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คา่นิยมหลัก
การสร้างสรรค์คุณภาพ ความซ่ือสัตย์สุจริต การให้
โอกาส การเคารพและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน

Quality, Honesty/Integrity, Opportunity, and                      
Respect for the Individuals

Core Values

วสิัยทัศน์

ภารกิจ

โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่ งในผู้น�าในตลาดโลก ด้วย
นวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กรและการบริหาร
จดัการ พร้อมทัง้มุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดย
บริษัทเจริญเติบโตและมีผลก�าไรอย่างต่อเนื่อง

การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตผ่านทางผลิตภัณฑ์
เครื่องแก้วคุณภาพดี

Providing Life’s Pleasure with Quality Glassware

Vision

Core Purpose

To be a world-class market leader through                     
business innovation, corporate values and                  
operational excel lence, whi le consistently                             
maintaining customer satisfaction and achieving 
business growth and profitability



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

7

	 ปี	2559	นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท	โอเชียนกลาส	จ�ากัด	(มหาชน)	ประสบผลส�าเร็จโดยมียอดขายเติบโตท่ามกลางภาวะการ
แข่งขันด้านราคาและรูปแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเครื่องแก้ว	ท้ังในประเทศ	และต่างประเทศ	โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน	และ
อินเดีย	อย่างไรก็ตาม	ต้นทุนพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้นในช่วงไตรมาสท่ี	4	ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง	ส่งผลให้ก�าไร
สุทธิของบริษัทลดลงจากปีก่อน

	 ท่ามกลางความท้าทายดังกล่าว	บริษัทยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ด้วยการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย
พร้อมท้ังปรับปรุงโครงสร้างการขายในตลาดหลัก	ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มีความหลากหลาย														
ทั้งรูปแบบและดีไซน์	สามารถตอบสนองความต้องการตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค	เช่น	ชุดแก้วคอลเล็กชั่น	A	Touch	of	Nature																
ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นธรรมชาติ	ชุดแก้วรุ่น	Ocean	ME	ส�าหรับการใช้ส่วนตัว	และชุดแก้วรุ่น	Society	และ	Sensation	และ
แก้วค๊อกเทลรุ่น	Cuba	Poco	Grande	ส�าหรับความรื่นเริงในงานสังสรรค์

	 ส�าหรับตลาดในประเทศ	บริษัทยังคงมุ่งเน้นการจ�าหน่ายสินค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	กลุ่มลูกค้าขายปลีกที่ซื้อไป
ใช้ในครวัเรอืน	และกลุม่ลกูค้า	B2B	ท่ีซือ้ผลติภัณฑ์แก้วไปเป็นสนิค้าเพ่ือส่งเสรมิการขาย	ท�าให้บรษิทัยังคงรกัษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้	

	 บริษัทยังคงมุ่งม่ันที่จะสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนโดยส่งเสริมเรื่องการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	บริษัทได้จัดต้ังแผนกวิจัย
และพัฒนาขึ้นเมื่อปี	2558	อีกทั้งจัดตั้งบริษัทย่อย	“บริษัท	คริสตัล	เคลียร์	อินโนเวชั่น	จ�ากัด”	ในปี	2559	เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ	
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้	

	 ผมในนามของคณะกรรมการบรษิทั	ขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้	ลกูค้า	คูค้่า	ทีไ่ด้ให้การสนบัสนุนการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัอย่าง
ต่อเนื่อง	รวมถึงผู้บริหารและพนักงานท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะอุตสาหะเพ่ือน�าพาให้บริษัทบรรล	ุ																	
เป้าหมาย

																																																																				(นายจักรี	ฉันท์เรืองวณิชย์)

																																																																											ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
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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

นายกีรติ อัสสกุล 
กรรมการ

Mr. Kirati Assakul 
Director

นายวรกานต์ ชูโต 
กรรมการอิสระ 

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Mr. Woragan Xuto 
Independent Director, and Chairman 

of the Audit Committee

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการตรวจสอบ

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

and Audit Committee Member

นายชัยประนิน วิสุทธิผล 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Mr. Chaipranin Visudhipol 
Independent Director, and Audit 

Committee Member

นายธัชพล โปษยานนท์ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Mr. Tatchapol Poshyanonda 
Independent Director, and Audit 

Committee Member

นายแมทธิว กิจโอธาน 
กรรมการอิสระ

Mr. Matthew  Kichodhan 
Independent Director

นายนภัทร อสัสกลุ 
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Naputt Assakul 
Director, and Nomination and Remuneration 

Committee Member

Annual Report 2016
OCEAN GLASS  PUBLIC COMPANY LIMITED

8



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

9

ผู้บริหาร / Managment

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร 
ผู้จัดการใหญ่ 

และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

Mr. Silparat Watthanakasetr
General Manager and Acting Managing Director

นางสาวจริยา แสงไชยญา
รองกรรมการผู้จัดการ - การผลิต

Ms. Jariya Sangchaiya
Deputy Managing Director - Manufacturing

นายเสถียร ศรีไสค�า
ผู้อ�านวยการบริหาร - บัญชีการเงิน

Mr. Sathien Srisaikham
Executive Director - Finance

นายธวิศ อิงคณิสร
ผู้อ�านวยการบริหาร - ซัพพลายเซน

Mr. Ravis Ingkanisorn 
Executive Director - Supply Chain

นางญาดา แอนดาริส
ผู้อ�านวยการบริหาร - ทรัพยากรบุคคล

Ms. Yada Andaris
Executive Director - Human Resources

นายอูเดย์ แชงการ์ เวอร์มา
ผู้อ�านวยการบริหาร - พัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจ�าหน่าย

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

รายงานประจำาปี 2559
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*เพือ่เสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัิ (to be approved by the shareholders’ meeting)

งบการเงินรวม (ล้านบาท)
Consolidated Financial Statements (Million Baht)

2559
2016

2558
2015

2557
2014

รายได้จากการขาย 
Net Sales

2,040 1,988 2,077

รายไดร้วม 
Total Revenue 

2,055 1,987 2,091

ก�าไรกอ่นภาษเีงนิได ้ ดอกเบีย้จา่ย คา่เสือ่มราคาและรายจา่ยตดับญัชี
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)

309 387 296

ก�าไรสทุธิ 
Net Profit 

95 133 47

สนิทรพัยร์วม 
Total Assets

3,025 3,191 3,157

หนีส้นิรวม 
Total Liabilities

1,331 1,525 1,607

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
Total Shareholders’ Equity

1,694 1,666 1,550

ก�าไรสทุธติอ่รายไดร้วม
Net Profit Margin

4.64 6.72 2.25

ผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้
Return on Equity

5.63 8.30 3.16

ผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม
Return on Assets

4.65 6.82 3.44

ก�าไรสทุธติอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน
Basic Earnings per Share

4.43 6.26 2.20

เงนิปนัผลตอ่หุน้ 
Dividends per Share

2.22* 3.13 1.10

อตัราการจา่ยเงนิปนัผลตอ่ก�าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 
Dividend Payout Ratio (%)

50% 50% 50%

มูลคา่ตามบญัชีตอ่หุน้
Book Value per Share

79.45 78.11 72.65

ข้อมูลสำ คัญทางการเงิน / Key Financial Information
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ภาพรวมธุรกิจ 

	 ในปี	2559	บริษัทโอเชียนกลาส	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	(“บริษัท”)		มีรายได้รวมจ�านวน	2,054.95	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	3.42	เมื่อเทียบกับปีก่อนท่ามกลางการแข่งขันด้านราคาและรูปแบบผลิตภัณฑ์	โดยเฉพาะการแข่งขันในประเทศจีน	และ
อนิเดยี	ซึง่บรษิทัยังคงรกัษาความสามารถในการแข่งขนัไว้ได้ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ทีมุ่ง่เน้นตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภครวมถึงการพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและตัวแทนจ�าหน่าย	เป็นผลให้
บริษัทมียอดขายเติบโตจากปีก่อนหน้า		ทั้งนี้	ในปี	2559	บริษัทมีผลก�าไรสุทธิรวมจ�านวน	94.57	ล้านบาท	หรือ	4.43	บาทต่อหุ้น

	 บริษัทมุ่งเน้นขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายในหลายภูมิภาค	เช่น	ภูมิภาคอาเซียน	ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค	ภูมิภาคเอเชียใต้	
ประเทศจนี	ส�าหรบัตลาดในประเทศ	บรษิทัยังคงรกัษาส่วนแบ่งตลาดภายใต้เศรษฐกิจภายในประเทศท่ีชะลอตัว	โดยเน้นช่องทางการ
จดัจ�าหน่าย	3	กลุม่	ได้แก่	กลุม่ลกูค้าธุรกิจอาหารและเครือ่งดืม่	(Food	Service)	กลุม่ลกูค้าขายปลกี	ทีซ่ือ้ไปใช้ในครวัเรอืน	(Retail)	
และกลุ่มลูกค้า	B2B	ที่ซื้อผลิตภัณฑ์แก้วไปเป็นสินค้าในกิจกรรมส่งเสริมการขาย	

		 บรษิทัมุง่เน้นการพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ๆ	อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มคีวามหลากหลายท้ังรปูแบบและดีไซน์	สามารถตอบสนองทุก
ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า	โดยในปี	2559	ตราสินค้า	Ocean	และ	Ocean	Professional	ได้น�าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่
ตลาด	อาทิเช่น	ชุดแก้วคอลเล็กชั่น	A	Touch	of	Nature	ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวการผสมผสานความเป็นธรรมชาติ	นอกจากนี้	ยังมีชุด
แก้วน�้าส่วนตัว	Ocean	ME	ซึ่งได้รับการออกแบบให้สะท้อนบุคลิกของผู้บริโภค	และแก้วเครื่องดื่มส�าหรับงานสังสรรค์	ได้แก่	แก้ว
เครื่องดื่มรุ่น	Society	และ	Sensation	แก้วค๊อกเทลรุ่น	Cuba	Poco	Grande

	 ในปี	2559	Ocean	และ	Ocean	Professional	ได้จัดกิจกรรมด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย	อาทิเช่น

-	 งานแสดงสินค้า	Ambiente	ประเทศเยอรมัน

-	 งานแสดงสินค้า	AAHAR	(The	International	Food	and	Hospitality	Fair)	ที่ประเทศอินเดีย

-	 งานแสดงสินค้า	HOTELEX	(	Shanghai	International	Hospitality	Equipment	&	Supply	Expo)		ที่ประเทศจีน

-	 งานแสดงสินค้า	Marriott	Conference	ประเทศอินโดนีเซีย	

-	 งานแสดงสินค้า	FHA	(Food	&	Hotel	Indonesia)	ที่ประเทศอินโดนีเซีย	

ส�าหรับตราสินค้า	Lucaris	บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย	อาทิเช่น

-	 การเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในมหกรรมงานไวน์ระดับโลก	หรือ	วินเอ็กซ์โป	ฮ่องกง	2559	(Vinexpo	Hong	
Kong	2016)		ณ	ประเทศฮ่องกง		

-	 งาน	Lucaris	Master	Class	ณ	โรงแรม	โอกุระ	เพรสทีจ	โดยได้รับเกียรติจากคุณอลัน	แคม	ประธานสมาคม	เชน	เดอ														
โรติสเซอร์	ประเทศไทย	มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการดื่มไวน์	ผ่านคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดของ	Lucaris	Desire	พร้อม
แนะน�านวัตกรรม	Aerlumer	เส้นโค้ง	5	เส้นบรเิวณก้นแก้ว	ทีช่่วยกระตุน้ปฏิกรยิาไมโครออก-	ซเิดชัน่ระหว่างไวน์กับอากาศ	

-	 Lucaris	ได้รับเกียรติจากเครือโรงแรมเซ็นทารา	เอเชีย	แปซิฟิก	ในการส่งมอบประสบการณ์การชิมไวน์ผ่านแก้วคอลเล
คชั่น	Desire	โดยผู้เข้าร่วมคือผู้บริหารระดับสูงด้านอาหารและเครื่องด่ืม	โรงแรมในเครือเซ็นทารา	ในงานสัมนาประจ�าปี	
เขตเอเชยีแปซฟิิก	เมือ่วันท่ี	11	ตลุาคม	2559	ทีโ่รงแรมเซน็ทาราแกรนด์	เซน็ทรลัเวิร์ล	บรรยายโดย	คณุ	อลนั	แคม	ประธาน
สมาคม	เชน	เดอ	โร	ติสเซอร์	ประเทศไทย

-	 Lucaris	ได้จดักิจกรรมไวน์เทสติง้ขึน้ในรปูแบบ	Lucaris	Master	Class		ทีจ่งัหวัดภเูก็ตและเกาะสมยุ		โดยเชญิกลุม่ธุรกิจ
โรงแรมชั้นน�าเข้าร่วมกิจกรรม		โดยกิจกรรมครั้งกล่าว	ได้รับเกียรติจาก	อาจารย์ไพรัช		อินฑพุฒิ	ประธานสมาคมซอมเม
อร์ริเย	แห่งประเทศไทย	และที่ปรึกษาด้านไวน์ให้กับบริษัทชั้นน�า	เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้

	 ในปี	2559	บริษัทยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามกลยุทธ์ที่วางไว้	ซึ่งนอกจากการน�าหลักการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร	หรือ	TQM	(Total	Quality	Management)	มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องแล้ว	บริษัทยังได้น�าระบบ	Lean	Six	Sigma		มา

คำ อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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ปฏิบตัเิพ่ือลดความสญูเสยีในกระบวนการผลติ	ควบคูไ่ปกับการพัฒนาระบบการจดัการอาชวีอนามยั	ความปลอดภยัและระบบการ
จดัการสิง่แวดล้อม	โดยบรษิทัได้ผ่านการรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม	ISO	14001	เมือ่วนัท่ี	9	กุมภาพันธ์	2559	

	 นอกจากนี้	บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการท�าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	นวัตกรรมที่ช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค	ลดต้นทุน	และลดมลภาวะซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้	
เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	พ.ศ.	2559	บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	คริสตัล	เคลียร์	อินโนเวชั่น	จ�ากัด	ขึ้นในประเทศไทย	มีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ	99.99	โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สรุปผลการด�าเนินงาน

	 ในปี	2559	บรษิทัมรีายได้จากการขายในงบการเงนิรวม	2,040.36	ล้านบาท	เพ่ิมขึน้	52.45	ล้านบาท	หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ	2.64	
เมือ่เทียบกับปีก่อน	บรษิทัมอีตัราก�าไรขัน้ต้นรวมร้อยละ	39.10	ของยอดขาย	ลดลงจากปีก่อนซึง่มอีตัราร้อยละ	42.69	เนือ่งจากผลก
ระทบทางด้านราคาจากภาวะการแข่งขันในธุรกิจเครื่องแก้วและต้นทุนพลังงานท่ีสูงข้ึนในไตรมาสสุดท้าย	ในขณะท่ีบริษัทมีค่าใช้
จ่ายรวมจ�านวน	1,943.16	ล้านบาท	เพ่ิมขึ้นร้อยละ	7.21	ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายเพ่ือใช้ในการส่งเสริม
การขาย	ส่งผลให้บริษัทมีผลก�าไรสุทธิจ�านวน	94.57	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	29.12	คิดเป็นก�าไรต่อหุ้น	4.43	บาท

 

ปี 2559
(ล้านบาท)

ปี 2558
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

รายได้จากการขาย 2,040.36 1,987.91 2.64

ก�าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 8.93 (4.73) (288.90)

รายได้อื่น 5.66 3.79 49.38

รวมรายได้ 2,054.95 1,986.97 3.42

ต้นทุนขาย 1,242.63 1,139.29 9.07

ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว 173.27 166.31 4.19

ค่าใช้จ่ายในการขาย 393.74 347.89 13.18

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 100.90 117.03 (13.78)

ต้นทุนทางการเงิน 32.62 42.00 (22.34)

รวมค่าใช้จ่าย 1,943.16 1,812.52 7.21

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 111.79 174.45 (35.92)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (17.22) (41.02) (58.02)

ก�าไรส�าหรับปี 94.57 133.43 (29.12)

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี,	สุทธิจากภาษี 0.77 6.40 (87.95)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 95.34 139.83 (31.81)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท) 4.43 6.26 (29.23)

งบขาดทุนก�าไรเบ็ดเสร็จ



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

13

	 ในปี	2559	บริษัทมีสัดส่วนการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ	29.20	และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ	70.80	โดยยอดขายใน
ประเทศเติบโตขึ้นร้อยละ	10.04	เนื่องจากการเติบโตของยอดขายในกลุ่ม	B2B	เพื่อการส่งเสริมการขาย	และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร	ในขณะทีย่อดขายต่างประเทศค่อนข้างทรงตวั	เน่ืองมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ัวโลกทียั่งคงชะลอตวั	ประกอบกับการ
แข่งขันในตลาดต่างประเทศที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย

	 บริษัทมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจ�านวน	8.93	ล้านบาท	เน่ืองมาจากการป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

   ต้นทุนขาย

	 บริษัทมีต้นทุนขายรวมจ�านวน	1,242.63	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	103.34	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	9.07		เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา	โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่	4	

 ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตช่ัวคราว

	 บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราวจ�านวน	173.27	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	6.96	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	
4.19	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	โดยเป็นการระงับการผลิตชั่วคราวเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับการจ�าหน่าย	

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

	 ค่าใช้จ่ายในการขายจ�านวน	393.74	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	45.85	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	13.18	เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อน	ส่วนใหญ่เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	อันเนื่อง
มาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินธุรกิจในประเทศจีน	ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ�านวน	100.90	ล้าน
บาท	ลดลงจ�านวน	16.13	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	13.78	เนื่องมาจากความมีประสิทธิผลในการบริหารค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงาน	

 รายจ่ายเพื่อท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

	 บรษิทัมรีายจ่ายเพ่ือท�าการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของ	สวทช.จ�านวนทัง้สิน้	2.82	ล้านบาท

 ต้นทุนทางการเงิน

	 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจ�านวน	32.62	ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	9.38	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	22.34	เนื่องจากบริษัท
สามารถบรหิารจดัการให้เกิดกระแสเงนิสดจากการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง	และการช�าระคืนเงนิกู้ยืมระยะยาวในระหว่าง
งวดส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง	

 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น, สุทธิจากภาษี

	 บริษัทมีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจ�านวน	0.77	ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	5.63	ล้านบาท	จากปีก่อน	เน่ืองจาก	ในปี	2558	
บริษัทได้บันทึกผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	ประมาณ	6	ล้านบาท	

ปี 2559
(ล้านบาท)

ปี 2558
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

รายได้จากการขาย 2,040.36 1,987.91 2.64

							-	ขายในประเทศ 595.84 541.46 10.04

     		-	ขายต่างประเทศ 1,444.52 1,446.45 (0.13)

รายได้จากการขาย
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ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2559

 สินทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	3,025.49	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนจ�านวน	165.53	ล้านบาท	หรือลดลง
ร้อยละ	5.19	อันเป็นผลจาก	

-	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ลดลงจ�านวน	24.41	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	20.83	เนื่องจากการบริหารจัดการ
กระแสเงนิสดรบัจากการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง	จงึสามารถช�าระคืนเงนิกู้ยืมทัง้ระยะสัน้	และระยะยาวจากสถาบนัการ
เงิน	รวมถึงการจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวด	

-	 สินค้าคงเหลือ	ลดลงจ�านวน	57.60	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	5.48	เน่ืองจากปริมาณการจ�าหน่ายสินค้าที่เพ่ิมข้ึนใน
ระหว่างปี	และการนโยบายการบริหารปริมาณสินค้าคงเหลือ

-	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	สุทธิ	ลดลง	60.01	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	3.53	เนื่องจากผลสุทธิของการคิดค่าเสื่อมราคา
ในระหว่างปี	จ�านวน	161.61	ล้านบาท	และการลงทุนเพิ่มของสินทรัพย์ในระหว่างงวดจ�านวน	108.70	ล้านบาท

 หนี้สิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีหนี้สินรวม	1,330.84	ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	194.10	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	12.73	
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน		

 ส่วนของเจ้าของ

	 ส่วนของเจ้าของรวม	1,694.65	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	28.57	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.71	เนื่องจากผลสุทธิจากการรับรู้ผล
ก�าไรส�าหรับปี	และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส�าหรับผลการด�าเนินงานของปีก่อน

ปี 2559
(ล้านบาท)

ปี 2558
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,360.25 1,469.89 (7.46)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,665.24 1,721.13 (3.25)

รวมสินทรัพย์ 3,025.49 3,191.02 (5.19)

หนี้สินหมุนเวียน 641.96 699.46 (8.22)

หนี้สินไม่หมุนเวียน 688.88 825.48 (16.55)

รวมหนี้สิน 1,330.84 1,524.94 (12.73)

รวมส่วนของเจ้าของ 1,694.65 1,666.08 1.71

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3,025.49 3,191.02 (5.19)
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	 จากอตัราส่วนแสดงความสามารถในการด�ารงสภาพคล่องและอตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ	จะพบว่าบรษิทัยังคง

มสีภาพคล่องทีด่ใีกล้เคียงกับปีก่อน	และมคีวามสามารถในการจ่ายช�าระดอกเบีย้และภาระผกูพันทางการเงนิได้เป็นอย่างด	ีนอกจาก

นี้บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ภายในประเทศ	

 ภาระผูกพันด้านการบริหารและบริการ (ค่าสิทธิ)

	 เมื่อวันที่	1	มกราคม	2558	บริษัทท�าสัญญาบริการออกแบบผลิตภัณฑ์กับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง	ภายใต้ข้อก�าหนดของ

สญัญาดงักล่าว	บรษิทัต่างประเทศจะให้บรกิารออกแบบและค�าปรกึษาเก่ียวกับผลติภัณฑ์แก้วแก่กลุม่บรษิทั	เพ่ือเป็นการตอบแทน	

กลุ่มบริษัทตกลงจ่ายค่าสิทธิเป็นจ�านวนคงที่	สัญญานี้สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ความสามารถในการท�าก�าไร หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 
2559

ม.ค. – ธ.ค. 
2558

อัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ 39.10 42.69

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน ร้อยละ 6.36 10.94

อัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ 4.64 6.72

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ ร้อยละ 5.63 8.30

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท/หุ้น 4.43 6.26

ความมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน หน่วย ม.ค. – ธ.ค. 

2559

ม.ค. – ธ.ค. 

2558

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 4.65 6.82

ความสามารถในการด�ารงสภาพคล่อง หน่วย 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.12 2.10

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเร็ว เท่า 0.50 			0.511

อายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้า วัน 37 38

อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือ วัน 182 197

อายุเฉลี่ยของเจ้าหนี้การค้า วัน 46 45

วงจรเงินสด วัน 173 190

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ หน่วย 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ เท่า 0.79 0.92

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ยระดอกเบีย้ เท่า 9.49 9.21

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน เท่า 1.76 1.47
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ช่ือบริษัท	 บริษัท	โอเชียนกลาส	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่	 75/88-91	ชั้น	34		อาคารโอเชียนทาวเวอร์	2		ถนนสุขุมวิท	19	(ซอยวัฒนา)	แขวงคลองเตยเหนือ													
เขตวัฒนา		กรุงเทพมหานคร	10110

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

ประเภทธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจหลกัในการผลติและจ�าหน่ายภาชนะเครือ่งแก้วทีใ่ช้บนโต๊ะอาหาร	โดยมกีารจดัจ�าหน่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท	 0107536000153

ทุนจดทะเบียน	 500,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	50,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

ทุนช�าระแล้ว	 213,307,150	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	21,330,715	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

Home Page	 www.oceanglass.com,	www.lucariscrystal.com,	www.ocean-professional.com

Email 	 ir@oceanglass.com

ที่ตัง้โรงงาน	 365	-365/1	หมู	่4	นคิมอตุสาหกรรมบางป	ู	ซอย	8	ต�าบลแพรกษา		อ�าเภอเมอืง		สมทุรปราการ	10280

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

ที่ตัง้โชว์รูม	 อโศก	(โอเชียนชอป)

	 	 175		อาคารไทยสมุทร		ถนนสุขุมวิท	21		แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา		กรุงเทพมหานคร	10110

	 	 โทรศัพท์	:	+66	(0)	2661	6556		ต่อ	371,	449		โทรสาร	:	+66	(0)	2258	0484

ข้อมูลทั่วไป
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รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ทนุจด
ทะเบยีน

ประเภทหุน้ จ�านวน
หุน้ที่ออก
จ�าหนา่ย 

(หุน้สามญั)

ทนุช�าระ
แลว้

การถอืหุน้ของบรษิัท

จ�านวน
หุน้             

สดัสว่น   
(ร้อยละ)

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

น�าเข้าและ
จ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์

โอเชียนกลาส

USD	
150,000

หุ้นสามัญ 5,636 USD	
150,000

5,636 100.00

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

ประกอบธุรกิจ
ต่างๆ	ตาม
ที่กฎหมาย
ในอินเดีย
อนุญาต

INR	
500,000

หุ้นสามัญ 50,000 INR	
500,000

49,999 99.99

บริษัท	คริสตัล	เคลียร์	
อินโนเวชั่น	จ�ากัด
เลขที่	75/88-91	ซอยสุขุมวิท	19	
(วัฒนา)	แขวงคลองเตยเหนือ																
เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร

ประกอบธุรกิจ
หลักเพื่อการ
วิจัยและ
พัฒนา

ผลิตภัณฑ์

บาท

100,000 

หุ้นสามัญ 20,000 บาท

100,000

19,998 99.99
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ปี	2528		 ขยายก�าลังการผลิตเป็น	57	ล้านชิ้นต่อปี

ปี	2530	 ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เลขท่ี	
603-2529	และได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมบางปู	จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปี	2534		 ขยายก�าลังการผลิต	เป็น		79.5		ล้านชิ้นต่อปี	

ปี	2536 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และบริษัทได้ร่วม
ทนุกับบรษิทั	โตโยซาซากิกลาส	จ�ากัด	จดัตัง้บรษิทั	โอเชยีน	ซาซากิกลาส	จ�ากัด	เพ่ือผลติแก้วก้านส�าหรบัเครือ่ง
ดื่มประเภทไวน์		ด้วยทุนจดทะเบียน	250	ล้านบาท	โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	90

ปี	2540	 ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท	โอเชียน	ซาซากิกลาส	จ�ากัด	จ�านวน	10	ล้านหุ้น	ท�าให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทย่อยร้อยละ		92.86

ปี	2541	 บริษัทและบริษัทย่อย	เปลี่ยนเชื้อเพลิงจากก๊าซแอลพีจี	และน�้ามันเตา	มาเป็นก๊าซธรรมชาติ	และประสบ
ความส�าเร็จในการพัฒนาเทคนิคการพิมพ์แบบ	“สี่สี”	ซึ่งสามารถพิมพ์รูปเสมือนจริงลงบนแก้ว

   1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บริษัท	โอเชียนกลาส	จ�ากัด	(มหาชน)	ก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2522	ด้วยทุนจดทะเบียน	100	ล้านบาท	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
และจ�าหน่ายเครือ่งแก้วส�าหรบัใช้บนโต๊ะอาหาร	ในระยะแรกการด�าเนินงานของบรษิทัได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู	ในปี	2536	บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	และได้เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน	500	ล้านบาท	เป็นทุนช�าระแล้ว	213.31	ล้านบาท

	 ธุรกิจหลกัของบรษิทั	คอืผลติและจ�าหน่ายภาชนะเครือ่งแก้วท่ีใช้บนโต๊ะอาหาร	ภายใต้เครือ่งหมายการค้า	Ocean	และ	Ocean	
Professional	ส�าหรับเครื่องแก้วโซดาไลม์	และ	Lucaris	ส�าหรับเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว	(คริสตัลลีน)		ในระดับพรีเมียม	
บรษิทัมุง่มัน่ในการผลติเครือ่งแก้วคณุภาพสงูซึง่ได้รบัการออกแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ังผลิตภัณฑ์แก้ว
ใสและแก้วพิมพ์ลาย	ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรอันทันสมัย	

	 ด้านการตลาดและการขาย	บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม	(Food												
Service)	กลุม่ลกูค้าปลกีทีซ่ือ้ไปใช้ในครวัเรอืน	(Retail)	และกลุม่ลกูค้าสถาบนัท่ีใช้เครือ่งแก้วเป็นของแจกแถม	(B2B)	บรษิทัจ�าหน่าย
สินค้าทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออกยังตลาดต่างประเทศ	

วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมหลัก และการก�าหนดกลยุทธ์ของบริษัท

	 เพ่ือเป็นการก�าหนดทิศทางและเป้าหมายให้เป็นอันหน่ึงเดียวกัน	คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดวิสัยทัศน์	(Vision)	ภารกิจ	
(Mission)	และค่านิยมหลัก	(Core	Value)	ขององค์กร	โดยวิสัยทัศน์	เป็นตัวก�าหนดภาพความมุ่งหวังสูงสุด	ภารกิจ	เป็นหลักปฏิบัติ
ที่องค์กรจะยึดถือในการด�าเนินธุรกิจ	ค่านิยมหลัก	คือหลักการร่วมกันที่ผู้บริหารและพนักงานจะน�ามาใช้ในการด�าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย

การก�าหนดกลยุทธ์ 

	 ในการก�าหนดกลยุทธ์บรษิทัจะพิจารณาถึงโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ	การแข่งขันทางการตลาด	และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	รวมถึงประเด็นความเสี่ยงในด้านต่างๆ		ในแต่ละปีผู้บริหารจะน�าปัจจัยดังกล่าวมาประกอบการจัด
ท�าแผนธุรกิจและกลยุทธ์	สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของบริษัท	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ	นอกจากนี้	บริษัท
ได้ก�าหนดตวัชีวั้ดผลงานหลกั	(Key	Performance	Indicator)	ของแต่ละหน่วยงานเชือ่มโยงกับการบรหิารผลงานตามแผนธุรกิจและ
กลยุทธ์ที่ก�าหนด	โดยมีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

การประกอบธุรกิจ
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ปี	2544		 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน	ISO	9001

ปี	2545		 ได้รับรองมาตรฐาน	มอก.	18001

ปี	2547	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	และลดต้นทุนในการด�าเนินงาน		บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของ
บริษัท	โอเชียน		ซาซากิกลาส	จ�ากัด	โดยรับซื้อหุ้นของบริษัท	โอเชียน	ซาซากิกลาส	จ�ากัด	จ�านวน	2.50	ล้านหุ้น	
จาก	บริษัท	โตโย	ซาซากิกลาส	จ�ากัด	และได้ออกหุ้นสามัญของบริษัท	จ�านวน	630,715	หุ้นเพื่อขายให้กับ	บริษัท	
โตโย	ซาซากิกลาส	จ�ากัด

ปี	2548			 ด�าเนนิการขยายก�าลงัการผลติ	เป็น		150		ล้านชิน้ต่อปี		และสนิค้ารุน่	“Time	Series”	ได้รบัรางวัล	G-Mark	Award	
จากประเทศญี่ปุ่น

ปี	2549		 เริ่มด�าเนินการขยายก�าลังการผลิตเป็น	166	ล้านชิ้นต่อปี	โดยอนุมัติการลงทุนเพ่ิมเตาหลอมหน่ึงเตาพร้อมสาย
การผลิตสองชุดเพื่อผลิตเครื่องแก้วคริสตัลลีนจ�าหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก	และบริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยคือ	
Ocean	Glass	Trading	(Shanghai)	Co.,	Ltd.	ขึ้น	ณ	นครเซี่ยงไฮ้	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ด้วยทุนจดทะเบียน	
150,000	เหรยีญสหรฐั	โดยบรษิทัถือเงนิลงทุนร้อยละ	100	ทัง้นีเ้พ่ือเป็นช่องทางการขยายธุรกิจและด�าเนนิกิจกรรม
ทางการตลาดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปี	2550  เริ่มด�าเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องแก้วคริสตัลลีน

ปี	2551		 ด�าเนินการก่อสร้างโรงงานผลติเครือ่งแก้วครสิตลัลนีและตดิตัง้เครือ่งจกัรชดุแรกแล้วเสรจ็ในไตรมาสทีส่าม	และ
เริ่มด�าเนินการผลิตในไตรมาสที่สี่

ปี	2552		 เปิดตัวตราสินค้าใหม่ชื่อ	Lucaris	ส�าหรับเครื่องแก้วคริสตัลลีนวางตลาดในระดับพรีเมียมในไตรมาสที่สี่

ปี	2553		 ด�าเนินการตดิตัง้เครือ่งจักรผลติเครือ่งแก้วครสิตลัลนีชดุทีส่องแล้วเสรจ็ในไตรมาสท่ีสาม	และเริม่ด�าเนนิการผลติ
ในไตรมาสที่สี่

ปี	2554	 ท�าสถิติยอดขายบรรลุ	2,000	ล้านบาท

ปี	2556	 บรษิทัจดทะเบยีนจดัต้ังบรษิทัย่อยคอื	Ocean	Glass	Trading	India	Private	Limited	ขึน้	ณ	กรงุนวิเดล	ีประเทศอนิเดยี

ปี	2557 บริษัทได้โอนเงินทุนจ�านวน	INR	499,990	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2557	เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนใน	บริษัทย่อย	
Ocean	Glass	Trading	India	Private	Limited	ประเทศอินเดีย

ปี	2558 บริษัทได้จัดตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการผลิต

ปี	2559 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท	คริสตัล	เคลียร์	อินโนเวชั่น	จ�ากัด	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2559	
ด้วยทุนจดทะเบียน	100,000	บาท	โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
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   2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดเป็นภาชนะเคร่ืองแก้วส�าหรับใช้บนโต๊ะอาหาร	ผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอัน																						
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ		ท�าให้ได้เครื่องแก้วที่มีคุณภาพสูง	โปร่งใส	รูปแบบทันสมัย	เหมาะสมกับการใช้งาน	มีลวดลายพิมพ์สี	
ทีส่วยงามชดัเจน	จงึเป็นทีต้่องการของตลาด	โดยบรษิทัได้รบัการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน	ISO	9001:2008	OHSAS18001:2007	
มอก.	(TIS)	18001:1999	และ	มอก.	(TIS)	603-2546

	 ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วของบริษัทจัดจ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า	Ocean	และ	Ocean	Professional	ส�าหรับเครื่องแก้ว
โซดาไลม์	และ	Lucaris	ส�าหรบัเครือ่งแก้วครสิตลัลนีในระดบัพรเีมยีม	ซึง่เครือ่งหมายการค้าดงักล่าวได้เป็นท่ียอมรบัจากลกูค้าอย่าง
กว้างขวางและมคีณุภาพสงูทดัเทยีมกับผูน้�าในตลาดโลก	ผลติภัณฑ์ถูกจดัจ�าหน่ายโดยทางตรงและผ่านเครอืข่ายผูแ้ทนจ�าหน่ายทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ

	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	แบ่งเป็น	3	ประเภทตามกระบวนการผลิต	คือ

1)	 Blownware	ได้แก่	เครือ่งแก้วทีม่ลีกัษณะทรงกระบอกกลมยาว	หรอืทรงเหลีย่ม	ขอบแก้วบาง	เช่น	แก้วน�า้	โถแก้ว	ถูกผลติ
โดยอาศัยกระบวนการอัดและเป่าน�้าแก้ว	(Press	&	Blow	Process)

2)	 Pressware	ได้แก่	เครื่องแก้วรูปแบน	ทรงกลมมีหู	หรือรูปทรงอื่นๆ	ขอบแก้วจะมีความหนา	เช่น	จาน	ชาม	จานรองแก้ว														
ที่เขี่ยบุหรี่	แจกัน	แก้วเบียร์	เป็นต้น	เครื่องแก้วประเภทนี้ถูกผลิตโดยกระบวนการอัด	(Press	Process)

3)	 Stemware	ได้แก่	เครือ่งแก้วทีม่ก้ีานเรยีวส�าหรบัจบั	ไม่มหี	ูเช่น	แก้วไวน์	แก้วบรัน่ด	ีแก้วแชมเปญ	ถูกผลติโดยกระบวนการ
เป่าตัวแก้วและอัดขึ้นรูปก้านแก้ว	(Blow	&	Blow	and	Press	Process)

การตลาดและการแข่งขัน

	 บรษิทัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เครือ่งแก้วทัง้ภายในประเทศ	และส่งออกไปยังต่างประเทศท่ัวโลก		ภายใต้เครือ่งหมายการค้า	Ocean,	
Ocean	Professional	และ	Lucaris	โดยมีลูกค้าหลัก	3	กลุ่ม	ได้แก่

1.	 Food	Service	หรือลูกค้าที่ท�าธุรกิจบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืม	เช่น	โรงแรม		และร้านอาหาร
2.	 Retail	หรือลูกค้าที่ท�าธุรกิจค้าปลีก	เช่น		ห้างค้าปลีกต่างๆ
3.	 Business	to	Business	(B2B)	หรือลูกค้าที่เป็นบริษัทห้างร้าน	รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ	ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	

เพื่อส่งเสริมการขาย	หรือเป็นของขวัญ	เช่น		บริษัทเครื่องดื่ม	และธนาคาร

	 อน่ึง	บรษิทัจดัจ�าหน่ายสนิค้าผ่านผูแ้ทนจ�าหน่ายและพนกังานขายของบรษิทัส�าหรบัตลาดในประเทศ		ส่วนตลาดต่างประเทศ	
บริษัทจ�าหน่ายผ่านผู้แทนจ�าหน่ายในประเทศนั้นๆ		

99.99%100% 99.99%

การประกอบธุรกิจของบริษัท โอเชียนกลาส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

	 บริษัท	โอเชียนกลาส	จ�ากัด	(มหาชน)	เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเครื่องแก้วส�าหรับใช้บนโต๊ะอาหารตั้งแต่	ปี	2522	
ต่อมาในปี	2549	บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง	Ocean	Glass	Trading	(Shanghai)	Co.,	Ltd.	ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์โอเชียนกลาสในสาธารณรัฐประชาชนจีน	ในปี	2556	บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง	Ocean	Glass	Trading	India	Private	
Limited	ในประเทศอินเดียเพื่อพัฒนาตลาดและสร้างเครือข่ายตัวแทนจ�าหน่าย	และในปี	2559	บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง	บริษัท	
คริสตัล	เคลียร์	อินโนเวชั่น	จ�ากัด	ในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ากัด (มหาชน)

Ocean Glass Trading
(Shanghai) Co., Ltd.

Ocean Glass Trading India
Private Limited

บริษัท คริสตัล เคลียร์
อินโนเวช่ัน จ�ากัด
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สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

	 ในปี	2559	การแข่งขนัด้านราคาและรปูแบบผลิตภัณฑ์ในอตุสาหกรรมเครือ่งแก้วยังคงเป็นความท้าทายของบรษิทั	โดยเฉพาะ
การแข่งขนัในประเทศจนี	และอนิเดยี	ซึง่บรษิทัยังคงรกัษาความสามารถในการแข่งขนัไว้ได้ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ท่ี
มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และการรักษาความสัมพันธ์	อันดีกับลูกค้า
และตัวแทนจ�าหน่าย	เป็นผลให้บริษัทมียอดขายเติบโตจากปีก่อนหน้า		

การจัดหาผลิตภัณฑ์

	 บริษัทตั้งโรงงานอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางป	ูจังหวัดสมุทรปราการ	บนพ้ืนท่ี		82-2-11.5	ไร่	ปัจจุบัน	มีเครื่องจักรหลัก	คือ													
เตาหลอมแก้ว	จ�านวน	3	เตา	เครือ่งจกัรข้ึนรปูแก้วพร้อมเตาอบแก้ว	จ�านวน	12	ชดุ	(สายการผลติ)	โดยเตาหลอมท่ีสาม	และเครือ่งจกัร
ขึ้นรูปแก้วชุดที่	12	ได้ถูกติดตั้งเสร็จและเริ่มด�าเนินการผลิตจริงในปลายปี	2553		ก�าลังการผลิตรวมปัจจุบัน	ณ	สิ้นปี	2559	เป็นดังนี้

การจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต

	 วัตถุดิบหลักของบริษัท	ได้แก่	ทรายแก้ว	หินปูน	และเศษแก้ว	สามารถจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศและ																													
ต่างประเทศได้โดยไม่ขาดแคลน		ส่วนวัตถุดิบและสารเคมีส�าคัญอื่น	เช่น	โซดาแอช		บริษัทจัดหาจากตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศ
หลายรายอย่างต่อเนื่อง	โดยด�าเนินการตามมาตรฐานงานจัดซื้อทั่วไป				

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

	 บริษัทยึดมั่นและถือเป็นนโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและปลอดภัยในการใช้งาน	และส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่ง
แวดล้อมน้อยท่ีสดุ	ดงัน้ันผูบ้รหิารจงึสนบัสนนุให้พนกังานทกุคนในทุกระดบัถือปฏิบตัติามมาตรฐานคณุภาพ	ISO	9001:2008	รวม
ถึงการน�าเอาระบบมาตรฐานความปลอดภัยและชีวะอนามัย	OHSAS	18001:2007	มาปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กร

	 นอกจากบริษัทตั้งเป้าหมายในการเป็นเลิศด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการแล้ว	บริษัทยังด�าเนินการด้วยการค�านึงและ
เอาใจใส่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทได้ด�าเนินการในเรื่องต่อไปนี้

•	 ลดมลภาวะในอากาศและสิ่งปฏิกูลในทุกขบวนการผลิต
•	 ลดการใช้	และเพิ่มการน�ากลับมาใช้ใหม่	และการน�าไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ	รวมถึงการบริหารการสูญเสียต่างๆ
•	 มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยส�าหรับพนักงานในทุกสถานประกอบการของบริษัท
•	 โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	เมื่อวันที่	9	กุมภาพันธ์	2559

  3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการเงิน

•	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	

	 บรษิทัจ�าหน่ายสนิค้าและจดัหาปัจจยัการผลติภายใต้เงือ่นไขเงนิสดและการให้และรบัสนิเชือ่	และมภีาระสนิเชือ่จากสถาบนั
การเงินท้ังระยะสัน้เพ่ือเป็นทุนหมนุเวยีน	และสนิเชือ่ระยะยาวเพ่ือใช้ในการขยายก�าลงัการผลติและจดัหาสนิทรพัย์ถาวร	ดงันัน้บรษิทั
จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอในการช�าระหนี้ท้ังระยะสั้นและระยะยาว	บริษัทบริหาร																		
ความเสี่ยงดังกล่าวโดยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพโดยรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให	้													
พอเพียงต่อการด�าเนินงานของกิจการ	มกีารบรหิารลกูหน้ีและสนิค้าคงคลงัให้อยู่ในปรมิาณ	ทีเ่หมาะสมการท�าตราสารอนุพันธ์เพ่ือ

หมายเหตุ				
1	ในปี	2555	มีการหยุดเครื่องจักรบางส่วนเพื่อซ่อมเตาหลอมตามอายุการใช้งาน
2	ในปี	2556	และปี	2557	มีการหยุดเครื่องจักรบางส่วนเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือ
3	ในปี	2558	และปี	2559	มีการหยุดเครื่องจักรบางส่วนเพื่อซ่อมบ�ารุง	และบริหารสินค้าคงเหลือ

25593 25583 25572 25562 25551

ก�าลังการผลิตจริง	(ตัน) 51,944 54,052 54,102 57,914 63,171

ก�าลังการผลิตจริง	(ล้านชิ้น) 126 128 111 122 125
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ลดความเสีย่งระหว่างรายได้และภาระสนิเชือ่ในสกุลเงนิทีแ่ตกต่างกัน	และมวีงเงนิสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิในรปูแบบต่าง	ๆ 	เพ่ือ
รองรับความผันผวนในอนาคต	

•	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 บริษัทได้ส่งสินค้าออกจ�าหน่ายในต่างประเทศท�าให้มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย	ดังนั้น
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท	บริษัทจึงได้บริหาร													
ความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว	โดยการติดตามสถานการณ์ตลาดเงินระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด	และก�าหนดนโยบายให้มี
การท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งจะมีอายุไม่เกิน		1	ปี	

	•	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ	

	 บรษิทัได้จ�าหน่ายสนิค้าภายใต้เงือ่นไขสนิเชือ่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	จงึมคีวามเสีย่งท่ีลกูค้าหรอืคูส่ญัญาไม่สามารถ
ช�าระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขท่ีตกลงไว้เมื่อครบก�าหนด	บริษัทควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวโดยก�าหนดนโยบายสินเชื่อให้มีการ
วิเคราะห์และทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อท�าให้เชื่อมั่นว่าบริษัทได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มี
ประวัตสินิเชือ่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม	มกีารให้ลกูค้า	วางหลกัประกันวงเงนิสนิเชือ่ในรายท่ีมคีวามเสีย่งสงู	ส�าหรบัลกูค้าต่างประเทศ
จะมกีารขายภายใต้เงือ่นไข	L/C	ทัง้นี	้ณ	วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิบรษิทัประเมนิว่าไม่มคีวามเสีย่งจากการให้สนิเชือ่ทีเ่ป็นสาระ
ส�าคัญ	ความเสีย่งทางด้านสนิเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิแต่ละรายการ	ณ	วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ

	•	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

	 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมท่ีมีอัตราดอกเบี้ย	อย่างไรก็ตาม	เน่ืองจากหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบีย้ท่ีปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกับอตัราตลาดในปัจจบุนั	ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้
ของบริษัทจึงอยู่ในระดับต�่า

 ความเสี่ยงด้านการตลาด 

	 เนือ่งจากอตุสาหกรรมผลติภาชนะแก้วส�าหรบัใช้บนโต๊ะอาหารมผีูผ้ลติมากรายทัง้ในและต่างประเทศ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ตลาดต่างประเทศ	จงึมกีารแข่งขันสงูในบางตลาดโดยราคาเป็นกลยุทธ์หลกัในการท�าตลาด	นอกจากน้ี	ปัญหาการชะลอตวัของการ
ใช้จ่ายภาคครวัเรอืน	และอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว	อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายของบรษิทั		จงึมโีอกาสท่ีบรษิทัอาจจ�าหน่าย
สินค้าได้ต�่ากว่าเป้าหมายท่ีก�าหนด	บริษัทจึงได้มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวโดยการขยายช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าให้
มากข้ึนพร้อมสร้างความสมัพันธ์ทีด่กัีบผูแ้ทนจ�าหน่าย	นอกจากน้ี	บรษิทัได้ออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ
และยังได้จัดรายการส่งเสริมการขายเพ่ือสร้างการจดจ�าในตราสินค้า	โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าท้ังในและต่างประเทศอย่าง	
ต่อเนื่อง	รวมทั้งจัดหาและพัฒนาทีมการขายและการตลาดให้มีความสามารถและรอบรู้	

ความเสี่ยงด้านการผลิต  

	 วตัถดุบิสว่นใหญ่ทีใ่ชใ้นการผลิตนัน้	บรษิัทจดัหาได้จากแหลง่วตัถดุิบภายในประเทศและจากบรษิทัตัวแทนน�าเข้า	ทีผ่า่นมา	
ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนในระดับที่ควบคุมได้	แต่เนื่องจากการผลิตแก้วมีความต้องการใช้พลังงานสูง	ราคาพลังงานโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงราคาก๊าซธรรมชาตแิละราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลวจงึส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทนุการผลติ	บรษิทัได้ตระหนักถึงผลดงักล่าว
จงึมกีารวางแผนการใช้และการปรบัปรงุประสทิธิภาพของเครือ่งจกัรอย่างต่อเนือ่ง	เน้นกระบวนการประหยัดพลงังานในทกุขัน้ตอน
การผลิต	ลดจ�านวนของเสีย	และรวมถึงการผลิตสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่ลูกค้าคาดหวัง	

		 นอกจากนี้อะไหล่และส่วนประกอบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต้องมีการน�าเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ	บริษัทได้
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้และทักษะของช่างและวิศวกรท�าให้สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรได้อย่าง																											
เต็มประสิทธิภาพและยืดระยะเวลาการใช้งานไปได้นานขึ้น	

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 เน่ืองจากครอบครัวอัสสกุลถือครองหุ้นของบริษัทเป็นจ�านวนรวมกันมากกว่าร้อยละ	50	จึงอาจควบคุมเสียงข้างมากในการ
ออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้	อย่างไรก็ตามบริษัทได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล	
(Corporate	Governance	Guidelines)	จรยิธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	(Code	of	Corporate	Conduct)	และจรรยาบรรณของกรรมการ
บริษัท	(Code	of	Conduct	for	Directors)	เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทไปใน
แนวทางท่ีเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	มคีวามสจุรติ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	เป็นไปตามกฎหมาย	และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
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    4. รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับแรกที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2559	มีดังนี้

	 กลุม่ผูถื้อหุ้นรายใหญ่	บรษิทั	โอเชีย่นโฮลดิง้	จ�ากัด	ถือหุน้ของบรษิทัจ�านวน	7,000,000	หุน้		คดิเป็นร้อยละ	32.82	โดยทีบ่รษิทั	
โอเชี่ยนโฮลดิ้ง	จ�ากัด	มีกลุ่มตระกูลอัสสกุลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ถือหุ้นจ�านวน	9,492,792	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	62.45	ของจ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ซึ่งมีธุรกิจหลักประเภทประกันชีวิตและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล	บริษัทจะค�านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลัก	ทั้งนี้การ
จ่ายเงินปันผลจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท	ข้อ	45	ซึ่งก�าหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร	
เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น	หุ้นละเท่าๆ	กัน	โดยได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล		

	 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว	เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�าไรสมควรพอที่จะท�า															
เช่นนั้น	และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว	ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีดังนี้

*หมายเหตุ	:		การจ่ายเงินปันผลจากการด�าเนินงานประจ�าปี	จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ล�าดับที่ ช่ือ-สกุล จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 บริษัท	โอเชี่ยนโฮลดิ้ง	จ�ากัด 7,000,000 32.82	

2 นายกีรติ	อัสสกุล	และคู่สมรส 2,076,330 9.73	

3 นายวีรวุฒิ	อัสสกุล	และคู่สมรส 1,632,131 7.65	

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

5 นางนุสรา	บัญญัติปิยพจน์ 517,613 2.43	

6 นายสุรพล	อัสสกุล 245,218 1.15	

7 นายนภัทร	อัสสกุล 94,239 0.44	

8 น.ส.สุดารัตน์	วิทยฐานกรณ์ 32,800 0.15	

9 น.ส.วีรยา	โอศิริ 11,500 0.05	

10 THAILAND	SECURITIES	DEPOSITORY																					
COMPANY	LIMITED	FOR	DEPOSITORS

6,800 0.03	

ผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี

อัตราก�าไร(ขาดทุน)
ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไร
สุทธิ (ร้อยละ)

2555 (2.82) - -

2556 (2.02) - -

2557 2.20 1.10 50

2558 6.26 3.13 50

2559* 4.43 2.22 50

การจัดการและการกำ กับดูแลกิจการ
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  1	ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	10/2559	เมื่อวันที่	13	กันยายน	2559	ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้
-		อนุมัติการลาออกของนายกีรติ	อัสสกุล	จากต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	แต่ยังคงด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
-		อนุมตักิารแต่งตัง้นายศลิปรตัน์	วัฒนเกษตร	ให้ด�ารงต�าแหน่งผูจ้ดัการใหญ่และรกัษาการกรรมการผูจั้ดการ	ตามแผนการสรรหาและสบืทอดต�าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง	มีผลตั้งแต่วันที่	16	กันยายน	2559	

 5. โครงสร้างการจัดการ

	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	2	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการ																
ตรวจสอบ	และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	โดยมีคณะผู้บริหารซึ่งดูแลสายงานหลักได้แก่	1)	สายงานพัฒนา
ลูกค้าและช่องทางจัดจ�าหน่าย	2)	สายงานการผลิต	3)	สายงานซัพพลายเชน	4)	สายงานบัญชีการเงิน	และ	5)	สายงานทรัพยากร
บุคคล

คณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้ความสามารถ	ทักษะ	ความช�านาญและประสบการณ์ที่
เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระในการก�าหนดกลยุทธ์	ทิศทาง	นโยบายและพันธกิจ
ของบรษิทั	เพ่ือประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย	โดยคณะกรรมการ	และผูบ้รหิารระดับสงูร่วมกันวางแผนธุรกิจ		และก�าหนด
กลยุทธ์	รวมถึงการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน	8	ท่าน	เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจ�านวน	3	ท่าน	
และกรรมการอิสระจ�านวน	5	ท่าน	ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะท�าให้เกิดการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลดังรายนามต่อไปนี้

	 1.	 นายจักรี	ฉันท์เรืองวณิชย์		 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 	 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 2.	 นายกีรติ	อัสสกุล1		 	 กรรมการ	

	 3.	 นายวรกานต์	ชูโต	 	 กรรมการอิสระ

	 	 	 	 	 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 4.	 นายชชัวนิ	เจรญิรชัต์ภาคย์			 กรรมการอสิระ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และกรรมการตรวจสอบ

	 5.	 นายธัชพล	โปษยานนท์		 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

	 6.	 นายชัยประนิน	วิสุทธิผล		 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

	 7.	 นายแมทธิว	กิจโอธาน	 กรรมการอิสระ

	 8.	 นายนภัทร	อัสสกุล		 กรรมการ	และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

	 กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ	นายกีรติ	อัสสกุล		นายจักรี	ฉันท์เรืองวณิชย์		และนายนภัทร		อัสสกุล	สอง
ในสามคนนี้	ลงลายมือชื่อร่วมกัน	พร้อมประทับตราส�าคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการก�าหนดให้มีการประชุมเป็นประจ�าทุกเดือน	และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพ่ือพิจารณาเรื่องส�าคัญ																											
โดยเลขานกุารบรษิทัจะแจ้งก�าหนดการล่วงหน้าท้ังปีให้กรรมการแต่ละท่านรบัทราบในการประชมุคณะกรรมการครัง้สดุท้ายของปี	
ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการก�าหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน	โดยมีวาระรายงานสรุปผลการด�าเนินงานของบริษัท
เป็นวาระประจ�า	ส�าหรับในปี	2559	คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจ�านวน	15	ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจ�านวน	
5	ครั้ง	และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจ�านวน	5	ครั้ง	

	 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	ระเบียบวาระการประชุม	และเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	5	วันท�าการ	เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอในการประชุมแต่ละ
ครั้ง	ประธานกรรมการท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม	ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม	หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได	้
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ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม	

	 ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ	ตามระเบียบวาระการประชุม	ประธานท่ีประชุม	ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ	และ
เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	อย่างอิสระ	การลงมติในท่ีประชุม	ให้ถือมติเสียงข้างมาก	โดยให้กรรมการ
คนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงเสยีง	เว้นแต่กรรมการซึง่มส่ีวนได้ส่วนเสยีในเรือ่งใด	จะไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้	กรณีคะแนนเสยีง
เท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	นอกจากน้ี	คณะกรรมการ	ได้ให้ความส�าคัญเรื่องการ
จัดการเกีย่วกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์	โดยก�าหนดให้มีการรายงานเรื่องการถอืครองหลักทรัพย์	รวมถึงรายงานการมีส่วนได้
ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท�ารายงานการประชุม	และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการ
รบัรองจากคณะกรรมการในครัง้ถัดไป	ณ	ส�านกังานเลขานกุารบรษิทัพร้อมเอกสารประกอบการประชมุเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ
และอ้างอิง		

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทประจ�าปี 2559

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

รายช่ือกรรมการ ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท

ประชุมคณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุมคณะ
กรรมการสรรหาและ
พิจาณาค่าตอบแทน

ประชุมสามัญ
ผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที่ 37

1.นายจักรี	ฉันท์เรืองวณิชย์		 11/15 - 5/5 1/1

2.นายกีรติ	อัสสกุล 14/15 - - 1/1

3.นายวรกานต์	ชูโต 15/15 5/5 - 1/1

4.นายชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์		 13/15 5/5 5/5 1/1

5.นายธัชพล	โปษยานนท์	 13/15 4/5 - 1/1

6.นายชัยประนิน	วิสุทธิผล	 13/15 4/5 - 1/1

7.นายแมทธิว	กิจโอธาน 10/15 - - 1/1

8.นายนภัทร	อัสสกุล 12/15 - 5/5 1/1

รายช่ือกรรมการ ณ วันที่ 1 มกราคม 
2559

(จ�านวนหุ้น)

ซ้ือ/ขาย/โอน/
ระหว่างปี

(จ�านวนหุ้น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559

(จ�านวนหุ้น)

1.นายจักรี	ฉันท์เรืองวณิชย์		 - - -

2.นายกีรติ	อัสสกุล 2,076,330 - 2,076,330

3.นายวรกานต์	ชูโต - - -

4.นายชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์		 - - -

5.นายธัชพล	โปษยานนท์	 - - -

6.นายชัยประนิน	วิสุทธิผล	 - - -

7.นายแมทธิว	กิจโอธาน - - -

8.นายนภัทร	อัสสกุล 94,239 - 94,239
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยบุคคลจ�านวน	6	ท่าน	ดังรายนามต่อไปนี้	

	 1.	 นายศลิปรตัน์	วัฒนเกษตร2		 	 ผูจ้ดัการใหญ่และรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ	

	 2.	 นางสาวจรยิา	แสงไชยญา	 	 รองกรรมการผูจ้ดัการ	สายงานการผลติ

	 3.	 นางญาดา	แอนดารสิ		 	 ผูอ้�านวยการบรหิาร	สายงานทรพัยากรบคุคล

	 4.	 นายรวิศ	องิคณิสร		 	 	 ผูอ้�านวยการบรหิาร	สายงานซพัพลายเชน	

	 5.	 นายอเูดย์	แชงการ์	เวอร์มา3		 	 ผูอ้�านวยการบรหิาร	สายงานพัฒนาลกูค้าและช่องทางจดัจ�าหน่าย

	 6.	 นายเสถียร	ศรใีสค�า4	 	 ผูอ้�านวยการบรหิาร	สายงานบญัชกีารเงนิ

คณะกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่
และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการผลิต

ผู้อ�านวยการบริหาร
สายงานพัฒนาลูกค้าและ

ช่องทางจัดจ�าหน่าย

ผู้อ�านวยการบริหาร
สายงานบัญชีการเงิน

ผู้อ�านวยการบริหาร
สายงานซับพลายเซน

ผู้อ�านวยการบริหาร
สายงานทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

2		นายศิลปรัตน์	วัฒนเกษตร	ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้จัดการ	แทนนายกีรติ	อัสสกุล	ซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง	
			กรรมการผู้จัดการ	แต่ยังด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ตามแผนการสรรหาและสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	มีผลตั้งแต่วันที่	16	กันยายน	2559	
3			นายอูเดย์	แชงการ์	เวอร์มา	ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการบริหาร	สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจ�าหน่าย	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2559	
4			นายเสถียร	ศรีใสค�า	ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการบริหาร	สายงานบัญชีการเงิน	เม่ือวันที่	16	มิถุนายน	2559	

ผู้บริหาร

ผังโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	ได้มีมติแต่งตั้งนางรักดี	ภักดีชุมพล	ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท	โดยมีหน้าที่จัดการประชุมคณะ
กรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	และการประชุมผู้ถือหุ้น	รวมท้ังจัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุม																		
ผู้ถือหุ้น	แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(56-1)	และรายงานประจ�าปี	(56-2)	ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายก�าหนด															
โดยเลขานุการบริษัทท่ีได้รับการแต่งตั้ง	เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	
ระเบยีบข้อบงัคบั	และหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีโดยเลขานกุารบรษิทัผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรผูท้�างานสนับสนุนคณะกรรมการ
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	:	 	 	 นางรักดี	ภักดีชุมพล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:			 ไม่มี

การศึกษา		 :	 	 ปริญญาโท	สาขาวิชาการก�ากับดูแลกิจการ	

	 	 	 	 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

อบรม		 :		 	 	 How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP	11/2016)

	 	 	 	 	 Company	Secretary	Program	(CSP	55/2014)

	 	 	 	 	 Effective	Minutes	Taking	(EMT	31/2015)

	 	 	 	 	 Company	Reporting	Program	(CRP	8/2015)

	 	 	 	 	 Board	Reporting	Program	(BRP	17/2015)

     สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 	 	 	 	 หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท

     สมาคมบริษัทจดทะเบียน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 บรษิทัมนีโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในอตัราท่ีเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ที่เทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และมีการ
ทบทวนทุกปี	โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและน�าเสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะ
กรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

	 ส�าหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร	บริษัทมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมโดยใช้มูลค่าตอบแทนของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน	รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา	

รายช่ือกรรมการ ณ วันที่ 1 มกราคม 
2559

(จ�านวนหุ้น)

ซ้ือ/ขาย/โอน/
ระหว่างปี

(จ�านวนหุ้น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559

(จ�านวนหุ้น)

1.	นายศิลปรัตน์	วัฒนเกษตร - - -

2.	นางสาวจริยา	แสงไชยญา - - -

3.	นางญาดา	แอนดาริส

4.	นายรวิศ	อิงคณิสร - - -

5.	นายอูเดย์	แชงการ์	เวอร์มา - 4,500 4,500

6.	นายเสถียร	ศรีใสค�า - - -
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ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

1.	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 1.1	ค่าตอบแทนรายเดือน	

	 	 ในปี	2559	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่กรรมการจ�านวน	8	ท่าน	รวมเป็นเงิน	5,476,800	บาท	โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้	

					1.2		ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส	

	 	 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสให้คณะกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	37	เป็นจ�านวน	870,000	บาท

					1.3		สวัสดิการอื่น

	 -	ไม่มี	-

2.	ค่าตอบแทนอื่น

						 -	ไม่มี	–

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1.	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ในปี	2559	บรษิทัได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงนิเดอืน	ค่าครองชพี	เงนิรางวลัจากบรษิทั	ให้แก่ผูบ้รหิารของบรษิทัจ�านวน	
6	ราย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,418,660	บาท	

2.		ค่าตอบแทนอื่น

					2.1	เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 บรษิทัได้จดัให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพีให้แก่ผูบ้รหิาร	โดยบรษิทัได้สมทบในอตัราส่วนร้อยละ	3	–	5	ส่วนผูบ้รหิารจ่ายเงนิสะสม
ในอตัราร้อยละ	3	–	5	โดยในปี	2559	บรษิทัจ่ายเงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีให้ผูบ้รหิาร	6	ราย	รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	1,177,668	บาท	

บุคลากร

	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2559	บรษิทัมพีนกังานรวมท้ังสิน้จ�านวน	731	คน	โดยแบ่งเป็น	พนกังานทีส่งักดัในสายงานพัฒนาลกูค้า	
และช่องทางจัดจ�าหน่าย	รวมทั้งสายงานสนับสนุนต่างๆ	จ�านวน	217	คน	และพนักงานที่สังกัดในสายงานการผลิตอีกจ�านวน	514	
คน	โดยในปี	2559	บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทน	และเงินผลประโยชน์ให้แก่พนักงานเป็นเงินทั้งสิ้น	387,917,408.22	บาท	ซึ่งเงิน		
ค่าตอบแทน	และเงินผลประโยชน์นี้หมายรวมถึง	เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	เงินโบนัส	เงินประกันสังคม	และ
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้กับพนักงานข้างต้นทั้งหมด

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง ผลตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ

(บาท)

ผลตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ (บาท)

ผลตอบแทนใน
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน (บาท)

รวม
(บาท)

1.นายจักรี	ฉันท์เรืองวณิชย์		 ประธานกรรมการ 864,000 - 120,000 984,000

2.นายกีรติ	อัสสกุล กรรมการ 480,000 - - 480,000

3.นายวรกานต์	ชูโต กรรมการอิสระ 480,000 268,800 - 748,800

4.นายชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์		 กรรมการอิสระ 480,000 192,000 168,000 840,000

5.นายธัชพล	โปษยานนท์	 กรรมการอิสระ 480,000 192,000 - 672,000

6.นายชัยประนิน	วิสุทธิผล	 กรรมการอิสระ 480,000 192,000 - 672,000

7.นายแมทธิว	กิจโอธาน กรรมการอิสระ 480,000 - - 480,000

8.นายนภัทร	อัสสกุล กรรมการ 480,000 - 120,000 600,000
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 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  

	 บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท	จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมี
ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานและการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	บริษัทเชื่อมั่นในการให้โอกาสในการจ้างงาน	การปฏิบัติ
ต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม	เป็นธรรม	และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม	นอกจากนี้	บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของพนักงาน	โดยให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�างานที่ดี	

	 บรษิทัยอมรบัและให้ความส�าคญักับความหลากหลายของพนกังาน	บรษิทัยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาค	การว่าจ้างและการ
เลือ่นต�าแหน่งพนกังานกระท�าไปตามความประสงค์ทางธุรกิจของบรษิทั	ต�าแหน่งงานท่ีบรษิทัเห็นควรให้มแีละคุณสมบตัขิองแต่ละ
บุคคล	โดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ	สัญชาติ	สีผิว	ความเชื่อทางศาสนา	เพศ	อายุ	สถานภาพสมรสหรือสถานะอื่นใดที่กฎหมายคุ้มครอง
ไว้	บรษิทัจะไม่ว่าจ้างผูท่ี้มอีายุต�า่กว่าเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนด	นอกจากน้ีบรษิทัจะไม่ใช้แรงงานท่ีไม่สมคัรใจหรอืแรงงานผดิกฎหมาย
เป็นอันขาด

	 บริษัทจัดให้มีการอบรมอยู่เสมอ	เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานใหม่ๆ	สอดคล้องกับธุรกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	ต�าแหน่งงานแต่ละหน้าที่ล้วนแต่เปิดกว้างพร้อมให้พนักงาน

ทุกคนเติบโตได้เต็มที่ตามศักยภาพของตน

	 ในปี	2559	บรษิทัได้จดัอบรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและพัฒนาทักษะการท�างานกว่า	134	หลกัสตูร	มจี�านวนผูเ้ข้าอบรมรวมท้ังสิน้	
599	คน	จากทั้งหมด	731	คน	โดยพนักงานได้รับการอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	6	ชั่วโมง/คน/ปี

หลักสูตรการอบรมส�าหรับปี	2559

	 1.	 การพัฒนาทักษะความเป็นผู้น�า	(Leadership	Skills)		 	 	 จ�านวน	24	หลักสูตร
	 2.	 การพัฒนาทักษะทั่วไป	(General	Skills)		 	 	 	 จ�านวน	73	หลักสูตร
	 3.	 การพัฒนาทักษะตามสายงาน	(Functional	Skills)		 	 	 จ�านวน	33	หลักสูตร
	 4.	 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร	(Build	Culture	&	Enhance	Engagement)		 จ�านวน		4	หลักสูตร		

	 นโยบายด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคลของบรษิทัสอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบงัคบัของกฎหมาย	บรษิทั	ถือเป็นความ
รับผิดชอบที่จะต้องดูแลให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานของตน

	 บริษัทมีนโยบายดูแลให้สภาพแวดล้อมในการท�างานปราศจากการปฏิบัติด้วยอคติและการกีดกัน	รวมทั้งการคุกคามหรือ										
ล่วงละเมิดใดๆ	

	 พนักงานของบริษัททุกคนมีสิทธิในการร้องเรียน		ร้องทุกข์หรือรายงาน	เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิมนุษยชน		
การล่วงละเมดิหรอืคกุคาม	การกลัน่แกล้ง	หรอืการกระท�าทีไ่ม่เป็นธรรมทีเ่กิดขึน้กับตนเองและผูอ้ืน่	โดยแจ้งเรือ่งไปยังผูบ้งัคบับัญชา
หรือส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	บริษัทจะสืบสวนเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งทันที	และจะด�าเนินการจัดการและแก้ไขการกระท�า
อย่างทันท่วงที	บริษัทให้การรับรองว่าจะคุ้มครองบุคคลท่ีเป็นผู้รายงานอย่างเหมาะสม	ข้อมูลท่ีแจ้งมาจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ
และจะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่งานชื่อเสียงหรือการจ้างงาน	

 6. การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ

	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	โดยอ้างอิงจากหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน																				
ตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	โดยได้จดัท�า	“หลกัเกณฑ์การก�ากับดแูลกิจการตามหลกับรรษทัภิบาล”	เพ่ือ
เป็นแนวทางแก่คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานยึดเป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจ	มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	
ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์	ระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่ก่ียวข้อง	บรษิทัด�าเนินธุรกิจตามแนวทางท่ีผูถื้อหุน้เหน็ชอบ	ถูกต้องตามกฎหมาย	และเป็น
ไปตามข้อบงัคบับรษิทั	ภายใต้กรอบของจรยิธรรมทีด่	ีโดยมเีจตนารมณ์ร่วมกันท่ีจะก�ากับดแูลให้การด�าเนินงานของคณะผูบ้รหิารมี
ประสิทธิภาพ	ถูกต้องและเท่ียงธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	นอกจากน้ี	บริษัทยังก�าหนดให้มีจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ																	
เพือ่ให้ผู้บริหารและพนกังานถอืปฏบิัต	ิจรรยาบรรณนีก้�าหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรบัผดิชอบ	อันเปน็พืน้ฐานของอุดมการณ์
ของบริษัทซึ่งได้แก่		คุณภาพ	ความซื่อสัตย์สุจริต	การให้โอกาส	การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน	
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 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 บรษิทัให้ความเคารพสทิธิของผูถื้อหุน้ทกุกลุม่	ทกุราย	โดยสนบัสนุน	ส่งเสรมิ	และอ�านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้น
ได้รบัสทิธพ้ืินฐานตามกฎหมายและกฎเณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง	อาทเิช่น	สทิธใินการซือ้	ขาย	โอน	หลกัทรพัย์อย่างอสิระ	การได้รบั
ส่วนแบ่งผลก�าไร	การเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุ้น	และการแสดงความคดิเห็นในทีป่ระชมุอย่างอสิระ	โดยบรษิทัได้ให้สทิธิผูถื้อ
หุน้ในการเสนอวาระการประชุม	การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ	และการส่งค�าถามล่วงหน้า	ตามเกณฑ์
ที่บริษัทก�าหนด	โดยได้เผยแพร่รูปแบบ	วิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท	http://www.oceanglass.com/th/investor_info03.
html	ตลอดจนแจ้งข่าวให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	http://www.set.or.th/th/index.
html	

	 บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น	โดยบรษิทัได้คดัเลอืกสถานทีจ่ดัประชมุทีม่รีะบบ
ขนส่งมวลชนทีเ่ข้าถึงและเพียงพอเพ่ือให้ผูถื้อหุน้เข้าประชมุได้อย่างสะดวก	ในการประชมุบรษิทัด�าเนินการจดัประชมุโดย
ใช้วธีิการทีง่่ายไม่สลบัซบัซ้อนซึง่ผูถื้อหุน้มสีทิธิเข้าร่วมประชมุทุกคราวท่ีจดัข้ึน	โดยบรษิทัได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชมุพร้อม
เอกสารประกอบการประชมุล่วงหน้าก่อนวันประชมุตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนด	เอกสารดงักล่าวรวมถึงรายละเอยีดวาระการ
ประชุม	และความเห็นของคณะกรรมการในวาระต่างๆ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุม	

	 ผูถื้อหุ้นทกุคนมสีทิธิเข้าประชมุผูถื้อหุ้นเพ่ือลงคะแนนเสยีง	และหากเป็นความประสงค์ของผูถื้อหุ้นก็อาจจะมอบ
หมายให้ตวัแทนมาร่วมประชมุก็ได้	หรอือาจจะมอบสทิธิการเข้าร่วมการประชมุให้กรรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูแ้ทนและ
ลงคะแนนเสียงตามต้องการก็ได้	ส�าหรับการลงคะแนนเสียงให้ถือว่าแต่ละหุ้นเท่ากับคะแนนเสียงหน่ึงคะแนน	และหุ้น															
ทุกหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกัน	

	 ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้	2	ชั่วโมงก่อนถึงก�าหนดการประชุม	ประธานที่
ประชมุด�าเนนิการประชมุตามล�าดบัวาระทีแ่จ้งในหนงัสอืนัดประชมุ	และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ได้ซกัถามและแสดงความ
คิดเห็นเรื่องต่างๆ	ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่	นอกจากนั้นผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ�านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า	1	ใน	5	ของจ�านวน
หุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด	หรือ		ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	25	คน	ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า	1	ใน	10	ของจ�านวนหุ้นท่ี
จ�าหน่ายได้ทัง้หมด	จะเข้าชือ่กันท�าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรยีกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้	แต่
ต้องระบเุหตผุลในการทีข่อให้เรยีกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนังสอืดังกล่าวด้วย	บรษิทัจดัให้มกีารบนัทึกรายงานการประชมุ
ผู้ถือหุ้นที่ครบถ้วน	ถูกต้อง	และจัดเก็บบันทึกการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสอบทานและตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา	

	 ในปี	2559	บรษิทัได้รบัรางวัล	"Investors'	Choice	Awards"	จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย			ในโครงการ
ประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปีของบรษิทัจดทะเบยีนทีใ่ห้ความส�าคญัด้านการเปิดเผยข้อมลูและ
การให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	โดยบริษัทสามารถท�าคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม	100	
คะแนน	ต่อเนื่อง	4	ปี	

 (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 บรษิทัเคารพสทิธิของผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	ซึง่เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ท้ังน้ี	นอกจากการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามที่											
เปิดเผยในข้อ	(1)	สทิธิของผูถื้อหุน้	บรษิทัได้ก�าหนดแนวปฏิบตักิารใช้ข้อมลูภายในเพ่ือป้องกนัการแสวงหาประโยชน์จาก
ข้อมูลของบริษัทแก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์	และ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น

  2.1 แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน

	 คณะกรรมการได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	โดยก�าหนด
ให้เป็นส่วนหน่ึงในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และได้ส่ือสารให้ทุกคนในองค์กร	ถือปฏิบัติ	โดยกรรมการ														
ผู้บริหาร	เลขานุการบริษัท	พนักงานระดับผู้จัดการ	และบุคลากรทุกระดับในแผนกบัญชีและการเงินจะได้รับหนังสือ																		
แจ้งเตือนห้ามท�าธุรกรรมซื้อ-ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
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2.1.1	ห้ามซื้อ-ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา	7	วันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติส�าคัญ	จนถึงวันที่
ได้เผยแพร่มติต่อสาธารณชน	หรือ	วันที่คณะกรรมการมีมติในกรณีที่ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

2.1.2	ห้ามซื้อ-ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา	30	วัน	จนถึงวันที่เปิดเผยงบการเงินต่อต่อสาธารณชน

	 ท้ังนี้	กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ
บริษัท	และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตามมาตรา	59	และมาตรา	275	แห่งพระราชบัญญัต	ิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	ทัง้นี	้รวมถึงหลกัทรพัย์ทีคู่ส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะถือครองอยู่ด้วย
ตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	นอกจากน้ีกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน
หรือของบุคคลที่มีความเก่ียวข้องต่อบริษัท	ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือ																
บริษัทย่อย	ตามมาตรา	89/14	ของ	พรบ.หลักทรัพย์	ฯ

  2.2 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	จึงได้ก�าหนดแนวทางเพ่ือ
ป้องกันการกระท�าทีเ่ป็นหรอืมนัียว่าจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบรษิทัให้เป็นส่วนหน่ึงในจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกิจ	
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบอ�านาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจทบทวนและให้ความเห็นในรายการท่ี
เก่ียวข้องกัน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรือ่งราคาและเงือ่นไขการขายท่ีต้องเป็นไปอย่างยุตธิรรม	เมือ่กระท�าธุรกรรมกับบคุคล
ภายนอก	ทั้งนี้	รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจ�าปี

 (3) การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ																	
เพ่ือแสดงเจตจ�านงเรือ่งนี	้บรษิทัจงึมอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดระบบเพ่ือดแูลและพิทกัษ์ผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม	และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบที่ก�าหนดไว้	

	 จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทจัดท�าขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
และถือปฏิบัติ	รวมท้ังได้แจกจ่ายให้พนักงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ส่วนประเด็นอื่นๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	บริษัท
สื่อสารกับพนักงานทางจดหมายข่าวและเว็บไซต์ภายใน	(Intranet)	ท้ังน้ี	บริษัทได้มอบหมายให้แผนกบริหารทรัพยากร
บุคคลท�าหน้าท่ีดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาล	โดยรายงานผล
ต่อคณะกรรมการเป็นระยะๆ	เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทและหลักบรรษัทภิ
บาลอย่างเคร่งครัด

บริษัทก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลไว้ดังนี้

•	 ผูถื้อหุน้	บรษิทัมุง่มัน่ในการด�าเนนิธุรกิจอย่างสจุรติ	โดยค�านงึถึงการเจรญิเตบิโตและมผีลก�าไรในระยะยาว	เพ่ือสร้าง
เสริมมูลค่าสูงสุดให้บริษัทและผู้ถือหุ้น	

•	 ลูกค้า	บริษัทให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อความพึงพอใจของลูกค้า	ด้วยการเสนอสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพดีเย่ียม
ในระดับราคาที่เหมาะสม

•		 คู่ค้า	บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเง่ือนไขการค้า	รวมท้ังปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	โดยค�านึงถึงความเสมอภาค
และความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ	รวมถึงผลประโยชน์โดยสุจริตร่วมกัน	บริษัทได้จัดท�า	“หลักจรรยาบรรณส�าหรับ
ผู้ร่วมด�าเนินธุรกิจกับทางบริษัทโอเชียนกลาส	จ�ากัด	(มหาชน)”	เพื่อให้คู่ค้าลงนามก่อนการร่วมธุรกิจ	ทั้งนี้	หากคู่ค้า
ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณผู้ร่วมด�าเนินธุรกิจ	ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการด�าเนินการใดๆ	กับธุรกิจโดย
พิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

•		 คูแ่ข่งทางการค้า	บรษิทัยึดถือและปฏิบตัติามกรอบกตกิาการแข่งขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรบั	บรษิทัจะ
ไม่ใช้วิธีการที่ขัดกับจริยธรรมเพื่อเอาชนะหรือท�าลายคู่แข่ง	

	 บรษิทัเคารพต่อทรพัย์สนิทางปัญญา	โดยมุง่มัน่ท่ีจะปกป้องและคุ้มครองรกัษาทรพัย์สินทางปัญญาท่ีบรษิทัเป็น
เจ้าของให้พ้นจากการถูกละเมดิหรอืการถูกน�าไปใช้โดยไม่ได้รบัอนญุาต	อกีทัง้เคารพต่อสทิธิในทรพัย์สนิทางปัญญาของ
ผู้อื่น	โดยได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเร่ืองการจดทะเบียนสิทธิบัตรและลิขสิทธิเครื่องหมายการค้าไว้เป็นส่วนหน่ึงของคู่มือการ
ด�าเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์	(Product	Development	Procedure)	
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•		 เจ้าหนี้	บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กระท�าไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	

•		 พนกังาน	ด้วยบรษิทัตระหนักถึงความส�าคญัของพนักงานซึง่เป็นทรพัยากรทีม่ค่ีา	บรษิทัจงึได้ก�าหนดให้มจีรรยาบรรณ
ด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท	

 นโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนา	บรษิทัจดัให้มกีารอบรมอยู่เสมอ	เพ่ือให้พนกังานได้เพ่ิมพูนความรูแ้ละทักษะใน
การปฏิบัติงานใหม่ๆ	สอดคล้องกับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	โดยในแต่ละปี	พนักงานควรได้
รับการอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	6	ชั่วโมง/คน/ปี

 นโยบายคณุภาพ	อาชวีอนามยั	ความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม	บรษิทัได้พัฒนาระบบบรหิารคณุภาพ	ระบบการจดัการ
อาชวีอนามยั	ความปลอดภยัและระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม	รวมถึงการน�าแนวคิด	TQM	(Total	Quality	Management)	
มาใช้ในการบริหารธุรกิจของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพ	และได้ก�าหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
เพ่ือให้พนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	
2558	โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะต้องสื่อสารให้พนักงานทุกระดับในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครดั	พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานมสีทิธิเสนอความคดิเหน็ในการปรบัปรงุวิธีการท�างานและสภาพแวดล้อม
ในการท�างานสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ	

	 บรษิทัสนบัสนุนงบประมาณ	เทคโนโลยี	การพัฒนาความรูค้วามสามารถของทรพัยากรบคุคลโดยจดัให้มกิีจกรรมสอด
คล้อมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบบริหารคุณภาพ	ระบบการจัดการอาชีว-อนามัย	ความปลอดภัยและ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	อย่างเหมาะสม	เพียงพอ	ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	

	 บรษิทัได้น�าระบบการบรหิารงานและประเมนิผลทัว่ท้ังองค์กร	(Balance	Score	Card)	มาใช้เพ่ือก�าหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	โดยในปี	2559	บริษัทได้ก�าหนดเป้าหมายดังต่อไปนี้

	 นอกจากนี้	บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานที่ท�างานอย่างสม�่าเสมอ	โดยในปี	2559	มีอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุและหยุดงานจ�านวน	6	ครั้ง		

	 กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานที่ท�างานมีดังต่อไปนี้

1.	 จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง	1,000,000	ชั่วโมง

2.	 จัดฝึกอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นส�าหรับพนักงานให้กับพนักงานทุกคน

3.	 จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานทุกกะ

4.	 จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ในแต่ละพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง

5.	 จัดให้มีการฝึกซ้อมทีมดับเพลิงประจ�าบริษัทและประจ�าแต่ละกะ

6.	 จัดให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบอร์ดด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยในงานนิทรรศการสัปดาห์ความ
ปลอดภัย	

7.	 จัดให้มีการตรวจสุขภาพพื้นฐานและตามปัจจัยเสี่ยงในงาน	เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน

8.	 จัดสื่อประชาสัมพันธ์	รณรงค์ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยของพนักงาน

9.	 จดัให้มกิีจกรรม	Management	walk	ของระดับบรหิาร	เพ่ือเสนอแนะและสนับสนุนการปรบัปรงุด้านความปลอดภัย	
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

10.	 เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่แรงงานเข้าฝึกตรวจความปลอดภัยภายในพื้นที่บริษัท	

หน่วยงาน เป้าหมาย

ทุกหน่วยงาน ท�างานต่อเนื่องโดยไม่เกิดอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน

ทุกหน่วยงาน ให้พนักงานเข้ารับการอบรมสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ	60	
ให้พนักงานคัดแยกขยะของเสียแต่ละพื้นที่อย่างถูกต้อง	

ส่วนวิศวะกรรม ลดการใช้ไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ	LED	และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน			
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•		 สังคมและสิ่งแวดล้อม	บริษัทเป็นพลเมืองดีในสังคมท่ีบริษัทด�าเนินธุรกิจ	บริษัทถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบที	่
จะต้องดแูลและเคารพชมุชนท่ีพนักงานอาศยัอยู่	รวมทัง้สิง่แวดล้อมทีบ่รษิทัตัง้อยู่	บรษิทัส่งเสรมิและสนบัสนุนให้ชมุชน
และสังคมมีสุขอนามัยท่ีดี	บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะดูแลเรื่องการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากร	โดยบริหารของเสียให้มีน้อย
ท่ีสุด	มีแผนการน�าวัสดุกลับมาใช้ใหม่	ใช้ซ�้าและป้องกันมลพิษ	บริษัทด�าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่กฎหมายก�าหนดไว้

	 ทั้งนี้	บริษัทมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐาน	ISO14001	ซึ่งจะมีการตรวจสอบ	(ISO	Internal	
Audit)	เป็นประจ�าปีละ	2	ครั้ง	

     (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 บริษัทมีแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ	โดยการเปิดเผยข้อมูลจะต้องด�าเนินการด้วยความโปร่งใส	
ตรวจสอบได้	มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอและเท่าเทยีมกันแก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย	โดยกรรมการผูจ้ดัการ	เป็น
ผู้มีอ�านาจในการเปิดเผยข้อมูล	พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	ตามเกณฑ์ที่
ก�าหนด	

	 นอกจากนี	้บรษิทัได้ปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีดี่ในการเปิดเผยข้อมลู	โดยดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลู
บรษิทับนเว็บไซต์ของบรษิทั	อาทเิช่น	หนงัสือบรคิณห์สนธิ	ข้อบงัคับ	หนังสือรบัรอง	รวมถึงโครงสร้างองค์กร	และโครงสร้าง
การถือหุ้นในบริษัทย่อย	

	 ท้ังนี้	 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล	บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations)			
เพ่ือเป็นตัวแทนบริษัทในการให้ข้อมูลแก่	 ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	โดยสามารถส่งค�าถามผ่านทาง																		
email	:	ir@oceanglass.com

 (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 บรษิทัแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน	และได้ก�าหนด
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ในหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท	โดยคณะ
กรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	กรรมการแต่ละคนถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นท้ังหมดและต้องด�ารงความ
เป็นอิสระในการก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวง

	 คณะกรรมการมหีน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายและทศิทางการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัให้อยู่ภายใต้ความเสีย่งใน
ระดับทีส่ามารถบรหิารจดัการได้	คณะกรรมการอาจมอบหมายหน้าท่ีและความรบัผดิชอบในการบรหิารงานต่อไปยังคณะ
ผู้บริหารของบริษัท	

	 ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง	และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	นอกจากนี	้คณะกรรมการได้ก�าหนดให้การไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบรษิทัอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	

5.1 ประธานกรรมการ 

บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจนโดยมิให้เป็น
บุคคลเดียวกัน	ทั้งนี้	 เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีการก�าหนดนโยบายและการก�ากับดูแลกิจการออกจากหน้าที่การ
บริหารงานประจ�า	โดยประธานกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ต่อไปนี้

	 	 ก)	เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

	 	 ข)	เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	

	 	 ค)	เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ	ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน	

	 	 ง)	เป็นผู้รับผิดชอบและรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ



Annual Report 2016
OCEAN GLASS  PUBLIC COMPANY LIMITED

34

5.2 คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจหน้าที	่ดแูลและจดัการให้การด�าเนินการของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์	
และข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพ้ืนฐานของหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี	รวมท้ังก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ	นโยบาย	และทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้
ความเสี่ยงในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้	นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของคณะผู้บริหาร	
ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยทุธ์	และนโยบายหลกัๆ	ของบรษิทั	รวมทัง้ก�าหนดให้มรีะบบการควบคุมภายใน
ซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ
ด�าเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและโปร่งใส	กระท�าเพ่ือผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด	ตามหลัก
บรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ	และผู้ถือหุ้นในระยะยาว	

5.3 อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติเรื่องต่างๆ	ตามขอบเขตที่ก�าหนดโดยกฎหมาย	กฎเกณฑ์	ข้อบังคับของบริษัท	
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงการทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์	แผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปี	
และแผนธุรกิจระยะ	5	ปี	และนโยบายหลักๆ	ของบริษัท		

5.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	5	คน	โดยกรรมการอย่างน้อยจ�านวน	1	ใน	3	ต้องเป็นกรรมการ
อิสระและไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท	ทั้งน้ี	เพ่ือถ่วงดุลอ�านาจระหว่างงานตรวจสอบและงานบริหารจัดการบริษัทมี
กรรมการอสิระทัง้สิน้จ�านวน	5	ท่าน	ซึง่มากกว่าก่ึงหนึง่ของกรรมการท้ังคณะ	ท�าให้เกดิการถ่วงดลุกนัอย่างเหมาะสม	
ซึ่งประกอบด้วย

1.	นายวรกานต์	ชูโต		 	 	 กรรมการอิสระ

2.	นายชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์		 	 กรรมการอิสระ	

3.	นายธัชพล	โปษยานนท์		 	 กรรมการอิสระ

4.	นายชัยประนิน	วิสุทธิผล	 	 กรรมการอิสระ

5.	นายแมทธิว	กิจโอธาน		 	 กรรมการอิสระ

5.5 วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

1.	 ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งตามวาระ	เป็นอัตราส่วน	1	ใน	3	หรือ
ใกล้เคยีง	1	ใน	3	มากทีส่ดุ	อนึง่	ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นสามารถเลอืกกรรมการท่ีออกตามวาระน้ัน	ให้เข้ามาด�ารงต�าแหน่ง
ใหม่ได้

2.	นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อตาย	ลาออก	ขาดคุณสมบัติ	มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก	หรือมีค�าสั่งศาลให้ออกจากต�าแหน่ง

3.	กรรมการทีต้่องการลาออกจากต�าแหน่งต้องย่ืนใบลาออกต่อบรษิทั	การลาออกมผีลนบัแต่วันท่ีบรษิทัได้รบัใบลาออก

4.	กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คณุสมบตัเิหมาะสมและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฏหมายและข้อบงัคับของบรษิทั	เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมกรรมการคราวถัดไป	เว้นเสียแต่ว่าวาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า	2	เดือน	มติการเลือกต้ังกรรมการใน
กรณีน้ี	จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนกรรมการทีเ่หลอือยู่	บคุคลทีเ่ข้าเป็นกรรมการ
แทนดังกล่าว	จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนด�ารงต�าแหน่งแทน

	 ทั้งน้ี	เพ่ือให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเพียงพอ	กรรมการแต่ละท่านด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกินจ�านวน	5	แห่ง	

5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือให้มั่นใจว่า	คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	คณะกรรมการจึงก�าหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองปีละ	1	ครั้ง	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
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พิจารณา	ทบทวน	แบบประเมินดังกล่าว	และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบ	โดยผล
การประเมนิ	ข้อเสนอแนะต่างๆ	จะน�ามาพิจารณาใช้ปฏบิตัใิห้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการด�าเนนิธุรกิจต่อไป	ทัง้น้ี	
การประเมินแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักดังนี้

1.	การก�าหนดกลยุทธ์	และวางแผนธุรกิจ		

2.	การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

3.	การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.	การติดตามรายงานทางการเงินและการด�าเนินงาน

5.	การประชุมคณะกรรมการ

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี	โดยใช้หลัก
เกณฑ์ในการประเมนิทีเ่ชือ่มโยงกับความส�าเรจ็ของบรษิทัตามแผนกลยุทธ์	โดยหลกัเกณฑ์ในการประเมนิแบ่งเป็น	4	
หัวข้อดังต่อไปนี้

1.	การก�าหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบ	(Purpose	and	Design)

2.	การวางแผนกลยุทธ์	(Strategic	Planning)

3.	ผลงานการบริหารงบประมาณ	(Performance	Budgeting)

4.	การบริหารจัดการ	(Management)

5.8 การพัฒนากรรมการ

บรษิทัสนับสนนุให้มกีารฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูค้วามสามารถในด้านต่างๆ	โดยกรรมการบรษิทัได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ในหลักสูตรส�าหรับกรรมการ	กรรมการชุดย่อย	และ
หลักสูตรเฉพาะพัฒนาต่อเนื่อง	

5.9 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือปฏิบัติงานและดูแลกิจการเฉพาะเรื่องด้านต่างๆ	ใน
นามของคณะกรรมการบริษัท	 ท้ังน้ี	 เพ่ือให้มั่นใจว่ากิจการของบริษัทเป็นไปโดยเท่ียงธรรม	มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลปัจจบุนัคณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งขึน้	2	ชดุ	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	โดยคณะกรรมการทั้ง		2	ชุด	ต้องรายงานผลการด�าเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอตามระยะเวลาที่ก�าหนด	

ทั้งน้ี	บริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องข้ึนอีกในอนาคต	ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม	เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

•		คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	4	ท่าน	มีหน้าท่ีสอบทานการด�าเนินกิจการ	เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดและกฎหมายของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	สอบทานให้
บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิภาพ	สอบทานรายงานการเงนิของบรษิทัเพ่ือให้มัน่ใจ
ว่าถูกจดัท�าโดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	รวมท้ังเสนอแต่งต้ังผูส้อบ
บัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	

	 โดยนายชชัวิน	เจรญิรชัต์ภาคย์	เป็นกรรมการตรวจสอบซึง่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท�าหน้าทีใ่นการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	4	ท่านดังราย
นามต่อไปนี้
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	 	 1.	นายวรกานต์	ชูโต		 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 2.	นายชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์		 กรรมการตรวจสอบ

	 	 3.	นายธัชพล	โปษยานนท์		 	 กรรมการตรวจสอบ

	 	 4.	นายชัยประนิน	วิสุทธิผล	 	 กรรมการตรวจสอบ

 วาระการด�ารงต�าแหน่ง5

	 กรรมการตรวจสอบจะด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท	โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้อกีก็ได้	ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	
ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผล	เมื่อกรรมการตรวจสอบมีจ�านวนหรือองค์
ประกอบไม่ครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้	ให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	พิจารณาแต่งต้ังบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวนและองค์
ประกอบครบถ้วนโดยเร็วแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน	3	เดือน	ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ
อืน่	นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้บคุคลท่ีได้รบัแต่งต้ังเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�าแหน่งได้เท่ากับ
วาระของการเป็นกรรมการบริษัทของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่

•	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	3	ท่าน	โดยมกีรรมการอสิระ	1	ท่านด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	มหีน้าท่ีเสนอคณะกรรมการในการสรรหาและคดัเลอืกบคุคลท่ีเหมาะสมและสมควรได้
รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท	เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการบริษัท	และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้
พิจารณา	และก�าหนดหลักเกณฑ์	และทบทวนหลักการ	รวมทั้งดูแลจัดท�านโยบายและรูปแบบ	ของการพิจารณา
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรม	และสมเหตุสมผลส�าหรับคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ
เฉพาะเรือ่งชดุต่าง	ๆ 	และกรรมการผูจ้ดัการ	โดยก�าหนดให้สอดคล้องกับหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการ	และค�านึงถึงผลการด�าเนินงานและสถานะทางการเงนิ	และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทด้วย

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท	มีจ�านวน		3	ท่าน	ดังนี้

	 	 1.	นายชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์		 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

	 	 2.	นายจักรี	ฉันท์เรืองวณิชย์	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 	 3.	นายนภัทร	อัสสกุล	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 วาระการด�ารงต�าแหน่ง

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จะครบก�าหนดตามวาระของการเป็น
กรรมการบรษิทั	อย่างไรก็ตามกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	หรอืคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนอาจได้รบัการถอดถอนโดยคณะกรรมการบรษิทัเมือ่ใดก็ได้	ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	ให้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบรษิทัพร้อมเหตุผล	
ในกรณีทีก่รรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบรษิทั	กรรมการผู้น้ันจะพ้นจากการ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในเวลาเดียวกัน	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งต้ัง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แทนต�าแหน่งที่ว่างลง

5.10 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพ่ือเข้ารบัการเสนอชือ่ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั	ซึง่จะต้องได้รบัการอนุมตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุ้น	หรอื	
ที่ประชุมคณะกรรมการแล้วแต่กรณี	

5	วาระการด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบได้แก้ไขตามมติคณะกรรมกรรมการบริษัทครั้งที่	2/2560	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2560
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นอกจากน้ี	คณะกรรมการก�าหนดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน	จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสม	ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคล	และน�าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

คุณสมบัติของการเป็นกรรมการ

1.	กรรมการจะต้องเป็นผูท้ีด่�ารงจรยิธรรมสงูสดุ	มคีวามซือ่สตัย์สจุรติ	มุง่มัน่	และปฏิบตัตินในกรอบของกฎหมาย	
ข้อก�าหนดของทางราชการและจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท

2.	กรรมการต้องไม่มคีวามขดัแย้งด้านผลประโยชน์อนัอาจมผีลต่อความสามารถในการให้ความเหน็ท่ีเป็นอสิระ	
หรือการท�าหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

3.	กรรมการควรมีประสบการณ์ด้านการบริหาร	หรืออย่างน้อยในระดับการก�าหนดนโยบายด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้านของธุรกิจ	หรอืในหน่วยงานราชการ	หรอืทางด้านการศกึษา	หรอืด้านเทคโนโลยี	หรอืทางวิทยาศาสตร์	
หรือทางด้านชุมชนและสังคม	

4.	กรรมการควรมคีวามรอบรูใ้นเรือ่งทัว่ไป	(ซึง่รวมถึงความรูใ้นการวางกลยุทธ์	สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	การเงนิ	
หลักบรรษัทภิบาลและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ)	 เก่ียวกับบริษัทมหาชนที่มีขนาดและขอบเขตการ
ด�าเนินงานที่ใกล้เคียงกับบริษัท	

5.	กรรมการควรมีความสามารถในการให้ค�าแนะน�าและความเห็นที่มีหลักการ

6.	นอกเหนอืจากการอทุศิตนเพือ่หน้าทีง่านประจ�าอย่างอืน่ๆของตนเองแล้ว	กรรมการควรมเีวลาเพียงพอในการ
ท�าหน้าที่	ซึ่งรวมถึงการเตรียมตัวในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	การประชุมกรรมการชุดย่อยที่ตนเป็น
กรรมการ	และการประชุมผู้ถือหุ้น

7.	กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน	72	ปี

8.	กรรมการควรมีความเป็นอิสระทางความคิดและการใช้วิจารณญาณ	รวมถึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือ
หุ้นในระยะยาว

9.	คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่หลากหลาย	เพื่อให้การท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บรษิทัได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์		
รวมท้ังหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพ่ือให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการด�าเนินงานของบริษัท
และเพื่อถ่วงดุลในการบริหาร	โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติโดยสรุปดังนี้

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท	บริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า	ผู้มีอ�านาจ
ควบคมุบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกัน	หรอืนติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง

3.	 ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางสายโลหิต	หรอืโดยการจดทะเบยีนในลักษณะท่ีเป็นบดิามารดา	คู่สมรส	พ่ีน้อง	และบตุร	
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร	กับผูบ้รหิาร	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

5.	 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูถื้อหุน้ซึง่
เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้



Annual Report 2016
OCEAN GLASS  PUBLIC COMPANY LIMITED

38

5.11 การแต่งตัง้กรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.	การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกระท�าโดยมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปนี้

2.1		 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถืออยู่	โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

2.2		 ผูถื้อหุ้นมสีทิธิเสนอบคุคลหนึง่หรอืหลายคนเพ่ือเป็นกรรมการ	แต่จ�านวนบคุคลท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนเสนอ
ต้องไม่เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2.3		 ในกรณีผูถื้อหุน้ใช้สทิธิเสนอบคุคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ	ผู้ถือหุ้นมสิีทธิลงคะแนนเสียงให้แต่ละ
บคุคลได้เท่ากับจ�านวนคะแนนเสียงท่ีตนมอียู่	ท้ังน้ีจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ได้รบัเสนอชือ่รายอืน่มไิด้

2.4		 บคุคลทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดไป			มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน
กรรมการท่ีจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้น้ัน	ให้ประธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าดเพ่ือให้ได้จ�านวนกรรมการ
เท่าที่พึงเลือกในคราวนั้น

5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

บรษิทัจดัให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ทุกท่าน	ซึง่กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารจะร่วมกันบรรยายสรปุลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	รวมถึงกลยุทธ์และแผนธุรกิจให้ทราบเพ่ือให้กรรมการใหม่ได้รับข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที	่โดยเลขานุการบรษิทัจะเป็นผูจ้ดัเตรยีมเอกสารเก่ียวกับบรษิทั	คูม่อืกรรมการ	หลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	และก�าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการทั้งปี	นอกจากนี้	บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการใหม่	เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการและหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอีกด้วย

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 การแต่งตัง้บคุคลเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยจะต้องได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้	โดยบคุคลทีไ่ด้รบัแต่งตัง้
มีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและมีขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการเกี่ยวโยง	นอกจากนี้	จะต้องก�ากับดูแล
ให้มีการจัดเก็บข้อมูล	และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื่อจัดท�างบการเงินรวมได้ทันตามระยะเวลาที่
กฎหมายก�าหนด

	 ปัจจุบันนี้	บริษัทไม่มีบริษัทร่วมแต่อย่างใด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 การใช้ขอ้มูลภายในเพื่อซื้อขายหรอืเพือ่โน้มน้าวการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์	เปน็การฝา่ฝืนกฎหมาย
และระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ขั้นรุนแรง	และเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบการท�างานของบริษัท

	 ตวัอย่างของข้อมลูภายในได้แก่	ข้อมลูทางการเงนิทีบ่รษิทัยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	แผนการควบรวมหรอืเข้าครอบครอง
กิจการ		การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้		ข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่	แผนการตลาด	สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง	และแผนการผลิต	
ข้อมลูภายในถือเป็นสิง่ส�าคญัเมือ่สามารถน�าไปใช้เป็นประโยชน์ในการชกัจงูให้เกิดการซือ้	การถือครองหรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั

	 บรษิทัห้ามมใิห้พนักงานและกรรมการใช้เนือ้หาของข้อมลูภายในเพ่ือซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั	รวมทัง้ห้ามน�าข้อมลูเก่ียวกับ
บริษัทอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	เช่น	ผู้ผลิตของบริษัท	ไปใช้ประโยชน์	และห้ามเผยแพร่เนื้อหาของข้อมูลภายในหรือแนะเป็นนัยต่อ
บุคคลใดก็ตามที่อาจกระท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

	 กรรมการและผูบ้รหิารต้องด�าเนนิการเพ่ือให้แน่ใจว่า		ข้อมลูทียั่งไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน		ซึง่เป็นข้อมลูท่ีอาจมผีลทีส่�าคญั
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญของราคา		หรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท	ต้องไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นท่ีอาจมีอิทธิพลใน
การเข้าจองซื้อ	ซื้อหรือขายหุ้นน้ันๆ	นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตลอดจนคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ																		
ต้องรายงานการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัตามข้อก�าหนด		และบรษิทัต้องรายงานการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์นัน้	ในการประชมุ
กรรมการบรษิทัท่ีจดัขึน้เป็นประจ�าทกุเดอืน	อน่ึงกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัมหีน้าทีจ่ดัท�ารายงานการมส่ีวนได้เสยีครัง้แรกและ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจัดส่งให้เลขานุการบริษัทลงนามและเก็บรักษา	เพื่อให้บริษัทใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการท�ารายการ
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ต่างๆ	ที่เก่ียวโยงกัน	ทั้งนี้	 เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
เคลื่อนไหวของราคาซ้ือขายหลักทรัพย์	โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดแนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ														
ผู้บริหาร	เลขานุการบริษัท	พนักงานระดับผู้จัดการ	และบุคลากรทุกระดับในแผนกบัญชีและการเงิน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัช	ีนายประสทิธ์ิ		เย่ืองศรกุีล	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขท่ี	4174	หรอื	นางสาววราภรณ์	
วรธิติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	4474	หรือนายวิเชียร	กิ่งมนตรี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	3977	จากบริษัท	ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด	ส�าหรับปี	2559	เป็นจ�านวนเงินรวม	1,500,000	บาท	ทั้งนี้	ค่าตอบแทนดังกล่าว	ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เรียกเก็บเท่าที่จ�าเป็น	เช่น	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	เป็นต้น

	 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ	และได้ผ่านการรับรองจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) ค่าบริการอื่น 

-ไม่มี-

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

- การก�ากับดแูลกิจการท่ีด	ีคณะกรรมการมไิด้แต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	(CG	Committee)	เพ่ิมเติม	เนือ่งจาก
คณะกรรมการเป็นผูก้�ากับดแูลการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์การก�ากับดแูลกิจการตามหลกับรรษทัภบิาลของบรษิทั	ซึง่หาก
มีการแก้ไขปรับปรุงจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการทุกครั้ง	นอกจากน้ี	บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส�ารวจการ
ก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นประจ�าทุกปี	โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานผลการส�ารวจต่อ
คณะกรรมการเพื่อทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติให้เหมาะสม

- การบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการให้ความส�าคัญกับการบริหารความเส่ียง	โดยก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูก้�าหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งและผูบ้รหิารเป็นผูป้ระเมนิความเสีย่งในสายงานของตนพร้อมท้ังวางแผนบรหิาร
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 บรษิทั	โอเชยีนกลาส	จ�ากดั	(มหาชน)	มุง่มัน่ด�าเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในจรยิธรรมเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ทุกฝ่าย	จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจก�าหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบอันเป็นพ้ืนฐานอุดมการณ์ซึ่งโอเชียนกลาส
ยึดปฏิบัติจนเป็นเสมือนวัฒนธรรมของบริษัท	ด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	ค�านึงถึงผลกระ
ทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตเป็นส�าคัญ	บริษัทจึงได้สร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีแนวปฏิบัติ
สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 ในปี		2559	บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	เมื่อวันที่	9	กุมภาพันธ์	2559	และ
ได้รับประกาศนียบัตร	ESG	100	ประจ�าปี	2559	จากสถาบันไทยพัฒน์	ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการด�าเนินงานโดดเด่น
ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมมาภิบาล

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

	 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ส�าหรับบุคคลากรของบริษัทอันเป็นพ้ืนฐานอุดมการณ์ของบริษัท	คณะ
กรรมการจึงก�าหนดให้จัดท�าจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจไว้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน	ครอบคลุมเรื่องความซ่ือสัตย	์
สุจริต	และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	และกฎหมายอย่างเคร่งครัด		จรรยาบรรณนี้ก�าหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับ
ผิดชอบอันเป็นพ้ืนฐานของอุดมการณ์ของบริษัท	อุดมการณ์ทั้งสี่ข้อ	ได้แก่	1)	การสร้างสรรค์คุณภาพ	2)	ความซื่อสัตย์
สุจริต	3)	การให้โอกาส	4)	การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน	
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 การต่อต้านการทุจริต

	 ด้วยคณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	ตลอดจนส่งเสริม	และ
สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์เข้าเป็นหนึง่ในแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่	(Private	Sector	Collec-
tive	Action	Coalition	against	Corruption)	เมือ่วันท่ี	16	มกราคม	2558	และได้ก�าหนดให้จดัท�านโยบายการต่อต้านทุจรติ	
คอร์รปัชัน่	สอดคล้องตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทั	(Corporate	Gov-
ernance	and	Business	Code	of	Conduct)	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคลากรทุกระดับในบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต	และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต	คอร์รัปชั่น	จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	และจากการ
ปฏิบัติงานภายใน	ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทสื่อสารนโยบายนี้แก่บุคคลทั่วไปให้ทราบโดยทั่วกัน	

	 นอกจากนี	้บรษิทัได้ย่ืนแบบประเมนิตนเองเพ่ือขอรบัการรบัรองฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต	ต่อเลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	เมื่อวันที	่
22	พฤศจิกายน	2559

	 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน	และการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต	โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
สามารถรายงานเก่ียวกับความผิดปกติในการด�าเนินธุรกิจ	อาทิ	การด�าเนินธุรกรรมทางการเงิน	การควบคุมภายในด้าน
ต่างๆ	อาทิเช่น	ด้านสินค้า	วัตถุดิบ	หรือเหตุสงสัยอันอาจจะก่อให้เกิดการทุจริต	ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้		โดยบริษัทจะจัด
ตัง้คณะท�างานเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	แก้ไขปรบัปรงุ	ตดิตามประเมนิผล	ป้องกันความเสีย่ง	และรายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการบริษัท

 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

•  ช่องทางที่	1	:	เว็บไซต์บริษัท	/	จดหมายอิเลคโทรนิกส์

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

	 -	complaints@oceanglass.com

•  ช่องทางที่	2	:	จดหมายไปรษณีย์

	 คณะกรรมการตรวจสอบ		หรือ	เลขานุการบริษัท

	 78/88-91	ชั้น	38	อาคารโอเชียนทาวเวอร์	2	

	 ถนนสุขุมวิท	19	(ซอยวัฒนา)	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110

•  ช่องทางที่	3	:	กล่องรับข้อร้องเรียน	และการให้เบาะแส	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

	 เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส	บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ	ท่ีอยู่	หรือข้อมูลใด	ๆ	ท่ีสามารถระบุ
ตัวผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสได้	บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ	โดยจ�ากัดเฉพาะบุคคลผู้รับผิดชอบ
ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจรงิเท่าน้ันท่ีจะเข้าถึงข้อมลูได้	โดยผูท่ี้ได้รบัข้อมลูจากการปฏบิตัหิน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง	มหีน้า
ที่เก็บรักษาข้อมูล	เอกสารหลักฐานท้ังหมดไว้เป็นความลับ	ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง	เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้น

 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 บรษิทัเชือ่ถือในหลกัการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน	บรษิทัมนีโยบายให้โอกาสพนักงานทุกคนพัฒนาทกัษะและ
แสวงหาความรู้เพิ่มขึ้น	มีโอกาสโยกย้าย	เลื่อนต�าแหน่ง	เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน	โดยมีการพิจารณาประเมิน
ผลและให้ผลตอบแทนอย่างยตุิธรรมสอดคล้องกบัแนวโน้มและสภาพตลาดงาน	บริษัทจัดให้มีการอบรมอยู่เสมอ	เพื่อให้
พนักงานได้เพ่ิมพูนความรูแ้ละทกัษะในการปฏบิติังานใหม่ๆ	ต�าแหน่งงานแต่ละหน้าท่ีล้วนแต่เปิดกว้างพร้อมให้พนักงาน
ทุกคนเติบโตได้เต็มที่ตามศักยภาพของตน	บริษัทดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการท�างาน	มีสถานที่ท�างานท่ีถูก
สขุลกัษณะ	นอกจากน้ีบรษิทัได้จดัให้มแีผนงานด้านสวัสดกิารต่างๆ	รวมถึงการจดัให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพี	การแข่งขนั
กีฬา	การฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรและทนุการศกึษา	อนัเป็นผลให้บรษิทั				ผ่านการรบัรองมาตรฐานแรงงาน
จากกรมแรงงาน
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 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

	 บรษิทัยอมรบัและให้ความส�าคัญกับความหลากหลายของพนักงานและยึดมัน่ในหลักความเสมอภาคการว่าจ้าง
และการเลื่อนต�าแหน่งพนักงานกระท�าไปตามเป้าประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท	ต�าแหน่งงานท่ีบริษัทเห็นควรให้มีและ
คุณสมบัติของแต่ละบุคคล	โดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ	สัญชาติ	สีผิว	ความเชื่อทางศาสนา	เพศ	อายุ	สถานะการสมรสหรือ
สถานะอื่นใดที่กฎหมายคุ้มครองไว้	บริษัทจะไม่ว่าจ้างผู้ที่มีอายุต�่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	บริษัทจะไม่ใช้แรงงานที่
ไม่สมคัรใจหรอืแรงงานผดิกฎหมาย	นอกจากน้ี	บรษิทัมนีโยบายดแูลให้สภาพแวดล้อมในการท�างานปราศจากการปฏิบตัิ
ด้วยอคติและการกีดกัน	รวมทั้งการคุกคามหรือล่วงละเมิดใดๆ	

	 พนักงานของบริษัททุกคนมีสิทธิในการร้องเรียน		ร้องทุกข์หรือรายงานเก่ียวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือ
สิทธิมนุษยชน		การล่วงละเมิดหรือคุกคาม	การกลั่นแกล้ง	หรือการกระท�าที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเองและผู้อื่น	โดย
แจ้งเรือ่งไปยังผูบ้งัคบับญัชาหรอืส�านกังานบรหิารทรพัยากรบคุคล	บรษิทัจะสืบสวนเหตุการณ์ท่ีได้รบัแจ้งทันที	และด�าเนนิ
การแก้ไขอย่างทันท่วงที	บริษัทรับรองเรื่องการคุ้มครองบุคคลท่ีเป็นผู้รายงานเรื่องอย่างเหมาะสม	ข้อมูลท่ีแจ้งมาจะถูก
รักษาไว้เป็นความลับ	

 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นเวลากว่า	30	ปี	บริษัทยึดมั่นและถือเป็นนโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและ
ปลอดภัยในการใช้งาน	โดยสนับสนุนให้พนกังานทกุคนในทุกระดบัถือปฏิบตัติามมาตรฐานคณุภาพ	ISO	9001:2008	เพ่ือ
สร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการ

 5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

	 ด้วยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม	โดยค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจาก
กระบวนการผลิตเป็นส�าคัญ	บริษัทจึงได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ดังต่อไปน้ี	เพ่ือให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมให้น้อยที่สุด	

•  ลดมลภาวะในอากาศและสิ่งปฏิกูลในทุกกระบวนการผลิต

•  การด�าเนินโครงการระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลาง

•  การจัดท�าระบบแยกน�้ามันออกจากน�้าและน�าน�้ากลับไปใช้ในการบวนการผลิต

•  การน�าเศษแก้วกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในการะบวนการผลิต

•  การจัดแยกการทิ้งขยะแต่ละประเภท

•  การมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยส�าหรับพนักงานในสถานประกอบการของบริษัท

•  การน�าเอาระบบมาตรฐานอาชีวอนามัย	และความปลอดภัย	OHSAS	18001:2007	และมอก.	18001:2554		มา
ปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กร

•  การจดัอบรมให้ความรูส้�าหรบัพนกังานในโครงการ	“Six	Sigma	Program”	เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในกระบวนการผลติ	

•  ในปี	2559	บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ดังต่อไปนี้	เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1.	 กิจกรรมปลกูป่าชายเลน	ณ	สถานตากอากาศบางป	ูกับนคิมอตุสาหกรรม	บางปู

2.	 เข้าร่วมประกวด	CSR	โครงการธงขาวดาวเขียว	โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน	โรงงานข้างเคียงและการนิคม
อตุสาหกรรม	บางป	ูเข้าตรวจตามข้อก�าหนด	ธงขาวดาวเขียว	เพ่ือมัน่ใจว่าบรษิทัได้มรีะบบธรรมาภบิาลด้าน
แรงงานและระบบการจดัการด้านความปลอดภัย	สิง่แวดล้อมทีด่	ีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชมุชนข้างเคยีง		

3.	 บรษิทัได้ขอการรบัรองอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบัที	่3		ระบบสเีขยีว	(Green	System)	การบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม
อย่างเป็นระบบ	มกีารตดิตามประเมนิผลและทบทวนเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเน่ือง		

4.	 จดัฝึกอบรมสร้างความตระหนักด้านสิง่แวดล้อมให้กับพนกังานภายในบรษิทัและผูร้บัเหมาทีเ่ข้ามาปฏบิตังิาน
ภายในบรษิทั	เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ	

5.	 จดักิจกรรมการคัดแยกขยะในพ้ืนท่ีปฏิบตังิานภายในบรษิทัและตัง้เป็นตวัชีว้ดัการคดัแยกขยะของแผนกต่างๆ
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6.	 โครงการอนุรกัษ์พลงังาน	เปลีย่น	Fluorescent	Tube	เป็นหลอดประหยัดไฟและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	Light	
Emitting	Diode	(LED)		

7.	 จดัให้มกีารตรวจวัดวิเคราะห์คณุภาพอากาศ	คณุภาพน�า้เสยีและกากของเสยี	เพ่ือควบคมุให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กฎหมายและข้อก�าหนดอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	

 6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

	 ในปี	2559	ผูบ้รหิาร	และตวัแทนพนักงานได้จดักิจกรรม	“ส่งมอบความสขุให้น้องๆ	ผูด้้อยโอกาส”		ให้แก่นักเรยีน		
โรงเรียนวัดโคธาราม		คลองด่าน		จังหวัด	สมุทรปราการ		เมื่อวันเสาร์ที่		25	มิถุนายน	2559	โดยได้รวบรวมงบประมาณ
จากกิจกรรม	บริจาคของมือสองและน�ามาขาย	อีกส่วนหน่ึงได้รับจากการร่วมกันบริจาคเงินของตนเอง	เพ่ือเป็นทุน																					
การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนรวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนด้วย	

	 นอกจากน้ี	บริษัทได้จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานเป็นประจ�าทุกปี	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงานและเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ	ได้รับการศึกษาอย่างต่อ
เนื่องอันจะน�ามาซึ่งการเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต	โดยเมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2559		มีบุตรพนักงานที่ผ่านหลัก
เกณฑ์เข้ารับทุนการศึกษาตามที่บริษัทก�าหนดจ�านวน	29	คน	คิดเป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนทั้งสิ้น	179,000	บาท		

8.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

	 บรษิทัให้ความส�าคญัและมุง่เน้นให้บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในท่ีมปีระสทิธิภาพ	และเหมาะสมกับการด�าเนินงานในทกุ
ระดบัของการบริหารจัดการ		ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นกบับริษัท	รวมถงึเพือ่ป้องกันมิให้มีการใช้อ�านาจในทางทีม่ิ
ชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	

	 บริษัทก�าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและอ�านาจด�าเนินการของผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานไว้อย่างชัดเจน	คณะ
กรรมการได้ก�าหนดนโยบายการควบคุมภายในไว้ในหลักการการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักบรรษัทภิบาล	ซึ่งมีรายละเอียด
ครอบคลมุการควบคมุภายในด้านต่างๆ	เช่น	การควบคมุดแูลการใช้ทรพัย์สนิของบรษิทัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	การใช้ระบบสารสนเทศ	
การเข้าถึงและใช้ข้อมูลที่ส�าคัญด้านต่างๆ	เป็นต้น

	 สาระส�าคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน	มีดังนี้

1.	 จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระซึ่งเป็นบริษัทสากลมาท�าหน้าท่ีด�าเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพ	ความเพียงพอ	
ของระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ	ของบริษัท	ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อให้ความมั่นใจว่า	
การปฏิบัติงานหลักๆ	และรายงานทางการเงินท่ีส�าคัญของบริษัทได้ด�าเนินการไปในแนวทางท่ีบริษัทก�าหนดอย่างมี
ประสทิธิภาพ	ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทั	และมคีวามเสีย่งในระดับท่ียอมรบัและบรหิาร
จัดการได้		

2.	 คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีให้ความมัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนนิ
ธุรกิจในปัจจบุนั	ผลการตรวจประเมนิการควบคมุภายในแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั	และเปิดเผยรายละเอยีด
ดังปรากฏอยู่ในแบบรายงานฉบับนี้	

3.	 บริษัทจัดท�านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและก�าหนดกระบวนการปฏิบัติงานส�าหรับหน้าท่ีต่างๆ	ในบริษัท	รวมถึงจัด
ปฐมนเิทศและฝึกอบรมให้กับพนักงานเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอนัจะน�าไปสูก่ารปฏิบติังานอย่างมปีระสิทธิภาพ

4.	 บรษิทัตระหนักถึงความส�าคญัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลูในการให้ข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั	แม่นย�า	เพียง
พอและตรงตามก�าหนดเวลา	ส�าหรับคณะกรรมการและผู้บริหารใช้ตัดสินใจ	บริษัทจึงจัดให้มีระบบบัญชีและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

	 คณะกรรมการบรษิทั	ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน		4	ท่าน	เพ่ือช่วยงานของคณะ
กรรมการในการสอบทานและก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบรษิทัให้มกีารก�ากับดแูลท่ีดี	ตามแนวทางของคณะกรรมการก�ากับหลกั
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ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ซึง่รวมถงึการสอบทานงบการเงนิของบรษิทัให้มคีวามโปร่งใส	เชือ่
ถือได้และถูกต้องตามหลกัการและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ		ตลอดจนก�ากับดูแลบรษิทัให้ระบบการควบคมุและการตรวจ
สอบภายในมีประสิทธิภาพ	และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง	ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งและก�าหนดค่า
ตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมถึงเสนอคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน	ตลอดปีที่ผ่านมาคณะ
กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูลข่าวสาร	ตลอดจนได้รับความร่วมมืออย่างดี	ท้ังจาก			
ผู้บริหาร	และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

	 ในปี	2559	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	ผู้ตรวจสอบภายใน	และฝ่ายบริหารของบริษัทรวม	5		ครั้ง	
เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ส�าหรับงวดสามเดือน	หกเดือน	และเก้าเดือน	ส�าหรับปี	2559	รวมทั้งรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้		ยังได้พิจารณาอนุมัติ
แผนการตรวจสอบประจ�าปี	 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ	ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ	จากผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจ
สอบภายใน		เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบการก�ากับดูแลกิจการ	และการควบคุมภายในที่ดี	โดยการประชุมทุกครั้งมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยเป็นจ�านวน		3	ใน	4		ท่าน	และได้มกีารแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ	และได้รายงาน
การสอบทานในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เพื่อรับทราบเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนแล้ว

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเหน็ตามท่ีปรากฎในหวัข้อ	“รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ”	ได้ให้ความเหน็ว่า
บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธิภาพเพียงพอในการด�าเนนิธุรกิจ	และไม่พบประเดน็ปัญหาหรอืข้อบกพร่องของการด�าเนนิ
งานทีเ่ป็นสาระส�าคัญ	นอกจากน้ี	ในปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบรษิทัโอเชยีนกลาส	จ�ากัด	(มหาชน)	
รวมทัง้รายงานทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้อง	ส�าหรบัปีสิน้สดุ	ณ	วนัท่ี	31	ธันวาคม	2559	และให้ความเหน็ชอบต่องบการเงนิดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-	ไม่มี	

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

	 ในปี	2560	บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก	คือ	บริษัท	อีวาย	คอร์ปอเรท	เซอร์วิส	จ�ากัด	โดยมีนางสาวพิมวดี	
พันธุมโกมล	ท�าหน้าที่หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในในอุตสาหกรรม	ที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท	มาเป็นระยะเวลากว่า	15	ปี	และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของบริษัท	จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ	

(2) หน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

	 -	ไม่มี	–

    9.รายการระหว่างกัน

	 รายการระหว่างกัน	หมายถึง	รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย	หรือสามารถ
ควบคมุบรษิทัและบรษิทัย่อย	ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	หรอืมอีทิธิพลอย่างเป็นสาระส�าคญัในการตัดสนิใจด้านการเงนิหรอืการด�าเนิน
งานของบริษัทและบริษัทย่อย

	 ในปี	2559	บริษัทมีรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	21	เรื่องรายการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

	 บริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูในการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน	รวมถึงการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปของรายการ
ที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย	ตลอดจนมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	
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ช่ือ – สกุล : นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

อายุ : อายุ	60	ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	
ปริญญาโท	สาขาบริหารอุตสาหกรรม	
	 				Georgia	Institute	of	Technology	สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	
	 				จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม	/	สัมมนา : CG	Forum	3/2015		“Risk	Oversight	:	High	Priority	Roles	Of	the	
Board”
	 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
Director	Certification	Program	(DCP	88/2007)	
	 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%) : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 19	เมษายน	พ.ศ.	2548

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 12	ปี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2556	-	ปจัจบุนั		กรรมการอสิระ	กรรมการตรวจสอบ	และประธาน					
																										คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง		
																										บมจ.	ลอ็กซเลย ์		ไวรเ์ลส

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: 2545-	ปจัจบุนั		ทีป่รึกษาอาวโุส		
บจ.	เอฟเอน็เอเชยี	แอดไวซอรี่

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

: ไมม่ี

ประสบการณ์การท�างาน : 2554-ม.ีค.	2557	 รองประธานกรรมการ	
																												บมจ.	โอเชยีนกลาส
2552-2554		 ประธานกรรมการ	
																												บจ.	สยามประกนัชวีติ

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมา

: ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: ไมม่ี

ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร 

ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร 
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ช่ือ – สกุล : นายกีรติ อัสสกุล

ต�าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อายุ : 58	ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท		สาขาวิศวกรรมเคมี	
	 University	of	Southern	California	สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมเคมี	
	 Queen’s	University	Ontario		แคนาดา

การอบรม	/	สัมมนา : Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC	2/2007)		
Director	Certification	Program	(DCP	27/2003)
	 สมาคมสง่เสร มิสถาบนักรรมการบร ษิทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%) : 9.731		(นับรวมคู่สมรส)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 13	สิงหาคม	2536

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 24	ปี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2553	-	ปัจจุบัน					กรรมการอิสระ	
	 														ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
			 														บมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: 2538	–	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ		
	 														บมจ.	ไทยสมุทรประกันชีวิต

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน : เม.ย.	2557-	ก.ย.	2559		 กรรมการผู้จัดการ
2543	-	มี.ค.	2557																ประธานกรรมการ		
2550	-	2552		 														กรรมการผู้จัดการ	
																																										บมจ.	โอเชียนกลาส

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมา

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: ญาตกิรรมการ

1		ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559
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ช่ือ – สกุล : นายวรกานต์  ชูโต

ต�าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 63	ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์
		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%) : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 27	กุมภาพันธ์	2550																	

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 10	ปี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน : 2554	-	2555			 ที่ปรึกษา	กลุ่มเอสซีจี	เคมีคอล
2552	-	2554		 กรรมการผู้จัดการ	
	 	 บจ.	เอสซีจีเอ็กซพีเรียนซ์
2550	-	2551	 ผู้อ�านวยการส�านักงานผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ																									
																												จัดจ�าหน่าย		
																												บจ.	เอสซีจี	ดิสทริบิวชั่น

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมา

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: ไม่มี
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ช่ือ – สกุล : ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

ต�าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

อายุ : อายุ	56	ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก	สาขาการจัดการ	
ปริญญาโท	สาขาการจัดการ	
ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
	 Massachusetts	Institute	of	Technology	สหรัฐอเมริกา

การอบรม	/	สัมมนา : Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC	7/2008)	
Audit	Committee	Program	(ACP	19/2007)	
Director	Certification	Program	(DCP	88/2007)	
Director	Accreditation	Program	(DAP	52/2006)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%) : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 19	เมษายน	2548

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 12	ปี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2557	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการบริหาร	
	 															บมจ.อีสเทอร์นสตาร์	เรียลเอสเตท
2552	-	ปัจจุบัน		 	กรรรมการอิสระ	
	 															ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 															กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
	 															และกรรมการนโยบายและกลยุทธ์	
	 	 	บมจ.ไทยประกันภัย

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: 2541	-	ปัจจุบัน		 กรรมการผู้จัดการ
	 	 บจ.	เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน : กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเงินทุน	ศรีธนา	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมา

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: ไม่มี
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ช่ือ – สกุล : ดร. ธัชพล โปษยานนท์

ต�าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 51	ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก	สาขา	Engineering	Management	
ปริญญาโท	สาขา	Engineering	Management	
	 University	of	Missouri-Rolla		สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท	สาขา	Industrial	Management	
	 Central	Missouri	State	University		สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมเคมี	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม	/	สัมมนา : Director	Certification	Program	(DCP120/2009)	
Director	Accreditation	Program	(DAP	68/2008)
	 สมาคมสง่เสร มิสถาบนักรรมการบร ษิทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%) : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 22	กุมภาพันธ์	2548																				

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 12	ปี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: 2550	-	ปัจจุบัน			 กรรมการผู้จัดการ		
	 														บจ.	ซิสโก้	ซีสเต็มส์	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน : 2547	-	2550	 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ		
	 														บจ.ไมโครซอฟต์	(ประเทศไทย)

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมา

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: ไม่มี
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ช่ือ – สกุล : นายชัยประนิน  วิสุทธิผล

ต�าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 57	ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท	Advertising	
	 School	of	the	Art	Institute	of	Chicago	สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	ครุศาสตร์	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม	/	สัมมนา : Director	Certification	Program	(DCP	88/2007)
	 สมาคมสง่เสร มิสถาบนักรรมการบร ษิทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%) : ไม่มี

วนัท ี ่ไดร้บัการแตง่ต ั ง้เป น็กรรมการครั้งแรก : 23	มกราคม	2550																						

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 10	ปี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2558	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ
	 	 บมจ.	เวฟ	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: 2558	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ
	 	 บมจ.	อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ
2540	-	ปัจจุบัน			 ประธานกรรมการบริหาร		
	 	 บจ.	ทีบีดับบลิวเอ	(ประเทศไทย)
2534	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการบริหาร		
	 	 บจ.	พธู	(1969)
2534	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการบริหาร		
	 	 บจ.	ปาทุกา	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมา

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: ไม่มี

ช่ือ – สกุล : นายชัยประนิน  วิสุทธิผล

ต�าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 57	ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท	Advertising	
	 School	of	the	Art	Institute	of	Chicago	สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	ครุศาสตร์	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม	/	สัมมนา : Director	Certification	Program	(DCP	88/2007)
	 สมาคมสง่เสร มิสถาบนักรรมการบร ษิทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%) : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 23	มกราคม	2550																						

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 10	ปี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2558	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ
	 	 บมจ.	เวฟ	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: 2558	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ
	 	 บมจ.	อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ
2540	-	ปัจจุบัน			 ประธานกรรมการบริหาร		
	 	 บจ.	ทีบีดับบลิวเอ	(ประเทศไทย)
2534	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการบริหาร		
	 	 บจ.	พธู	(1969)
2534	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการบริหาร		
	 	 บจ.	ปาทุกา	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมา

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: ไม่มี
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ช่ือ – สกุล : นายแมทธิว กิจโอธาน

ต�าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

อายุ : 50	ปี

สัญชาติ ไทย

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

การอบรม	/	สัมมนา : Director	Certification	Program	(DCP	95/2007)
Director	Accreditation	Program	(DAP	57/2006)
			 สมาคมสง่เสร มิสถาบนักรรมการบร ษิทัไทย
หลกัส ตูรผ ูบ้ร หิารระดบัสงู	(วตท.ร ุน่ท ี 	่19)
	 สถาบนัว ทิยาการตลาดทนุ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%) : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 27	กุมภาพันธ์	2550												

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 10	ปี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2557	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	
	 	 บมจ.	ไทย	โซล่าร์	เอ็นเนอร์ยี่	
2556	–	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการบริษัท
	 	 กรรมการผู้จัดการ	
	 	 บมจ.เวฟ	เอ็นเตอร์เทนเมนท์
2550	–	ปัจจุบัน		 กรรมการ	
	 	 บมจ.	บีอีซี	เวิลด์	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: 2558	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บมจ.	อินเด็กซ์	ครีเอทีฟ	วิลเลจ

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน : 2556	–	2558		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.	

																												เดอะมอลล์	กรุ๊ป

2553	–	2556		 กรรมการผู้จัดการ	บมจ.	โออิชิ	กรุ๊ป

2552	–	2556		 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	

																												บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

2549	–	2552		 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจ

	 	 ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค	

	 	 บมจ.	ไมเนอร์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมา

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: ไม่มี
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ช่ือ – สกุล : นายนภัทร  อัสสกุล

ต�าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 40	ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา : การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		(RE-CU)
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ
	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	
	 Babson	College	สหรัฐอเมริกา

การอบรม	/	สัมมนา : CG	Forum	3/2015		“Risk	Oversight	:	High	Priority	Roles	Of	the	
Board”		
														หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
Director	Certification	Program	(DCP	31/2003)
	 สมาคมสง่เสร มิสถาบนักรรมการบร ษิทัไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%) : 0.44

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 10	มิถุนายน	2545

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 15	ปี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: 2557	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจ.	แฮนส์	เมเนจเมนท์
2556	–	ปัจจุบัน		 กรรมการ	
	 	 บจ.	อาร์	เอ็ม	ไอ
2547	–	ปัจจุบัน		 รองกรรมการผู้จัดการ
	 	 บจ.	สยาม	เอสเตท

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

: ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน : เศรษฐกร	กระทรวงการคลัง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมา

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: ญาติกรรมการ
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ช่ือ – สกุล : นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้จัดการ	

อายุ : 46	ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา : Masters	of	International	Management	(MIM)	
	 University	of	Denver	สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม	/	สัมมนา : Director	Certification	Program	(DCP	2014/2015)
	 สถาบนักรรมการบร ษิทัไทย	(IOD)
Aptitude	&	Intelligence	Assessment		Dermatoglyphics		Analysis
Coaching,	Active	Listening,	Giving	&	Receiving	Feedback	
Workshop	

ประสบการณ์การท�างาน : 2558	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
	 														บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง	(อินเดีย)
2557	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
	 														บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง	(เซียงไฮ้)
2557	–	2559		 รองกรรมการผู้จัดการ	การขายและการตลาด
	 														บมจ.	โอเชียนกลาส
2556	–	2557		 Country	Manager	–	ประเทศไทย		ลาว	
2552	–		2556		 Country	Manager	–	ประเทศเวียดนาม	
	 	 บจ.	เอส	ซี	ยอห์นสัน	แอนด์	ซัน	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

: ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมา

: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: ไม่มี
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ช่ือ – สกุล : นางสาวจริยา  แสงไชยญา

ต�าแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานการผลิต

อายุ : 51	ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ		
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	
	 Colorado	State	University	สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมเคมี	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม	/	สัมมนา : ToTal	Quality	Management
AOTS		ประเทศญ่ีปุ่น

ประสบการณ์การท�างาน : 2556	-	2559	 ผู้อ�านวยการบริหารการผลิต			
	 	 บมจ.	โอเชียนกลาส
2555	-	2556	 ผู้อ�านวยการฝ่ายปฎิบัติการ		
2547	-	2554	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพ	
	 	 บมจ.อุตสาหกรรมท�าเครื่องแก้วไทย

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

: ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมา

: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: ไม่มี
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ช่ือ – สกุล : นางญาดา แอนดาริส

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการบริหาร	สายงานทรัพยากรบุคคล

อายุ : 51	ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	สาขาพาณิชยศาสตร์	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม	/	สัมมนา : Coaching	Active	Listening,	Giving	&	Receiving	Feedback	Workshop
Collective	Bargaining	for	Successful	Labor	Relation	Master	Class	
2013
Leadership	Development	Program	"Coaching	Clinic	Workshop"

ประสบการณ์การท�างาน : 2550	–	2555	 Human	Resources	Business	Partner	
																												Director,	Supply	Chain
																												บจ.	ยูนิลีเวอร์	ไทย	โฮลดิ้งส์	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

: ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมา

: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: ไม่มี
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ช่ือ – สกุล : นายรวิศ อิงคณิสร        

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการบริหาร	สายงานซัพพลายเชน

อายุ : 45	ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาอุตสาหการ	
	 Columbia	University	สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาไฟฟ้าก�าลัง	
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง						

การอบรม	/	สัมมนา : Aptitude	&	Intelligence	Assessment	Dermatoglyphics		Analysis
Coaching,	Active	Listening,	Giving	&	Receiving	Feedback	Workshop	
Leadership	Development	Program	"Coaching	Clinic	workshop"

ประสบการณ์การท�างาน : 2558	–	ปัจจุบัน						กรรมการ		
	 															บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง	(อินเดีย)
2555	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ		
	 	 บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง	(เซียงไฮ้)
2553	–	2554	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบริหารซัพพลายเชน	
	 	 บมจ.	โอเชียนกลาส		

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

: ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมา

: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: ไม่มี
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ช่ือ – สกุล : นายเสถียร ศรีใสค�า

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการบริหาร	สายงานบัญชีการเงิน

อายุ : 50	ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)	
สาขา	วิชาธุรกิจการเงิน
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	คณะบริหารธุรกิจ
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

การอบรม	/	สัมมนา : หลักสูตรผู้บริหารอาวุโส	(SEP)
	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	ศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์			
																	มหาวิทยาลัย	
Can	school	&	Metal	Tracking,	Advance	Leadership	
	 Ball	Corporation,	USA.
หลักสูตร	Tax	Controller,	Custom	Tax	
	 สถาบันภาษี

ประสบการณ์การท�างาน : 2560	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ
	 	 บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง	(เซียงไฮ้)
2560	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง	(อินเดีย)
2544	–	2558		 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายปฏิบัติการต่างประเทศ
	 	 บริษัท	ไทยเบเวอร์เรจแคน	จ�ากัด
	 	 TBC-Ball	Beverage	Can	Holding	Limited	
																													(Hong	Kong)
	 	 	TBC-Ball	Beverage	Can	Vietnam	Limited		
																													(Vietnam)	

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

: ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมา

: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: ไม่มี
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ช่ือ – สกุล : นายอูเดย์ แชงการ์ เวอร์มา

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการบริหาร	สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจ�าหน่าย

อายุ : 44	ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ
	 Louisiana	Tech	University,	LA,	USA

การอบรม	/	สัมมนา : -	Advance	Leadership
-	7	Habits	of	Highly	Successful	People
-	Walton	Institute	of	Retail

ประสบการณ์การท�างาน : มีประสบการณ์กว่า	23	ปีด้านค้าปลีก	การตลาด	การจัดการ
ผลิตภัณฑ์	และอีคอมเมิร์ซ	ในบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

: ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี
ที่ผ่านมา

: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%) : 0.022		(คู่สมรส)	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: ไม่มี

2		ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559
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	 คณะกรรมการบริษัท	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	โอเชียนกลาส	จ�ากัด	(มหาชน)	และสารสนเทศท่ีปรากฏเป็น
รายงานประจ�าปี	2559	งบการเงนิดงักล่าวได้จดัท�าโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	โดย
บรษิทัมกีารควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและถือปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ	รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
 
	 คณะกรรมการบริษัท	ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเพ่ือก�ากับดูแลงบการเงินและ
ประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าสามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	และทันเวลา	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว
 
	 คณะกรรมการบริษัท	มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ความน่าเชือ่ถือได้ของงบการเงนิของบรษิทั	โอเชยีนกลาส	จ�ากัด	(มหาชน)	และได้แสดงฐานะการเงนิ	และผลการด�าเนนิงานถูกต้อง
ในสาระส�าคัญแล้ว

	 	 	 	 	 	 																		 	 (นายจักรี	ฉันท์เรืองวณิชย์)	 	 	 	
		 	 	 	 	 																				 	 	 							ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน
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	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	โอเชียนกลาส	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
เงิน	และด้านบริหารองค์กร	จ�านวน	4	ท่าน	ได้แก่

	 1.	นายวรกานต์	ชูโต	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 2.	นายชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์		 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	นายธัชพล	โปษยานนท์		 กรรมการตรวจสอบ

	 4.	นายชัยประนิน	วิสุทธิผล	 กรรมการตรวจสอบ	

	 โดยมี	นางรักดี	ภักดีชุมพล	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตังิานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	และตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทก�าหนด	สอดคล้องกับข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ได้แก่	การสอบทานรายงานทางการเงนิ	การสอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในและ
ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม	มีประสิทธิผล	สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย		รวมทั้งเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช	ีการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี	

	 ในรอบปี	2559	คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุร่วมกับผูบ้รหิาร	ผูส้อบบญัช	ีและผูต้รวจสอบภายในรวมท้ังสิน้	5	ครัง้	
สรุปสาระส�าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1)	 พิจารณางบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558	ซึง่ได้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช	ีและข้อมลูทางการ
เงินระหว่างกาล	ส�าหรับงวดสามเดือน	หกเดือน	และเก้าเดือน	ส�าหรับปี	2559	ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี	โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินและข้อมูลทางการเงินดังกล่าว

2)	 ร่วมประชุมกับผูต้รวจสอบภายในและผูบ้รหิารทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบรษิทั	เพ่ือให้มัน่ใจ
ว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญครบถ้วน	และสามารถบริหารความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3)	 ก�ากับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานทีไ่ด้รบัอนมุตัแิละประเมนิผลการตรวจสอบร่วมกับ
ผูต้รวจสอบภายใน	รวมถึงประเมนิความเพียงพอและความมปีระสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายใน	และได้เสนอแนะ
ให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไข	พร้อมทัง้ได้สนับสนนุให้มรีะบบการบรหิารความเสีย่งท่ีมปีระสทิธิภาพ	โดยในรอบ
ปี	2559	มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน	4	กระบวนการ	ได้แก่	

	 ก.		 กระบวนการขายและบริการหลังการขาย	และการจัดการซัพพลายเชน

	 ข.	 กระบวนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และ	การควบคุมระบบงาน	SAP

	 ค.	 กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ

	 ง.	 กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล

	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการด�าเนินธุรกิจ	และไม่พบ
ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของการด�าเนินงานที่เป็นสาระส�าคัญ

4)	 พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
ไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ	

	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี	2559	นายวรกานต์	ชูโต	และนายชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์	เข้าร่วมประชุม	จ�านวน	5	
ครั้ง	นายชัยประนิน	วิสุทธิผล	และนายธัชพล	โปษยานนท์	เข้าร่วมประชุม	4	ครั้ง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ในปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงิน	ส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี	โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว

	 นอกจากน้ี	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี	โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ	ความเพียงพอของ
ทรัพยากร	และปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี	รวมถึงประสบการณ์		ความเป็นอิสระ	และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตาม
ระเบยีบข้อบงัคบัของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	โดยคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท	เพ่ือน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังนางสาวธัญพร	ต้ังธโนปจัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่
9169	นายพีระเดช		พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่			4752	นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	
6838	บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงนิของบรษิทัส�าหรบัปี	2560	และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตังิานได้ให้บรษิทั	สอบ
บัญชีธรรมนิติ	จ�ากัด	จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้	

																																																																																																						นายวรกานต์	ชูโต

	 	 	 	 	 	 	 				ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 	 	 				 																	9	มีนาคม	2560
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	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบรษิทั	โอเชยีนกลาส	จ�ากัด	(มหาชน)	(“คณะกรรมการสรรหาฯ”)	ประกอบ
ด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่

	 1.	 นายชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 2.	 นายจักรี	 ฉันท์เรืองวณิชย์	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 3.	 นายนภัทร	อัสสกุล		 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 โดยมี	นางญาดา	แอนดาริส	เป็นเลขานุการ

	 คณะกรรมการสรรหาฯ	มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยให้คณะกรรมการบริษัทด�าเนินการเพื่อให้

	 (ก)		บริษัทมีขนาดของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม	และประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณวุฒิหลากหลายเพียงพอ	เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่	และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และ

	 (ข)		บรษิทัมนีโยบายการก�าหนดค่าตอบแทน	รวมถึงมแีนวทางปฏิบตัใินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	กรรมการชดุย่อย	และ
กรรมการผู้จัดการ	ท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม	สามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคคลดังกล่าวท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการให้คงอยู่และ
ปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น

	 ในปี	2559	คณะกรรมการสรรหาฯ	ได้จดัการประชมุรวมทัง้สิน้	5	ครัง้	ซึง่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านได้
เข้าร่วมประชมุทกุครัง้	และเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ	ได้เข้าร่วมประชมุ	4	ออกจาก	5	ครัง้	ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
สรรหาฯ	พอสรุปได้ดังนี้

	 1.	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	มีกรรมการบริษัทท่ีครบวาระต้องออกจากต�าแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท
จ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่	นายกีรติ	อัสสกุล	นายจักรี	ฉันท์เรืองวณิชย์	และนายแมทธิว	กิจโอธาน	เนื่องจากกรรมการทั้ง	3	ท่าน	เป็นผู้ทรง
คุณวุฒิ	และมีความรู้ความสามารถ	ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อการท�างานของคณะกรรมการบริษัทตลอดมา	และยังคง
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ดีต่อไป	คณะกรรมการสรรหาฯ	จึงได้เสนอให้แต่งต้ังกรรมการท้ัง	3	ท่าน	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บรษิทัอกีวาระหนึง่	คณะกรรมการบรษิทัได้เหน็ชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ	และทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ได้อนุมตัใิห้แต่งตัง้
กรรมการทั้ง	3	ท่านดังกล่าว	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง

	 2.	 คณะกรรมการสรรหาฯ	ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท	เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้คงไว้ด้วยค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อย	และให้จ่ายโบนสัให้กับคณะกรรมการบรษิทั	ซึง่ข้อเสนอดงักล่าวได้รบัความเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบริษัท	และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559

	 3.	 คณะกรรมการสรรหาฯ	ได้ท�าการประเมนิผลการปฏิบตังิานประจ�าปีของกรรมการผูจ้ดัการ	และได้ท�าข้อเสนอเก่ียวกับการ
ปรบัเพ่ิมเงนิเดอืนและการจ่ายโบนสัให้กับกรรมการผู้จดัการเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั	ซึง่คณะกรรมการบรษิทัได้อนุมตัข้ิอเสนอ
ดังกล่าว

	 4.	 คณะกรรมการสรรหาฯ	ได้พิจารณาและมคีวามเห็นว่าหลกัการการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการผู้จดัการตามหลักการเดมิน้ัน	
ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข	คณะกรรมการสรรหาฯ	จึงได้จัดท�าหลักการใหม่ส�าหรับการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการผู้จัดการ	ซึ่งหลัก
การใหม่ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

	 5.	 เนื่องจากนายกีรติ	อัสสกุล	ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการตั้งแต่วันที่	16	กันยายน	2559	เป็นต้นไป	โดยยังคง
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป	คณะกรรมการสรรหาฯ	ได้พิจารณาเห็นว่า	นายศิลปรัตน์	วัฒนเกษตร	เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความ
สามารถ	และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี	พร้อมท้ังมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะท�าหน้าท่ีเป็นผู้น�าของ
บริษัทต่อไป	คณะกรรมการสรรหาฯ	จึงได้เสนอให้พิจารณาแต่งต้ังนายศิลปรัตน์	วัฒนเกษตร	เข้าด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการใหญ่และ
รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ	ตัง้แต่วันที	่16	กันยายน	2559	พร้อมกับเสนอค่าตอบแทนส�าหรบันายศลิปรตัน์	วัฒนเกษตร	ซึง่ข้อเสนอ
ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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	 6.	 คณะกรรมการสรรหาฯ	ได้ช่วยจัดท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
ได้มีการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน	และปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�างาน	

	 ตลอดช่วงปี	2559	คณะกรรมการสรรหาฯ	ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบ	และได้รับข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์จากคณะกรรมการ	

	 	 	 	 	 	 	 	 (นายชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์)

	 	 	 	 	 	 							ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 	 	 	 	 	 	 			 					25	มกราคม	2560



บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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 The year 2016 marked another successful year for Ocean Glass Public Company Limited.  The Company achieved 
its sales growth in the midst of price and design competition in both the domestic and international markets,                                
especially in China and India.  However, the increase in the energy cost in the fourth quarter, compounded by intense 
price competition, contributed to the decline in the net profit from that of the year before.

 Despite these challenges, the Company continued to maintain its competitiveness by expanding its distribution 
channels and restructuring its sales organization structure in core markets as well as developing new products to serve 
customer needs.  The Company launched several series of glass collections, such as A Touch of Nature, with                                  
nature-inspired designs; Ocean ME, for personal use throughout the day; and Society, Sensation, and Cuba Poco 
Grande, for the pleasurable social occasions.

 In the domestic markets, the Company was able to maintain its market share by focusing on the food service 
segment, the retail segment, and the B2B segment, the latter comprising customers who buy glassware products for 
their promotional activities.  

 The Company is committed to achieve sustainable growth by promoting its research and development in order 
to explore new technology and product innovation.  Consequently, the Company established Research and Development 
Department in 2015. And in 2016, the Company created a new subsidiary, Crystal Clear Innovation Co., Ltd., to focus 
on product innovation that will create value-added to its products and services.

 On behalf of the Board of Directors, I would like to express my sincere gratitude to our shareholders, customers, 
partners and suppliers, for their continuous supports, which have contributed to the Company’s success. Additionally,                  
I want to express my appreciation to our management and employees, who work tirelessly in order to achieve our goals. 

         (Mr. Chakri Chanruangvanich)

                   Chairman of the Board of Directors

Messages from Chairman
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Business Overview

 For the year 2016, Ocean Glass Public Company Limited and its subsidiaries (“the Company”) reported                         
consolidated sales revenue of Baht 2,054.95 million increased by 3.42% from last year.  The increment was in the midst 
of price and design competition in the market, especially in China and India.  During numerous challenges, the                       
Company continued maintaining its competitiveness by the expansion of distribution channels and maintaining good 
relationship with customers as well as continuing development of new products to serve customer needs.  As a result, 
the Company sales performance was higher than last year.  The Company reported net profit of Baht 94.57 million.  
Earnings per share presented at 4.43.

 The Company's main focus is still on the expansion of distribution channels in different regions such as ASEAN, 
Asia Pacific, South Asia, and China.  For domestic market, under economic slowdown, the Company is still maintaining 
its market share by focusing 3 customer groups which are Food Services, Retails, and B2B customers who buy                       
glassware products for promotion activities. 

 The Company continued to develop new products to serve customer needs in all life style.  In 2016, our brands, 
Ocean, Ocean Professional, and Lucaris, launched series of glass collections such as A Touch of Nature which                       
introduce natural accent, a personal drinking glass Ocean ME, and social drinking glass Society, Sensation, and Cuba 
Poco Grande. 

 During 2016, Ocean and Ocean Professional promoted major marketing and sales activities such as:

- Ambiente Trade Fair at Germany

- AAHAR (The international Food and Hospitality Fair) at India

- HOTELEX ( Shanghai International Hospitality Equipment & Supply Expo) at China

- Marriott Conference Trade Fair at Indonesia 

- FHA (Food & Hotel Indonesia) Trade Fair at Indonesia  

 For Lucaris, major marketing and sales activities such as:

- Official sponsor of the largest wine and spirits exhibition in Asia Pacific “Vinexpo Hong Kong 2016” at                     
Hong Kong.

- Held the Lucaris Master Class at the Okura Prestige Hotel Bangkok.  The guest of honor and speaker,                       
Mr. Alan Kam - the President of The Conferee de la Chaine des Rotisseurs, shared his unique experience for 
the wine appreciation through the DESIRE glass series and introduced the signature of wine glass innovation 
called AERLUMER – the five bottom curl lines at the bowl made for an unprecedented wine experience.  

- Hosted the special tasting event with Food & Beverage Directors group of Centara Hotels and Resorts to 
introduce the latest wine glass collection DESIRE. The tasting event was held during the conference on                   
11 October 2016 at the Centara Grand Central World Hotel.  The guest of honor and speaker was Mr. Alan 
Kam, the President of The Conferee de la Chaine des Rotisseurs Thailand.

- Held the wine tasting event ‘Lucaris Master Class’ in Phuket and Samui. The participants were the key opinion 
leaders in leading brands of hotels and restaurants. The event was conducted by Mr. Pairach Intaput, the 
President of Association of Thai Sommelier and a respectful wine consultant of leading companies in Thailand.

 In 2016, the Company continued to improve production efficiency according to planned strategies.  Apart from 
implementing Total Quality Management, the Company has applied Lean Six Sigma to reduce waste during production 

Management’s Discussion and Analysis
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2016
(Million Baht)

2015
(Million Baht)

Change
(%)

Sales 2,040.36 1,987.91 2.64

Foreign exchange gain (loss) 8.93 (4.73) (288.90)

Other income 5.66 3.79 49.38

Total revenues 2,054.95 1,986.97 3.42

Cost of goods sold 1,242.63 1,139.29 9.07

Temporary shutdown expenses 173.27 166.31 4.19

Selling expenses 393.74 347.89 13.18

Administrative expenses 100.90 117.03 (13.78)

Finance costs 32.62 42.00 (22.34)

Total expenses 1,943.16 1,812.52 7.21

Profit before income tax expense 111.79 174.45 (35.92)

Income tax expense (17.22) (41.02) (58.02)

Profit for the year 94.57 133.43 (29.12)

Other comprehensive income for the year, net of tax 0.77 6.40 (87.95)

Total comprehensive income for the year 95.34 139.83 (31.81)

Basic earnings per share (Baht) 4.43 6.26 (29.23)

process together with the development of Environment, Occupational Health and Safety Management System. On 
February 9, 2016, the Company was certified by Environmental Management ISO 14001.  

 In addition, the Company promoted research and development to explore new technology and products                           
innovation in order to serve consumer needs, reduce production cost, and save environment. On August 31, 2016, 
Crystal Clear Innovation Co., Ltd., 99.99% owned, was incorporated in Thailand.  The main objective is to research and 
develop new products.   

Operating Results

 For the year 2016, the Company reported consolidated sales revenue of Baht 2,040.36 million increased by Baht 
52.45 million or 2.64% from last year. The Company’s gross profit was 39.10% decreased from last year, reported at 
42.69%.  The decrement is mainly from price competition in glassware market and the increment of energy price in the 
last quarter.  The Company reported total expenses of Baht 1,943.16 million, increased by 7.21% mostly from production 
cost and marketing expenses for promotion activities.  As a result, the Company reported net profit of Baht 94.57               
million, decreased by 29.12% from last year.  Earnings per share presented at Baht 4.43.

Statement of Comprehensive Income
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Total Revenues

 In 2016, proportion of domestic sales was 29.20% and export sales was 70.80%. Domestic sales increased by 
10.04% from growth of B2B and food service channel to support hotel and restaurant while export sales was stagnation 
due to world economic slowdown and high competition in the market especially China and India.

The Company reported gain from foreign exchange of Baht 8.93 million due to foreign exchange hedging.

- Cost of goods sold

 Total cost of goods sold presented in the amount of Baht 1,242.63 million increased by Baht 103.34 million 
or 9.07% from last year, mainly from the increment of energy cost in quarter 4.  

- Temporary shutdown expenses

 The Company’s temporary shutdown expenses presented at Baht 173.27 million, increased by Baht 6.96 
million or 4.19% comparing with last year due to inventory management.

- Selling and administrative expenses

 The Company’s selling expenses presented at Baht 393.74 million increase Baht 45.85 million or 13.18% from 
last year, mainly from promotion expenses to drive sales and transportation expenses from new business 
model transformation in China while administrative expenses presented at Baht 100.90 million, decreased 
Baht 16.13 million, or 13.78% due to the effectiveness in manage administrative expenses.

- Expenses from research & development, and innovation

 According to NSTDA’s guideline, the Company reported research & development, and innovation expenses 
at the amount of Baht 2.82 million.   

- Finance costs

 The Company’s finance costs presented at Baht 32.62 million, decreased Baht 9.38 million or 22.34% due to 
the Company continuously generates cash inflow from operation to support repayments of long-term loans 
during the period which caused a decrement in interest expenses.

- Other comprehensive income for the year, net of tax

 The Company’s other comprehensive income presented at Baht 0.77 million, decreased Baht 5.63 million 
from the last year due to the record of the difference in re-measurement of employee benefit obligation at the 
amount of Baht 6 million.

2016
(Million Baht)

2015
(Million Baht)

Change
(%)

Sales 2,040.36 1,987.91 2.64

       - Domestic Sales 595.84 541.46 10.04

       - Export Sales 1,444.52 1,446.45 (0.13)
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Statements of Financial Position as at December 31, 2016

 Total Assets

 As of 31 December 2016, total assets presented at Baht 3,025.49 million, decreased by Baht 165.53 million or 
5.19% primarily from:

- The decrease of cash and cash equivalent amounted Baht 24.41 million or 20.83% due to continuously   
generates cash inflow from operation to support repayments of short-term and long-term loans, and dividend 
payment during the period.

- The decrease of inventory amounted Baht 57.60 million or 5.48% due to the increment of sales volume and 
inventory management policy.

- The decrease of investment in property, plant and equipment amounted Baht 60.01 million or 3.53% due to 
depreciation during the year in the amount of Baht 161.61 million net with investment in fixed assets for the 
period amounted Baht 108.70 million.

 Total Liabilities

 As of 31 December 2016, total liabilities presented at Baht 1,330.84 million, decreased by Baht 194.10 million or 
12.73%, primarily due to decrement in loans from local financial institutions.

 Total Equity

 Total equity presented at Baht 1,694.65 million, increased Baht 28.57 million or 1.71% from last year, primarily 
due to recognize net profit for the year net with dividend payment from performance of the last year.

2016
(Million Baht)

2015
(Million Baht)

Change
(%)

Current Assets 1,360.25 1,469.89 (7.46)

Non-Current Assets 1,665.24 1,721.13 (3.25)

Total Assets 3,025.49 3,191.02 (5.19)

Current Liabilities 641.96 699.46 (8.22)

Non-Current Liabilities 688.88 825.48 (16.55)

Total Liabilities 1,330.84 1,524.94 (12.73)

Total Equity 1,694.65 1,666.08 1.71

Total Liabilities and Equity 3,025.49 3,191.02 (5.19)
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Profitability Ratio (%) Jan – Dec 2016 Jan – Dec 2015

Gross Profit Margin (%) 39.10 42.69

Operating Profit Margin (%) 6.36 10.94

Net Profit Margin (%) 4.64 6.72

Return on equity (%) 5.63 8.30

Basic earnings per Share Baht/Share 4.43 6.26

Efficiency Ratio Unit Jan – Dec 2016 Jan – Dec 2015

Return on Assets (%) 4.65 6.82

Liquidity Ratio Unit 31 Dec 2016 31 Dec 2015

Current Ratio Times 2.12 2.10

Quick Ratio Times 0.50 0.51

Average Collection Period Days 37 38

Inventory Days Days 182 197

Accounts Payable Days Days 46 45

Cash Cycle Days 173 190

Leverage & Financial Policy Unit 31 Dec 2016 31 Dec 2015

Debt to Equity Ratio Times 0.79 0.92

Interest Coverage Ratio Times 9.49 9.21

Debt Service Coverage Ratio Times 1.76 1.47

 According to the liquidity ratio and financial leverage policy, the analysis showed that the Company has                
better liquidity from last year.  The Company had 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.

- Management and service agreement (Royalty fee)

 On 1 January 2015, the Group entered into an agreement for product design services with a foreign                          
company. Under the terms of the agreement, the foreign company shall provide designed consultation                
services for glass series. In consideration thereof, the Group will pay a fee at a fixed amount. This agreement 
effects until 31 December 2019.

Financial Ratio Analysis
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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 , www.lucariscrystal.com, www.ocean-professional.com

Email     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

General Information
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Subsidiaries that the Company directly holds more than 10% As of 31 December 2016

Company/Address Type of 
Business

Registered 
Capital

Shares 
Type

Number 
of issued 
shares

Paid-up 
capital

Shares holding

Number 
of 

Shares

% 
Shares

Ocean Glass Trading

(Shanghai) Ltd.

Room 1902, Jin Hang Tower, 83 
Wan Hang Du Road, Jing An 
District, Shanghai, People’s 
Republic of China 

Tel : +86 (21) 6135 9505  

Importer and 
Distributor 
of Ocean 
Glass’s 

Products

USD 
150,000

Common 
Share

5,636 USD 
150,000

5,636 100.00

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

Business 
engagement 
as permitted 
by laws of 

India

INR 
500,000

Common 
Share

50,000 INR 
500,000

49,999 99.99

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

Research 
and Product 
Development

Baht

100,000 

Common 
Share

20,000 Baht

100,000

19,998 99.99
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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.

   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 under Ocean and                       
Ocean-Professional trademarks for soda-lime glassware, and Lucaris trademark for premium level of lead-free crystal 
glass. The Company aims for production of high quality glass designed to respond for customer demands of both 
design-printed and clear glass products with modern production technology and machineries. 

 For marketing and sales, the customer targets are classified into three groups, including customer group in food 
and beverage business (Food Service), retail customer group that purchases for household use (Retail), and institute 
customer group that uses glassware as premium (B2B). The Company sells its products both in local market and 
through export to foreign markets for over than 70 countries 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

 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 and propose to the Board of Directors for consideration and approval. Moreover, the Company 
defines Key Performance Indicator of each work unit to be linked with performance management based on the                         
determined business plan and strategy under regular monitoring according to operating result.

Significant Changes and Developments

Nature of Business
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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 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.

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.
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   2. Business Operation

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 and Ocean Professional 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 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

Group Structure

 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.

Ocean Glass Public Company Limited

Ocean Glass Trading
(Shanghai) Co., Ltd.

Ocean Glass Trading India
Private Limited

Crytal Clear Innovation
Co., Ltd.

100% 99.99% 99.99%
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 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.

Competitive in the Industry

 In 2016, the competition of price and product design in glassware industry has still been the  challenge of the 
Company. Particularly the competition in China and India, the Company has still  maintained the competitiveness with 
new product development strategy that emphasizes satisfaction of consumer demand as well as development of                
distribution channel and good relationship with customers and distributors, resulting in the Company’s growth of sales 
volume from last year. 

Production for Sales

 Procurement of Products 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 for the end of 2016 is as follows.

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 execu-
tion 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, 2015,.

Note  
1 In 2012, some furnace was shutdown due to routine cold repair 
2 In 2013 and 2014, some furnace was shutdown due to inventory management 
3 In 2015 and 2016 some furnace was shutdown due to maintenance and inventory management

20163 20153 20142 20132 20121

Actual Capacity (Ton) 51,944 54,052 54,102 57,914 63,171

Actual Capacity (Mil Pieces) 126 128 111 122 125
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 3.  Risk Factors

Financial Risk

 •  Liquidity Risk

 The Company sells products and procures production factors under condition of cash and credit giving and 
receiving. 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. Therefore, the Company 
has been risky from inability to allocate sufficient working capital to pay both short-term and long-term debts. The 
Company has managed such risks by effective working capital management through maintaining sufficient level of 
cash and cash equivalents for business operations. The receivables and inventories have been managed to be in 
proper quantity and derivatives have been issued to hedge the risks of different currencies between revenue and 
credit obligation. Different forms of credit facility limits from financial institutions have been available to support future 
fluctuations.

 •  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 closely monitoring international market situation and established the 
foreign exchange policy to determine forward contracts with less than 1 year maturity.

 •  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. 
As of the date of the statement of financial position, the Company acknowledged that none of credit risk has been main 
point and credit risk has been presented at book value for each item of financial assets as of the statement of financial 
position.

 •  Risk from Change in Interest Rate

 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.

Market Risk

 As there have been foreign and domestic manufacturers in glassware industry for use on dining table particularly in 
foreign markets, the competitions have been high in some markets and price has been the major marketing strategy. 
Furthermore economic problem in China, Japan, and Europe, including unrest politic problem in Middle East, oil price 
depression and continuous deflation of household expenditures and tourism industry will directly affect the Company’s 
sales volume.  Hence, the Company possibly sells products lower than the target. However, the Company determines 
measurement to support of such risk by continuing development on new products and designs into market with sales 
promotion through advertisement and publication in leading magazines and continuous attendance product exhibition 
both in local and abroad throughout the year.   Recruitment and development of marketing and sales teams to be 
competent, as well as emphasis on enhancement of distribution channel, strength good relationship with the                              
distributors in core markets.  
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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. 

Major Shareholder Risk

 Due to more than 50% of the combined number of the Company’s shareholdings by the Assakul family, they may 
control majority vote in resolution voting in the Shareholders’ Meeting. However, the Company has declared the                        
application of Corporate Governance Guideline, Code of Corporate Conduct and Code of Conduct for Directors as 
guidelines for all directors to function based on corporate governance of the Company in the way of fairness for all 
parties of stakeholders with honesty, transparency, legitimacy and social responsibility
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 4. Major Shareholders

 Top 10 major shareholders as appeared in the registration book as of December 30, 2016

 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.

No. Name No.of Share % 

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

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

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

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

5 Mrs. Nusara Banyatpiyaphod 517,613 2.43 

6 Mr. Surapol Assakul 245,218 1.15 

7 Mr. Naputt Assakul 94,239 0.44 

8 Ms. Sudarat Witayatankorn 32,800 0.15 

9 Ms. Veeraya Osiri 11,500 0.05 

10 Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors 6,800 0.03 

*Note: Annual dividend payment is subjected to the approval from Shareholders’ Meeting.  

Operating results for 
the year

Net Profit (Loss) Per Share 
(Baht/Share)

Dividend Per Share
(Baht)

Dividend Payout 
Ratio (%)

2012 (2.82) - -

2013 (2.02) - -

2014 2.20 1.10 50

2015 6.26 3.13 50

2016* 4.43 2.22 50

Corporate Governance
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 5.  Management Structure

 Management Structure of the Company consists of Board of Directors, Audit Committee, and Nomination and 
Remuneration Committee.  The Executive Management will oversee main functional lines which are 1) Customer and 
Channel Development 2) Manufacturing 3) Supply Chain 4) Finance 5) Human Resources.

Board of Directors

 The Board of Directors comprises of 8 directors which are 3 directors who do not participate in management, 
and 5 independent directors that are more than half of the entire Board.

 As of December 31, 2015, 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 1   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

Authorized Directors who may sign to bind the Company

 Mr. Kirati Assakul, Mr. Chakri Chanruangvanich, Mr. Naputt Assakul two out of three of the above mentioned 
Directors can jointly sign and affix the Company’s seal. 

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.  For the year 2016, the Board of Directors held 15 meetings, Audit Committee Meeting 5 meetings, and 
Nomination and Remuneration Committee held 5 meeting.   

1 The Board of Director No 10/2016 dated 13 September 2016 resolved the resolutions to:
   - Approve the resignation of Mr. Kirati Assakul from Managing Director, but still hold the position of the Company’s Director
    -  Approve the appointment of Mr. Silparat Watthanakasetr as General Manager and Acting Managing Director, according to the management
     succession plan. The appointment is effective from 16 September 2016.
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 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.  

Meeting attendance of Directors for the year 2016

Directors Board of 
Directors      
Meeting

Audit                
Committee 
Meeting

Nomination and 
Remuneration 

Committee Meeting

Shareholders 
Meeting 
No. 37

1. Mr. Chakri Chanruangvanich 11/15 - 5/5 1/1

2. Mr. Kirati Assakul 14/15 - - 1/1

3. Mr. Woragan Xuto 15/15 5/5 - 1/1

4. Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark 13/15 5/5 5/5 1/1

5. Mr. Tatchapol Poshyanonda 13/15 4/5 - 1/1

6. Mr. Chaipranin Visudhipol 13/15 4/5 - 1/1

7. Mr. Matthew Kichodhan 10/15 - - 1/1

8. Mr. Naputt Assakul 12/15 - 5/5 1/1

Directors As of
January 1, 2016

(Shares)

Trading
during the year

(Shares)

As of December 31, 
2016

(Shares)

1. Mr. Chakri Chanruangvanich - - -

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

3. Mr. Woragan Xuto - - -

4. Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark - - -

5. Mr. Tatchapol Poshyanonda - - -

6. Mr. Chaipranin Visudhipol - - -

7. Mr. Matthew Kichodhan - - -

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

Changes in Shareholdings of Directors
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As of December 31, 2016, the Management of the Company consisted of 6 executives as follows.  

 1. Mr. Silparat Watthanakasetr 2   General Manager and Acting Managing Director 

 2. Ms. Jariya Sangchaiya  Deputy Managing Director – Manufacturing 

 3. Mrs. Yada Andaris  Executive Director - Human Resources

 4. Mr. Ravis  Ingkanisorn  Executive Director - Supply Chain

 5. Mr. Uday Verma 3   Executive Director – Customer & Channel Development 

 6. Mr. Sathien Srisaikham 4    Executive Director – Finance 

BOARD OF DIRECTORS

GENERAL MANAGER AND
ACTING MANAGING DIRECTOR

DEPUTY MANAGING 
DIRECTOR

MANUFACTURING

EXCUTIVE DIRECTOR
CUSTOMER AND CHANNEL

DEVELOPMENT

EXCUTIVE DIRECTOR
FINANCE

EXCUTIVE DIRECTOR
SUPPLY CHAIN

EXCUTIVE DIRECTOR
HUMAN RESOURCES

NOMINATION & REMUNERATION
COMMITTEE

AUDIT COMMITTEE

2  Mr. Silparat Watthanakasetr holds the position of General Manager and Acting Managing Director in replacement of Mr. Kirati Assakul 
who resigned from Managing Director position according to management succession plan.  Mr. Kirati Assakul will continue holds the 
position of Director of the Company.  The appointment is effective from 16 September 2016.  
 3  Mr. Uday Verma holds the position of Executive Director – Customer and Channel Development from 16 March 2016.   
 4  Mr. Sathien Srisaikham holds the position of Executive Director – Finance from 16 June 2016.  

Management
Organization Chart as of December 31, 2016
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Changes in Shareholdings of Directors

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. 

Company Secretary Profile

Name - Surname :  Rakdee Pakdeechumpol 

% Shareholding :   None

Education :   Master of Science Program in Corporate Governance

     Chulalongkorn University

Training :    How to Develop a Risk Management Plan (HRP 11/2016)

     Company Secretary Program (CSP 55/2014)

     Effective Minutes Taking (EMT 31/2015)

     Company Reporting Program (CRP 8/2015)

     Board Reporting Program (BRP 17/2015)

     Thai Institute of Directors Association (IOD)

     Fundamental Practice for Corporate Secretary

     Thai Listed Companies Association 

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.

Executives Management As of
January 1, 2016

(Shares)

Trading
during the year

(Shares)

As of December 31, 
2016

(Shares)

1. Mr. Silparat Watthanakasetr - - -

2. Ms. Jariya Sangchaiya - - -

3. Mrs. Yada Andaris

4. Mr. Ravis  Ingkanisorn - - -

5. Mr. Uday Verma - 4,500 4,500

6. Mr. Sathien Srisaikham - - -
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Remuneration of Director and Subcommittee

 1. Monetary Remuneration

  1.1 Monthly Remuneration 

   In 2016, Monthly Remuneration for 8 Directors was amounted Baht 5,476,800.  Details are as follows. 

  1.2 Bonus remuneration 

 As approved by the Shareholder, AGM No. 37, the Company paid bonus remuneration to the Board 
totaling Baht 870,000.   

 2. Other Remunerations

  -  None –

Remuneration of the Executives

1. Monetary Remuneration

 In 2016, the Company paid remuneration consisting of salaries, benefits, rewards to 6 Executives, totaling Baht  
33,418,660 

2.  Other Remunerations

  2.1 Provident Fund

 The Company contributed in the rate of 3 – 5% and the employee contributed for another 3-5%. In 
2016, the Company paid provident fund contribution to 6 Executives, totaling Baht 1,177,668.

Personnel

 As of 31 December 2016, total employees of the Company have been 731 people classifying into functional lines 
as follows: sale, marketing and supportive team for 217 people, production 514 people.  In 2016, the Company paid 
remuneration to total employees for Baht 387,917,408.22 consisting of salary, overtime pay, grant for cost of living, 
bonus, social security and provident fund contribution.

Position Director
(Baht)

Audit 
Committee

(Baht)

Nomination 
and                   

Remuneration 
Committee 

(Baht)

Total
(Baht)

Position

1. Mr. Chakri Chanruangvanich Chairman 864,000 - 120,000 984,000

2. Mr. Kirati Assakul Director 480,000 - - 480,000

3. Mr. Woragan Xuto Independent Director 480,000 268,800 - 748,800

4. Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark Independent Director 480,000 192,000 168,000 840,000

5. Mr. Tatchapol Poshyanonda Independent Director 480,000 192,000 - 672,000

6. Mr. Chaipranin Visudhipol Independent Director 480,000 192,000 - 672,000

7. Mr. Matthew Kichodhan Independent Director 480,000 - - 480,000

8. Mr. Naputt Assakul Director 480,000 - 120,000 600,000
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 Employee Development Policy

 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 creation. The Company has been confident on opportunity giving in employment, fair and equal treatment 
to employees and proper compensation. Moreover, the Company emphasizes on supervising the employee’s safety 
and occupational health by giving precedence to development and enhancement of cultural and good work climate. 

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

 The Company always arranges training so that its employees’ knowledge and skills are accumulated in new 
operations in consistence with current rapid changing business. Each job posting is widely and entirely opened to be 
ready for all of its employees to fully grow in accordance with their own potentialities.

In 2016, the company provided 134 training courses to enhance and develop working skills.  There were 599 from 731 
employees attended the training courses. Each employee should attend training course at least 6 hrs./person/year.

 Training course for the year 2016

 1. Leadership Skills    24 Programs

 2. General Skills     73 Programs

 3. Functional Skills     33 Programs

 4. Build Culture & Enhance Engagement   4 Programs  

 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.

 The Company’s policy is to oversee work environment without bias and discrimination treatment as well as any 
threat or harassment.

 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, 
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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 priormeeting date in advance as determined by criteria. Such documents include details of 
meeting agenda and opinion of the Board in various agenda for shareholders’ considerations prior-meeting date. 

 All shareholders are entitled to attend the Shareholders’ Meeting for voting and if it is the                                 
shareholder’s intention, it may assign the representative to attend the meeting or may vest the right of meeting 
attendance to the Company’s independent director as his or her proxy and vote as desired. For voting, each 
share is equal to one vote and every share has equal right. 

 The Company’s shareholders can register for meeting attendance for 2 hours prior-meeting schedule. 
The Chairman of the Meeting carries out the Meeting in order of agenda informed in the Meeting Appointment 
Letter and gives the opportunity to shareholders for fully interrogation and opinion expression on various 
issues in each agenda. 

 Moreover, the shareholders are combined and the number of shares is counted not to be less than 
one-fifth of the number of all shares sold or not less than 25 shareholders. The counted and combined shares 
are not less than one-tenth of total number of shares sold shall list the names to issue request letter to the 
Board for calling shareholders to be an extraordinary meeting whenever. However, it must also clearly                
identify the reason why requests to call the meeting in such letter. 

 The Company shall arrange to have the correct and complete record for meeting minutes of the 
Shareholders’ Meeting and such meeting minutes are kept so that the shareholders and people concerned 
reviews and audits all the times.  

 In 2016, the Company was granted “Investors’ Choice Awards” from the Stock Exchange of Thailand 
in AGM assessment program.  The award will provide for the Company who emphasis the important of disclosure 
and equitable treatment to Shareholders. The Company received 100 score in 4 consecutive year.   
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 (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 ofbusiness conduct of the Company and communicates it for observance by everyone 
in the organization. Warning letter for prohibition on performing the purchase-sale-transfer transaction of the 
Company’s securities according to the practical guideline for governance on use of inside information shall 
be given to the directors, executives, company secretary, manager level employees, and personnel in all 
levels in Accounting and Finance Department.

2.1.1  Not allow to purchase-sale-transfer of the Company’s securities in 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.

2.1.2  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.

 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.
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 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 propertyof 
other person by determining practical guideline for patent, copyright and trademark registration aspart 
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.   

 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 16 December 2015. 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.  

 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. 
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 The Company applies Balance Score Card to determine objectives and targets of safety and environment. 
In 2016, the Company has determined the following targets. 

In addition, the Company regularly organizes Workplace Safety Promotion Activities and in 2016, there were 
6 times for accidental incidence and turnout rate.

Workplace Safety Promotion Activities are as follows. 
1. Arrange the campaigning activity of non-accidental incidence until continuous absenteeism for 1,000,000 

hours.
2. Arrange training of the primary safety for employee to all employees. 
3. Arrange the drill of basic fire-fighting and fire evacuation to employees in every shift. 
4. Arrange to measure work environment in each area that has risk factor. 
5. Arrange the regular drill of fire-fighting team of the Company and of each shift.
6. Arrange the employees to participate in preparation of safety and occupational health board in safety 

week exhibition.  
7. Arrange basic and work risk factor-based health examination to monitor the employee’s health.
8. Organize publicity media, and campaign safety and occupational health of the employees. 
9. Organize Management Walk Activity of the management level to suggest and support the improvement 

on safety, occupational health and environment. 
10. Given the opportunity to the labor officer to train and audit safety inside the Company’s area.  

•  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. 

Work Unit Target

Every work unit Continuously working without accidental incidence until absenteeism

Every work unit Employee’s participation in training of the environmental awareness 
creation for not less than 60%

Employee’s proper sorting of wastes in each area 

Engineering Section Reduction of the electricity consumption by replacement to be LED lamp 
and installation of energy saving devices
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 In addition, the Company complies with the principle of good corporate governance in information 
disclosure. The information disclosure is overseen to be available on the Company’s website such as                      
Memorandum of Association, regulation, certificate, as well as organizational structure and shareholding 
structure in its subsidiaries.  

 Anyhow, being the information communication channel, the Company has set up Investor Relations 
work unit to be the Company’s representative in data provision to shareholders, investors and security                 
analysis. The queries can be sent via email: ir@oceanglass.com.

(5) Board Responsibilities   

 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. 

 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 Approval Power of the Board of Directors

The authority of the Board of Directors is to approve issues under the scope prescribed by laws, regulations, 
the Company’s articles of association and the resolution of the shareholders’ meeting; and review and give 
consent on the strategic plan, business plan and annual budget and 5-year business plan, and main policies 
of the Company.   

 5.4 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

 5.5 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. 

 5.6 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.
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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

 5.7 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

 5.8 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 

 5.9 Subcommittees

The authority of the Board of Directors is to appoint subcommittees for operation and supervision the particular 
issue of 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 for particular issues including Audit 
Committee and Nomination and Remuneration Committee. Both Boards must regularly report the performance 
result 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 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, 2016, 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
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3. Mr. Tatchapol Poshyanonda  Audit Committee Member

4. Mr. Chaipranin Visudhipol  Audit Committee Member

  Term in Office5

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, 2016, 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. 

 5.10 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.

5 Term in office of the Audit Committee has been revised according to the resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 2/2017 
dated February 21, 2017.
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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.  

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.   
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 5.11 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. 

 5.12 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.

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.
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 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 PricewaterhouseCooperas ABAS Limited, Mr. Prasit 
Yuangsrikul, CPA Registration No. 4174 or Miss Waraporn Worathitikul, CPA Registration No. 4474, or Mr. Vichian 
Kingmontri, CPA Registration No. 3977 for 2014 for total amount of Baht 1,500,000.

 The Company’s auditors, who are in the approval list of the Securities and Exchange Commission, performed 
their duty independently and credibility.  

(2) Other service fee

 -None-

 Compliance with Principle of Corporate Governance Best Practices

-    Corporate Governance, the Board has not additionally appointed Corporate Governance Committee (CG                
Committee) since the Board governs and supervises according to the Company’s Corporate Governance  
Policy. The amendment of the Policy must be approved by the Board of Directors. In addition, the Company has 
participated in Corporate Governance Assessment every year and the Company Secretary is assigned to report 
the assessment result to the Board for further improvement as seen appropriate.

-    Risk Management, the Board of Directors recognized the importance of the risk management by assigning the 
Audit Committee to determine the framework and the executives to assess their own risk with action plans to 
manage such risk to be in acceptable level.

 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.

 In 2016, the Company has been certified for ISO 14001 Environmental Management System Standard on 9                
February 2016 and ESG 100 Certificate for 2016 from Thaipat Institute on behalf of the listed company with outstanding 
operation in environment, society and governance.
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 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.

 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                            
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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.

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 and discarding each type of garbage

• Emphasis on employees’ safety

• Applying to Occupational Health and Safety Standard System for OHSAS 18001:2007 and Mor-Or-Kor 
18001:2554  

• Providing training course on “Six Sigma Program” in order to enhance efficiency in production process.   

• In 2016, 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.
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6. Energy Conservation Project was implemented by replacement of Fluorescent Tube which is electricity 
saving and environmental friendly tube, and Light Emitting Diode (LED).

7. Air quality, waste water and solid waste quality were measured and analyzed to control according to laws 

and other relevant requirements. 

6. Community and Society

 In 2016, the representatives of executives and employee organized “Happiness Delivery to Underprivileged 
Brothers and Sisters”. The activity held for the students of Wat Khotharm School, Khlong Dan, Samut Prakan Province, 
on 25 June 2016. The donation budget had been made by selling secondhand stuff among the employees. The other 
portion was derived from contribution of their monies to be the academic merit scholarship for the students with good 
schoolrecords but deficiency. In addition, sports equipment was supported to the school as well. 

 Moreover, the Company regularly organizes the scholarship support project to the children of employees every 
year under objective to assist the educational expense and support children for continuous education. The activity is 
leading to quality growth in the future. On 30 November 2016, 29 children of employees have been passed for scholarship 
granting criteria as prescribed by the Company. Total Baht 179,000 was estimated as the supporting scholarship.

 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.
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The Company’s Internal Control and opinion from Board of Directors 

 The Board of Directors appointed Audit Committee which consists of 4 independent directors to help the works 
of the Board for review and governance of the Company’s operations in order to have good corporate governance in 
accordance with the guideline of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand that 
includes financial review of the Company’s financial statements to be transparent, reliable and accurate in accordance 
with financial reporting standard and principle, governance on the Company to have effective internal audit and control 
and accurate compliance in accordance with relevant law, rule and regulation  as well as consideration on auditor 
selection of auditors and auditor remuneration proposed to the Board of Directors in presentation to the Shareholders’ 
Meeting for determination of auditor remuneration as well as proposal to the Board of Directors for appointment and 
determination of internal auditor remuneration.  Throughout last year, Audit Committee independently performed its 
duty without limitation in acquiring news and information as well as good cooperation both from related executives and 
employees.

 In 2016, Audit Committee attended the meeting with auditor, internal auditor and the management of the                       
Company for 5 times to review 2015 annual financial statement and interim financial statement in Quarter 1, 2 and 3 of 
the year 2016, 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 2017, 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 2016 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 

 The Company Secretary, directly report to General Manager and Acting Deputy Managing Director, is                                      
responsible for the monitoring and ensuring that the Company’s operation is compliance with rules and regulations of 
the regulator.  
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 9. Related Party Transaction
 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 2016, the Company’s related party transactions are as described in note to financial statement no.21, Related 
Party Transaction.  

 The Company operates business in accordance with rules and regulations of the Securities and Exchange               
Commission, the Stock Exchange of Thailand, and the Accounting Policy on the disclosure of related party transaction, 
acquisition and disposal of the Company and its subsidiaries.
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Name : Mr. Chakri Chanruangvanich

Current Position : Chairman of the Board
Nomination and Remuneration Committee Member

Age : 60 Years

Nationality : Thai 

Education : Master of Science in  Mechanical Engineering   
Master of Science in Industrial Management
Georgia Institute of Technology, U.S.A. 
Bachelor’s Degree in  Mechanical Engineering
Chulalongkorn University

Training / Seminar : CG Forum 3/2015  “Risk Oversight : High Priority Roles Of   the Board”
The Stock Exchange of Thailand
Director Certification Program (DCP 88/2007) 
Thai Institute of Directors

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%)

: None

First Appointment Date : April 19, 2005                             

Year of Directorship : 12 Years

Position in other Listed Company : 2013-Present      Independent Director, Audit Committee  
                            Member  and Chairman of the Risk 
                            Committee 
                            Loxley Wireless Public Company  Limited

Position in Non-Listed Company : 2002 – Present  Senior Consultant
               FN Asia Advisory Company Limited

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest

: None

Work Experiences : 2011 – Mar 2014 Vice Chairman of the Board of Directors

               Ocean Glass Public Company Limited

2009 – 2011 Chairman of the Board of Directors

               Siam Insurance Company Limited

Illegal record in last 10 years : None

Relationship with Director or Executive 

Management

: None

Board of Directors

Details of the Board of Directors and Management
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Name : Mr. Kirati Assakul

Current Position : Director

Age : 58 Years

Nationality : Thai 

Education : Master’s Degree in Chemical Engineer
 University of Southern California, U.S.A.
Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
 Queen’s University Ontario, Canada

Training / Seminar : Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)  
Director Certification Program (DCP 27/2003)
 Thai Institute of Directors

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%)

: 9.73 1 (Including shares held by spouse)

First Appointment Date : August 13, 1993     

Year of Directorship : 24 Years

Position in other Listed Company : 2010 – Present  Independent Director
                 Chairman of Risk Management Committee
               Thai Union Frozen Public Company Limited

Position in Non-Listed Company : 1995 – Present  Chairman of the Board
               Ocean Life Insurance Company Limited

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest

: None

Work Experiences : Apr 2014 – Sep 2016  Managing Director

2000 – Mar 2014                Chairman of the Board

2007 – 2009                Managing Director

                            Ocean Glass Public Company Limited

Illegal record in last 10 years : None

Relationship with Director or Executive 

Management

: Relative with Director

1  As of December 30, 2016
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Name : Mr. Woragan Xuto

Current Position : Independent Director
Chairman of the Audit Committee

Age : 63 Years

Nationality : Thai 

Education : Bachelor of Art in Economics
Chiangmai University

Training / Seminar : Director Certification Program (DCP 99/2008)
Thai Institute of Directors

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%)

: None

First Appointment Date : February 27, 2007                 

Year of Directorship : 10 Years

Position in other Listed Company : None

Position in Non-Listed Company : None

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest

: None

Work Experiences : 2011-2012  Consultant

  SCG Chemical Group

2009-2011   Managing Director

  SCG Experiences Company Limited 

2007-2008   Director –Distribution

  SCG Distribution Company Limited

Illegal record in last 10 years : None

Relationship with Director or Executive 

Management

: None



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

169

Name : Dr. Chatchawin  Charoen-Rajapark

Current Position : Independent Director
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee   
Audit Committee Member

Age : 56 Year

Nationality : Thai 

Education : Ph.D in Management 
Master’s Degree in Management
Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
              Massachusetts Institute of Technology (MIT.), U.S.A.

Training / Seminar : Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008) 
Audit Committee Program (ACP 19/2007) 
Director Certification Program (DCP 88/2007) 
Director Accreditation Program (DAP 52/2006)
  Thai Institute of Directors 

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%)

: None

First Appointment Date : April 19, 2005    

Year of Directorship : 12 Years

Position in other Listed Company : 2014 – Present Chairman of the Executive Committee
  Eastern Star Real Estate Public Company Limited
2009 – Present Independent Director, Chairman of the Audit 
                             Committee, Member of the Strategy and Policy            
                             Committee of the Nomination and Compensation 
                             Committee
                             Thai Insurance Public Company Limited

Position in Non-Listed Company : 1998 – Present  Managing Director
  President Hotel and Tower Co., Ltd.

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest

: None

Work Experiences : Managing Director

Srithana Finance Public Company Limited

Illegal record in last 10 years : None

Relationship with Director or Executive 

Management

: None
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Name : Dr. Tatchapol Poshyanonda

Current Position : Independent Director 
Audit Committee Member

Age : 51 Years

Nationality : Thai 

Education : Ph.D. in Engineering Management
Master’s Degree in Engineering Management
 University of Missouri-Rolla, U.S.A. 
Master’s Degree in Industrial Management
 Central Missouri State University, U.S.A. 
Bachelor’s Degree in Chemical Engineering, 
 Chulalongkorn University

Training / Seminar : Director Certification Program (DCP120/2009) 
Director Accreditation Program (DAP 68/2008)
 Thai Institute of Directors

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%)

: None

First Appointment Date : February 22, 2005

Year of Directorship : 12 Years

Position in other Listed Company : None

Position in Non-Listed Company : 2007 – Present  Managing Director
                          Cisco Systems Southeast Asia Limited

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest

: None

Work Experiences : 2004-2007  Director-Business Development

                   Microsoft (Thailand) Co., Ltd

Illegal record in last 10 years : None

Relationship with Director or Executive 

Management

: None



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน)

171

Name : Mr. Chaipranin Visudhipol

Current Position : Independent Director
Audit Committee Member

Age : 57 Years

Nationality : Thai 

Education : Master’s Degree in Advertising
 School of the Art Institute of Chicago, U.S.A. 
Bachelor’s Degree in Education
 Chulalongkorn University

Training / Seminar : Director Certification Program (DCP 88/2007)
 Thai Institute of Directors

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%)

: None

First Appointment Date : January 23, 2007            

Year of Directorship : 10 Years

Position in other Listed Company : 2015 – Present  Independent Director
               Wave Entertainment Public Company Limited 

Position in Non-Listed Company : 2015 – Present  Independent Director
               Index Creative Village Public Company Limited
1997 – Present  Chairman
               TBWA (THAILAND) Company Limited 
1991 – Present     Chairman
               PATOU (1969) Company Limited
1991 – Present   Chairman
               PATUKAR Company Limited

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest

: None

Work Experiences : None

Illegal record in last 10 years : None

Relationship with Director or Executive 

Management

: None
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Name : Mr. Matthew Kichodhan

Current Position : Independent Director

Age : 50 Years

Nationality : Thai 

Education : Master’s Degree in Science Management
 Imperial College, University of London, England
Bachelor’s Degree in Commerce
 University of Toronto, Canada.

Training / Seminar : Director Certification Program (DCP 95/2007)
Director Accreditation Program (DAP 57/2006)
  Thai Institute of Directors Association
Certificate of Capital Market Academy Leadership Program (CMA 19)
 Capital Market Academy

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%)

: None

First Appointment Date : February 27, 2007                       

Year of Directorship : 10 Years

Position in other Listed Company : 2014 – Present  Director
  Thai Solar Energy Public Company Limited
2013 – Present   Chairman and Chief Executive Officer
               Wave Entertainment Public Company Limited
2007 – Present   Director
  BEC World Public Company Limited 

Position in Non-Listed Company : 2015 – Present    Director
  Index Creative Village Public Company Limited

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest

: None

Work Experiences : 2013 – 2015   Chief Executive Director
  The Mall Group Company Limited
2010 – 2013   Managing Director
               Oishi Group Public Company Limited 
2009 – 2013   Senior Vice President
               Thai Beverage Public Company Limited 
2006 – 2009   Chief Operating Officer
  Asia Pacific, Minor International Public Company 
                            Limited

Illegal record in last 10 years : None

Relationship with Director or Executive 

Management

: None
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Name : Mr. Naputt Assakul

Current Position : Director
Nomination and Remuneration Committee Member

Age : 40 Years

Nationality : Thai 

Education : The Real Estate Association (RE-CU)
 Chulalongkorn University
Master of  Business Administration 
 Sasin Graduate Institute of Business Administration, 
               Chulalongkorn University
B.S., Entrepreneurship Study and Economic
 Babson College Massachusetts, U.S.A.

Training / Seminar : CG Forum 3/2015  “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” 
                The Stock Exchange of Thailand
Director Certification Program (DCP 31/2003)
 Thai Institute of Directors 

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%)

: 0.44 2

First Appointment Date : June 10, 2002

Year of Directorship : 15 Years

Position in other Listed Company : None

Position in Non-Listed Company : 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

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest

: None

Work Experiences : Economists, Ministry of Finance

Illegal record in last 10 years : None

Relationship with Director or Executive 

Management

: Relative with Director

2 As of December 30, 2016
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Name : Mr. Silparat Watthanakasetr

Current Position : General Manager and Acting Managing Director

Age : 46 Years

Nationality : Thai 

Education : Masters of Management (MIM) 
University of Denver U.S.A.
Bachelor of Economics 
Chulalongkorn University

Training / Seminar : Director Certification Program (DCP 2014/2015)
Thai Institute of Directors
Aptitude & Intelligence Assessment  Dermatoglyphics  Analysis
Coaching, Active Listening, Giving & Receiving Feedback Workshop

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%)

: None

Work Experiences : 22015 – Present Director
                Ocean Glass Trading India Private Limited
2014 – Present Director  
                Ocean Glass Trading (Shanghai) Company Limited
2014 – 2016  Deputy Managing Director, Customer and Channel  
  Development
               Ocean Glass Public Company Limited
2013 – 2014  Country Manager – Thailand, Lao 
2009 –  2013  Country Manager – Vietnam 
               S.C. Johnson & Son Company Limited

Position in other Listed Company : None

Position in Non-Listed Company : None

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest

: None

Illegal record in last 10 years : None

Relationship with Director or Executive 

Management

: None
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Name : Ms. Jariya  Sangchaiya

Current Position : Deputy Managing Director
Manufacturing

Age : 51 Years

Nationality : Thai 

Education : Master’s Degree in Business Administration
 National Institute of Development Administration
Master’s Degree in Environmental Engineering 
 Colorado State University, U.S.A.
Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
 Chulalongkorn University

Training / Seminar : Total Quality Management 
 AOTS Japan

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%)

: None

Work Experiences 2013 – 2016  Executive Director, Manufacturing
                Ocean Glass Public Company Limited
2012 – 2013 Operation Director
               Thai Glass Industries Public Company  Limited
2004 – 2011  Product Development and Quality System Manager
               Thai Glass Industries Public Company  Limited

Position in other Listed Company : None 

Position in Non-Listed Company : None 

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest

: None

Illegal record in last 10 years : None

Relationship with Director or Executive 

Management

: None
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Name : Mrs. Yada  Andaris

Current Position : Executive Director
Human Resources

Age : 51 Years

Education : Master’s Degree in Business Administration, 
 Chulalongkorn University
Bachelor’s Degree in Commerce, 
 Chulalongkorn University

Training / Seminar : Coaching Active Listening, Giving & Receiving Feedback Workshop
Collective Bargaining for Successful Labor Relation Master Class 2013
Leadership Development Program "Coaching Clinic Workshop"

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%)

: None

Work Experiences : 2007 - 2012 Human Resources, Business Partner Director, 
                            Supply Chain  
                            Unilever Thai Holdings Limited

Position in other Listed Company : None

Position in Non-Listed Company : None

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest

: None

Illegal record in last 10 years : None

Relationship with Director or Executive 

Management

: None
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Name : Mr. Ravis  Ingkananisorn        

Current Position : Executive Director, 
Supply Chain

Age : 45 Years

Education : Master of Science in Industrial Engineering 
 Columbia University, U.S.A.
Bachelor’s Degree in Power Electrical Engineering, 
 King Mongkut’s Institute of Technology, Ladkrabang

Training / Seminar : Aptitude & Intelligence Assessment Dermatoglyphics  Analysis
Coaching, Active Listening, Giving & Receiving Feedback Workshop 
Leadership Development Program "Coaching Clinic workshop"

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%)

: None

Work Experiences 2015 – Present Director
               Ocean Glass Trading India Private Limited
2012 – Present Director
               Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.
2010- 2011 Assistant of Executive Director Supply Chain 
                            Management
               Ocean Glass Public Company  Limited 
2006 – 2010 Operations Program Manager
  DHL Express International (Thailand)

Position in other Listed Company : None 

Position in Non-Listed Company : None 

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest

: None

Illegal record in last 10 years : None

Relationship with Director or Executive 

Management

: None
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Name : Mr. Sathien Srisaikham

Current Position : Executive Director, Finance 

Age : 50 Years

Education : M.Econ. (Business Economics) Major Financial Business
 The National Institute of Development Administration 
B.B.A. Accounting, Ramkhamhaeng University

Training / Seminar : 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) 

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%)

: None

Work Experiences : 2017 – Present Chairman of the Board of Director
  Ocean Glass Trading (Shanghai) Ltd.
2017 – Present Director
  Ocean Glass Trading (India) Ltd.
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)
2000 – 2001 Assistant Finance & Admin Manager
               PBR Automotive (Thailand) Co., Ltd.
1997 – 1998 Accounting & Financial Manager
               Siam Standard Product Co., Ltd.
1992 – 1996  Assistant Accounting Manager
               The Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd.

Position in other Listed Company : None

Position in Non-Listed Company : None

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest

: None

Illegal record in last 10 years : None

Relationship with Director or Executive 

Management

: None
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3 As of 30 December, 2016

Name : Mr. Uday Shankar Verma

Current Position : Executive Director – Customer & Channel Development

Age : 44 Years

Education : Master of Business Administration
 Louisiana Tech University, LA, USA

Training / Seminar : - Advance Leadership
- 7 Habits of Highly Successful People
  Walton Institute of Retail

Proportion of Holding in the Company’s 
shares (%)

: 0.02 (Spouse) 3

Work Experiences 23 Years in various industries in trading, sales, retail, marketing, 
product management, and ecommerce with medium to large                   
multinational companies

Position in other Listed Company : None 

Position in Non-Listed Company : None 

Position in Rival Company and/or 
Connected Business that may cause 
Conflict of Interest

: None

Illegal record in last 10 years : None

Relationship with Director or Executive 

Management

: None
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 The Board of Directors is responsible for Ocean Glass Public Company Limited’s financial reports and information 
as appear in the 2016 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 

รายงานความรับผ
ิดชอบของค

The Board of Directors’ Report on the 
Accountability of Financial Reports
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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 2016, the Audit Committee convened 5 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, 2015 and the 2016 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; and helped reinforce more effective risk management 
systems. During the year, there were 4 monitoring programs covering:

a) Procurement process and inventory management

b) Regulations, safety, and environmental management

c) Maintenance and Fix Asset management

d) Marketing and New Products Development

 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.   

 During the year 2016, Mr. Woragan Xuto and Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark attended 5 meetings, Mr. Chaipranin 
Visudhipol and Mr. Tachapol Poshyanonda attended 4 meetings.

Report of the Audit Committee
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 In 2016, the Audit Committee reviewed the audited financial statements and the related financial reports for the 
year ended December 31, 2015 and expressed the opinion that the Company’s financial statements were prepared 
and presented fairly in accordance with Financial Reporting Standards.  

 In addition, the Audit Committee considered the qualifications of the external auditor firm by taking into account 
its credibility, adequacy of resources and volume of audit assignments, auditing experiences, the independence as 
well as the auditor’s qualification according to SEC’s regulation. The Committee selected and nominated the external 
auditor to the Board of Directors for further recommendation to the Shareholders’ Meeting for the appointment of  Miss 
Thanyaporn Tangthanopajai Certified Public Accountant No. 9169 or Mr. Peradate Pongsathiansak Certified Public 
Accountant No. 4752 or Miss Wannisa Ngambuathong Certified Public Accountant No. 6838 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 2016.  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

                      March 9, 2017
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 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 2016, the Committee held five meetings, all of which every Committee member attended, and four of which 
the Committee’s secretary attended.  The Committee accomplished the following:

1. At the 2016 AGM, three Directors—namely, Mr. Chakri Chanruangvanich, Mr. Kirati Assakul, and Mr. Matthew 
Kichodhan—completed their terms on the Board and were due to retire in accordance with the Company’s 
Articles of Association.  Since these three Directors had knowledge, expertise, qualifications that had enabled 
them to make valuable contributions to the Board and that would enable them to continue to do so, the         
Committee proposed that they be nominated for re-election.  The Board agreed to the Committee’s proposal, 
and, at the AGM, the Shareholders re-elected the three Directors to the Board.

2. The Committee proposed to the Board to recommend to the Shareholders to maintain the current monthly 
remuneration scheme for the Directors and Board’s committee members, and to pay bonus to the Directors.  
The Board agreed to, and subsequently the 2016 AGM approved the remuneration scheme and the bonus 
payment.

3. The Committee performed the annual performance appraisal of the Managing Director and made                         
recommendations to the Board relating to his salary increase and bonus payment.  The Board later approved 
the Committee’s recommendations.

4. The Committee was of the opinion that the bonus scheme for the Managing Director in effect at the time should 
be revised.  The Committee consequently formulated a new bonus scheme for the Managing Director, which 
was later approved by the Board.

5. As Mr. Kirati Assakul resigned from the position of the Managing Director with effect from 16 September 2016, 
while retaining his position as a Director, the Committee met to consider a suitable successor.  The Committee 
concluded that Mr. Silparat Watthanakasetr had the requisite knowledge and experience in the Company’s 
business, and possessed expertise and qualifications that made him suitable to lead the Company.                               
Consequently, the Committee nominated Mr. Silparat Watthanakasetr for the position of the General                             
Manager and Acting Managing Director with effect from 16 September 2016 April 2014 onwards, and                
recommended his compensation package.  Such nomination and recommendation were subsequently              
approved by the Board.

Report of the Nomination and Remuneration 
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6. The Committee assisted the Board in its self-evaluation in order to review its performance and improve its 
effectiveness.

Throughout 2016, the Committee reported its activities to and received valuable comments from the Board.

                         (Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark)

                                Chairman of the Nomination and

                                 Remuneration Committee

                                        25 January 2017
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Ocean Glass Public Company Limited and Subsidiaries

Financial Statements
For the Years Ended December 31, 2016 and 2015

and Report of Certificate Public Accountant

PricewaterhouseCoopers ABAS Company Limited 
Certified Public Accountants
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Independent Auditor's Report
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Ocean Glass Public Company Limited

Statements of Financial Position
As at 31 December 2016
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Ocean Glass Public Company Limited

Statements of Financial Position
As at 31 December 2016
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Ocean Glass Public Company Limited

Statements of Comprehensive Income
For the year ended 31 December 2016
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Ocean Glass Public Company Limited

Statements of Cash Flows
For the year ended 31 December 2016
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Ocean Glass Public Company Limited

Statements of Cash Flows (Cont'd)
For the year ended 31 December 2016
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Ocean Glass Public Company Limited

Notes to the Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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Ocean Glass Public Company Limited

Notes to the Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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Ocean Glass Public Company Limited

Notes to the Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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Ocean Glass Public Company Limited

Notes to the Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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Ocean Glass Public Company Limited

Notes to the Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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Ocean Glass Public Company Limited

Notes to the Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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Ocean Glass Public Company Limited

Notes to the Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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Ocean Glass Public Company Limited

Notes to the Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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Ocean Glass Public Company Limited

Notes to the Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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Ocean Glass Public Company Limited

Notes to the Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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