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Managing Director

วิสัยทัศน์

โอเชี่ยนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้น�ำในตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร
และการบริหารจัดการ พร้อมทัง้ มุง่ มัน่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยบริษทั เจริญ
เติบโตและมีผลก�ำไรอย่างต่อเนื่อง

Vision

To be a world class market leader through business innovation, corporate value
and operational excellence, while consistently maintaining customer satisfaction
and achieving business growth and profitability

ภารกิจ

Core Purpose

ค่านิยมหลัก

Core Value

การให้สุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยการผลิตเครื่องแก้วคุณภาพดี

Providing Life’s Pleasure with Quality Glassware

คุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การให้ โอกาส และการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

Quality, Honesty/Integrity, Opportunity and Respect for the Individuals
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
Financial Information
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
Consolidated Financial Statements (Baht mil.)
รายได้จากการขาย
Net Sales
รายได้รวม
Total Revenue
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
Earnings before Interest, Tax, Depreciation, & Amortization (EBITDA)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
Net Profit
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders’ Equity
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
Financial Ratios (%)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Return on Equity
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
Return on Assets

2551
2008
1,826

2552
2009
1,643

2553
2010
1,843

1,834

1,686

1,891

335

270

451

96

(1.3)

94

2,878

3,095

3,124

1,325

1,573

1,526

1,553

1,522

1,598

5.23%

(0.08)%

4.98%

6.24%

(0.08)%

6.03%

5.68%

1.05%

5.11%

(0.06)

4.41

0.85

2.21*

na

50

71.35

74.90

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
Per share Information (Baht)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
4.50
Earnings per Share
เงินปันผลต่อหุ้น
1.40
Dividends per Share
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)
31
Dividends Payout Ratio (%)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
72.81
Book Value per Share
* เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (To be approved by the shareholders’ meeting)
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สารจากประธานกรรมการ

เป็นที่น่ายินดีว่าในปี 2553 ที่ผ่านมาโอเชียนกลาสสามารถท�ำยอดขายได้ 1,843 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับยอดขายที่สูงที่สุดอีกครั้ง
หนึ่ง หลังจากที่บริษัทได้ฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลกในช่วงปีก่อนหน้า ตลาดทั้งในประเทศและตลาดส่งออกได้ฟื้นตัวโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งตลาดหลักในภูมิภาคเอเซีย ตลาดประเทศจีน อาเซียน และอินเดียมีการขยายตัวในระดับสูง อย่างไรก็ตามระดับการแข่งขันใน
ตลาดกลุ่มนี้ก็ยังอยู่ในระดับรุนแรงเช่นในปีก่อนหน้า บริษัทได้ดำ� เนินการตามกลยุทธในการรักษาระดับการขยายตัวอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาวโดยปรับเลือกสินค้าทีเ่ หมาะสมและมีอตั ราการท�ำก�ำไรทีด่ ี รวมทัง้ ด�ำเนินการบริหารการตลาดผ่านแบรนด์ทงั้ สาม คือ Ocean
ส�ำหรับตลาดลูกค้าปลีก Ocean-Professional ส�ำหรับตลาดลูกค้าธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่ และ Lucaris ส�ำหรับตลาดแก้วคริสตัล
คุณภาพสูง บริษทั ยังได้ให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความรูผ้ แู้ ทนจ�ำหน่ายอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สนับสนุนให้
ผู้แทนจ�ำหน่ายสามารถด�ำเนินธุรกิจตามแผนการตลาดและการขายที่บริษัทวางไว้
ในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโอเชียนกลาสได้มุ่งมั่นในการขยายธุรกิจ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อ
เนื่อง การลงทุนในโครงการผลิตแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่วเป็นหนึ่งในความพยายามดังกล่าว ซึ่งในปีที่ผ่านมาผลการด� ำเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและความช�ำนาญในการใช้เทคโนโลยีการผลิตได้เริม่ ส่งผล ท�ำให้ผลผลิตทีไ่ ด้อยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ ทัง้
ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และปริมาณผลผลิต ในช่วงปลายปีเครื่องจักรชุดที่สองได้ถูกติดตั้งและด�ำเนินการผลิตตามแผนงาน
ซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนการผลิตลดลงอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีขึ้น บริษัทได้ท�ำการตลาดผลิตภัณฑ์แก้วคริสตัลนี้ภายใต้แบรนด์ Lucaris
อย่างจริงจังทัง้ ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมทัง้ ได้ออกแก้วไวน์ในชุด Shanghai Soul ซึง่ เป็นแก้วซีรยี ท์ ไี่ ด้ถกู ออกแบบ
โดยดีไซเนอร์ยุโรปมีคุณภาพและรูปทรงเทียบชั้นได้กับผู้ผลิตในระดับโลก ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และตอบรับในคุณภาพ
ของสินค้าแบรนด์ใหม่นี้อย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาและขยายช่องทางการจัดจ� ำหน่ายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายทั้งในการท�ำตลาดภายใต้แบรนด์Lucaris และการขายผ่านกลุ่มลูกค้า B2B และ OEM
ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และความรู้ความสามารถในการท�ำงานเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และที่ส�ำคัญที่สุดขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สนับสนุนและให้
ความไว้วางใจในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กีรติ อัสสกุล
ประธานกรรมการ
28 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2553
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับการด�ำเนินงานของบริษัท ในปี 2553

ผลการด�ำเนินงานโดยรวม

จ�ำนวน 1,525.8 ล้านบาท โดยลดลงจ�ำนวน 47.0 ล้านบาท หรือ
ในปี 2553 บริษทั และบริษทั ย่อยมียอดขายรวม 1,842.8 ล้าน ลดลงร้อยละ 3.0 และส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจ�ำนวน 1,597.7 ล้านบาท
บาท เพิม่ ขึน้ 199.8 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.2 จากปีกอ่ น ซึ่งเพิ่มขึ้น 75.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0
หน้า โดยมียอดขายในประเทศ 519.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
บริษัทได้ด�ำเนินนโยบายอย่างรอบคอบในการด�ำเนินงาน
12.4 ในขณะที่ยอดขายต่างประเทศรวม 1,323.8 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 12.1 และมีรายได้อื่นรวม 9.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.7 ด้ า นต่ า งๆ ภายใต้ ห ลั ก การบริ ห ารจั ด การที่ ดี ต ามหลั ก
ล้านบาท บริษัทมีก�ำไรขั้นต้น ที่อัตราร้อยละ 30.93 ของยอดขาย บรรษัทภิบาล รวมถึงการใช้นโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสม
หรือจ�ำนวน 570.0 ล้านบาท ลดลงจากอัตราร้อยละ 34.54 ของ เพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส ทั้งนี้บริษัท
ปีก่อนหน้า เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตสูงกว่า เชือ่ ว่า มูลค่าของทรัพย์สนิ ทีแ่ สดงในงบการเงิน ได้แสดงถึงมูลค่า
การปรับเพิ่มขึ้นของราคาขาย ในปีนี้บริษัทไม่มีผลขาดทุนเริ่ม ทีใ่ กล้เคียงกับมูลค่าทีแ่ ท้จริงแล้ว โดยทีส่ ภาพคล่องของบริษทั อยู่
แรก ซึ่งเกิดจากการผลิตสินค้าใหม่ (คริสตัลลีน) ซึ่งในปีที่แล้วมี ในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์
จ�ำนวน 169.6 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงานปี 2553 บริษัทมีผลก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 4.41
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2553 รวม 444.1 ล้าน บาท ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บาท เพิ่มขึ้น 111.5 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.21 บาท (หรือเทียบ
ด้านส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ในขณะเดียวกันค่าใช้ เท่าร้อยละ 50.11 ของก�ำไรสุทธิต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น
จ่ายในการหยุดสายการผลิตได้ลดลง ในปีนมี้ กี ำ� ไรจากอัตราแลก 47.14 ล้านบาท
เปลี่ยน 38.6 ล้านบาท

ด้านการตลาดและการขาย

บริษัทมีก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จ�ำนวน
ในปี 2553 ยอดขายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าในอัตราที่น่า
158.8 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงินจ�ำนวน 33.0 ล้านบาท และ พอใจเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและตลาดโดยรวม โดยมี
มีผลประกอบการก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 94.1 ล้านบาท หรือก�ำไรต่อ ยอดขายสุทธิรวม 1,842.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้าร้อยละ
หุ้นเท่ากับ 4.41 บาท
12.2 จากปริมาณขายที่ 126.8 ล้านชิน้ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้าร้อย
ละ 11.2 และบริษทั สามารถด�ำเนินการปรับขึน้ ราคาขายในตลาด
บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน หลักและเน้นการขายสินค้าที่มีอัตราก�ำไรสูง แต่ก็ถูกชดเชยด้วย
3,123.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จ�ำนวน 28.8 ล้านบาท หรือ การแข็งค่าของเงินบาท ยอดขายในประเทศรวม 519.1 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,208.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 ในขณะที่ยอดขายต่างประเทศรวม 1,323.8
เพิม่ ขึน้ 41.9 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.6 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1
เพิม่ ขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและสินค้าคงเหลือ ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์ไม่
หมุนเวียนแสดงจ�ำนวน 1,915.2 ล้านบาท ลดลง 13.1 ล้านบาท
ตลาดสินค้าเครื่องแก้วในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา ยังมีการ
หรือร้อยละ 0.7 เป็นผลจากการลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ แข่งขันสูงโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ อันเกิดจากกระแสการ
เนือ่ งจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครือ่ งจักรลดลง และตัดค่าซ่อมใหญ่ ตลาดโลกาภิวัฒน์ดังเช่นปัจจุบัน บริษัทยังคงมุ่งเน้นการโฆษณา
เครือ่ งจักรจากสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จา่ ยส่วนหนึง่ ขณะทีห่ นีส้ นิ มี ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า Ocean และ Lucaris อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้
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ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยในปี 2553 บริษัทได้ เครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (Crystalline) ซึ่งมีมูลค่าทั้ง
ด�ำเนินกิจกรรมทีส่ ำ� คัญทางด้านการตลาดและการขาย สรุปได้ดงั นี้ โครงการรวมประมาณ 990 ล้านบาท การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตเครือ่ งแก้วคริสตัลลีนได้ด�ำเนินการตามแผนงานทีว่ างไว้
• การออกโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ในไตรมาสที่สี่อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ประสิทธิภาพการผลิตจริงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ การลงทุน
จากปีก่อนหน้าซึ่งเป็นการสร้าง Brand Awareness ไป ขยายสายการผลิตครัง้ นีเ้ ป็นการเพิม่ ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูงประเภท
ในกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น
ใหม่ เพือ่ สนองความต้องการของตลาดในต่างประเทศ และบริษทั
• ท�ำ Summer Campaign และ Festive Campaign ในห้าง เชื่อว่าจะเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น
ค้าปลีกในประเทศและในตลาดหลักในภูมภิ าค เช่นอินเดีย นอกจากนีไ้ ด้มกี ารหยุดเครือ่ งจักรบางส่วนเพือ่ ซ่อมแซมเตาหลอม
เวียตนาม
ตามสภาพการใช้งานช่วงไตรมาสที่สาม
• การท�ำการโฆษณาและส่งเสริมการขายเครือ่ งแก้วคริสตัลลีน
ในตรา Lucaris ทั้งในตลาดในประเทศ และตลาดหลัก
การบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีเพื่อรองรับ
ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
การแข่งขันในยุคเศรษฐกิจไร้พรมแดนดังเช่นปัจจุบนั นับเป็นสิง่ ที่
• บริษัทได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ คือ
ส�ำคัญและจ�ำเป็น ดังนั้นบริษัทจึงน�ำหลักการบริหารคุณภาพทั่ว
* งาน Ambiente ณ นครแฟรงเฟิร์ท เยอรมันนี
ทั้งองค์กร หรือ TQM (Total Quality Management) มาประยุกต์
* งาน Houseware Fair และ งาน Mega Show ณ ใช้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งผลลัพธ์ยกระดับมาตรฐานการผลิต การ
นครฮ่องกง ประเทศจีน
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีโ้ ดยค�ำนึงถึงความ
* งาน Hotelex Fair ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
ต้องการของลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรเป็นส�ำคัญ
* งาน International Wine & Spirit Fair ณ นครฮ่องกง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเทศจีน
นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทยึดมั่นและถือเป็นนโยบายในการผลิต
บริษทั ได้ทำ� การส�ำรวจอัตราการรูจ้ กั ตราสินค้า Ocean (Brand สินค้าคุณภาพสูงและปลอดภัยในการใช้งาน และส่งผลกระทบ
Awareness) ในปี 2553 ในตลาดในประเทศ ได้ผลจากการส�ำรวจ ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจึงสนับสนุนให้
ที่ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นอัตราที่น่าพอใจ
พนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานคุณภาพ ISO
9001:2008 รวมถึงการน�ำเอาระบบมาตรฐานความปลอดภัยและ
ด้านการผลิต
อาชีวอนามัย, OHSAS 18001:1999 มาปฏิบตั ใิ ช้ทวั่ ทัง้ องค์กร จิต
ระยะเวลามากกว่า 25 ปี ทีบ่ ริษทั สร้างสมประสบการณ์ในการ ส�ำนักเรือ่ งคุณภาพและความปลอดภัยร่วมกันเป็นจุดร่วมทีท่ ำ� ให้ทกุ
ผลิตและพัฒนาสินค้าเครื่องแก้ว สิ่งที่บริษัทยึดมั่นมาโดยตลอด คนในบริษทั ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมัน่ คงและมีประสิทธิภาพ
คือ การผลิตสินค้าคุณภาพสูง โดยการมุ่งเน้นด้านคุณภาพในทุก ความสามารถในการเสนอราคาสินค้าที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผล
ขบวนการผลิต ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ความมัน่ ใจว่าลูกค้าจะได้รบั สินค้าและ ของโอเชียนกลาสเป็นหลักประกันถึงความพึงพอใจของลูกค้าของ
บริการที่ดีที่สุดเท่านั้น
บริษัททั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
ในปี 2553 บริษัทได้ด�ำเนินติดตั้งเครื่องจักรผลิตเครื่องแก้ว
บริษทั ตระหนักดีวา่ สภาพแวดล้อมทีส่ ะอาดและถูกสุขลักษณะ
คริสตัลลีนเครื่องที่สองแล้วเสร็จ ในโครงการขยายสายการผลิต เป็นเรื่องที่ส�ำคัญในสังคม ดังนั้นนอกจากบริษัทจะตั้งเป้าหมาย
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ในการเป็นเลิศด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการแล้ว บริษัท
ยังด�ำเนินการด้วยการค�ำนึงและเอาใจใส่ในการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทได้ด�ำเนินการในเรื่องต่อไปนี้
• ลดมลภาวะในอากาศและสิ่งปฏิกูลในทุกกระบวนการผลิต
• การน�ำกลับมาใช้ใหม่ การลดปริมาณการใช้ และการน�ำไปใช้
ในวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึงการบริหารการสูญเสียต่างๆ
• มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยส�ำหรับพนักงานในทุกสถาน
ประกอบการของบริษัท
โอเชียนกลาสตระหนักดีวา่ การทีบ่ ริษทั ประสบความส�ำเร็จ ด้วย
ชือ่ เสียงทีด่ เี ป็นทีย่ อมรับ และวัฒนธรรมขององค์กรทีส่ ง่ เสริมความ
ส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั บุคลากรของบริษทั เป็นส�ำคัญ ดังนัน้
บริษทั จึงจัดให้มสี ถานทีท่ ำ� งานทีถ่ กู สุขลักษณะและมีบรรยากาศที่
อบอุน่ บริษทั มุง่ เน้นการสร้างและส่งเสริมความกลมกลืนบนความ
หลากหลาย โดยมุ่งเน้นความสามารถเป็นหลัก บริษัทจัดให้มี
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แผนงานด้านสวัสดิการต่างๆ ส�ำหรับพนักงาน ซึง่ รวมถึงการจัดให้
มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การแข่งขันกีฬา การฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรและทุนการศึกษา นอกจากนี้บริษัทยังได้รับ
มาตรฐานแรงงานอีกด้วย
นับตั้งแต่เริ่มกิจการ โอเชียนกลาสมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดส่งสินค้าในการผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ทุกฝ่าย ทั้งนี้โดยการยึดถือและเสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน เน้นการด�ำเนินงานบนพื้นฐานการประพฤติปฏิบัติตาม
แนวทางของการด�ำเนินธุรกิจที่ดีและเป็นที่ยอมรับในสังคม รวม
ถึงการทีบ่ ริษทั มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะให้บริการลูกค้า
ด้วยความสามารถสูงสุดทีบ่ ริษทั มีอยู่ บริษทั เชือ่ ว่าถึงแม้จะมีการ
เปลีย่ นแปลงในด้านบุคลากรเมือ่ เวลาผ่านไป แต่วฒ
ั นธรรมในการ
บริการจะยังคงอยู่ตลอดไป

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องแก้วชั้นน�ำในภูมิภาคเอเชีย ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและ
จ�ำหน่ายภาชนะเครื่องแก้วคุณภาพสูงส�ำหรับใช้บนโต๊ะอาหารที่มีความครบถ้วนและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้เลือก ตั้งแต่
เครื่องแก้วส�ำหรับใช้ในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง จนถึงเครื่องแก้วส�ำหรับใช้ในบ้านเรือน เป็นเวลาเกือบสาม
ทศวรรษแล้วที่บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าเครื่องแก้วซึ่งถูกออกแบบให้ตรงกับประเภทการใช้งานของลูกค้า ด้วยคุณภาพสินค้า
ที่เป็นเลิศ พิถีพิถันในการควบคุมคุณภาพ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถ และปรับปรุงระบบ
การท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพสูง รวมทัง้ เชือ่ มัน่ ในการสร้างตราสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง จึงท�ำให้บริษทั สามารถเป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ในการผลิต
เครื่องแก้วในระดับสากล
เลขทะเบียนบริษัท
:
Home Page
:
		
ติดต่อ
:
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
:
		
		
		
ที่อยู่โรงงาน
:
		
		
		
ที่อยู่โชว์รูม
:
		
		
		
		
		
		
		
		
บริษัทย่อย
:
		
		
		
		
		
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนช�ำระแล้ว
:

0107536000153
www.oceanglass.com www.ocean-professional.com
และ www.lucariscrystal.com
ir@oceanglass.com
75/88-91 ชั้น 34 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2661 6556		
โทรสาร +66 (0) 2661 6550
365 -365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ต�ำบลแพรกษา
อ�ำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ +66 (0) 2324 0422-4, 2324-0191-2
โทรสาร +66 (0) 2324 0420
อโศก (โอเชียนชอป)
175 อาคารไทยสมุทร ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2661 6556 ต่อ 371, 449
โทรสาร +66 (0) 2258 0484
เวียดนาม
184 Ba Thang Hai Street, Ward 12, District 10,
Ho Chi Minh City, Vietnam
โทรศัพท์ +84 (0) 8865 2469
โทรสาร +84 (0) 8865 2469
บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) จ�ำกัด
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1502, 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
500,000,000 บาท
213,307,150 บาท
บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
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ประเภทหุ้น
:
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
		
		
		
		
ผู้สอบบัญชี
:
		
		
		
		
		
		
		
ผู้ตรวจสอบภายใน
:
		
		
		
		
ที่ปรึกษากฎหมาย
:
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
14 บริ
รายงานประจ�ำปี 2553

หุ้นสามัญ จ�ำนวน 21,330,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2 229 2800
โทรสาร +66 (0) 2 654 5427
นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา) เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู
ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500		
โทรศัพท์ +66 (0) 2630 4500
โทรสาร +66 (0) 2630 7506
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
195 สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2677 2000
โทรสาร +66 (0) 2677 2222
บริษัท ไดมอนด์แอดจัสเมนท์ จ�ำกัด
175 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2260 5200-3
โทรสาร +66 (0) 2260 5204
ส�ำนักกฎหมายเสรีมานพ แอนด์ ดอล์ย จ�ำกัด
18/4 ซอยอ�ำนวยวัฒน์ ถนนสุทธิสาร
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ +66 (0) 2693 4180-6
โทรสาร +66 (0) 2693 4187-8

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ในระยะแรกการด�ำเนินงานของ
บริษทั ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) โรงงานตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในปี 2536 บริษทั
ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้าน
บาท เป็นทุนช�ำระแล้ว 213.31 ล้านบาท
ธุรกิจหลักของบริษทั คือผลิตและจ�ำหน่ายภาชนะเครือ่ งแก้วทีใ่ ช้บนโต๊ะอาหาร ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า บริษทั มุง่ มัน่ ในการผลิต
เครือ่ งแก้วคุณภาพสูงซึง่ ได้รบั การออกแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ ผลิตภัณฑ์แก้วใสและแก้วพิมพ์ลาย ด้วย
เทคโนโลยีการผลิตและเครือ่ งจักรอันทันสมัย จัดจ�ำหน่ายทัง้ ตลาดในประเทศและส่งออกยังตลาดต่างประเทศ นอกจากนีบ้ ริษทั ได้รบั
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานISO 9001:2000
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภทตามกระบวนการผลิต คือ
• Blownware ได้แก่เครื่องแก้วที่มีลักษณะทรงกระบอกกลมยาว หรือทรงเหลี่ยม ขอบแก้วบาง เช่น แก้วน�้ำ โถแก้ว ถูกผลิตโดย
อาศัยกระบวนการอัดและเป่าน�้ำแก้ว (Press & Blow Process)
• Pressware ได้แก่เครื่องแก้วรูปแบน ทรงกลมมีหู หรือรูปทรงอื่น ๆ ขอบแก้วจะมีความหนา เช่น จาน ชาม จานรองแก้ว
ที่เขี่ยบุหรี่ แจกัน แก้วเบียร์ เป็นต้น เครื่องแก้วประเภทนี้ถูกผลิตโดยกระบวนการอัด (Press Process)
• Stemware ได้แก่เครื่องแก้วที่มี ก้านเรียวส�ำหรับจับ ไม่มีหู เช่น แก้วไวน์ แก้วบรั่นดี แก้วแชมเปญ ถูกผลิตโดยกระบวนการ
เป่าตัวแก้วและอัดขึ้นรูปก้านแก้ว (Blow & Blow and Press Process)
ด้านการตลาดและการขาย บริษทั แบ่งกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายเป็น 3 กลุม่ คือกลุม่ ลูกค้าธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่ (Food Service)
กลุ่มลูกค้าปลีกที่ซื้อไปใช้ในครัวเรือน (Retail) และกลุ่มลูกค้าสถาบันที่ใช้เครื่องแก้วเป็นของแจกแถม (Premium) บริษัทจ�ำหน่าย
สินค้าทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออกยังตลาดต่างประเทศ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก ในปี 2553 สัดส่วนการจัดจ�ำหน่ายระหว่าง
ตลาดในประเทศกับตลาดต่างประเทศ เท่ากับร้อยละ 28.16 และ 71.84 ตามล�ำดับ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายมีทงั้ ใช้พนักงานขายของ
บริษัท ผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านการเงิน
1.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษทั จ�ำหน่ายสินค้าและจัดหาปัจจัยการผลิตภายใต้
เงื่อนไขเงินสดและการให้และรับสินเชื่อ และมีภาระสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และ
สินเชือ่ ระยะยาวเพือ่ ใช้ในการขยายก�ำลังการผลิตและจัดหา
สิ น ทรั พ ย์ ถ าวร ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากการไม่
สามารถจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอในการช�ำระหนี้
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว บริษัทบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
โดยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพโดยรักษา
ระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้พอเพียงต่อ
การด�ำเนินงานของกิจการ มีการบริหารลูกหนีแ้ ละสินค้าคงคลัง
ให้อยูใ่ นปริมาณทีเ่ หมาะสม มีการท�ำตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ลด
ความเสีย่ งระหว่างรายได้และภาระสินเชือ่ ในสกุลเงินทีแ่ ตกต่าง
กัน และมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อรองรับความผันผวนในอนาคต

บริษัทได้จ�ำหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขสินเชื่อทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสีย่ งทีล่ กู ค้าหรือคูส่ ญ
ั ญา
ไม่สามารถช�ำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบ
ก�ำหนด บริษทั ควบคุมความเสีย่ งดังกล่าวโดยก�ำหนดนโยบาย
สินเชือ่ ให้มกี ารวิเคราะห์และทบทวนฐานะทางการเงินของ
ลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ มีการให้ลกู ค้าวางหลักประกันวงเงินสิน
เชือ่ ในรายทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ส�ำหรับลูกค้าต่างประเทศจะมีการ
ขายภายใต้เงือ่ นไข L/C ทัง้ นี้ ณ วันทีใ่ นงบดุลบริษทั ประเมิน
ว่าไม่มคี วามเสีย่ งจากการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ ความ
เสีย่ งทางด้านสินเชือ่ แสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบดุล

1.2 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
		
เงินตราต่างประเทศ
บริษทั ได้สง่ สินค้าออกจ�ำหน่ายในต่างประเทศเป็นสัดส่วน
ที่สูงซึ่งท�ำให้มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศสกุลดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา และสกุลหลักอื่น ๆ ดังนั้นความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงมีผลกระทบโดยตรง
ต่อผลประกอบการของบริษทั บริษทั ได้บริหารความเสีย่ งเพือ่
ลดผลกระทบดังกล่าว โดยการติดตามสถานการณ์ตลาดเงิน
ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชดิ และก�ำหนดนโยบายให้มกี ารท�ำ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งจะมีอายุไม่
เกิน 1 ปี รวมทั้งการเพิ่มกิจกรรมด้านการตลาดและการขาย
เพือ่ เพิม่ มูลค่าในผลิตภัณฑ์เพือ่ ชดเชย และลดผลกระทบจาก
ความผันผวนดังกล่าว

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
16 บริ
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1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
บริษทั มีการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินทัง้ ระยะสัน้ เพือ่
เป็นเงินทุนหมุนเวียน และระยะยาวเพือ่ ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
ซึง่ มีภาระช�ำระดอกเบี้ยในอัตราตลาดแบบลอยตัวทั้งหมด
ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในอนาคตอาจส่งผล
ต่อผลประกอบการของบริษทั บริษทั ได้ด�ำเนินการในการลด
ผลกระทบดังกล่าวโดยมีการท�ำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
เปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวเป็นอัตราดอกเบีย้ คงทีใ่ นสินเชือ่
ระยะยาวส�ำหรับบางวงเงิน รวมทัง้ จัดหาและใช้วงเงินสินเชือ่
จากหลายสถาบันที่มีต้นทุนรวมต�่ำที่สุด

2. ความเสี่ยงด้านการตลาด

4. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เนือ่ งจากอุตสาหกรรมผลิตภาชนะแก้วส�ำหรับใช้บนโต๊ะอาหาร
มีผผู้ ลิตมากรายทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตลาด
ต่างประเทศนัน้ มีการแข่งขันสูงในบางตลาดราคาเป็นกลยุทธ์หลัก
ในการท�ำตลาด จึงมีโอกาสที่บริษัทอาจจ�ำหน่ายสินค้าได้ตำ�่ กว่า
เป้าหมายที่ก�ำหนด บริษัทได้มีมาตรการเพื่อรองรับความเสี่ยงดัง
กล่าวโดยมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
อย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างตราสินค้าอย่าง
สม�ำ่ เสมอโดยการลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในนิตยสารชัน้ น�ำ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ ในและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ งตลอด
ปี มีการจัดหาและพัฒนาทีมการขายและการตลาดให้มีความ
สามารถและรอบรู้ รวมทัง้ เน้นย�ำ้ การเพิม่ ความแข็งแกร่งของช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่ายและสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูแ้ ทนจ�ำหน่าย
ในตลาดหลัก

เนือ่ งจากครอบครัวอัสสกุลถือครองหุน้ ของบริษทั เป็นจ�ำนวน
รวมกันมากกว่าร้อยละ 50 จึงอาจจะควบคุมเสียงข้างมากในการ
ออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้
ประกาศใช้หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance Guidelines) จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
(Code of Corporate Conduct) และจรรยาบรรณของกรรมการ
บริษทั (Code of Conduct for Directors) เพือ่ เป็นแนวทางให้คณะ
กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทไปใน
แนวทางทีเ่ ป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย มีความสุจริต โปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมาย และรับผิดชอบต่อสังคม

3. ความเสี่ยงด้านการผลิต
วัตถุดบิ ส่วนใหญ่ทใี่ ช้ในการผลิตนัน้ บริษทั จัดหาได้จากแหล่ง
วัตถุดบิ ภายในประเทศและจากบริษทั ตัวแทนน�ำเข้า ทีผ่ า่ นมาราคา
วัตถุดบิ มีความผันผวนในระดับทีค่ วบคุมได้ แต่เนือ่ งจากการผลิต
แก้วมีความต้องการใช้พลังงานสูง ความเพิม่ ขึน้ ของราคาพลังงาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ราคาก๊าซธรรมชาติและราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต บริษทั ได้ตระหนักถึงผล
ดังกล่าวจึงมีการวางแผนการใช้และการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เครือ่ งจักรอย่างต่อเนือ่ ง เน้นกระบวนการประหยัดพลังงานในทุก
ขัน้ ตอนการผลิต ลดจ�ำนวนของเสีย และรวมถึงการผลิตสินค้าให้
ตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่ลูกค้าคาดหวัง
นอกจากนีอ้ ะไหล่และส่วนประกอบของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ส่วนใหญ่ตอ้ งมีการน�ำเข้าจากผูผ้ ลิตในต่างประเทศ บริษทั ได้มกี าร
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งในด้านความรูแ้ ละทักษะของช่างและวิศวกร
ท�ำให้สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครือ่ งจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และยืดระยะเวลาการใช้งานไปได้นานขึ้น

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายงาน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 มีดังนี้
ชื่อ

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

1.

บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จ�ำกัด

7,000,000

32.82

2.

นายกีรติ อัสสกุล และภรรยา

1,563,718

7.33

3.

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์

1,561,038

7.32

4.

นางสุมาลี อัสสกุล

1,552,838

7.28

5.

นายวีรวุฒิ อัสสกุล และภรรยา

1,552,838

7.28

6.

Toyo-Sasaki Glass Co, Ltd.

630,715

2.96

7.

นายสุรพล อัสสกุล

486,904

2.28

8.

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

346,800

1.63

9.

นางศิริสิน อัสสกุล

332,076

1.56

10.

SOMERS (U.K.) LIMITED

324,600

1.52

กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ : บริษทั โอเชีย่ นโฮลดิง้ จ�ำกัด มีกลุม่ ตระกูลอัสสกุลเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ซึง่ มีธรุ กิจหลักอืน่ คือ ธุรกิจประกัน
ชีวิต และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2. การจัดการ
2.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย
		
คณะกรรมการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัท
			
ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้ สิน้ 9 ท่าน โดยมีอำ� นาจ
หน้าที่ ดูแลและจัดการให้การด�ำเนินการของบริษัทเป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจน
มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รักษาผลประโยชน์ของบริษทั บนพืน้ ฐาน
ของหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ก�ำหนดนโยบายและทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้อยูภ่ ายใต้ความเสีย่ งในระดับที่
สามารถบริหารจัดการได้
ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
คณะผูบ้ ริหาร ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และ
นโยบายหลักๆ ของบริษทั รวมทัง้ ก�ำหนดให้มรี ะบบการควบคุม
ภายในซึง่ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ
ด�ำเนินงานของบริษทั มีประสิทธิภาพและโปร่งใส กระท�ำเพือ่
ผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด ตามหลักบรรษัท
ภิบาลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
คณะกรรมการอาจจะแต่งตัง้ กรรมการคนใดคนหนึง่ หรือ
หลายคน เพื่ อ ด� ำ เนิ น การในนามคณะกรรมการ หรื อ
ด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการก็ได้

บริษัท

โดยมีนายวิโรจน์ ชูโชติถาวร ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ

2.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

(2)

คณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอย่าง
น้อย 5 คน และคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน มีหน้าทีส่ อบ
ทานการด�ำเนินกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดและกฎหมายของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และดูแลไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานให้บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทาน
รายงานการเงินของบริษัทให้เพื่อให้มั่นใจว่าถูกจัดท�ำตาม
หลักการและมาตรฐานการบัญชี อย่างครบถ้วน เพียงพอและ
เชื่อถือได้ รวมทั้งเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่า
ตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยนายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นกรรมการตรวจ
สอบซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
(3)
			

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน มีหน้าที่เสนอ
คณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
และสมควรได้รบั การคัดเลือกเข้ามาเป็นกรรมการบริษทั เพือ่
เสนอต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ให้พิจารณา และก�ำหนดหลักเกณฑ์ และทบทวนหลักการ
รวมทั้งดูแลจัดท�ำนโยบายและรูปแบบ ของการพิจารณาค่า
ตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม และสมเหตุ
สมผลส�ำหรับคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง
ชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ โดยก�ำหนดให้สอดคล้อง
กับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ และค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงานและสถานะทาง
การเงิน และกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยสมาชิกทีม่ ศี กั ยภาพ
และมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่
เกีย่ วข้องก�ำหนดไว้ เป็นผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ มีความรู้ ทักษะ ความ
ช�ำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ
บริษัทในหลากหลายสาขา กรรมการแต่ละคนมีความเป็น
อิสระในการก�ำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและพันธกิจของ
บริษัท เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
กรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ
และไม่ตำ�่ กว่า 3 คน บริษทั ได้กำ� หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการ
อิสระตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รวมทัง้ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้นกั ลงทุนมีความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนิน
งานของบริษัทและเพื่อถ่วงดุลในการบริหาร โดยกรรมการ
อิสระต้องมีคุณสมบัติโดยสรุป ดังนี้
* ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
* ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/
ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ/ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง
* ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร กับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การ
เสนอชือ่ เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั หรือ
บริษัทย่อย
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* ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ตามข้อก�ำหนด
ของ กลต.
* ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
* ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระได้
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการนั้นก�ำหนดให้คณะ
กรรมการและผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา โดย
บุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนด
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อบังคับของบริษัท บัญญัติองค์ประกอบของการ
แต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการ หรือการพ้นจากต�ำแหน่งของ
กรรมการไว้ดังนี้
1.

การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกระท�ำโดยมติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปนี้
(2.1) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวน
หุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
(2.2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เพื่อเป็นกรรมการ แต่จ�ำนวนบุคคลที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละคนเสนอต้องไม่เกินจ�ำนวนกรรมการที่
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
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(2.3) ในกรณีผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิเสนอบุคคลมากกว่าหนึง่
คนเป็นกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิลงคะแนนเสียง
ให้แต่ละบุคคลได้เท่ากับจ�ำนวนคะแนนเสียงที่
ตนมีอยู่ ทัง้ นีจ้ ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผไู้ ด้รบั
เสนอชื่อรายอื่นมิได้
(2.4) บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลง
มาเป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวน
กรรมการทีพ่ งึ เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คล
ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในล�ำดับถัดไปลงมา มีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็นผูอ้ อกเสียง
ชีข้ าดเพือ่ ให้ได้จ�ำนวนกรรมการเท่าทีพ่ งึ เลือก
ในคราวนั้น
2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
การให้คา่ ตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการและ
นโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดและเห็นชอบ ซึง่ เป็นไป
ตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และสอดคล้อง
กับผลการด�ำเนินงาน สถานะทางการเงิน และกลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินงานของบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณาและน�ำเสนอค่าตอบแทนทีเ่ หมาะ
สมต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
ในปี 2553 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 9 ท่าน
เป็นเงินรวม 4,158,400 บาท ซึ่งในจ� ำนวนนี้จ่ายเป็นค่า
ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน เป็นเงินรวม 690,800
บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่านเป็นเงินรวม 264,800 บาท ดัง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

ผลตอบแทนในฐานะ
กรรมการ(บาท)

นายกีรติ

อัสสกุล

ประธานกรรมการ

516,400

นายวรกานต์

ชูโต

กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

560,400

นายชัชวิน

เจริญรัชต์ภาคย์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

603,200

นายธัชพล

โปษยานนท์

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

500,000

นายชัยประนิน

วิสุทธิผล

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

500,000

นายแมทธิว

กิจโอธาน

กรรมการอิสระ

342,400

นายจักรี

ฉันท์เรืองวนิชย์

กรรมการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

423,200

นายนภัสถ์

อัสสกุล

กรรมการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

423,200

นางศันสนีย์

สุภัทรวณิชย์

กรรมการผู้จัดการ

289,600

ส�ำหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท ได้รับค่า
ตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินรางวัลจากบริษัท ในปีที่
ผ่านมารวม 41,771,000 บาท
บริษทั จัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับพนักงาน ในอัตราส่วน
การจ่ายเงินสมทบจากส่วนของบริษทั ร้อยละ 3 - 5 ส่วนของพนักงาน
อีกร้อยละ 3 - 5 โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหาร (4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ)
ทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,728,000 บาท
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รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษทั ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการตามหลัก
บรรษัทภิบาลขึน้ ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินกิจการ เพือ่ ธ�ำรงและ
ส่งเสริมการบริหารธุรกิจด้วยความเทีย่ งธรรมและโปร่งใส พร้อมให้
มีการตรวจสอบได้ทุกเมื่อ บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด ทัง้ ยังมุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษา
ความสุจริตอย่างยิ่งยวดและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทให้
ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการลดของเสีย การน�ำวัสดุกลับไปใช้ใหม่
การใช้ซ�้ำ และการควบคุมมลพิษ

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อ
ก�ำหนดของทางการ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัท
ด�ำเนินจัดการประชุมโดยใช้วิธีการที่ง่ายไม่สลับซับซ้อน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวที่จัดขึ้น โดย
บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เอกสารดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดวาระการประชุม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี ช้เป็นแนวทางเพือ่ ให้บคุ ลากร และความเห็นของคณะกรรมการในวาระต่างๆเพื่อให้ที่ประชุมผู้
ทุกระดับของบริษัทได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยคณะกรรมการ ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุม
ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบ และตกลงถือปฏิบัติร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีสทิ ธิเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ลงคะแนนเสียง และ
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ กรรมการ หากเป็นความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ก็อาจจะมอบหมายให้ตวั แทน
แต่ละคนถือเป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดและต้องด�ำรงความเป็น มาร่วมประชุมก็ได้ หรืออาจจะมอบสิทธิการเข้าร่วมการประชุม
อิสระในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อ ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้แทนและลงคะแนนเสียงตาม
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวง
ต้องการก็ได้ ส�ำหรับการลงคะแนนเสียงให้ถือว่าแต่ละหุ้นเท่ากับ
คะแนนเสียงหนึ่งคะแนน และหุ้นทุกหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบก�ำหนดนโยบาย
และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้อยูภ่ ายใต้ความเสีย่ งใน
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สามารถลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมการประชุม
ระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ คณะกรรมการอาจมอบหมาย ได้ 2 ชั่วโมงก่อนถึงก�ำหนดการประชุม ประธานที่ประชุมด�ำเนิน
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบริหารงานต่อไปยังคณะผูบ้ ริหาร การประชุมตามล�ำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุม และเปิด
ของบริษัท
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆใน
คณะผู้บริหารมีหน้าที่ต้องบริหารบริษัทด้วยความสุจริตและ แต่ละวาระอย่างเต็มที่
ระมัดระวัง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ภายใต้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและมติของ
นอกจากนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจ�ำนวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5
คณะกรรมการ
ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของคณะ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่าย
ผู้บริหาร ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และนโยบาย ได้ทงั้ หมด จะเข้าชือ่ กันท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
หลักๆ ของบริษัท รวมทั้งก�ำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่ง ผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการ
รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย บริษัทยัง
ที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการด�ำเนินงานของ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคล
บริษัทมีประสิทธิภาพและโปร่งใส กระท�ำเพื่อผลประโยชน์ของผู้ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ
มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมูลค่า ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยได้ประกาศกฎเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอ
ให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
วาระในเวบไซต์ของบริษทั และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษทั จัดให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ รบถ้วน
ถูกต้อง และจัดเก็บบันทึกการประชุมดังกล่าวเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องสอบทานและตรวจสอบได้ตลอดเวลา

สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายเป็นส�ำคัญ เพือ่ แสดงเจตจ�ำนงเรือ่ ง
นี้ บริษทั จึงมอบหมายให้คณะกรรมการก�ำหนดระบบเพือ่ ดูแลและ
พิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมดอย่างเป็นธรรม
และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบที่ก�ำหนดไว้
บริษัทได้ก�ำหนดจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
และถือปฏิบัติ รวมทั้งได้แจกจ่ายให้พนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสื่อสารกับ
พนักงานทางจดหมายข่าวและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ทั้งนี้
บริษทั ได้มอบหมายให้แผนกบริหารทรัพยากรบุคคลท�ำหน้าทีด่ แู ล
ให้พนักงานปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจและ
หลักบรรษัทภิบาล โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการเป็นระยะๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
ของบริษัทและหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด
บริษทั ก�ำหนดแนวทางในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลไว้ดงั นี้
• ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างสุจริต โดย
ค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตและมีผลก�ำไรในระยะยาว เพื่อ
สร้างเสริมมูลค่าสูงสุดให้บริษัทและผู้ถือหุ้น

• คูแ่ ข่งทางการค้า บริษทั ยึดถือและปฏิบตั ติ ามกรอบกติกา
การแข่งขันทางการค้าทีเ่ ป็นธรรมและเป็นทีย่ อมรับ บริษทั
จะไม่ใช้วิธีการที่ขัดกับจริยธรรมเพื่อเอาชนะหรือท�ำลาย
คู่แข่ง
• เจ้าหนี้ บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่
กระท�ำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
• พนักงาน บริษทั เชือ่ ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ
ของบริษทั จึงจัดให้มกี ารฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ให้พนักงานมีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการปฏิบตั งิ านและ
การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า บริษัทเชื่อมั่นในการให้
โอกาสในการจ้างงาน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่า
เทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้
บริษทั ยังมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดูแลเรือ่ งความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของพนักงาน โดยให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาและเสริม
สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�ำงานที่ดี
• สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทเป็นพลเมืองดีในสังคมที่
บริษัทด�ำเนินธุรกิจ บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิด
ชอบทีจ่ ะต้องดูแลและเคารพชุมชนทีพ่ นักงานอาศัยอยู่ รวม
ทัง้ สิง่ แวดล้อมทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่ บริษทั ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ชมุ ชนและสังคมมีสขุ อนามัยทีด่ ี บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะดูแล
เรือ่ งการอนุรกั ษ์และปกป้องทรัพยากร โดยบริหารของเสีย
ให้มนี อ้ ยทีส่ ดุ มีแผนการน�ำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ�้ำและ
ป้องกันมลพิษ บริษัทด�ำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและถูกต้องหรือ
สูงยิ่งกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่กฎหมายก�ำหนดไว้

• ลูกค้า บริษทั ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ยวดต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้า ด้วยการเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี การประชุมผู้ถือหุ้น
เยี่ยมในระดับราคาที่เหมาะสม
บริษทั ถือว่าเป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการ ในการเข้าร่วมการ
• คูค่ า้ บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ตามเงือ่ นไขการค้า รวมทัง้ ปฏิบตั ิ ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยค�ำนึงถึงความเสมอภาค
ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกคราวที่จัดขึ้น โดยใน
และความซือ่ สัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์
ปี 2553 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 31
โดยสุจริตร่วมกัน
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ในวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีกรรมการเข้าร่วมประชุม
รวม 8 ท่าน โดยประธานในทีป่ ระชุมได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงวิธี
การลงคะแนนก่อนเริม่ การประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มี
สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบทานและตรวจสอบการด�ำเนินการ
ของบริษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษทั ทีต่ อ้ งป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำ� หนดแนวทางการปฏิบตั เิ พือ่
ป้องกันและแก้ไขการกระท�ำของผู้บริหารอันอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยบริษทั ก�ำหนด
นโยบาย ข้อก�ำหนดและกระบวนการในการอนุมตั ริ ายการธุรกรรม
ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้กรรมการ
ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนอย่างเสรีในเรือ่ งต่างๆของแต่ละหัวข้อ คณะผูบ้ ริหารและพนักงาน รวมถึงผูเ้ กีย่ วข้องกับบริษทั ปฏิบตั ติ าม
ของวาระการประชุม ทัง้ ทีเ่ ป็นการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือการงด นอกจากนี้ บริษทั ยังสอดส่องดูแลให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายปฏิบตั ติ าม
ออกเสียง นอกจากนีผ้ ถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิในการคัดเลือกบุคคล หลักปฏิบัติที่บริษัทได้ก�ำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดด้วย
เข้ามาเป็นกรรมการของบริษทั ตามทีเ่ ห็นสมควร ผลการลงคะแนน
เลือกกรรมการจะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติที่บริษัทก�ำหนดไว้มีดังนี้
1. คณะกรรมการได้มอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ หลังจาก
เป็นผูท้ บทวนและให้ความเห็นในรายการทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดย
การประชุมเสร็จสิน้ และได้จดั ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ทางราชการ
เฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งราคาและเงือ่ นไขการขายทีต่ อ้ งเป็น
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ไปอย่างยุติธรรม เมื่อกระท�ำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสมาชิกที่มีศักยภาพและ
มีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนดไว้ เป็นผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ มีความรู้ ทักษะ ความช�ำนาญและ
ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั ในหลากหลาย
สาขา กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระในการก�ำหนดกลยุทธ์
ทิศทาง นโยบายและพันธกิจของบริษทั เพือ่ ประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย

2. ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริษัท
ใช้ขอ้ มูลภายในทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพือ่ แสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตนและเพือ่ ประโยชน์ของบุคคลอืน่ ทัง้ นี้
รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย
3. กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ต้องรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต ่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 และมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ รวมถึงหลัก
ทรัพย์ทคี่ สู่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะตามกฎของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือครองอยู่ด้วย

คณะกรรมการได้จดั ให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผน
ในปี 2553 บริษัทมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามรายละเอียดที่
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเรือ่ งรายการบัญชีกบั บริษทั
กิจการ
ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ รายการทีเ่ กิดขึน้ ผ่านการพิจารณา
และอนุมัติโดยผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ มีการต่อรองเงื่อนไขและปฏิบัติ
ตามแนวทางการค้าทัว่ ไป เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
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โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า
1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งท�ำให้เกิดการถ่วงดุลกันอย่าง
บริษทั มุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในจริยธรรมเพือ่ ผลประโยชน์ เหมาะสม
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย บริษทั ถือมัน่ ในจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ ก�ำหนดขึน้ จากมาตรฐานและความรับผิดชอบอัน การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
เป็นพืน้ ฐานอุดมการณ์ซงึ่ บริษทั ยึดปฏิบตั จิ นเป็นเสมือนวัฒนธรรม
ของบริษทั ได้แก่ คุณภาพ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การให้โอกาสทีเ่ ท่า
บริษทั ได้มนี โยบายแบ่งแยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการ
เทียมกัน และการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
และกรรมการผูจ้ ดั การออกจากกัน โดยมิให้เป็นบุคคลเดียวกัน ทัง้ นี้
เพือ่ เป็นการแบ่งแยกหน้าทีก่ ารก�ำหนดนโยบายและการก�ำกับดูแล
บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการตามหลัก กิจการออกจากหน้าที่การบริหารงานประจ�ำอย่างชัดเจน
บรรษัทภิบาล ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติ
หน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทไปในแนวทางที่สอดคล้องกับ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
อุดมการณ์ที่บริษัทยึดถือ

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษทั ได้นำ� ระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมและตรวจ
สอบภายในมาใช้เพือ่ แสดงความโปร่งใสและความสุจริตในการ
ด�ำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล บริษทั ด�ำเนินธุรกิจตามแนวทาง
ที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบและถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อ
บังคับบริษทั ภายใต้กรอบของจริยธรรมทีด่ ี โดยมีเจตนารมณ์รว่ มกัน
ทีจ่ ะก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะผูบ้ ริหารมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องและเที่ยงธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การให้คา่ ตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบาย
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดและเห็นชอบ ซึง่ เป็นไปตามความรับ
ผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการด�ำเนิน
งาน สถานะทางการเงิน และกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของบริษทั
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณา
และน�ำเสนอค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ส�ำหรับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร บริษทั มีกระบวนการพิจารณาค่า
บริษทั เชือ่ ว่าการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักบรรษัทภิบาล ตอบแทนทีเ่ หมาะสมโดยใช้มลู ค่าตอบแทนของบริษทั ในอุตสาหกรรม
รวมทั้งการยึดมั่นในจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ จะส่งเสริมการ เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ผลประกอบการของบริษทั
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้ยงั่ ยืน เทีย่ งธรรม อีกทัง้ จะช่วยเพิม่ ความ และผลการปฏิบตั ิงานมาประกอบการพิจารณา
สามารถในการแข่งขัน อันจะสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่กจิ การและก่อ
ให้เกิดความมั่งคั่งต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการมีก�ำหนดประชุมเป็นประจ�ำทุกวัน
อังคารหรือศุกร์ในสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือน และมีการประชุม
พิเศษเพิม่ ตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
ณ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 9 ท่าน และมีวาระรายงานผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ เลขานุการบริษทั
ประกอบด้วย
ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1 ท่าน
ประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูล
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3 ท่าน
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2553 คณะกรรมการ
- กรรมการอิสระ
5 ท่าน
มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้งได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์
บริษัทก�ำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและอ�ำนาจ
อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุม ที่ผ่านการรับรองจากคณะ ด�ำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานไว้อย่างชัดเจน คณะ
กรรมการ พร้อมทีจ่ ะให้คณะกรรมการและผูเ้ กีย่ วข้องตรวจสอบได้ กรรมการได้ก�ำหนดนโยบายการควบคุมภายในไว้ในหลักการ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักบรรษัทภิบาล ซึง่ มีรายละเอียด
ครอบคลุมการควบคุมภายในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมดูแลการใช้
คณะอนุกรรมการ
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์สงู สุด การใช้ระบบสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการคณะย่อย การเข้าถึงและใช้ข้อมูลที่ส�ำคัญด้านต่างๆ เป็นต้น
ขึน้ เพือ่ ปฏิบตั งิ านและดูแลกิจการเฉพาะเรือ่ งด้านต่างๆ แทนและ
สาระส�ำคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบ
กระท�ำในนามของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากิจการ
ของบริษัทเป็นไปโดยเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใน มีดังนี้
ปัจจุบันคณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 2
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการทั้ง 2 ชุด ต้องรายงาน
ผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอตาม
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
บริษทั มีนโยบายจะแต่งตัง้ กรรมการเฉพาะเรือ่ งขึน้ อีกในอนาคต
ตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสม เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษทั ให้ความส�ำคัญและมุง่ เน้นให้บริษทั มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการด�ำเนินงานในทุก
ระดับของการบริหารจัดการ ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึน้ กับบริษทั รวมถึงเพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารใช้อ�ำนาจในทางทีม่ ิ
ชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
26 บริ
รายงานประจ�ำปี 2553

1. จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระซึ่งเป็นบริษัทสากลมาท�ำหน้าที่
ด�ำเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพ ความเพียง
พอ ของระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ของบริษทั ภายใต้
การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้ความ
มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักๆ และรายงานทางการเงินที่
ส�ำคัญของบริษทั ได้ดำ� เนินการไปในแนวทางทีบ่ ริษทั ก�ำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อ
ก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีความเสี่ยงในระดับที่
ยอมรับและบริหารจัดการได้
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีใ่ ห้ความมัน่ ใจว่าบริษทั มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผลการตรวจประเมินการควบคุม
ภายในแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท และเปิด
เผยรายละเอียดดังปรากฏอยู่ในแบบรายงาน 56-1 ที่
น�ำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. บริษัทจัดท�ำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและก�ำหนด
กระบวนการปฏิบตั งิ านส�ำหรับหน้าทีต่ า่ งๆ ในบริษทั รวมถึง
จัดปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้กบั พนักงานเพือ่ ก่อให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกันอันจะน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ

4. บริษทั จัดให้มรี ายละเอียดของหน้าทีง่ าน (Job Description) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนส�ำหรับหน้าที่งานทุก
ชนิดและทุกระดับ
บริษัทตระหนักดีว่าข่าวและเรื่องของบริษัทที่เผยแพร่ผ่าน
สือ่ มวลชน ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั กับบริษทั อืน่ ทีอ่ าจจะเป็น
5. บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของระบบเทคโนโลยี คูค่ า้ กับบริษทั ในอนาคต รวมถึงความสัมพันธ์กบั ผูท้ อี่ ยูใ่ นแวดวง
สารสนเทศและฐานข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การเงิน สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและของบริษัท
แม่นย�ำ เพียงพอและตรงตามก�ำหนดเวลา ส�ำหรับคณะ รวมทัง้ จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ทีผ่ ลู้ งทุนและสาธารณชนมีตอ่ บริษทั
กรรมการและผู้บริหารใช้ตัดสินใจ บริษัทจึงจัดให้มีระบบ ให้มากยิ่งขึ้น
บัญชีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั บริ ษั ท ว่ า ด้ ว ยการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ บุ ค คลภายนอกไว้ อ ย่ า ง
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่น ชัดเจน บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งรายงานการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจน
วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ข้อมูลส�ำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
ของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ�ำปี ทัง้ นี้ งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี
ทีร่ บั รองทัว่ ไป คณะกรรมการต้องใช้ดลุ ยพินจิ และความถีถ่ ว้ นใน
การจัดเตรียมรายงาน ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารท�ำงบดุลและงบก�ำไรขาดทุน
ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เป็นรายงานประจ�ำปีเสนอต่อที่ประชุม
สามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก�ำหนด และคณะ
กรรมการบริษทั ต้องรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในรอบปี
ทีผ่ า่ นมาให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบในการประชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้

บริษัทได้จัดให้มีผู้ดูแลงานลงทุนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์
และหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
นักลงทุน หน่วยงานนี้เป็นศูนย์กลางในการกระจายและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ หน่วยงาน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และสาธารณชนผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การ
กระจายและเผยแพร่ข่าวสารจะกระท�ำผ่านช่องทางต่างๆ หลาย
ช่องทาง เช่น ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้
นักลงทุนสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
ได้โดยตรงที่หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 66 (0)
2661 6556 ต่อ 209 หรือ ที่ www.oceanglass.com หรือ e-mail:
ir@oceanglass.com
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รายละเอียดของคณะกรรมการ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในปี 2553

ชื่อ - สกุล

กรรมการ
ตรวจ กรรมการ
กรรมการ สอบ สรรหาฯ

1. นายกีรติ อัสสกุล

11/12

2. นายวรกานต์ ชูโต

10/12

4/4

3. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 11/12

4/4

10/12

2/4

4. นายธัชพล โปษยานนท์

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
28 บริ
รายงานประจ�ำปี 2553

วุฒิการศึกษา

ต�ำแหน่ง

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
ประธานกรรมการ
University of Southern California
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
Queen’s University Ontario แคนาดา
การอบรม / Workshop : IOD
: Board Policy / Board Composition &
Board Relations
: DCP 27/2003 และ RCC 5/2007

5/5

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม / Workshop : IOD
: DCP99/2008

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ปริญญาเอกสาขาการจัดการ
Massachusetts Institute of
Technology สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาการจัดการ
Massachusetts Institute of
Technology สหรัฐอเมริกา
การอบรม / Workshop : IOD
: DAP 52 /2006, ACP 19/2007,
DCP 88/2007, RCC 7/2008

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

ปริญญาเอก สาขา Engineering
กรรมการอิสระ
Management University of
และกรรมการตรวจสอบ
Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท Engineering Management
University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท Industrial Management Central
Missouri State University สหรัฐอเมริกา
การอบรม / Workshop : IOD
: DAP 68 /2008, DCP 120/2009

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในปี 2553

ชื่อ - สกุล

กรรมการ
ตรวจ กรรมการ
กรรมการ สอบ สรรหาฯ
4/4

วุฒิการศึกษา

ต�ำแหน่ง

5. นายชัยประนิน วิสุทธิผล

11/12

ปริญญาโท Advertising
กรรมการอิสระ
School of the Art Institute of Chicago, และกรรมการตรวจสอบ
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม / Workshop : IOD
: DCP 88 /2007

6. นายแมทธิว กิจโอธาน

10/12

7. นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์

10/12

5/5

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม
Georgia Institute of Technology
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม / Workshop : IOD
: DCP 88 /2007

8. นายนภัสถ์ อัสสกุล

10/12

5/5

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิต กรรมการ
บริหารธุรกิจศศินทร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหาและ
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
พิจารณาค่าตอบแทน
Babson College สหรัฐอเมริกา
การอบรม / Workshop : IOD
: DCP 31 /2003

9. นางศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์

10/12

ปริญญาโท สาขาการจัดการ Imperial
กรรมการอิสระ
College, University of London อังกฤษ
ปริญญาตรี สาขา Commerce
University of Toronto แคนาดา
การอบรม / Workshop : IOD
: DAP 57/2006 และ DCP 95 /2007
กรรมการ
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการ
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ (เกียรตินยิ ม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม / Workshop : DAP 79/2009 และ
DCP 129/2010

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2553
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รายละเอียดของเจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ - สกุล /
1.นางศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์

วุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาอักษรศาตร์ (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ

2. นายสุพจน์ ศรีอุดมพร

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหการ
Northern Illinois University
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
Southern Illinois University
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิต

3. นายโชคชัย โตเจริญธนาผล

4. นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร

5. นางจันตนา ศรีสมานไมตรี

6. นายกาลัญญู ลีละวัฒน์

7. นางวัลลภา ชุตินาทรังสี
8. นายไชยยันต์ กิจมีรัศมีโยธิน

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
30 บริ
รายงานประจ�ำปี 2553

ผู้จัดการฝ่าย สายงานพัฒนาลูกค้า
และช่องทางจัดจ�ำหน่าย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วางแผน
องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเลขานุการบริษัท
ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการส่วนการผลิต 3

ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กร

ชื่อ - สกุล /
วุฒิทางการศึกษา
9.นางสาวสุวรรณ ลัญจนเสถียรชัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. นางสาวพจนารถ เพ็ชรวิจิตร ปริญญาโท สาขาการบริหารการตลาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ
University of Miami สหรัฐอเมริกา
11. นายสุรเดช เลิศวัฒนะพงษ์ชยั ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12. นายไพรวัลย์ ไพบูลย์
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
13. นาย อนิล กุรมุกต์ วาสวานี ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
University of Bombay อินเดีย
14. นายวิศรุต ศีติสาร
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Lehigh University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขา Real Estate Development
Columbia University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
16. นางสาวณัฏฐนันท์ ตัณฑวิเชียร ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Campbell University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาธุรกิจศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการส่วนพัฒนาลูกค้า

ผู้จัดการกิจการองค์กร

ผู้จัดการส่วนการผลิต 1

ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม

ผู้จัดการส่วนพัฒนาลูกค้า
ผู้จัดการ Brand Development

ผู้จัดการอาวุโส ส่วนพัฒนาลูกค้า

ผู้จัดการส่วนพัฒนาลูกค้า

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2553
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ชื่อ - สกุล /
17. นางสาวณัฏฐา ศรีปราบ

18.นายปรีชา ผ่องประเสริฐ
19.นายชะเอม อินทร์ภู่
20.Mr. Eddie Chew Sze Hai

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
32 บริ
รายงานประจ�ำปี 2553

วุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาชาบริหารธุรกิจ (MIS)
Northern Illinois University
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสจตร์ สาขาเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
ปริญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Warnbourgh Graduate School of Ireland
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
Taiwan National Cheng Chi University

ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการ Supply Chain
Management

ผู้จัดการส่วนซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร
ผู้จัดการส่วน Batch & Furnace
ผู้จัดการส่วนพัฒนาลูกค้า

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการเงิน และ
ด้านบริหารองค์กร จ�ำนวน 4 ท่าน โดยมี นายวรกานต์ ชูโต เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ นายธัชพล
โปษยานนท์ และนายชัยประนิน วิสทุ ธิผล เป็นกรรมการตรวจสอบ และนายวิโรจน์ ชูโชติถาวร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้ โดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล การสอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี เป็นต้น
ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น
4 ครั้ง สรุปสาระส�ำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินประจ�ำปี 2552 และงบการเงินไตรมาสที่หนึ่ง สอง และสามของปี 2553 รวมทั้งรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้ว่างบการเงินได้จัดท�ำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลในสาระส�ำคัญ
ที่ครบถ้วนและเพียงพอ
2. ร่วมประชุมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบริษทั ส�ำหรับปี 2553 ถึง
2555 เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการตรวจสอบภายในของบริษทั มีขอบเขตครอบคลุมประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญครบถ้วน และสามารถบริหาร
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ก�ำกับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับ
ผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และได้เสนอแนะให้
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งได้สนับสนุนให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในรอบปีมีการ
สอบทานระบบการควบคุมภายในสีเ่ รือ่ ง คือ เรือ่ งการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เรือ่ งการผลิต เรือ่ งการบริหารสินค้า
คงคลัง และเรื่องการขายและบริการหลังการขายรวมถึงการบริหาร Supply Chain ซึ่งพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการด�ำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของการด�ำเนินงานที่เป็นสาระส�ำคัญ
4. ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงข้อก�ำหนดในเรือ่ ง
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว
5. ในรอบปีกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ นายวรกานต์ ชูโต เข้าประชุม 4 ครั้งจากจ�ำนวน
4 ครั้ง นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เข้าประชุม 4 ครั้งจากจ�ำนวน 4 ครั้ง นายธัชพล โปษยานนท์ เข้าประชุม 2 ครั้งจากจ�ำนวน
4 ครั้ง และนายชัยประนิน วิสุทธิผล เข้าประชุม 4 ครั้งจากจ�ำนวน 4 ครั้ง
ส�ำหรับปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจ�ำปี 2553 และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และมีความ
เห็นว่างบการเงินได้จัดท�ำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลในสาระส�ำคัญที่ครบถ้วนและเพียงพอ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องส�ำนักงานตรวจสอบบัญชี โดยค�ำนึงถึงความน่าเชือ่ ถือ ความเพียง
พอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส�ำนักงานตรวจสอบบัญชี ประสบการณ์ของบุคลากร รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบ
บัญชีตามกฎข้อบังคับของ กลต. คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์
แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2554

(นายวรกานต์ ชูโต)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
25 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ประกอบ
ด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. ดร. ชัชวิน
เจริญรัชต์ภาคย์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายจักรี
ฉันท์เรืองวณิชย์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายนภัสถ์
อัสสกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมี นางวัลลภา ชุตินาทรังสี เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยให้คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินการเพื่อให้
• บริษทั มีขนาดของคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ หมาะสม และประกอบไปด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ วุฒหิ ลากหลายเพียงพอ เพือ่ ให้คณะ
กรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
• บริษัทมีนโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทน รวมถึงมีแนวทางปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ
กรรมการผู้จัดการ ที่เป็นธรรมและเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคคลดังกล่าวที่มีคุณสมบัติที่ต้องการให้คงอยู่
และปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด�ำเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยสรุปสาระส�ำคัญของผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้
1. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2553 มีกรรมการทีค่ รบวาระต้องออกจากต�ำแหน่งตามข้อบังคับของบริษทั จ�ำนวน 3 ท่าน
ได้แก่ นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ นายแมทธิว กิจโอธาน และดร. ธัชพล โปษยานนท์ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรง
คุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณประโยชน์ต่อการท�ำงานของคณะกรรมการบริษัทตลอดมา และ
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ดีต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง การเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พจิ ารณาค่าตอบแทน และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และได้เสนอปรับปรุงค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน การปรับปรุงค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยทัง้ การปรับเพิม่ และการปรับลดค่าตอบแทน ส�ำหรับแต่ละต�ำแหน่ง
แตกต่างกันไป และท�ำให้คา่ ตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยโดยรวมลดลง ข้อเสนอดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และได้ท�ำข้อเสนอ สืบเนื่องจากผลการ
ประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติข้อเสนอดังกล่าว
4. คณะกรรมการสรรหาฯ จัดท�ำหลักการใหม่ในการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการให้กรรมการบริษัทได้รับการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาฯ มีความยินดีทจี่ ะรายงานให้ทราบว่า กรรมการบริษทั ในต� ำแหน่ง
ทุกท่าน ได้ส�ำเร็จหลักสูตรการอบรม Director Certification Program จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปรับปรุงแบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และได้ชว่ ยจัดท�ำการประเมิน
ผลดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงาน
7. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ทบทวนหลักการการจ่ายโบนัสให้กบั พนักงานบริษทั ตัง้ แต่
ระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไป คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จดั ท�ำหลักการใหม่ในการจ่ายโบนัสให้กบั พนักงานกลุม่ ดังกล่าว โดยได้แก้ปญ
ั หา
ที่มีอยู่ในหลักการการจ่ายโบนัสเดิม ซึ่งหลักการใหม่ในการจ่ายโบนัสนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ตลอดช่วงปี 2553 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการทราบอย่างสม�่ำเสมอ และได้รบั ข้อเสนอ
แนะที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการ
(ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มกราคม 2554
ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
34 บริ
รายงานประจ�ำปี 2553

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และสารสนเทศทีป่ รากฎในรายงาน
ประจ�ำปี 2553 งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยบริษทั ได้เลือกใช้นโยบายทางการบัญชีทเี่ หมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเพื่อก� ำกับดูแลงบการเงินและประเมิน
ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่า ได้มีการจดบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียง
พอ และทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั อยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อความ
น่าเชือ่ ถือได้ของงบการเงินของบริษทั โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และได้แสดงฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานถูกต้องในสาระ
ส�ำคัญแล้ว

(นายกีรติ อัสสกุล)
ประธานกรรมการ

(นางศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
36 บริ
รายงานประจ�ำปี 2553

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบก�ำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื
หุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และได้ตรวจสอบ
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบก�ำไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั งิ านเพือ่
ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ี
การทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลัก
การบัญชีทกี่ จิ การใช้และประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงินทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญซึง่ ผูบ้ ริหารเป็นผูจ้ ดั ท�ำขึน้ ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำ� เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์
อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการด�ำเนินงานรวมและ
กระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายเมธี รัตนศรีเมธา)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3425
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2553

37

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

สินทรัพย์ 				
พันบาท
						
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะบริษัท
					
หมายเหตุ
2553
2552
2553
2552
								
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
113,699
292,158
113,023
291,358
เงินลงทุนชั่วคราว		
45,000
45,000
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
4, 6
158,061
131,293
158,061
131,293
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
7
898,958
653,378
898,958
653,378
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและค่าใช้จ่าย
		 จ่ายล่วงหน้า		
18,134
24,457
17,987
24,324
- ลูกหนี้กรมสรรพากร		
7,810
11,087
7,810
11,087
- อื่น ๆ - สุทธิ
4
11,672
9,087
12,309
9,173
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		 1,208,334 1,166,460 1,208,148 1,165,613
								
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
8
5,636
5,636
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
9
1,837,265 1,781,630 1,837,060 1,781,375
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร		
6,193
87,910
6,193
87,910
- ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรรอตัดบัญชี - สุทธิ
2
27,714
45,147
27,714
45,147
- ก�ำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญา
		 แลกเปลี่ยนสกุลเงิน		
29,428
29,428
- อื่น ๆ			
14,554
13,529
14,554
13,529
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		

1,915,154

1,928,216

1,920,585

1,933,597

รวมสินทรัพย์			

3,123,488

3,094,676

3,128,733

3,099,210

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
38 บริ
รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
พันบาท
						
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะบริษัท
					
หมายเหตุ
2553
2552
2553
2552
								
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
118,045
40,000
118,045
40,000
เจ้าหนี้การค้า 		
215,735
134,806
215,735
134,806
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4
732
906
3,550
2,348
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
11
436,200
409,200
436,200
409,200
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4
50
100
50
100
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		
15,577
15,577
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
10
125,344
120,469
125,177
120,402
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
911,683
705,481
914,334
706,856
								
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
11
612,600
862,602
612,600
862,602
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน		
2,348
2,348
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
1,545
2,380
1,545
2,380
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		

614,145

867,330

614,145

867,330

รวมหนี้สิน				

1,525,828

1,572,811

1,528,479

1,574,186

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2553
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บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)			
พันบาท
						
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะบริษัท
					
หมายเหตุ
2553
2552
2553
2552
								
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
- ทุนจดทะเบียน
			 หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น 					
			 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 		
500,000
500,000
500,000
500,000
- ทุนที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว
			 หุ้นสามัญ 21,330,715 หุ้น 					
			 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 		
213,307
213,307
213,307
213,307
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
13
302,807
302,807
302,807
302,807
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
9
254,080
254,080
254,080
254,080
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน		
(428)
(258)
ก�ำไรสะสม						
- จัดสรรเป็นส�ำรองตามกฎหมาย
13
50,000
50,000
50,000
50,000
- ยังไม่ได้จัดสรร		
777,894
701,929
780,060
704,830
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		 1,597,660 1,521,865 1,600,254 1,525,024
								
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		 3,123,488 3,094,676 3,128,733 3,099,210

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
40 บริ
รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
							

							
พันบาท
						
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะบริษัท
					
หมายเหตุ
2553
2552
2553
2552
								
รายได้								
รายได้จากการขาย - สุทธิ
4
1,842,841 1,643,072 1,842,841 1,643,072
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ		
38,601
36,204
38,557
36,180
รายได้อื่น 			
9,166
6,457
9,164
6,454
รวมรายได้				 1,890,608 1,685,733 1,890,562 1,685,706
ค่าใช้จ่าย							
ต้นทุนขาย			
ค่าใช้จ่ายในการขาย
4
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
4
ผลขาดทุนเริ่มแรกจากการผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่
19
ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต		

1,272,889
341,425
102,680

1,075,627
269,885
62,714

1,272,889
342,114
102,680

1,075,627
270,068
62,714

14,851

169,582
76,631

14,851

169,582
76,631

รวมค่าใช้จ่าย		
20, 21
1,731,845 1,654,439
								
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		
158,763
31,294

1,732,534

1,654,622

158,028

31,084

ต้นทุนทางการเงิน
4
33,031
32,179
								
ภาษีเงินได้			
14
31,636
415
								
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ		
94,096
(1,300)
								
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)		
4.41
0.06
								
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น)		
21,331
21,331

33,031

32,179

31,636

415

93,361

(1,510)

4.38

0.07

21,331

21,331

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2553
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ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
42 บริ
รายงานประจ�ำปี 2553

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ขาดทุนสุทธิ
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ก�ำไรสุทธิ
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ขาดทุนสุทธิ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ก�ำไรสุทธิ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

15

15

หมายเหตุ

15

15

หมายเหตุ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
302,807
302,807
302,807

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
302,807
302,807
302,807

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช�ำระแล้ว
213,307
213,307
213,307

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช�ำระแล้ว
213,307
213,307
213,307

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจาก
การ
แปลงค่างบ
การเงิน
(165)
(93)
(258)
(170)
(428)

ก�ำไรสะสม
จัดสรรเป็น
ส�ำรอง
ตาม
ยังไม่ได้
กฎหมาย
จัดสรร
50,000
733,092
(1,300)
(29,863)
50,000
701,929
94,096
(18,131)
50,000
777,894

ส่วนเกินทุน
จาก
การตีราคา
ที่ดิน
254,080
254,080
254,080

ผลต่างจาก
การ
แปลงค่างบ
การเงิน
-

ก�ำไรสะสม
จัดสรรเป็น
ส�ำรอง
ตาม
ยังไม่ได้
กฎหมาย
จัดสรร
50,000
736,203
(1,510)
(29,863)
50,000
704,830
93,361
(18,131)
50,000
780,060

งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)

ส่วนเกินทุน
จาก
การตีราคา
ที่ดิน
254,080
254,080
254,080

งบการเงินรวม (พันบาท)

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

รวม
1,556,397
(1,510)
(29,863)
1,525,024
93,361
(18,131)
1,600,254

รวม
1,553,121
(1,300)
(93)
(29,863)
1,521,865
94,096
(170)
(18,131)
1,597,660

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552							

				 			
พันบาท
						
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะบริษัท
					
หมายเหตุ
2553
2552
2553
2552
								
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน:
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ 		
94,096
(1,300)
93,361
(1,510)
ปรับปรุงด้วย:
		 ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย 		
3,666
24,442
3,666
24,442
		 ปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง 		
13,615
13,615
		 ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 		
292,095
238,777
291,996
238,701
		 ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์ 		
4,979
1,220
4,979
1,220
		 ขาดทุน (ก�ำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
		 ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 		
(32,155)
(55,426)
(32,155)
(55,426)
		 ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
		 ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 		
(1,023)
(1,239)
(1,023)
(1,239)
		 ดอกเบี้ยรับ 		
(737)
(796)
(735)
(793)
		 ดอกเบี้ยจ่าย 		
33,020
32,179
33,020
32,179
		 ภาษีเงินได้ 		
31,636
415
31,636
415
						
439,192
238,272
438,360
237,989
		 สินทรัพย์ด�ำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น):
		 ลูกหนี้การค้า 		
(26,801)
(4,856)
(26,801)
(4,856)
		 สินค้าคงเหลือ 		 (262,861)
92,765 (262,861)
92,765
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 		
(641)
15,987
(1,178)
16,936
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 		
(106)
426
(106)
426
		 หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
		 เจ้าหนี้การค้า 		
		 เจ้าหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 		
		 หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น 		
เงินสดรับจากการด�ำเนินงาน 		
		 จ่ายภาษีเงินได้ 		
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน 		

81,240
(219)
12,475
242,279
(16,059)
226,220

3,735
263
(11,775)
334,817
(11,549)
323,268

81,240
1,157
12,375
242,186
(16,059)
226,127

3,735
262
(11,723)
335,534
(11,549)
323,985
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552							

							
พันบาท
						
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะบริษัท
					
หมายเหตุ
2553
2552
2553
2552
								
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
รับดอกเบี้ย			
813
774
811
771
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)		
45,000
(35,000)
45,000
(35,000)
ซื้ออาคารและอุปกรณ์		 (238,094)
(326,037) (238,045) (325,976)
ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น		
(8,998)
(47,316)
(8,998)
(47,316)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น		
(4,364)
(8,456)
(4,364)
(8,456)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์		
649
956
649
956
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน		
(170)
(93)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		 (205,164)
(415,172) (204,947) (415,021)
								
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
จ่ายดอกเบี้ย		
(35,896)
(40,043)
(35,896)
(40,043)
จ่ายเงินปันผล		
(18,131)
(29,863)
(18,131)
(29,863)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น		
78,045
40,000
78,045
40,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง		
(50)
(100)
(50)
(100)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		
86,198
437,000
86,198
437,000
จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		 (309,200)
(148,000) (309,200) (148,000)
จ่ายช�ำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน		
(835)
(1,962)
(835)
(1,962)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		 (199,869)
257,032 (199,869)
257,032
								
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
354
(1,228)
354
(1,228)
								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
(178,459)
163,900 (178,335)
164,768
								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		
292,158
128,258
291,358
126,590
								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี		
113,699
292,158
113,023
291,358

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

1.

ทั่วไป
บริษทั โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) “บริษทั ” เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในปี 2536 โดยด�ำเนินธุรกิจหลักเกีย่ วกับการผลิตและจ�ำหน่ายภาชนะเครือ่ งแก้วส�ำหรับใช้บนโต๊ะอาหาร โดย
มีส�ำนักงานขายและบริหารและโรงงานผลิตอยู่ที่
ส�ำนักงาน
:
เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 2 ซอยวัฒนา ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงงานผลิต :
365-365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลแพรกษา อ�ำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
บริษัทมีบริษัทย่อยคือ บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) จ�ำกัด ที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2549 มีก�ำหนดระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดวันที่ 10 กันยายน 2569 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

2.

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินและงบการเงินรวม
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย ทั้งนี้ งบการเงินนี้
มีวัตถุประสงค์ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
ประเทศไทยเท่านั้น
บริษัทได้ใช้แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพ) ในปี 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 การใช้แม่บทการบัญชีนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในปี 2552 สภาวิชาชีพได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มีผลใช้บังคับส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
การน�ำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาเช่า
บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15

รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
การรายงานทางการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ก�ำไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
การส�ำรวจและการประเมินค่าสินแร่
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

มีผลใช้บังคับส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได้
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

ผูบ้ ริหารของบริษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษาและประเมินผลกระทบของการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น
ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
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งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในนโยบายการบัญชี
เพือ่ ความสะดวกของผูอ้ า่ นงบการเงิน บริษทั ได้จดั ท�ำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน้ จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึง่
ได้น�ำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ
เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
บริษทั ย่อยเป็นกิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดขึน้ เมือ่ บริษทั มีอำ� นาจควบคุมทัง้ ทางตรงหรือทาง
อ้อมในการก�ำหนดนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงานของบริษทั นัน้ เพือ่ ได้มาซึง่ ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทั ย่อย งบ
การเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
งบการเงินรวมของบริษทั ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย งบการเงินของบริษทั และบริษทั
ย่อยคือ บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) จ�ำกัด ที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด
รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

3.

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญที่บริษัทใช้ในการจัดท�ำงบการเงินมีดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบันทึกในงบดุลด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการ
เงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ พร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นเป็นเงินสดในจ�ำนวนทีท่ ราบได้
ซึง่ ครบก�ำหนดภายในสามเดือนหรือน้อยกว่า และไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการเบิกใช้และมีความเสีย่ งต่อการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
น้อยหรือไม่มีนัยส�ำคัญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัตกิ ารช�ำระหนี้ และการคาดการณ์เกีย่ วกับการช�ำระหนีใ้ นอนาคต
ของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจ�ำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
สินค้าคงเหลือ
		
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่าหลังหักค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหว
ช้าและล้าสมัย
บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ราคาทุนของสินค้าคงเหลือพิจารณาดังนี้
สินค้าส�ำเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง

-

ในราคาต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงถัวเฉลี่ย
ในราคาต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงถัวเฉลี่ย
ในราคาต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงถัวเฉลี่ย
ในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่)

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน
ในกรณีของสินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะ
สม โดยค�ำนึงถึงระดับก�ำลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�ำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการขาย
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัทบันทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(ถ้ามี) บริษัทรับรู้เงินปันผลเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารทุนซึง่ เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึง่ ถือไว้เพือ่ ค้าจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดง
ในราคายุติธรรม ก�ำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินส�ำหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในงบดุล
ในกรณีที่บริษัทจ�ำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายไปและเงิน
ลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินแสดง
ด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งก�ำหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มี
การตีราคาใหม่หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
48 บริ
รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ดำ� เนินการโดยผูป้ ระเมินอิสระอย่างมีหลักเกณฑ์ทเี่ พียงพอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�ำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบดุล
ในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ หากสินทรัพย์มมี ลู ค่าเพิม่ ขึน้ จะบันทึกไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ ภายใต้ “ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาทีด่ นิ ” โดยสุทธิจากมูลค่าทีเ่ คยประเมินลดลงและเคยรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนแล้วเสียก่อน และหากเป็นกรณีทมี่ ลู ค่า
ของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับมูลค่าทีล่ ดลงเฉพาะจ�ำนวนทีม่ ากกว่าส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยประเมินไว้ครั้งก่อนในส่วนของผู้ถือหุ้นของสินทรัพย์เดียวกันนั้น
ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื โดยปกติถอื เป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ ค่าใช้จา่ ยนัน้ เกิดขึน้ ต้นทุนการกูย้ มื จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ถ้า
ค่าใช้จ่ายนั้นเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาเพื่อการก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข การ
บันทึกต้นทุนการกูย้ มื เป็นราคาทุนของสินทรัพย์เริม่ ต้นเมือ่ เริม่ การพัฒนาสินทรัพย์และมีรายจ่ายและต้นทุนการกูย้ มื เกิด
ขึน้ ต้นทุนการกูย้ มื จะบันทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทัง่ สินทรัพย์พร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามประสงค์ ในกรณีทรี่ าคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า ต้นทุนการกู้ยืมนี้รวมถึง
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืม
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ

ปี
5 และ 20
5 ถึง 10
5
5

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ค่าซ่อมใหญ่
บริษัทบันทึกค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเป็นสินทรัพย์และตัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงเป็นเวลา 2 ปี

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและขาดทุน
จากการด้อยค่า
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเวลา 5 ปี
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่มีนัยส�ำคัญในการเป็นเจ้าของเป็นของผู้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะรับรูส้ นิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ด้วยจ�ำนวนเท่ากับมูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญา
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า จ�ำนวนที่จ่ายเป็นค่าเช่าจะต้องแบ่งเป็นส่วนที่เป็นดอกเบี้ยและ
ส่วนทีเ่ ป็นการช�ำระหนีส้ นิ โดยดอกเบีย้ แต่ละงวดจะค�ำนวณโดยใช้อตั ราดอกเบีย้ คงทีต่ ลอดอายุของหนีส้ นิ จ�ำนวนค่าเช่าสุทธิ
จากดอกเบี้ยบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาวอื่น ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่า ทรัพย์สินภาย
ใต้สัญญาเช่าการเงินตัดจ�ำหน่ายค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน
การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัท ได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันทีใ่ นงบดุลว่ามีขอ้ บ่งชีเ้ รื่องการด้อยค่าหรือไม่
ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเว้นแต่เมือ่ มีการกลับรายการการประเมิน
มูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงวดก่อน ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้ว
แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะ
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน
ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์
การกลับรายการด้อยค่า
บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค�ำนวณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน
ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
50 บริ
รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตาม
บัญชีภายหลังหักค่าเสือ่ มราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีทไี่ ม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
การใช้ประมาณการ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจ�ำเป็นต้องใช้ประมาณ
การและข้อสมมติฐานทีก่ ระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์และหนีส้ นิ เพือ่ ประโยชน์ในการก�ำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้
สิน ตลอดจนหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ด้วยเหตุดงั กล่าว ผลของรายการเมือ่ เกิดขึน้ จริงจึงอาจแตกต่างไปจากทีไ่ ด้ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างสม�ำ่ เสมอ การปรับประมาณการ
จะบันทึกในงวดบัญชีทกี่ ารประมาณการดังกล่าวได้รบั การทบทวนหากการปรับปรุงประมาณการกระทบเฉพาะงวดนัน้ ๆ
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบันและอนาคต
ประมาณการหนี้สิน
การประมาณการหนีส้ นิ จะรับรูใ้ นงบดุลก็ตอ่ เมือ่ บริษทั มีภาระหนีส้ นิ เกิดขึน้ จากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพัน
ซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป เพือ่
ช�ำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจ�ำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจ�ำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบ
ดังกล่าวเป็นนัยส�ำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดใน
ตลาดปัจจุบันก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความ
เสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน
เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีใ่ นงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลก
เปลี่ยน ณ วันนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีไ่ ม่เป็นตัวเงินซึง่ เกิดจากรายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศ และบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุน
เดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

กิจการในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ
วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกไว้เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกว่ามี
การจ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน�ำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากกิจกรรมด�ำเนินงานและจัดหาเงิน เครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็น
ตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อการค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการก�ำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงจะถือเป็นรายการเพื่อค้า
เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกในขั้นแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หลังจากการบันทึกครั้งแรกจะ
มีการปรับมูลค่าให้แสดงในมูลค่ายุติธรรมใหม่ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์ได้แก่ราคาตลาดของเครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็นตราสาร
อนุพันธ์ ณ วันที่ในงบดุล ซึ่งราคาดังกล่าวได้แสดงมูลค่าปัจจุบันของเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
การขายสินค้า
รายได้จะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มี
นัยส�ำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนที่มีนัยส�ำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�ำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้
อย่างน่าเชื่อถือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ค่าใช้จ่าย
สัญญาเช่าด�ำเนินการ
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าด�ำเนินการบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ประโยชน์ทไี่ ด้รบั
ตามสัญญาเช่าจะรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึง่ ของค่าเช่าทัง้ สิน้ ตามสัญญา ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึน้ จะบันทึกในงบก�ำไร
ขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว
รายจ่ายทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท�ำนองเดียวกันบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นใน
กรณีทมี่ กี ารบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์อนั เป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการ
ผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะน�ำมาใช้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน
ภาษีเงินได้ได้แก่ภาษีทคี่ าดว่าจะจ่ายช�ำระโดยค�ำนวณจากก�ำไรประจ�ำปีทตี่ อ้ งเสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทปี่ ระกาศ
ใช้ ณ วันที่ในงบดุล ตลอดจนการปรับปรุงภาษีที่ค้างช�ำระในปีก่อน ๆ
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิด้วยจ�ำนวนหุ้นที่ออกในระหว่างปีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนัก

4.

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุม
บริษทั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม หรือมีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการด�ำเนินงานของบริษทั
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

กิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย
สัดส่วนการถือหุ้น
ชื่อกิจการ

ประเภทธุรกิจ

บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง

ด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาดใน

(เซี่ยงไฮ้) จ�ำกัด

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ำกัด

ประกันชีวิต

ลักษณะความสัมพันธ์

(ร้อยละ)
2553

2552

100.00

100.00

0.78

0.78

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

-

-

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

-

-

บริษัทย่อย
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมี
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท สยามเมล์ออเดอร์เฮาส์ จ�ำกัด จ�ำหน่ายอุปกรณ์ส�ำนักงาน และ
วัสดุสิ้นเปลือง

รายการบัญชีระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ก�ำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
หากไม่มีราคาตลาดรองรับ
นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับแต่ละประเภทรายการมีดังนี้
ประเภทรายการ
ค่านายหน้า ค่าเช่าและค่าบริการ
ดอกเบี้ยจ่าย
ซื้ออุปกรณ์ส�ำนักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
54 บริ
รายงานประจ�ำปี 2553

นโยบายการก�ำหนดราคา
ตามที่ตกลงในสัญญา
ตามที่ตกลงในสัญญา
ราคาตลาด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญที่เกิดขึ้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2553
2552
ซือ้ อุปกรณ์สำ� นักงานและวัสดุสนิ้ เปลือง
บริษัท สยามเมล์ออเดอร์เฮาส์ จ�ำกัด
ค่านายหน้า
บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง
(เซี่ยงไฮ้) จ�ำกัด
ค่าเช่าและค่าบริการ
บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ำกัด
รวม
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ำกัด

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552

368

527

368

527

-

-

8,086

6,523

8,762
2,680
11,442

8,488
2,573
11,061

8,762
2,680
11,442

8,488
2,573
11,061

5

10

5

10

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2553
2552
ลูกหนี้อื่น
บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง
(เซี่ยงไฮ้) จ�ำกัด
เจ้าหนี้อื่น
บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง
(เซี่ยงไฮ้) จ�ำกัด
บริษัทอื่น ๆ
รวม

-

		

732
732

		

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552

-

955

428

906
906

2,818
732
3,550

1,442
906
2,348
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บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ
ยอดคงเหลือ ณ
31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธันวาคม 2553
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต
จ�ำกัด

100

-

50

50

สัญญาส�ำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาเช่า
บริษทั ได้ทำ� สัญญาเช่าอาคารส�ำนักงานพร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวก และสัญญาเช่าพืน้ ทีเ่ พือ่ แสดงสินค้ากับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง โดยมีระยะเวลาและอัตราค่าเช่าต่อปีที่แตกต่างกัน ค่าเช่าและค่าบริการรายปีมีจ�ำนวนเงินรวม
ประมาณ 11.5 ล้านบาท

5.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
พันบาท
งบการเงินรวม
2553
2552
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเท่าเงินสด
รวม

6.

475
113,224
113,699

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552

476
128,675
163,007
292,158

475
112,548
113,023

476
127,875
163,007
291,358

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
พันบาท
งบการเงินรวม
2553
2552
ไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
56 บริ
รายงานประจ�ำปี 2553

143,469
14,592
158,061
158,061

111,313
19,980
131,293
131,293

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552
143,469
14,592
158,061
158,061

111,313
19,980
131,293
131,293

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

7.

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
พันบาท
งบการเงินรวม
2553
2552
วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างผลิต
สินค้าส�ำเร็จรูป
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย
อะไหล่
วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุหีบห่อ
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
และล้าสมัย
สุทธิ

8

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552

62,980
30,451
471,062
12,957
176,731
158,912
913,093

39,611
9,907
273,800
16,198
170,004
155,236
94
664,850

62,980
30,451
471,062
12,957
176,731
158,912
913,093

39,611
9,907
273,800
16,198
170,004
155,236
94
664,850

( 14,135)
898,958

( 11,472)
653,378

( 14,135)
898,958

( 11,472)
653,378

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และรายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนดังกล่าวระหว่างปีสิ้น
สุดวันเดียวกัน มีดังนี้

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
บริษัทย่อย
บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง
(เซี่ยงไฮ้) จ�ำกัด

100

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พันบาท
วิธีราคาทุน
ทุนช�ำระ
แล้ว
2553
2552

5,636

5,636

5,636

เงินปันผล
2553
2552

-

-

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2553

57

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

9.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
งบการเงินรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (พันบาท)
เครื่องจักร
อาคารและ
และ เครื่องตกแต่ง
งานระหว่าง
ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ และติดตั้ง ยานพาหนะ ก่อสร้าง

ที่ดิน

รวม

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

276,000

448,802 2,895,284

89,782

18,649
640

128,621 3,857,138

เพิ่มขึ้น

-

1,815

21,955

9,466

โอน - สุทธิ

-

-

400,303

-

จ�ำหน่าย

-

( 277)

( 39,780)

( 19,219)

( 2,839)

276,000

450,340 3,277,762

80,029

16,450

10,337 4,110,918

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

-

281,949 1,703,869

73,348

16,342

- 2,075,508

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

19,815

225,005

8,589

1,221

-

254,630

โอน - สุทธิ

-

-

-

-

-

-

-

จ�ำหน่าย

-

( 278)

( 34,772)

( 18,597)

( 2,838)

-

( 56,485)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-

301,486 1,894,102

63,340

14,725

- 2,273,653

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

276,000

166,853 1,191,415

16,434

2,307

128,621 1,781,630

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

276,000

148,854 1,383,660

16,689

1,725

10,337 1,837,265

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

291,174

325,050

- ( 409,458)

( 9,155)

-

( 62,115)

ค่าเสื่อมราคาสะสม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
58 บริ
รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (พันบาท)
เครื่องจักร
อาคารและ
และ เครื่องตกแต่ง
งานระหว่าง
ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ และติดตั้ง ยานพาหนะ ก่อสร้าง

ที่ดิน

รวม

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

276,000

447,278 2,850,771

89,097

20,800
-

5,950 3,689,896

เพิ่มขึ้น

-

1,524

14,833

5,257

โอน - สุทธิ

-

-

151,760

-

จ�ำหน่าย

-

- ( 122,080)

( 4,572)

( 2,151)

- ( 128,803)

276,000

448,802 2,895,284

89,782

18,649

128,621 3,857,138

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

-

262,405 1,631,192

68,189

17,123

- 1,978,909

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

19,544

192,827

9,662

1,370

-

223,403

โอน - สุทธิ

-

-

( 177)

-

-

-

( 177)

จ�ำหน่าย

-

- ( 119,973)

( 4,503)

( 2,151)

- ( 126,627)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

-

281,949 1,703,869

73,348

16,342

- 2,075,508

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

276,000

184,873 1,219,579

20,908

3,677

5,950 1,710,987

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

276,000

166,853 1,191,415

16,434

2,307

128,621 1,781,630

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

270,460

292,074

- ( 147,789)

3,971

ค่าเสื่อมราคาสะสม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2553

59

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินเฉพาะบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (พันบาท)
เครื่องจักร
อาคารและ
และ เครื่องตกแต่ง
งานระหว่าง
ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ และติดตั้ง ยานพาหนะ ก่อสร้าง

ที่ดิน

รวม

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

276,000

448,802 2,895,284

89,299

18,649
640

128,621 3,856,655

เพิ่มขึ้น

-

1,815

21,955

9,392

โอน - สุทธิ

-

-

400,303

-

จ�ำหน่าย

-

( 277)

( 39,780)

( 19,136)

( 2,839)

276,000

450,340 3,277,762

79,555

16,450

10,337 4,110,444

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

-

281,949 1,703,869

73,120

16,342

- 2,075,280

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

19,815

225,005

8,490

1,221

-

254,531

โอน – สุทธิ

-

-

-

-

-

-

-

จ�ำหน่าย

-

( 278)

( 34,772)

( 18,539)

( 2,838)

-

( 56,427)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-

301,486 1,894,102

63,071

14,725

- 2,273,384

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

276,000

166,853 1,191,415

16,179

2,307

128,621 1,781,375

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

276,000

148,854 1,383,660

16,484

1,725

10,337 1,837,060

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

291,174

324,976

- ( 409,458)

( 9,155)

-

( 62,032)

ค่าเสื่อมราคาสะสม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
60 บริ
รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินเฉพาะบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (พันบาท)
เครื่องจักร
อาคารและ
และ เครื่องตกแต่ง
งานระหว่าง
ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ และติดตั้ง ยานพาหนะ ก่อสร้าง

ที่ดิน

รวม

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

276,000

447,278 2,850,771

88,676

20,800
-

5,950 3,689,475

เพิ่มขึ้น

-

1,524

14,833

5,195

โอน - สุทธิ

-

-

151,760

-

จ�ำหน่าย

-

- ( 122,080)

( 4,572)

( 2,151)

- ( 128,803)

276,000

448,802 2,895,284

89,299

18,649

128,621 3,856,655

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

-

262,405 1,631,192

68,038

17,123

- 1,978,758

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

19,544

192,827

9,585

1,370

โอน - สุทธิ

-

-

( 177)

จ�ำหน่าย

-

- ( 119,973)

( 4,503)

( 2,151)

- ( 126,627)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

-

281,949 1,703,869

73,120

16,342

- 2,075,280

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

276,000

184,873 1,219,579

20,638

3,677

5,950 1,710,717

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

276,000

166,853 1,191,415

16,179

2,307

128,621 1,781,375

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

270,460

292,012

- ( 147,789)

3,971

ค่าเสื่อมราคาสะสม

- 		

-

223,326

-

( 177)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2553

61

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ต้นทุนการกู้ยืมบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างมีจ�ำนวนเงินประมาณ 3.0 ล้านบาท ในปี 2553
(2552 : 2.2 ล้านบาท)
ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ที่เสื่อมราคาได้ ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาทั้งจ�ำนวนแล้วแต่
ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจ�ำนวนเงินประมาณ 1,372 ล้านบาท (2552 : 1,377 ล้านบาท)
ในปี 2548 บริษัทถือปฏิบัติในการบันทึกที่ดินตามมูลค่าราคาประเมินเพื่อการบันทึกบัญชี ดังนั้น ที่ดินซึ่งมีราคาทุนเดิม
22 ล้านบาท ได้บนั ทึกด้วยราคาประเมินใหม่ในจ�ำนวน 276 ล้านบาท โดยถือตามมูลค่ายุตธิ รรมตามราคาตลาด (Fair Market
value) ตามรายงานการประเมินราคาที่ดินของผู้ประเมินราคาอิสระ (บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด) ลงวัน
ที่ 22 พฤศจิกายน 2548
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น 254 ล้านบาท นี้ได้แสดงไว้ภายใต้หมวด “ส่วนของผู้ถือหุ้น” และจะน� ำไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได้
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั ส่วนใหญ่ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชือ่ จ�ำนวน 950 ล้านบาท จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กันแห่งหนึ่ง (จดจ�ำนองล�ำดับที่ 1) และ 1,372 ล้านบาท จากสถาบันการเงินในประเทศสองแห่ง (จดจ�ำนองล�ำดับที่ 2)

10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
พันบาท
งบการเงินรวม
2553
2552
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
ค่าพลังงานค้างจ่าย
ค่านายหน้าและส่วนลดค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เงินโบนัสและค่าแรงค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

17,752
12,318
25,943
24,764
18,426
5,803
20,338
125,344

22,139
27,858
19,802
29,596
2,952
5,672
12,450
120,469

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552
17,752
12,318
25,943
24,731
18,426
5,803
20,204
125,177

22,139
27,858
19,802
29,608
2,952
5,672
12,371
120,402

11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (มีสกุลเงินเป็นเงินบาท) แยกแสดงตามระยะเวลาครบก�ำหนดการจ่ายช�ำระได้ดงั นี้
ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
62 บริ
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บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

พันบาท
งบการเงินรวม
2553
2552
ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี
ครบก�ำหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

436,200
612,600
1,048,800

409,200
862,602
1,271,802

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552
436,200
612,600
1,048,800

409,200
862,602
1,271,802

ก)

เมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2547 บริษทั ท�ำสัญญากูย้ มื เงินกับธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ เพือ่ ขยายโรงงานและซือ้ เครือ่ งจักร
จ�ำนวนเงิน 600 ล้านบาท เงินกูย้ มื นีม้ อี ตั ราดอกเบีย้ ในอัตรา THBFIX บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี และมีกำ� หนดช�ำระคืนเป็น
งวดครึ่งปี (งวดละ 52 ล้านบาท) จนถึงเดือนกันยายน 2553

ข)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 บริษัทท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นเงินลงทุนในกิจการของ
บริษัทอีกจ�ำนวนเงิน 400 ล้านบาท เงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี และจ่ายช�ำระ
ดอกเบี้ยทุกสามเดือน และก�ำหนดช�ำระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดครึ่งปีรวมเก้างวด เริ่มช�ำระงวดแรกภายในเดือนที่ 24 นับ
จากวันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรกในวันที่ 29 มิถุนายน 2550

ค)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 บริษัทท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่จำ� นวน
เงิน 608 ล้านบาท เงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี และจ่ายช�ำระดอกเบี้ยทุกสาม
เดือน และก�ำหนดช�ำระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดครึ่งปีรวมเก้างวด เริ่มช�ำระงวดแรกภายในเดือนที่ 25 นับจากวันที่เบิกรับ
เงินกู้งวดแรกในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทได้เบิกรับเงินกู้นี้แล้วจ�ำนวน
608 ล้านบาท และ 521.8 ล้านบาท ตามล�ำดับ

ง)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 บริษัทท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการจ�ำนวนเงิน 150 ล้านบาท เงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยในอัตรา BBL’s MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี และจ่ายช�ำระ
ดอกเบีย้ เป็นงวดรายเดือน และก�ำหนดช�ำระคืนต้นเงินกูเ้ ป็นงวดรายสามเดือนรวมสีง่ วด เริม่ ช�ำระงวดแรกภายในเดือน
ที่ 15 นับจากวันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2552

จ)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 บริษัทท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศไทยแห่งหนึ่งเพื่อซ่อมแซมเตาเผาเครื่อง
แก้วจ�ำนวนเงิน 140 ล้านบาท เงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยในอัตรา PRIME RATE ลบร้อยละ 1.0 ต่อปี และจ่ายช�ำระ
ดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน และก�ำหนดช�ำระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนรวมห้าสิบสี่งวด เริ่มช�ำระงวดแรกภายใน
เดือนที่ 7 นับจากวันที่ท�ำสัญญาฉบับนี้

เงินกู้ยืม ก) ข) และ ค) ดังกล่าวข้างต้นค�ำ้ ประกันโดยการจดจ�ำนองล�ำดับที่ 2 ส�ำหรับที่ดินของบริษัทพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ที่มีอยู่แล้ว และ/หรือจะมีในภายหน้าตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 9 ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในสัญญา

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

12. สัญญา
ค่าสิทธิ
เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 บริษทั ท�ำสัญญาบริการออกแบบผลิตภัณฑ์กบั บริษทั ต่างประเทศแห่งหนึง่ ภายใต้ขอ้ ก�ำหนด
ของสัญญาดังกล่าว บริษัทต่างประเทศจะให้บริการออกแบบและค�ำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก้วแก่บริษัท เพื่อเป็นการ
ตอบแทนบริษทั ตกลงจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละคงทีข่ องยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว สัญญานีไ้ ม่มกี ารก�ำหนดระยะ
เวลาสิ้นสุดของสัญญา
สัญญาค่าสิทธิและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษทั ได้ทำ� สัญญาค่าสิทธิและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษทั โตโย-ซาซากิกลาส
จ�ำกัด (โตโย-ซาซากิกลาส) เป็นระยะเวลา 5 ปี ภายใต้ข้อก�ำหนดของสัญญาดังกล่าว โตโย-ซาซากิกลาส จะให้สิทธิและให้
ความช่วยเหลือด้านข้อมูลทางเทคนิคเพื่อใช้ในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วและผลิตภัณฑ์คริสตัล เพื่อ
เป็นการตอบแทนบริษัทตกลงจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละที่ตกลงกันตามยอดขายสุทธิ

13. ส�ำรอง
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทบี่ ริษทั เสนอขายหุน้ สูงกว่ามูลค่า
หุน้ ทีจ่ ดทะเบียนไว้ บริษทั ต้องน�ำค่าหุน้ ส่วนเกินนีต้ งั้ เป็นทุนส�ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้ นีจ้ ะน�ำไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได้
ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทั จะต้องจัดสรรทุนส�ำรอง (“ส�ำรอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองดังกล่าวมี
จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ำรองนี้จะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

14. การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29
กรกฎาคม 2551 ให้สิทธิทางภาษีแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ส�ำหรับก�ำไรสุทธิทางภาษีเฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลาสามรอบระยะเวลา
บัญชีตอ่ เนือ่ งกันนับตัง้ แต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 (ในปี 2549 บริษัทได้ใช้สทิ ธิในการ
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลครบห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับ
ที่ 387 พ.ศ. 2544)
ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
64 บริ
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บริษทั ได้คำ� นวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลตามส่วนของก�ำไรทางภาษีสำ� หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เฉพาะ
ส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาทในอัตราร้อยละ 25

15. เงินปันผล
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิของปี 2551 ในอัตรา
หุ้นละ 1.40 บาท (จ�ำนวนทั้งสิ้น 29.86 ล้านบาท) เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 มีมติอนุมัตกิ ารจ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จัดสรร ใน
อัตราหุ้นละ 0.85 บาท (จ�ำนวนทั้งสิ้น 18.13 ล้านบาท) เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

16. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานจะแสดงข้อมูลเกีย่ วกับเขตภูมศิ าสตร์ทบี่ ริษทั ด�ำเนินงานอยู่ บริษทั น�ำเสนอส่วนงาน
ภูมศิ าสตร์เป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงิน
ภายในของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก�ำหนดส่วนงาน
ผลการด�ำเนินงาน สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือที่สามารถปันส่วนให้
กับส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี้ยหรือเงินปันผลทั้งส่วนของ
สินทรัพย์และรายได้ เงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงิน และสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายองค์กร
ส่วนงานภูมิศาสตร์
ในการน�ำเสนอการจ�ำแนกส่วนงานภูมศิ าสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมศิ าสตร์โดยก�ำหนดจากสถานทีต่ งั้ ของ
ลูกค้า ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงานส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้
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รายได้จากการขาย – สุทธิ
ต้นทุนขาย
ก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลขาดทุนเริ่มแรกจากการผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่
ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้อื่น
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

ขายต่างประเทศ
2553
2552
1,324
1,181
( 991)
( 811)
333
370
( 223)
( 142)
( 74)
( 45)

งบการเงินรวม (ล้านบาท)
ขายในประเทศ
รวม
2553
2552
2553
2552
519
462
1,843
1,643
( 282)
( 265) ( 1,273) ( 1,076)
237
197
570
567
( 118)
( 128)
( 341)
( 270)
( 29)
( 17)
( 103)
( 62)
( 15)

( 169)
( 77)

39
9

36
6

159
( 33)
( 32)
94

31
( 32)
( 1)

1,837
1,286
3,123

1,782
1,313
3,095

17. เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ได้จดั ให้มเี งินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพซึง่ ได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัตกิ องทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ส�ำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง 5 ของ
เงินเดือนพนักงานทุกเดือน กองทุนนี้บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
66 บริ
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บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวข้างต้นส�ำหรับปี 2553 เป็นจ�ำนวนเงินรวมประมาณ 10.1 ล้านบาท
(2552 : 9.1 ล้านบาท)

18. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
บริษัทมีความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดตามสัญญาของคูส่ ญ
ั ญา บริษทั ไม่มกี ารออกเครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็นตราสาร
อนุพันธ์เพื่อการค้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
บริษัทได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีสาระ
ส�ำคัญดังนี้

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
เยน
หยวน

หน่วย : พัน
สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
2553
2552
2553
2552
3,652
3,921
1,208
999
187
405
77
99
8,351
979
18,153
216
216
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังนี้
ก)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (อายุไม่เกินหนึง่ ปี) จ�ำนวน 6.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อ 191.7 ล้านบาท

ข)

สัญญาสิทธิในการขายเงินตราต่างประเทศ (อายุไม่เกินหนึ่งปี) จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
หรือจ�ำนวนเงินสูงสุด 4.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
ในปี 2549 บริษทั ได้ทำ� สัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย							

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

และอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว (ก) (ดูหมายเหตุ 11) จ�ำนวนเงินตามสัญญามีจำ� นวนเท่ากับร้อยละ 50 ของเงิน
ต้นของเงินกู้ยืมระยะยาว (ก) ที่เป็นสกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยสกุลบาทได้แลกเป็นสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาในอัตราร้อยละ
7.05 ต่อปี (360 วันต่อปี) และในปี 2550 บริษัทท�ำการเพิ่มเติมสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย โดยจ�ำนวนเงิน
ตามสัญญามีจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของเงินต้นของเงินกู้ระยะยาว (ก) ที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และอัตรา
ดอกเบี้ยสกุลบาทได้แลกเป็นสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาในอัตราร้อยละ 2.7 หรือ ร้อยละ 6.7 ลบอัตราดอกเบี้ย 3 เดือน USDLIBOR-BBA ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญา โดยสัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับในวันที่ 2 มกราคม 2551
ในปี 2551 บริษทั ได้ทำ� สัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ ส�ำหรับเงินกูย้ มื ระยะยาว (ข) (ดูหมายเหตุ 11) จ�ำนวน
เงินตามสัญญามีจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาว (ข) ที่เป็นสกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยสกุลบาท
ได้แลกเป็นสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาในอัตราร้อยละ 4.71 ต่อปี (360 วันต่อปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงิน (มีอายุจากเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนมิถนุ ายน 2556) มีจำ� นวน
รวม 9.48 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อ 325 ล้านบาท
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�ำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อ
ครบก�ำหนด
ฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม�่ ำเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า โดยไม่มีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระส�ำคัญ ณ วันที่ในงบดุล ความเสี่ยงทางด้าน
สินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบดุล อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่า
จะไม่เกิดผลเสียหายที่มีสาระส�ำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
บริษทั มีการควบคุมความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียง
พอต่อการด�ำเนินงานของกิจการและเพื่อท�ำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�ำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้
สินทางการเงิน บริษัทมีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือช� ำระหนี้สินภายใต้เครื่อง
มือทางการเงิน
บริษัทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรมเนือ่ งจากเครือ่ ง
มือทางการเงินเหล่านี้จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น
ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
68 บริ
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วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ มีราคาตามบัญชีของหนีส้ นิ ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรม เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการ
เงินเหล่านี้จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราตลาดมีราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม

19. ผลขาดทุนเริ่มแรกจากการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลขาดทุนเริ่มแรกที่เกิดขึ้นในปี 2552 ส�ำหรับการด�ำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ (โครงการคริสตัล) ที่เกิดขึ้นหลังจากที่
สายการผลิตดังกล่าวพร้อมผลิตในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 แต่ก่อนที่ประสิทธิภาพการผลิตจะได้ระดับที่ต้องการ มีจ� ำนวนเงิน
ประมาณ 169.6 ล้านบาท

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�ำคัญ ได้แก่
พันบาท
งบการเงินรวม
2553
2552
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูป
และงานระหว่างท�ำ
งานที่ท�ำโดยกิจการและถือเป็นราย
จ่ายฝ่ายทุน
วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าพลังงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552

( 209,126)

105,390

( 209,126)

105,390

( 32,088)
346,427
329,914
420,305
284,476
124,494
467,443
1,731,845

( 24,452)
290,462
290,403
315,262
234,762
91,591
351,021
1,654,439

( 32,088)
346,427
327,222
420,265
284,377
124,461
470,996
1,732,534

( 24,452)
290,462
287,913
315,222
234,685
91,583
353,819
1,654,622

21. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

พันบาท
งบการเงินรวม
2553
2552
เงินเดือน ค่าครองชีพ และโบนัส
ค่าเบี้ยประชุม
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวม

41,771
4,168
1,728
47,667

41,683
3,992
1,853
47,528

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552
41,771
4,168
1,728
47,667

41,683
3,992
1,853
47,528

22. ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมี
ก) เลตเตอร์ออฟเครดิตในการน�ำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจ�ำนวน 0.8 ล้านยูโร และ
ข) หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีส่ ถาบันการเงินหลายแห่งออกหนังสือค�้ำประกันบริษทั ให้กบั รัฐวิสาหกิจแห่งหนึง่ และ
บริษัทมหาชนแห่งหนึ่งเป็นจ�ำนวนเงินรวม 21.7 ล้านบาท

23. การจัดประเภทบัญชีใหม่
บริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบดุลรวมและงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบดุลรวมและงบดุล ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยไม่มีผลกระทบต่อก�ำไร
สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่มีดังต่อไปนี้

ษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
70 บริ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดตามที่
จัดประเภทใหม่

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดตามที่
เคยรายงานไว้

ยอดตามที่
จัดประเภทใหม่

ยอดตามที่
เคยรายงานไว้

งบดุล
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

906
120,469

8,060
113,315

2,348
120,402

9,502
113,248

งบกระแสเงินสด
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

3,735
263
( 11,775)

424
( 8,201)

3,735
262
( 11,723)

423
( 8,149)

24. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2553
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Message from Chairman

It is worthwhile to note that in 2010, Ocean Glass has achieved the highest sales record again at 1,843 million Baht,
after the company has overcome the global economic crisis during the previous years. Domestic and export markets
had recovered, especially markets in Asia. ASEAN, China and India have been growing significantly; nevertheless, the
competition in these areas was still intense as in previous years. The Company maintains long term sustainable growth
by adjusting the appropriate product mix and implement effective marketing of three brands management: Ocean for
retail market; Ocean-Professional for food service market; and Lucaris for premium crystal glass market. The Company
has also focused on strengthening relationship and developing knowledge with distributors, in order to encourage and
support distributors to achieve the sales target and marketing plan.
Over the years, Ocean Glass has continuously dedicated to grow the business and enhance its competitiveness. The
investment in non-lead crystal glassware project is one of these efforts. In the past year, the production performance was
in a satisfactory level in term of product quality and productivity. The second crystal glass production line was successfully
installed and operated during the end of the year as planned. Consequently, we will have competitive advantages of the
lower production cost. The non-lead crystal glassware is marketed under Lucaris brand domestically and internationally. The
latest premium series, Shanghai Soul designed by a multiple-award winning European designer were launched during
the year, its brand, design and world class quality have been accepted by consumers. Moreover, the Company has
developed and expanded its distribution channels and networks to reach more consumers in all markets worldwide.
On behalf of the Board of Directors, I would like to thank all employees for their efforts to achieve goals and satisfy the
customers. Most importantly, I would like to express my gratitude to all customers, business partners, and shareholders
for the consistent supports and trust in the business of the Company to prosperity and sustainable growth in the future.

Kirati Assakul
Chairman of the Board
February 28, 2011
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Management Report of the Company’s Performance
for the Year 2010
Financial Report
In the year 2010, Ocean Glass Public Company Limited
showed its operating financial performance at net sales
1,842.8 million Baht, increased 199.8 million Baht or 12.2%
year-on-year. Domestic sales were 519.1 million Baht,
increased 12.4%, while export sales were 1,323.8 million
Baht, and increased 12.1%. Other income was 9.2 million
Baht, increased 2.7 million Baht. Gross profit was 30.93%
of sales, or 570 million Baht, which decreased from 34.54%
of previous year. The main factor was the rate of increase
in production cost was higher than price. In this year,
there was no initial operating loss of new production line
(Crystalline), while last year was at 169.6 million Baht.

Total shareholders’ equity amounted to 1,597.7 million Baht,
increased 75.8 million Baht, or 5.0% year-on-year.
The management firmly believes that the business
activities were carried out with prudence and under good
corporate governance. The generally accepted accounting
policies and standards were followed so that the financial
statements represented true and transparent financial results.
The management also believes that the values of assets
listed in the financial reports were fair and appropriate. The
Company’s liquidity was at appropriate level with circumstance.

In 2010, earnings per share were 4.41 Baht. The Board
of Directors has consented to propose to the shareholders’
meeting for the approval of an annual dividend payment of
Selling and administrative expenses amounting to 2.21 Baht per share (dividend payout ratio at 50.11%), for
444.1 million Baht, increased 111.5 million Baht due to the the total of 47.14 million Baht.
increase in sales promotion expenses, employee expenses.
Production line shutdown expense was also reduced. There
was foreign exchange gain of 38.6 million Baht.

Marketing and Sales Activities

The earnings before finance costs and income tax were
The Company’s sales revenue in 2010 was increased
158.8 million Baht. Finance costs were 33.0 million Baht.
The Company recorded net profit at 94.1 million Baht, or in satisfaction level due to the rebound of general economy
and total market. Net sales were recorded at 1,842.8
4.41 Baht per share.
million Baht, increased 12.2% from previous year. The sales
In the Company’s balance sheets as at December 31, quantity was at 126.8 million pieces, or 11.2% increase. The
2010, total assets amounting to 3,123.5 million Baht, an Company was able to increase selling price and also focus
increase of 28.8 million Baht year-on-year. Current assets on sales of those high margin products, while continuously
amounting to 1,208.3 million Baht, increased 41.9 million Baht, maintained competitive position in all key markets. Part of
or 3.6%, mainly from the increase in account receivable and them was compensated by the appreciation of Thai Baht.
inventory. Non-current assets amounting to 1,915.2 million Domestic sales were 519.1 million Baht, increased 12.4%
Baht, decreased 13.1 million Baht, or 0.7%, mainly from the year-on-year, while export sales accounted for 1,323.8
reduction in advance for machineries and deferred overhaul million Baht, increased 12.1% year-on-year.
The glassware market in 2010 continued to be under the
machineries. Total Liabilities amounting to 1,525.8 million
Baht, a decrease of 47.0 million Baht, or 3.0% year-on-year. pressure of market competition, especially in export markets,

Ocean Glass Public Company Limited
ANNUAL REPORT 2010

75

brought along by globalization and world economic crisis.
To maintain its market recognition, the Company continued
to advertise and implement public relation activities, both at
home and abroad, to promote the Ocean brand as well as
Lucaris brand. During 2010, the Company had launched
and implemented several marketing and sales activities
which could be summarized as follows:
•

•
•
•
•
•
•

of non-leaded crystalline glassware project. Total investment
value of this project was approximately 990 million Baht. The
efficiency improvement program of crystalline production
line was on plan. Hence actual efficiency up to date was
on satisfaction level. This project will enable the Company
to provide new high quality and distinctive products to the
international market place, thus enhancing its competitive
advantages. In addition, the production lines were partly
Implementation of communication program to shutdown for carry on the furnace cold repair in 3rd quarter.
end consumer by launching television advertising
In order to effectively operate in an efficient
program in fourth quarter. This program would certainly
manner, preparing for intense competition in today’s
enhance brand awareness in mass group.
Launching Summer campaign and Festive Campaign seamless economy, the Company continues to a dopt
in domestic retails outlet and in India and Vietnam. the Total Quality Management (TQM) system as well as to
The Company also participated in following improve the overall efficiency and quality of its operations
and products, working towards total customer satisfaction.
international exhibitions and trade fairs:
Ambiente in Frankfurt, Germany
Houseware Fair and Mega Show in Hong Kong, China Corporate Social Responsibilities
Hotelex Fair in Shanghai, China
Quality and safety in production process have been
International Wine & Spirit Fair in Hong Kong, China Ocean Glass’s main policy since its inception. The

Company has always sought to manufacture products that
The Company has conducted customer brand are safe to use, and environmental friendly. Accordingly,
awareness survey for Ocean brand in 2010. The result was The Company encourages its staff member to conform to
96% which was at satisfaction level.
recognized international quality standards, ISO 9001:2008,
as well as to integrate the OHSAS 18001:1999, the premier
Manufacturing Activities
international standard for Occupational Health and Safety
With more than 25 years of experience in manufacturing, Management System, into every aspect of its operations. This
the product quality is Ocean Glass’s main objective. quality conscientiousness and health and safety unity help
The Company is fully committed to providing and the Company move forward together more efficiently. The
maintaining the highest quality standards throughout the entire resulting competitive prices ensure maximum satisfaction
production process to ensure that all the customers will among the Company’s many customers in both domestic
receive the finest quality products and services at all time. and overseas markets.
During 2010 the Company installed second production
Realizing that clean and healthy environment is important
line of new crystalline stemware under the capacity expansion to the well being of society, Ocean Glass has set goals to
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be a company that not only achieves excellent production
and service quality but also operates as a caring partner
that continuously contributes to the preservation of nature
and environment. The Company implements the following:

and healthy working environment for its staff. The Company
also encourages and promotes harmony among diversity
with emphasis on ability to perform and good performance,
supported by an outstanding employee welfare scheme and a
full package of other benefits, including provident fund, sport
• Reduce air pollution and waste water during activities, in-house and oversea training, and scholarships
production processes.
for staff further education. Recognized for its programs, the
• Reduce, reuse and recycle resources as well as Company was awarded “Thailand Labor Standard”.
manage wastes.
• Emphasizes health and safety for the employees in
Since its establishment, Ocean Glass relationship with
the work place.
the customers, suppliers and other stakeholders has been
based on trust, professional business practices and an
Ocean Glass fully realizes that its sustainable success, overwhelming desire to serve its customers to the best of its
reputation and culture depend to a large extent on its people. ability. Although its personnel may change over the years,
Therefore, the Company makes every effort to provide a warm but Ocean Glass’s culture remains the same.
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General Information

Ocean Glass Public Company Limited is one of Asia’s leading table glassware manufacturers, providing an extensive
range of high quality glass tableware and services to all segments from hotel, restaurant, and food service operators
to home use glassware. For nearly three decades, Ocean Glass has been producing glassware that are designed and
manufactured to the highest level of functionality and quality. The strict quality control, effective management and
efficient teamwork have enabled the Company to achieve a significant position among glassware producers in Thailand
as well as abroad.
Company Registration No.		 :
Home Page		 :
			
Contact		 :
Head Office		 :
			
			
			
			
			
Factory address 		 :
			
			
			
			
Showroom 		 :
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Subsidiary		 :
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0107536000153
www.oceanglass.com www.ocean-professional.com
and www.lucariscrystal.com
ir@oceanglass.com
75/88-91 Ocean Tower 2, 34th Floor,
Sukhumvit 19 Road (Soi Wattana),
North Klongtoey, Wattana,
Bangkok 10110, Thailand
Tel :
+66 (0) 2661 6556
Fax : +66 (0) 2661 6550
365 - 365/1 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate,
Sukhumvit Road, Tambol Praksa, Amphur Muang,
Samutprakarn 10280, Thailand
Tel :
+66 (0) 2324 0422-4, 2324 0191-2
Fax : +66 (0) 2324 0420
Asoke (Ocean Shop)
175 Sukhumvit 21 Road, North Klongtoey, Wattana,
Bangkok 10110, Thailand
Tel :
+66 (0) 2661 6556 Ext. 371, 449
Fax : +66 (0) 2258 0484
Vietnam
184 Ba Thang Hai Street, Ward 12
District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel :
+84 (0) 8865 0469
Fax : +84 (0) 8865 0469
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1502, Jin Hang Tower,
83 Wan Hang Du Road, Jing An District,
Shanghai, People’s Republic of China
Tel :
+86 (21) 6135 9505
Fax : +86 (21) 6135 9428

Registered Capital		 :
Paid-Up Capital		 :
Share Class		 :
Share Registrar 		 :
			
			
			
			
Auditors		 :
			
			
		
			
			
			
			
			
Internal Auditor 		 :
			
			
			
			
			

500,000,000 Baht
213,307,150 Baht
Common stock: 21,330,715 shares with Baht 10 par.
Thailand Securities Depository Co., Ltd.
The Stock Exchange of Thailand Building
62 Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel :
+66 (0) 2229 2800
Fax : +66 (0) 2654 5427
Mr.Methee Rattanasrimetha		CPA Registration No. 3425 or
Mr.Pisit Chiwaruangroch		CPA Registration No. 2803 or
Ms.Kalyarat Chaivorapongsa CPA Registration No. 3460
M.R. & Associates Co., Ltd.
705-706 Chaophya Tower (Shangri-La Hotel),
89 Soi Wat Suan Plu, New Road,
Bangrak, Bangkok 10500
Tel :
+66 (0) 2630 4500
Fax : +66 (0) 2630 7506
KPMG Phoomchai Business Advisory Limited
48th Floor, Empire Tower,
195 South Sathorn Road,
Yannawa, Bangkok 10120
Tel :
+66 (0) 2677 2000
Fax : +66 (0) 2677 2222

Legal Counselor 		 :
			
			
			
			
			
		
			
			
			
			

Diamond Adjustment Co., Ltd.
175 Sukhumvit 21 (Asoke),
North Klongtoey, Wattana,
Bangkok 10110
Tel :
+66 (0) 2260 5200-3
Fax : +66 (0) 2260 5204
Seri Manop and Doyle Co., Ltd.
18/4 Soi Amnuaywat, Suthisarn Road,
Huay Kwang, Bangkok 10320
Tel :
+66 (0) 2693 4180-6
Fax : +66 (0) 2693 4187-8
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Nature of Business

Ocean Glass Public Company Limited was established in 1979 with 100 million Baht in registered capital. The Company
was awarded the investment promotion from the Board of Investment during the early period of company establishment.
Its factory is located in the Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn province. In 1993, the Company was transformed into
a public company and the Company’s shares were listed on the Stock Exchange of Thailand. Presently, the Company’s
registered capital is 500 million Baht with paid-up capital at 213.31 million Baht.
The Company’s main business is the production of quality glassware under the registered trademark “Ocean”,
“Ocean-Professional”, and “Lucaris” through the latest manufacturing technology, and professional design which can
accommodate customer requirement in both plain and decorated glasses and Crystalline glassware. The Company has
been awarded the ISO 9001:2000 Certificate.
The Company’s products are divided into three categories according to the manufacturing processes:
* Blownware: cylinder or rectangular shape with thin wall glassware produced by press & blow forming process,
e.g. include tumblers, storage jar;
* Pressware : round, flat or other shapes with thick wall glasswareproduced by press forming process, e.g.
plates, bowls, mugs, ashtrays and saucers;
* Stemware: high single stem glassware produced by blow & blow and press forming process, e.g. wine glass,
brandy glass and champagne glass.
The Company’s customers are divided into three main target groups: Food service market; Retail market; B2B and OEM
market. The export activities cover over 70 countries worldwide. In 2010, the proportion of domestic sales to export sales
was 28.16% : 71.84% accordingly. The channel of distribution is through the Company’s sales force and outside agents.
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Risk Factors and Risk Management

1. Financial Risk
1.1 Liquidity Risk
The Company currently sells its products and
acquires its production materials using cash and credits.
At the same time, the Company has also using credit
facilities from financial institution on both short-term
facilities to finance working capital, and long-term
facilities to finance production capacity expansion
project and other fixed assets procurement. Hence,
there is then a risk in that the Company may be unable
to meet its obligations both short-term and long-term
obligation. The Company manages its liquidity risk by
carefully manage its current assets and maintaining an
appropriate level of cash and cash equivalents to finance
the Company’s operations. The receivables and
inventories are also monitored. Financial derivative
products are also adopted to hedge the risk of difference
currencies between revenue and debt. The Company
maintains adequate long-term fund for fixed assets
investment and also has available various types of
financial facilities to cope with the fluctuations in cash
flows.

1.3 Credit Risk
The Company partly sells under credit term, both
in local and international market. Credit risk arises from
the potential financial loss resulting from the failure
of a customer or counterparty to fulfill its contractual
obligations to the Company as and when they fall
due. The Company has a credit policy in place and
the exposure to credit risk is monitored on an ongoing
basis. Credit evaluations and financial reviews of the
customers are performed on a regular basis. In case
of risk above average level, the customer might be
required to provide a guarantee. Export sales are
typically conducted using L/C. At the balance sheet
date, there was no significant credit risk. The total credit
risk was reflected in the balance of each financial asset
in the balance sheet.
1.4 Interest Rate Risk
The Company uses short-term loan as its source
of operating fund and long-term loan to finance its
fixed assets. These loans bear interest at market rate.
Therefore, the Company is primarily exposed to future
interest rate risk, which may affect the Company’s
operations. The Company manages such risk by using
forward contracts, partly swapping the floating interest
rate of long-term loan to fixed rate, and having available
financing facilities from various financial institutions with
the lowest possible cost.

1.2 Foreign Currency Risk
Export sales, demonstrated in the United State
Dollars and other major currencies, constitutes the
majority of the Company’s total sales. Therefore, the
Company is directly exposed to foreign currency risk.
The Company manages this risk primarily by closely
monitoring international money markets and utilizing 2. Marketing Risk
forward exchange contracts with maturities less than
one year to hedge against such risk. Furthermore, an
The glassware industry comprises many producers,
increase in marketing and sales activities to add value both local and overseas players. Due to the intense
to the products is also adopted to reduce this risk.
competition in both the domestic and overseas markets,
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especially in those markets where price cutting is the main
strategy, there is a risk that the Company may not be able
to sell at its targeted price. The Company manages its
risk by continuously introducing new designs and product
development concepts. The Company also continues to
implement brand awareness programs, by advertising in
leading magazines and participating in both domestic and
international trade fairs throughout the year. The Company
emphasizes developing and enhancing competency of its
marketing and sales personnel as well as strengthens its
channel of distribution and develops and maintains good
relationship with business partners.

3. Production Risk

Most of the raw materials required for production are
from both local sources and import agents. In the past, the
price of raw materials was at a manageable level. Since the
glass industry consumes a substantial amount of energy, the
increase in energy price, especially natural gas and liquid
petroleum gas, has direct effect on production cost. Aware
of such effect, the Company carefully plans its machine
utilization and improves the efficiency of its machineries,
emphasizing energy conservation in the production process,
reducing wastes as well as producing goods according to
customer’s expected standard.
In addition, since the majority of machine and
spare parts are imported, the Company has continually put
emphasis on technical training of its manufacturing staffs,
so as to improve their skills to operate the equipment and
machineries at their highest efficiency as well as to prolong
their life spans.
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4. Risk from Controlling Influence of
Major Shareholders

The Assakul family has held the Company’s shares
altogether more than 50%, therefore they will be able
to control majority voting right in the shareholders’
meeting. However, the Company had adopted the Corporate
Governance Guideline, Code of Corporate Conduct, and Code
of Conduct for Directors, to be guidelines for all Directors
for governing the Company’s towards principles of fairness
to all stakeholders, integrity, transparency, legitimacy, and
social responsibility.

The Shareholders and Management

1. Major Shareholders
As of the book-closing date of 5 April, 2010, the top 10 major shareholders are:
Name

Number of shares
7,000,000
1,563,718
1,561,038
1,552,838
1,552,838
630,715
486,904
346,800
332,076
324,600

%
32.82
7.33
7.32
7.28
7.28
2.96
2.28
1.63
1.56
1.52

1. Ocean Holding Co, Ltd.
2. Mr. Kirati Assakul and spouse
3. Mrs. Nussara Banyatpiyaphod
4. Mrs. Sumali Assakul
5. Mr. Viravudh Assakul and spouse
6. Toyo-Sasaki Glass Co, Ltd.
7. Mr. Surapol Assakul
8. Mr. Nithi Osathanugrah
9. Mrs. Sirisin Assakul
10. SOMERS (U.K.) LIMITED
			
The majority shareholder: The Assakul family group is the majority shareholder of Ocean Holding Co., Ltd. and the
group main business are life insurance and real estate development.		

2. Management Structure
2.1 The structure of the management consists
of the following:
(1) Board of Directors
The Board of Directors consists of nine directors.
The board has the authority and responsibility to
manage the Company’s operations with integrity and
care, under the applicable laws, according to the
objectives of the Company and in compliance with the
Articles of Association and the shareholders’ resolutions
as well as in the manner consistent with the Corporate
Governance Guidelines and business ethical standards.

It is the duty and responsibility of the Board to determine
the policies and direction of the Company so that the
Company operates under a manageable level.
The Board of Directors monitors the performance
of management, reviews and approves business
strategies and major policies, and sets up internal
control systems which include effective audit and risk
management procedures. This is to ensure the
effectiveness and transparency of the operations in the
best interests of all stakeholders and based on good
governance framework in order to increase value to the
Company and the shareholders in the long run.
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The Board of Directors may delegate its authority
and responsibility to a director or a group of directors
to carry out any operation or assignment.
Mr.Wiroj Chuchottavorn held position of Company
Secretary.
2) Audit Committee
The Audit Committee consists of four independent
directors. The Audit Committee is responsible for
reviewing the Company’s operations to ensure
compliance with the rules and regulations of the Securities
and Exchange Commission and the Stock Exchange of
Thailand, and other laws relating to the business of the
Company and to prevent and eliminate any conflict of
interest. The Committee’s responsibility also includes
ensuring that the Company has a proper and efficient
internal control system as well as agreeing to the financial
statements that have been reviewed or audited by an
external auditor, to ensure its compliancy on generally
accounting principle and adequate disclosure so that
the Company’s operations are presented fairly and
completely. The Audit Committee selects and nominates
an external auditor for the Company and recommends
its remuneration.
Mr.Chatchawin Charoen-Rajapark is Audit
Committee’s member who has sufficient knowledge
and experience in reviewing reliability of the Financial
Statements.
(3) Nomination and Remuneration Committee
The Nomination and Remuneration Committee
consists of three directors. The main function and
responsibility of the Committee are to assist the Board in
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selecting and nominating suitable candidates for directors
for consideration and approval by the Board and/or the
shareholders; and determining and reviewing principles
and policy for fair and reasonable remuneration and
benefits for members of the Board, Board’s committee
members and Managing Director, in accordance with
their responsibilities and the Company’s performance,
financial status and business strategies.
2.2 Nomination of Directors and Management
The Articles of Association specify that the Board
shall consist of at least five directors. Also at least half
of the members of the Board of Directors must have a
residence in Thailand.
The Board of Directors comprised of members
with qualifications as prescribed by relevant laws
or regulations. The directors have a broad range of
knowledge, skills, expertise and experience relevant
to the operations of the Company, which enable
them to bring independent judgement and effective
leadership to bear on the strategies, direction, policies,
and mission of Ocean Glass.
At least one third of the Board must be
independent directors. The Company has defined the
qualification of an independent director to conform to
the principle of good corporate governance and the
operational guidelines of the Securities and Exchange
Commission (SEC), and the Stock Exchange of Thailand
(SET) for the purpose of maintaining the confidence of
investors and to maintain balance in the management. The
independent directors must possess the following
qualifications:

1. Holding shares not more than 1 percent, (inclusive of
shares held by related persons) of the voting shares
of the Company, or any of its affiliated companies,
associated companies or related companies.
2. Not involving in or being executive director / employee / fixed income advisor / controlling parties of
the Company, subsidiaries, affiliates, or other conflict
of interest legal entities.
3. Not being a related person or close relative of
any management member / major shareholders /
controlling parties.
4. Not having business relationship with the Company
according to SEC’s regulations.
5. Not being an 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 which prevent free and
transparent decision.
The criteria in selection and nomination of director
stipulates that the Board of directors and shareholders are
able to propose ay appropriate persons to the Nomination
and Remuneration Committee for its consideration in
director nomination. However, the nominated persons
must possess qualification according to SEC’s and
SET’s regulations.
The Articles of Association contains provisions
relating to the appointment and retirement or removal
of directors as follows:
1. Any appointment or removal of directors shall be
approved by the shareholders’ meeting.

2. The shareholders’ meeting shall elect directors based
on the majority of votes according to the following
criteria and procedures:
2.1 Each shareholder shall have the total votes equal
to the shares held, with one vote equivalent to
one share.
2.2 The shareholder has the right to nominate one
or more nominees for directorship. However,
the total number of nominees nominated by
each shareholder shall not exceed the number
of directors to be elected.
2.3 In the event the a shareholders nominate more
than one nominee for directorship, each nominee
for whom a shareholder has voted shall receive
the votes from such shareholder equal to the total
shares held by such shareholder. Such votes
shall not be divided for any other nominees.
2.4 The nominees with the highest votes shall
be elected as directors and the number of
such nominees shall be equal to the number of
directors to be elected. In the event of a tie,
the chairman of the meeting shall have the
casting vote.
2.3 Remuneration for Directors and Executives:
The remuneration of directors shall be in accordance
with the principle and policy adopted by the Board.
Consideration shall also be given to the responsibilities
of the directors, and the operational and financial
performance of the Company. The remuneration
is reviewed by the Nomination and Remuneration
Committee and proposed to the Board of Directors for
consideration and for further recommendation to the
shareholders meeting for approval.
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In 2010, the Company’s remuneration for the
nine directors in the form of meeting fees amounted
to 4,158,400 Baht. The remuneration for the three
Audit Committee members and three Nomination and
Remuneration Committee members in the form of meeting
fees were 690,800 Baht and 264,800 Baht respectively.
Details are as follows:
Name
Mr.Kirati Assakul
Mr.Woragan Xuto
Mr.Chatchawin Charoen-Rajapark

Position
Chairman of the Board
Independent Director and
Chairman of the Audit Committee
Independent Director and
Audit Committee member and Chairman of the
Nomination and Remuneration
Committee

Remuneration
(Baht)
516,400
560,400
603,200

Mr.Tatchapol Poshyanonda

Independent Director and
Audit Committee member

500,000

Mr.Chaipranin Visudhipol

Independent Director and
Audit Committee member
Independent Director
Director and Nomination
and Remuneration Committee member
Director and Nomination
and Remuneration Committee member
Managing Director

500,000

Mr.Matthew Kichodhan
Mr.Chakri Chanruangvanich
Mr.Naputt Assakul
Mrs.Sunsanee Supatravanij

342,400
423,200
423,200
289,600

During the year, executive directors and executives of the Company received remuneration totaling Baht 41,771,000
The Company has established a provident fund for its employees. The Company and its employees each contribute
3 - 5% of the employee’s monthly salaries to the fund. In 2010 the portion that the Company contributed to the fund for
its executives (4 levels under Managing Director) amounted to Baht 1,728,000.

86

Ocean Glass Public Company Limited
ANNUAL REPORT 2010

Report of Corporate Governance

1. Policy of Corporate Governance
Ocean Glass Public Company Limited (the “Company”) is
committed to conducting its business in a highly responsible
manner in the best interest of all stakeholders. The Company
discharges this responsibility within the structure of its core
values of quality, honesty and integrity, equal opportunity,
and respect for the individual. These core values form the
foundation on which the Company was incorporated and
have become woven into the fabric of the Ocean Glass
business culture.

and its shareholders, as well as promotes greater public
confidence and trust in Ocean Glass.
The Company truly believes that good corporate
governance and business ethics will sustain and enhance
the Company’s performance. It will also contribute to the
long-term effectiveness of corporate integrity as well as create
competitive advantages in the marketplace, leading to the
maximization of the Company value and shareholder wealth.

2. The Right of Shareholders

The Company has developed these Corporate
The Company respects the shareholder’s rights and
Governance Guidelines (the Guidelines) as a framework for
treats all shareholders fairly and equitably, in accordance
the Board of Directors (the “Board”) to follow in directing
with applicable laws. For the convenience of shareholders,
the business and affairs of Ocean Glass, consistent with
the Company conducts shareholders’ meetings with a set
the above core values.
of simple rules and procedures.
As part of its good corporate governance practices,
the Company has established a risk management system
and audit and control procedures to ensure transparency
and moral integrity. The affairs of the Company are carried
out in accordance with resolutions adopted at shareholders
meetings, in compliance with applicable laws, within the
principles of the Articles of Association, and consistent with
good corporate governance practices and ethical business
standards.
The Board recognizes the importance of applying good
corporate governance practices to the Company’s business
operations. The Board truly believes in transparent
management and good corporate governance. The Board
is responsible for the Company’s activities as well as is
conscious of fair treatment to all stakeholders. Good corporate
governance contributes to the Company’s sustainable growth
and improved competitiveness, adds value to the Company

All shareholders have the right to attend every
shareholder’s meeting. Invitation letters to attend the meeting,
together with all required documents such as the agenda
of the meeting, annual reports, and the Company’s financial
statements, were sent in advance, in accordance with the
rules of the Stock Exchange of Thailand. Shareholders were
also sent details of the agenda and the recommendations
of the Board of Directors for their consideration prior to the
meeting.
All shareholders are entitled to attend the meetings and
to cast their vote. If they prefer, they may appoint a proxy to
attend and vote in their stead. Alternatively, shareholders
may choose to authorize an independent directors proposed
by the Company to attend the meeting as the shareholder’s
representative and vote in accordance with the shareholder’s
wishes. Each share represents one vote, and all shares are
considered equal.
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The shareholders may be able to register to attend the
meeting up to two hours prior to the scheduled meeting time.
The shareholder’s meeting is carried out in the order of the
agenda set forth in the invitation letter and the shareholders
are encouraged to ask questions and discuss the issues
of concerns openly.
The shareholders, whose shares total at least 20
percent of the Company’s outstanding shares, or at least
25 shareholders whose shares total at least 10 percent
of the Company’s outstanding shares, also have the right
to submit the written request to the Company’s Board of
Directors for an extraordinary shareholder’s meeting.
However, the reason for the meeting must be specified
in that letter. All shareholders are also invited to propose
agenda and candidates to the Board of Directors for the
Annual General Meeting of Shareholders. The rules and
procedure for submitting the proposal were posted in the
Company’s and SET’s websites.
A complete and accurate record of each shareholder’s
meeting was made available to the shareholders and other
related parties concern for their review and inspection.

and supervision of the Corporate Governance Guidelines,
the Company has assigned the Human Resources
Department to monitor compliance, and periodically report
to the Board of Directors. All departments and operational
units must strictly abide by the principles therein.
The principles of good corporate governance include:
• Shareholders : The Company is committed to
success with integrity and while maintaining long term
sustainable growth and profit to maximize value for
the Company and the shareholders.
• Customers : Customers’ satisfaction is second to
none at Ocean Glass. The Company is committed
to providing superior quality products and services
at reasonable prices.
• Business partners : The Company honors its
obligations and promises. Ocean Glass conducts
business with its business partners in a way that creates
mutual benefits in an honest and equitable manner.
•

Competitors :The Company believes in the rules of
fair and acceptable competition without sacrifice
ethics to win over competitors.

•

Creditors : Ocean Glass strictly upholds its
obligations and duties to its creditors.

•

Employees The Company believes that its
employees are the most valuable asset. Training and
development programs to enhance knowledge
and skills necessary for business achievements
and customers’ satisfactions are continuously
provided. Ocean Glass believes in fair opportunity for
employment, compensation and treatment of
employees. The Company is committed to ensuring
good health and safety programs for its employees

3. The Rights of Stakeholders
The Company is committed to conducting business in
a responsible way and with regard for the interests of all
stakeholders. To reflect this commitment, the Board
ensures that systems and practices are in place that treat all
stakeholders fairly and protect their rights.
The Company has established the Code of Corporate
Conduct, which is available at the Company’s Web site,
for the strict adherence by all directors, management
members, and employees. This Code of Corporate Conduct is
distributed to all employees as guidelines, while related
matters are communicated through the Company’s newsletter
and intranet. In order to ensure effective implementation
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and emphasizes the development of a healthy
The minutes of the meeting were recorded and
organizational culture and productive working submitted to the relevant authority within the required time
environment.
period.
•

Society and the environment : Ocean Glass is a
responsible corporate citizen. It treats with care and
respects the environment in which the Company
operates and the community in which its
employees live. The Company helps promote
healthy communities and societies at large. Its
operations place a high priority on environmental
conservation and protection, including waste
minimization, recycling, reuse programs, and
pollution prevention. Ocean Glass is continuously
improving products and procedures to meet or
exceed environmental friendly industry standards
and legal requirements.

5. Leadership and Vision

The Board is comprised of high-caliber members with
qualifications as prescribed by laws or regulations. The
directors have a broad range of knowledge, skills, expertise
and diverse experiences relevant to the operations of the
Company which enable them to bring independent judgement
and effective leadership to bear on the strategies, direction,
policies, and mission of Ocean Glass.

It is the duty and responsibility of the Board to
determine the policies and direction of the Company under a
manageable level of risk. The Board may delegate its
duties and responsibilities to management. Management is
responsible for managing the Company’s operations
4. Shareholders’ Meeting
with integrity and care, under applicable laws, according
to objectives of the Company, and in compliance with
It is the duty of the Board of Directors to attend all the Articles of Association, and resolutions passed at
shareholders’ meetings
shareholders meetings.
In 2010, the Company held the Annual General Meeting
of Shareholders No.31 on Tuesday April 27, 2010 at 2.00 p.m.
at Lotus Room, Queen Sirikit National Convention Center,
No. 60 New Rachadapisek Road, Klongtoey Sub-District,
Klongtoey District, Bangkok, eight Board members attended.
The shareholders were informed of voting procedures prior
to the meeting. The chairman of the meeting provided equal
opportunity to all shareholders to review and to inspect the
company’s operation, to make inquiries, and to express
their views and suggestions.

The Board monitors the performance of management,
reviews and approves business strategies and major
policies, and sets up internal control systems which include
effective audit and risk management procedures. This is to
ensure the effectiveness and transparency of the operations
in the best interests of all stakeholders and based on good
governance framework in order to increase value for the
Company and the shareholders in the long run.

6. Conflict of Interest

The shareholders were able to vote freely on each item
The directors, management members, and employees
on the agenda, or abstain from voting if they so chose. of Ocean Glass must avoid any conflict of personal and
In selecting Board members, shareholders were able to business interests. The Company places the responsibility
nominate and elect candidates as they deemed appropriate. of providing and supervising compliance of guidelines for
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the prevention and correction of conflicts of interest among
stakeholders on all levels of management. The Company
has established policies, regulations, and procedures to
approve transactions that may cause conflicts of interest for
compliance by directors, management members,
employees, and related parties based on the following
principles:
1. Attention is placed on prices, and terms and
conditions to ensure fairness and consistency with
offers to and from general customers.
2. The Company prohibits directors, management
members, and employees to use internal data not
yet disclosed to the public for personal or others’
gains and benefits. This includes trading of the
Company’s shares.
3. All directors and management members are
required to report changes in their holdings of the
Company’s shares to the Board, and to the Securities and
Exchange Commission in compliance with Clause 59
and Clause 275 of the Securities and Exchange Act
of 1992. This includes holdings of their spouses and
children who are considered minors under the Stock
Exchange of Thailand laws. Moreover, in accordance
with Section 89/4 of the Securities and Exchange Act,
the directors and management members shall file with
the company a report on his interest or related person’
interest in relation to management or the subsidiary.

7. Business Ethics

The standard of conduct at Ocean Glass is reflected in
its core values, namely, quality, honesty and integrity, equal
opportunity, and respect for the individual. These principles
of practice are the common goals in carrying out designated
duties that the Company shares and believes are best for its
operations. They form the basis of the culture and practices
that guide everyone at Ocean Glass. They point employees
in the same direction, helping them act and understand
along the same lines.
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The Company provides the Corporate Governance
Guidelines as a framework for its operations. The purpose
of the Guidelines is to enhance and maintain good business
management and transparency, ensuring it is auditable and
reviewable. Ocean Glass recognizes its duty and responsibility
to all of its stakeholders and is committed to maintaining a
high level of moral integrity and environmental responsibility.
The Company’s operations place high priority on waste
minimization, recycling, reuse, and pollution prevention.
The directors, management members, and employees
have signified their acknowledgement and compliance
agreement to the Guidelines.

8. Balancing the Board with Non-executive
Directors
As of December 31, 2010, there are nine members of
Board of Directors and they may be characterized as follows:
• One executive director
• Three non-executive directors
• Five independent directors
Structure of the Board of Directors consists of
Independent Directors of more than one-third, resulted in
the appropriation of authority balancing.

9. Combination and Separation of the Position

The Company has clearly separated the role of the
Chairman of the Board from that of the Managing Director.
These two positions must not be filled by the same individual.
This is to clearly define and separate the role of policy
making and governing from the role of managing day-to-day
business operations.

10. Remuneration of Directors and Executives

The remuneration of directors shall be in accordance
with the principle and policy adopted by the Board.

Consideration shall also be given to the responsibilities of
the directors, and the operational and financial performance
of the Company. The remuneration is reviewed by the
Nomination and Remuneration Committee and proposed
to the Board of Directors for consideration and for further
recommendation to the shareholders meeting for approval.

committees: the Audit Committee, and the Nomination and
Remuneration Committee. Both committees report to the
Board on a regular basis.
It is the Board’s policy to form more committees
in the future as deemed necessary and appropriate to
accommodate the rapidly changing business environment.

With regard to the remuneration for the executives,
the Company has established a suitable remuneration 13. Internal Control
determination procedure by using the remuneration
Ocean Glass pays special attention and places significant
companies in the same industry and of the similar size, emphasis on having an effective internal control system in
taking into consideration the performance of the Company. place at all management levels of the Company’s operation
in order to prevent any possible damage to the organization
11. Board of Directors’ Meeting
and the abuse of power.
The Board convenes a regular meeting on Tuesday or
Friday in second or third weeek of each month. If necessary,
additional meetings may be held. The agenda for the meeting
shall be issued in advance. Notice calling the meeting, including
the agenda and related documents, shall be distributed to
all members of the Board at least seven days prior to the
meeting to allow directors sufficient time to review. In case
of an emergency, notice calling the meeting may be sent
less than seven days prior to the meeting. During 2010,
there were 12 Board of Directors’ meetings.
Minutes shall be recorded on the resolutions passed
by the Board on each agenda item. These minutes shall be
certified by the Board in the following meeting and be safely
kept for review when required.

12. Subcommittee
The Board is empowered to establish various
committees to oversee and perform specific business
and affairs on behalf of the Board to ensure the fairness,
effectiveness and efficiency of the Company.
Presently, the Board has appointed two such

The duties and responsibilities of management and
operational personnel have been clearly prescribed. The
policy relating to internal control is determined by the
Board and is clearly stated in the Corporate Governance
Guidelines and Corporate Code of Conduct. This includes
details of internal control in such areas as the utilization of
assets, information system, access and usage of important
information for optimal benefit.
Internal control and audit systems of the Company can
be summarized as follows:
1. An independent international firm participates in the
audit, review and evaluation of the effectiveness and
sufficiency of the Company’s internal control system
in various areas of operation. This is conducted under
the supervision of the Audit Committee. This internal
control audit is to ensure that the main operations and
financial statements of the Company are consistent
with prescribed guidelines and in compliance with
applicable laws and regulations, and that the overall
risk is at a manageable level.
2. The Audit Committee is responsible for ensuring
the sufficiency of the internal control system and the
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appropriateness of the current system for the
Company’s business undertakings. The Audit
Committee reports the evaluation results in the
Company’s Annual Report, and discloses the
details in the 56-1 report that is submitted to the Stock
Exchange of Thailand.
3. The Company prepares written policies and operational
procedures for different functions of the Company.
Training and orientation programs are provided for
employees to ensure a common understanding that
leads to effective functioning.
4. Job and authority descriptions are clearly specified
in writing for all levels of employees.
5. The Company recognizes the importance of
information technology and the database system
in providing accurate and up-to-date information,
sufficient for timely decision-making by executives
and the Board. Proper information technology and
accounting systems have been installed.

sheet and statement of profit and loss at the end of each
accounting year. The Company’s annual report is provided at
the Annual General Meeting of Shareholders. The operating
results of the previous year are reported to shareholders for
their acknowledgement.

15. Relationship with Investors

Ocean Glass is aware that media reports on the
Company, as well as good relations with other companies,
who are potential Ocean Glass customers or suppliers,
and the financial community, can enhance reputation of the
Company and its products, and promote the confidence of
the investors and the public in the Company.
The Company has, therefore, set clear policies,
which have been approved by the Board, relating to
communication with outsiders. Ocean Glass places emphasis
on the disclosure of accurate, complete and transparent
information relating to its general business and finances as
well as other information that may affect the share price.

The Board of Directors had opinion that the internal
control of the Company, in general, was in satisfaction level,
The Company has assigned the Investor Relation
and rendering confidence and reliability on the financial Section to supervise and handle investor relations
statements as of December 31, 2010.
activities. The Investor Relation Section serves as the focal
point for providing information to shareholders, investors,
14. Report of the Board of Directors
analysts, credit rating agencies and the public. There are also
various channels for obtaining information, such as the Stock
The Board is responsible for financial statements and Exchange of Thailand. For further details, please contact
information that appear in the Company’s Annual Report, and the Investor Relations Section directly by telephone number
such financial statements are to be prepared in accordance +66 (0) 2661 6556 ext 209 or at www.oceanglass.com or
with generally accepted accounting principles and policies. by e-mail to ir@oceanglass.com
The Board must exercise due care in the preparation of
such financial statements and must ensure that important
information and data are sufficiently disclosed in the notes
to the financial statements.
The Board is responsible for providing the balance

92

Ocean Glass Public Company Limited
ANNUAL REPORT 2010

Details of the Board of Directors, Audit Committee,
Nomination and Remuneration Committee and Executive Directors

Name

No. of Attendance
Educational
Position
2010
BOD AC NRC
1.Mr.Kirati Assakul
11/12
Master’s Degree in Chemical
- Chairman of the
Engineering
Board
University of Southern California, U.S.A.
Bachelor’s Degree in Chemical
Engineering Queen’s University
Ontario, Canada
Training / Workshop : IOD
: Board Policy / Board Composition
& Board Relations, DCP 27/2003 and
RCC 5/2007
2. Mr.Woragan Xuto
10/12 4/4
Bachelor of Art in Economics,
- Independent Director
Chiangmai University
- Chairman of the
Training / Workshop : IOD: DAP
Audit Committee
52/2006, DCP 99/2008
3. Mr.Chatchawin
11/12 4/4 5/5 Ph.D in Management,
- Independent Director
Charoen-Rajapark
Massachusetts Institute of
- Chairman of the
Technology (MIT.), U.S.A.
Nomination and
Master’s Degree in Management, Remuneration
MIT., U.S.A
Committee
Training / Workshop : IOD:
- Audit Committee
DAP 52/2006, ACP 19/2007,
Member
DCP88/2007 and RCC 7/2008
4. Mr.Tatchapol Poshyanonda 10/12 2/4
Ph.D in Engineering Management, - Independent Director
University of Missouri-Rolla, U.S.A - Audit Committee
Master’s Degree in Engineering
Member
Management,
University of Missouri-Rolla, U.S.A
Master’s Degree in
Industrial Management,
Missouri State University, U.S.A
Training / Workshop : IOD: DAP
68/2008, DCP 120/2009
5. Mr.Chaipranin Visudhipol
11/12 4/4
Master’s Degree in Advertising,
- Independent Director
School of the Art Institute of
- Audit Committee
Chicago, USA
Member
Bachelor’s Degree in
Education, Chulalongkorn University
Training / Workshop :
IOD: DCP 88/2007
Ocean Glass Public Company Limited
ANNUAL REPORT 2010

93

Name

No. of Attendance
Educational
Position
2010
BOD AC NRC
6. Mr.Matthew Kichodhan
10/12
Master’s Degree in Science
- Independent Director
Management,
Imperial College, University
of London, England
Bachelor’s Degree in
Commerce, University of
Toronro, Canada
Training / Workshop : IOD :
DAP 57/2006, DCP 95/2007
7. Mr.Chakri Chanruangvanich 10/12
5/5 Master of Science in
- Director
Mechanical Engineering
- Nomination and
Master of Science in
Remuneration
Industrial Management,
Committee Member
Georgia Institute of
Technology, U.S.A.
Bachelor’s Degree in
Mechanical Engineering,
Chulalongkorn University
Training / Workshop :
IOD: DCP 88/2007
8. Mr.Naputt Assakul
10/12
5/5 Master’s Degree in Business
- Director
Administration
- Nomination and
Sasin Institute of Business
Remuneration
Administration,
Committee Member
Bachelor’s Degree in
Economics, Babson College, U.S.A.
Training / Workshop :
IOD: DCP 31/2003
9. Mrs. Sunsanee Supatravanij 10/12
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Master’s Degree in Business Admin- -Managing Director
istration
Thammasat University,
Bachelor’s Degree in
Arts (Honors), Chulalongkorn University
Training / Workshop :
IOD: DAP 79/2009 and DCP 129/2010

Details of Management

Name
1. Mrs Sunsanee Supatravanij

Education background
Master’s Degree in Business
Administration, Thammasat University
Bachelor’s Degree in Arts (Honors),
Chulalongkorn University
2. Mr.Suphote Sriudomporn
Master’s Degree in Business
Administration,
Bachelor’s Degree in Chemical
Engineering,
Chulalongkorn University
3. Mr. Chokchai Tocharoentanaphol Master’s Degree in Marketing,
Thammasat University
Bachelor’s Degree in Chemistry,
Chulalongkorn University
4. Mr.Wiroj Chuchottavorn
Master’s Degree in Business
Administration, Sasin Institute of
Business Administration
Bachelor’s Degree in Computer
Engineering, Chulalongkorn
University
5. Mrs.Chantana Srisamarnmitre
Master’s Degree in Accounting,
Thammasat University
Bachelor’s Degree in Accounting
Thammasat University
6. Mr.Kalunyu Leelawat
Master’s Degree in Industrial
Management,
Northern Illinois University, U.S.A.
Bachelor’s Degree in Industrial
Technology Southern Illinois
University, U.S.A.
7. Mrs.Wallapa Chutinatrungsee
Bachelor’s Degree in Management
Sukhothai Thammathirat Open University

Position
Managing Director

Deputy Managing
DirectorManufacturing

Customer and Channel
Development Director

Assistant Managing Director-Corporate
Planning and IT
and Company Secretary

Manager, Accounting & Finance
Department
Manager, 3rd Production Department

Manager, Human Resource Department
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Name
Education background
8. Mr.Chaiyan Gidmeeratsameeyotin Master’s Degree in Applied Statistics
NIDA
Bachelor’s Degree in Computer Science,
Ramkhamhaeng University
9. Ms.Suwan Lanjanastienchai
Master’s Degree in Business
Administration, Sasin Institute of
Business
Bachelor’s Degree in Medical
Technology, Chulalongkorn University
10. Ms.Pojanart Pechvijitra
Master’s Degree in Marketing, NIDA,
Master’s Degree in Business
Administration, University of Miami,
U.S.A.
11. Mr.Suradech Lertwattanapongchai Bachelor’s Degree in Industrial
Technology in Industrial
Instrumentation, King Mongkut’s
Institute of Technology, Ladkrabang
12. Mr.Praiwal Paibool
Master’s Degree in Business
Administration, Burapha University
Bachelor’s Degree in Mechanical
Engineering, Rajamangala Institute
of Technology
13. Mr.Anil Gurmukh Vaswani
Bachelor’s Degree in Business
Commercial Management, University
of Bombay, India
14. Mr.Wisarut Sitisara
Master’s Degree in Business
Administration, Lehigh University,
U.S.A.
Master’s Degree in Real Estate
Development, Columbia University,
U.S.A.
Bachelor’s Degree in Architecture,
Chulalongkorn University
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Position
Manager, Corporate Information
Technology

Director, Customer Development
Department

Manager, Corporate Affairs

Manager,1st Production Department

Manager, Engineering Department

Director, Customer Development Department
Director, Brand Development

Name
15. Mr.Sumed Prasongpongchai

16. Ms.Nattanan Tantavichien

17. Ms. Nuttha Sriprab

18. Mr.Preecha Phongprasert

19. Mr.Chaem Inpu

20. Mr.Eddie Chew Sze Hai

Education background
Bachelor’s Degree in Marketing,
Ramkhamhaeng University
Master’s Degree in Business
Administration, NIDA
Master’s Degree in Business
Administration,
Campbell University, U.S.A.
Bachelor’s Degree in Business
Studies, Chulalongkorn University
Master’s Degree in Business
Administration (MIS), Northern Illinois
University, U.S.A.
Bachelor’s Degree in Business
Administration (Accounting),
Chulalongkorn University
Bachelor’s Degree in Mechanical
Engineering, Rajamangala Institute
of Technology
Bachelor’s Degree in Industrial
Engineering, Rajamangala Institute
of Technology
Master’s Degree in Business
Administration, Warnbourgh Graduate
School of Ireland
Bachelor’s Degree in Psychology
Taiwan NationalCheng Chi University

Position
Senior Director, Customer
Development Department

Director, Customer Development
Department

Director, Supply Chain
Management

Manager, Machine Maintenance
Department
Manager, Batch & Furnace
Department
Director, Customer Development
Department
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Report of the Audit Committee
The Audit Committee of Ocean Glass Public Company Limited comprises four independent directors who are
knowledgeable in finance fields as well as organizational management. The committee consists of Mr.Woragan Xuto, as
Chairman, Mr.Chatchawin Charoen-Rajapark, Mr.Tatchapol Poshyanonda, and Mr.Chaipranin Visudhipol as Committee
members. Mr.Wiroj Chuchottavorn is secretary of the Committee.
The Audit Committee performs its duties and responsibilities that have been assigned by the Board in compliance
with the Company’s regulations governing guidelines and operations of the Committee, which are in accordance with
those established by the Securities and Exchange Commission (SEC), and the Stock Exchange of Thailand (SET). These
duties and responsibilities include 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 auditors and proposing their
remuneration, considering the connected or conflict of interest transactions, and also monitoring the good corporate
governance practice of the Company.
In 2010, the Audit Committee held four meetings with the Company’s management, the external auditors, and the
internal auditors. Results of the Audit Committee’s operations were summarized as follows:
1. Reviewed the Company’s 2009 annual financial statements, and 2010 first, second, and third quarter
financial statements and related financial reports, prior to submission to the Board of Directors for approval. The
Committee noted that the Company’s financial reports were prepared in conformity with generally accepted
accounting principles, with appropriate and adequate disclosure of information.
2. Held meetings with the internal auditors and the managements to consider and to determine the Company’s
internal audit program for the year 2010 – 2012. The Committee was confident that the internal audit program
covered all significant aspects and was enable the Company to efficiently manage possible risk.
3. Monitored and reviewed the internal audit processes to ensure that they followed the approved audit program;
analyzed 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 reviews covering: marketing and new product development process; manufacturing
management process; inventory management process; and sales & after-sales service and supply chain process.
The Committee was satisfied with the Company’s internal control systems. No material noncompliance was found.
4. Reviewed the activities of the Company to ensure compliance with the securities and exchange laws, regulations
of SEC and SET, regulation for conflict of interest transaction, laws relating to the business of the Company, as
well as the Company’s own rules. The Committee found that the Company was in compliance with such laws
and regulations.
5. During the year, the Committee members attended the Audit Committee’s meeting as follows: Mr.Woragan Xuto
attended 4 out of 4 meetings; Mr.Chatchawin Charoen-Rajapark attended 4 out of 4 meetings; Mr.Tatchapol
Poshyanonda attended 2 out of 4 meetings; Mr.Chaipranin Visudhipol attended 4 out of 4 meetings.
In 2011, The Audit Committee had reviewed the Company’s 2010 annual financial statements, and related financial
reports, and had the opinion that the Company’s financial statements were prepared in conformity with generally accepted
accounting principles, with appropriate and adequate disclosure of information.
In addition, the Audit Committee had considered the qualifications of the external auditor firm by taking into account
its credibility, adequacy of resources and volume of audit assignments, auditing experiences, as well as the auditor’s
qualification according to SEC’s regulation. The Committee recommended to the Board of Directors for further
recommendation to the Shareholders’ Meeting for approval of the appointment of Mr.Methee Ratanasrimetha CPA.
No.3425, or Mr.Pisit Chiwaruangroch CPA. No.2803, of M.R. & Associates Co., Ltd., to be the Company’s external
auditor for the year 2011.
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Mr.Woragan Xuto
Chairman of the Audit Committee
February 25, 2011

Report of the Nomination and Remuneration Committee
The Nomination and Remuneration Committee of Ocean Glass Public Co., Ltd., (the “Committee”) consists of three
Directors:
1. Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark		Chairman of the Committee,
2. Mr. Chakri Chanruangvanich		Committee member, and
3. Mr. Naputt Assakul		Committee member.
Ms. Wallapa Chutinatrungsee is the Committee’s secretary.
The Committee’s main duty and responsibility is to assist the Board in order to ensure that the Company has a Board
of an appropriate size and composition of qualified Directors to effectively discharge its responsibilities and duties; and
that 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.
In 2010 the Committee met five times. Its activities are summarized as follows:
1. At the 2010 AGM, three Directors were due to retire by rotation in accordance with the Company’s Articles of
Association: They were Mr. Chakri Chanruangvanich, Mr. Matthew Kichodhan, and Dr. Tachapol Poshyanonda.
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 nominated them for
re-election. These nominations were consented to by the Board, and, at the AGM, the shareholders re-elected
the three Directors to the Board.
2. Having considered the remuneration, duties, and responsibilities of directors of other companies listed on the
Stock Exchange of Thailand, the Committee proposed to revise the remuneration program for the Company’s
Directors, Audit Committee members, and Nomination and Remuneration Committee members. The revised
remuneration program included both increases and decreases in the remuneration for various positions, with
the overall reduction in the total remuneration spending. The Board agreed to, and subsequently the 2010 AGM
approved the revised remuneration program.
3. The Committee performed the annual performance appraisal of the Managing Director and made a
recommendation to the Board. The Board later approved the Committee’s recommendation.
4. The Committee proposed a new bonus scheme for the Managing Director, which was subsequently approved
by the Board.
5. The Committee continues to encourage Directors to participate in training programs, and is pleased to report
that each and every incumbent Director has completed the Thai Institute of Directors Association’s Director
Certification Program.
6. The Committee revised the self-evaluation form for the Board, and assisted the Board in its self-evaluation in
order to review its performance and improve its effectiveness.
7. The Committee was assigned by the Board to review the bonus program for the executives at the manager
level and upward. The Committee formulated a new bonus program, which addressed various shortcomings
inherent in the former bonus program. The new bonus program was subsequently approved by the Board.
Throughout 2010, the Committee regularly reported its activities to the Board and received valuable comments from
the Board.

(Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark)
Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee
January 2011
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The Board of Directors’ Report on the Accountability of the
Company’s Financial Reports
The Board of Directors is responsible for Ocean Glass Public Company Limited’s financial reports and information
as appear in the 2010 Annual Report. The financial statements have been prepared in accordance with the generally
accepted accounting principles using appropriate and consistent accounting policies. 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 accounting transactions are recorded correctly, completely and in a timely manner, and that there is a proper record-keeping system of
accounts to protect the Company from any material fraud or irregularity. 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 operational result in all material respects.

(Kirati Assakul)
Chairman of the Board of Directors
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Managing Director
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REPORT OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

To the Shareholders and the Board of Directors of Ocean Glass Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated balance sheets of Ocean Glass Public Company Limited and its
subsidiary as at December 31, 2010 and 2009, and the related consolidated statements of income, changes in
shareholders’ equity and cash flows for the years then ended. I have also audited the balance sheets of Ocean Glass
Public Company Limited as at December 31, 2010 and 2009, and the related statements of income, changes in
shareholders’ equity and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the
Company’s management as to their correctness and completeness of the presentation. My responsibility is to express
an opinion on these financial statements based on my audits.
I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material
misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the
financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made
by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audits provide a
reasonable basis for my opinion.
In my opinion, the consolidated and the Company’s financial statements referred to above present fairly, in all material
respects, the financial positions of Ocean Glass Public Company Limited and its subsidiary and of Ocean Glass Public
Company Limited as at December 31, 2010 and 2009, the results of their operations and their cash flows for the years
then ended in accordance with generally accepted accounting principles.

(Mr. Methee Ratanasrimetha)
Certified Public Accountant
Registration No. 3425
Bangkok
February 25, 2011
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY							

BALANCE SHEETS

AS AT DECEMBER 31, 2010 AND 2009

ASSETS
Note

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2010
2009
2010
2009

CURRENT ASSETS					
Cash and cash equivalents
5
113,699
292,158
113,023
Current investments		
45,000
Trade accounts receivable - net
4, 6
158,061
131,293
158,061
Inventories - net
7
898,958
653,378
898,958
Other current assets					
- Prepaid for inventories and expenses		
18,134
24,457
17,987
- Revenue department receivable		
7,810
11,087
7,810
- Others - net
4
11,672
9,087
12,309
Total Current Assets		 1,208,334 1,166,460 1,208,148
					
NON-CURRENT ASSETS					
Investment in subsidiary company
8
5,636
Property, plant and equipment - net
9
1,837,265 1,781,630 1,837,060
Other non-current assets					
- Advance for machineries		
6,193
87,910
6,193
- Deferred overhaul machineries-net
2
27,714
45,147
27,714
- Gain on fair value remeasurement of 					
		 currency swap contracts		
29,428
29,428
- Others			
14,554
13,529
14,554
Total Non-Current Assets		 1,915,154 1,928,216 1,920,585
					
TOTAL ASSETS
3,123,488 3,094,676 3,128,733

291,358
45,000
131,293
653,378
24,324
11,087
9,173
1,165,613
5,636
1,781,375
87,910
45,147
13,529
1,933,597
3,099,210

Ocean Glass Public Company Limited
ANNUAL REPORT 2010

103

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY							

BALANCE SHEETS

AS AT DECEMBER 31, 2010 AND 2009

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’EQUITY
Note

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2010
2009
2010
2009

CURRENT LIABILITIES					
Short-term loan from financial institution		
118,045
40,000
118,045
Trade accounts payable		
215,735
134,806
215,735
Other accounts payable-related parties
4
732
906
3,550
Current portion of long-term loans from 					
financial institutions
11
436,200
409,200
436,200
Short - term loan from related party
4
50
100
50
Income tax payable		
15,577
15,577
Other current liabilities
10
125,344
120,469
125,177
Total Current Liabilities		
911,683
705,481
914,334
					
NON-CURRENT LIABILITIES					
Long-term loans from financial institutions 					
		 - net		
11
612,600
862,602
612,600
Loss on fair value remeasurement of 					
currency swap contracts		
2,348
Other non-current liabilities 		
1,545
2,380
1,545
Total Non-Current Liabilities		
					
Total Liabilities 		
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40,000
134,806
2,348
409,200
100
120,402
706,856

862,602
2,348
2,380

614,145

867,330

614,145

867,330

1,525,828

1,572,811

1,528,479

1,574,186

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY							

BALANCE SHEETS

AS AT DECEMBER 31, 2010 AND 2009

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY (Continued)
Note

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2010
2009
2010
2009

SHAREHOLDERS’ EQUITY					
Share capital					
- Authorized share capital					
		 Common share 50,000,000 shares					
		 at Baht 10 par value		
500,000
500,000
500,000
500,000
- Issued and paid-up share capital					
		 Common share 21,330,715 shares					
		 at Baht 10 par value		
213,307
213,307
213,307
213,307
Share premium
13
302,807
302,807
302,807
302,807
Surplus on land revaluation
9
254,080
254,080
254,080
254,080
Currency translation differences		
(428)
(258)
Retained earnings					
- Appropriated for legal reserve
					
13
50,000
50,000
50,000
50,000
- Unappropriated		
777,894
701,929
780,060
704,830
Total Shareholders’ Equity 		 1,597,660 1,521,865 1,600,254 1,525,024
					
TOTAL LIABILITIES AND 					
SHAREHOLDERS’ EQUITY 		 3,123,488 3,094,676 3,128,733 3,099,210
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY							

STATEMENT OF INCOME

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009

In Thousand Baht
Note
Consolidated
The Company Only
2010
2009
2010
2009
REVENUES					
Revenue from sales - net
4
1,842,841 1,643,072 1,842,841 1,643,072
Foreign exchange gain (loss) 		
38,601
36,204
38,557
36,180
Other income			
9,166
6,457
9,164
6,454
Total Revenues		 1,890,608 1,685,733 1,890,562 1,685,706
					
EXPENSES 				
Cost of goods sold		 1,272,889 1,075,627 1,272,889 1,075,627
Selling expenses
4
341,425
269,885
342,114
270,068
Administrative expenses
4
102,680
62,714
102,680
62,714
Initial operating loss of new production line
19
169,582
169,582
Shut down expenses		
14,851
76,631
14,851
76,631
Total Expenses
20, 21
1,731,845 1,654,439 1,732,534 1,654,622
					
Profit before Finance Costs and
Income Tax Expense		
158,763
31,294
158,028
31,084
					
Finance Costs		
4
33,031
32,179
33,031
32,179
					
Income Tax Expense
14
31,636
415
31,636
415
					
NET PROFIT (LOSS)		
94,096
(1,300)
93,361
(1,510)
									
Basic Earnings (Loss) per Share (Baht)		
4.41
(0.06)
4.38
(0.07)
					
Weighted Average Number of Common 					
Shares (Thousand Shares)		
21,331
21,331
21,331
21,331
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY							

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009

In Thousand Baht
Note
Consolidated
The Company Only
2010
2009
2010
2009
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:					
Net profit (loss)		
94,096
(1,300)
93,361
(1,510)
Adjustments:					
		 Provision for slow-moving and obsolete inventories		
3,666
24,442
3,666
24,442
		 Declining in inventory valuation		
13,615
13,615
		 Depreciation and amortization		
292,095
238,777
291,996
238,701
		 Loss on disposal and write-off of equipment		
4,979
1,220
4,979
1,220
		 Unrealized loss (gain) on fair value remeasurement					
		 of derivatives		
(32,155)
(55,426)
(32,155)
(55,426)
		 Unrealized loss (gain) on foreign exchange rate		
(1,023)
(1,239)
(1,023)
(1,239)
		 Interest income		
(737)
(796)
(735)
(793)
		 Interest expense		
33,020
32,179
33,020
32,179
		 Income tax expense		
31,636
415
31,636
415
						
439,192
238,272
438,360
237,989
Decrease (increase) in operating assets:					
Trade accounts receivable		
(26,801)
(4,856)
(26,801)
(4,856)
Inventories			 (262,861)
92,765 (262,861)
92,765
Other current assets		
(641)
15,987
(1,178)
16,936
Other non-current assets		
(106)
426
(106)
426
Increase (decrease) in operating liabilities:					
Trade accounts payable		
81,240
3,735
81,240
3,735
Other accounts payable-related parties		
(219)
263
1,157
262
Other current liabilities		
12,475
(11,775)
12,375
(11,723)
Cash receipt from operation		
242,279
334,817
242,186
335,534
Income tax paid		
(16,059)
(11,549)
(16,059)
(11,549)
Net Cash Provided by (Used in) Operating 					
Activities				
226,220
323,268
226,127
323,985
					
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:					
Interest received		
813
774
811
771
Decrease (increase) in current investments		
45,000
(35,000)
45,000
(35,000)
Acquisitions of plant and equipment		 (238,094)
(326,037) (238,045) (325,976)
Increase in deferred overhaul machineries		
(8,998)
(47,316)
(8,998)
(47,316)
Increase in intangible assets		
(4,364)
(8,456)
(4,364)
(8,456)
Proceeds from sales of equipment		
649
956
649
956
Currency translation differences		
(170)
(93)
Net Cash Provided by (Used in) Investing					
Activities				 (205,164)
(415,172) (204,947) (415,021)
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OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY							

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009

Note

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2010
2009
2010
2009

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:					
Interest paid			
(35,896)
(40,043)
(35,896)
Dividend paid		
(18,131)
(29,863)
(18,131)
Increase in short-term loan from financial institution		
78,045
40,000
78,045
Decrease in short-term loan from related party		
(50)
(100)
(50)
Proceeds from long-term loans from financial 					
institutions			
86,198
437,000
86,198
Repayment of long-term loans from financial institutions (309,200)
(148,000) (309,200)
Repayment of liabilities under finance lease agreements
(835)
(1,962)
(835)
Net Cash Provided by (Used in) Financing					
Activities				 (199,869)
257,032 (199,869)
					
Effect from Foreign Exchange in Cash and 					
Cash Equivalents 		
354
(1,228)
354
					
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH					
AND CASH EQUIVALENTS 		 (178,459)
163,900 (178,335)
					
CASH AND CASH EQUIVALENTS					
AT BEGINNING OF THE YEAR		
292,158
128,258
291,358
					
CASH AND CASH EQUIVALENTS					
AT END OF THE YEAR		
113,699
292,158
113,023
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(40,043)
(29,863)
40,000
(100)
437,000
(148,000)
(1,962)
257,032
(1,228)
164,768
126,590
291,358
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BALANCE AS AT JANUARY 1, 2009
Net loss
Dividend paid
BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2009
Net profit
Dividend paid
BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2010

BALANCE AS AT JANUARY 1, 2009
Net loss
Currency translation differences
Dividend paid
BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2009
Net profit
Currency translation differences
Dividend paid
BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2010

15

15

Note

15

15

Note

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009

Share
Premium
302,807
302,807
302,807

Share
Premium
302,807
302,807
302,807

Share Capital
- Issued and
Paid-up
213,307
213,307
213,307

Share Capital
- Issued and
Paid-up
213,307
213,307
213,307

Total
1,553,121
(1,300)
(93)
(29,863)
1,521,865
94,096
(170)
(18,131)
1,597,660

Total
1,556,397
(1,510)
(29,863)
1,525,024
93,361
(18,131)
1,600,254

Consolidated (In Thousand Baht)
Retained Earnings
Surplus on
Currency
Appropriated
Land
Translation
for
Revaluation Differences Legal Reserve
Unappropriated
254,080
(165)
50,000
733,092
(1,300)
(93)
(29,863)
254,080
(258)
50,000
701,929
94,096
(170)
(18,131)
254,080
(428)
50,000
777,894
The Company Only (In Thousand Baht)
Retained Earnings
Surplus on
Currency
Appropriated
Land
Translation
for
Revaluation Differences Legal Reserve
Unappropriated
254,080
50,000
736,203
(1,510)
(29,863)
254,080
50,000
704,830
93,361
(18,131)
254,080
50,000
780,060

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY							

Notes to Financial Statements

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY							
DECEMBER 31, 2010 AND 2009

1.

GENERAL INFORMATION
Ocean Glass Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and was listed on the
Stock Exchange of Thailand in 1993. The principal activities of the Company are manufacturing and selling of
glass tableware. Its selling and administrative office and factory are located at:
Office : 75/88-91 Ocean Tower II, Soi Wattana, Sukhumvit 19 Road, North Klongtoey,
Wattana, Bangkok 10110
Factory

:

365-365/1, Moo 4 , Bangpoo Industrial Estate, Soi 8, Sukhumvit Road, Praksa,
Muangsamutprakarn, Samutprakarn 10280

The Company has a wholly owned subsidiary company incorporated in the People’s Republic of China, Ocean
Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd., established on September 10, 2006, for a period 20 years, and expiring on
September 10, 2026. The subsidiary’s main objective is to perform marketing activities in the People’s Republic
of China.

2

BASIS OF FINANCIAL STATEMENT PREPARATION AND PRINCIPLES OF CONSOLIDATION
The accompanying financial statements are prepared in Thai Baht in the Thai language in conformity with
generally accepted accounting principles in Thailand. The accompanying financial statements are intended to
present the financial position and results of operations and cash flows in accordance with accounting principles
and practices generally accepted in Thailand.
The Company has adopted the revised Framework for the Preparation and Presentation of Financial
Statements (revised 2009), which was issued by the Federation of Accounting Professional (FAP) in 2010 and
effective on May 26, 2010. The adoption of the revised framework does not have any material impact on the
Company’s financial statements.
In 2009, the FAP has issued the following new and revised Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial
Reporting Standards (TFRS) and Thai Financial Reporting Interpretation (TFRI).
Effective for year beginning on or after January 1, 2011.
TAS 1 (revised 2009)
TAS 2 (revised 2009)
TAS 7 (revised 2009)
TAS 8 (revised 2009)
TAS 10 (revised 2009)
TAS 11 (revised 2009)
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Presentation of Financial Statements
Inventories
Statement of Cash Flows
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
Events after the Reporting Period
Construction Contracts

OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY							

Notes to Financial Statements (Continued)
DECEMBER 31, 2010 AND 2009

TAS 16 (revised 2009)
TAS 17 (revised 2009)
TAS 18 (revised 2009)
TAS 19
TAS 23 (revised 2009)
TAS 24 (revised 2009)
TAS 26
TAS 27 (revised 2009)
TAS 28 (revised 2009)
TAS 29
TAS 31 (revised 2009)
TAS 33 (revised 2009)
TAS 34 (revised 2009)
TAS 36 (revised 2009)
TAS 37 (revised 2009)
TAS 38 (revised 2009)
TAS 40 (revised 2009)
TFRS 2
TFRS 3 (revised 2009)
TFRS 5 (revised 2009)
TFRS 6
TFRI 15

Property, Plant and Equipment
Leases
Revenue
Employee Benefits
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Consolidated and Separate Financial Statements
Investments in Associates
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Interests in Joint Ventures
Earnings per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible Assets
Investment Property
Share-based Payment
Business Combinations
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
Agreements for the Construction of Real Estate

Effective for year beginning on or after January 1, 2013
TAS 12
Income tax
TAS 20 (revised 2009)
Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance
TAS 21 (revised 2009)
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
The management of the Company is in the process of study and assesses the impact of the adoption of this
TAS of other new and revised TAS, TFRS and TFRI.
The accompanying financial statements have been prepared under historical cost convention except for those
specified in the notes to financial statements.
For the convenience of the reader, an English translation of the financial statements has been prepared from
the statutory Thai language financial statements which are issued for domestic reporting purposes.
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Notes to Financial Statements (Continued)
DECEMBER 31, 2010 AND 2009

Basis of principles of consolidation
Subsidiary is the company controlled by the Company. Control exists when the Company has the power,
directly or indirectly, to govern the financial and operating policies of a company so as to obtain benefits from its
activities. The financial statements of subsidiary are included in the consolidated financial statements from the
date that control commences until the date that control ceases.
The consolidated financial statements for the years ended December 31, 2010 and 2009, include the
financial statements of Ocean Glass Public Company Limited and a wholly owned subsidiary company, Ocean
Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Significant intercompany transactions between the Company and subsidiary company have been eliminated.

3

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Significant accounting policies applied for the preparation of the financial statements are:

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents are carried in the balance sheet at cost, and include cash on hand and cash
at financial institutions. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible
to known amounts of cash with original maturity of three months or less and without restriction of use and that
are subject to an insignificant risk of change in value.

Trade and other accounts receivable
Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts.
The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and future
expectations of customer payments. Bad debts are written off when incurred.

Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value, after provision for slow-moving and
obsolete items.
Costs of inventories are determined as follows:
Finished goods
- at standard cost which approximates actual average cost
Work in progress
- at standard cost which approximates actual average cost
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Notes to Financial Statements (Continued)
DECEMBER 31, 2010 AND 2009

Raw materials and packing materials
Merchandise, spare parts and supplies

- at standard cost which approximates actual average cost
- at cost (moving average method)

Cost comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the
inventories to their present location and condition. In the case of manufactured inventories and work-inprogress, cost includes an appropriate share of overheads based on normal operating capacity.
Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated
costs to complete and to make the sale.

Investments
Investments in subsidiary
Investments in subsidiary in the separate financial statements are stated at cost net of impairment losses
(if any). Dividend income is recognized when it is declared.
Investment in other debt and equity securities
Marketable equity securities held for trading are classified as current assets and are stated at fair value,
with any resultant gain or loss recognized in the statement of income.
The fair value of financial instruments classified as held-for-trading is determined from the quoted bid
price at the balance sheet date.
If the Company disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part
sold is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of
the investment.

Property, plant and equipment
Owned assets
Items of property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment
losses except for land which is stated at revalued amounts. The revalued amount is the fair value determined
on the basis of the property’s existing use at the date of revaluation less any subsequent accumulated
impairment losses (if any).
Revalued assets
Revaluations are performed by independent professional valuation agents with sufficient regularity to
Ocean Glass Public Company Limited
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Notes to Financial Statements (Continued)
DECEMBER 31, 2010 AND 2009

ensure that the carrying amount of these assets does not differ materially from that which would be determined
using fair values at the balance sheet date.
Any increase in value, on revaluation, is credited to equity under the heading “surplus on land revaluation”
unless it offsets a previous decrease in value recognised in the statement of income in respect of the same
asset. A decrease in value is recognised in the statement of income to the extent it exceeds an increase
previously recognised in the revaluation surplus in respect of the same asset.

Borrowing Costs
Borrowing costs generally are expensed as incurred. Borrowing costs are capitalized if they are directly
attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset. Capitalization of borrowing
costs commences when the activities to prepare the asset are in progress and expenditure and borrowing
costs are being incurred. Borrowing costs are capitalized until the assets are ready for their intended use. If
the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, an impairment loss is recorded. Borrowing
costs include interest charges and other costs incurred in connection with the borrowing of funds.

Depreciation
Depreciation is charged to the statement of income on a straight-line basis over the estimated useful lives
of each item of property, plant and equipment. The estimated useful lives are as follows:

Buildings and improvements
Machineries and equipments
Fixtures and fittings
Vehicles

Years
5 and 20
5 to 10
5
5

No depreciation is charged on land or assets under construction.

Overhaul costs
The machinery overhaul costs are capitalised and depreciated by the straight-line method over the period
of 2 years.
Intangible assets
Intangible assets, consisting of computer software, are stated at cost less accumulated amortization and
impairment losses.
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Notes to Financial Statements (Continued)
DECEMBER 31, 2010 AND 2009

Amortization
Amortization is charged to the statement of income on a straight-line basis over the estimated period of
5 years during which economic benefits are expected to flow to the Company.

Financial lease
Leases of assets where the Company has substantially all the risks and rewards of ownership are classified
as finance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the lower of the fair value
of the leased assets or the present value of the minimum lease payments. Each lease payment is allocated
between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding.
The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payable. The
interest element of the finance cost is charged to the income statement over the lease period. The assets
acquired under finance leases are depreciated over the useful life of the asset.

Impairment
The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each balance sheet date to determine
whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts
are estimated.
An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit
exceeds its recoverable amount. The impairment loss is recognised in the statement of income unless it
reverses a previous revaluation credited to equity, in which case it is charged to equity.
Calculation of recoverable amount
The recoverable amount of assets is the greater of the assets’ net selling price and value in use. In assessing
value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount
rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.
Reversals of impairment
An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the
recoverable amount.
An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the
carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss
had been recognised.
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Notes to Financial Statements (Continued)
DECEMBER 31, 2010 AND 2009

Trade and other accounts payable
Trade and other accounts payable are stated at cost.

Use of estimates
In order to prepare financial statements in conformity with generally accepted accounting standards in
Thailand, management needs to make estimates and set assumptions that affect income, expenditure, assets
and liabilities in order to disclose information on the valuation of assets, liabilities and contingent liabilities.
Actual outcomes may, therefore, differ from the estimates used.
The estimates and underlying assumptions used in the preparation of these financial statements are
reviewed on an ongoing basis. Revision to accounting estimates are recognized in the period in which the
estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if
the revision affects both current and future periods.

Provisions
A provision is recognised in the balance sheet when the Company has a present legal or constructive
obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required
to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the effect is
material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects
current market assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the liability.

Foreign currencies
Foreign Currency Transactions
Transactions in foreign currencies are recorded in Thai Baht at the exchange rates prevailing at the dates
of the transactions.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the balance sheet date are
translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences arising
on translation are recognized in the statement of income.
Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to Thai Baht
using the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions.

Foreign entities
The assets and liabilities of foreign entities are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling
at the balance sheet date.
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The revenues and expenses of foreign entities are translated to Thai Baht at rates approximating the
foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions.
Foreign exchange differences arising on translation are recognised in a separate component of equity
until disposal of the investments.

Derivative financial instruments
Derivative financial instruments are used to manage exposure to foreign exchange and interest rate risks
arising from operational and financing activities. Derivative financial instruments are not used for trading purposes.
However, derivatives that do not qualify for hedge accounting are accounted for as trading instruments.
Derivative financial instruments are recognised initially at fair value. Subsequent to initial recognition, they
are remeasured at fair value. The gain or loss on remeasurement to fair value is recognised immediately in
the statement of income.
The fair value of derivative financial instruments is their quoted market price at the balance sheet date,
being the present value of the quoted derivative price.

Revenue
Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts.
Sale of goods
Revenue is recognised in the statement of income when the significant risks and rewards of ownership
have been transferred to the buyer. No revenue is recognised if there is continuing management involvement
with the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated
costs or the probable return of goods.
Interest income
Interest income is recognised in the statement of income as it accrues.

Expenses
Operating leases
Payments made under operating leases are recognised in the statement of income on a straight -line
basis over the term of the lease. Lease incentives received are recognised in the statement of income as an
integral part of the total lease payments made. Contingent rentals are charged to the statement of income
for the accounting period in which they are incurred.
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Finance costs
Interest expenses and similar costs are charged to the statement of income for the period in which they
are incurred, except to the extent that they are capitalised as being directly attributable to the acquisition,
construction or production of an asset which necessarily takes a substantial period of time to be prepared
for its intended use.

Income tax
Income tax is recognised in the statement of income.
Income tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax rates enacted or
substantially enacted at the balance sheet date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.

Basic earnings (loss) per share
Basic earnings (loss) per share is determined by dividing the net profit (loss) by the weighted average
number of shares outstanding during the year.

4

TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
Related parties are those parties controlled by the Company, directly or indirectly able to control the Company,
or having significant influence to govern the financial or operating policies of a company.
The related parties consisted of:
Company
Ocean Glass Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
Ocean Life Insurance
Co., Ltd.
Ocean Property Co., Ltd.
Siam Mail Order House
Co., Ltd.
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Type of Business
Perform marketing
activities in the People’s
Republic of China
Life insurance business

Real estate business
Provide office equipment
and supplies

Relationship
Subsidiary company
The Company’s
shareholder and coshareholders and
director
Co-shareholders
Co-shareholders

Percentage of Holding
2010
2009
100.00
100.00
0.78

0.78

-

-
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Transactions with related parties are conducted at market prices or, where no market price exists, at contractually agreed prices.
The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:
Type of Transaction
Commission, rental expense and service fee
Interest expense
Purchase office equipment and supplies

Pricing Policies
Negotiated agreement
Negotiated agreement
Market price

Significant transactions with related parties for the years ended December 31, 2010 and 2009, are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2010
2009
2010
2009
Purchases of office equipment and
supplies
Siam Mail Order House Co., Ltd.
Commission
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Rental expense and service fee
Ocean Property Co., Ltd.
Ocean Life Insurance Co., Ltd.
Total
Interest expense
Ocean Life Insurance Co., Ltd.

368

527

368

527

-

-

8,086

6,523

8,762
2,680
11,442

8,488
2,573
11,061

8,762
2,680
11,442

8,488
2,573
11,061

5

10

5

10
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Balances with the related parties as at December 31, 2010 and 2009, are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2010
2009
2010
2009
Other receivable
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Other accounts payable
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Others
Total

Short - term loan from
Ocean Life Insurance Co., Ltd.

-

-

732
732

906
906

955
2,818
732
3,550

428
1,442
906
2,348

Consolidated / The Company Only (In Thousand Baht)
Balance as at
Balance as at
December
December
31, 2009
Increase
Decrease
31, 2010
100

-

50

50

Significant agreement with related party
Lease agreements
The Company has entered into lease agreements with related parties for office buildings together with
facilities and area for product display with various terms and annual rental rates. Total annual rental and
service fees amount to approximately Baht 11.5 million.

5.

CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash on hand
Cash at banks
Cash equivalents
Total
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In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2010
2009
2010
2009
475
476
475
476
113,224
128,675
112,548
127,875
163,007
163,007
113,699
292,158
113,023
291,358
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6.

TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE - NET
In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2010
2009
2010
2009
Current
Not over 3 months
Total
Less allowance for doubtful accounts
Net

7.

143,469
14,592
158,061
158,061

111,313
19,980
131,293
131,293

143,469
14,592
158,061
158,061

111,313
19,980
131,293
131,293

INVENTORIES - NET
In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2010
2009
2010
2009
Raw materials
Work in progress
Finished goods
Merchandise
Spare parts
Supplies and packing materials
Goods in transit
Total
Less allowance for slow-moving and
obsolete inventories
Net

8.

62,980
30,451
471,062
12,957
176,731
158,912
913,093

39,611
9,907
273,800
16,198
170,004
155,236
94
664,850

62,980
30,451
471,062
12,957
176,731
158,912
913,093

39,611
9,907
273,800
16,198
170,004
155,236
94
664,850

(14,135)
898,958

(11,472)
653,378

(14,135)
898,958

( 11,472)
653,378

INVESTMENT IN SUBSIDAIRY COMPANY
Investment in subsidiary company as at December 31, 2010 and 2009, and dividend income from the investment during the years ended on those dates are as follows:
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Percentage
of
Holding
Subsidiary
Ocean Glass Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
9.

100

5,636

5,636

5,636

-

-

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET
Consolidated, For the year ended December 31, 2010 (In Thousand Baht)
Buildings
Machineries Fixtures Vehicles
Work
and
and
and
under
improvements equipments
fittings
construction

Land
Cost / Revaluation
As at January 1, 2010
276,000
Additions
Transfers, net
Disposals
As at December 31, 2010 276,000

448,802
1,815
(277)
450,340

2,895,284 89,782 18,649
21,955
9,466
640
400,303
(39,780) (19,219) (2,839)
3,277,762 80,029 16,450

-

281,949
19,815

1,703,869
225,005

-

( 278)

-

Net book value
As at December 31, 2009 276,000
As at December 31, 2010 276,000

Accumulated depreciation
As at January 1, 2010
Depreciation charge for
the year
Transfers, net
Disposals
As at December 31, 2010
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The Company Only
In Thousand Baht
Cost Valuation
Dividend
Paid-up
Share
2010
2009
2010
2009
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Total

128,621
291,174
( 409,458)
10,337

3,857,138
325,050
(9,155)
(62,115)
4,110,918

16,342
1,221

-

2,075,508
254,630

( 34,772) (18,597) (2,838)

-

(56,485)

301,486

1,894,102

63,340

14,725

-

2,273,653

166,853
148,854

1,191,415
1,383,660

16,434
16,689

2,307
1,725

128,621
10,337

1,781,630
1,837,265

73,348
8,589
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Cost / Revaluation
As at January 1, 2009
Additions
Transfers, net
Disposals

Consolidated, For the year ended December 31, 2009 (In Thousand Baht)
Buildings
Machineries Fixtures
Work
and
and
and
under
improvements equipments
fittings Vehicles construction

Land

Total

276,000
-

447,278
1,524
-

2,850,771
14,833
151,760
(122,080)

89,097
5,257
(4,572)

20,800
(2,151)

5,950 3,689,896
270,460 292,074
(147,789)
3,971
- (128,803)

As at December 31, 2009 276,000
Accumulated depreciation
As at January 1, 2009
Depreciation charge for
the year
Transfers, net
Disposals
As at December 31, 2009
-

448,802

2,895,284

89,782

18,649

128,621 3,857,138

262,405
19,544

1,631,192
192,827

68,189
9,662

17,123
1,370

- 1,978,909
- 223,403

-

(177)
(119,973)

(4,503)

(2,151)

(177)
- (126,627)

281,949

1,703,869

73,348

16,342

- 2,075,508

184,873
166,853

1,219,579
1,191,415

20,908
16,434

3,677
2,307

5,950 1,710,987
128,621 1,781,630

Net book value
As at December 31, 2008 276,000
As at December 31, 2009 276,000

The Company Only, For the year ended December 31, 2010 (In Thousand Baht)
Land
Buildings
Machineries Fixtures Vehicles
Work
Total
and
and
and
under
improvements equipments
fittings
construction
Cost / Revaluation
As at January 1, 2010
Additions
Transfers, net
Disposals
As at December 31, 2010
Accumulated depreciation
As at January 1, 2010
Depreciation charge for
the year
Transfers, net
Disposals
As at December 31, 2010
Net book value
As at December 31, 2009
As at December 31, 2010

276,000
276,000

448,802
1,815
(277)
450,340

2,895,284
21,955
400,303
(39,780)
3,277,762

89,299
9,392
( 19,136)
79,555

18,649
640
(2,839)
16,450

128,621
291,174
(409,458)
10,337

3,856,655
324,976
( 9,155)
(62,032)
4,110,444

-

281,949

1,703,869

73,120

16,342

-

2,075,280

-

19,815
(278)
301,486

225,005
(34,772)
1,894,102

8,490
(18,539)
63,071

1,221
(2,838)
14,725

-

254,531
(56,427)
2,273,384

276,000
276,000

166,853
148,854

1,191,415
1,383,660

16,179
16,484

2,307
1,725

128,621
10,337

1,781,375
1,837,060
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The Company Only, For the year ended December 31, 2010 (In Thousand Baht)
Buildings Machineries
Fixtures
Vehicles
Work
Total
and
and
and
under
improveequipments
fittings
construction
ments

Land

Cost / Revaluation
As at January 1, 2009
Additions
Transfers, net
Disposals
As at December 31, 2009

276,000
276,000

447,278
1,524
448,802

2,850,771
14,833
151,760
(122,080)
2,895,284

88,676
5,195
(4,572)
89,299

20,800
(2,151)
18,649

5,950
270,460
(147,789)
128,621

3,689,475
292,012
3,971
( 128,803)
3,856,655

-

262,405

1,631,192

68,038

17,123

-

1,978,758

-

19,544
281,949

192,827
(177)
(119,973)
1,703,869

9,585
(4,503)
73,120

1,370
(2,151)
16,342

-

223,326
(177)
(126,627)
2,075,280

As at December 31, 2008

276,000

184,873

1,219,579

20,638

3,677

5,950

1,710,717

As at December 31, 2009

276,000

166,853

1,191,415

16,179

2,307

128,621

1,781,375

Accumulated depreciation
As at January 1, 2009
Depreciation charge for the
year
Transfers, net
Disposals
As at December 31, 2009
Net book value

Borrowing costs have been capitalized as part of work under construction totaling approximately Baht 3.0
million in 2010 (2009 : Baht 2.2 million).
The gross carrying amount of fully depreciated plant and equipment that were still in use as at December 31,
2010, amounted to Baht 1,372 million (2009 : Baht 1,377 million).
In 2005, the Company adopted the recognition of the appraised value of its land for financial reporting
purposes. The land with the original cost of Baht 22 million was appraised at the value of Baht 276 million, based
on the fair market value shown in the reports of an independent appraiser, American Appraisal (Thailand) Limited,
dated November 22, 2005.
The revaluation increment in land of Baht 254 million is presented under “Shareholders’ Equity” and is not
available for dividend distribution.
Major portion of the Company’s property, plant and equipment are used as collateral for credit facilities of
Baht 950 million from a related party (the first mortgage) and Baht 1,372 million from two local financial institutions
(the second mortgage) .

10. OTHER CURRENT LIABILITIES
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In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2010
2009
2010
2009
Advance received for inventories
Accrued energy expense
Accrued commission and rebate
Other accounts payable
Accrued bonus and wage
Accrued interest
Others
Total

11

17,752
12,318
25,943
24,764
18,426
5,803
20,338
125,344

22,139
27,858
19,802
29,596
2,952
5,672
12,450
120,469

17,752
12,318
25,943
24,731
18,426
5,803
20,204
125,177

22,139
27,858
19,802
29,608
2,952
5,672
12,371
120,402

LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS
The periods to maturity of the long-term loans from financial institutions (denominated in Thai Baht) are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2010
2009
2010
2009
Within one year
After one year but within five
years
Total

436,200

409,200

436,200

409,200

612,600
1,048,800

862,602
1,271,802

612,600
1,048,800

862,602
1,271,802

a) On September 22, 2004, the Company entered into a loan agreement with a local bank amounting to Baht
600 million for purchasing machineries together with plant refurbishment in respect of the Company’s
expansion project. The loan bears interest at the rate THBFIX plus 1.5% per annum, which is repayable in semi-annual
installments (at Baht 52 million per installment) up to September 2010.
b) On May 21, 2007, the Company entered into a loan agreement with the above local bank amounting to Baht
400 million for investment in the Company’s operation. The loan bears interest at the rate THBFIX plus 1.25%
per annum, which is payable every quarter. The loan principal is repayable in 9 semi-annual installments. The
first installment shall be made within 24th month after the first withdrawal on June 29, 2007.
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c) On May 21, 2007, the Company entered into a loan agreement with a local bank amounting to Baht 608
million for acquisition of new machineries. The loan bears interest at the rate THBFIX plus 1.5% per annum,
which is payable every quarter. The loan principal is repayable in 9 semi-annual installments. The first installment
shall be made within 25th month after the first withdrawal on May 23, 2007. As of December 31, 2010 and 2009,
the Company had drawn down the loan amounting to Baht 608 million and Baht 521.8 million, respectively.
d) On June 11, 2009, the Company entered into a loan agreement with a local bank amounting to Baht 150
million for working capital in the Company’s operation. The loan bears interest at the rate BBL’s MLR minus
0.5% per annum, which is payable monthly. The loan principal is repayable in 4 quarterly installments. The first
installment shall be made within 15th month after the first withdrawal on June 30, 2009.
e) On June 11, 2009, the Company entered into a loan agreement with a local bank amounting to Baht 140
million for repairing the furnace. The loan bears interest at the rate PRIME RATE minus 1.0% per annum, which
is payable monthly. The loan principal is repayable in 54 monthly installments. The first installment shall be
made within 7th month after the agreement date.
These loans (a), (b), and (c) are secured by the second mortgage of the Company’s land, construction thereon
and future construction as discussed in Note 9. Under the agreement, the Company has to comply with certain
covenants.

12. AGREEMENTS
Royalty fee
On February 1, 2007, the Company had entered into a contract for product design services with a foreign
company. Under the terms of the contract, the foreign company shall provide product designs and consultations
services for glass series. In consideration thereof, the Company will pay a fee at a fixed percentage of net sales
of the products. The term of this agreement is indefinite.
License and technical assistance agreements
On May 1, 2009, the Company had entered into license and technical assistance agreements with Toyo-Sasaki
Glass Company Limited (“Toyo-Sasaki Glass”) for a period of 5 years. Under the terms of the agreements, ToyoSasaki Glass shall provide the Company license and technical information in the manufacturing and distribution of
glassware and crystal products. In consideration thereof, the Company will pay certain percentages of net sales
as royalty fees to Toyo-Sasaki Glass.

13. RESERVES
Share premium
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The share premium account is set up under the provisions of Section 51 of the Public Companies Act B.E.
2535, which requires companies to set aside share subscription monies received in excess of the par value of the
shares issued to a reserve account (“share premium”). Share premium is not available for dividend distribution.
Legal reserve
The legal reserve is set up under the provisions of Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535. Section
116 requires that a company shall allocate not less than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses
brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10%
of the registered authorized capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.

14. INCOME TAX REDUCTION
Royal Decree No. 475 B.E. 2551 dated July 29, 2008, grants companies listed on the Stock Exchange of
Thailand a reduction in the corporate income tax rate from 30% to 25% for taxable profit not exceeding Baht 300
million for three consecutive accounting periods beginning on or after January 1, 2008. (In 2006, the Company
completely used a reduction in corporate income tax according to Royal Decree No. 387 B.E. 2544 for five
consecutive accounting periods).
The Company has, accordingly, calculated income tax on the portion of its taxable profit for the years ended
December 31, 2010 and 2009, not exceeding Baht 300 million at the 25% corporate income tax rate.

15. DIVIDENDS
At the ordinary meeting of the shareholders of the Company, held on April 28, 2009, dividends of Baht 1.40
per share were approved from net profit of 2008 (total sum of Baht 29.86 million). The dividend was paid to
shareholders on May 20, 2009.
At the ordinary meeting of the shareholders of the Company, held on April 27, 2010, dividends of Baht 0.85
per share were approved from unappropriated retained earnings (total sum of Baht 18.13 million). The dividend
was paid to shareholders on May 21, 2010.
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16. SEGMENT INFORMATION
Segment information is presented in respect of the Company’s geographic segments. The primary format of
the geographic segments is based on the Company’s management and internal reporting structure.
Segment results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that
can be allocated on a reasonable basis. Unallocated items mainly comprise interest or dividend-earning assets
and revenue, borrowings and finance costs, and corporate assets and expenses.
Geographic segments
In presenting information on the basis of geographical segments, segment revenue is based on the geographic
location of customers. The segment information for the years ended December 31, 2010 and 2009, are as follows:

Revenue from sales – net
Cost of goods sold
Gross profit
Selling expenses
Administrative expenses
Initial operating loss of
new production line
Shut down expenses
Foreign exchange
gain (loss)
Other income
Profit before finance
costs and income tax
expenses
Finance costs
Income tax expense
Net profit (loss)
Property, plant and
equipment
Other assets
Total assets
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Consolidated (In Million Baht)
Export Sales
Domestic Sales
Total
2010
2009
2010
2009
2010
2009
1,324
1,181
519
462
1,843
1,643
(991)
(811)
(282)
(265)
(1,273)
(1,076)
333
370
237
197
570
567
(223)
(142)
(118)
(128)
(341)
(270)
(74)
(45)
(29)
(17)
(103)
(62)
(15)

(169)
( 77)

39
9

36
6

159
(33)
(32)

31
(32)
-

94

(1)

1,837
1,286
3,123

1,782
1,313
3,095
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17. PROVIDENT FUND
The Company has established a contributory provident fund which was registered with the Ministry of Finance
under the Provident Fund Act B.E. 2530. Membership to the fund is on a voluntary basis. Contributions are made
monthly by the employees at the rates ranging from 3% to 5% of their basic salaries and by the Company from
3% to 5% of the employees’ basic salaries. The provident fund is managed by a licensed Fund Manager.
Total contributions to the above fund for 2010 amounted to approximately Baht 10.1 million (2009 : Baht 9.1
million).

18. FINANCIAL INSTRUMENTS
Financial risk management policies
The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency
exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Company does not
issue derivative financial instruments for trading purposes.

Forward exchange contracts and put option exchange contracts
The Company entered into forward exchange contracts and put option exchange contracts to manage
exposure of fluctuations in foreign currencies of trade accounts receivable, trade accounts payable and other
accounts payable denominated in foreign currencies.
As at December 31, 2010 and 2009, the significant outstanding balances of the Company’s financial assets
and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:
In Thousand

US Dollar
EURO
JPY
YUAN

Foreign Currency Assets
2010
2009
3,652
3,921
187
405
8,351
216
216

Foreign Currency Liabilities
2010
2009
1,208
999
77
99
979
18,153
-
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As at December 31, 2010, the Company had financial derivatives to hedge the risk as follows:
a) Forward exchange sale contracts (with maturities of less than one year) amounting to US Dollars 6.3
million against Baht 191.7 million,
b) Put option exchange contracts (with maturities of less than one year) amounting to a minimum of US
Dollars 1.3 million or a maximum of US Dollars 4.6 million.

Cross currency and interest rate swap contracts
In 2006, the Company entered into cross currency and interest rate swap contracts to manage exposure of
fluctuations in the exchange rate and interest rate for the long-term loan (a) (Note 11). The sum covered under such
contracts amounted to 50% of the long-term loan (a) principal denominated in Thai Baht. The Thai Baht interest
rate was swapped into the US Dollars interest rate of 7.05% per annum (360-day year). In 2007, the Company had
amended cross currency and interest rate swap which became effective on January 2, 2008. The sum covered
under such amended contract amounted to 100% of outstanding long-term loan (a) as at December 31, 2007,
and the Thai Baht interest rate was swapped into the US Dollars interest rate of 2.7% or 6.7% minus 3 months
USD-LIBOR-BBA rate according to condition in the contract.
In 2008, the Company entered into cross currency and interest rate swap contracts for the long-term loan
(b) (Note 11). The sum covered under such contract amounted to 100% of the long-term loan (b) principal
denominated in Thai Baht. The Thai Baht interest rate was swapped into the US Dollars interest rate of 4.71% per
annum (360-day year).
.
As at December 31, 2010, outstanding cross currency swap (with maturities from January 2011 to June 2013)
amounting to US Dollars 9.5 million against Baht 325.0 million.

Credit risk
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or counterparty to settle its
financial and contractual obligations to the Company as and when they fall due.
Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis.
Credit evaluations are performed on all customers requiring credit over a certain amount. At the balance sheet
date there were no significant concentrations of credit risk. The maximum exposure to credit risk is represented
by the carrying amount of each financial asset in the balance sheet. However, management does not anticipate
material losses from its debt collection.

Liquidity risk
The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate
by management to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows.
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Fair values
The fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable,
willing parties in an arm’s length transaction. In determining the fair value of its financial assets and liabilities, the
Company takes into account its current circumstances and the costs that would be incurred to exchange or settle
the underlying financial instrument.
The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of financial instruments.
Cash and cash equivalents and trade and other receivables - the carrying values approximate their fair values
due to the relatively short-term maturity of these financial instruments.
Trade and other payables - the carrying amounts of these financial liabilities approximate their fair values due
to the relatively short-term maturity of these financial instruments.
Long-term loans mainly carry a floating rate, which is considered to be market rate - the carrying value of these
financial liabilities approximates their fair value.

19.		INITIAL OPERATING LOSS OF NEW PRODUCTION LINE
Initial operating loss incurred in 2009 subsequent to the new production line (Crystal project) becoming
available for use on October 1, 2008, but prior to the achievement of a reasonable level of production efficiency,
amounted to approximately Baht 169.6 million.
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20. EXPENSES BY NATURE
Significant expenses by nature are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2010
2009
2010
2009
Changes in inventories of finished
goods and work in progress
Work performed by the entity and
capitalized
Raw material and consumables used
Employee expenses
Energy expenses
Depreciation and amortization expenses
Repair and maintenance expenses
Other expenses
Total

(209,126)

105,390

(209,126)

105,390

(32,088)
346,427
329,914
420,305
284,476
124,494
467,443
1,731,845

(24,452)
290,462
290,403
315,262
234,762
91,591
351,021
1,654,439

(32,088)
346,427
327,222
420,265
284,377
124,461
470,996
1,732,534

(24,452)
290,462
287,913
315,222
234,685
91,583
353,819
1,654,622

21. MANAGEMENTS’ REMUNERATION
The managements’ remuneration for the years ended December 31, 2010 and 2009, are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2010
2009
2010
2009
Salaries, cost of living and bonuses
Meeting allowances
Contribution to provident fund
Total
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41,683
3,992
1,853
47,528

41,771
4,168
1,728
47,667

41,683
3,992
1,853
47,528
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22. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
As at December 31, 2010, the Company had:
(a) Unused letters of credit for the purchase of machineries and equipments totalling Euro 0.8 million, and
(b) Contingent liabilities to financial institutions for letters of guarantee issued in favour of a state enterprise
and a public company totalling Baht 21.7 million.

23. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS
Certain accounts in the consolidated balance sheet and the balance sheet as at December 31, 2009, and the
consolidated statement of cash flows and the statement of cash flows for the year then ended were reclassified to
conform to the presentation of the consolidated balance sheet and the balance sheet as at December 31, 2010,
and the consolidated statement of cash flows and the statement of cash flows for the year then ended without
effect to the net profit and shareholders’ equity. Such reclassification are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
Previously
Previously
Reclassified
Reported
Reclassified
Reported
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance sheet
Trade accounts payable-related parties
Other accounts payable-related parties
Other current liabilities
Statement of cash flows
Trade accounts payable
Other accounts payable-related parties
Other current liabilities

906
120,469

8,060
113,315

2,348
120,402

9,502
113,248

3,735
263
(11,775)

424
(8,201)

3,735
262
(11,723)

423
(8,149)

24. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements have been approved for dissemination by the Board of Directors’ meeting on
February 25, 2011.
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