
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งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
30,185
37,181
(228,458)
(224,197)
(198,273)
(187,016)

สิ นทรัพย์ (หนี้ สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้แสดงใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและ
ล้าสมัย
สารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษี
ส่ วนลดการขายค้างจ่าย
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีต่ากว่าค่าเสื่ อมราคาทางภาษี
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวม
สุ ทธิ

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและ
ล้าสมัย
สารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษี
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีต่ากว่าค่าเสื่ อมราคาทางภาษี
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวม
สุ ทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2561

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

(หน่วย:พันบาท)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

808
20,640
15,733
2,648
39,829

4,825
(1,030)
(10,791)
487
(6,509)

-

5,633
19,610
4,942
3,135
33,320

(92,695)
(131,502)
(224,197)
(184,368)

(4,261)
(4,261)
(10,770)

-

(96,956)
(131,502)
(228,458)
(195,138)

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2561

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

(หน่วย:พันบาท)
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

808
20,640
15,733
37,181

4,825
(1,030)
(10,791)
(6,996)

-

5,633
19,610
4,942
30,185

(92,695)
(131,502)
(224,197)
(187,016)

(4,261)
(4,261)
(11,257)

-

(96,956)
(131,502)
(228,458)
(198,273)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริ ษทั จะได้ใช้ผลประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
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12. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
585,000
110,000
585,000
110,000

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศเป็ นสกุล
เงินบาท เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 - 2.20
ต่อปี (2560 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 - 1.95 ต่อปี )
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะสั้นที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ มีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่ องจากมี
ระยะเวลาครบกาหนดที่ส้ ัน ซึ่ งมีมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 2 ของลาดับขั้นมูลค่ายุติธรรมตามที่อธิ บายไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.7
13. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 4.3)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่าพลังงานค้างจ่าย
ค่านายหน้าและส่ วนลดค้างจ่าย
เงินเดือนและโบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
153,584
153,961
68,686
69,474
1,591
19,297
8,086
9,215
29,755
30,459
320,673

105
รายงานประจําป 2561

723
28,774
11,925
6,506
33,074
35,146
339,583

(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
153,584
157,539
45,556
46,981
2,396
17,250
8,086
9,215
29,001
27,811
292,899

2,064
11,492
11,925
6,506
32,067
23,793
292,367

14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินยกมาต้นปี
จ่ายชาระคืน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินคงเหลือปลายปี
หัก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบกาหนดชาระเกินหนึ่งปี
ระยะเวลาครบกาหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาว ดังต่อไปนี้

ครบกาหนดภายใน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
426,213
647,553
(240,840)
(221,340)
185,373
426,213
182,340
3,033

190,840
235,373

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
182,340
190,840
3,033
235,373
185,373
426,213

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินประกอบด้วย
1) วงเงินกูย้ มื จานวน 535 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ ง
หนึ่ งในสกุลเงินบาทโดยมีวงเงินกูย้ ืมจานวน 535 ล้านบาท มีกาหนดชาระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี โดย
ต้องชาระให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ซึ่ งมีระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้นในปี ที่ 1 - 2
ส่ วนในปี ที่ 3 - 5 บริ ษทั ต้องจ่ายชาระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือน และชาระคืนเงินต้นส่ วนที่เหลือทั้งหมดใน
งวดสุ ดท้าย ส่ วนดอกเบี้ยชาระเป็ นรายเดือน โดยในปี ที่ 1 - 2 มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ และในปี ที่ 3 5 มีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่
เมื่ อวันที่ 12 พฤศจิ กายน 2557 บริ ษ ัทได้ท าสั ญญาเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขการผ่อนช าระหนี้ ใน
จานวนเงินต้นที่จ่ายชาระคืนเป็ นรายเดือนและขยายระยะเวลาชาระหนี้ เงินกูโ้ ดยให้ชาระคืนให้เสร็ จสิ้ น
ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2564
เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้ทาข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ โดยเปลี่ยนแปลงจานวน
เงินต้นที่จ่ายชาระคืนเป็ นรายเดือนเพิ่มขึ้น โดยให้ชาระคืนให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนตุลาคม 2563
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เมื่อเดือนสิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ทาข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ โดยเปลี่ยนแปลงจานวน
เงินต้นที่จ่ายชาระคืนเป็ นรายเดือนเพิ่มขึ้น โดยให้ชาระคืนให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนกันยายน 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวนเงินกูผ้ กู พันตามสัญญาเงินกูย้ มื มีมูลค่าคงค้างจานวน 174 ล้าน
บาท ( 2560 : 344 ล้านบาท)
2) วงเงินกูย้ มื จานวน 250 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ ง
เดียวกับ 1) ในสกุลเงินบาทโดยมีวงเงินกูย้ ืมจานวน 250 ล้านบาท มีกาหนดชาระคืนภายในระยะเวลา 5
ปี นับตั้งแต่ ว นั เบิ กเงิ น กู้ครั้ งแรกโดยต้องช าระให้ เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 29 พฤศจิ กายน 2561 โดยมี
ระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้นในปี แรก ส่ วนในปี ที่ 2 - 5 บริ ษทั ต้องจ่ายชาระคืนเงินต้นเป็ นราย
เดือน ส่ วนดอกเบี้ยชาระเป็ นรายเดือนโดยมีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่
เมื่ อวันที่ 12 พฤศจิ กายน 2557 บริ ษ ัทได้ท าสั ญญาเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขการผ่อนชาระหนี้ ใน
จานวนเงินต้นที่จ่ายชาระคืนเป็ นรายเดือนและขยายระยะเวลาชาระหนี้ เงินกูโ้ ดยให้ชาระคืนให้เสร็ จสิ้ น
ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เมื่ อเดื อนพฤศจิ กายน 2559 บริ ษ ัทได้ท าข้อตกลงแก้ไขเพิ่ มเติ มสัญญาเงิ นกู้ โดยเปลี่ ยนแปลง
จานวนเงินต้นที่จ่ายชาระคืนเป็ นรายเดือนเพิ่มขึ้น โดยให้ชาระคืนให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนธันวาคม 2561
เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้ทาข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ โดยเปลี่ยนแปลงจานวน
เงินต้นที่จ่ายชาระคืนเป็ นรายเดือนเพิ่มขึ้น โดยให้ชาระคืนให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนกรกฎาคม 2561
บริ ษทั ได้ชาระคืนเงินต้นพร้ อมดอกเบี้ ยครบแล้วเมื่ อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 (2560 : จานวน
เงินกูผ้ กู พันตามสัญญาเงินกูย้ มื มีมูลค่าคงค้างจานวน 62 ล้านบาท)
3) วงเงินกูย้ มื จานวน 23 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ มื เงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศอีกแห่ งหนึ่ ง
ในสกุลเงินบาทโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนและดาเนิ นงานอนุ รักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
โรงงาน มี วงเงิ นกู้ยืมจานวน 23 ล้านบาท เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวมี เงื่ อนไขการเบิ กเงินกูย้ ืมภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2559 บริ ษทั ต้องจ่ายชาระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาสรวม 16 งวด งวดแรกชาระในวันทาการ
สุ ดท้ายของเดือนธันวาคม 2559 ส่ วนดอกเบี้ยชาระเป็ นรายเดือน โดยชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้เสร็ จ
สิ้ นในเดือนที่ 54 นับแต่เดือนที่มีการรับเงินกูห้ รื อไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ทาสัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใด
จะถึงกาหนดก่อน โดยมีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เบิกใช้เงิน
กูย้ มื ดังกล่าวตามเงื่อนไข เป็ นจานวน 19 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวนเงินกูผ้ กู พันตามสัญญาเงินกูย้ มื มีมูลค่าคงค้างจานวน 7 ล้านบาท
( 2560 : 12 ล้านบาท)
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4) วงเงินกูย้ มื จานวน 12 ล้านบาท
เมื่ อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 บริ ษ ทั ได้ท าสั ญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ ง
เดียวกับ 3) ในสกุลเงินบาทโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอนุ รักษ์พลังงาน
ตามเงื่อนไขของโครงการที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด มีวงเงินกูย้ ืมจานวน
12 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีเงื่อนไขการเบิกเงินกูย้ ืมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และมีกาหนดชาระ
คืนภายในระยะเวลา 5 ปี โดยต้องชาระให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ต้องจ่ายชาระคืน
เงินต้นเป็ นรายไตรมาส ส่ วนดอกเบี้ยชาระเป็ นรายเดื อน โดยมีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงที่ ตลอดอายุ
สัญญาเงินกูย้ มื ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เบิกใช้เงินกูย้ มื ดังกล่าวตามเงื่อนไข เป็ นจานวน 12 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวนเงินกูผ้ กู พันตามสัญญาเงินกูย้ มื มีมูลค่าคงค้างจานวน 5 ล้านบาท
( 2560 : 8 ล้านบาท)
เงินกูย้ ืมระยะยาวตาม 1) และ 2) มี ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ราคาตามบัญชี สุทธิ จานวน 872 ล้าน
บาท ( 2560 : 771 ล้านบาท) (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9) เป็ นหลักประกัน และมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับ
การดารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ระยะยาว ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

เงินกู้ยืมระยะยาว
อัตราคงที่
อัตราลอยตัว

5,372
180,001
185,373

8,452
417,761
426,213

อัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้

ร้อยละ (ต่อปี )
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
3.50 ถึง 4.25
3.50 ถึง 4.25

เงินกูย้ มื ระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคา
ตามบัญชี ส่ วนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับ
ราคาตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยปั จจุบนั ของเงินกูย้ มื ที่มีกาหนดระยะเวลาชาระคืนใกล้เคียงกับเงิน
กูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั มีอตั ราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ระบุตามสัญญา ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมอยู่ใน
ระดับที่ 2 ของลาดับขั้นมูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.7
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15. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
103,201
95,301
15,244
10,360
(20,393)
(7,160)
4,700
98,052
103,201

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ต้นทุนบริ การและดอกเบี้ยปี ปั จจุบนั
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริ ง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานปลายปี
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
12,832
8,227
2,412
2,133
15,244
10,360

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกันภัย

ร้อยละ
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
2.34
2.34
5.00
5.00
0.00 - 16.00
0.00 - 16.00
(จาแนกตามช่วงอายุ)
(จาแนกตามช่วงอายุ)
ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย
มรณะไทย
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
อัตราการมรณะ

109
รายงานประจําป 2561

การวิเคราะห์ ความอ่อนไหว
ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสมมติ ฐ านที่ ส าคัญ ต่ อ มู ล ค่ า ปั จจุ บ ั น ของภาระผู ก พั น
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด
(7,642)
8,655
อัตราการขึ้นเงินเดือน
8,269
(7,424)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
(8,129)
4,856
อัตราการมรณะ
355
(353)
การวิเคราะห์ การครบกาหนดของการจ่ ายชาระผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุทกี่ าหนดไว้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
ภายใน 1 ปี
7,373
13,495
เกินกว่า 1 ปี - 5 ปี
58,245
67,033
เกินกว่า 5 ปี
425,715
550,402
รวม
491,333
630,930
เมื่ อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบ ัญญัติแห่ งชาติ ได้มีมติ ผ่านร่ างพระราชบัญญัติคุ ม้ ครอง
แรงงาน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกาหนดอัตราค่าชดเชย
เพิ่ ม เติ ม กรณี น ายจ้างเลิ ก จ้า ง ส าหรั บ ลู ก จ้างซึ่ งท างานติ ด ต่ อ กัน ครบ 20 ปี ขึ้ น ไปให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ
ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน จากปัจจุบนั อัตราค่าชดเชยสู งสุ ดคือ 300 วัน โดยหาก
กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
ประมาณ 3.20 ล้านบาท และทาให้กาไรสุ ทธิลดลงประมาณ 2.56 ล้านบาท
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16. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด 2535 บริ ษทั ต้องสารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
กาไรสุ ทธิ หลังจากหักส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองนี้ จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน สารองนี้ไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้
17. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
17.1 ส่ วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

2560

2561

2560

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี

5,660

4,557

-

-

ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ

10,770

13,050

11,257

15,309

รวม

16,430

17,607

11,257

15,309

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ผลกาไรจากการตีราคาที่ดินใหม่
รวม

-

(939)

-

(939)

-

43,394

-

43,394

-

42,455

-

42,455
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17.2 การกระทบยอดระหว่างจานวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ อัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

2561
จานวนภาษี
(พันบาท)
กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
40,887
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
8,502
ผลขาดทุนสุ ทธิ ทางภาษีตดั จาหน่าย
6,815
รายการกระทบยอด
1,113
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย
16,430

อัตราภาษี
(%)
20-30.9
16.67
2.72
40.18

2560
จานวนภาษี
อัตราภาษี
(พันบาท)
(%)
83,586
17,429
20 - 30.9
178
0.21
17,607
21.06

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
จานวนภาษี
(พันบาท)
กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
22,336
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
4,467
ผลขาดทุนสุ ทธิ ทางภาษีตดั จาหน่าย
6,815
รายการกระทบยอด
(25)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย
11,257

อัตราภาษี
(%)
20.00
30.51
(0.11)
50.40

2560
จานวนภาษี
อัตราภาษี
(พันบาท)
(%)
76,458
15,292
20.00
17
0.02
15,309
20.02

18. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษ ทั ในการบริ ห ารทุ น ของบริ ษ ทั นั้น เพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้
เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.74:1 และ 0.62:1
ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.73:1
และ 0.60:1 ตามลาดับ
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19. เงินปันผลจ่ าย
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติ
อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 1.55 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 33.06
ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติ
อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากการดาเนิ นงานสาหรับปี 2559 ในอัตราหุ ้นละ 2.22 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 47.35
ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
20. กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ซึ่ งมีจานวน 21,330,715 หุ ้น กลุ่ม
บริ ษทั ไม่มีเครื่ องมือทางการเงินและสัญญาอื่นที่ก่อหุน้ สามัญเทียบเท่า
21. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายที่ สาคัญ สาหรั บปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 ดังต่ อไปนี้ ได้จดั ประเภทตาม
ลักษณะ ซึ่งรวมไว้ในกาไรก่อนภาษีเงินได้

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าพลังงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

งบการเงินรวม
2561
2560
(80,049)
87,584
433,065
559,619
541,328
536,120
404,614
330,475
154,958
163,177
122,044
124,961
414,247
281,174
1,990,207 2,083,110

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
(94,651)
97,317
433,065
559,619
517,864
513,063
404,565
330,436
154,466
162,908
121,790
124,827
375,679
229,155
1,912,778 2,017,325

22. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่ มบริ ษ ัทและพนักงานของบริ ษ ัทได้ร่วมกัน จัดตั้งกองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ น ที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จากัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณี ที่ลาออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
สารองเลี้ยงชีพของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบให้กบั
กองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็ นจานวนเงิน 11.63 ล้านบาท และ 11.72 ล้านบาท ตามลาดับ
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23. ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
กิจการผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่ องแก้วสาหรับใช้บนโต๊ะอาหารสาหรับตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์เดียวกัน กิจการมีเพียงหนึ่ งส่ วนงานที่รายงานคือ โรงผลิต ส่ วน
งานที่รายงานอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งถูกสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดาเนินงาน คือกรรมการผูจ้ ดั การซึ่งเป็ นผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานเพื่อการจัดสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงาน
ทั้งนี้ ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานใช้กาไรจากการดาเนิ นงานในการพิจารณาผลการ
ดาเนินงาน
ยอดขายทางภูมิศาสตร์สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวม

24.

2561
526,078
1,494,554
2,020,632

2560
540,768
1,606,873
2,147,641

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
525,766
540,696
1,398,915
1,535,101
1,924,681
2,075,797

เครื่ องมือทางการเงิน
24.1 ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด
(รวมถึงความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยง
ด้านราคา) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ ยง
โดยรวมของกลุ่มบริ ษทั จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่
ทาให้เสี ยหายต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ กลุ่ม
บริ ษทั จึงใช้เครื่ องมืออนุพนั ธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น
การจัดการความเสี่ ยงดาเนิ นงานโดยส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปตามนโยบายที่
อนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษ ทั ส่ วนงานบริ ห ารเงิ น ของกลุ่มบริ ษ ทั จะชี้ ประเด็น ประเมิ น และ
ป้ องกัน ความเสี่ ยงทางการเงิ น ด้วยการร่ ว มมื อกัน ท างานอย่างใกล้ชิ ด กับ หน่ วยปฏิ บ ัติงานต่ างๆ
ภายในกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการจัดการความเสี่ ยงจะกาหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความ
เสี่ ยงและนโยบายที่ เกี่ ย วข้อ งไว้เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรรวมถึ ง นโยบายส าหรั บ ความเสี่ ยงที่
เฉพาะเจาะจง เช่ น ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ างประเทศ ความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ ย
ความเสี่ ยงการให้สินเชื่อ การใช้ตราสารทั้งที่เป็ นอนุ พนั ธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุ พนั ธ์ทางการเงิน
และการลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่ วนเกินในการจัดการความเสี่ ยง
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24.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศซึ่ งเกิ ดจากสกุลเงินที่หลากหลาย โดยมีสกุล เงินหลักเป็ นดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ความ
เสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการธุ รกรรมในอนาคต การรับรู ้รายการของสิ นทรัพย์และ
หนี้สิน และเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
กิ จการในกลุ่มบริ ษ ัท ใช้สัญ ญาอัตราแลกเปลี่ ยนล่ วงหน้าเพื่ อป้ องกัน ความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยมีคู่สัญญาเป็ นส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั และส่ วนงาน
บริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั รับผิดชอบในการป้ องกันความเสี่ ยงของฐานะสุ ทธิ ในแต่ละสกุลเงินโดย
ใช้สญ
ั ญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าโดยมีคู่สญ
ั ญาเป็ นสถาบันการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ ยงจากความผันผวน
ของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่ง
ครบกาหนดไม่เกิน 6 เดือน ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
1.73 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (32.19 - 33.21 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
1.68 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (32.28 - 33.17 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
2.40 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (32.54 - 33.43 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
2.32 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (32.45 - 33.33 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)

55.71
54.31
78.28
75.16

24.3 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
รายได้และกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนกับการเปลี่ยนแปลง
อัต ราดอกเบี้ ยในตลาด ธุ ร กรรมทั้ง หมดที่ ใ ช้ อ นุ พ ัน ธ์ ด้ า นอัต ราดอกเบี้ ยต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินก่อนเข้าทารายการ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์ที่ตอ้ งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอย่างมี
นัยสาคัญ
กลุ่ มบริ ษ ัทมี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่ ส าคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นกู้ยืมที่ มีอตั ราดอกเบี้ ย
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยู่
ในระดับต่า
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24.4 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กลุ่ มบริ ษ ัท ไม่ มี การกระจุ กตัวอย่างมี นัยส าคัญ ของความเสี่ ยงทางด้านสิ น เชื่ อ กลุ่ มบริ ษ ัทมี
นโยบายที่เหมาะสมเพื่อทาให้เชื่ อมัน่ ได้ว่าได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ ออยูใ่ น
ระดับที่เหมาะสม โดยกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายจากัดวงเงินการทาธุรกรรมกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่าง
เหมาะสม
24.5 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
การจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบหมายถึงการดารงไว้ซ่ ึงเงินสดและหลักทรัพย์
ที่มีตลาดรองรับอย่างเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและความสามารถในการ
บริ หารความเสี่ ยง ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั ตั้งเป้ าหมายจะดารงความยืดหยุ่นในการระดม
เงินทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชื่ อให้มีความเพียงพอ เนื่ องจากลักษณะปกติทางธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั มี
กระแสเงินสดเข้าออกเป็ นจานวนเงินค่อนข้างสู ง
24.6 การบัญชีสาหรับอนุพนั ธ์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษ ทั เป็ นคู่สัญ ญาในอนุ พ นั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมื อทางการเงิ น ซึ่ งส่ วนมากจะประกอบด้วย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว จะถูกบันทึกด้วยมูลค่า
ยุติธรรม และจะมีการปรับมูลค่าให้แสดงในมูลค่ายุติธรรมใหม่ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กาไร
หรื อขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ได้แก่ราคาตลาดของเครื่ องมือ
ทางการเงิ น ที่ เป็ นตราสารอนุ พ ัน ธ์ ณ วัน ที่ ร ายงาน ซึ่ งราคาดัง กล่ าวได้แ สดงมู ล ค่ าปั จ จุ บ ัน ของ
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์
24.7 การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
การวิเคราะห์ เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณ
มูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
• ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ
1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณ
มาจากราคา) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
• ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถ
สังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
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มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ราคาตามบัญชี ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ ระยะสั้นอื่น เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้ระยะสั้นอื่น มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกาหนดที่ส้ นั
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวมีมูลค่าใกล้เคียง
กับ ราคาตามบัญ ชี ส่ วนเงิ น กู้ยืมระยะยาว จากสถาบัน การเงิ น ที่ มี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ มี มู ลค่ามู ลค่ า
ยุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่
สถาบันการเงินที่ กลุ่มบริ ษทั ใช้บริ การเสนอให้กบั เงินกูย้ ืมที่มีกาหนดระยะเวลาชาระคืนใกล้เคียงกับ
เงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั มีอตั ราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระบุตามสัญญา
มู ลค่ ายุติ ธรรมสุ ทธิ ของสั ญญาซื้ อขายเงิ น ตราต่ างประเทศล่ วงหน้าที่ เปิ ดสถานะ ณ วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2561 เป็ นสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ จ านวน 1.60 ล้านบาท (2560 : เป็ นสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ จ านวน 0.86
ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากาหนดโดยใช้อตั ราตลาดของ
แต่ละสัญญาที่คานวณโดยสถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของสัญ ญาอนุ พนั ธ์ทางการเงิ น ได้แก่ สัญ ญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ล่วงหน้ากาหนดโดยใช้อตั ราตลาดซึ่ งสะท้อนความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อของกลุ่มบริ ษทั ที่คานวณ
โดยสถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน การวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิ คการ
ประเมินมูลค่านี้ ใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตุได้ที่มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการ
ของกิจการเองมาใช้นอ้ ยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ ซึ่งถือเป็ นข้อมูลระดับที่ 2
25. การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ ิ นทีเ่ กิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 มีดงั นี้
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1
มกราคม 2561
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

110,000
426,213
536,213

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1
มกราคม 2560
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

125,000
647,553
772,553

กระแสเงินสด
เพิ่ม (ลด)*

475,000
(240,840)
234,160

กระแสเงินสด
เพิ่ม (ลด)*

(15,000)
(221,340)
(236,340)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น
การได้มา
การแปลงค่า
ซึ่งบริ ษทั ย่อย อัตราแลกเปลี่ยน
-

-

-

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น
การได้มา
การแปลงค่า
ซึ่งบริ ษทั ย่อย อัตราแลกเปลี่ยน
-

-

-

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุ ทธิรวมจานวนเงินสดรับและเงินสดชาระคืนในงบกระแสเงินสด

117
รายงานประจําป 2561

(หน่วย : พันบาท)

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
585,000
185,373
770,373
(หน่วย : พันบาท)

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
110,000
426,213
536,213

26. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
26.1 ภาระผูกพันทีเ่ ป็ นข้ อผูกมัดตามสั ญญาเช่ าดาเนินงาน - กรณีทกี่ ลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
26.1.1 กลุ่มบริ ษทั ทาสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้เพื่อการเช่าอาคาร สานักงานพร้อมสิ่ ง
อานวยความสะดวก อุปกรณ์สานักงาน และยานพาหนะ ยอดรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ ง
จ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้มีดงั นี้
งบการเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

2561
20,087
10,998
31,085

2560
20,470
15,193
35,663

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
17,710
19,402
10,015
15,193
27,725
34,595

26.1.2 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติ มีระยะเวลาของสัญญา 7 ปี บริ ษทั
ต้องชาระค่าใช้ก๊าซธรรมชาติ และค่าใช้ท่อเป็ นรายเดือนในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
26.2 หนังสื อคา้ ประกันจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มบริ ษทั ได้ให้สถาบัน
การเงินในประเทศออกหนังสื อสัญญาค้ าประกันการขายสิ นค้าและการใช้ไฟฟ้ าเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น
23.49 ล้านบาท (2560 : 23.49 ล้านบาท)
26.3 ภาระผูกพันฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันฝ่ ายทุนจากการซื้อ เครื่ องจั ก รและอุ ป กรณ์
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 71.38 ล้านบาท (2560 : 119.41 ล้านบาท)
27. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ และมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
สภาวิชาชี พ บัญ ชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญ ชี ซึ่ งลงประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
โดยมี ผลบังคับใช้ถือปฏิ บตั ิ กับงบการเงิ น สาหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มต้น ในหรื อหลังวัน ที่ 1
มกราคม 2562 เป็ นต้นไป มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง เหตุ ก ารณ์ ภายหลั ง รอบระยะเวลา
รายงาน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2561)
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เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญ ชี แ ละการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2561)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยใน
กิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มี
ความ เกี่ ยวข้ อ งอย่ า งเฉพ าะเจาะจงกั บ
กิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนิ นงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผู ้
เช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้น
ตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
(ปรับปรุ ง 2561)
การรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุ ง 2561)
สัญญาเช่าหรื อไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อ
(ปรับปรุ ง 2561)
ถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
(ปรับปรุ ง 2561)
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ระหว่างกาล
(ปรับปรุ ง 2561)
และการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้ อ จ ากั ด สิ นทรั พ ย์ ต ามโครงการ
(ปรับปรุ ง 2561)
ผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงิ น ทุ นขั้นต่ าและ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องรายการเหล่ า นี้ ส าหรั บ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง
2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
(ปรับปรุ ง 2561)
เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิต
(ปรับปรุ ง 2561)
สาหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2561)
โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิ บตั ิกบั งบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2563 มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุน
สุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 เรื่ อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตรา
สารทุน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นจะ
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
28. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
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Management’s Discussion and Analysis
Business Overview
In 2018, Ocean Glass Public Company Limited and 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
2017
(Million Baht) (Million Baht)
2,020.63
2,147.64
526.08
540.77
1,494.55
1,606.87

Sales
- Domestic Sales
- Export Sales
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Change
(%)
(5.91)
(2.72)
(6.99)

Statement of Comprehensive Income
Sales
Foreign exchange gain (loss)
Other income
Total revenues
Cost of goods sold
Temporary shutdown expenses
Allowance for the decline in value of inventory
Selling expenses
Administrative expenses
Finance costs
Total expenses
Profit before income tax expense
Income tax expense
Profit for the year
Other comprehensive income(loss) for the year, net of tax
Total comprehensive income for the year
Basic earnings per share (Baht)

2018
2017
(Million Baht) (Million Baht)
2,020.63
2,147.64
6.67
7.63
3.80
11.42
2,031.10
2,166.69
1,385.47
1,398.20
75.92
159.15
32.63
19.35
357.68
385.33
118.99
97.01
19.52
24.07
1,990.21
2,083.11
40.89
83.58
16.43
17.60
24.46
65.98
(1.13)
169.56
23.33
235.54
1.15
3.09

Change
(%)
(5.91)
(12.65)
(66.77)
(6.26)
(0.91)
(52.29)
68.57
(7.18)
22.66
(18.90)
(4.46)
(51.08)
(6.68)
(62.93)
(100.66)
(90.09)
(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
2017
(Million Baht) (Million Baht)
1,336.01
1,230.25
1,929.91
1,822.28
3,265.92
3,052.53
1,093.45
644.10
299.36
525.59
1,392.81
1,169.69
1,873.11
1,882.84
3,265.92
3,052.53

Current Assets
Non-Current Assets
Total Assets
Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Total Liabilities
Total Shareholders’ Equity
Total Liabilities and Shareholders’ Equity

Change
(%)
8.60
5.91
6.99
69.76
(43.04)
19.08
(0.52)
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
Gross Profit Margin
Operating Profit Margin
Net Profit Margin
Return on equity
Basic earnings per Share
Efficiency Ratio
Return on Assets
Liquidity Ratio
Current Ratio
Quick Ratio
Average Collection Period
Inventory Days
Accounts Payable Days
Cash Cycle
Leverage & Financial Policy
Debt to Equity Ratio
Interest Coverage Ratio
Debt Service Coverage Ratio

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

Jan – Dec 2018 Jan – Dec 2017
31.43
34.90
2.47
4.13
1.20
3.05
1.30
3.69
1.15
3.09
Jan – Dec 2018 Jan – Dec 2017
1.91
3.54
31 Dec 2018
31 Dec 2017
1.22
1.91
0.29
0.50
35
33
141
140
43
43
133
130
31 Dec 2018
31 Dec 2017
0.74
0.62
11.03
11.25
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

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
Ocean Glass Trading
India Private Limited
574 Third Floor,
Main Road, Chirag Delhi,
New Delhi, India 110017
Tel : +91 (11) 4183 4111
Crystal Clear Innovation Co., Ltd.
75/88-91 Sukhumvit 19 (Soi Wattana)
North Klongtoey, Wattana,
Bangkok 10110

Type of
Business

Registered Shares Number Paid-up Shares holding
Capital
Type
of capital
Number
%
issued
of Shares Shares
shares

Importer and USD Common 5,636 USD 5,636
150,000
Distributor 150,000 Share
of Ocean
Glass’s
Products

100.00

INR Common 50,000 INR 49,999
Business
500,000
engagement 500,000 Share
as permitted
by laws of
India

99.99

Baht Common 20,000 Baht 19,998
Research
100,000
and Product 100,000 Share
Development

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 designprinted 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
100%
Ocean Glass Trading
(Shanghai) Co., Ltd.

99.99%
Ocean Glass Trading India
Private Limited

99.99%
Crystal Clear Innovation
Co., Ltd.

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.
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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.

Actual Capacity (Ton)
Actual Capacity (Mil Pieces)

2018
54,087
132

2017
50,154
123

2016
51,944
126

2015
54,052
128

2014
54,102
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
2
Mr. Kirati Assakul and Spouse
2,076,330
3
Mr. Virayudh Assakul and Spouse
1,632,131
4
Toyo-Sasaki Glass Co.,Ltd.
630,715
5
Mrs. Nusara Banyatpiyaphod
517,613
6
Mr. Surapol Assakul
245,218
7
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS
97,700
8
Mr. Naputt Assakul
94,239
9
Mrs. Varattaya Assakul
75,460
10 Ms. Sudarat Witayatankorn
32,800

%
32.82
9.73
7.65
2.96
2.43
1.15
0.45
0.44
0.35
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
2014
2015
2016
2017
2018*

Net Profit (Loss)
Per Share (Baht/Share)
2.20
6.26
4.43
3.09
1.15

Dividend Per Share
(Baht)
1.10
3.13
2.22
1.55
0.57

*Note : Annual dividend payment is subjected to the approval from Shareholders’ Meeting.
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Dividend Payout Ratio
(%)
50
50
50
50
50

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

1. Mr. Chakri Chanruangvanich
2. Mr. Kirati Assakul
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
9. Ms. Jariya Sangchaiya2

Board of
Directors
Meeting

Audit
Committee
Meeting

9/12
11/12
11/12
9/12
10/12
10/12
7/12
10/12
8/9

4/4
3/4
3/4
3/4
-

Nomination and Shareholders
Remuneration Meeting No. 39
Committee
Meeting
3/3
1/1
1/1
1/1
3/3
1/1
1/1
1/1
3/3
1/1
1/1

2 Appointed as director on 21 March 2018

Changes in Shareholdings of Directors
Directors

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

As of
January 1, 2018
(Shares)
2,076,330
94,239
-

Trading
during the year
(Shares)
-

138
Ocean Glass Public Company Limited

As of
December 31, 2018
(Shares)
2,076,330
94,239
-

The Executive Management
Board of Directors

Nomination and Renumeration
Committee

Audit Committee

Executive Committee
Managing Director

Manufacturing

Customer and Channel
Development

Finance and Accounting
Information Technology

Human Resources

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.
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Changes in Shareholdings of Directors
Executives Management

1. Ms. Jariya Sangchaiya
2. Mrs. Yada Andaris
3. Mr. Uday Verma
4. Mr. Sathien Srisaikham

As of
January 1, 2018
(Shares)
-

Trading
during the year
(Shares)
-

As of
December 31, 2018
(Shares)
-

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
Audit
Nomination
Director Committee
and
(Bt.)
(Bt.)
Remuneration
Committee
(Bt.)
1. Mr. Chakri Chanruangvanich
Chairman
936,000
129,600
2. Mr. Kirati Assakul
Director
520,000
3. Mr. Woragan Xuto
Independent Director 520,000
291,200
4. Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark Independent Director 520,000
208,000
181,600
5. Mr. Tatchapol Poshyanonda
Independent Director 520,000
208,000
6. Mr. Chaipranin Visudhipol
Independent Director 520,000
208,000
7. Mr. Matthew Kichodhan
Independent Director 520,000
8. Mr. Naputt Assakul
Director
520,000
129,600
9. Ms. Jariya Sangchaiya
Managing Director 440,000
(Mar – Dec 2018)

Total
(Bt.)

1,065,600
520,000
811,200
909,600
728,000
728,000
520,000
649,600
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 -None2.

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 nonexecutive 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
2. General Skills
3. Functional Skills
4. Build Culture & Enhance Engagement

10 Programs, Totaling 19 Courses
22 Programs, Totaling 39 Courses
18 Programs, Totaling 21 Courses
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.
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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
Every function
Every function
Engineering Section

Target
Continuously working without accidental incidence until absenteeism for 2,500,000 hrs.
Encourage employees to sort and separate waste correctly in their area.
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
-NoneCompliance 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.
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(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
Subsidiary
household glassware in China
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
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)

161
Annual Report 2018

Board of Directors and
Management Profiles
Name
Current Positions

: Mr. Chakri Chanruangvanich
: 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
: None
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years : None
Relationships with Other Directors or
: None
Executives
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Name
Current Positions
Age
Nationality
Education

Training / Seminar

: Mr. Kirati Assakul
: Director
: 60 Years
: Thai
: • Master’s Degree in Chemical Engineer
University of Southern California, U.S.A.
• Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
Queen’s University Ontario, Canada
: • Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)
• Director Certification Program (DCP 27/2003)
Thai Institute of Directors

Proportion of Shareholding in the Company (%) : 9.731 (Including shares held by spouse)
First Appointment Date
Year of Directorship
Position in other Listed Companies
Position in Non-Listed Companies

: August 13, 1993
: 26 Years
: 2010 – Present Independent Director
Chairman of Risk Management Committee
Thai Union Frozen Public Company Limited
: 1995 – Present Chairman
Ocean Life Insurance Company Limited
: None

Positions in Rival Companies and/or
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years : None
Relationships with Other Directors or
: Relative with Director
Executives
1

As of December 28, 2018
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Name
Current Positions

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

Age

: 65 Years

Nationality

: Thai

Education
Training / Seminar

: • Bachelor of Art in Economics
Chiangmai University
: • 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
Position in Non-Listed Companies

: None
: None

Positions in Rival Companies and/or
: None
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years : None
Relationships with Other Directors or
: None
Executives
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Name
Current Positions
Age
Nationality
Education

Training / Seminar

: Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark
: Independent Director
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
Audit Committee Member
: 58 Years
: Thai
: • Ph.D in Management
• Master’s Degree in Management
• Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
: •
•
•
•

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

Position in Non-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
: 1998 – Present Managing Director
President Hotel and Tower Co., Ltd.
: None

Positions in Rival Companies and/or
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years : None
Relationships with Other Directors or
: None
Executives
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Name
Current Positions
Age
Nationality
Education

Training / Seminar
Proportion of Shareholding in the Company (%)
First Appointment Date
Year of Directorship
Position in other Listed Companies
Position in Non-Listed Companies

: Mr. Tatchapol Poshyanonda
: Independent Director
Audit Committee Member
: 53 Years
: Thai
: • 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
: • Director Certification Program (DCP120/2009)
• Director Accreditation Program (DAP 68/2008)
Thai Institute of Directors
None
: February 22, 2005
: 14 Years
: None
: Working Members
- EEC investment committee (Smart Electronics, Robotics, and Digital)
- Digital Government committee, under Office of the Civil Service Commission (OCSC)
: None

Positions in Rival Companies and/or
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years : None
Relationships with Other Directors or
: None
Executives
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Name
Current Positions
Age
Nationality
Education

Training / Seminar

: Mr. Chaipranin Visudhipol
: Independent Director
Audit Committee Member
: 59 Years
: Thai
: • Master’s Degree in Advertising School of the Art
Institute of Chicago, U.S.A.
• Bachelor’s Degree in Education
Chulalongkorn University
: • 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

Position in Non-Listed Companies

: 2015 – Present Independent Director
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
Chairman of Corporate Governance Committee
Wave Entertainment Public Company Limited
: 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
: None

Positions in Rival Companies and/or
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years : None
Relationships with Other Directors or
: None
Executives
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Name
Current Positions
Age
Nationality
Education

Training / Seminar

: Mr. Matthew Kichodhan
: Independent Director
: 52 Years
: Thai
: • MSc. (Management) Imperial College,
University of London, England
• Bachelor of Commerce,
University of Toronto, Canada
: • Director Certification Program (DCP 95/2007)
• Director Accreditation Program (DAP 57/2006)
Thai Institute of Directors Association
• Certificate of Capital Market Academy Leadership Program (CMA 19)
Capital Market Academy

Proportion of Shareholding in the Company (%) : None
First Appointment Date
: February 27, 2007
Year of Directorship
: 12 Years
Position in other Listed Companies

Position in Non-Listed Companies

: 2013 – Present Chairman and Chief Executive Officer
Wave Entertainment Public Company Limited
2007 – Present Director
BEC World Public Company Limited
: 2017 – Present Director
BBGI Company Limited
: None

Positions in Rival Companies and/or
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years : None
Relationships with Other Directors or
: None
Executives
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Name
Current Positions
Age
Nationality
Education

Training / Seminar

Proportion of Shareholding in the Company (%)
First Appointment Date
Year of Directorship
Position in other Listed Companies
Position in Non-Listed Companies

: Mr. Naputt Assakul
: Director
Nomination and Remuneration Committee Member
: 42 Years
: Thai
: • 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.
: • 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
0.44
: June 10, 2002
: 17 Years
: None
: 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
: None

Positions in Rival Companies and/or
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years : None
Relationships with Other Directors or
: Relative with Director
Executives
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Name
Current Positions
Age
Nationality
Education

Training / Seminar

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

: None
: None
: None

Positions in Rival Companies and/or
Connected Business That May Cause
Conflict of Interest
Illegal Activities During the Last 10 Years : None
Relationships with Other Directors or
: None
Executives
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Name
Current Positions
Age

: Mr. Uday Verma
: Executive Director – Customer & Channel Development
: 46

: • 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
: None
Management
Education
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Name
Current Positions
Age
Education

:
:
:
:

Training / Seminar

:

Work Experiences

:

Illegal Activities During the Last 10 Years :
Proportion of Shareholding in the Company (%) :
Relationships with Other Directors or
:
Executives

Mr. Sathien Srisaikham
Executive Director – Finance and Accounting, and Information Technology
52
• M.Econ. (Business Economics) Major Financial Business
The National Institute of Development Administration
• B.B.A. Accounting
Ramkhamhaeng University
• 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)
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)
None
None
None
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Name
Current Positions
Age

: Mrs. Yada Andaris
: Executive Director - Human Resources
: 53 Years

: • 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 Zenger-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
: None
Executives

Education

173
Annual Report 2018

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.
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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.
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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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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2018

Consolidated
Assets

Current assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables

Notes

2017

90,246
227,428
997,503
18,131
2,697

95,006
229,637
872,299
29,473
3,839

32,049
240,165
6,500
994,226
18,131
2,689

31,189
261,702
1,000
854,420
29,473
3,832

1,336,005

1,230,254

1,293,760

1,181,616

1,896,344
19,268
3,135
11,165

1,790,863
18,432
2,648
10,333

6,000
1,895,985
18,570
9,531

1,000
6,000
1,790,234
17,804
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

Short-term loan to subsidiaries

Current portion of long-term loan to subsidiaries
Inventories
Value added tax receivables
Other current assets

5
4, 6
4
4
7

2018

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017

Total current assets
Non-current assets
Long-term loan to subsidiaries
Investments in subsidiaries
Property, plant and equipment
Intangible assets
Deferred tax assets
Other non-current assets

4
8
9
10
11

Notes to financial statements form an integral part of these statements
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONT.)
AS AT DECEMBER 31, 2018

Consolidated
Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Short-term loans from financial institutions
Trade and other payables
Current portion of long-term loans
from financial institutions
Other current liabilities

Notes

2017

12
4, 13

585,000
320,673

110,000
339,583

585,000
292,899

110,000
292,367

14

182,340
5,434

190,840
3,675

182,340
3,554

190,840
3,917

1,093,447

644,098

1,063,793

597,124

3,033
198,273
98,052

235,373
187,016
103,201

3,033
198,273
98,052

235,373
187,016
103,201

299,358

525,590

299,358

525,590

1,392,805

1,169,688

1,363,151

1,122,714

Total current liabilities
Non-current liabilities
Long-term loans from financial institutions
Deferred tax liabilities
Employee benefit obligations

2018

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017

14
11
15

Total non-current liabilities
Total liabilities

Notes to financial statements form an integral part of these statements
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONT.)
AS AT DECEMBER 31, 2018

Consolidated
Liabilities and shareholders’ equity (Cont.)
Shareholders’ equity
Share capital
Authorised share capital
Ordinary shares, 50,000,000 shares
of par Baht 10 each

Notes

2018

2017

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017

500,000

500,000

500,000

500,000

213,307
302,807

213,307
302,807

213,307
302,807

213,307
302,807

50,000
781,356
525,642

50,000
789,962
526,766

50,000
768,573
526,008

50,000
790,557
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

Issued and paid-up share capital
Ordinary shares, 21,330,715 shares
of paid-up Baht 10 each
Premium on share capital
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
Unappropriated
Other components of equity

16

Notes to financial statements form an integral part of these statements
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Revenues
Sales
Foreign exchange gain
Other income
Total revenues
Expenses
Cost of goods sold
Temporary shutdown expenses
Allowance for the decline in value of inventory
Selling expenses
Administrative expenses
Finance costs
Total expenses
Profit before income tax expense
Income tax expense
Net profit for the year

Notes
4, 23

4
21
17

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

20

2017

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017

2,020,632
6,666
3,796
2,031,094

2,147,641
7,631
11,424
2,166,696

1,924,681
6,726
3,707
1,935,114

2,075,797
8,998
8,988
2,093,783

1,385,466
75,925
32,626
357,680
118,987
19,523
1,990,207
40,887
16,430
24,457

1,398,198
159,148
19,355
385,328
97,007
24,074
2,083,110
83,586
17,607
65,979

1,337,856
75,925
32,626
337,705
109,143
19,523
1,912,778
22,336
11,257
11,079

1,372,566
159,148
19,355
352,964
89,218
24,074
2,017,325
76,458
15,309
61,149

2018

Consolidated

-

173,580

-

173,580

-

(3,760)

-

(3,760)

(1,124)
(1,124)
23,333

(260)
169,560
235,539

11,079

169,820
230,969

1.15

3.09

0.52

2.87

Notes to financial statements form an integral part of these statements
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19

19

Notes to financial statements form an integral part of these statements

Beginning balance as at January 1, 2017
Dividend paid
Total comprehensive income for the year
Ending balance as at December 31, 2017
Dividend paid
Total comprehensive income for the year
Ending balance as at December 31, 2018

Notes

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

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

Total
shareholders’
equity
1,694,657
(47,354)
235,539
1,882,842
(33,063)
23,333
1,873,112

(Unit : Thousand Baht)

Retained earnings
Other components of equity
Appropriated
Translation of
Total other
for legal
Gains on land
financial
components
reserve
Unappropriated revaluation
statements
of equity
50,000
775,097
352,428
1,018
353,446
(47,354)
62,219
173,580
(260)
173,320
50,000
789,962
526,008
758
526,766
(33,063)
24,457
(1,124)
(1,124)
50,000
781,356
526,008
(366)
525,642

Consolidated

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
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19

19

Notes to financial statements form an integral part of these statements

Beginning balance as at January 1, 2017
Dividend paid
Total comprehensive income for the year
Ending balance as at December 31, 2017
Dividend paid
Total comprehensive income for the year
Ending balance as at December 31, 2018

Notes

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

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

Unappropriated
780,522
(47,354)
57,389
790,557
(33,063)
11,079
768,573

The Company Only
Retained earnings
Appropriated
for legal
reserve
50,000
50,000
50,000

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY (CONT.)

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

Gains on land
revaluation
352,428
173,580
526,008
526,008

Other components
of equity

Total
shareholders’
equity
1,699,064
(47,354)
230,969
1,882,679
(33,063)
11,079
1,860,695

(Unit : Thousand Baht)

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Notes

Cash flows from operating activities :
Profit before income tax expense
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
Depreciation and amortisation
Loss on disposal and write-off of
property, plant and equipment
Unrealised gain on fair value
remeasurement of derivatives
Unrealised (gain) loss on foreign exchange
Employee benefit expenses
Interest income
Finance costs
(Increased) decreased in operating assets
Trade and other receivables
Inventories
Value added tax receivables
Other current assets
Other non-current assets
Increased (decreased) in operating liabilities
Trade and other payables
Other current liabilities
Payments on employee benefit obligations
Net cash generated from operating activities

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017

Consolidated
2018
2017
40,887

83,586

22,336

76,458

24,125
154,958

208
163,177

24,125
154,466

208
162,908

9,337

654

9,337

653

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

(942)
(531)
11,300
(941)
24,074

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

(942)
(531)
11,300
(175)
24,074

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

(2,819)
120,610
17,394
(1,419)
(2,591)

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

7,899
124,815
17,378
(1,412)
(2,837)

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

1,995
(2,411)
(7,160)

(22,037)
(363)
(20,393)

(25,776)
(565)
(7,160)

62,240

404,184

71,009

386,295

Notes to financial statements form an integral part of these statements
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONT.)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Consolidated
2018
2017

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017

258
(245,004)
(4,128)

941
(91,308)
(3,753)

193
(4,500)
(244,990)
(3,790)

175
(2,000)
(90,863)
(3,109)

772
(248,102)

992
(93,128)

772
(252,315)

992
(94,805)

(18,905)

(24,749)

(18,905)

(24,749)

1,000,000

585,000

1,000,000

585,000

(525,000)

(600,000)

(525,000)

(600,000)

(240,840)
(33,063)
182,192

(221,340)
(47,354)
(308,443)

(240,840)
(33,063)
182,192

(221,340)
(47,354)
(308,443)

Effect from foreign exchange in cash and
cash equivalents
Currency translation differences

(26)
(1,064)

(142)
(235)

(26)
-

(142)
-

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, opening balance
Cash and cash equivalents, closing balance

5

(4,760)
95,006
90,246

2,236
92,770
95,006

860
31,189
32,049

(17,095)
48,284
31,189

Supplementary information for cash flows
Non-cash transactions
Investing activities:
Purchase of property, plant and equipment unpaid

22,312

4,604

22,312

4,604

Cash flows from investing activities
Interest received
Loan to subsidiaries
Purchase of property, plant and equipment
Purchase of intangible assets
Proceeds from disposals of property,
plant and equipment
Net cash used in investing activities

Notes
4

Cash flows from financing activities
Interest paid
Cash received from short-term borrowings
from financial institutions
25
Repayment of short-term borrowings
from financial institutions
25
Repayment of long-term borrowings
from financial institutions
14, 25
Dividend paid
19
Net cash generated from (used in) financing activities

Notes to financial statements form an integral part of these statements
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018

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.
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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)
TAS 27 (revised 2017)
TAS 28 (revised 2017)
TAS 29 (revised 2017)
TAS 33 (revised 2017)
TAS 34 (revised 2017)
TAS 36 (revised 2017)
TAS 37 (revised 2017)
TAS 38 (revised 2017)
TAS 40 (revised 2017)
TAS 41 (revised 2017)
TFRS 2 (revised 2017)
TFRS 3 (revised 2017)
TFRS 4 (revised 2017)
TFRS 5 (revised 2017)
TFRS 6 (revised 2017)
TFRS 8 (revised 2017)
TFRS 10 (revised 2017)
TFRS 11 (revised 2017)
TFRS 12 (revised 2017)
TFRS 13 (revised 2017)
TSIC 10 (revised 2017)
TSIC 15 (revised 2017)
TSIC 25 (revised 2017)
TSIC 27 (revised 2017)
TSIC 29 (revised 2017)
TSIC 31 (revised 2017)
TSIC 32 (revised 2017)
TFRIC 1 (revised 2017)

Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Separate Financial Statements
Investments in Associates and Joint Ventures
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Earnings Per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible assets
Investment Property
Agriculture
Share-Based Payment
Business Combinations
Insurance Contracts
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued
Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resource
Operating Segments
Consolidated Financial Statements
Joint Arrangements
Disclosure of Interests in Other Entities
Fair Value Measurement
Government Assistance - No Specific Relation to Operating
Activities
Operating Leases - Incentives
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its
Shareholders
Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal
Form of a Lease
Service Concession Arrangements: Disclosure
Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services
Intangible Assets - Web Site Costs
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and
Similar Liabilities
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TFRIC 4 (revised 2017)
TFRIC 5 (revised 2017)
TFRIC 7 (revised 2017)
TFRIC 10 (revised 2017)
TFRIC 12 (revised 2017)
TFRIC 13 (revised 2017)
TFRIC 14 (revised 2017)
TFRIC 15 (revised 2017)
TFRIC 17 (revised 2017)
TFRIC 18 (revised 2017)
TFRIC 20 (revised 2017)
TFRIC 21 (revised 2017)

Determining whether an Arrangement contains a Lease
Right to Interests arising from Decommissioning, Restoration
and Environmental Rehabilitation Funds
Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised
2017) Financial Reporting in Hyperinflationary Economics
Interim Financial Reporting and Impairment
Service Concession Arrangements
Customer Loyalty Programmes
TAS 19 (revised 2017)-The Limit on a Defined Benefit Asset,
Minimum Funding Requirements and their Interaction
Agreements for the Construction of Real Estate
Distributions of Non - cash Assets to Owners
Transfers of Assets from Customers
Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
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 writtenoff 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-byacquisition 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.

202
Ocean Glass Public Company Limited

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
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. Import and merchandising
household glassware in China

Relationship
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
Legal services

Co-shareholders

Ocean Group (Thailand) Co., Ltd.
Key management personnel

Co-shareholders and codirector
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
Mutually agreed price
Market price
Negotiated agreement
Negotiated agreement
Negotiated agreement

Sales
Purchase of office equipment and supplies
Commissions
Rental expenses and service fees
Loans

The following material transactions were carried out with related parties during the years ended
December 31, 2018 and 2017.

4.1 Sales of goods
Consolidated
2018
2017

Sales of goods:
Subsidiaries
Related companies

477
477

159
159

4.2 Purchase of goods and service expenses

Purchase of office equipment and supplies:
Related companies
Rental expenses and service fee:
Related companies
Legal service fee:
Related companies
Commission:
Subsidiaries
Interest Income:
Subsidiaries

Consolidated
2018
2017

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017
225,196
477
225,673

200,977
159
201,136

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017

32

120

32

120

15,545

15,694

15,545

15,694

6

-

6

-

-

-

8,877

11,765

-

-

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)
The Company Only
2018
2017

Consolidated
2018
2017
Trade receivables
Subsidiaries
Related companies
Other payables
Subsidiaries
Related companies

135
135
1,591
1,591

47
47

17,894
135
18,029

32,115
47
32,162

723
723

805
1,591
2,396

1,341
723
2,064

4.4 Key management compensation

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated / The Company Only
2018
2017
32,832
37,053
1,713
1,959
34
27
34,579
39,039

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

Loan to subsidiaries
Less Loan due within 1 year
Long-term loan

Consolidated
2018
2017
-

Short-term loan to subsidiaries

-
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-

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017
2,000
(1,000)
1,000
6,500

-

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
Consolidated
2018
2017
457
274
6,450
5,977
83,339
73,755
15,000
90,246
95,006

Cash on hand
Deposits at banks - current
Deposits at banks - savings
Unit trusts - open - end fixed income fund
Total

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017
317
261
4,827
3,224
26,905
12,704
15,000
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

Trade receivables
- other parties
- related parties (Note 4.3)
Advance payment
Prepayment
Other receivables
- other parties

2018

Consolidated

2017

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017

197,046
135
197,181
12,915
15,025

192,638
47
192,685
20,994
14,114

192,279
18,029
210,308
12,850
14,752

192,947
32,162
225,109
20,922
13,890

2,307
30,247
227,428

1,844
36,952
229,637

2,255
29,857
240,165

1,781
36,593
261,702
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Trade receivables as at December 31, 2018 and 2017 were analysed as follows:
Consolidated

Up to 3 months
Over 3 - 6 months
Over 6 - 12 months
Over 12 months
Total

2018
196,363
155
244
419
197,181

2017
190,723
177
263
1,522
192,685

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017
209,490
223,147
155
177
244
263
419
1,522
210,308
225,109

Outstanding receivables from related parties as at December 31, 2018 and 2017 were
analysed as follows:

Up to 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Total

47

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017
18,029
32,162
18,029
32,162

2018
95,083
10,069
555,432
37,152
142,466
185,276
190
1,025,668

2017
53,179
11,923
487,183
5,818
138,659
179,577
876,339

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017
95,083
53,179
10,069
11,923
552,222
469,312
37,085
5,810
142,466
138,659
185,276
179,577
190
1,022,391
858,460

(28,165)
997,503

(4,040)
872,299

2018

Consolidated
135
135

2017
-

47

7. INVENTORIES
Consolidated

Raw materials
Work in progress
Finished goods
Merchandise
Spare parts
Supplies and packing materials
Goods in transit
Less Allowance for the decline
in value of inventory, slow moving and obsolete inventories
Inventories-net
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(28,165)
994,226

(4,040)
854,420

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

Provision allowance for decline
in value of inventory, slowmoving and obsolete
inventories for the year

2018

Consolidated

24,125

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017

2017
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8. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
The subsidiaries are:

Ocean Glass Trading (Shanghai) Company Limited
Ocean Glass Trading India Private Limited
Crystal Clear Innovation Co., Ltd.

Country of
incorporation
China
India
Thailand

Movements of investments in subsidiaries:

24,125
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% Ownership
2018
2017
100.00%
99.99%
99.99%

100.00%
99.99%
99.99%

(Unit : Thousand Baht)

The Company Only
2018
2017
6,000
6,000
6,000
6,000

Beginning balance
Addition of investment during the year
Ending balance
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9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

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

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

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

Total
Property, plant and equipment - net

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated

Translation
difference

Balance per book
as at December
31, 2018

-

-

21,920
657,510
679,430

(1,429)
(198,692)
(5,774)
(3,420)

114,416
41,630
882
-

-

626,867
3,385,508
107,041
8,033

253,268
266,702

(209,315)

(156,928)
-

(77)

137,733
4,265,182
4,944,612

(12,943)
(131,236)
(6,147)
(755)
(151,081)

1,430
188,607
5,750
3,419
199,206

-

-

(414,931)
(2,530,178)
(97,019)
(6,140)
(3,048,268)
1,896,344

Balance per book
as at January
1, 2018

Additions

Deductions

21,920
657,510
679,430

-

-

513,880
3,531,651
109,495
11,453

10,920
2,514
-

41,393
4,207,872
4,887,302
(403,418)
(2,587,550)
(96,667)
(8,804)
(3,096,439)
1,790,863

Transferred in
(Transferred out)

(1)
(76)
-

-

1
45
46

(Unit : Thousand Baht)

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

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

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

Total
Property, plant and equipment - net

Balance per book
as at January
1, 2017

Additions

Deductions

Consolidated

Transferred in
(Transferred out)

Translation
difference

Balance per book
as at December
31, 2017

-

21,920
657,510
679,430

21,920
440,535
462,455

216,975
216,975

-

-

497,137
3,484,240
114,949
14,348

14,470
3,245
2,524

(16,524)
(9,721)
(5,419)

16,743
49,465
1,047
-

(25)
-

513,880
3,531,651
109,495
11,453

32,975
4,143,649
4,606,104

75,673
95,912

(31,664)

(67,255)
-

(25)

41,393
4,207,872
4,887,302

(391,928)
(2,462,916)
(98,842)
(13,281)
(2,966,967)
1,639,137

(11,490)
(139,553)
(7,555)
(906)
(159,504)

14,919
9,715
5,383
30,017

-

-

(403,418)
(2,587,550)
(96,667)
(8,804)
(3,096,439)
1,790,863
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-

15
15

(Unit : Thousand Baht)
Balance per book
as at January
1, 2018

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

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

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

Total
Property, plant and equipment - net

Additions

The Company Only
Deductions

Transferred in
(Transferred out)

Balance per book
as at December
31, 2018

21,920
657,510
679,430

-

-

-

21,920
657,510
679,430

513,880
3,531,650
108,237
11,453
41,393
4,206,613
4,886,043

10,920
2,500
253,268
266,688

(1,429)
(198,692)
(5,766)
(3,420)
(209,307)

114,416
41,630
882
(156,928)
-

626,867
3,385,508
105,853
8,033
137,733
4,263,994
4,943,424

(403,418)
(2,587,550)
(96,037)
(8,804)
(3,095,809)
1,790,234

(12,943)
(131,235)
(5,895)
(755)
(150,828)

1,430
188,606
5,743
3,419
199,198

-

(414,931)
(2,530,179)
(96,189)
(6,140)
(3,047,439)
1,895,985
(Unit : Thousand Baht)

Balance per book
as at January
1, 2017

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

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

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

Total
Property, plant and equipment - net

Additions

The Company Only
Deductions

Transferred in
(Transferred out)

Balance per book
as at December
31, 2017

21,920
440,535
462,455

216,975
216,975

-

-

21,920
657,510
679,430

497,137
3,484,239
114,062
14,348
32,975
4,142,761
4,605,216

14,470
2,800
2,524
75,673
95,467

(16,524)
(9,672)
(5,419)
(31,615)

16,743
49,465
1,047
(67,255)
-

513,880
3,531,650
108,237
11,453
41,393
4,206,613
4,886,043

(391,928)
(2,462,916)
(98,329)
(13,281)
(2,966,454)
1,638,762

(11,490)
(139,553)
(7,376)
(906)
(159,325)

14,919
9,668
5,383
29,970

-

(403,418)
(2,587,550)
(96,037)
(8,804)
(3,095,809)
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

At cost
Computer software
Computer software installation
Total
Less Accumulated amortization
Computer software - net

(Unit : Thousand Baht)
Balance per book
as at January
1, 2018
68,813
1,205
70,018
(51,586)
18,432

Additions

Consolidated
Deductions
Transferred in
(Transferred out)

2,266
2,476
4,742
(3,877)

-

3,000
(3,000)
-

Translation
difference

(52)
(52)
23

Balance per book
as at December
31, 2018
74,027
681
74,708
(55,440)
19,268

(Unit : Thousand Baht)

At cost
Computer software
Computer software installation
Total
Less Accumulated amortization
Computer software - net

Balance per book
as at January
1, 2017
67,465
67,465
(49,099)
18,366

Additions

Consolidated
Deductions
Transferred in
(Transferred out)

1,470
2,283
3,753
(3,673)

(1,181)
(1,181)
1,181
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1,078
(1,078)
-

Translation
difference

(19)
(19)
5

Balance per book
as at December
31, 2017
68,813
1,205
70,018
(51,586)
18,432

(Unit : Thousand Baht)

At cost
Computer software
Computer software installation
Total
Less Accumulated amortization
Computer software - net

Balance per book
as at January
1, 2018

The Company Only
Additions
Deductions
Transferred in Balance per book
(Transferred out) as at December
31, 2018

67,912
1,205
69,117
(51,313)
17,804

2,266
2,138
4,404
(3,638)

-

3,000
(3,000)
-

73,178
343
73,521
(54,951)
18,570

(Unit : Thousand Baht)

At cost
Computer software
Computer software installation
Total
Less Accumulated amortization
Computer software - net

Balance per book
as at January
1, 2017

Additions

67,189
67,189
(48,911)
18,278

The Company Only
Deductions
Transferred in Balance per book
(Transferred out) as at December
31, 2017

826
2,283
3,109
(3,583)

(1,181)
(1,181)
1,181

1,078
(1,078)
-

67,912
1,205
69,117
(51,313)
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:
Consolidated

Deferred tax assets
Deferred tax liabilities
Deferred tax liabilities-net

2018
33,320
(228,458)
(195,138)
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2017
39,829
(224,197)
(184,368)

(Unit : Thousand Baht)

The Company Only
2018
2017
30,185
37,181
(228,458)
(224,197)
(198,273)
(187,016)

Deferred tax assets (liabilities) in the statement of comprehensive income for the year ended December
31, 2018 are attributed to the following items:

Balance per book
as at January
1, 2018
Deferred tax assets:
Allowance for the decline in value of inventory,
slow-moving and obsolete inventories
Employee benefit obligations
Tax losses
Accrued tax rebate from export sales
Total
Deferred tax liabilities:
Book depreciation under taxable depreciation
Gains on land revaluation
Total
Net

(Unit : Thousand Baht)
Balance per book
as at December
31, 2018

808
20,640
15,733
2,648
39,829

4,825
(1,030)
(10,791)
487
(6,509)

-

5,633
19,610
4,942
3,135
33,320

(92,695)
(131,502)
(224,197)
(184,368)

(4,261)
(4,261)
(10,770)

-

(96,956)
(131,502)
(228,458)
(195,138)

Balance per book
as at January
1, 2018
Deferred tax assets:
Allowance for the decline in value of inventory,
slow-moving and obsolete inventories
Employee benefit obligations
Tax losses
Total
Deferred tax liabilities:
Book depreciation under taxable depreciation
Gains on land revaluation
Total
Net

Consolidated
Revenue (expenses) during the year
In profit or loss
In other
comprehensive
income

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

(Unit : Thousand Baht)
Balance per book
as at December
31, 2018

808
20,640
15,733
37,181

4,825
(1,030)
(10,791)
(6,996)

-

5,633
19,610
4,942
30,185

(92,695)
(131,502)
(224,197)
(187,016)

(4,261)
(4,261)
(11,257)

-

(96,956)
(131,502)
(228,458)
(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
Consolidated

Trade payables - other parties
Other payables - other parties
- related parties
(Note 4.3)
Advances from customers
Accrued energy expenses
Accrued commission and rebate
Accrued salary and bonus expenses
Other accrued expenses
Total

2018
153,584
68,686

2017
153,961
69,474

1,591
19,297
8,086
9,215
29,755
30,459
320,673

723
28,774
11,925
6,506
33,074
35,146
339,583

14. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

Loans - from financial institutions, at the beginning of the year
Repayments
Long term loans from financial institutions, at the end of year
Less Current portion of long-term loans from financial
institutions
Long term loans from financial institutions
with due date more than one year
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(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017
153,584
157,539
45,556
46,981
2,396
17,250
8,086
9,215
29,001
27,811
292,899

2,064
11,492
11,925
6,506
32,067
23,793
292,367

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/ The Company Only
2018
2017
426,213
647,553
(240,840)
(221,340)
185,373
426,213
182,340

190,840

3,033

235,373

Maturity of long-term loans:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/ The Company Only
2018
2017
182,340
190,840
3,033
235,373
185,373
426,213

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

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)

3)

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.
Loan facilities of Baht 23 million
On May 12, 2016, the Company entered into an agreement with another local bank for a longterm loan facility denominated in Thai Baht of Baht 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
at floating rates

5,372
180,001
185,373

8,452
417,761
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

Current service costs
Interest on obligation
Total
Principal actuarial assumptions at the reporting date

Discount rate
Salary increase rate
Employee turnover rate
Mortality rate

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/The Company Only
For the year ended December 31,
2018
2017
12,832
8,227
2,412
2,133
15,244
10,360

Percentage
Consolidated/The Company Only
2018
2017
2.34
2.34
5.00
5.00
0.00 - 16.00
0.00 - 16.00
(classification of age) (classification of age)
100% of Thai
100% of Thai
mortality table 2017
mortality table 2017

Sensitivity analysis
The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of longterm 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
7,373
13,495
58,245
67,033
425,715
550,402
491,333
630,930

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

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)
The Company Only
2018
2017

Consolidated
2018
2017
Income tax expense shown in profit or loss :
Current tax expense:
Income tax expense for the year
Deferred tax expense :
Changes in temporary differences relating
to the original recognition and reversal
Total
Income tax expense in relation to components of
other comprehensive income :
Deferred tax expense :
Loss on estimate as per mathematic calculation
Gains on land revaluation
Total

5,660

4,557

-

-

10,770
16,430

13,050
17,607

11,257
11,257

15,309
15,309

-

(939)
43,394
42,455

-

(939)
43,394
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

Accounting profit before tax expense for the year
Tax expense at the applicable tax rate
Reversal of expire tax loss carry forward
Reconciliation items
Tax expense at the average effective tax rate

Tax amount
(Thousand Baht)
40,887
8,502
6,815
1,113
16,430
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2017
Tax rate
(%)
20-30.9
16.67
2.72
40.18

Tax amount
(Thousand Baht)
83,586
17,429
178
17,607

Tax rate
(%)
20-30.9
0.21
21.06

The Company only
2018

Accounting profit before tax expense for the year
Tax expense at the applicable tax rate
Reversal of expire tax loss carry forward
Reconciliation items
Tax expense at the average effective tax rate

Tax amount
(Thousand Baht)
22,336
4,467
6,815
(25)
11,257

2017
Tax rate
(%)
20.00
30.51
(0.11)
50.40

Tax amount
(Thousand Baht)
76,458
15,292
17
15,309

Tax rate
(%)
20.00
0.02
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 debtto-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:

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

Consolidated
2018
2017

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017

(80,049)
433,065
541,328
404,614
154,958
122,044
414,247
1,990,207

(94,651)
433,065
517,864
404,565
154,466
121,790
375,679
1,912,778

87,584
559,619
536,120
330,475
163,177
124,961
281,174
2,083,110

97,317
559,619
513,063
330,436
162,908
124,827
229,155
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.
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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:
Balance
as at January
1, 2018

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

110,000
426,213
536,213

Balance
as at January
1, 2017

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

125,000
647,553
772,553

Cash flows
Increase
(decrease)*

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/The Company Only
Non-cash transaction
Balance
Increase
Acquisition Translation Differences as at December
of subsidiary on exchange rate on translation
31, 2018
of financial
statements

475,000
(240,840)
234,160

Cash flows
Increase
(decrease)*

-

-

-

-

585,000
185,373
770,373

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated/The Company Only
Non-cash transaction
Balance
Increase
Acquisition Translation Differences as at December
of subsidiary on exchange rate on translation
31, 2017
of financial
statements

(15,000)
(221,340)
(236,340)

-

-

-

-

110,000
426,213
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:
Consolidated

Not later than 1 year
Later than 1 year and not later
than 5 years
Total

2018
20,087
10,998
31,085

0p

2017
20,470
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15,193
35,663

(Unit : Thousand Baht)
The Company Only
2018
2017
17,710
19,402
10,015
27,725

15,193
34,595

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)
TAS 23 (revised 2018)
TAS 24 (revised 2018)
TAS 26 (revised 2018)
TAS 27 (revised 2018)
TAS 28 (revised 2018)
TAS 29 (revised 2018)
TAS 33 (revised 2018)
TAS 34 (revised 2018)
TAS 36 (revised 2018)
TAS 37 (revised 2018)
TAS 38 (revised 2018)
TAS 40 (revised 2018)
TAS 41 (revised 2018)
TFRS 1
TFRS 2 (revised 2018)
TFRS 3 (revised 2018)
TFRS 4 (revised 2018)
TFRS 5 (revised 2018)
TFRS 6 (revised 2018)
TFRS 8 (revised 2018)
TFRS 10 (revised 2018)
TFRS 11 (revised 2018)
TFRS 12 (revised 2018)
TFRS 13 (revised 2018)
TFRS 15
TSIC 10 (revised 2018)
TSIC 15 (revised 2018)

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Separate Financial Statements
Investments in Associates and Joint Ventures
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Earnings Per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible assets
Investment Property
Agriculture
First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
Share-Based Payment
Business Combinations
Insurance Contracts
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resource
Operating Segments
Consolidated Financial Statements
Joint Arrangements
Disclosure of Interests in Other Entities
Fair Value Measurement
Revenue from Contracts with Customers
Government Assistance - No Specific Relation to Operating
Activities
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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