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วิสัยทัศน์

ภารกิจ

ค่านิยม
หลัก
Vision
Core
Purpose
Core
Values

โอเชียนกลาสจะเปนหนึ่งในผูนําในตลาดโลก ดวย
นวัตกรรม ความเปนเลิศขององคกรและการบริหาร
จัดการ พรอมทัง้ มุง สรางความพึงพอใจใหกบั ลูกคา
โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกําไรอยางตอเนื่อง

การมอบสุนทรียภาพในการใชชวี ติ ผานทางผลิตภัณฑ
เครื่องแกวคุณภาพดี

การสรางสรรคคุณภาพ ความซื่อสัตยสุจริต การให
โอกาส การเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน
To be a world-class market leader through
business innovation, corporate values and
operational excellence, while consistently
maintaining customer satisfaction and achieving
business growth and profitability

Providing Life’s Pleasure with Quality Glassware

Quality, Honesty/Integrity, Opportunity, and
Respect for the Individuals
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิน / Key Financial Information
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
Consolidated Financial Statements (Million Baht)

รายได้จากการขาย
Net Sales
รายได้รวม
Total Revenue
กําไรก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
Net Profit (Loss)
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders’ Equity

2558
2015

2556
2013
“ปรับปรุง
ใหม่”
“Restated”

2557
2014

1,988

2,077

1,980

1,987

2,091

1,983

387

296

191

133

47

(43)

3,191

3,157

3,388

1,525

1,607

1,965

1,666

1,550

1,423

6.72

2.25

(2.17)

8.30

3.16

(2.99)

6.82

3.44

0.00

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
6.72
Earnings per Share
เงินปันผลต่อหุ้น
3.13*
Dividends per Share
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ (ร้อยละ)
50%
Dividend Payout Ratio (%)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
78.11
Book Value per Share
*เพื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ (to be approved by the shareholders’ meeting)

2.20

(2.02)

1.10

-

50%

-

72.65

66.69

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) / Financial Ratios (%)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Return on Equity
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
Return on Assets
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) / Per Share Information (Baht)
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สารจากประธานกรรมการ
ในป 2558 บริษทั โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) สามารถทํากําไรทามกลางภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในหลายภูมภิ าคของ
โลกและความผันผวนของตลาดเงิน ซึ่งทําใหกําลังซื้อในหลายภูมิภาคของโลกหดตัวลง กอใหเกิดการแขงขันดานราคาที่รุนแรงโดยเฉพาะ
ในตลาดจีนและยุโรป สงผลใหบริษัท มียอดขายลดลงจากป 2557 เล็กนอย
ดวยเหตุผลดังกลาว บริษัทจึงไดปรับเปลี่ยนกลยุทธโดยมุงเนนการทํากําไร เริ่มตนจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิต ซึง่ บริษทั สามารถลดตนทุนจากการดําเนินโครงการ Lean Six Sigma ในกระบวนการผลิต และจากการดําเนินโครงการประหยัดพลังงาน
บริษัทยังไดปรับปรุงประสิทธิภาพในการขาย โดยมุงเนนตลาดที่มีศักยภาพ เชน เอเชียใต เอเชียตะวันออกเฉียงใต และตะวันออกกลาง
นอกจากนี้ บริษัทยังไดสงเสริมการทํางานรวมกันของฝายออกแบบและฝายการตลาดเพื่อออกแบบผลิตภัณฑใหมตามความตองการของ
ลูกคา ไดแก “Metropolitan” “Café Premio” และ “Ethan” สําหรับสินคาโซดาไลม และ “Desire” สําหรับสินคาคริสตัลลีน
เนื่องจากบริษัทมีความมุงมั่นที่จะสรางการเติบโตอยางยั่งยืน บริษัทยังดําเนินการตามกลยุทธหลักที่ไดกําหนดไวคือการขยาย
ความเปนผูน าํ ในตลาดตางประเทศ ควบคูไ ปกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในขณะเดียวกัน บริษทั
ยังคงยึดมัน่ ตอการเปนองคกรทีด่ าํ เนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล ยึดมัน่ ในจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมเพือ่ การ
เติบโตที่ยั่งยืนอยางแทจริง
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณลูกคาและพันธมิตรทางธุรกิจที่ใหการสนับสนุนดวยดีตลอดมา รวมถึงผูบริหาร
และพนักงานที่ทํางานอยางทุมเทเพื่อบรรลุเปาหมายที่บริษัทวางแผนไวทั้งระยะสั้นและระยะยาว สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณผูถือหุนที่ให
ความความไววางใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท

(นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์)
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

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

นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Kirati Assakul
Managing Director

นายวรกานต์ ชูโต
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
Mr. Woragan Xuto
Independent Director, and Chairman
of the Audit Committee

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark
Independent Director, Chairman of the
Nomination and Remuneration Committee,
and Audit Committee Member

นายชัยประนิน วิสุทธิผล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Mr. Chaipranin Visudhipol
Independent Director, and Audit
Committee Member

นายธัชพล โปษยานนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Mr. Tatchapol Poshyanonda
Independent Director, and Audit
Committee Member

นายแมทธิว กิจโอธาน
กรรมการอิสระ
Mr. Matthew Kichodhan
Independent Director
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นายนภัทร อัสสกุล
กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
Mr. Naputt Assakul
Director, and Nomination and Remuneration
Committee Member

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ภาพรวมธุรกิจ

ในป 2558 บริษทั โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย (“บริษทั ”) มียอดขายลดลงรอยละ 4.31 เมือ่ เทียบกับปกอ น โดย
บริษัทยังคงรักษาสวนแบงการตลาดและเดินหนาขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธที่วางไว ภายใตการแขงขันในธุรกิจเครื่องแกวที่เพิ่มขึ้นทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ และสภาวะทางเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว ซึง่ สงผลกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและกําลังซือ้ ของผูบ ริโภคทีล่ ดลง
ทั้งนี้ ในป 2558 บริษัทมีผลกําไรสุทธิรวม จํานวน 133.43 ลานบาท หรือ 6.26 บาทตอหุน
สําหรับในป 2558 บริษัทมุงเนนการทําตลาดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเปนตลาดหลักของบริษัท เนื่องจากเปนตลาดที่มีศักยภาพ
ในการเติบโตสูง ในแงของตลาดในประเทศ บริษัทยังคงสวนแบงการตลาดภายใตเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวจึงสงผลตอกําลังซื้อ
ภายในประเทศทีล่ ดลง นอกจากนีภ้ าวะการแขงขันทีร่ นุ แรงขึน้ โดยเฉพาะจากผูผ ลิตในประเทศจีน ยุโรป สงผลใหการแขงขันดานราคาจาก
สินคาทีน่ าํ เขาจากประเทศจีนมีความรุนแรงมากขึน้ อยางไรก็ตาม บริษทั ยังคงความสามารถในการแขงขันไวไดดว ยปจจัยสําคัญอันไดแก
คุณภาพของผลิตภัณฑ ตราสินคา การพัฒนาผลิตภัณฑ ราคาและการบริการ
บริษทั มีชอ งทางการจัดจําหนายแบงเปน 3 กลุม คือ กลุม ลูกคาธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่ (Food Service) กลุม ลูกคาปลีกทีซ่ อื้ ไป
ใชในครัวเรือน (Retail) และกลุม ลูกคา B2B ทีซ่ อื้ ผลิตภัณฑแกวไปเปนสินคาในกิจกรรมสงเสริมการขาย (Premium) บริษทั จําหนายสินคา
ทัง้ ตลาดภายในประเทศและสงออกยังตลาดตางประเทศ กวา 70 ประเทศทัว่ โลก ชองทางการจัดจําหนายมีทงั้ ทีผ่ า นตัวแทนจําหนาย และ
พนักงานขายของบริษัท
ทัง้ นี้ บริษทั ยังคงมุง เนนการทํากิจกรรมการตลาด และการสงเสริมการขายภายใตตราสินคา Ocean และ Lucaris อยางตอเนือ่ ง
โดยในป 2558 บริษัทไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญทางดานการตลาดและการสงเสริมการขาย สรุปไดดังนี้
• การเปดตัวแกวไวนคริสตัลคอลเล็กชั่นใหมของลูคาริส “ดีซายเออร (Desire)” พรอมนวัตกรรม “แอรลูเมย (Aerlumer)” การจัดคลาส
ชิมไวน การเปนผูสนับสนุนเครื่องแกวหลักในงานแขงขันซอมเมอลิเยรในประเทศไทย จีน และบาหลี งานไวนดินเนอรการกุศล เชน
แบงค็อกเชฟชาริตี้ (Bangkok Chef Charity) รวมถึงการทําการตลาดออนไลนในประเทศไทย
• กิจกรรมทางตลาด การโฆษณาและสงเสริมการขายเครื่องแกว Ocean และ Ocean Professional อาทิ การแนะนําผลิตภัณฑใหม
ออกสูต ลาด ไดแก แกวเบียรรนุ Metropolitan แกวกาแฟรุน Caffé Premio และแกวเครือ่ งดืม่ รุน Ethan และกิจกรรมสงเสริมการขาย
ไดแก Summer Campaign และ Festive Campaign ในหางคาปลีกในประเทศและตลาดหลักในภูมิภาค
• การเขารวมงานแสดงสินคาระดับนานาชาติในตลาดเอเซีย
- งาน AAHAR (The international Food and Hospitality Fair) ที่ประเทศอินเดีย
- งาน HOTELEX ( Shanghai International Hospitality Equipment & Supply Expo) ที่ประเทศจีน
- งาน HOFEX (International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Restaurant & Foodservice Equipment, Supplies & Services)
ที่ประเทศฮองกง
- งาน FHI (Food & Hotel Indonesia) ที่ประเทศอินโดนีเซีย และ
- งาน FHV (Food & Hotel Vietnam) ที่ประเทศเวียดนาม
เปนระยะเวลามากกวา 30 ป ที่บริษัทสรางสมประสบการณในการผลิตและพัฒนาสินคาเครื่องแกว สิ่งที่บริษัทยึดมั่นมาโดย
ตลอดคือการผลิตสินคาคุณภาพสูง โดยการมุงเนนดานคุณภาพในทุกขบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อใหความมั่นใจวาลูกคาจะไดรับสินคาและ
บริการที่ดีที่สุดเทานั้น
ในป 2558 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามแผนงานที่วางไว การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตจริงสงผลใหประสิทธิผล
การผลิตไดสูงขึ้นและอยูในระดับที่นาพอใจ ซึ่งบริษัทเชื่อวาจะเปนการยกระดับความสามารถในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงขึ้น
การบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลทีด่ เี พือ่ รองรับการแขงขันยุคเศรษฐกิจไรพรมแดนดังเชนปจจุบนั นับเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญและ
จําเปน ดังนัน้ บริษทั จึงนําหลักการบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องคกร หรือ TQM (Total Quality Management) มาประยุกตใชอยางตอเนือ่ ง โดย
มุง ผลลัพธยกระดับมาตรฐานการผลิต การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนือ่ ง ทัง้ นีโ้ ดยคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนสําคัญ
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สรุปผลการดําเนินงาน

ในป 2558 บริษัทมีรายไดจากการขายในงบการเงินรวม 1,987.91 ลานบาท ลดลง 89.46 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.31
เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น แตอยางไรก็ตามในป 2558 บริษัทยังมีความสามารถในการทํา
กําไรทีโ่ ดดเดน เนือ่ งจากตนทุนการผลิตทีล่ ดลงอยางเปนสาระสําคัญ และการบริหารจัดการคาใชจา ยและตนทุนทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนิน
งานอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 86.41 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 183.76 โดยมีกําไรสุทธิในป 2558
จํานวน 133.43 ลานบาท หรือ 6.26 บาทตอหุน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ปี 2558

ปี 2557

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้อื่น
รวมรายได้

1,987.91
(4.73)
3.79
1,986.96

2,077.36
3.69
9.51
2,090.57

(89.46)
(8.42)
(5.73)
(103.61)

(4.31)
(228.14)
(60.20)
(4.96)

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต
ต้นทุนทางการเงิน
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

1,139.29
347.89
117.03
166.31
42.00
1,812.51
174.45
(41.02)
133.43

1,339.46
350.56
102.81
185.28
50.37
2,028.49
62.08
(15.06)
47.02

(200.17)
(2.67)
14.21
(18.98)
(8.37)
(215.97)
112.37
(25.96)
86.41

(14.94)
(0.76)
13.82
(10.24)
(16.61)
(10.65)
181.01
172.40
183.76

6.40
139.83
6.26

80.07
127.09
2.2

(73.67)
12.74
4.06

(92.01)
10.02
184.55

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น, สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
ปี 2558

ปี 2557

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

เปลี่ยนแปลง
(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

รายได้จากการขาย
1,987.91
2,077.36
(89.46)
(4.31)
- ขายในประเทศ
541.46
550.75
(9.29)
(1.69)
- ขายต่างประเทศ
1,446.45
1,526.61
(80.16)
(5.25)
ในป 2558 บริษัทมียอดขายลดลงจากปที่ผานมา 89.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.31 สาเหตุหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ชะลอตัวซึ่งเปนอุปสรรคตอการเติบโตของภาคธุรกิจ ประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศจีน และเศรษฐกิจในกลุมประเทศยุโรปที่
ยังไมฟนตัว รวมทั้งการแขงขันในตลาดที่รุนแรงมากขึ้น สงผลใหยอดขายทั้งในและตางประเทศของบริษัทลดลง
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ต้นทุนขาย

บริษทั มีตน ทุนขายทีล่ ดลงจํานวน 200.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.94 เมือ่ เทียบกับปทผี่ า นมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุน
พลังงานทีใ่ ชในการผลิตลดลงในชวงปทผี่ า นมา เนือ่ งจากราคานํา้ มันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง ประกอบกับประสิทธิภาพการผลิตทีด่ ขี นึ้
สงผลใหตนทุนการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปกอน มีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 43 เพิ่มขึ้นรอยละ 7 เมื่อเทียบกับปกอน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม

ในป 2558 คาใชจา ยในการขายลดลงเพียงเล็กนอยเมือ่ เทียบกับปทผี่ า นมา สวนใหญเปนคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมดานการ
ตลาดทัง้ ในและตางประเทศ ซึง่ เปนไปตามแผนงบประมาณทีว่ างไว ในสวนคาใชจา ยในการบริหารเพิม่ ขึน้ จํานวน 14.21 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 13.82 อันเนื่องมาจากการซอมบํารุงเตาหลอมครั้งใหญในระหวางป

ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต

ในป 2558 มีคา ใชจา ยจากการหยุดสายการผลิตลดลงจํานวน 18.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.24 เมือ่ เทียบกับปทผี่ า นมา โดย
การหยุดสายการผลิตเปนไปตามแผนงานทีว่ างไว เพือ่ บริหารจัดการสินคาคงเหลือใหสมดุลกับการจําหนายในระหวางป นอกจากนีบ้ ริษทั
ไดวางแผนและดําเนินการซอมแซมเตาหลอมครั้งใหญ ทําใหจําเปนตองหยุดสายการผลิตเปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งผลกระทบ
จากการหยุดสายการผลิตครั้งนี้ คิดเปนจํานวน 60.20 ลานบาท

ต้นทุนทางการเงิน

ในป 2558 ตนทุนทางการเงินลดลง จํานวน 8.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.61 เนือ่ งจากการจายคืนเงินกูย มื ระยะยาวระหวาง
งวด และในระหวางปบริษัทไมไดมีการเขาทําสัญญาเงินกูระยะยาวเพิ่มเติม ทําใหภาระดอกเบี้ยจายลดลง

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น, สุทธิจากภาษี

ในป 2558 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
ประมาณ 6 ลานบาท และบริษัทมีการรับรูกําไรจากการตีราคาที่ดินดวยมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระ ประมาณ 80 ลานบาท

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2558

ปี 2557

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

1,469.89
1,721.13
3,191.02
699.46
825.48
1,524.94
1,666.08
3,191.02

1,387.09
1,769.46
3,156.55
678.63
928.20
1,606.83
1,549.72
3,156.55

เปลี่ยนแปลง
(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

82.81
(48.33)
34.47
20.83
(102.72)
(81.89)
116.36
34.47

5.97
(2.73)
1.09
3.07
(11.07)
(5.10)
7.51
1.09

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีสนิ ทรัพยรวม 3,191.02 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 34.47 ลาน
บาท อันเปนผลจาก
• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิม่ ขึ้นจํานวน 22.90 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 24.29 เนื่องมาจากกระแสเงินสดรับ
จากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิจากกระแสเงินสดจายลงทุนในสินทรัพยถาวร จายคืนเงินกูยืมระยะยาว
• สินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้นจํานวน 62.37 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.31
• การลงทุนเพิ่มของสินทรัพยในระหวางงวดจํานวน 128 ลานบาท
บริษัทมีหนี้สินรวม 1,524.94 ลานบาท ลดลงจํานวน 81.89 ลานบาท อันเปนผลจากการจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน โดยเปนการจายชําระคืนเงินกูตามสัญญา
ทัง้ นี้ บริษทั มีสว นของผูถ อื หุน รวมจํานวน 1,666.08 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 7.51 เมือ่ เทียบกับปกอ น เนือ่ งจากการรับรูร ายไดระหวางงวด

7

Ocean Glass Public Company Limited • Annual Report 2015

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ
ความสามารถในการทํากําไร

อัตรากําไรขั้นต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
กําไรต่อหุ้น
ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

หน่วย

ม.ค. – ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2557

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท/หุ้น

42.69
10.89
6.72
8.30
6.26

35.52
5.41
2.25
3.16
2.20

ร้อยละ

6.82

3.44

ป 2558 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 42.69 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2557 รอยละ 7.17 เนื่องจากตนทุนการผลิตที่ลด
ลงและประสิทธิผลทางการผลิตที่ดีขึ้น ทําใหอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้นจากปกอน
นอกจากการบริหารตนทุนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีด่ ขี นึ้ แลว บริษทั ยังสามารถบริหารจัดการคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนิน
งานไดเปนอยางดี การใชประโยชนจากสินทรัพยที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2557 ที่มีอัตรากําไรสุทธิ รอยละ
2.25 มาเปน รอยละ 6.72 ในป 2558
ความสามารถในการดํารงสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้า
อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือ
อายุเฉลี่ยของเจ้าหนี้การค้า
วงจรเงินสด
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

หน่วย

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

เท่า
เท่า
วัน
วัน
วัน
วัน

2.10
0.51
43.14
196.05
91.58
147.61

2.04
0.49
38.41
165.30
85.60
118.11

หน่วย

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

เท่า
เท่า
เท่า

0.92
9.21
1.65

1.04
5.88
2.76

จากอัตราสวนแสดงความสามารถในการดํารงสภาพคลองและอัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน จะพบวาบริษัทมีสภาพ
คลองที่ดีขึ้นจากปที่ผานมา และมีความสามารถในการจายชําระดอกเบี้ยและภาระผูกพันทางการเงินไดเปนอยางดี นอกจากนี้บริษัทยัง
คงรักษาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนใหเปนไปตามขอกําหนดของสัญญากูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ

ภาระผูกพันด้านการบริหารและบริการ (ค่าสิทธิ)

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัททําสัญญาบริการออกแบบผลิตภัณฑกับบริษัทตางประเทศแหงหนึ่ง ภายใตขอกําหนดของ
สัญญาดังกลาว บริษัทตางประเทศจะใหบริการออกแบบและคําปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑแกวแกกลุม บริษทั เพือ่ เปนการตอบแทน กลุม
บริษทั ตกลงจายคาสิทธิเปนจํานวนคงที่ สัญญานีส้ นิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
www.lucariscrystal.com
www.ocean-professional.com
Email
ที่ตั้งโรงงาน

ที่ตั้งโชว์รูม

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)
75/88-91 ชั้น 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายภาชนะเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
โดยมีการจัดจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0107536000153
500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจํานวน 50,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ10 บาท
213,307,150 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจํานวน 21,330,715 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
+66 (0) 2661 6556
+66 (0) 2661 6550
www.oceanglass.com
ir@oceanglass.com
365 -365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : +66 (0) 2324 0422-4, 2324 0191-2
โทรสาร : +66 (0) 2324 0420
อโศก (โอเชียนชอป)
175 อาคารไทยสมุทร ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2661 6556 ต่อ 371, 449
โทรสาร : +66 (0) 2258 0484
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ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท/สถานที่ตั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

ประเภท
หุ้น

จํานวนหุ้นที่
ออกจําหน่าย
(หุ้นสามัญ)

ทุนชําระแล้ว

การถือหุ้นของ
บริษัท
สัดส่วน
จํานวน (ร้อย
หุ้น
ละ)

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

นําเข้าและ USD 150,000 หุ้นสามัญ
จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์
โอเชียนกลาส

5,636

USD 150,000

5,636

100.00

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

เพื่อประกอบ INR 500,000 หุ้นสามัญ
ธุรกิจต่างๆ
ตามที่
กฎหมาย
ในอินเดีย
อนุญาต

50,000

INR 500,000 49,999

99.99

10
Annual Report 2015 • Ocean Glass Public Company Limited

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2229 2800
โทรสาร : +66 (0) 2654 5427
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2286 9999 +66 (0) 2344 1000
โทรสาร : +66 (0) 2286 5050
นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือ
นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 หรือ
นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2677 2000
โทรสาร : +66 (0) 2677 2222
บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จํากัด
175 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2260 5200
โทรสาร : +66 (0) 2260 5204
บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากัด
21 ซอยอํานวยวัฒน์ ถนนสุทธิสาร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : +66 (0) 2693 2036
โทรสาร : +66 (0) 2693 4189
บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จํากัด
ชั้น 9 ยูนิต 907 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66(0) 2650 9850
โทรสาร : +66(0) 2650 9849
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตและ
จําหนายเครื่องแกวสําหรับใชบนโตะอาหาร ในระยะแรกการดําเนินงานของบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) โรงงานตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในป 2536 บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และไดเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท เปนทุนชําระแลว 213.31 ลานบาท
ธุรกิจหลักของบริษัท คือผลิตและจําหนายภาชนะเครื่องแกวที่ใชบนโตะอาหาร ภายใตเครื่องหมายการคา Ocean และ OceanProfessional สําหรับเครื่องแกวโซดา ไลม และ Lucaris สําหรับเครื่องแกวคริสตัลปลอดสารตะกั่วในระดับพรีเมี่ยม บริษัทมุงมั่นในการ
ผลิตเครือ่ งแกวคุณภาพสูงซึง่ ไดรบั การออกแบบใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาทัง้ ผลิตภัณฑแกวใสและแกวพิมพลาย ดวย
เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรอันทันสมัย
ดานการตลาดและการขาย บริษทั แบงกลุม ลูกคาเปาหมายเปน 3 กลุม คือ กลุม ลูกคาธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่ (Food Service)
กลุม ลูกคาปลีกทีซ่ อื้ ไปใชในครัวเรือน (Retail) และกลุม ลูกคาสถาบันทีใ่ ชเครือ่ งแกวเปนของแจกแถม (B2B) บริษทั จําหนายสินคาทัง้ ตลาด
ภายในประเทศและสงออกยังตลาดตางประเทศ กวา 70 ประเทศทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ปี 2528
ปี 2530
ปี 2534
ปี 2536
ปี 2540
ปี 2541
ปี 2544
ปี 2545
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549

ปี 2550
ปี 2551

ขยายกําลังการผลิตเปน 57 ลานชิ้นตอป
ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ 603-2529
และไดรับรางวัลโรงงานดีเดนในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ขยายกําลังการผลิต เปน 79.5 ลานชิ้นตอป
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทไดรวมทุนกับ
บริษัท โตโยซาซากิกลาส จํากัด จัดตั้งบริษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จํากัด เพื่อผลิตแกวกานสําหรับเครื่องดื่มประเภท
ไวน ดวยทุนจดทะเบียน 250 ลานบาท โดยบริษัทมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 90
ซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จํากัด จํานวน 10 ลานหุน ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย
รอยละ 92.86
บริษทั และบริษทั ยอย เปลีย่ นเชือ้ เพลิงจากกาซแอลพีจี และนํา้ มันเตา มาเปนกาซธรรมชาติ และประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาเทคนิคการพิมพแบบ “สี่สี” ซึ่งสามารถพิมพรูปเสมือนจริงลงบนแกว
ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
ไดรับรองมาตรฐาน มอก. 18001
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และลดตนทุนในการดําเนินงาน บริษทั ไดรบั โอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั โอ
เชียน ซาซากิกลาส จํากัด โดยรับซื้อหุนของบริษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จํากัด จํานวน 2.50 ลานหุน จาก บริษัท โตโย
ซาซากิกลาส จํากัด และไดออกหุน สามัญของบริษทั จํานวน 630,715 หุน เพือ่ ขายใหกบั บริษทั โตโย ซาซากิกลาส จํากัด
ดําเนินการขยายกําลังการผลิต เปน 150 ลานชิน้ ตอป และสินคารุน “Time Series” ไดรบั รางวัล G-Mark Award จาก
ประเทศญี่ปุน
เริม่ ดําเนินการขยายกําลังการผลิตเปน 166 ลานชิน้ ตอป โดยอนุมตั กิ ารลงทุนเพิม่ เตาหลอมหนึง่ เตาพรอมสายการผลิต
สองชุด เพือ่ ผลิตเครือ่ งแกวคริสตัลลีนจําหนายทัง้ ในประเทศและสงออก และบริษทั จัดตัง้ บริษทั ยอยคือ Ocean Glass
Trading (Shanghai) Co., Ltd. ขึน้ ณ นครเซีย่ งไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดวยทุนจดทะเบียน 150,000 เหรียญสหรัฐ
โดยบริษัทถือเงินลงทุนรอยละ 100 ทั้งนี้เพื่อเปนชองทางการขยายธุรกิจและดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เริ่มดําเนินการกอสรางโรงงานผลิตเครื่องแกวคริสตัลลีน
ดําเนินการกอสรางโรงงานผลิตเครื่องแกวคริสตัลลีนและติดตั้งเครื่องจักรชุดแรกแลวเสร็จในไตรมาสที่สาม และเริ่ม
ดําเนินการผลิตในไตรมาสที่สี่
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ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

เปดตัวตราสินคาใหมชื่อ Lucaris สําหรับเครื่องแกวคริสตัลลีนวางตลาดในระดับพรีเมียมใน ไตรมาสที่สี่
ดําเนินการติดตั้งเครื่องจักรผลิตเครื่องแกวคริสตัลลีน ชุดที่สองแลวเสร็จใน ไตรมาสที่สาม และเริ่มดําเนินการผลิตใน
ไตรมาสที่สี่
ทําสถิติยอดขายบรรลุ 2,000 ลานบาท
บริษทั จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ยอยคือ Ocean Glass Trading India Private Limited ขึน้ ณ กรุง นิวเดลี ประเทศอินเดีย
บริษทั ไดโอนเงินทุนจํานวน INR 499,990 เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 เพือ่ ใชเปนทุนจดทะเบียนในบริษทั ยอย Ocean
Glass Trading India Private Limited ประเทศอินเดีย
บริษัทไดจัดตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดคนนวตกรรมใหมๆ ในการผลิต

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท โอเชี่ยนกลาส จํากัด (มหาชน)

100%

Ocean Glass Trading
(Shanghai) Co., Ltd.

99,99%

Ocean Glass Trading India
Privatte Limited

บริษทั โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) เริม่ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเครือ่ งแกวสําหรับใชบนโตะอาหารตัง้ แตป 2522 ตอมา
ในป 2549 บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้ง Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ประกอบธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑโอ
เชียนกลาสในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษทั ถือหุน ในสัดสวนรอยละ 100 ตอมาในป 2556 บริษทั ไดจดทะเบียนจัดตัง้ Ocean Glass
Trading India Private Limited ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เพือ่ ประกอบธุรกิจตางๆ ตามทีก่ ฎหมายในอินเดียอนุญาต โดยในระยะสาม
ปแรกจะเริ่มดวยการพัฒนาตลาดและสรางเครือขายตัวแทนจําหนาย โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑของบริษัททั้งหมดเปนภาชนะเครื่องแกวสําหรับใชบนโตะอาหาร ผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ทําใหไดเครื่องแกวที่มีคุณภาพสูง โปรงใส รูปแบบทันสมัย เหมาะสมกับการใชงาน มีลวดลายพิมพสีที่สวยงาม
ชัดเจน จึงเปนที่ตองการของตลาด โดยบริษัทไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 OHSAS18001:2007 มอก. (TIS)
18001:1999 และ มอก. (TIS) 603-2546
ผลิตภัณฑเครื่องแกวของบริษัทจัดจําหนายภายใตเครื่องหมายการคา Ocean และ Ocean Professional สําหรับเครื่องแกวโซ
ดาไลม และ Lucaris สําหรับเครื่องแกวคริสตัลลีนในระดับพรีเมียม ซึ่งเครื่องหมายการคาดังกลาวไดเปนที่ยอมรับจากลูกคาอยางกวาง
ขวางและมีคุณภาพสูงทัดเทียมกับผูนําในตลาดโลก ผลิตภัณฑถูกจัดจําหนายโดยทางตรงและผานเครือขายผูแทนจําหนายทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
ผลิตภัณฑของบริษัท แบงเปน 3 ประเภทตามกระบวนการผลิต คือ
1. Blownware ไดแก เครือ่ งแกวทีม่ ลี กั ษณะทรงกระบอกกลมยาว หรือทรงเหลีย่ ม ขอบแกวบาง เชน แกวนํา้ โถแกว ถูกผลิต
โดยอาศัยกระบวนการอัดและเปานํ้าแกว (Press & Blow Process)
2. Pressware ไดแก เครือ่ งแกวรูปแบน ทรงกลมมีหู หรือรูปทรงอืน่ ๆ ขอบแกวจะมีความหนา เชน จาน ชาม จานรองแกว ที่
เขี่ยบุหรี่ แจกัน แกวเบียร เปนตน เครื่องแกวประเภทนี้ถูกผลิตโดยกระบวนการอัด (Press Process)
3. Stemware ไดแก เครือ่ งแกวทีม่ กี า นเรียวสําหรับจับ ไมมหี ู เชน แกวไวน แกวบรัน่ ดี แกวแชมเปญ ถูกผลิตโดยกระบวนการ
เปาตัวแกวและอัดขึ้นรูปกานแกว (Blow & Blow and Press Process)

2. การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายและลักษณะการตลาด
บริษัทจําหนายผลิตภัณฑเครื่องแกวทั้งภายในประเทศ และสงออกไปยังตางประเทศทั่วโลก ภายใตเครื่องหมายการคา Ocean
Ocean Professional และ Lucaris โดยมีลูกคาหลัก 3 กลุม ไดแก
1. Food Service หรือลูกคาที่ทําธุรกิจบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม เชน โรงแรม และรานอาหาร
2. Retail หรือลูกคาที่ทําธุรกิจคาปลีก เชน หางคาปลีกตางๆ
3. Business to Business หรือลูกคาทีเ่ ปนบริษทั หางราน รวมถึงหนวยงานราชการตางๆ ซึ่งใชผลิตภัณฑของบริษัทเพือ่ สง
เสริมการขาย หรือเปนของขวัญ เชน บริษัทเครื่องดื่ม และธนาคาร
อนึ่ง บริษัทจัดจําหนายสินคาผานผูแทนจําหนายและพนักงานขายของบริษัทสําหรับตลาดในประเทศ สวนตลาดตางประเทศ
บริษัทจําหนายผานผูแทนจําหนายในประเทศนั้นๆ
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สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจของกลุม ประเทศเกิดใหม ประกอบกับความผันผวนของตลาดเงิน และปญหาการเมือง
ระหวางประเทศ ทําใหกําลังซื้อในหลายภูมิภาคของโลกหดตัวลง ซึ่งกอใหเกิดการแขงขันดานราคาที่รุนแรงขึ้น ในป 2558 บริษัทจึงปรับ
กลยุทธการตลาด และการผลิต เพือ่ รักษาความสามารถในการแขงขันไว โดยมุง เนนตลาดทีม่ ศี กั ยภาพ การออกแบบผลิตภัณฑใหมซงึ่ เปน
ที่ตองการของลูกคารวมถึงปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดตนทุน

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์
1. การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่าย

บริษทั ตัง้ โรงงานอยูท นี่ คิ มอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ บนพืน้ ที่ 82-2-11.5 ไร ปจจุบนั มีเครือ่ งจักรหลัก คือเตาหลอม
แกว จํานวน 3 เตา เครื่องจักรขึ้นรูปแกวพรอมเตาอบแกว จํานวน 12 ชุด (สายการผลิต) โดยเตาหลอมที่สาม และเครื่องจักรขึ้นรูปแกวชุด
ที่ 12 ไดถูกติดตั้งเสร็จและเริ่มดําเนินการผลิตจริงในปลายป 2553 กําลังการผลิตรวมปจจุบัน ณ สิ้นป 2558 เปนดังนี้

กําลังการผลิตจริง (ตัน)
กําลังการผลิตจริง (ล้านชิ้น)

25583

25572

25562

54,052
128

54,102
111

57,914
122

25551

63,171
125

2554

69,940
146

หมายเหตุ
1 ในปี 2555 มีการหยุดเครื่องจักรบางส่วนเพื่อซ่อมเตาหลอมตามอายุการใช้งาน
2 ในปี 2556 และปี 2557 มีการหยุดเครื่องจักรบางส่วนเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือ
3 ในปี 2558 มีการหยุดเครื่องจักรบางส่วนเพื่อซ่อมบํารุง และบริหารสินค้าคงเหลือ

2. การจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต

วัตถุดบิ หลักของบริษทั ไดแก ทรายแกว หินปูน และเศษแกว สามารถจัดหาไดจากแหลงวัตถุดบิ ภายในประเทศและตางประเทศ
ไดโดยไมขาดแคลน สวนวัตถุดบิ และสารเคมีสาํ คัญอืน่ เชน โซดาแอช บริษทั จัดหาจากตัวแทนจําหนายในประเทศหลายรายอยางตอเนือ่ ง
โดยดําเนินการตามมาตรฐานงานจัดซื้อทั่วไป

3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริ ษั ท ยึ ด มั่ น และถื อ เป น นโยบายในการผลิ ต สิ น ค า คุ ณ ภาพสู ง และปลอดภั ย ในการใช ง าน และส ง ผลกระทบ
ดานลบตอสิง่ แวดลอมนอยทีส่ ดุ ดังนัน้ ผูบ ริหารจึงสนับสนุนใหพนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008
รวมถึงการนําเอาระบบมาตรฐานความปลอดภัยและชีวะอนามัย OHSAS 18001:2007 มาปฏิบัติใชทั่วทั้งองคกร
นอกจากบริษทั ตัง้ เปาหมายในการเปนเลิศดานการผลิตสินคาและการใหบริการแลว บริษทั ยังดําเนินการดวยการคํานึงและเอาใจ
ใสในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยบริษัทไดดําเนินการในเรื่องตอไปนี้
• ลดมลภาวะในอากาศและสิ่งปฏิกูลในทุกขบวนการผลิต
• ลดการใช และเพิ่มการนํากลับมาใชใหม และการนําไปใชในวัตถุประสงคอื่นๆ รวมถึงการบริหารการสูญเสียตางๆ
• มุงเนนเรื่องความปลอดภัยสําหรับพนักงานในทุกสถานประกอบการของบริษัท
โดยบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

4. งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ
- ไมมี -
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านการเงิน
1.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษทั จําหนายสินคาและจัดหาปจจัยการผลิตภายใตเงือ่ นไขเงินสดและการใหและรับสินเชือ่ และมีภาระสินเชือ่ จากสถาบันการ
เงินทัง้ ระยะสัน้ เพือ่ เปนทุนหมุนเวียน และสินเชือ่ ระยะยาวเพือ่ ใชในการขยายกําลังการผลิตและจัดหาสินทรัพยถาวร ดังนัน้ บริษทั จึงมีความ
เสี่ยงจากการไมสามารถจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนใหเพียงพอในการชําระหนีท้ งั้ ระยะสั้นและระยะยาว บริษัทบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดย
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนใหมปี ระสิทธิภาพโดยรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหพอเพียงตอการดําเนินงานของกิจการ
มีการบริหารลูกหนีแ้ ละสินคาคงคลังใหอยูใ นปริมาณทีเ่ หมาะสม มีการทําตราสารอนุพนั ธเพือ่ ลดความเสีย่ งระหวางรายไดและภาระสินเชือ่
ในสกุลเงินที่แตกตางกัน และมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในรูปแบบตาง ๆ เพื่อรองรับความผันผวนในอนาคต

1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษทั ไดสง สินคาออกจําหนายในตางประเทศเปนสัดสวนทีส่ งู ซึง่ ทําใหมรี ายไดเปนเงินตราตางประเทศสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา
และสกุลหลักอืน่ ๆ ดังนัน้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศจึงมีผลกระทบโดยตรงตอผลประกอบการของบริษทั บริษทั
ไดบริหารความเสีย่ งเพือ่ ลดผลกระทบดังกลาว โดยการติดตามสถานการณตลาดเงินระหวางประเทศอยางใกลชดิ และกําหนดนโยบายใหมี
การทําสัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาซึง่ จะมีอายุไมเกิน 1 ป รวมทัง้ การเพิม่ กิจกรรมดานการตลาดและการขายเพือ่ เพิม่ มูลคา
ในผลิตภัณฑเพื่อชดเชย และลดผลกระทบจากความผันผวนดังกลาว

1.3

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

1.4

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

บริษัทไดจําหนายสินคาภายใตเงื่อนไขสินเชื่อทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถ
ชําระหนี้แกบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไวเมื่อครบกําหนด บริษัทควบคุมความเสี่ยงดังกลาวโดยกําหนดนโยบายสินเชื่อใหมีการวิเคราะห
และทบทวนฐานะทางการเงินของลูกคาอยางสมํ่าเสมอ มีการใหลูกคา วางหลักประกันวงเงินสินเชื่อในรายทีม่ ีความเสี่ยงสูง สําหรับลูกคา
ตางประเทศจะมีการขายภายใตเงือ่ นไข L/C ทัง้ นี้ ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินบริษทั ประเมินวาไมมคี วามเสีย่ งจากการใหสนิ เชือ่ ทีเ่ ปน
สาระสําคัญ ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
บริษทั มีการกูย มื เงินจากสถาบันการเงินทัง้ ระยะสัน้ เพือ่ เปนเงินทุนหมุนเวียน และระยะยาวเพือ่ ลงทุนในสินทรัพยถาวร ซึง่ มีภาระ
ชําระดอกเบีย้ ในอัตราตลาดแบบลอยตัวทัง้ หมด ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในอนาคตอาจสงผลตอผลประกอบการของบริษทั
บริษทั ไดดาํ เนินการในการลดผลกระทบดังกลาวโดยมีการทําสัญญาซือ้ ขายลวงหนาเพือ่ เปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวเปนอัตราดอกเบีย้ คงที่
ในสินเชื่อระยะยาวสําหรับบางวงเงิน รวมทั้งจัดหาและใชวงเงินสินเชื่อจากหลายสถาบันที่มีตนทุนรวมตํ่าที่สุด
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2. ความเสี่ยงด้านการตลาด

เนือ่ งจากอุตสาหกรรมผลิตภาชนะแกวสําหรับใชบนโตะอาหารมีผผู ลิตมากรายทัง้ ในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในตลาด
ตางประเทศ จึงมีการแขงขันสูงในบางตลาดโดยราคาเปนกลยุทธหลักในการทําตลาด นอกจากนี้ ปญหาเศรษฐกิจในจีน ญีป่ นุ และยุโรป
ประกอบกับปญหาความไมสงบทางการเมืองในตะวันออกกลาง ราคานํา้ มันตกตํา่ และการชะลอตัวอยางตอเนือ่ งของการใชจา ยภาคครัว
เรือน และอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วในประเทศ อาจสงผลกระทบโดยตรงตอยอดขายของบริษทั จึงมีโอกาสทีบ่ ริษทั อาจจําหนายสินคาได
ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีมาตรการเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกลาวโดยมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหม
ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง มีการสงเสริมการขายเพื่อสรางตราสินคาอยางสมํ่าเสมอโดยการลงโฆษณาและประชาสัมพันธในนิตยสารชั้น
นํา เขารวมงานแสดงสินคาทัง้ ในและตางประเทศอยางตอเนือ่ งตลอดปมกี ารจัดหาและพัฒนาทีมการขายและการตลาดใหมคี วามสามารถ
และรอบรู รวมทั้งเนนยํ้าการเพิ่มความแข็งแกรงของชองทางการจัดจําหนายและสรางความสัมพันธที่ดีกับผูแทนจําหนายในตลาดหลัก

3. ความเสี่ยงด้านการผลิต

วัตถุดิบสวนใหญที่ใชในการผลิตนั้น บริษัทจัดหาไดจากแหลงวัตถุดิบภายในประเทศและจากบริษัทตัวแทนนําเขา ที่ผานมา
ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนในระดับที่ควบคุมได แตเนื่องจากการผลิตแกวมีความตองการใชพลังงานสูง ความเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน
โดยเฉพาะอยางยิง่ ราคากาซธรรมชาติและราคากาซปโตรเลียมเหลวจึงสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิต บริษทั ไดตระหนักถึงผลดัง
กลาวจึงมีการวางแผนการใชและการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอยางตอเนื่อง เนนกระบวนการประหยัดพลังงานในทุกขั้นตอน
การผลิต ลดจํานวนของเสีย และรวมถึงการผลิตสินคาใหตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่ลูกคาคาดหวัง
นอกจากนี้อะไหล่และส่วนประกอบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต้องมีการนําเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ
บริษัท
ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้และทักษะของช่างและวิศวกรทําให้สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและยืดระยะเวลาการใช้งานไปได้นานขึ้น

4. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เนื่องจากครอบครัวอัสสกุลถือครองหุนของบริษัทเปนจํานวนรวมกันมากกวารอยละ 50 จึงอาจจะควบคุมเสียงขางมากในการ
ออกเสียงลงมติในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ได อยางไรก็ตามบริษทั ไดประกาศใชหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate
Governance Guidelines) จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) และจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท (Code of
Conduct for Directors) เพือ่ เปนแนวทางใหคณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ นาทีก่ าํ กับดูแลกิจการของบริษทั ไปในแนวทางทีเ่ ปนธรรมตอผูม ี
สวนไดเสียทุกฝาย มีความสุจริต โปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และรับผิดชอบตอสังคม
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
1. โครงสร้างการถือหุ้น
1.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
ชื่อ

บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จํากัด
นายกีรติ อัสสกุล และคู่สมรส
นายวีรวุฒิ อัสสกุล และคู่สมรส
TOYO-SASAKI GLASS CO.,LTD.
นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์
นายสุรวุฒิ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์
นายจิตติวุฒิ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์
นายสุรพล อัสสกุล
นายนภัทร อัสสกุล
นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์

จํานวนหุ้น

ร้อยละ

7,000,000

32.82

2,076,330
1,632,131
630,715
517,613
405,000
405,000
245,218

9.73
7.65
2.96
2.42
1.89
1.89
1.15

94,239

0.44

32,800

0.15

กลุม ผูถ อื หุน รายใหญ บริษทั โอเชีย่ นโฮลดิง้ จํากัด ถือหุน ของบริษทั จํานวน 7,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 32.82 โดยทีบ่ ริษทั โอเชีย่ น
โฮลดิง้ จํากัด มีกลุม ตระกูลอัสสกุลเปนผูถ อื หุน รายใหญ ถือหุน จํานวน 9,492,792 หุน คิดเปนรอยละ 62.45 ของจํานวนหุน ทีจ่ าํ หนายไดแลว
ทัง้ หมด ซึง่ มีธรุ กิจหลักประเภทประกันชีวติ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย

1.2

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไมมี –
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2. โครงสร้างการจัดการ

โครงสรางการจัดการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยอีก 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะผูบริหารดูแลสายงานหลักไดแก 1) การขายและการตลาด 2) การผลิต 3)
ซัพพลายเชน 4) บัญชีการเงิน และ 5) ทรัพยากรบุคคล

ผังโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
การขายและการตลาด

ผู้อํานวยการบริหาร
การผลิต

ผู้อํานวยการบริหาร
ซัพพลายเชน

ผู้อํานวยการบริหาร
บัญชีการเงิน

ผู้อํานวยการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยบุคคลผูท รงคุณวุฒิ มีความรูค วามสามารถ ทักษะ ความชํานาญและประสบการณทเี่ กีย่ วของ
กับการดําเนินธุรกิจของบริษัท กรรมการแตละทานมีความเปนอิสระในการกําหนดกลยุทธ ทิศทาง นโยบายและพันธกิจของบริษัท เพื่อ
ประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย โดยคณะกรรมการ และผูบริหารระดับสูงรวมกันวางแผนธุรกิจ และกําหนดกลยุทธ รวมถึงการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยกรรมการทัง้ สิน้ จํานวน 8 ทาน เปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมในการบริหารจํานวน 1 ทาน กรรมการ
ที่ไมมีสวนรวมในการบริหารจํานวน 2 ทาน และกรรมการอิสระจํานวน 5 ทาน ซึ่งมากกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะทําใหเกิดการถวง
ดุลกันอยางเหมาะสม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลดังรายนามต่อไปนี้
1. นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
2. นายกีรติ อัสสกุล
3. นายวรกานต์ ชูโต
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
5. นายธัชพล โปษยานนท์
6. นายชัยประนิน วิสุทธิผล
7. นายแมทธิว กิจโอธาน
8. นายนภัทร อัสสกุล

ประธานกรรมการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึง่ มีอาํ นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ นายกีรติ อัสสกุล นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย และ นายนภัทร อัสสกุล สองในสาม
คนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกัน พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกําหนดใหมกี ารประชุมเปนประจําทุกเดือน และอาจมีการประชุมครัง้ พิเศษเพือ่ พิจารณาเรือ่ งสําคัญ ในการประชุม
แตละครัง้ จะมีการกําหนดวาระการประชุมลวงหนาอยางชัดเจน โดยมีวาระรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษทั เปนวาระประจํา โดยใน
ป 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจํานวน 12 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนมีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการแตละครัง้ เลขานุการบริษทั จะจัดสงหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ
การประชุมลวงหนาไมนอ ยกวา 7 วัน เพือ่ ใหคณะกรรมการไดมเี วลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ ในการประชุมแตละครัง้ ประธานกรรมการ
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการทานหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุม ไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ และเปด
โอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งตางๆ อยางอิสระ การลงมติในทีป่ ระชุม ใหถอื มติเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึง่ มีเสียง
หนึง่ เสียง เวนแตกรรมการซึง่ มีสว นไดสว นเสียในเรือ่ งใด จะไมมสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ กรณีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเปนเสียงชีข้ าด นอกจากนี้ คณะกรรมการ ไดใหความสําคัญเรือ่ งการจัดการเกีย่ วกับความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยกําหนดใหมีการรายงานเรื่องการถือครองหลักทรัพย รวมถึงรายงานการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการและผูบริหารใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมแตละครัง้ เลขานุการบริษทั เปนผูม หี นาทีจ่ ดั ทํารายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า นการรับรอง
จากคณะกรรมการในครั้งถัดไป ณ สํานักงานเลขานุการบริษัทพรอมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและอางอิง
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทประจําปี 2558
รายชื่อกรรมการ

นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
นายกีรติ อัสสกุล
นายวรกานต์ ชูโต
นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
นายธัชพล โปษยานนท์
นายชัยประนิน วิสุทธิผล
นายแมทธิว กิจโอธาน
นายนภัทร อัสสกุล

ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท

ประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ

ประชุมคณะ
กรรมการสรรหาและ
พิจาณาค่าตอบแทน

ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี
ครั้งที่ 36

10/12
10/12
12/12
12/12
10/12
10/12
9/12
10/12

4/4
4/4
2/4
3/4
-

4/4
4/4
4/4

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

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
รายชื่อกรรมการ

นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
นายกีรติ อัสสกุล และคู่สมรส
นายวรกานต์ ชูโต
นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
นายธัชพล โปษยานนท์
นายชัยประนิน วิสุทธิผล
นายแมทธิว กิจโอธาน
นายนภัทร อัสสกุล

ณ วันที่
1 มกราคม 2558
(จํานวนหุ้น)

ซื้อ/ขาย/โอน/
ระหว่างปี
(จํานวนหุ้น)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
(จํานวนหุ้น)

-

-

-

1,558,718

517,612

2,076,330

-

-

-

94,239

94,239
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ผู้บริหาร

บริษทั มีนโยบายแบงแยกบทบาทระหวางประธานกรรมการและกรรมการผูจ ดั การออกจากกันอยางชัดเจน โดยการดํารงตําแหนง
ดังกลาวตองไมเปนบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ เปนไปตามหลักการแบงแยกหนาที่ระหวางการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และการ
บริหารงานประจํา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผูบริหารของบริษัทประกอบดวยบุคคลจํานวน 6 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
1. นายกีรติ อัสสกุล
2. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
3. นางสาวจริยา แสงไชยญา
4. นายรวิศ อิงคณิสร
5. นางจันตนา ศรีสมานไมตรี1
6. นางญาดา แอนดาริส

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ การขายและการตลาด
ผู้อํานวยการบริหารการผลิต
ผู้อํานวยการบริหารซัพพลายเชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อํานวยการบริหารบัญชีการเงิน
ผู้อํานวยการบริหารทรัพยากรบุคคล

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ไดมมี ติแตงตัง้ นางรักดี ภักดีชมุ พล ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษทั โดยมีหนาทีจ่ ดั การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดยอย และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถือหุน แบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (56-1) และรายงานประจําป (56-2) ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามทีก่ ฎหมายกําหนด โดยเลขานุการบริษทั ทีไ่ ดรบั การ
แตงตั้ง เปนผูมีความรูความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี โดยเลขานุการบริษทั ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูท าํ งานสนับสนุนคณะกรรมการจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษทั มีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการในอัตราทีเ่ หมาะสมกับภาระหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่
เทียบเคียงไดกับอัตราคาตอบแทนกรรมการในกลุมบริษัทที่มีขนาดใกลเคียงกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีการทบทวนทุก
ป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาและนําเสนอคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณานําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
สําหรับคาตอบแทนผูบ ริหาร บริษทั มีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนทีเ่ หมาะสมโดยใชมลู คาตอบแทนของบริษทั ในอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา

1

นางจันตนา ศรีสมานไมตรี ดํารงตําแหนงผูอํานวยการบริหารบัญชีการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 แทนนางสาวลลิตภัทร วาณิชยเสริมกุล
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1) ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่กรรมการจํานวน 8 ท่าน รวมเป็นเงิน 5,158,400 บาท โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท

ตําแหน่ง

ผลตอบแทน
ในฐานะ
กรรมการ
(บาท)

ผลตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

ผลตอบแทนในฐานะ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน (บาท)

รวม
(บาท)

นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการ
816,000
100,000
916,000
นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการ
451,600
451,600
นายวรกานต์ ชูโต
กรรมการอิสระ
461,600
252,400
714,000
นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ
461,600
177,200
137,200
776,000
นายธัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ
461,600
177,200
638,800
นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ
461,600
177,200
638,800
นายแมทธิว กิจโอธาน
กรรมการอิสระ
461,600
461,600
นายนภัทร อัสสกุล
กรรมการ
461,600
100,000
561,600
1.2 คาตอบแทนที่เปนโบนัส
บริษัทจายคาตอบแทนที่เปนโบนัสใหคณะกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 36 เปนจํานวน 310,000 บาท
1.3 สวัสดิการ
- ไมมี 2. คาตอบแทนอื่น
- ไมมี -

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในป 2558 บริษัทไดจายคาตอบแทนประกอบดวยเงินเดือน คาครองชีพ เงินรางวัลจากบริษัท ใหแกผูบริหารของบริษัทจํานวน 6
ราย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,381,270 บาท
2. คาตอบแทนอื่น
2.1 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหาร โดยบริษัทไดสมทบในอัตราสวนรอยละ 3 – 5 สวนผูบริหารจายเงินสะสม
ในอัตรารอยละ 3 – 5 โดยในป 2558 บริษัทจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหผูบริหาร 6 ราย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,259,460 บาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีพนักงานรวมทัง้ สิน้ จํานวน 705 คน โดยแบงเปน พนักงานทีส่ งั กัดในสายงานพัฒนาลูกคา และ
ชองทางจัดจําหนาย รวมทัง้ สายงานสนับสนุนตางๆ จํานวน 204 คน และพนักงานทีส่ งั กัดในสายงานการผลิตอีกจํานวน 501 คน โดยในป
2558 บริษัทไดจายเงินคาตอบแทน และเงินผลประโยชนใหแกพนักงานเปนเงินทั้งสิ้น 360,113,509 บาท ซึ่งเงินคาตอบแทน และเงินผล
ประโยชนนี้หมายรวมถึง เงินเดือน คาลวงเวลา เงินชวยเหลือคาครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ที่จายใหกับพนักงานขางตนทั้งหมด

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษทั เชือ่ วาพนักงานเปนทรัพยากรทีม่ คี า ทีส่ ดุ ของบริษทั จึงจัดใหมกี ารฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนือ่ งเพือ่ ใหพนักงานมีทกั ษะที่
จําเปนสําหรับการปฏิบตั งิ านและการสรางความพึงพอใจใหลกู คา บริษทั เชือ่ มัน่ ในการใหโอกาสในการจางงาน การปฏิบตั ติ อ พนักงานอยาง
เทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมุงมั่นที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาและเสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดี
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บริษทั ยอมรับและใหความสําคัญกับความหลากหลายของพนักงาน บริษทั ยึดมัน่ ในหลักความเสมอภาค การวาจางและการเลือ่ น
ตําแหนงพนักงานกระทําไปตามความประสงคทางธุรกิจของบริษทั ตําแหนงงานทีบ่ ริษทั เห็นควรใหมแี ละคุณสมบัตขิ องแตละบุคคล โดยไม
คํานึงถึงเชือ้ ชาติ สัญชาติ สีผวิ ความเชือ่ ทางศาสนา เพศ อายุ สถานภาพสมรสหรือสถานะอืน่ ใดทีก่ ฎหมายคุม ครองไว บริษทั จะไมวา จาง
ผูที่มีอายุตํ่ากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้บริษัทจะไมใชแรงงานที่ไมสมัครใจหรือแรงงานผิดกฎหมายเปนอันขาด
บริษัทจัดใหมีการอบรมอยูเสมอ เพื่อใหพนักงานไดเพิ่มพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติงานใหมๆ สอดคลองกับธุรกิจที่มีการ
เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบนั ตําแหนงงานแตละหนาทีล่ ว นแตเปดกวางพรอมใหพนักงานทุกคนเติบโตไดเต็มทีต่ ามศักยภาพของตน
นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทสอดคลองกับเจตนารมณและบทบังคับของกฎหมาย บริษัทถือเปนความรับ
ผิดชอบที่จะตองดูแลใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับหนาที่งานของตน
บริษทั มีนโยบายดูแลใหสภาพแวดลอมในการทํางานปราศจากการปฏิบตั ดิ ว ยอคติและการกีดกัน รวมทัง้ การคุกคามหรือลวงละ
เมิดใดๆ
พนักงานของบริษัททุกคนมีสิทธิในการรองเรียน รองทุกขหรือรายงาน เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิมนุษยชน
การลวงละเมิดหรือคุกคาม การกลั่นแกลง หรือการกระทําที่ไมเปนธรรมที่เกิดขึ้นกับตนเองและผูอื่น โดยแจงเรื่องไปยังผูบังคับบัญชาหรือ
สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษทั จะสืบสวนเหตุการณทไี่ ดรบั แจงทันที และจะดําเนินการจัดการและแกไขการกระทําอยางทันทวงที
บริษัทใหการรับรองวาจะคุมครองบุคคลที่เปนผูรายงานอยางเหมาะสม ขอมูลที่แจงมาจะถูกรักษาไวเปนความลับและจะไมสงผลกระทบ
ตอหนาที่งานชื่อเสียงหรือการจางงาน
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ

บริษทั ไดกาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยอางอิงจากหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียนตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด โดยไดจดั ทํา “หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล” เพือ่ เปนแนวทางแกคณะ
กรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานยึดเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ บริษทั ดําเนินธุรกิจตามแนวทางทีผ่ ถู อื หุน เห็นชอบ ถูกตองตามกฎหมาย และเปนไปตามขอบังคับบริษทั ภายใตกรอบ
ของจริยธรรมที่ดี โดยมีเจตนารมณรวมกันที่จะกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะผูบริหารมีประสิทธิภาพ ถูกตองและเที่ยงธรรมตอผูมี
สวนไดเสียทุกฝาย นอกจากนี้ บริษัทยังกําหนดใหมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติ จรรยาบรรณ
นี้กําหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบ อันเปนพื้นฐานของอุดมการณของบริษัทซึ่งไดแก คุณภาพ ความซื่อสัตยสุจริต การให
โอกาส การเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทใหความเคารพสิทธิของผูถือหุนทุกกลุม ทุกราย โดยสนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดรับสิทธิพื้น
ฐานตามกฎหมายและกฎเณฑที่เกี่ยวของ อาทิเชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยอยางอิสระ การไดรับสวนแบงผลกําไร การเขารวม
ประชุมผูถือหุน และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอยางอิสระ โดยบริษัทไดใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ และการสงคําถามลวงหนา ตามเกณฑที่บริษัทกําหนด โดยไดเผยแพรรูปแบบ วิธีการบนเว็บไซต
ของบริษัท http://www.oceanglass.com/th/investor_info03.html ตลอดจนแจงขาวใหผูถือหุนทราบผานชองทางของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย http://www.set.or.th/th/index.html
บริษัทมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน โดยบริษัทไดคัดเลือกสถานที่จัดประชุมที่มีระบบขนสงมวลชนที่
เขาถึงและเพียงพอเพื่อใหผูถือหุนเขาประชุมไดอยางสะดวก ในการประชุมบริษัทดําเนินการจัดประชุมโดยใชวิธีการที่งายไมสลับซับซอน
ซึ่งผูถือหุนมีสิทธิเขารวมประชุมทุกคราวที่จัดขึ้น โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนวัน
ประชุมตามหลักเกณฑที่กําหนด เอกสารดังกลาวรวมถึงรายละเอียดวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการในวาระตางๆ เพื่อ
ใหผูถือหุนพิจารณากอนวันประชุม
ผูถ อื หุน ทุกคนมีสทิ ธิเขาประชุมผูถ อื หุน เพือ่ ลงคะแนนเสียง และหากเปนความประสงคของผูถ อื หุน ก็อาจจะมอบหมายใหตวั แทน
มารวมประชุมก็ได หรืออาจจะมอบสิทธิการเขารวมการประชุมใหกรรมการอิสระของบริษทั เปนผูแ ทนและลงคะแนนเสียงตามตองการก็ได
สําหรับการลงคะแนนเสียงใหถือวาแตละหุนเทากับคะแนนเสียงหนึ่งคะแนน และหุนทุกหุนมีสิทธิเทาเทียมกัน
ผูถือหุนของบริษัทสามารถลงทะเบียนเพื่อเขารวมการประชุมได 2 ชั่วโมงกอนถึงกําหนดการประชุม ประธานที่ประชุมดําเนิน
การประชุมตามลําดับวาระทีแ่ จงในหนังสือนัดประชุม และเปดโอกาสใหผถู อื หุน ไดซกั ถามและแสดงความคิดเห็นเรือ่ งตางๆ ในแตละวาระ
อยางเต็มที่
นอกจากนั้นผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25
คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย
บริษทั จัดใหมกี ารบันทึกรายงานการประชุมผูถ อื หุน ทีค่ รบถวน ถูกตอง และจัดเก็บบันทึกการประชุมดังกลาวเพือ่ ใหผถู อื หุน และผู
ทีเ่ กีย่ วของสอบทานและตรวจสอบไดตลอดเวลา ทัง้ นีใ้ นป 2558 บริษทั ไดรบั การประเมินคุณภาพการประชุมผูถ อื หุน สามัญครัง้ ที่ 36 ซึง่ จัด
โดยสมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในระดับ “ดี
เลิศ” และเปน 1 ใน 162 บริษทั จดทะเบียนทีไ่ ดคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากจํานวนบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ขารวมโครงการจํานวน 575 บริษทั

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษทั เคารพสิทธิของผูถ อื หุน และปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน ทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ซึง่ เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ นอกจากการรักษาสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกันตามที่เปดเผยในขอ (1) สิทธิของผูถือหุน
บริษัทไดกําหนดแนวปฏิบัติการใชขอมูลภายในเพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนจากขอมูลของบริษัทแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบซึ่ง
อาจสงผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย และกอใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุน
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2.1 แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการไดกําหนดแนวปฏิบัติในการปองกันการใชขอมูลภายในอยางเปนลายลักษณอักษร โดยกําหนดใหเปนสวนหนึ่ง
ในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และไดสื่อสารใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ นอกจากนี้ ในชวงระยะเวลา 30 วัน กอนการเปด
เผยขอมูลทางการเงินและงบการเงิน กรรมการ ผูบริหาร พนักงานระดับผูจัดการ และบุคลากรทุกระดับในแผนกบัญชีและการเงินจะไดรับ
หนังสือแจงเตือน หามทําธุรกรรมซื้อ ขาย โอนหลักทรัพยของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ รวมถึงหลักทรัพยทคี่ สู มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะถือครองอยูด ว ยตามหลักเกณฑตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนีก้ รรมการและผูบ ริหารตองรายงานการมีสว นไดเสียของตนหรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วของตอบริษทั ซึง่ เปนสวนไดเสียทีเ่ กีย่ วของ
กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย ตามมาตรา 89/14 ของ พรบ.หลักทรัพย ฯ

2.2 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทถือเปนความรับผิดชอบที่ตองปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน จึงไดกําหนดแนวทางเพื่อปองกันการกระ
ทําที่เปนหรือมีนัยวาจะขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทใหเปนสวนหนึ่งในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได
มอบอํานาจใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูตรวจทบทวนและใหความเห็นในรายการที่เกี่ยวของกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องราคาและ
เงื่อนไขการขายที่ตองเปนไปอยางยุติธรรม เมื่อกระทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวของกันดังปรากฏ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจําป

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายเปนสําคัญ เพื่อแสดงเจตจํานง
เรื่องนี้ บริษัทจึงมอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดระบบเพื่อดูแลและพิทักษผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดอยางเปนธรรม
และควบคุมใหมีการปฏิบัติตามระบบที่กําหนดไว
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษทั จัดทําขึน้ เพือ่ ใหคณะกรรมการ ผูบ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ รวม
ทั้งไดแจกจายใหพนักงานเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สวนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทสื่อสารกับพนักงานทางจดหมายขาว
และเว็บไซตภายใน (Intranet) ทั้งนี้ บริษัทไดมอบหมายใหแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลทําหนาที่ดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามหลักจรรยา
บรรณในการดําเนินธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาล โดยรายงานผลตอคณะกรรมการเปนระยะๆ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาพนักงานทุกระดับปฏิบตั ติ าม
หลักจรรยาบรรณของบริษัทและหลักบรรษัทภิบาลอยางเครงครัด
บริษัทกําหนดแนวทางในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลไวดังนี้
• ผูถือหุน บริษัทมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางสุจริต โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตและมีผลกําไรในระยะยาว เพื่อสราง
เสริมมูลคาสูงสุดใหบริษัทและผูถือหุน
• ลูกคา บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งตอความพึงพอใจของลูกคา ดวยการเสนอสินคาและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยมใน
ระดับราคาที่เหมาะสม
• คูคา บริษัทปฏิบัติตอคูคาตามเงื่อนไขการคา รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและ
ความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประโยชนโดยสุจริตรวมกัน บริษัทไดจัดทํา “หลักจรรยาบรรณสําหรับผูรวม
ดําเนินธุรกิจกับทางบริษัทโอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)” เพื่อใหคูคาลงนามกอนการรวมธุรกิจ ทั้งนี้ หากคูคาปฏิบัติไม
สอดคลองกับจรรยาบรรณผูรวมดําเนินธุรกิจ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการดําเนินการใดๆ กับธุรกิจโดยพิจารณาจาก
ผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
• คูแขงทางการคา บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันทางการคาที่เปนธรรมและเปนที่ยอมรับ บริษัทจะ
ไมใชวิธีการที่ขัดกับจริยธรรมเพื่อเอาชนะหรือทําลายคูแขง
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• เจาหนี้ บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงที่กระทําไวกับเจาหนี้อยางเครงครัด
• พนักงาน ดวยบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคา บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายและแนว
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดูแลเรือ่ งความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยไดสอื่ สารใหพนักงานทราบผานระบบ Intranet ของบริษทั
นอกจากนี้ บริษทั ไดนาํ เอาระบบมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และมอก. 18001:2554
มาปฏิบัติใชทั่วทั้งองคกร ทั้งนี้ ในป 2558 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและหยุดงานจํานวน 6 ครั้ง
นอกจากนี้ บริษัทไดมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะการทํางานอยางตอเนื่อง โดยในป 2558 บริษัทได
จัดอบรมหลักสูตรดังตอไปนี้
1. การพัฒนาทักษะความเปนผูนํา (Leadership Skills)
จํานวน 25 หลักสูตร
2. การพัฒนาทักษะทั่วไป (General Skills)
จํานวน 18 หลักสูตร
3. การพัฒนาทักษะตามสายงาน (Functional Skills)
จํานวน 24 หลักสูตร
4. การพัฒนาทักษะโดยการแบงปนความรู (Knowledge Sharing) จํานวน 5 หลักสูตร
5. ทบทวนเรื่องจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและการตอตานทุจริต
โดยมีจํานวนผูเขาอบรมรวมทั้งสิ้น 632 คน แบงเปนระดับผูจัดการ (Manager) จํานวน 77 คน และระดับพนักงานทั่วไป
(Non-Manager) จํานวน 555 คน
• สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทเป็นพลเมืองดีในสังคมที่บริษัทดําเนินธุรกิจ บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่
จะต้องดูแลและเคารพชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่บริษัทตั้งอยู่ บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน
และสังคมมีสุขอนามัยที่ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากร โดยบริหารของเสียให้มีน้อยที่สุด
มีแผนการนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ําและป้องกันมลพิษ บริษัทดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่กฎหมายกําหนดไว้

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ โดยการเปดเผยขอมูลจะตองดําเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มี
การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและเทาเทียมกันแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย โดยกรรมการผูจัดการ เปนผูมีอํานาจในการเปดเผยขอมูล
พรอมทั้งดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตามเกณฑที่กําหนด
นอกจากนี้ บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการเปดเผยขอมูล โดยดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลบริษัทบน
เว็บไซตของบริษัท อาทิเชน หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ หนังสือรับรอง รวมถึงโครงสรางองคกร และโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย
ทัง้ นี้ เพือ่ เปนชองทางในการสือ่ สารขอมูล บริษทั ไดจดั ใหมหี นวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพือ่ เปนเปนตัวแทน
บริษัทในการใหขอมูลแก ผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย โดยสามารถสงคําถามผานทาง email : ir@oceanglass.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน กรรมการแตละคนถือเปนตัวแทนของผูถือหุนทั้งหมดและตองดํารงความเปน
อิสระในการกํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปเพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งปวง
คณะกรรมการมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหอยูภายใตความเสี่ยงในระดับที่สามารถ
บริหารจัดการได คณะกรรมการอาจมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานตอไปยังคณะผูบริหารของบริษัท

5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยกรรมการอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 ตองเปนกรรมการอิสระและ
ไมเปนผูบ ริหารของบริษทั ทัง้ นี้ เพือ่ ถวงดุลอํานาจระหวางงานตรวจสอบและงานบริหารจัดการบริษทั มีกรรมการอิสระทัง้ สิน้ จํานวน 5 ทาน
ซึ่งมากกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ทําใหเกิดการถวงดุลกันอยางเหมาะสมซึ่งประกอบดวย
1. นายวรกานต ชูโต
กรรมการอิสระ
2. นายชัชวิน เจริญรัชตภาคย กรรมการอิสระ
3. นายธัชพล โปษยานนท
กรรมการอิสระ
4. นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ
5. นายแมทธิว กิจโอธาน
กรรมการอิสระ
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5.2 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บริษัทไดแบงแยกบทบาทระหวางประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจนโดยมิใหเปนบุคคลเดียวกัน
ทั้งนี้ เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่การกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลกิจการออกจากหนาที่การบริหารงานประจําอยางชัดเจน

5.3 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจําปผถู อื หุน ทุกครัง้ ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ เปนอัตราสวน 1 ใน 3 หรือใกลเคียง 1 ใน
3 มากที่สุด อนึ่ง ที่ประชุมผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ใหเขามาดํารงตําแหนงใหมได
2. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมือ่ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ มีลกั ษณะตองหามตาม
ขอบังคับของบริษัท ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออก หรือมีคําสั่งศาลใหออกจากตําแหนง
3. กรรมการที่ตองการลาออกจากตําแหนงตองยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่บริษัทไดรับใบลาออก
4. กรณีทตี่ าํ แหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะ
สมและไมมีลักษณะตองหามตามกฏหมายและขอบังคับของบริษัท เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป
เวนเสียแตวาวาระของกรรมการเหลือนอยกวา 2 เดือน มติการเลือกตั้งกรรมการในกรณีนี้ จะตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู บุคคลที่เขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระ
ที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนดํารงตําแหนงแทน
ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเพียงพอ กรรมการแตละทาน ดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นไมเกินจํานวน 5 แหง

5.4 อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
5.4.1
1.
2.
3.
4.

ประธานกรรมการ
เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุนของบริษัท
วินิจฉัยชี้ขาดคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีมีคะแนนเสียงเทากัน
รับผิดชอบและรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ

5.4.2

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่ ดูแลและจัดการใหการดําเนินการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน รักษาผลประโยชนของบริษทั บนพืน้ ฐานของหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี รวมทัง้ กําหนดวิสยั ทัศนและพันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั ใหอยูภ ายใตความเสีย่ ง
ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได
นอกจากนีย้ งั มีหนาทีก่ าํ กับดูแลการดําเนินงานของคณะผูบ ริหาร ทบทวนและใหความเห็นชอบแผนกลยุทธ และนโยบาย
หลักๆ ของบริษัท รวมทั้งกําหนดใหมีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการบริหาร
ความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผล ทัง้ นี้ เพือ่ ใหมนั่ ใจวากระบวนการดําเนินงานของบริษทั มีประสิทธิภาพและโปรงใส กระทําเพือ่
ผลประโยชนของผูม สี ว นไดสว นเสียทัง้ หมด ตามหลักบรรษัทภิบาลเพือ่ เพิม่ มูลคาใหแกกจิ การ และผูถ อื หุน ในระยะยาว

5.5 อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเรื่องตางๆ ตามขอบเขตที่กําหนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับของบริษัท และมติที่
ประชุมผูถือหุน รวมถึงการทบทวนและใหความเห็นชอบแผนกลยุทธ แผนธุรกิจและงบประมาณประจําป และแผนธุรกิจระยะ 5 ป และ
นโยบายหลักๆ ของบริษัท รวมทั้งกําหนดใหมีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและโปรงใส กระทําเพื่อผลประโยชนของผูมีสวนได
สวนเสียทั้งหมด ตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกกิจการ และผูถือหุนในระยะยาว
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5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อใหมั่นใจวา คณะกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงกําหนดใหมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเองปละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณา ทบทวน แบบประเมิน
ดังกลาว และรายงานผลการประเมินตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบ โดยผลการประเมิน ขอเสนอแนะตางๆ จะนํามาพิจารณาใช
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการดําเนินธุรกิจตอไป ทั้งนี้ การประเมินแบงออกเปนหัวขอหลักดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การกําหนดกลยุทธ และวางแผนธุรกิจ
การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
การติดตามรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
การประชุมคณะกรรมการ

5.7 การพัฒนากรรมการ

บริษัทสนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถในดานตางๆ อยางตอเนื่อง โดยกรรมการบริษัทไดผานการ
อบรมหลักสูตรกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรสําหรับกรรมการ กรรมการชุดยอย และหลักสูตรเฉพาะ
พัฒนาตอเนื่อง
ทั้งนี้ ในป 2558 มีกรรมการจํานวน 2 ทานเขารวมสัมมนา CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the
Board” ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจแตงตัง้ คณะกรรมการชุดยอยเพือ่ ปฏิบตั งิ านและดูแลกิจการเฉพาะเรือ่ งดานตางๆ ในนามของคณะ
กรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวากิจการของบริษัทเปนไปโดยเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ตองรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
บริษัทอาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นอีกในอนาคต ตามความจําเปนและความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
แวดลอมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน มีหนาที่สอบทานการดําเนินกิจการ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนด
และกฎหมายของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท และดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบ
ทานรายงานการเงินของบริษทั เพือ่ ใหมนั่ ใจวาถูกจัดทําโดยถูกตองตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้
เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
โดยนายชัชวิน เจริญรัชตภาคย เปนกรรมการตรวจสอบซึง่ มีความรูแ ละประสบการณเพียงพอทีจ่ ะทําหนาทีใ่ นการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่านดังรายนามต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

นายวรกานต ชูโต
นายชัชวิน เจริญรัชตภาคย
นายธัชพล โปษยานนท
นายชัยประนิน วิสุทธิผล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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วาระการดํารงตําแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการ
แตงตั้งอีกก็ได ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง ใหแจงเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการบริษัท
พรอมเหตุผล เมื่อกรรมการตรวจสอบมีจํานวนหรือองคประกอบไมครบถวนตามที่กําหนดไว ใหคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายเขาเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนและองค
ประกอบครบถวนโดยเร็วแตอยางชาตองไมเกิน 3 เดือน ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระใหบคุ คลทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ นตําแหนงไดเทาวาระทีย่ งั เหลืออยูข องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ทานดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน มีหนาที่เสนอคณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและสมควรไดรับการคัดเลือกเขามาเปนกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณา และกําหนดหลักเกณฑ และทบทวนหลักการ รวมทั้ง
ดูแลจัดทํานโยบายและรูปแบบ ของการพิจารณาคาตอบแทนและผลประโยชนตอบแทนทีเ่ ปนธรรม และสมเหตุสมผลสําหรับคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งชุดตาง ๆ และกรรมการผูจ ดั การ โดยกําหนดใหสอดคลองกับหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและ
กรรมการผูจัดการ และคํานึงถึงผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทดวย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.

นายชัชวิน เจริญรัชตภาคย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
นายนภัทร อัสสกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

วาระการดํารงตําแหน่ง

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะครบกําหนดตามวาระของการเปนกรรมการบริษัท
อยางไรก็ตามกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอาจไดรับการถอดถอนโดย
คณะกรรมการบริษัทเมื่อใดก็ได ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง ใหแจงเปน
ลายลักษณอกั ษรตอคณะกรรมการบริษทั พรอมเหตุผล ในกรณีทกี่ รรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพนจากตําแหนงกรรมการบริษทั
กรรมการผูน นั้ จะพนจากการดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในเวลาเดียวกัน คณะกรรมการบริษทั จะเปนผูแ ตงตัง้
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน แทนตําแหนงที่วางลง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการ

ในการแตงตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีหนาที่รับผิดชอบในการพิจารณาและกลั่นกรองบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามขอบังคับบริษทั และตามทีก่ ฎหมายกําหนด และเปนผูเ สนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและสมควรไดรบั
การคัดเลือกเขามาเปนกรรมการบริษัท พรอมความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือโดยที่
ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี
ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณา
โดยบุคคลทีถ่ กู เสนอชือ่ ดังกลาวตองมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามทีก่ าํ หนดไวในกฎหมายวาดวยบริษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย

คุณสมบัติของการเป็นกรรมการ
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1. กรรมการจะตองเปนผูที่ดํารงจริยธรรมสูงสุด มีความซื่อสัตยสุจริต มุงมั่น และปฏิบัติตนในกรอบของกฎหมาย ขอกําหนดของทาง
ราชการและจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท
2. กรรมการตองไมมีความขัดแยงดานผลประโยชนอันอาจมีผลตอความสามารถในการใหความเห็นที่เปนอิสระ หรือการทําหนาที่เพื่อ
รักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน
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3. กรรมการควรมีประสบการณดา นการบริหาร หรืออยางนอยในระดับการกําหนดนโยบายดานใดดานหนึง่ หรือหลายดานของธุรกิจ หรือ
ในหนวยงานราชการ หรือทางดานการศึกษา หรือดานเทคโนโลยี หรือทางวิทยาศาสตร หรือทางดานชุมชนและสังคม
4. กรรมการควรมีความรอบรูใ นเรือ่ งทัว่ ไป (ซึง่ รวมถึงความรูใ นการวางกลยุทธ สภาพแวดลอมทางธุรกิจ การเงิน หลักบรรษัทภิบาลและ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ) เกี่ยวกับบริษัทมหาชนที่มีขนาดและขอบเขตการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับบริษัท
5. กรรมการควรมีความสามารถในการใหคําแนะนําและความเห็นที่มีหลักการ
6. นอกเหนือจากการอุทศิ ตนเพือ่ หนาทีง่ านประจําอยางอืน่ ๆของตนเองแลว กรรมการควรมีเวลาเพียงพอในการทําหนาที่ ซึง่ รวมถึงการเต
รียมตัวในการเขารวมประชุมคณะกรรมการ การประชุมกรรมการชุดยอยที่ตนเปนกรรมการ และการประชุมผูถือหุน
7. กรรมการตองมีอายุไมเกิน 72 ป
8. กรรมการควรมีความเปนอิสระทางความคิดและการใชวิจารณญาณ รวมถึงมุงมั่นที่จะสรางมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว
9. คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการที่หลากหลาย เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิผล

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้ง
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของบริษัทและเพื่อถวงดุลในการบริหาร
โดยกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติโดยสรุป ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริ ษั ท ร ว มหรื อ นิ ติ บุ ค คล
ที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไม เ ป น กรรมการที่ มี ส  ว นร ว มในการบริ ห ารงาน พนั ก งาน ลู ก จ า ง ทีป่ รึกษาทีไ่ ดรบั เงินเดือนประจํา ผูม อี าํ นาจควบคุมบริษทั
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรส
ของบุตร กับผูบ ริหาร ผูถ อื หุน รายใหญ ผูม อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอชือ่ เปนผูบ ริหารหรือผูม อี าํ นาจควบคุม
บริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
5. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
6. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได

การแต่งตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการกระทําโดยมติจากที่ประชุมผูถือหุน
2. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและกระบวนการดังตอไปนี้
2.1 ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
2.2 ผูถ อื หุน มีสทิ ธิเสนอบุคคลหนึง่ หรือหลายคนเพือ่ เปนกรรมการ แตจาํ นวนบุคคลทีผ่ ถู อื หุน แตละคนเสนอตองไมเกินจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
2.3 ในกรณีผูถือหุนใชสิทธิเสนอบุคคลมากกวาหนึ่งคนเปนกรรมการ ผูถือหุนมีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแตละบุคคลไดเทากับจํานวน
คะแนนเสียงที่ตนมีอยู ทั้งนี้จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับเสนอชื่อรายอื่นมิได
2.4 บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใน
กรณีทบี่ คุ คลซึง่ ไดรบั เลือกตัง้ ในลําดับถัดไปลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ใหประธาน
ที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพื่อใหไดจํานวนกรรมการเทาที่พึงเลือกในคราวนั้น
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการเขาใหมทุกทาน ซึ่งกรรมการผูจัดการและผูบริหารจะรวมกันบรรยายสรุปลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ วิสยั ทัศน พันธกิจ รวมถึงกลยุทธและแผนธุรกิจใหทราบเพือ่ ใหกรรมการใหมไดรบั ขอมูลทีเ่ ปนประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาที่
โดยเลขานุการบริษทั จะเปนผูจ ดั เตรียมเอกสารเกีย่ วกับบริษทั คูม อื กรรมการ หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และกําหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งป
นอกจากนี้ บริษทั ยังสนับสนุนใหกรรมการใหม เขาอบรมหลักสูตรกรรมการและหลักสูตรอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยอีกดวย

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ผูบ ริหารของบริษทั ประกอบดวยสมาชิกทีม่ ศี กั ยภาพและมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วของกําหนดไว
เปนผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ มีความรู ทักษะ ความชํานาญและประสบการณทเี่ กีย่ วของกับการดําเนินงานของบริษทั และสามารถบริหารงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ รรมการบริษทั กําหนดไว

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอชื่อ และใชสิทธิออกเสียงแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการในบริษัทยอย ดําเนินการโดยฝายบริหาร โดยไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษทั ทุกครัง้ โดยบุคคลทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ใหเปนกรรมการในบริษทั ยอย มีหนาทีด่ าํ เนินการเพือ่ ประโยชนทดี่ ที สี่ ดุ ของบริษทั ยอย และ
บริษทั ไดกาํ หนดใหบคุ คลทีไ่ ดรบั แตงตัง้ นัน้ ตองไดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั กอนทีจ่ ะไปลงมติ หรือใชสทิ ธิออกเสียงในเรือ่ งสําคัญ
ในระดับเดียวกับที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเปนการดําเนินการโดยบริษัทเอง
นอกจากนี้ ในกรณีของบริษัทยอย บุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทนั้น ตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในเรื่องการทํารายการ
เกี่ยวโยงที่สอดคลองกับบริษัท มีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีใหบริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวม
ไดทันกําหนดดวย
ปจจุบัน บริษัทไมมีบริษัทรวมแตอยางใด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การใชขอ มูลภายในเพือ่ ซือ้ ขายหรือเพือ่ โนมนาวการซือ้ ขายหลักทรัพยของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย เปนการฝาฝนกฎหมายและ
ระเบียบวาดวยการซื้อขายหลักทรัพยขั้นรุนแรง และเปนการฝาฝนนโยบายและระเบียบการทํางานของบริษัท
ตัวอยางของขอมูลภายในไดแก ขอมูลทางการเงินที่บริษัทยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน แผนการควบรวมหรือเขาครอบครอง
กิจการ การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว ขอมูลเรื่องผลิตภัณฑใหม แผนการตลาด สัญญาการจัดซื้อจัดจาง และแผนการผลิต ขอมูล
ภายในถือเปนสิ่งสําคัญเมื่อสามารถนําไปใชเปนประโยชนในการชักจูงใหเกิดการซื้อ การถือครองหรือขายหลักทรัพยของบริษัท
บริษัทหามมิใหพนักงานและกรรมการใชเนื้อหาของขอมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท รวมทั้งหามนําขอมูลเกี่ยวกับ
บริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท เชน ผูผลิตของบริษัท ไปใชประโยชน และหามเผยแพรเนือ้ หาของขอมูลภายในหรือแนะเปนนัยตอบุคคลใด
ก็ตามทีอ่ าจกระทําการซือ้ หรือขายหลักทรัพยของบริษทั
กรรมการและผูบ ริหารตองดําเนินการเพือ่ ใหแนใจวา ขอมูลทีย่ งั ไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึง่ เปนขอมูลทีอ่ าจมีผลทีส่ าํ คัญตอ
การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญของราคา หรือมูลคาหลักทรัพยของบริษัท ตองไมถูกเปดเผยตอบุคคลอื่นที่อาจมีอิทธิพลในการเขาจอง
ซือ้ ซือ้ หรือขายหุน นัน้ ๆ นอกจากนีก้ รรมการและผูบ ริหารของบริษทั ตลอดจนคูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ ตองรายงานการซือ้ หรือ
ขายหลักทรัพยของบริษัทตามขอกําหนด และบริษัทตองรายงานการซื้อหรือขายหลักทรัพยนั้น ในการประชุมกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นเปน
ประจําทุกเดือน อนึ่งกรรมการและผูบริหารของบริษัทมีหนาที่จัดทํารายงานการมีสวนไดเสียครั้งแรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจัดสงให
เลขานุการบริษัทลงนามและเก็บรักษา เพื่อใหบริษัทใชเปนขอมูลในการติดตามดูแลการทํารายการตางๆ ที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ เพื่อปองกัน
การแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย บริษัทได
กําหนดแนวทางการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยหามกรรมการ ผูบริหาร พนักงานระดับผูจัดการ และบุคลากรทุกระดับในแผนก
บัญชีและการเงินทําธุรกรรมซื้อ ขาย โอนหลักทรัพยของบริษัท ในชวงระยะเวลา 30 วัน กอนการเปดเผยขอมูลทางการเงินและงบการเงิน
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชี นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือ นางสาววราภรณ
วรธิติกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคู
เปอรส เอบีเอเอส จํากัด สําหรับป 2558 เปนจํานวนเงินรวม 1,440,000 บาท
ทัง้ นีผ้ สู อบบัญชีของบริษทั มีความเปนอิสระและมีความนาเชือ่ ถือ และไดผา นการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย

2. ค่าบริการอื่น
-ไมมี-

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นอกจากการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังที่กลาวขางตนบริษัทไดใหความสําคัญกับการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
1. ดวยคณะกรรมการไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการตอตานการทุจริต และคอรรปั ชัน่ จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมตั ใิ หบริษทั
เขารวมประกาศเจตนารมณเขาเปนหนึง่ ในแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ (Private
Sector Collective Action Coalition against Corruption) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และกําหนดใหมีนโยบายการ
ตอตานทุจริต คอรรัปชั่น และสื่อสารนโยบายนี้แกบุคคลทั่วไปใหทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏในหัวขอความรับ
ผิดชอบตอสังคม)
2. บริษัทไดจัดทํา “หลักจรรยาบรรณสําหรับผูรวมดําเนินธุรกิจกับทางบริษัทโอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)” เพื่อใหคูคาลง
นามกอนการรวมธุรกิจ ทั้งนี้ หากคูคาปฏิบัติไมสอดคลองกับจรรยาบรรณผูรวมดําเนินธุรกิจ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการใดๆ กับธุรกิจโดยพิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) มุงมั่นดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรมเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ฝาย จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจกําหนดขึน้ จากมาตรฐานและความรับผิดชอบอันเปนพืน้ ฐานอุดมการณซงึ่ โอเชียนกลาสยึดปฏิบตั จิ น
เปนเสมือนวัฒนธรรมของบริษทั ดวยความมุง มัน่ ในการผลิตสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัยตอผูบ ริโภค คํานึงถึงผลกระทบดานสิง่ แวดลอมที่
เกิดจากกระบวนการผลิตเปนสําคัญ บริษทั จึงไดสรางรากฐานความรับผิดชอบตอสังคมโดยมีแนวปฏิบตั สิ อดคลองกับแนวทางความรับผิด
ชอบตอสังคมซึ่งจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่สําหรับบุคคลากรของบริษัทอันเปนพื้นฐานอุดมการณของบริษัท คณะกรรมการจึงกําหนดใหจัด
ทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจไวเปนคูมือในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และกฎหมายอยางเครงครัด จรรยาบรรณนี้กําหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบอันเปนพื้นฐานของอุดมการณของบริษัท
อุดมการณทั้งสี่ขอ ไดแก 1) การสรางสรรคคุณภาพ 2) ความซื่อสัตยสุจริต 3) การใหโอกาส 4) การเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน

2. การต่อต้านการทุจริต

ดวยคณะกรรมการไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการตอตานการทุจริตและคอรรปั ชัน่ ตลอดจนสงเสริม และสนับสนุนใหบคุ ลากรทุกระดับ
ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมตั ใิ หบริษทั เขารวมประกาศเจตนารมณเขาเปนหนึง่ ในแนวรวมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) โดยกําหนดให
จัดทํานโยบายการตอตานทุจริต คอรรปั ชัน่ สอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษทั
(Corporate Governance and Business Code of Conduct) เพื่อเปนแนวปฏิบัติแกบุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซือ่ สัตยสจุ ริต สามารถปองกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดการทุจริต คอรรปั ชัน่ จากผูม สี ว นไดสว นเสียภายนอก และจากการปฏิบตั งิ านภายใน
ตลอดจนสนับสนุนใหบุคลากรของบริษัทสื่อสารนโยบายนี้แกบุคคลทั่วไปใหทราบโดยทั่วกัน
นอกจากนีบ้ ริษทั ไดจดั ใหมชี อ งทางการรับขอรองเรียน และการแจงเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต โดยผูม สี ว นไดสว นเสีย สามารถรายงาน
เกีย่ วกับความผิดปกติในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การดําเนินธุรกรรมทางการเงิน การควบคุมภายในดานตางๆ อาทิเชน ดานสินคา วัตถุดบิ
หรือเหตุสงสัยอันอาจจะกอใหเกิดการทุจริต ผานชองทางดังตอไปนี้ โดยบริษัทจะจัดตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง แกไข
ปรับปรุง ติดตามประเมินผล ปองกันความเสี่ยง และรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท
ชองทางการรับขอรองเรียน และการใหเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
ชองทางที่ 1 : เว็บไซตบริษัท / จดหมายอิเลคโทรนิกส
- http://www.oceanglass.com/th/contact.php
- complaints@oceanglass.com
ชองทางที่ 2 : จดหมายไปรษณีย
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ สํานักเลขานุการบริษัท
78/88-91 ชั้น 38 อาคารโอเชียนทาวเวอร 2
ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ชองทางที่ 3 : กลองรับขอรองเรียน และการใหเบาะแส ฝายทรัพยากรบุคคล
มาตรการคุมครองผูรองเรียนและผูแจงเบาะแส
เพื่อเปนการคุมครองผูรองเรียนและผูแจงเบาะแส บริษัทจะไมเปดเผยชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียนและผูแจง
เบาะแสได บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลับ โดยจํากัดเฉพาะบุคคลผูรับผิดชอบในกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง
เทานัน้ ที่จะเขาถึงขอมูลได โดยผูที่ไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกีย่ วของ มีหนาที่เก็บรักษาขอมูล เอกสารหลักฐานทัง้ หมดไว
เปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษทั เชือ่ ถือในหลักการใหโอกาสอยางเทาเทียมกัน บริษทั มีนโยบายใหโอกาสพนักงานทุกคนพัฒนาทักษะและแสวงหาความรูเ พิม่ ขึน้
มีโอกาสโยกยาย เลื่อนตําแหนง เพื่อความกาวหนาในอาชีพการงาน โดยมีการพิจารณาประเมินผลและใหผลตอบแทนอยางยุติธรรม
สอดคลองกับแนวโนมและสภาพตลาดงาน บริษัทจัดใหมีการอบรมอยูเสมอ เพือ่ ใหพนักงานไดเพิ่มพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติ
งานใหมๆ ตําแหนงงานแตละหนาทีล่ ว นแตเปดกวางพรอมใหพนักงานทุกคนเติบโตไดเต็มทีต่ ามศักยภาพของตน บริษทั ดูแลใหพนักงาน
มีความปลอดภัยในการทํางาน มีสถานทีท่ าํ งานทีถ่ กู สุขลักษณะ นอกจากนีบ้ ริษทั ไดจดั ใหมแี ผนงานดานสวัสดิการตางๆ รวมถึงการจัด
ใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การแขงขันกีฬา การฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคกรและทุนการศึกษา อันเปนผลใหบริษัทผานการ
รับรองมาตรฐานแรงงานจากกรมแรงงาน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทั ยอมรับและใหความสําคัญกับความหลากหลายของพนักงานและยึดมัน่ ในหลักความเสมอภาคการวาจางและการเลือ่ นตําแหนง
พนักงานกระทําไปตามเปาประสงคทางธุรกิจของบริษทั ตําแหนงงานทีบ่ ริษทั เห็นควรใหมแี ละคุณสมบัตขิ องแตละบุคคล โดยไมคาํ นึง
ถึงเชือ้ ชาติ สัญชาติ สีผวิ ความเชือ่ ทางศาสนา เพศ อายุ สถานะการสมรสหรือสถานะอืน่ ใดทีก่ ฎหมายคุม ครองไว บริษทั จะไมวา จางผู
ที่มีอายุตํ่ากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด บริษัทจะไมใชแรงงานที่ไมสมัครใจหรือแรงงานผิดกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายดูแล
ใหสภาพแวดลอมในการทํางานปราศจากการปฏิบัติดวยอคติและการกีดกัน รวมทั้งการคุกคามหรือลวงละเมิดใดๆ
พนักงานของบริษัททุกคนมีสิทธิในการรองเรียน รองทุกขหรือรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิมนุษยชน การ
ลวงละเมิดหรือคุกคาม การกลั่นแกลง หรือการกระทําที่ไมเปนธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเองและผูอื่น โดยแจงเรื่องไปยังผูบังคับบัญชาหรือ
สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจะสืบสวนเหตุการณที่ไดรับแจงทันที และดําเนินการแกไขอยางทันทวงที บริษัทรับรองเรื่อง
การคุมครองบุคคลที่เปนผูรายงานเรื่องอยางเหมาะสม ขอมูลที่แจงมาจะถูกรักษาไวเปนความลับ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นับตัง้ แตกอ ตัง้ บริษทั เปนเวลากวา 30 ป บริษทั ยึดมัน่ และถือเปนนโยบายในการผลิตสินคาคุณภาพสูงและปลอดภัยในการใชงาน โดย
สนับสนุนใหพนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อสรางความมั่นใจในสินคาและบริการ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ดวยตระหนักถึงการมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตเปน
สําคัญ บริษัทจึงไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ เพื่อใหกระบวนการผลิตสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด
• ลดมลภาวะในอากาศและสิ่งปฏิกูลในทุกกระบวนการผลิต
• การดําเนินโครงการระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลาง
• การจัดทําระบบแยกนํ้ามันออกจากนํ้าและนํานํ้ากลับไปใชในการบวนการผลิต
• การนําเศษแกวกลับไปใชเปนวัตถุดิบในการะบวนการผลิต
• การจัดแยกการทิ้งขยะแตละประเภท
• การมุงเนนเรื่องความปลอดภัยสําหรับพนักงานในสถานประกอบการของบริษัท
• การนําเอาระบบมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และมอก. 18001:2554 มาปฏิบตั ใิ ชทวั่ ทัง้ องคกร
• การจัดอบรมใหความรูสําหรับพนักงานในโครงการ “Six Sigma Program” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 และไดรับ
รางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับจังหวัด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ในป 2558 ชมรมจิตอาสาของบริษัทไดจัดกิจกรรม “อาสาทําดีเพื่อนอง” ณ โรงเรียนคลองบางปง จังหวัดสมุทรปราการโดยเชิญชวน
พนักงานรวมกันทาสีโตะและเกาอีน้ กั เรียนชัน้ อนุบาล จํานวน 65 ชุด ทาสีพนื้ สนามบริเวณโรงเรียนเพือ่ สงเสริมการเรียนรูน อกหองเรียน
รวมทั้งตกแตงพื้นสนามเปนตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อสงเสริมทักษะดานภาษาใหแกนักเรียน และจัดพื้นสนามใหสามารถ
ใชพัฒนานักเรียนใหมีการเคลื่อนไหว ออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี อีกดวย
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษทั จะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถ อื หุน ในระยะยาวเปนหลัก ทัง้ นีก้ ารจาย
เงินปนผลจะตองเปนไปตามขอบังคับบริษทั ขอ 45 ซึง่ กําหนดวาหามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงินกําไร เงินปนผลใหแบง
ตามจํานวนหุน หุน ละเทาๆ กัน โดยไดรบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในกรณีทบี่ ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปนผล
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น
และเมื่อไดจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ประจําปี

อัตรากําไร(ขาดทุน)
ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไร
สุทธิ (ร้อยละ)

2553
2554
2555
2556
2557
2558*

4.41
2.69
(2.82)
(2.02)
2.20
6.26

2.21
1.35
1.10
3.13

50
50
50
50

*หมายเหตุ : การจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําปจะตองไดการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทใหความสําคัญและมุงเนนใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดําเนินงานในทุก
ระดับของการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท รวมถึงเพื่อปองกันมิใหมีการใชอํานาจในทางที่มิชอบ
เพื่อผลประโยชนสวนตน
บริษทั กําหนดภาระหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบและอํานาจดําเนินการของผูบ ริหารและผูป ฎิบตั งิ านไวอยางชัดเจน คณะกรรมการ
ไดกาํ หนดนโยบายการควบคุมภายในไวในหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักบรรษัทภิบาล ซึง่ มีรายละเอียดครอบคลุมการควบคุม
ภายในดานตางๆ เชน การควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนสูงสุด การใชระบบสารสนเทศ การเขาถึงและใชขอมูลที่
สําคัญดานตางๆ เปนตน

สาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน มีดังนี้

1. จัดใหมผี ตู รวจสอบอิสระซึง่ เปนบริษทั สากลมาทําหนาทีด่ าํ เนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพความเพียงพอ ของระบบควบคุม
ภายในดานตางๆ ของบริษทั ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ใหความมัน่ ใจวา การปฏิบตั งิ านหลักๆ และรายงาน
ทางการเงินทีส่ าํ คัญของบริษทั ไดดาํ เนินการไปในแนวทางทีบ่ ริษทั กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบของกฎหมายและขอกําหนด
ที่เกี่ยวของกับบริษัท และมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับและบริหารจัดการได
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาทีใ่ หความมัน่ ใจวาบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบนั
ผลการตรวจประเมินการควบคุมภายในแสดงไวในรายงานประจําปของบริษทั และเปดเผยรายละเอียดดังปรากฏอยูใ นแบบรายงานฉบับนี้
3. บริษทั จัดทํานโยบายเปนลายลักษณอกั ษรและกําหนดกระบวนการปฏิบตั งิ านสําหรับหนาทีต่ า งๆ ในบริษทั รวมถึงจัดปฐมนิเทศและฝก
อบรมใหกับพนักงานเพื่อกอใหเกิดความเขาใจรวมกันอันจะนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
4. บริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลในการใหขอ มูลทีเ่ ปนปจจุบนั แมนยํา เพียงพอและตรงตาม
กําหนดเวลา สําหรับคณะกรรมการและผูบริหารใชตัดสินใจ บริษัทจึงจัดใหมีระบบบัญชีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน เพื่อชวยงานของคณะ
กรรมการในการสอบทานและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ใหมกี ารกํากับดูแลทีด่ ี ตามแนวทางของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษัทใหมีความโปรงใส เชื่อถือไดและ
ถูกตองตามหลักการและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนกํากับดูแลบริษัทใหระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและคาตอบแทนของผู
สอบบัญชีเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในการนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีรวมถึง
เสนอคณะกรรมการเพือ่ แตงตัง้ และกําหนดคาตอบแทนผูต รวจสอบภายใน ตลอดปทผี่ า นมาคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยาง
อิสระไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูลขาวสาร ตลอดจนไดรับความรวมมืออยางดี ทั้งจากผูบริหาร และพนักงานที่เกี่ยวของ
ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรว มประชุมกับผูส อบบัญชี ผูต รวจสอบภายใน และฝายบริหารของบริษทั รวม 4 ครัง้ เพือ่
พิจารณาและใหความเห็นชอบตองบการเงินสําหรับปสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และขอมูลทางการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสาม
เดือน หกเดือน และเกาเดือน สําหรับป 2558 รวมทัง้ รายงานการเงินทีเ่ กีย่ วของ นอกจากนี้ ยังไดพจิ ารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบประจํา
ป รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ กับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหมั่นใจวาบริษัท
มีระบบการตรวจสอบการกํากับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในที่ดี โดยการประชุมทุกครั้งมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมอยาง
นอยเปนจํานวน 3 ใน 4 ทาน และไดมกี ารแสดงความคิดเห็นอยางเพียงพอ และไดรายงานการสอบทานในเรือ่ งดังกลาวตอทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลเปนที่เรียบรอยครบถวนแลว
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คณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นตามทีป่ รากฎในหัวขอ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ไดใหความเห็นวาบริษทั
มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ และไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองของการดําเนินงานทีเ่ ปน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณางบการเงินของบริษทั โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) รวมทัง้ รายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวของ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และใหความเห็นชอบตองบการเงินดังกลาว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไมมี –

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทไดวาจางผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด โดยมีนางสาวพิมวดี พันธุม
โกมล ทําหนาที่หัวหนางานผูตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเปนผูมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในใน
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม ที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเปนระยะเวลา 15 ป เคยเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
บริษัท จึงเห็นวามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของหัวหนางาน
ตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
- ไมมี –
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รายการระหว่างกัน
รายการระหวางกัน หมายถึง รายการกับบุคคลหรือกิจการทีอ่ ยูภ ายใตการควบคุมของบริษทั และบริษทั ยอย หรือสามารถควบคุม
บริษทั และบริษทั ยอย ทัง้ ทางตรงและทางออม หรือมีอทิ ธิพลอยางเปนสาระสําคัญในการตัดสินใจดานการเงินหรือการดําเนินงานของบริษทั
และบริษัทยอย
ในป 2558 บริษทั มีรายการระหวางกันตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 เรือ่ งรายการกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
บริษทั ปฏิบตั ติ ามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการ
ปฏิบตั ติ ามขอกําหนดเกีย่ วกับการเปดเผยขอมูลในการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมถึงการไดมาหรือจําหนายไปของรายการที่สําคัญของ
บริษัทและบริษัทยอย ตลอดจนมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการ
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรม / สัมมนา

: นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
: ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: อายุ 60 ปี
: ไทย
: ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม
Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Director Certification Program (DCP 88/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: ไม่มี
: วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ครั้งแรก
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ
: 11 ปี
การดํารงตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : 2556 - ปัจจุบัน
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทําให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประสบการณ์การทํางาน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ล็อกซเลย์ ไวร์เลส
: 2545 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส
บจ. เอฟเอ็นเอเชีย แอดไวซอรี่
: ไม่มี

: 2554–มี.ค. 2557 รองประธานกรรมการ
บมจ. โอเชียนกลาส
2552–2554
ประธานกรรมการ
บจ. สยามประกันชีวิต
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ : ไม่มี
เวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
: ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร
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ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการผู้จัดการ
58 ปี
ไทย
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
University of Southern California สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
Queen’s University Ontario แคนาดา
การอบรม / สัมมนา
: Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)
Director Certification Program (DCP 27/2003)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: 9.7312 (นับรวมคู่สมรส)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง : วันที่ 13 สิงหาคม 2536
แรก
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ
: 23 ปี
การดํารงตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ : 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น
: 2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทําให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: 2543 – มี.ค. 2557 ประธานกรรมการ
ประสบการณ์การทํางาน
2550 – 2552
กรรมการผู้จัดการ
บมจ. โอเชียนกลาส
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ : ไม่มี
เวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
: ญาติกรรมการ
กรรมการและผู้บริหาร

2

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

:
:
:
:
:
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ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
อายุ

: นายวรกานต์ ชูโต
: กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
: 62 ปี

: ไทย
: ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม / สัมมนา
: Director Certification Program (DCP 99/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 27 กุมภาพันธ์ 2550
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ
: 9 ปี
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น
: ไม่มี
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยว : ไม่มี
เนื่องกับธุรกิจที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
: 2554 - 2555
ที่ปรึกษา กลุ่มเอสซีจี เคมีคอล
ประสบการณ์การทํางาน
2552 - 2554
กรรมการผู้จัดการ
บจ. เอสซีจีเอ็กซพีเรียนซ์
2550 - 2551
ผู้อํานวยการสํานักงานผู้จัดการใหญ่ธุรกิจจัด จําหน่าย
บจ. เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา : ไม่มี
10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
: ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
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ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรม / สัมมนา

: ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
: กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
: อายุ 55 ปี
: ไทย
: ปริญญาเอก สาขาการจัดการ
ปริญญาโท สาขาการจัดการ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
: Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)
Audit Committee Program (ACP 19/2007)
Director Certification Program (DCP 88/2007)
Director Accreditation Program (DAP 52/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: ไม่มี
วันที่ 19 เมษายน 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
แรก
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ
: 11 ปี
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2552 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประสบการณ์การทํางาน
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ
เวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

: 2541 - ปัจจุบัน

กรรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการนโยบายและกลยุทธ์
บมจ.ไทยประกันภัย
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.อีสเทอร์นสตาร์ เรียลเอสเตท
กรรมการผู้จัดการ
บจ. เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์

: ไม่มี
: กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเงินทุน ศรีธนา จํากัด (มหาชน)
: ไม่มี
: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรม / สัมมนา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
แรก
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประสบการณ์การทํางาน
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ
เวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
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: ดร. ธัชพล โปษยานนท์
: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
: 50 ปี
: ไทย
: ปริญญาเอก สาขา Engineering Management
ปริญญาโท สาขา Engineering Management
University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขา Industrial Management Central
Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Director Certification Program (DCP120/2009)
Director Accreditation Program (DAP 68/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี
: 22 กุมภาพันธ์ 2548
: 11 ปี
: ไม่มี
: 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ
บจ. ซิสโก้ ซีสเต็มส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

: ไม่มี
: 2547 - 2550
: ไม่มี
: ไม่มี

ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บจ.ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย)

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรม / สัมมนา

: นายชัยประนิน วิสุทธิผล
: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
: 56 ปี
: ไทย
: ปริญญาโท Advertising
School of the Art Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Director Certification Program (DCP 88/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: ไม่มี
: 23 มกราคม 2550

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
แรก
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ
: 9 ปี
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น
: 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
บมจ. อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ
2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บจ. ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย)
2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บจ. พธู (1969)
2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บจ. ปาทุกา
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
: ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประสบการณ์การทํางาน
: ไม่มี
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ
: ไม่มี
เวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
: ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร
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ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรม / สัมมนา

:
:
:
:
:

นายแมทธิว กิจโอธาน
กรรมการอิสระ
50 ปี
ไทย
ปริญญาโท สาขาการจัดการ,
Imperial College University of London อังกฤษ
ปริญญาตรี สาขา Commerce,
University of Toronto แคนาดา
: Director Certification Program (DCP 95/2007)
Director Accreditation Program (DAP 57/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 19)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
: ไม่มี
: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
แรก
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ
: 9 ปี
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ
บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. บีอีซี เวิลด์
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น
: 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
: ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประสบการณ์การทํางาน
: 2556 – 2558
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป
2553 – 2556
กรรมการผู้จัดการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2552 – 2556
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
2549 – 2552
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจ
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ
: ไม่มี
เวลา 10 ปีที่ผ่านมา
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ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรม / สัมมนา

: นายนภัทร อัสสกุล
: กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: 40 ปี
: ไทย
: การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
Babson College สหรัฐอเมริกา
: CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Director Certification Program (DCP 31/2003)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
0.44
: 10 มิถุนายน 2545

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้ง
แรก
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ
: 14 ปี
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น
: 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
บจ. แฮนส์ เมเนจเมนท์
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจ. อาร์ เอ็ม ไอ
2547 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บจ. สยาม เอสเตท
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
: ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประสบการณ์การทํางาน
: เศรษฐกร กระทรวงการคลัง
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ
: ไม่มี
เวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
: ญาติกรรมการ
กรรมการและผู้บริหาร
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ผู้บริหาร
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
อายุ
การศึกษา

การอบรม

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้
บริหารครั้งแรก
ประสบการณ์การทํางาน

การดํารงตําแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่
อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

:
:
:
:

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
รองกรรมการผู้จัดการ การขายและการตลาด
45 ปี
Masters of Management (MIM)
University of Denver สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Director Certification Program (DCP 2014/2015)
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Aptitude & Intelligence Assement Dermatoglyphics Analysia/Test
Coaching,Active Lestening,Giving & Receiving Feedback Workshop # 2
: 1 กุมภาพันธ์ 2557
: 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (อินเดีย)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซียงไฮ้)
2557 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ การขายและการตลาด
บมจ. โอเชียนกลาส
2556 – 2557
Country Manager – ประเทศไทย ลาว
2552 – 2556 Country Manager – ประเทศเวียดนาม
บจ. เอส ซี ยอห์นสัน แอนด์ ซัน
: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี

: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
อายุ

: นางสาวจริยา แสงไชยญา
: ผู้อํานวยการบริหารการผลิต
: 49 ปี

การศึกษา

: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Colorado State University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมแก้วและกระจก
สภาอุตสาหกรรม
โครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน
ปตท.
ความเป็นผู้นําในระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
สภาอุตสาหกรรม
: 16 สิงหาคม 2556

การอบรม

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้
บริหารครั้งแรก
ประสบการณ์การทํางาน

: 2556 - ปัจจุบัน
2555 - 2556
2547 - 2554

การดํารงตําแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่
อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ผู้อํานวยการบริหารการผลิต
บมจ. โอเชียนกลาส
ผู้อํานวยการฝ่ายปฎิบัติการ
บมจ.อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพ
บมจ.อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย

: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี

: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
อายุ
การศึกษา

การอบรม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้
บริหารครั้งแรก
ประสบการณ์การทํางาน

การดํารงตําแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่
อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

:
:
:
:

นางจันตนา ศรีสมานไมตรี
ผู้อํานวยการบริหารบัญชีการเงิน
57
ปริญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ไม่มี
: 1 พฤศจิกายน 2558
: 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซียงไฮ้)
ผู้อํานวยการบริหารบัญชีการเงิน
บมจ. โอเชียนกลาส
: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี

: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี

นางจันตนา ศรีสมานไมตรี ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการบริหารบัญชีการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 แทนนางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล
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ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
อายุ
การศึกษา

การอบรม

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้
บริหารครั้งแรก
ประสบการณ์การทํางาน

การดํารงตําแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่
อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

:
:
:
:

นายรวิศ อิงคณิสร
ผู้อํานวยการบริหารซัพพลายเชน
43 ปี
ปริญญาโท สาขาอุตสาหการ
Columbia University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากําลัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: Aptitude & Intelligence Assement Dermatoglyphics Analysia/Test
Coaching,Active Lestening,Giving & Receiving Feedback Workshop # 1
Leadership Development Peogram “Coaching Clinic workshop”
: 1 กรกฎาคม 2554
: 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (อินเดีย)
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซียงไฮ้)
2554 – ปัจจุบัน ผู้อํานวยการบริหารซัพพลายเชน
บมจ. โอเชียนกลาส
2553 – 2554
ผู้ช่วยผู้อํานวยการบริหารซัพพลายเชน
บมจ. โอเชียนกลาส
: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี

: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี
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ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
อายุ

: นางญาดา แอนดาริส
: ผู้อํานวยการบริหารทรัพยากรบุคคล
: 50 ปี

การศึกษา

: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Coaching,Active Lestening,Giving & Receiving Feedback Workshop # 1
Collective Bargaining for Successful Laber Relation Master Class 2013
Leadership Development Peogram “Coaching Clinic Workshop”
: 1 สิงหาคม 2555

การอบรม

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้
บริหารครั้งแรก
ประสบการณ์การทํางาน

: 2555 - ปัจจุบัน
2550 – 2555

การดํารงตําแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่
อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี

: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี
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ผู้อํานวยการบริหารทรัพยากรบุคคล
บมจ.โอเชียนกลาส
Human Resources Business Partner Director, Supply Chain
บจ. ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์

เลขานุการบริษัท
นางรักดี ภักดีชุมพล
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :
การศึกษา
:
อบรม

:

ประสบการณ์

:

ไม่มี
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชาการกํากับดูแลกิจการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กําลังศึกษา)
Company Secretary Program (CSP 55/2014)
Effective Minutes Taking (EMT 31/2015)
Company Reporting Program (CRP 8/2015)
Board Reporting Program (BRP 17/2015)
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน
และดานบริหารองคกร จํานวน 4 ทาน ไดแก
1.
นายวรกานต
ชูโต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.
นายชัชวิน
เจริญรัชตภาคย กรรมการตรวจสอบ
3.
นายธัชพล
โปษยานนท
กรรมการตรวจสอบ
4.
นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางรักดี ภักดีชุมพล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทกําหนด สอดคลองกับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและเสนอคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในรอบป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
สรุปสาระสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ไดดังนี้
1. พิจารณางบการเงินสําหรับปสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ไดรบั การตรวจสอบจากผูส อบบัญชี และขอมูลทางการ
เงินระหวางกาล สําหรับงวดสามเดือน หกเดือน และเกาเดือน สําหรับป 2558 ซึง่ ไดรบั การสอบทานจากผูส อบบัญชี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบตองบการเงินและขอมูลทางการเงินดังกลาว
2. รวมประชุมกับผูต รวจสอบภายในและผูบ ริหารทีเ่ กีย่ วของเพือ่ พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบริษทั เพือ่ ใหมนั่ ใจ
วาการตรวจสอบภายในของบริษัทมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสําคัญครบถวน และสามารถบริหารความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. กํากับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามแผนงานทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ละประเมินผลการตรวจสอบรวมกับผู
ตรวจสอบภายใน รวมถึงประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และไดเสนอแนะ
ใหฝา ยบริหารดําเนินการปรับปรุงแกไข พรอมทัง้ ไดสนับสนุนใหมรี ะบบการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยในรอบ
ป 2558 มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 4 กระบวนการ ไดแก
ก. การจัดซื้อและบริหารสินค้าคงเหลือ
ข. การจัดการด้านกฎระเบียบ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ค.การซ่อมบํารุงและจัดการสินทรัพย์ถาวร
ง.การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพบวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ และไม
พบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองของการดําเนินงานที่เปนสาระสําคัญ
4. สอบทานและประเมินรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการ
ซือ้ ขายสินคากับบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันเปนไปตามเงือ่ นไขธุรกิจปกติเชนเดียวกับรายการซือ้ ขายกับกิจการอืน่ ทีไ่ มเกีย่ วของ
กันหรือเปนไปตามราคาตลาด และคาบริการที่มีกับบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในป 2558 นายวรกานต ชูโต นายชัชวิน เจริญรัชตภาคย เขารวมประชุม จํานวน 4 ครัง้ นาย
ชัยประนิน วิสุทธิผล เขารวมประชุม 3 ครั้ง และนายธัชพล โปษยานนท เขารวมประชุม 2 ครั้ง
ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณางบการเงิน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งไดรับการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบตองบการเงินดังกลาว
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาคุณสมบัตขิ องผูส อบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชือ่ ถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
และปริมาณงานตรวจสอบของผูส อบบัญชี รวมถึงประสบการณ ความเปนอิสระ และคุณสมบัตขิ องผูส อบบัญชีตามระเบียบขอบังคับของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบใหเสนอตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือนางสาววราภรณ วรธิติกุล
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4474 หรือ นายวิเชียร กิง่ มนตรี ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3977 ในนามบริษทั ไพรซวอเตอรเฮาสคเู ปอรส
เอบีเอเอส จํากัด เปนผูส อบบัญชีของบริษทั โดยใหคนใดคนหนึง่ เปนผูท าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษทั สําหรับ
ป 2559 และในกรณีทผี่ สู อบบัญชีรบั อนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบตั งิ านได ใหบริษทั ไพรซวอเตอรเฮาสคเู ปอรส เอบีเอเอส จํากัด
จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได

นายวรกานต ชูโต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
19 กุมภาพันธ 2559
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ประกอบ
ดวยกรรมการบริษัทจํานวน 3 ทาน ไดแก
1.
นายชั ช วิ น
เจริ ญ รั ช ต ภ าคย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน
2.
นายจั ก รี
ฉั น ท เ รื อ งวณิ ช ย กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน
3.
นายนภั ท ร
อั ส สกุ ล กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน
โดยมี นางญาดา แอนดาริ ส เป น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการสรรหาฯ มี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการช ว ยให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให
(ก) บริ ษ ั ท มี ข นาดของคณะกรรมการบริ ษ ั ท ที ่ เ หมาะสม และประกอบไปด้ ว ยกรรมการที ่ ม ี ค ุ ณ วุ ฒ ิ ห ลาก
หลายเพี ย งพอ เพื ่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ั ท สามารถปฏิ บ ั ต ิ ง านในหน้ า ที ่ และความรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
(ข) บริ ษ ั ท มี น โยบายการกํ า หนดค่ า ตอบแทน รวมถึ ง มี แ นวทางปฏิ บ ั ต ิ ใ นการจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการ
กรรมการชุ ด ย่ อ ย และกรรมการผู ้ จ ั ด การ ที ่ เ ป็ น ธรรมและเหมาะสม สามารถสร้ า งแรงจู ง ใจและรั ก ษา
บุ ค คลดั ง กล่ า วที ่ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ ท ี ่ ต ้ อ งการให้ ค งอยู ่ แ ละปฏิ บ ั ต ิ ง านเพื ่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ก ั บ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น
ในป 2558 คณะกรรมการสรรหาฯ ได จั ด การประชุ ม รวมทั้ ง สิ้ น 4 ครั้ ง ซึ่ ง กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน
ทุ ก ท า นได เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ครั้ ง และเลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาฯ ได เ ข า ร ว มประชุ ม 3 ออกจาก 4 ครั้ ง ผลการปฏิ บั ติ
งานของคณะกรรมการสรรหาฯ พอสรุ ป ได ดั ง นี้
1. ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2558 กรรมการบริษทั ทีค่ รบวาระตองออกจากตําแหนงตามขอบังคับของบริษทั มีจาํ นวน
3 ทาน ไดแก นายชัชวิน เจริญรัชตภาคย นายนภัทร อัสสกุล และนายธัชพล โปษยานนท เนือ่ งจากกรรมการ 2 ออกจาก 3 ทาน
ขางตน เปนเสียงสวนใหญของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูทําหนาที่แทนคณะกรรมการ
สรรหาฯ ในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบและเปนผูปฏิบัติหนาที่เสนอรายชื่อดังกลาว
2. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาคาตอบแทน และหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และของกรรมการของบริษัท
ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดเสนอใหปรับเพิม่ คาตอบแทนรายเดือนของกรรมการ กรรมการตรวจ
สอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พรอมทัง้ เสนอใหจา ยโบนัสใหกบั คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ขอเสนอดังกลาว
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดทาํ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปของกรรมการผูจ ดั การ และไดทาํ ขอเสนอเกีย่ วกับเงินเดือน
และโบนัสของกรรมการผูจัดการเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติขอเสนอดังกลาว
4. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเสนอ และคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติใหคงไวดวยหลักการจายโบนัสใหกับกรรมการผูจัดการ
ตามหลักการเดิม
5. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดชวยจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมี
การพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน
ตลอดชวงป 2558 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการทราบ และไดรับขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนจากคณะกรรมการ

(นายชัชวิน เจริญรัชตภาคย)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
2 กุมภาพันธ 2559
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และสารสนเทศที่ปรากฏเปน
รายงานประจําป 2558 งบการเงินดังกลาวไดจัดทําโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัท
มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบดวยคณะกรรมการอิสระเพือ่ กํากับดูแลงบการเงินและประเมิน
ระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีความมั่นใจไดวาสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จ
จริงอันเปนสาระสําคัญ และทันเวลา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ไดแสดงไวใน
รายงานประจําปนแี้ ลว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษทั อยูใ นระดับทีน่ า พอใจ สามารถสรางความเชือ่ มัน่ ตอความนา
เชือ่ ถือไดของงบการเงินของบริษทั โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และไดแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานถูกตองในสาระสําคัญแลว

(นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย)
ประธานกรรมการ
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บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(Footnotes)
1. ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
2. นางจันตนา ศรีสมานไมตรี ดํารงตําแหนงผูอํานวยการบริหารบัญชีการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 แทนนางสาวลลิตภัทร วาณิชยเสริมกุล
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ของเฉพาะบริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถ อื หุน รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของผูถ อื หุน เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สําหรับ
ปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ ริหารเปนผูร บั ผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานีโ้ ดยถูกตองตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูร บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบตั งิ านตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ กําหนดใหขา พเจาปฏิบตั ติ ามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่
ใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูล
ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น สาระสํ า คั ญ ของงบการเงิ น ไม ว  า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข อ ผิ ด พลาด ในการประเมิ น ความเสี่ ย งดั ง
กลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ
เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ แต ไ ม ใ ช เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการแสดงความเห็ น ต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
การควบคุ ม ภายในของกิ จ การ การตรวจสอบรวมถึ ง การประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู  บ ริ ห ารใช แ ละ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความเห็น
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของ
บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2558 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สําหรับปสนิ้ สุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
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บริษษัทัทโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริ
โอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

หมายเหตุ

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

117 184

94 285

112 816

91 050

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

8

240 392

235 989

263 097

251 820

สิ นค้าคงเหลือ, สุ ทธิ

9

1 050 719

988 345

1 041 131

978 649

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ

56 191

63 890

56 191

63 890

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5 408

4 578

5 052

4 541

1 469 894

1 387 087

1 478 287

1 389 950

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10

-

-

5 900

5 900

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์, สุ ทธิ

11

1 699 146

1 744 865

1 698 942

1 744 526

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน, สุ ทธิ

12

16 770

19 971

16 706

19 847

5 213

4 624

4 281

3 466

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

1 721 129

1 769 460

1 725 829

1 773 739

รวมสิ นทรัพย์

3 191 023

3 156 547

3 204 116

3 163 689

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 53 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษษัทัทโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริ
โอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

13
14

268 761
280 385

215 896
299 254

268 761
279 726

215 896
298 611

13

146 000
4 317

160 000
3 478

146 000
3 940

160 000
3 466

699 463

678 628

698 427

677 973

626 000
111 601
87 881

772 000
69 002
87 201

626 000
111 601
87 881

772 000
69 002
87 201

825 482

928 203

825 482

928 203

1 524 945

1 606 831

1 523 909

1 606 176

500 000

500 000

500 000

500 000

213 307
302 807

213 307
302 807

213 307
302 807

213 307
302 807

50 000
740 958
359 006

50 000
630 993
352 609

50 000
755 334
358 759

50 000
638 971
352 428

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1 666 078

1 549 716

1 680 207

1 557 513

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3 191 023

3 156 547

3 204 116

3 163 689

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี, สุ ทธิ
สํารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

13
15
16

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จํานวน 50,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ จํานวน 21,330,715 หุน้
มูลค่าที่ได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

62

17
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บริษษัทัทโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริ
โอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกํ
าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

1 987 905
(4 731)
3 787

2 077 360
3 692
9 514

1 983 387
(5 624)
3 782

2 067 570
5 557
9 507

1 986 961

2 090 566

1 981 545

2 082 634

1 139 290
347 887
117 028
166 305
42 004

1 339 461
350 558
102 814
185 282
50 372

1 136 062
341 405
114 924
166 305
42 004

1 332 019
345 080
101 398
185 282
50 372

18

1 812 514

2 028 487

1 800 700

2 014 151

19

174 447
(41 018)

62 079
(15 058)

180 845
(41 018)

68 483
(15 058)

133 429

47 021

139 827

53 425

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากกงาน, สุ ทธิจากภาษี
ผลกําไรจากการตีราคาที่ดินใหม่, สุ ทธิจากภาษี
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ

6 331
-

79 462

6 331
-

79 462

66

604

-

-

กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี , สุ ทธิจากภาษี

6 397

80 066

6 331

79 462

139 826

127 087

146 158

132 887

6,26

2,20

6,56

2,50

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้อื่น

6

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

20
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พันบาท

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 53 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

213 307

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

-

213 307

-

302 807

-

-

302 807

-

302 807

มูลค่ าหุ้น

และชําระแล้ ว

213 307

ส่ วนเกิน

ทุนทีอ่ อก

เงินปันผล (หมายเหตุ 24)

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

50 000

-

-

50 000

-

50 000

พันบาท

ตามกฎหมาย

ทุนสํ ารอง

740 958

133 429

(23 464)

630 993

47 021

583 972

พันบาท

ยังไม่ ได้ จัดสรร

กําไรสะสม
จัดสรรเป็ น

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงการเปลยี
่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริษษัทัทโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริ
โอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

64

352 428

-

-

352 428

79 462

272 966

พันบาท

การตีราคาทีด่ นิ

ส่ วนเกินทุนจาก

งบการเงินรวม

6 331

6 331

-

-

-

-

พันบาท

ออกจากงาน

ผลประโยชน์ หลัง

ของภาระผูกพัน

การวัดมูลค่ าใหม่

247

66

-

181

604

(423)

พันบาท

งบการเงิน

การแปลงค่ า

องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

359 006

6 397

-

352 609

80 066

272 543

พันบาท

ของผู้ถือหุ้น

อืน่ ของส่ วน

รวมองค์ ประกอบ

1 666 078

139 826

(23 464)

1 549 716

127 087

1 422 629

พันบาท

ผู้ถือหุ้น

รวมส่ วนของ

213 307

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 53 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

302 807

302 807

-

213 307

302 807

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
พันบาท

213 307

ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว
พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี
เงินปั นผล (หมายเหตุ 24)
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงการเปลยี
่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
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50 000

-

50 000

-

50 000

755 334

(23 464)
139 827

638 971

53 425

585 546

352 428

-

352 428

79 462

272 966

6 331

6 331

-

-

-

358 759

6 331

352 428

79 462

272 966

งบการเงินเฉพาะบริษัท
กําไรสะสม
องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
การวัดมูลค่ าใหม่
จัดสรรเป็ น
ของภาระผูกพัน รวมองค์ ประกอบ
ทุนสํ ารอง
ส่ วนเกินทุนจาก ผลประโยชน์ หลัง
อืน่ ของส่ วน
ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จดั สรร
การตีราคาที่ดนิ
ออกจากงาน
ของผู้ถือหุ้น
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

1 680 207

(23 464)
146 158

1 557 513

132 887

1 424 626

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
พันบาท

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเผือ่ (กลับรายการ)สิ นค้าเคลื่อนไหวช้า
และล้าสมัย
ตัดจําหน่ายสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการจําหน่ายและ
ตัดจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง

9
11, 12

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

174 447

62 079

180 845

68 483

8 637
170 440

(35 681)
4 898
183 928

8 637
170 157

(35 681)
4 898
183 491

6 119

1 396

6 112

1 396

(40)

(560)

(40)

(560)

9 422

(5 159)

9 422

(5 159)

1 527
11 899
(261)
42 004

12 580
(582)
50 372

1 527
11 899
(257)
42 004

12 580
(576)
50 372

(4 340)
(71 011)
7 699
(830)
(589)
(22 001)
838
(3 307)

(28 584)
118 488
(42 922)
15
147
(32 312)
1 024
(8 743)

(11 214)
(71 119)
7 699
(511)
(815)
(22 017)
474
(3 307)

(30 823)
113 929
(42 922)
(618)
(26)
(29 095)
1 021
(8 743)

330 653

280 384

329 496

281 967

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ที่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าใช้จ่ายสํารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
การเปลีย่ นแปลงของสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมลู ค่าเพิ่มค้างรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายสํารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

16

16

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 53 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษษัทัทโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริ
โอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ) นสด (ต่อ)
งบกระแสเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

10
12

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปกิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

239
(124 869)
(319)
213

1 025
(31 350)
(1 518)
236

234
(124 805)
(319)
213

1 019
(264)
(31 285)
(1 324)
236

(124 736)

(31 607)

(124 677)

(31 618)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ จากเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินปั นผลจ่าย

(41 505)

(52 200)

(41 505)

(52 200)

41 916
(160 000)
(23 464)

(286 226)
(68 200)
-

41 916
(160 000)
(23 464)

(286 226)
(68 200)
-

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(183 053)

(406 626)

(183 053)

(406 626)

35

604

-

-

22 899
94 285

(157 245)
251 530

21 766
91 050

(156 277)
247 327

117 184

94 285

112 816

91 050

6 525

3 892

6 525

3 892

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

7

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
กิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 53 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั โอเชี ยนกลาส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2536 โดยดํา เนิ น ธุ รกิ จหลักเกี่ ย วกับ การผลิ ต และจํา หน่ า ยภาชนะเครื่ อ งแก้ว
สําหรับใช้บนโต๊ะอาหาร โดยมีสาํ นักงานขายและบริ หารและโรงงานผลิตอยูท่ ี่
สํานักงาน

: เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 34 ถนนสุ ขมุ วิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110
โรงงานผลิต : เลขที่ 365-365/1 หมู่ 4 นิ คมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซี่ ยงไฮ้) จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ ้นทั้งหมด จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศจีน เมื่อวันที่
10 กันยายน พ.ศ. 2549 บริ ษทั มีกาํ หนดระยะเวลา 20 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อดําเนิ น
กิจกรรมทางการตลาดในประเทศจีน
บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง อินเดีย จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 99 จัดตั้งขึ้นในประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อดําเนิ นกิ จกรรมทางการตลาดในประเทศอินเดี ย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
บริ ษทั ได้โอนเงินทุนจํานวน 499,990 อินเดียรู ปี เพื่อใช้เป็ นเงินทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ย่อยแห่งนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท ได้จ ัด ทํา ขึ้ น ตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นการตีราคาที่ดินซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน (ต่อ)
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
และการใช้ดุ ลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทําขึ้ นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี ของกลุ่ มบริ ษ ทั ไปถื อปฎิ บ ัติ
และต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารหรื อความซับซ้อนหรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สําคัญ
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มี
เนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
11
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
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เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20

เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ องการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิต
สําหรับเหมืองผิวดิน

กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วข้า งต้น ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินที่นาํ เสนอ ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญได้แก่ การเพิ่มเติมข้อกําหนดให้กิจการจัดกลุ่ม
รายการที่แสดงอยูใ่ น “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น” โดยใช้เกณฑ์วา่ รายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลังได้หรื อไม่ มาตรฐานที่ปรับปรุ งนี้ไม่ได้ระบุวา่ รายการใดจะแสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
แต่ให้อา้ งอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ประเภทรายการใหม่ในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จให้สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับนี้แล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ ง และลดความซํ้าซ้อนของคํานิยามของมูลค่ายุติธรรม
โดยการกํา หนดนิ ยามและแหล่ ง ข้อ มู ล ในการวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรม และการเปิ ดเผยข้อ มู ล สํา หรั บ ใช้ใ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
13
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และที่มีการปรับปรุ ง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั
ยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
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เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม

14

บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และที่มีการปรับปรุ ง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั
ยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สัญญาประกัน
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษ
ัท ัท
โอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และที่มีการปรับปรุ ง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั
ยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุ ง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21

เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
เรื่ อง เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

กลุ่ มบริ ษทั จะปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวข้างต้น ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินแล้วว่ามาตรฐานการายงานทางการเงินเหล่านี้ จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินที่นาํ เสนอ
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(1)

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ(ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริ ษทั ควบคุม กลุ่มบริ ษทั ควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริ ษทั มี
การเปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทําให้เกิดผล
กระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํ นาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ใน
งบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อย
มารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี การรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซ้ื อ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สําหรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้องวัด
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู้ ้ือโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื้ อและส่ วนได้
เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และ
หนี้ สิ นและหนี้ สิ นที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นในการรวมธุ รกิ จด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรม ณ วันที่ ซ้ื อ ในการรวมธุ รกิ จแต่ ละครั้ ง
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที่
ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือ
ในการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการสําเร็ จจากการทยอยซื้อ ผูซ้ ้ือต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ผซู้ ้ือถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื้ อก่อนหน้าการ
รวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือและรับรู้ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่น้ นั ในกําไร
หรื อขาดทุน
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายโดยกลุ่มบริ ษทั รับรู้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ ภายหลังวันที่ซ้ื อซึ่ งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินให้รับรู้ ผลกําไร
ขาดทุนที่เกิดขึ้นในกําไรหรื อขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่ งจัดประเภท
เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บนั ทึกการจ่ายชําระในภายหลังไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กรณี ที่มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจ
ของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของผูถ้ ูกซื้อที่ผซู้ ้ือถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ณ วันที่ซ้ื อ
ของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา ผูซ้ ้ือต้องรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู้ ้ื อถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยเนื่ องจากมี
การต่อรองราคาซื้อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่าง
กลุ่มบริ ษทั นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับ
เพื่อสะท้อนการเปลี่ ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่ เกิ ดขึ้นจากสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่ วนแบ่ ง
ต้นทุนทางตรง
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
(2)

รายการและส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่ นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มบริ ษทั
สําหรับการซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
สุ ทธิของหุน้ ที่ซ้ือมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และกําไรหรื อขาดทุนจากการขายในส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้

2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
(ก)

สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที่ รวมในงบการเงิ นของแต่ ละบริ ษทั ในกลุ่ มบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงิ นของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจหลักที่บริ ษทั ดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาทซึ่ งเป็ น
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั

(ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการหรื อวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อ
จ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิ ดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้รายการกําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้
กําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของ
กําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย
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ยนกลาส
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บริษษัท ัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ (ต่อ)
(ค)

กลุ่มบริ ษทั
การแปลงค่าผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟ้ อรุ นแรง) ซึ่ งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ น
สกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินดังนี้
 สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของแต่ละ
งบแสดงฐานะการเงินนั้น
 รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินของ
หน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด

2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะบริ ษ ทั เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ น สดรวมถึ ง เงิ น สดในมื อ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจาก
วันที่ได้มา

2.6

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้ารับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่เหลืออยูห่ ักด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยถือ
เป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ

2.7

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนของการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น
ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่ อนไข ส่ วนลดจากการรับประกันสิ นค้า หรื อส่ วนลด
การนําบัตรส่ วนลดไปขึ้นเป็ นเงินสด (rebate) ต้นทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าออกแบบ
ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่ นทางตรง และค่าโสหุ ้ยในการผลิตซึ่ งปั นส่ วนตามเกณฑ์การดําเนิ นงานตามปกติ
แต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ มื มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ น
เพื่อให้สินค้านั้นสําเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริ ษทั บันทึ กบัญชี ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่ า ล้าสมัย
หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาํ เป็ น
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.8

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
ที่ ดิ น แสดงด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมตามราคาประเมิ น ซึ่ ง ผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระภายนอกได้ป ระมาณการไว้แ ละจะทบทวน
การประเมินทุกๆ 3 ปี อาคารและอุปกรณ์อื่นทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวม
ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อรับรู้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่ าเชื่ อถื อ มู ลค่ าตามบัญชี ของชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สําหรั บค่ าซ่ อมแซมและบํารุ งรั กษาอื่ นๆ
บริ ษทั จะรับรู้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
การตีราคาที่ดินใหม่ทาํ ให้มูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและแสดงอยูใ่ นส่ วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสิ นทรั พย์ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และหากมูลค่าของส่ วนที่ เคยมีการตีราคาเพิ่มนั้นลดลงกิ จการต้องนําส่ วนที่ลดลง
จากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และลดส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ขา้ งต้นที่อยูใ่ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ลดลงตามไปด้วย ส่ วนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังกําไรหรื อขาดทุน
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนของสิ นทรัพย์
แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักร อุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 และ 20 ปี
5 ถึง 25 ปี
5 ปี
5 ปี

ทุกสิ้ นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ให้
เหมาะสม
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.10)
ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับ
จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู้บญั ชีผลกําไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิในกําไรหรื อขาดทุน
ในการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่มีการตีราคาใหม่ ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์จะโอนไปยังกําไรสะสม
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2.9

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนที่ ใช้ในการบํารุ งรั กษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บนั ทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ งกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแล
จะรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อเป็ นไปตามข้อกําหนดทุกข้อดังนี้






มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทําสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนให้เสร็ จสมบูรณ์เพื่อนํามาใช้ประโยชน์หรื อขายได้
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะทําสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนให้เสร็ จสมบูรณ์และนํามาใช้ประโยชน์หรื อขาย
กิจการมีความสามารถที่จะนําสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นมาใช้ประโยชน์หรื อขาย
สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิ ค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะนํามาใช้เพื่อทําให้การ
พัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนําสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนมาใช้ประโยชน์หรื อนํามาขายได้
 กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้
อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทาํ งานในทีมพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจํานวนเงินที่เหมาะสม

ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้จะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้านี้รับรู้เป็ น
ค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
ต้นทุ นในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ ะรั บ รู้ เป็ นสิ น ทรั พย์และตัดจําหน่ ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ 5 และ 15 ปี
2.10 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิ ยม) ซึ่ งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ น
ประจําทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้วา่ ราคาตามบัญชี
อาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึ งจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเที ยบกับมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์
ที่ ไม่ ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิ นนอกเหนื อจากค่าความนิ ยมซึ่ งรั บรู้ รายการขาดทุ นจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิ น
ความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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2.11 สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื่อ เช่ าสิ นทรั พ ย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่ าเป็ นผูร้ ั บ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญาเช่านั้นถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจาก
ผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็ น
สัญญาเช่ า การเงิ น ซึ่ งจะบันทึ กเป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุ นด้วยมูล ค่า ยุติ ธรรมของสิ นทรั พ ย์ที่ เช่ าหรื อ มูล ค่า ปั จ จุ บ ันสุ ทธิ ของ
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สิน
คงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่
สําหรับยอดคงเหลือของหนี้ สินที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
2.12 เงินกู้ยมื
เงินกูย้ มื รับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น เงินกูย้ มื วัดมูลค่า
ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทํา
รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น ) เมื่ อ เที ย บกับ มู ล ค่ า ที่ จ่ า ยคื น เพื่ อ ชํา ระหนี้ นั้น จะรั บ รู้ ใ นงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ตลอดช่ ว งเวลา
การกูย้ มื
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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2.13 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่ รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู้ โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น้ ี
ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องดําเนินงานอยูแ่ ละเกิดรายได้เพื่อเสี ยภาษี
ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวดๆ โดยคํานึงถึงสถานการณ์ที่สามารถนํากฎหมายภาษีอากร
ไปปฏิบตั ิซ่ ึงขึ้นอยูก่ บั การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้ งั เต็มจํานวนตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้
เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่า
อัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะรับรู้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํา
จํานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.14 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
บริ ษทั มี ท้ งั โครงการสมทบเงิ นและโครงการผลประโยชน์ สําหรั บโครงการสมทบเงิ นกลุ่มบริ ษทั จะจ่ายเงิ นสมทบให้
กองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม
ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสําหรับการให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดีตและปั จจุบนั
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่ งจะกําหนดจํานวน
เงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี ที่ให้บริ การ
ตําแหน่งงาน ค่าตอบแทน และราคาทอง
หนี้ สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน
และมีวนั ครบกําหนดอายุของพันธบัตรใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชําระภาระผูกพันกองทุนผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กํา ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย เกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลง
ข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดที่เกิด
ผลประโยชน์ของพนักงานระยะยาวอื่น
บริ ษทั จัดให้มีการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานสําหรับการให้บริ การของพนักงานในระยะยาวโดยจ่ายให้แก่พนักงานที่
ทํางานกับบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 30 ปี ภาระผูกพันนี้คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้
อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกําหนด
ของพันธบัตรใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชําระภาระผูกพัน บริ ษทั บันทึกเงินผลประโยชน์พนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กํา ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย เกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลง
ข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดที่เกิด
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.15 ประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้ สิน (ไม่รวมประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน) จะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในปั จจุบนั
ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทําไว้อนั เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดี ตซึ่ งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ต้องสูญเสี ยทรัพยากรออกไป และสามารถประมาณการจํานวนที่ตอ้ งจ่ายได้
อย่างน่าเชื่อถือ
2.16 การรับรู้ รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสิ นค้าซึ่ งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริ ษทั รายได้จะ
แสดงด้วยจํานวนเงินสุ ทธิ จากเงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริ ษทั สําหรับงบการเงินรวม รายได้
จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่อผูซ้ ้ือรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
2.17 การจ่ ายเงินปันผล
เงิ น ปั น ผลที่ จ่ า ยไปยัง ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท จะรั บ รู้ ใ นด้า นหนี้ สิ น ในงบการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในรอบระยะเวลาบัญ ชี
ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
2.18 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในที่ นาํ เสนอให้ผูม้ ี อาํ นาจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน ผูม้ ี อาํ นาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึงบุคคลที่ มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฎิ บตั ิงานของ
ส่ วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ กรรมการผูจ้ ดั การ ที่ทาํ การตัดสิ นในเชิงกลยุทธ์

3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิ จ กรรมของกลุ่ ม บริ ษ ทั ย่อ มมี ค วามเสี่ ย งทางการเงิ น ที่ ห ลากหลายซึ่ งได้แ ก่ ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของ
คู่สัญญา แผนการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่ มบริ ษทั จึ งแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ ทาํ ให้เสี ยหายต่ อผลการ
ดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ กลุ่มบริ ษทั จึงใช้เครื่ องมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น
การจัดการความเสี่ ยงดําเนิ นงานโดยฝ่ ายบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปตามนโยบายที่อนุ มตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั
ฝ่ ายบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั จะชี้ประเด็น ประเมิน และป้ องกันความเสี่ ยงทางการเงินด้วยการร่ วมมือกันทํางานอย่างใกล้ชิด
กับหน่ วยปฏิบตั ิงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารเงินจะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ ยงและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อครอบคลุมความเสี่ ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงการให้สินเชื่อ และใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินในการจัดการ
ความเสี่ ยง
25
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.1 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เนื่ องจากกลุ่ มบริ ษทั ดําเนิ นงานระหว่างประเทศจึ งย่อมมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ
ซึ่งเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลักเป็ นดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา และยูโร ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เกิดขึ้นจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน และเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงาน
ต่างประเทศ
กิจการในกลุ่มบริ ษทั ใช้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศซึ่ งเกิดจากสกุลเงินซึ่ งใช้วดั ค่า ฝ่ ายการเงินของกลุ่มบริ ษทั รับผิดชอบในการป้ องกันความเสี่ ยง
ของฐานะสุ ทธิในแต่ละสกุลเงินโดยใช้สญ
ั ญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีคู่สญ
ั ญาเป็ นสถาบันการเงิน
3.1.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ธุ รกรรมทั้งหมดที่ใช้อนุ พนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ยต้องได้รับอนุ มตั ิจากผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินก่อนเข้าทํารายการ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์ที่ตอ้ งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนยั สําคัญ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินกูย้ มื ที่มีอตั ราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
หนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํ่า
3.1.3 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไข
ที่ตกลงไว้เมื่อครบกําหนด ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่ อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ
ดังกล่าวโดยสมํ่าเสมอโดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า โดยไม่มีความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อที่เป็ นสาระสําคัญ
ณ วันที่รายงาน ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
3.1.4 ความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การบัญชีสําหรับอนุพนั ธ์ ที่เป็ นเครื่องมือทางการเงินและกิจกรรมป้ องกันความเสี่ ยง
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ เป็ นตราสารอนุ พ นั ธ์ ไ ด้ถู ก นํา มาใช้เพื่ อ จัด การความเสี่ ยงที่ เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงในอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากกิจกรรมดําเนิ นงานและจัดหาเงิน เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ น
ตราสารอนุ พนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อการค้า อย่างไรก็ตามตราสารอนุ พนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการกําหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้ องกัน
ความเสี่ ยงจะถือเป็ นรายการเพื่อค้า
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์จะถูกบันทึ กด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะมี การปรั บมูลค่าให้แสดงในมูลค่า
ยุติธรรมใหม่ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรหรื อขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ได้แก่ราคาตลาดของเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์
ณ วันที่รายงาน ซึ่งราคาดังกล่าวได้แสดงมูลค่าปั จจุบนั ของเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์

3.3

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อชําระหนี้ สินกัน ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้ สินทางการเงิน กลุ่มบริ ษทั มี การพิจารณาสถานการณ์ ปัจจุบนั ของต้นทุนที่ เกิ ดจากการแลกเปลี่ยนหรื อชําระหนี้ สิน
ภายใต้เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นมี ราคาตามบัญชี ใกล้เคี ยงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่ องจาก
เครื่ องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นมีราคาตามบัญชีของหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่ องจาก
เครื่ องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงิ นกู้ยืมระยะยาวส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ ยลอยตัวตามอัตราตลาดมี ราคาตามบัญชี ของหนี้ สินทางการเงิ นใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม
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ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ องและอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปั จจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และข้ อสมมติฐาน
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่เกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณทางการบัญชีที่สําคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญที่อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัยที่ใช้ในการคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยมี
ข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่า
ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่ มบริ ษทั ได้กาํ หนดอัตราคิ ดลดที่ เหมาะสมในแต่ ละปี ซึ่ งได้แก่ อ ตั ราดอกเบี้ ยที่ ควรจะใช้ในการคํานวณมูลค่ าปั จจุ บนั ของ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการกําหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั รา
ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ตอ้ งจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและมีอายุครบกําหนด
ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชําระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆ สําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิ ดเผยใน
หมายเหตุ 16

5

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพือ่ ดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลด
ต้นทุนของเงินทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

86
Annual Report 2015 • Ocean Glass Public Company Limited

28

บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
6

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่ มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการผลิ ตและจําหน่ ายภาชนะเครื่ องแก้วสําหรั บใช้บนโต๊ะอาหาร ฝ่ ายบริ หารจึ งพิจารณาว่า
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานดําเนินงานเพียงส่ วนเดียว กลุ่มบริ ษทั มีฐานการผลิตในประเทศไทยโดยแยกส่ วนงานธุรกิจตามตลาดการจําหน่าย
เป็ นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานพิจารณาผลการดําเนิ นงานจากข้อมูล
ในลักษณะเดียวกันกับที่นาํ มาเสนอในงบการเงินนี้
ยอดขายทางภูมิศาสตร์สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงั นี้

ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวม
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
ตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทครบกําหนดไถ่ถอน
ภายใน 3 เดือนหรื อน้อยกว่า

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

541,458
1,446,447
1,987,905

541,457
1,441,930
1,983,387

550,749
1,526,611
2,077,360

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

550,749
1,516,821
2,067,570

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

2,322
5,144
34,713

1,330
3,824
89,131

179
2,922
34,710

450
1,471
89,129

75,005
117,184

94,285

75,005
112,816

91,050

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยอยูท่ ี่ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ
0.40 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.38 ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่ วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทครบกําหนดไถ่ถอนภายใน 3 เดือนหรื อน้อยกว่ามีอตั ราดอกเบี้ยอยูท่ ี่ร้อยละ
0.90 ถึงร้อยละ 1.45 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ไม่มี)
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
8

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21.3)
ลูกหนี้อื่น

219,166
5
219,171
21,221
240,392

197,764
6
197,770
38,219
235,989

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
218,091
24,085
242,176
20,921
263,097

196,631
17,388
214,019
37,801
251,820

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน

218,282
114
758
17
219,171

196,745
1,001
24
197,770

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
217,932
6,131
3,204
14,909
242,176

200,539
1,293
12,187
214,019

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
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5
5

6
6

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
730
6,016
2,447
14,892
24,085

4,932
292
12,164
17,388

30

บริ
โอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
9

สิ นค้ าคงเหลือ, สุ ทธิ

วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าซื้อมาเพื่อขาย
อะไหล่
วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุหีบห่อ
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือ่ สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
- วัตถุดิบ
- สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าคงเหลือ, สุ ทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

73,786
8,863
652,426
5,529
134,388
185,029
5
1,060,026

56,782
9,131
577,758
5,159
142,234
189,848
8,103
989,015

73,786
8,863
642,838
5,529
134,388
185,029
5
1,050,438

56,782
9,131
568,063
5,159
142,234
189,847
8,103
979,319

(8,206)
(1,101)
(9,307)
1,050,719

(670)
(670)
988,345

(8,206)
(1,101)
(9,307)
1,041,131

(670)
(670)
978,649

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือจํานวน 448.03 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 445.13 ล้านบาท) รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายและรวมอยูใ่ นต้นทุนขาย
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั บันทึกรายการค่าเผื่อสิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นจํานวนสุ ทธิ 8.64 ล้านบาท
(พ.ศ. 2557 : บริ ษทั กลับรายการค่าเผือ่ สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัยเป็ นจํานวนสุ ทธิ 35.68 ล้านบาท)
10

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี้
ประเทศที่จดทะเบียน
บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) จํากัด
บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง อินเดีย จํากัด
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
การลงทุนเพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

จีน
อินเดีย

อัตราร้ อยละของหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
100%
99.99%

100%
99.99%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
5,900
5,900

5,636
264
5,900

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย - บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง้ อินเดีย จํากัด
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง อินเดีย จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 0.26 ล้านบาท
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 1
31
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363,126
363,126

363,126
99,329
462,455

462,455
462,455

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี , สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์, สุ ทธิ
ตัดจําหน่าย, สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ราคาตามบัญชีปลายปี , สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุนหรื อราคาที่ตีใหม่
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี, สุ ทธิ

ทีด่ นิ
พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุนหรื อราคาที่ตีใหม่
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี, สุ ทธิ

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ , สุ ทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

490,532
(374,164)
116,368

127,123
749
2,790
(14,294)
116,368

486,993
(359,870)
127,123

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
พันบาท

3,467,983
(2,326,342)
1,141,641

1,278,277
12,409
6,256
(1,545)
(62)
(153,694)
1,141,641

3,464,269
(2,185,992)
1,278,277

เครื่องจักร
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ
พันบาท

108,192
(89,190)
19,002

23,175
5,386
(25)
(9,534)
19,002

105,059
(81,884)
23,175

เครื่องตกแต่ ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ สํานักงาน
พันบาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริ
โอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

90
16,145
(13,381)
2,764

3,712
(948)
2,764

16,764
(13,052)
3,712

ยานพาหนะ
พันบาท

2,635
2,635

3,246
8,435
(9,046)
2,635

3,246
3,246

เครื่องจักร
ระหว่ างติดตั้งและ
งานระหว่ างก่ อสร้ าง
พันบาท

32

4,547,942
(2,803,077)
1,744,865

1,798,659
26,979
(1,545)
(87)
(178,470)
99,329
1,744,865

4,439,457
(2,640,798)
1,798,659

รวม
พันบาท

11

462,455
462,455

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุนหรื อราคาที่ตีใหม่
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี, สุ ทธิ
494,022
(385,877)
108,145

116,368
3,490
(11,713)
108,145

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
พันบาท

3,479,460
(2,377,795)
1,101,665

1,141,641
5,537
106,387
(844)
(5,452)
(145,605)
1
1,101,665

เครื่องจักร
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ
พันบาท

112,687
(94,338)
18,349

19,002
4,984
3,094
(36)
(8,726)
31
18,349

เครื่องตกแต่ ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ สํานักงาน
พันบาท

งบการเงินรวม

15,722
(13,835)
1,887

2,764
(877)
1,887

ยานพาหนะ
พันบาท

6,645
6,645

2,635
116,981
(112,971)
6,645

เครื่องจักร
ระหว่ างติดตั้งและ
งานระหว่ างก่ อสร้ าง
พันบาท

4,570,991
(2,871,845)
1,699,146

1,744,865
127,502
(844)
(5,488)
(166,921)
32
1,699,146

รวม
พันบาท

33

กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเสื่ อมราคาจํานวน 158.55 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 167.28 ล้านบาท) ในต้นทุนขาย จํานวน 1.12 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 1.73 ล้านบาท) ในค่าใช้จ่ายในการขาย และจํานวน 7.25 ล้านบาท
(พ.ศ. 2557 : 9.46 ล้านบาท) ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

462,455
462,455

ทีด่ นิ
พันบาท

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี , สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์, สุ ทธิ
ตัดจําหน่าย, สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี , สุ ทธิ

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ , สุ ทธิ (ต่อ)

หรับบปปี สสิิ้น้นสุสุ ดดวัวันนทีที่ ่ 31
สํสําาหรั
31ธัธันนวาคม
วาคมพ.ศ.
พ.ศ.2558
2558

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริ
โอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
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363,126
363,126

363,126
99,329
462,455

462,455
462,455

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี , สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์, สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์, สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ราคาตามบัญชีปลายปี , สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุนหรื อราคาที่ตีใหม่
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี, สุ ทธิ

ทีด่ นิ
พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุนหรื อราคาที่ตีใหม่
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี, สุ ทธิ

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ , สุ ทธิ (ต่อ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

490,532
(374,164)
116,368

127,123
749
2,790
(14,294)
116,368

486,993
(359,870)
127,123

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
พันบาท

3,467,977
(2,326,342)
1,141,635

1,278,277
12,403
6,256
(1,545)
(62)
(153,694)
1,141,635

3,464,269
(2,185,992)
1,278,277

เครื่องจักร
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ
พันบาท

106,982
(88,313)
18,669

22,534
5,327
(25)
(9,167)
18,669

103,911
(81,377)
22,534

เครื่องตกแต่ ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ สํานักงาน
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

92
16,145
(13,381)
2,764

3,712
(948)
2,764

16,764
(13,052)
3,712

ยานพาหนะ
พันบาท

2,635
2,635

3,246
8,435
(9,046)
2,635

3,246
3,246

เครื่องจักร
ระหว่ างติดตั้งและ
งานระหว่ างก่ อสร้ าง
พันบาท

34

4,546,726
(2,802,200)
1,744,526

1,798,018
26,914
(1,545)
(87)
(178,103)
99,329
1,744,526

4,438,309
(2,640,291)
1,798,018

รวม
พันบาท
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462,455
462,455

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุนหรื อราคาที่ตีใหม่
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี, สุ ทธิ
494,022
(385,877)
108,145

116,368
3,490
(11,713)
108,145

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
พันบาท

3,479,454
(2,377,795)
1,101,659

1,141,635
5,537
106,387
(844)
(5,452)
(145,604)
1,101,659

เครื่องจักร
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ
พันบาท

111,878
(93,727)
18,151

18,669
4,920
3,094
(29)
(8,503)
18,151

เครื่องตกแต่ ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ สํานักงาน
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั

15,722
(13,835)
1,887

2,764
(877)
1,887

ยานพาหนะ
พันบาท

6,645
6,645

2,635
116,981
(112,971)
6,645

เครื่องจักร
ระหว่ างติดตั้งและ
งานระหว่ างก่ อสร้ าง
พันบาท

4,570,176
(2,871,234)
1,698,942

1,744,526
127,438
(844)
(5,481)
(166,697)
1,698,942

รวม
พันบาท

35

บริ ษทั บันทึกค่าเสื่ อมราคาจํานวน 158.55 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 167.28 ล้านบาท) ในต้นทุนขาย จํานวน 0.90 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 1.36 ล้านบาท) ในค่าใช้จ่ายในการขาย และจํานวน 7.25 ล้านบาท
(พ.ศ. 2557 : 9.46 ล้านบาท) ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

462,455
462,455

ทีด่ นิ
พันบาท

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี , สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์, สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์, สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี , สุ ทธิ

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ , สุ ทธิ (ต่อ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริ
โอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ , สุ ทธิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้นาํ ที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างไปจดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืม
จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 13)
บริ ษทั วัดมูลค่าที่ดินด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ Brent Joe Cosens Consulting Co., Ltd. ภายใต้วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ดินมีมูลค่าเท่ากับ 462 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนเดิม 22 ล้านบาท และส่ วนเกินทุน
จากการตีราคาที่ดิน 440 ล้านบาท

12

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน, สุ ทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี, สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี , สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี , สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี, สุ ทธิ
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งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
พันบาท

60,734
(36,823)
23,911

60,734
(36,823)
23,911

23,911
1,518
(5,458)
19,971

23,911
1,324
(5,388)
19,847

62,278
(42,307)
19,971

62,058
(42,211)
19,847

36

บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
12

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน, สุ ทธิ (ต่อ)

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี , สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี , สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชี, สุ ทธิ

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
พันบาท

19,971
319
(3,519)
(1)
16,770

19,847
319
(3,460)
16,706

62,597
(45,826)
(1)
16,770

62,377
(45,671)
16,706

กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าตัดจําหน่ายจํานวน 0.42 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 0.95 ล้านบาท) ในต้นทุนขาย จํานวน 0.48 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 :
1.00 ล้านบาท) ในค่าใช้จ่ายในการขาย และจํานวน 2.62 ล้านบาท (พศ. 2557 : 3.51 ล้านบาท) ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
บริ ษทั บันทึกค่าตัดจําหน่ายจํานวน 0.42 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 0.95 ล้านบาท) ในต้นทุนขาย จํานวน 0.42 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 :
0.93 ล้านบาท) ในค่าใช้จ่ายในการขาย และจํานวน 2.62 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 3.51 ล้านบาท) ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

37
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัท ัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
13

เงินกู้ยมื

ส่ วนของหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมเงินกูย้ มื หมุนเวียน
ส่ วนของไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมเงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียน
รวมเงินกูย้ มื

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
268,761

215,896

146,000
414,761

160,000
375,896

626,000
626,000
1,040,761

772,000
772,000
1,147,896

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินกูย้ ืมระยะสั้นเป็ นเงินกูย้ ืมที่ไม่มีหลักประกันจากธนาคารในประเทศในสกุลเงินบาทจํานวน
160 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 100 ล้านบาท) และในสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 3.0 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (พ.ศ. 2557 :
3.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีกาํ หนดชําระคืนภายในระยะเวลา 2 - 6 เดือน มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่
และไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินประกอบด้วย
1) วงเงินกูย้ มื จํานวน 535 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งในสกุลเงินบาทโดยมีวงเงินกูย้ มื จํานวน 535 ล้านบาท มีกาํ หนด
ชําระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งมีระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินต้นในปี ที่ 1 - 2 ส่ วนในปี ที่ 3 - 5
บริ ษทั ต้องจ่ายชําระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือน และชําระคืนเงินต้นส่ วนที่เหลือทั้งหมดในงวดสุ ดท้าย ส่ วนดอกเบี้ยชําระเป็ นรายเดือน
โดยในปี ที่ 1 - 2 มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ และในปี ที่ 3 - 5 มีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชําระหนี้ ในจํานวนเงินต้นที่จ่ายชําระคืนเป็ น
รายเดือนและขยายระยะเวลาชําระหนี้เงินกูโ้ ดยให้ชาํ ระคืนให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวนเงินกูผ้ กู พันตามสัญญาเงินกูย้ มื มีมูลค่าคงค้างจํานวน 511 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 535 ล้านบาท)
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัท ัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
13

เงินกู้ยมื (ต่อ)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินประกอบด้วย (ต่อ)
2) วงเงินกูย้ มื จํานวน 250 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงิ นระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ งเดี ยวกันในสกุลเงินบาทโดยมีวงเงิ นกูย้ ืมจํานวน 250 ล้านบาท
มี ก าํ หนดชําระคื นภายในระยะเวลา 5 ปี วันที่ 29 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561 โดยมี ระยะเวลาปลอดการชําระคื นเงิ นต้นในปี แรก
ส่ วนในปี ที่ 2 - 5 บริ ษทั ต้องจ่ายชําระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือน ส่ วนดอกเบี้ยชําระเป็ นรายเดือนโดยมีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR
ลบอัตราร้อยละคงที่
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชําระหนี้ ในจํานวนเงินต้นที่จ่ายชําระคืนเป็ น
รายเดือนและขยายระยะเวลาชําระหนี้เงินกูโ้ ดยให้ชาํ ระคืนให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวนเงินกูผ้ กู พันตามสัญญาเงินกูย้ มื มีมูลค่าคงค้างจํานวน 211 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 247 ล้านบาท)
3) วงเงินกูย้ มื จํานวน 200 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงิ นระยะยาวจากธนาคารในประเทศอี กแห่ งหนึ่ งในสกุลเงิ นบาทโดยมี วงเงินกูย้ ืมจํานวน 200 ล้านบาท
เงิ นกู้ยืมดังกล่ าวมี ก าํ หนดชําระคื นภายใน 39 เดื อน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยมี ระยะเวลาปลอดการชําระคื นเงิ นต้น
ในเดือนที่ 1 - 18 หลังจากนั้น บริ ษทั ต้องจ่ายชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาส ส่ วนดอกเบี้ยชําระเป็ นรายเดือนโดยมีดอกเบี้ย
ในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวนเงินกูผ้ ูกพันตามสัญญาเงินกูย้ มื มีมูลค่า
คงค้างจํานวน 50 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 150 ล้านบาท)
เงินกูย้ มื ระยะยาวตามข้อ 1 และ 2 มีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง (หมายเหตุ 11) เป็ นหลักประกัน และมีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับการดํารงอัตราส่ วน
หนี้สินต่อทุน
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาว ดังต่อไปนี้

ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
146,000
504,000
122,000
772,000

160,000
524,000
248,000
932,000
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
13

เงินกู้ยมื (ต่อ)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
จ่ายชําระคืน
ราคาตามบัญชีปลายปี

932,000
(160,000)
772,000

1,000,200
(68,200)
932,000

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ระยะยาว ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
เงินกูย้ มื ระยะยาว
อัตราคงที่
อัตราลอยตัว

772,000
772,000

535,000
397,000
932,000

อัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ร้ อยละ (ต่ อปี ) ร้ อยละ (ต่ อปี )
เงินกูย้ มื ระยะยาว

4.25 ถึง 4.75

4.25 ถึง 4.50

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาวใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีของรายการดังกล่าว
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
14

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21.3)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่าพลังงานค้างจ่าย
ค่านายหน้าและส่วนลดค้างจ่าย
เงินเดือนและโบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

15

133,853
50,861
465
13,049
13,838
16,605
25,251
26,463
280,385

125,150
76,640
614
19,387
14,645
15,659
26,819
20,340
299,254

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
133,853
50,349
2,347
11,626
13,838
16,605
25,251
25,857
279,726

125,150
75,967
2,677
17,584
14,645
15,659
26,837
20,092
298,611

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ น ทรั พย์แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญชี จ ะหักกลบกัน ก็ต่ อ เมื่ อ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ดังกล่ า วเกี่ ยวข้อ งกับ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวตามวิธีหนี้สินโดยใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชําระภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชําระเกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี, สุ ทธิ

1,861
55,615
57,476

134
86,099
86,233

(504)
(168,573)
(169,077)

(431)
(154,804)
(155,235)

(111,601)

(69,002)
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
15

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

69,002

34,077

41,018
1,581
111,601

15,058
19,867
69,002

สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ได้แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย)ใน
กําไรขาดทุน 31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2558 กําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ค่าเผือ่ สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
สํารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษี
เงินคืนภาษีคา้ งรับจากการขายส่ งออก
ค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีต่าํ กว่าค่าเสื่ อมราคาทางภาษี
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
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134
17,440
68,659
(431)
(66,696)
(88,108)
(69,002)

1,727
1,718
(32,203)
(73)
(12,187)
(41,018)

(1,581)
(1,581)

1,861
17,577
36,456
(504)
(78,883)
(88,108)
(111,601)
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
15

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ได้แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ (ต่อ)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย)ใน
กําไรขาดทุน 31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2557 กําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ค่าเผือ่ สิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
สํารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษี
เงินคืนภาษีคา้ งรับจากการขายส่ งออก
ค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีต่าํ กว่าค่าเสื่ อมราคาทางภาษี
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

7,270
16,673
61,954
(51,733)
(68,241)
(34,077)

(7,136)
767
6,705
(431)
(14,963)
(15,058)

(19,867)
(19,867)

134
17,440
68,659
(431)
(66,696)
(88,108)
(69,002)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีจะรับรู้กต็ ่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริ ษทั จะได้ใช้
ผลประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจํานวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่าจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ นั กลุ่มบริ ษทั มีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไป
เพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคตเป็ นจํานวน 182 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 343 ล้านบาท) ซึ่งจะสิ้ นสุ ดระยะเวลาการหักกลบกัน
ใน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
16

สํ ารองหนีส้ ิ นผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

งบกําไรขาดทุน สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
- ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
- ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
- ต้นทุนดอกเบี้ย
- การวัดมูลค่าใหม่

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
การวัดมูลค่าใหม่ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
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83,972
3,909
87,881

82,860
4,341
87,201

8,933
3,042
11,975

9,153
2,914
12,067

373
156
(605)
(76)

362
151
513

11,899

12,580

(7,912)

-
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
16

สํ ารองหนีส้ ิ นผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสํารองหนี้สินผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การงวดปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
การวัดมูลค่าใหม่
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

87,201
9,306
3,198
(8,517)
(3,307)
87,881

83,364
9,515
3,065
(8,743)
87,201

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ร้ อยละ
ร้ อยละ
อัตราคิดลด (ต่อปี )
อัตราเงินเฟ้ อ (ต่อปี )
อัตราหมุนเวียนพนักงาน (ต่อปี )

2.33
5.00
0 - 21.00

3.68
5.00
0 - 13.00

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้ - โครงการผลประโยชน์ ตามกฎหมาย
การเปลีย่ นแปลงในข้ อสมมติ
การเพิม่ ขึน้ ของข้ อสมมติ
การลดลงของข้ อสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุ

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
1 ปี

ลดลง ร้อยละ 6.86
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.30
ลดลง ร้อยละ 7.33
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.44

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.77
ลดลง ร้อยละ 6.58
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.36
ลดลง ร้อยละ 0.44
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
16

สํ ารองหนีส้ ิ นผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้ - โครงการผลประโยชน์ ของบริษัท
การเปลีย่ นแปลงในข้ อสมมติ
การเพิม่ ขึน้ ของข้ อสมมติ
การลดลงของข้ อสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุ

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
1 ปี

ลดลง ร้อยละ 7.28
ลดลง ร้อยละ 7.80
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.45

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.27
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.65
ลดลง ร้อยละ 0.45

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้ - ผลประโยชน์ ระยะยาวอืน่
การเปลีย่ นแปลงในข้ อสมมติ
การเพิม่ ขึน้ ของข้ อสมมติ
การลดลงของข้ อสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุ

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
1 ปี

ลดลง ร้อยละ 5.64
ลดลง ร้อยละ 6.38
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.33

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.23
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.28
ลดลง ร้อยละ 0.32

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อา้ งอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์
ดังกล่าวยากที่ จะเกิ ดขึ้น และการเปลี่ ยนแปลงในข้อสมมติ อาจมี ความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดี ยวกับการคํานวณหนี้ สินบําเหน็จ
บํานาญที่ รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน (มูลค่าปั จจุ บนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้คาํ นวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method))
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กาํ หนดไว้ และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
โดยความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญมีดงั ต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของพันธบัตร
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะทําให้หนี้สินของโครงการเพิม่ สูงขึ้น
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 7.72 ปี
กลุ่มบริ ษทั ใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
16

สํ ารองหนีส้ ิ นผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กาํ หนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น:
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท
น้ อยกว่ า 1 ปี
ระหว่ าง 1-5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

17

8,834
332
9,166

48,767
3,212
51,979

403,001
11,481
414,482

รวม
พันบาท
460,602
15,025
475,627

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ หลังจากหัก
ส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้จะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี้ไม่สามารถนําไป
จ่ายเงินปั นผลได้

18

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้ได้จดั ประเภทตามลักษณะ ซึ่ งรวมไว้ใน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าพลังงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(74,770)
448,029
526,665
337,949
170,724
104,555
299,362
1,812,514

77,548
455,128
488,102
454,253
183,877
87,527
282,052
2,028,487

(74,877)
448,029
502,102
337,871
170,156
104,529
312,890
1,800,700

72,988
455,128
480,248
454,221
183,491
87,506
280,569
2,014,151
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บริ
โอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
19

ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

ภาษีเงินได้สาํ หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 15)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

41,018
41,018
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คาํ นวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
20

15,058
15,058

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

174,447

62,079

180,845

68,483

34,889
6,129
41,018

12,416
2,642
15,058

36,169
4,849
41,018

13,697
1,361
15,058

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักที่ ถือ
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีจาํ นวน 21,330,715 หุน้ (พ.ศ. 2557 : จํานวน 21,330,715 หุน้ ) กลุ่มบริ ษทั ไม่มี
เครื่ องมือทางการเงินและสัญญาอื่นที่ก่อหุน้ สามัญเทียบเท่า

21

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุน้ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ น
บริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุน้ ที่มีสิทธิออก
เสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ได้แก่ บริ ษทั โอเชียนโฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือหุน้ ในบริ ษทั
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 32.82 ส่ วนหุน้ ที่เหลือร้อยละ 67.18 ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
21

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
กิจการที่เกีย่ วข้ องกันประกอบด้ วย
ชื่อกิจการ

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสั มพันธ์

บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) จํากัด

ดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
ในประเทศจีน

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง อินเดีย จํากัด

ดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
ในประเทศอินเดีย

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จํากัด

ประกันชีวติ

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และมีผถู้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั โอเชียน พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

มีผถู้ ือหุน้ ร่ วมกัน

บริ ษทั สยามเมล์ออเดอร์เฮาส์ จํากัด

จําหน่ายอุปกรณ์สาํ นักงาน
และวัสดุสิ้นเปลือง

มีผถู้ ือหุน้ ร่ วมกัน

บริ ษทั กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จํากัด

ให้บริ การทางกฎหมาย

มีผถู้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน

ผูบ้ ริ หารสําคัญ

บุคคลที่มีอาํ นาจและความรับผิดชอบ
การวางแผนสัง่ การและควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ ของกิจการ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริ ษทั
(ไม่วา่ จะทําหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

รายการบัญชีระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กาํ หนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มี
ราคาตลาดรองรับ
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต่ละประเภทรายการ มีดงั นี้
ประเภทรายการ
ขาย
ซื้ออุปกรณ์สาํ นักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง
ค่านายหน้า
ค่าเช่าและค่าบริ การ

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามที่ตกลงในสัญญา
ตามที่ตกลงในสัญญา
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
21

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการบัญชีกบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นสําหรับปี มีดงั นี้
21.1 รายได้ จากการขายสิ นค้ า

รายได้ จากการขายสิ นค้ า
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

21.2 การซื้อสิ นค้ าและบริการ

การซื้ออุปกรณ์ สํานักงานและวัสดุสิ้นเปลือง
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
232
232

308
308

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
10,033
232
10,265

14,208
308
14,516

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

237

434

237

434

13,324

13,755

13,324

13,755

ค่ าบริการทางกฎหมาย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

4

-

4

ค่ านายหน้ า
บริ ษทั ย่อย

-

-

16,529

15,434

ค่ าเช่ าและค่ าบริการ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการซื้ อขายสิ นค้าที่มีกบั บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันเป็ นไปตามเงื่อนไขธุ รกิจปกติเช่ นเดี ยวกับรายการซื้ อขายกับกิ จการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็ นไปตามราคาตลาด ค่าบริ การที่มีกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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50

บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
21

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
21.3 ยอดค้ างชําระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสิ นค้ าและบริการ
งบการเงินรวม

ลูกหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ นื่ กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
เจ้ าหนีอ้ นื่ กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2557
พันบาท

5
5

6
6

24,080
5
24,085

17,382
6
17,388

-

-

-

7

465
465

614
614

1,882
465
2,347

2,063
614
2,677

21.4 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญของกิจการ
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

36,061
922
36,983

32,784
1,754
305
34,843
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บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัท ัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
22

ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัด
ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดเพือ่ ใช้ เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท
เครื่ องจักรและอุปกรณ์

14,485

35,332

ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่ ไม่สามารถยกเลิ กได้เพื่อการเช่ าอาคารสํานักงานพร้ อมสิ่ งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์
สํานักงาน และยานพาหนะ ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้
มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

13,810
6,738
20,548

19,486
13,426
32,912

11,660
6,288
17,948

15,640
13,020
28,660

สั ญญาบริหารและบริการ
ค่ าสิ ทธิ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญาบริ การออกแบบผลิตภัณฑ์กบั บริ ษทั ต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง ภายใต้ขอ้ กําหนด
ของสัญญาดังกล่าว บริ ษทั ต่างประเทศจะให้บริ การออกแบบและคําปรึ กษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก้วแก่กลุ่มบริ ษทั เพื่อเป็ นการ
ตอบแทน กลุ่มบริ ษทั ตกลงจ่ายค่าสิ ทธิเป็ นจํานวนคงที่ สัญญานี้สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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52

บริ
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)
บริษษัท ัทโอเชีโอเชี
ยนกลาส
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
23

เครื่องมือทางการเงิน
สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้ท าํ สัญ ญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้าเพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของลู ก หนี้ การค้า ลู ก หนี้ อื่ น
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่ งครบกําหนดไม่เกิน 6 เดือน (พ.ศ. 2557 :
ครบกําหนดไม่เกิน 6 เดือน) ดังนี้
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ล้ านบาท
ล้ านบาท
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
1.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (35.64 - 36.80 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
0.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (35.76 - 36.75 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
0.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (32.74 - 33.12 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
0.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (33.13 - 33.23 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
0.2 ล้านยูโร (41.28 - 41.36 บาทต่อ 1 ยูโร)

47.8
31.8

20.8
13.3
8.3

มูลค่ ายุติธรรมสุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็ นหนี้ สินสุ ทธิ
จํานวน 0.12 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : เป็ นหนี้สินสุ ทธิจาํ นวน 0.16 ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากําหนดโดยใช้อตั ราตลาดของแต่ละสัญญาที่คาํ นวณโดยสถาบัน
การเงินของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
24

เงินปันผล
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
จากผลการดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2557 ในอัตราหุน้ ละ 1.1 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 23.46 ล้านบาท ทั้งนี้เงินปั นผลดังกล่าวจ่ายชําระ
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

25

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
การจ่ ายเงินปันผล
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เห็ นสมควรนําเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ ให้จ่าย
เงินปั นผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2558 ในอัตราหุน้ ละ 3.13 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 66.77 ล้านบาท ทั้งนี้การจ่ายงินปั นผล
จะถูกพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2559 ซึ่งกําหนดให้มีการจัดประชุมในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559
53
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Message From Chairman
In 2015, Ocean Glass Public Company Limited was able to achieve satisfactory profit in the midst of the world
economy’s slowdown and financial market volatility. The reduction of purchasing power in several regions created higher pricing
competition especially in China and E.U. markets. Consequently, the Company’s sales were slightly less than the year before.
In order to enhance profitability, the Company’s business strategy was shifted to improvement of cost efficiency. The
Company was able to lower production cost by implementing Lean Six Sigma Program into production process and executing
energy saving program. Furthermore, the Company improved its sales channels by focusing on potential market regions
such as South Asia, South East Asia, and Middle East. With continuing development, our Design and Marketing Team worked
together and was able to launch new products for soda lime such as “Metropolitan”, “Café Premio”, and “Ethan”. They also
launched a new product called “Desire” for crystalline.
The Company is committed to achieve a sustainable growth for our business. We continue to pursue our core
strategies: expansion leadership in the market; products innovation; production cost efficiency. In addition, the Company
has always adhered to good corporate governance and business ethics. Being socially responsible and taking care of our
environment are the Company’s key to achieve better growth and sustainable business.
On behalf of the Board of Directors, I would like to extend our appreciation to our customers and business partners
for supporting our business operations. I also would like to thank our management and all employees for their dedication
and cooperation in order to achieve the Company’s targets, both short-term and long-term. Lastly, I would like to express our
sincere gratitude to our shareholders for their trust and belief in our potential.

(Mr. Chakri Chanruangvanich)
Chairman of the Board of Directors
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Management’s Discussion and Analysis
Performance for the Period Ended December 31, 2015
Business Overview

In 2015, Ocean Glass Public Company Limited and Subsidiaries (“the Company”)’s sales slightly declined by 4.31%
comparing to last year. Mainly from the world economy’s slowdown and financial market volatility, the reduction of purchasing
power in several regions created higher pricing competition. However, the Company presented net profit in the amount of
Baht 133.43 million or 6.26 Baht per share.
For the year 2015, the Company continues to focus on high potential growth, ASEAN Market, which is our core
market. For domestic market, the Company has maintained market share similar to last year under the stagnation of domestic
economic effected of reduced purchasing power. Moreover, high competition in market particularly in China and Europe
has affected to pricing competition. In this situation, the Company is still capable of competing with our quality of products,
branding, product development and design, price and services.
The Company’s distribution channels comprise of 3 channels, which are food & drink business (Food Service), retail
consumer to purchase for their household (Retail) and B2B consumer who buy glassware products to be used in promotional
campaign (Premium). The Company sells its products in both domestic and export market. The export sales cover over 70
countries worldwide. The distribution channel is through outside agents and the Company’s sales force.
Moreover, The Company continued to focus on its marketing activities and promotional campaign on branding
of Ocean, Ocean Professional and Lucaris. During year 2015, the Company had implemented major marketing and sales
activities as follows:
• The opening of Lucaris new collection “Desire” with its Aerlumer innovation; Wine Testing, Officially sponsored
of the best sommelier competition in Thailand, China, and Bali; sponsored of charity dinner “Bangkok Chef
Charity”; Online market.
• Marketing Activities and Promotion for Ocean and Ocean Professional; launching new products i.e. “Metropolitan”,
“Caffé Premio”, “Ethan”; promotion for Summer Campaign and Festive Campaign in local retails and core market.
• Joining International Expo
• AAHAR (The international Food and Hospitality Fair), India
• HOTELEX ( Shanghai International Hospitality Equipment & Supply Expo), China
• HOFEX (International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Restaurant & Foodservice Equipment, Supplies &
Services), Hong Kong
• FHI (Food & Hotel Indonesia), Indonesia
• FHV (Food & Hotel Vietnam), Vietnam
With 30 years of experience in manufacturing, the product quality is the Company’s main objective. The Company is
fully committed to provide a maintaining the highest quality standards throughout the entire production process to ensure that
all the customers will receive the finest quality products and services at all time. During 2015, the efficiency improvement was
still continuing on plan. Increment in actual efficiency improvement affected higher productivity and occurred in satisfaction
level. The Company believes that it leverages the capabilities to produce higher quality and distinctive products. In order
to effectively operate in an efficient manner, preparing for intense competition in today’s seamless economy, the Company
continues to adopt the Total Quality Management (TQM) system, as well as, to improve the overall efficiency and quality of
its operations and products, working towards total customer satisfaction.
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Operating Results Summary

In 2015, the Company reported consolidated sales of Baht 1,987.91 million, decreased of Baht 89.46 million or 4.31%
due to economic slowdown and high competition in the market. However, due to efficiency improvement in production
process, the Company reported net profit of Baht 133.43 million, increased of Baht 86.41 million from last year. Earnings per
share presented at Baht 6.26.

Statement of Comprehensive Income
2015

Sales
Foreign exchange gain (loss)
Other income
Total revenues
Cost of goods sold
Selling expenses
Administrative expenses
Shutdown expenses
Finance costs
Total operating expenses
Profit before income tax
Income Tax
Profit for the year
Other comprehensive income
Total comprehensive income
for the year
Basic earnings per share (Baht)

2014

Change

(Million Baht)
1,987.91
(4.73)
3.79
1,986.96
1,139.29
347.89
117.03
166.31
42.00
1,812.51
174.45
(41.02)
133.43
6.40
139.83

(Million Baht)
2,077.36
3.69
9.51
2,090.57
1,339.46
350.56
102.81
185.28
50.37
2,028.49
62.08
(15.06)
47.02
80.07
127.09

(Million Baht)
(89.46)
(8.42)
(5.73)
(103.61)
(200.17)
(2.67)
14.21
(18.98)
(8.37)
(215.97)
112.37
(25.96)
86.41
(73.67)
12.74

6.26

2.2

4.06

2015

2014

(Million Baht)

(Million Baht)

(%)
(4.31)
(228.14)
(60.20)
(4.96)
(14.94)
(0.76)
13.82
(10.24)
(16.61)
(10.65)
181.01
172.40
183.76
(92.01)
10.02
184.55

Change

(Million Baht)

(%)

Sales
1,987.91
2,077.36
(89.46)
(4.31)
- Domestic Sales
541.46
550.75
(9.29)
(1.69)
- Export Sales
1,446.45
1,526.61
(80.16)
(5.25)
In 2015, the Company sales declined by Baht 89.46 million from last year equivalent to 4.31%, mainly from economic
slowdown and high competition in China and Europe market.
- Total cost of goods sold
Total cost of goods sold declined by Baht 200.17 million or equivalent to 14.94% from last year mainly due to
energy cost used in production decreasing during the year and production efficiency improvement. As a result,
the Company’s gross profit is at 43% increased by 7% comparing to last year.
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- Selling and administrative expenses
The Company’s selling expenses slightly decreased from last year mainly from promotion and marketing activities
in domestic and export market, while administrative expenses increased Baht 14.21 million or 13.82% due to
furnace maintenance in the period.
- Shutdown expenses
Shutdown expenses decrease by Baht 18.98 million or 10.24% comparing to last year. Due to shut down from
production plan for balancing inventories against sales quantities during the year and 3 months shutdown from
furnace maintenances costly Baht 60.20 million .
- Finance costs
Finance costs decreased Baht 8.37 million or 16.61% from last year due the repayment of long-term loan. During
the period, the Company did not have long-term loan contract which caused a decreased in interest expenses.
- Other comprehensive income
The Company remeasurement of post-employment benefit obligation amounted Baht 6 million. The Company
gain from measurement of the land at fair value, which was determined by independent appraiser at the amounted
of Baht 80 million.
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Statements of Financial Position as at December 31, 2015
2015

2014

(Million Baht)

(Million Baht)

Change
(Million Baht)

(%)

Current Assets
1,469.89
1,387.09
82.81
5.97
Non-Current Assets
1,721.13
1,769.46
(48.33)
(2.73)
Total Assets
3,191.02
3,156.55
34.47
1.09
Current Liabilities
699.46
678.63
20.83
3.07
Non-Current Liabilities
825.48
928.20
(102.72) (11.07)
Total Liabilities
1,524.94
1,606.83
(81.89)
(5.10)
Total Shareholders’ Equity
1,666.08
1,549.72
116.36
7.51
Total Liabilities and Shareholders’ Equity
3,191.02
3,156.55
34.47
1.09
As of December 31, 2015, total assets represented at Baht 3,191.02 million, increased Baht 34.47 million from last year. The
increment primarily due to;
- The increase of cash and cash equivalent amounted of Baht 22.90 million or 24.29% from operating activities,
repayments of long-term loans;
- The increase of inventories amounted Baht 62.37 million or 6.31%; and
- Investment in fix assets amounted Baht 128 Million.
Total liabilities presented of Baht 1,524.94 million, decreased by Baht 81.89 million primarily due to decrement in loans from
local financial institutions. Total shareholders’ equity represented at Baht 1,666.08 million, increased by 7.51 % from last
year due to recognized net profit from the period.
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Financial Ratio Analysis
Profitability Ratio

Gross Profit Margin
Operating Profit Margin
Net Profit (Loss) Margin
Return on equity
Earnings per Share

Unit

%
%
%
%
Baht/Share
Efficiency Ratio

Return on Assets

Unit

%

31 Dec 2015

42.69
10.89
6.72
8.30
6.26
31 Dec 2015

6.82

31 Dec 2014

35.52
5.41
2.25
3.16
2.20
31 Dec 2014

3.44

For the year 2015, the Company’s gross profit margin presented at 42.69% to sales value, increase by 7.17 from
last year, primarily from lower cost of production and expenses management. As a result, the Company’s net profit margin
presented at 6.72% compared to last year at 2.25%.
Liquidity Ratio

Current Ratio
Quick Ratio
Average Collection Period
Inventory Days
Accounts Payable Days
Cash Cycle (days)
Leverage & Financial Policy

Unit

Times
Times
Days
Days
Days
Days
Unit

31 Dec 2015

2.10
0.51
43.14
196.05
91.58
147.61
31 Dec 2015

31 Dec 2014

2.04
0.49
38.41
165.30
85.60
118.11
31 Dec 2014

Debt to Equity Ratio (times)
Times
0.92
1.04
Interest Coverage Ratio (times)
Times
9.21
5.88
Debt Service Coverage Ratio (times)
Times
1.65
2.76
Refer to liquidity ratio and leverage and financial policy, the Company has better liquidity from previous year. The Company
had sufficient cash for interest payment and other financial obligations. Moreover, the Company could maintain debt to
equity ratio according to long-term loans restriction.

Royalty fee

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

:
:

Business Type

:

Registration No. :
Registered Capital :
Paid-Up Capital

:

Telephone
Fax
Home Page

:
:
:

Email
Factory

:
:

Showroom

:

Ocean Glass Public Company Limited
75/88-91 Ocean Tower 2, 34th Floor,
Sukhumvit 19 Road (Soi Wattana), North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110,
Thailand
The principal activities of the Company are manufacturing and selling
of glass tableware, distribution of both in Thailand and as well aboard.
0107536000153
500,000,000 Baht, Common share 50,000,000 shares
at Baht 10 par
213,307,150 Baht, Common share 21,330,715 shares
at Baht 10 par
+66 (0) 2661 6556
+66 (0) 2661 6550
www.oceanglass.com
www.lucariscrystal.com
www.ocean-professional.com
ir@oceanglass.com
365-365/1 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road,
Tambol Praksa, Amphur Muang, Samutprakarn 10280
Tel +66 (0) 2324 0422-4, 2324 0191-2
Fax +66 (0) 2324 0420
Asoke (Ocean Shop)
175 Sukhumvit 21 Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110
Tel: +66 (0) 2661 6556 Ext. 371, 449
Fax: +66 (0) 2258 0484
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Subsidiaries that the Company directly holds more than 10%
as at December 31, 2015
Company/Address

Ocean Glass Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
Room 1902, Jin Hang
Tower, 83 Wan Hang Du
Road, Jing An District,
Shanghai, People’s
Republic of China
Tel : +86 (21) 6135 9505
Fax : +86 (21) 6135 9428
Ocean Glass Trading
India Private Limited
574 Third Floor, Main
Road, Chirag Delhi, New
Delhi, India 110017
Tel : +91 (11) 4183 4111

Type of Business

Registered
Capital

Shares
Type

Business
USD 150,000 Common
engagement in
Shares
import and sales
distribution

For business
engagement
as permitted by
laws in India

INR 500,000 Common
Shares

Number
of
issued
shares

Paid-up
capital

5,636 USD 150,000

50,000

INR 500,000

Shares holding
# of
Shares

%
Shares

5,636 100.00

49,999

99.99
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Reference Information
Share Registrar

:

Auditors

:

Internal Auditor

:

Legal Counselor

:

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
PricewaterhouseCoopers ABAS Company Limited
Bangkok City Tower, 15th Floor
179/74-80 South Sathorn Road, Bangkok, 10120
Tel: +66 (0) 2286 9999 +66 (0) 2344 1000
Fax: +66 (0) 2286 5050
Mr. Prasit Yuengsrikul
CPA No. 4174 or
Ms. Varaporn Vorathitikul CPA No. 4474 or
Mr. Vichien Khingmontri CPA No.3977
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
Ocean Group (Thailand) Co., Ltd.
175 Sukhumvit 21, North Klongtoey,
Wattana, Bangkok 10110
Tel: +66 (0) 2260 5200
Fax: +66 (0) 2260 5204
Seri Manop & Doyle Co., Ltd.
21 Soi Amnuaywat, Suthisarn Road,
Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel: +66 (0) 2693 2036
Fax: +66 (0) 2693 4189
Apisith & Alliance
9th Floor, Unit 907, park Ventures Ecoplex,
57, Wireless, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: +66 (0) 2650 9850
Fax: +66 (0)2650 9849
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Group Structure

Ocean Glass Public Company Limited has commenced the business engagement of manufacture and distribution
of glassware for use on dining table since 1979. Later, in 2006, the Company registered to establish Ocean Glass Trading
(Shanghai) Co., Ltd. for business engagement in import and distribution of Ocean Glass products in Republic of China under
the Company’s shareholding in 100% proportion. Later, in 2013, the Company registered to establish Ocean Glass Trading
India Private Limited in New Delhi, India for business engagement as permitted by laws in India. In the first three years period,
market development and distributorship network were begun.

Ocean Glass
Public Company Limited

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

99,99%
Ocean Glass Trading
India Privatte Limited
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Policy and Business Overview
Ocean Glass Public Company Limited was established in 1979 with the registered capital of 100 million Baht. The
objective is to manufacture and sell dining table glassware under investment promotion from Board of Investment (BOI) in
an early stage of business operation. In 1993, the Company was transformed into a public company and listed in the Stock
Exchange of Thailand. Presently, the Company’s registered capital is 500 Million Baht, with paid-up registered capital of
213.31 million Baht.
The Company’s main business is manufacturing and selling of dining table glassware under Ocean and OceanProfessional trademarks for soda-lime glassware, and Lucaris trademark for premium level of lead-free crystal glass. The
Company aims for production of high quality glass designed to respond for customer demands of both design-printed and
clear glass products with modern production technology and machineries.
According to marketing and sales, the customer targets are classified into three groups, including customer group
in food and beverage business (Food Service), retail customer group that purchases for household use (Retail), and institute
customer group that uses glassware as premium (B2B). The Company sells its products both in local market and through
export to foreign markets for over than 70 countries worldwide.

Significant Changes and Developments
Year 1985
Year 1987
Year 1991
Year 1993

Year 1997
Year 1998
Year 2001
Year 2002
Year 2004

Year 2005

Production capacity was expanded to 57 million pieces per year.
The Company has been acquired for Thai Industrial Standards No. 603-2529 from Thai Industrial
Standards Institute and awarded for the Best Factory in Bangpoo Industrial Estate from Industrial Estate
Authority of Thailand.
Production capacity was expanded to 79.5 million pieces per year.
The Company was transformed into a public company to be listed in the Stock Exchange of Thailand and
joined venture with Toyo Sasaki Glass Co., Ltd. to establish Ocean Sasaki Glass Co., Ltd. for manufacture
of stem glassware for wine type beverage in the amount of 250 million Baht of registered capital with 90%
of the Company’s shareholding proportion.
The Company bought Ocean Sasaki Glass Co., Ltd.’s shares for capital increase for 10 million shares,
resulting in 92.86% of the Company’s shareholding in its subsidiaries.
The Company and its subsidiaries changed fuel from LPG gas and fuel oil to be natural gas and became
successful for “four color” printing technique development that can print virtual image on glass.
The Company has been certified by ISO 9001 Standard Quality.
The Company has been certified by TIS. 18001 Standard.
The Company has been transferred for the entire business of Ocean Sasaki Glass Co., Ltd. in order to
enhance the management efficiency and reduce operating cost through buying 2.50 million shares of
Ocean Sasaki Glass Co., Ltd. from Toyo Sasaki Glass Co., Ltd. and has issued ordinary shares of the
Company for 630,715 shares for selling to Toyo Sasaki Glass Co., Ltd.
The Company expanded production capacity to 150 million pieces per year and has been awarded for
G-Mark Award in “Time Series” product from Japan.
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Year 2006

Year 2007
Year 2008
Year 2009
Year 2010
Year 2011
Year 2013
Year 2014
Year 2015

The Company has started to expand production capacity to 166 million pieces per year by approving
the investment for an additional furnace and two sets of production lines for manufacture of lead-free
crystal glassware (crystalline) to be distributed both domestic and export. The Company has established
a subsidiary, Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd., in Shanghai, Republic of China, with registered
capital of USD150,000, whereas the Company has held 100% of investment fund so as to be the
expansion channel of its businesses and marketing activity operations in Republic of China.
The Company started construction of lead-free crystal (crystalline) factory.
The Company preceded the construction of lead-free crystal glassware (crystalline) factory and
completed the installation of the first set of machineries in the first quarter and started the production in
the fourth quarter.
New brand name of Lucaris for lead-free crystal glassware (crystalline) was launched in the market in
premium level in the fourth quarter.
The second set of lead-free crystal glassware (crystalline) production machine was completed for
installation in the third quarter; and it was started for production in the fourth quarter.
The statistics of sales volume was achieved for Baht 2,000 million.
The listed company established a subsidiary company, Ocean Glass Trading India Private Limited,
located in New Delhi, India.
The Company transferred INR 499,990 of investment fund on 20 February 2014 to its subsidiary, Ocean
Glass Trading India Private Limited, India, to be used as registered capital.
The Company established Research and Development for products innovation
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Business Operation
1. Product Feature

All of the Company’s products are glassware for use on dining table and are manufactured through effective and
modern technology and machinery applications, resulting in acquisition of glassware that are high quality, clear, modern
design, proper for use with distinct and beautiful colorful printing designs and becoming needed by the markets. The Company
has been certified in accordance with ISO 9001:2008, OHSAS18001:2007, TIS 18001:1999 and TIS 603-2546 standards.
Glassware products of the Company are distributed under Ocean and Ocean Professional trademarks for soda lime
glassware and Lucaris trademark for lead-free crystalline glassware in premium level. Such trademarks have been widely
accepted by the customers with quality equal to work market leaders. The products are distributed directly and through both
abroad and local distributor networks.
The Company’s products are classified into 3 types in accordance with production process as follows.
1. Blownware: long cylinder or rectangular shape feature with thin wall glassware produced by Press & Blow Process e.g.
glass and storage jar;
2. Pressware: round and flat glassware with handle or other shapes with thick wall glassware produced by Press Process
e.g. plate, bowl, saucer, ashtray, vase, beer mug, etc.
3. Stemware: glassware with high stem for holding without handle produced by Glass Blow & Blow and Press Process.

2. Marketing and Competition

Marketing Policy and Characteristics
The Company sells glassware products both in domestic and export to foreign countries worldwide under Ocean,
Ocean Professional, and Lucaris with 3 groups of main customers as follows.
1. Food Service or the customer that run beverage and food service business such as hotel and restaurant, etc.
2. Retail or the customer that runs retail business such as retail stores
3. Business to Business or the customers that are companies, shops or governmental agencies using the Company’s
products for sales promotion or gift such as beverage companies and banks
Moreover, the Company sells through the distributors of the Company for domestic markets and the Company sells
through local distributors of those countries for foreign markets.
Competitive in the Industry
Due to economic slowdown in China and Emerging Market including financial market volatility, causing the reduction of
purchasing power in several regions and creating higher pricing competition. In order to enhance profitability, the Company’s
business strategy in 2015 was shifted to improvement of cost efficiency and continuing development Marketing and Product
Innovation to maintain its competitiveness in the market.
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3. Product Procurement

a. Procurement of Products for Sales
The Company’s factory is located at Bangpoo Industrial Estate, Samut Prakarn Province on the area of 82-2-11.5
rais. At present, the main machineries are 3 glass furnaces, 12 sets of glass forming machine and glass oven (production
lines). The 3rd furnace and the 12th glass-forming machine were finished for installation and started actual production in
2010. Total production capacity for the end of 2015 is as follows.
20153

Actual Capacity (Ton)
Actual Capacity (Mil Pieces)

Note :

54,052
128

20142

54,102
111

20132

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

1

57,914
122

20121

63,171
125

2011

69,940
146

2

b. Procurement of Raw Materials for Production
The main raw materials of the Company are small quartz, limestone and glass scraps which can be procured from
foreign and domestic raw material sources without shortage. The Company has continuously procured other important raw
materials and chemicals such as soda ash from domestic distributor in several countries through execution in accordance
with general procurement standard.
c. Environmental Impact
The Company emphasizes and adheres as the policy in high quality manufacture and work safety with minimum
negative environmental effect. Therefore, the executives have supported all level of employees to comply with ISO 9001:2008
Quality Standard including the application of OHSAS 18001:2007 occupational health and safety standard system in the
entire organization.
In addition, the Company aims to the excellence of product manufacture and service provision and operates with concern
and care in environmental and natural conservation under below operations of the Company.
• Abatement of air pollution and sewage in all production processes
• Decrease in usage, increase in recycle and use in other purposes as well as loss management
• Focus on safety of all employees in every establishment of the Company
On February 9, 2015, the Company was certified ISO 14001 Environmental Management System Standard.

4. Undelivered Work
- None -
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Risk Factor
1. Financial Risk

1.1 Liquidity Risk
The Company sells products and procures production factors under condition of cash and credit giving
and receiving. The credit facility obligation has been granted from financial institutions both short-term for
working capital and long-term credits used for production capacity expansion and fixed asset procurements.
Therefore, the Company has been risky from inability to allocate sufficient working capital to pay both shortterm and long-term debts. The Company has managed such risks by effective working capital management
through maintaining sufficient level of cash and cash equivalents for business operations. The receivables
and inventories have been managed to be in proper quantity and derivatives have been issued to hedge
the risks of different currencies between revenue and credit obligation. Different forms of credit facility limits
from financial institutions have been available to support future fluctuations.
1.2 Foreign Exchange Rate Fluctuation Risk
The Company has exported products for sales in foreign counties in high proportion, yielding revenues in
USD foreign currency and other major currencies. Therefore, foreign exchange rate fluctuation has directly
affected the Company’s turnover. The Company has managed risk in order to reduce such effect by closely
monitoring international market situation and determining the policy of foreign exchange forward contracts
with less than 1 year maturity as well as the increase in marketing and sales for product value addition for
compensation and abatement of such fluctuation effect.
1.3 Credit Risk
The Company sells products under credit conditions both in domestic and abroad. Hence, it has been
risky from debt payment failure of the customers or counterparty to the Company in accordance with
agreed conditions upon maturity. The Company monitors such risks by determining credit policy for regular
analysis and review of the customer’s financial status, security deposit of the customer for credit facility
limit in case of high risk customers. For foreign customers, sales are made under L/C condition. Anyhow,
as of the date of the statement of financial position, the Company evaluated that none of credit giving risk
has been main point and credit risk has been presented at book value for each item of financial assets as
of the statement of financial position.
1.4 Risk from Change in Interest Rate
The Company has borrowed money from financial institutions both short-term for working capital and longterm for investment in fixed assets with all interest burdens in floating market rate. Therefore, the change
of future interest may affect the Company’s turnover. The Company manages to reduce such impact by
making forward contracts for changing floating interest rate to be fixed interest rate in long-term credit for
some financial limits as well as financing and using credit facility limits from several institutions with total
lowest costs.
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2. Market Risk

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

3. Production Risk

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

4. Major Shareholder Risk

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

1.1 Top 10 major shareholders as appeared in the registration book as of December 30, 2015
Name

Ocean Holding Co., Ltd.
Mr. Kirati Assakul and Spouse
Mr. Virayudh Assakul and Spouse
Toyo-Sasaki Glass Co.,Ltd.
Mrs. Nusara Banyatpiyaphod
Mr. Surawut Rungwattanaset
Mr. Jittiwut Rungwattanaset
Mr. Surapol Assakul
Mr. Naputt Assakul
Ms. Sudarat Witayatankorn

Number of share

7,000,000
2,076,330
1,632,131
630,715
517,613
405,000
405,000
245,218
94,239
32,800

%

32.82
9.73
7.65
2.96
2.42
1.89
1.89
1.15
0.44
0.15

The majority shareholder is Ocean Holding Co., Ltd., has 7,000,000 shares or 32.82%. The Assakul family group
(“the Group”) has hold the majority shareholding of Ocean Holding Co., Ltd., of 9,492,792 shares or 62.45% of paid up
capital. The Group main business is life insurance and real estate development.
1.2 Major Shareholders’ Agreement
- None –

2.

Management Strucutre

Management Structure of the Company consists of Board of Directors, Audit Committee, and Nomination and
Remuneration Committee and the Management to oversee main functional lines 1) Sale and Marketing 2) Manufacturing 3)
Supply Chain 4) Finance, and 5) Human Resources.
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Organization Chart as of December 31, 2015

Board of Directors

Nomination and Remuneration
Committee

Audit Committee
Managing Director
Deputy Managing Director
Sale and Marketing

Executive Director
Manufacturing

Executive Director
Supply Chain

Executive Director
Finance

Executive Director
Human Resources

The Board of Directors comprises of 8 directors which are 1 director who participates in management, 2 directors who
do not participate in management, and 5 independent directors that are more than half of the directors of the entire Board,
resulting in proper balance.
As of December 31, 2015, the Board of Directors consisted of following person.
1. Mr. Chakri Chanruangvanich
2. Mr. Kirati Assakul
3. Mr. Woragan Xuto
4. Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark
5. Mr. Tatchapol Poshyanonda
6. Mr. Chaipranin Visudhipol
7. Mr. Matthew Kichodhan
8. Mr. Naputt Assakul

Chairman of the Board
Normination and Remuneration Committee Member
Director and Managing Director
Independent Director
Chairman of the Audit Committee
Independent Director
Chairman of Normination and Remuneration Committee
Audit Committee Member
Independent Director
Audit Committee Member
Independent Director
Audit Committee Member
Independent Director
Independent Director
Normination and Remuneration Committee Member

Authorized Directors who sign to bind the Company

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

Board of Directors’ Meeting defines regular meeting in every month and may hold special meeting for consideration
on important issue. In each meeting, meeting agenda is clearly determined in advance with agenda of the Company’ overall
operation result report as regular agenda. In 2015, Board of Directors held 12 meetings and Audit Committee held 4 meetings
and Nomination and Remuneration Committee held 4 meetings.
In Board of Directors’ Meeting, the Company Secretary will send the invitation letter, meeting agenda and supporting
documentation at least 7 days in advance so that the Board had adequate time to study the information. In each meeting,
Chairman of the Board performed Chairman of the Meeting. In case that Chairman of the Board absent in the meeting or could
not perform duty, a director who attended the meeting will be selected to preside the Meeting.
In consideration on different issues in accordance with meeting agenda, Chairman of the Meeting allocated sufficient
time in the meeting and gave the opportunity for directors to freely express their opinions in different issues. The meeting
resolution should adhere majority votes provided that a director has one vote unless that director has stakes in any issues is
not entitled to vote in that issue. In case of equal vote, Chairman of Meeting votes more vote to be the casting vote. Moreover,
the Board of Directors gives precedence to management on conflict of interest provided that reporting of security holding issue
as well as reporting for stake holding of directors and executives in the Board of Directors’ Meeting.
In each meeting, the Company Secretary performs duty in preparing minutes of the meeting and collect approved
minutes at the Office of the Company Secretary including meeting documentation for reference.

Meeting attendance of Directors for the year 2015
Directors

Board of Directors
Meeting

Audit
Committee
Meeting

Nomination and
Remuneration
Committee Meeting

Shareholders
Meeting No.
36

10/12
10/12
12/12
12/12
10/12
10/12
9/12
10/12

4/4
4/4
2/4
3/4
-

4/4
4/4
4/4

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

Mr. Chakri Chanruangvanich
Mr. Kirati Assakul
Mr. Woragan Xuto
Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark
Mr. Tatchapol Poshyanonda
Mr. Chaipranin Visudhipol
Mr. Matthew Kichodhan
Mr. Naputt Assakul

Changes in Shareholdings of Directors
Directors

Mr. Chakri Chanruangvanich
Mr. Kirati Assakul
Mr. Woragan Xuto
Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark
Mr. Tatchapol Poshyanonda
Mr. Chaipranin Visudhipol
Mr. Matthew Kichodhan
Mr. Naputt Assakul
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As of
January 1, 2015 (Shares)

Trading
during the year (Shares)

As of December 31,
2015 (Shares)

1,558,718
94,239

517,612
-

2,076,330
94,239

Management

The Company’s policy is to clearly and separately divide role between Chairman of the Board and Managing Director.
Such position holding shall not be the same person so as to be in line with the principle of good corporate governance on
day-to-day business operation management.
As of December 31, 2015, the Management of the Company consisted of 6 executives as follows.
1. Kirati Assakul
Managing Director
2. Mr. Silparat Watthanakasetr
Deputy Managing Director – Sale and Marketing
3. Ms. Jariya Sangchaiya
Executive Director - Manufacturing
4. Mr.Ravis Ingkanisorn
Executive Director - Supply Chain
5. Mrs. Chantana Srisamarnmaitre 1
Executive Director – Finance
6. Ms.Yada Andaris
Executive Director - Human Resources

Company Secretary

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

Remuneration of Director and Executive

The remuneration of director is in line with the principle and policy determined and agreed by the Board of Directors
in accordance with the responsibility of each director and in consistence with the Company’s overall operation, financial status,
and business operation strategy. Nomination and Remuneration Committee shall consider and propose proper remuneration
to the Board of Directors for consideration on proposal to the Shareholders’ Meeting for approval.
For the executive’s remuneration, the Company’s consideration process for appropriate remuneration applies
remuneration values of the companies in the same industry and similar size as well as the Company’s turnover and operating
performance for consideration.
a) Remuneration of Director and Subcommittee
1. Monetary Remuneration
1.1 Monthly Remuneration In 2015, Monthly Remuneration for 8 Directors was amounted Baht 5,158,400 as the
following details.

1. Mrs. Chantana Srisamarnmitre, Executive Director-Finance Department, has joined the Company in replacement of Ms. Lalitpat Wanichsermkul since November 1, 2015.
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Position

Directors

1. Mr. Chakri Chanruangvanich
2. Mr. Kirati Assakul
3. Mr. Woragan Xuto
4. Mr. Chatchawin CharoenRajapark
5. Mr. Tatchapol Poshyanonda
6. Mr. Chaipranin Visudhipol
7. Mr. Matthew Kichodhan
8. Mr. Naputt Assakul

Director
(Baht)

Audit
Committee
(Baht)

Nomination
and
Remuneration
Committee
(Baht)

Total
(Baht)

Chairman
Director
Independent Director
Independent Director

816,000
451,600
461,600
461,600

252,400
177,200

100,000
137,200

916,000
451,600
714,000
776,000

Independent Director
Independent Director
Independent Director
Director

461,600
461,600
461,600
461,600

177,200
177,200
-

100,000

638,800
638,800
461,600
561,600

1.2 Bonus remuneration
As approved by the Shareholder, AGM No. 36, the Company paid bonus remuneration to the Board totalling
Baht 310,000.
2. Other Remunerations
- None –
b) Remuneration of the Executives
1. Monetary Remuneration
In 2015, the Company paid remuneration consisting of salaries, benefits, rewards to 6 Executives, totaling Baht
28,381,270.
2. Other Remunerations
2.1 Provident Fund
In 2015, the Company paid provident fund contribution to 6 Executives, totaling Baht 1,259,460. The Company
contributed in the rate of 3 – 5% and the employee contributed for another 3-5%.

Personnel

As of 31 December 2015, total employees of the Company have been 705 people classifying into functional lines as
follows: sale, marketing and supportive team for 204 people, production 501 people. In 2015, the Company paid remuneration
to total employees for Baht 360,113,509 consisting of salary, overtime pay, grant for cost of living, bonus, social security and
provident fund contribution.

Employee Development Policy

The Company believed that the employees are the most valuable resources of the Company and then ongoing
training and development have been arranged for employees to have essential skills for operation and customer satisfaction
creation. The Company has been confident on opportunity giving in employment, fair and equal treatment to employees and
proper compensation. Moreover, the Company emphasizes on supervising the employee’s safety and occupational health
by giving precedence to development and enhancement of cultural and good work climate.
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The Company agrees and gives precedence to the employee variety and adheres in equality principal, employment
and promotion of the employee who performs in accordance with the business intention of the Company. The job positing
deemed as proper by the Company should be available for the qualification of each person without consideration on race,
nationality, skin color, religious belief, gender, age, marital status or other status protected by law. The Company shall not
employ anyone whose age is under the criteria required by law. In addition, the Company shall not strictly use unwilling
labor or illegal labor.
The Company always arranges training so that its employees’ knowledge and skills are accumulated in new operations
in consistence with current rapid changing business. Each job posting is widely and entirely opened to be ready for all of its
employees to fully grow in accordance with their own potentialities.
Human Resources Management Policy of the Company is consistent with intention and lawful provision. The Company
regards that it is the responsibility that must oversee all employees to be aware of law and regulation related to their own jobs.
The Company’s policy is to oversee work environment without bias and discrimination treatment as well as any
threat or harassment.
All employees are entitled to complain, petition or report about personal infringement or human right, harassment
or threat, affliction, or unfair act arisen with themselves or other persons. The issue shall be informed to their subordinates or
human resources management office. The Company will investigate the informed circumstance right away and will suddenly
handle and correct that action. The Company confirms that it will protect the individual who is the proper reporter, and the
informed information is kept as secret without effect toward job, reputation or employment.
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Corporate Governance
Corporate Governance Policy

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

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

The Company respects each group and each shareholder’s right through support, encouragement and
facilitation to shareholders in order to be granted for basic right based on relevant law and criteria such as right of
freely buying, selling and transfer of security, acquisition of profit sharing, meeting attendance of shareholders, and
freely opinion expression in the meeting. The Company grants shareholder’s right in proposal of meeting agenda,
nomination of candidate to be selected as director, and prior-submission of query as required by the Company.
The format and method have been disseminated on the Company’s website at http://www.oceanglass.com/th/
investor_info03.html, including news notification for acknowledgement of shareholders through the channel of the
Stock Exchange of Thailand at http://www.set.or.th/th/index.html.
In the Shareholders’ Meeting, the Company organizes the meeting using uncomplicated and easy method
for facilitation to shareholders. The shareholders are entitled to attend the Shareholders’ Meeting every time that is
held and the Company shall send the Invitation to Meeting together with meeting documentation prior-meeting date
in advance as determined by criteria. Such documents include details of meeting agenda and opinion of the Board
in various agenda for shareholders’ considerations prior-meeting date.
All shareholders are entitled to attend the Shareholders’ Meeting for voting and if it is the shareholder’s
intention, it may assign the representative to attend the meeting or may vest the right of meeting attendance to the
Company’s independent director as his or her proxy and vote as desired. For voting, each share is equal to one
vote and every share has equal right.
The Company’s shareholders can register for meeting attendance for 2 hours prior-meeting schedule. The
Chairman of the Meeting carries out the Meeting in order of agenda informed in the Meeting Appointment Letter and
gives the opportunity to shareholders for fully interrogation and opinion expression on various issues in each agenda.
Moreover, the shareholders are combined and the number of shares is counted not to be less than onefifth of the number of all shares sold or not less than 25 shareholders. The counted and combined shares are not
less than one-tenth of total number of shares sold shall list the names to issue request letter to the Board for calling
shareholders to be an extraordinary meeting whenever. However, it must also clearly identify the reason why requests
to call the meeting in such letter.
The Company shall arrange to have the correct and complete record for meeting minutes of the Shareholders’
Meeting and such meeting minutes are kept so that the shareholders and people concerned reviews and audits all
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the times. In 2015, the Company received “Excellent” score in AGM Assessment held by Thai Investors Association,
the Listed Companies Association, and the Office of the Securities and Exchange Commission. The Company was
one of the 162 listed companies, which received 100 scores from 575 participated companies.

(2) Equally Treated Shareholders

The Company respects the shareholders’ rights and treats all shareholders equally in accordance with law
and requirement of the Stock Exchange of Thailand. Anyhow, besides maintenance of the shareholders’ equal rights
as disclosed in Clause (1) for Shareholders’ Right, the Company defines regulation for use of internal information
in order to wrongfully prevent exploitation from the Company’s information to himself or herself or others, possibly
affecting the movement of security trading price and causing damage to shareholder.
2.1 Insider Information Guideline
The Board has defined regulation of using insider information and communicated to all people in the
organization for practical adherence. Directors, Executives Management, Managers, Finance Managers and Finance
Officers are not allowed to trade, buy, sell, and/or transfer the Company’s shares 30 days before the disclosure of
financial information to the Stock Exchange of Thailand (SET)
The Company’s Directors and the Executives Management shall report the change in security holding to
the Board of Directors and Securities and Exchange Commission in accordance with Section 59 and Section 275 of
Securities and Exchange Act B.E. 2535 and the securities that spouse and children who have been immature possess
according to the criteria of the Stock Exchange of Thailand. In addition, the directors and the executives must stake
holding report for themselves or people concerned with the Company which are the interests related to business
management of the Company or its subsidiaries in accordance with Section 89/14 of Securities and Exchange Act.
2.2 Prevention of Conflict of Interests
The requirement on prevention not to have conflict of interests has been regarded by the Company as
its responsibility. Therefore, the guideline for prevention of action which is or seems to be the Company’s conflict
of interests has been defined to be one of the Company’s Business Code of Conduct. The Board of Directors has
granted the authority to Audit Committee to be the auditor and reviewer and to express the opinion in related items
particularly in the matter of price and selling condition that must be fair when the transaction is done with outsiders.

(3) Role of Stakeholders

The Company mainly runs the business with responsibility and concerns on the benefits of all parties of
stakeholders. For indication of the intention on this issue, the Company has assigned the Board of Directors to define
fair protection and supervision system for benefits of all stakeholders and control to have compliance in accordance
with determined system.
The Company’s Business Code of Conduct has been made for the Board of Directors, all executives and
employees for acknowledgement and practical adherence as well as distributed to the employees to be used as
the operating guideline. In part of the related other aspects, the Company has communicated to its employees via
newsletter and intranet. Anyhow, the Company has assigned Human Resources Management Division to perform
and oversee the employees to comply with Business Code of Conduct and Corporate Governance periodically
reporting to the Board in order to assure that all levels of employees strictly comply with code of conduct of the
Company and Corporate Governance.
The Company has determined the guideline for compliance with Corporate Governance as follows.
• Shareholders the Company aims at honest business operation by consideration on growth and profit in
long run in order to build maximum value to the Company and its shareholders.
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• Customers the Company gives high precedence to customer satisfaction by offering premium products and services
at proper prices.
• Business Partners the Company treats with business partners according to business condition and strictly complies
with contract with consideration on equality and honesty in business operation as well as honest mutual benefits.
• Business Competitors the Company adheres and complies with the framework of acceptable and fair business
competition rule without use of method that is contrary to ethics in order to win or destroy the competitors.
• Creditors the Company strictly maintains and complies with condition and agreement as made with the creditors.
• Employees the Company believes that the employees are the most valuable resources of the Company. Therefore,
the Company has setup employee’s safety and health occupation policy and procedure. Such policy and procedure
were implemented and posted in the Company’s intranet. In addition, the Company has also implemeneted OHSAS
18001:2007 standard and Mor-Or-Kor 18001:2554 (B.E.) to all organization. In the year 2015, there are 6 accidents
occurrence in operation.
For employees’ development, the Company arranged functional training in order to make the employees have
essential skills required in their working. In 2015, the Company arranged the following training.
1. Leadership Skills
25 Programs
2. General Skills
18 Programs
3. Functional Skills
24 Programs
4. Knowledge Sharing
5 Programs
5. Reviewing code of conduct and anti-corruption program
There were 632 employees participated in the above programs, consisted of 77 Managers level and 555 NonManager level.

• Society and Environment the Company is the good citizen in the society of which the Company is running
its business and it regards as its duty and responsibility to oversee and respect the community which its
employees live as well as the environment where the Company is located. The Company promotes and
supports communities and societies to have good health occupation and aims at overseeing resource
protection and conservation through minimum waste management with plans for material recycle, reuse and
pollution protection. The Company improves its products and production processes to meet environmental
friendly or above industrial standard as required by law.
(4) Information Disclosure and Transparency

The Company has regulation of information disclosure to public. The information disclosure shall be executed with
transparency, accountability, and equal and adequate information disclosure to all parties of stakeholders. The Managing
Director and the Company Secretary are the authorized persons who disclose information as well as oversee on key information
disclosure to be accurate, complete and in time as determined by criteria.
In addition, the Company complies with the principle of good corporate governance in information disclosure. The
information disclosure is overseen to be available on the Company’s website such as Memorandum of Association, regulation,
certificate, as well as organizational structure and shareholding structure in its subsidiaries.
Anyhow, being the information communication channel, the Company has set up Investor Relations work unit to be
the Company’s representative in data provision to shareholders, investors and security analysis. The queries can be sent via
email : ir@oceanglass.com.
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(5) Responsibility of the Board

The Board of Directors is responsible for shareholders. Each director is considered as the representative of all
shareholders and must maintain governance freedom for continuity of the Company’s operation for the all shareholders’
and stakeholders’ benefits.
The duty of the Board of Directors is to determine policy and direction of business operation under manageable
risk level. The Board may assign its managerial duty and responsibility next to the Company’s Board of Directors.
5.1 Element of the Board
The Board of Directors consists of at least 5 directors. At least one-third of the number of directors must be independent
directors and are not the company executive management so as to balance the power between audit and managerial
work. The Company has total of 5 independent directors which are more than half of the directors of the whole Board,
resulting in proper balance.
1. Mr. Woragan Xuto

Independent Director

2. Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark

Independent Director

3. Mr. Tatchapol Poshyanonda

Independent Director

4. Mr. Chaipranin Visudhipol

Independent Director

5. Mr. Matthew Kichodhan

Independent Director

5.2 Power Balance of the Director
The Company clearly separates duties between Chairman of the Board and the Managing Director without
being the same person so as to be obvious duty separation, policy formulation and corporate governance from regular
managerial duties.
5.3 Term in Office of the Company Director Position
1. In each time of Annual General Shareholders’ Meeting, the director who resigns from the position by rotation for
the maximum ratio of 1:3. Furthermore, the Shareholders’ Meeting can select the directors who resign by rotation to
reenter for taking the post again.
2. Apart from leave from the position by rotation, the director shall vacate from the position when he or she dies,
resigns, is disqualified with prohibited characteristics according to Articles of Association, the Shareholder’s
Meeting resolution for resignation or the writ of court for vacating the office.
3. The director who requires resigning from the position must submit Resignation Form to the Company and the
resignation is effective from the date of the Company’s Resignation Form receipt.
4. In case that the director position is vacant due to other reasons besides it is time for resignation by rotation, the
Board is assigned to select the proper and qualified individual without prohibited characteristic according to law
and Articles of Association to entering to be the director in replacement in next Board of Directors’ Meeting except
the remaining term of the director is less than 2 months. The resolution of director selection in this case must
comprise votes for not less than three-fourth of the remaining number of the existing directors, the individual who
enters to be the director in such replacement will be in the position just equal to the remaining term of the director
he or she is taking the post instead.
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5.4 Authority, Duty and Responsibility
5.4.1 Chairman of the Board

1.
2.
3.
4.

He or she is the person who calls the Board of Directors’ Meeting.
He or she is the Chairman of the Board of Director’s Meeting and the Shareholders’ Meeting.
He or she judges casting vote in the Board of Directors’ Meeting in case of equal votes.
He or she is responsible and report performance result of the Board of Directors

5.4.2 Board of Directors
The Board of Directors has authority to supervise and manage the Company’s operation to be in line with
law, objective and Articles of Association as well as resolution of the Shareholders’ Meeting, maintain the Company’s
benefit on the principle of good corporate governance basis and determine vision, mission, policy and direction of
the Company’s business operation to be under manageable risk level.
In addition, its duty is also to govern the operation of the management, review and agrees with strategic
plans and key policies of the Company as well as set internal control system that includes in effective internal audit
process and risk management so as to assure that the Company’s operating process is effective and transparent and
acts for all stakeholders’ benefits in accordance with Corporate Governance in order to enhance values to business
and shareholders in long term.
5.5 Approval Authority of the Board of Directors
The Board of Directors has authority for approval of different issues in the scopes required by law, the
Company’s rules and regulations and resolution of the Shareholders’ Meeting as well as review and consent giving for
strategic plan, business plan and annual budget, and 5 years period business plans and key policies of the Company.
The internal control system is determined, including effective internal audit process and risk management so as to
assure that the Company’s operating process is effective and transparent and acts for all stakeholders’ benefits in
accordance with Corporate Governance in order to increase value to the business and shareholders in long term.
5.6 Assessment of Self-Performance of the Board of Directors
To assure that the Board of Directors performs duty in accordance with good corporate governance, the Board
determines self-performance assessment for once a year. Nomination and Remuneration Committee are assigned
to consider and review such assessment form and report assessment result to the Board of Directors’ Meeting for
acknowledgement. The assessment results and suggestions will be considered for further implementation to be
proper for business operating environment.
Anyhow, the assessment is divided into main topics as follows.
1. Formulation of Strategy and Business Planning
2. Risk Management and Internal Control
3. Supervision on no Conflict of Interests
4. Follow-Up on Financial Reporting and Operation
5. Board of Directors’ Meeting
5.7 Development of Directors
The Company supports ongoing training to be available for competence and knowledge development in
different areas. The company director have passed the training of Thai Institute of Directors (IOD) in the course for
directors, subcommittees and ongoing particular development courses
In 2015, there were 2 directors participated in CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles of the
Board” held by Stock Exchange of Thailand.
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Subcommittees

The authority of the Board of Directors is to appoint subcommittees for operation and supervision the particular
issue of business in different aspects in order to represent and act on behalf of the Board of Directors so as to assure that
the Company’s business goes on fairly, effectively and efficiently.
The Board of Directors has currently appointed 2 sets of Committees for particular issues including Audit Committee
and Nomination and Remuneration Committee. Both Boards must regularly report the performance result to the Board of
Directors based on specific period of time.
The Company may reappoint the Board of Directors particularly in this issue in the future according to necessity and
appropriateness in order to be consistent with rapid changing business environment.

Audit Committee

The Committee consists of 4 independent directors who perform to review of business operations in order to ensure
that the Company complies with requirement and law of Securities Commission and the Stock Exchange of Thailand as well
as the laws related to the Company’s business operation and does not oversee conflict of interests, review the Company
to have internal control system to be proper and effective, review the Company’s financial report in order to assure that it is
correct as proper in the essence according to financial reporting standard and propose the appointment of the Company’s
auditor and remuneration of the auditor.
Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark has been the audit committee member who possesses sufficient knowledge and
experience to perform the review on reliability of financial statements.
As of December 31, 2015, Audit Committee consisted of 4 Directors as follows.
1.
Mr. Woragan Xuto
Chairman of the Audit Committee
2.
Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark
Audit Committee Member
3.
Mr. Tatchapol Poshyanonda
Audit Committee Member
4.
Mr. Chaipranin Visudhipol
Audit Committee Member
Term in Office
Each term of Audit Committee in office is 3 years and audit committee member who vacates from the office may be
reappointed again. In case that audit committee member resigns before due for term in office, it shall be informed in writing
to Board of Directors together with reason. When the number and element of audit committee member is incomplete as
determined, the Board of Directors or the Shareholders’ Meeting considers on appointment of individual who is lawfully and
completely qualified for entrance as the audit committee member so that the number and element of Audit Committee is rapidly
complete but not later than 3 months. In case that audit committee member position is vacant due to other reason apart from
resigning by rotation, the individual who is appointed and entered to be the audit committee member in replacement of the
position equal to the remaining term of the audit committee member replaced by him or her.
Nomination and Remuneration Committee
It consists of 3 committees consisting of 1 independent director who holds the Chairman of Nomination Committee
position with duty of proposing the Committee to recruit and select proper and appropriate individual to be selected and
entered to be the company directors in order to propose to the Board of Directors’ Meeting and/or the Shareholders’ Meeting
for consideration and determination of criteria and review the principle as well as oversee and prepare policy and form of the
consideration on reasonable and fair remuneration and compensating benefit for Board of Directors, various sets of Committees
for specific issues by determining to be consistent with duty and responsibility of the director and the Managing Director and
concern with the Company’s overall operation, financial status and business operation strategy.
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As of December 31, 2015, Nomination and Remuneration Committee consisted of 3 Directors as follows.
1. Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
2. Mr. Chakri Chanruangvanich
Nomination and Remuneration Committee Member
3. Mr. Naputt Assakul
Nomination and Remuneration Committee Member
Term in Office
The term in office of nomination committee member position shall be due according to the term of the company
director. However, nomination committee members or Nomination Committee may be removed by the Board of Directors at
any times. In case that nomination committee member resigns before due of term in office, it shall be notified in writing to the
Committee together with reason. In case that nomination committee member vacates from the director position, that director
will vacate from nomination committee member position at the same time. The Committee will be the appointer of the nomination committee member in replacement of the vacant position.
Nomination and Appointment of Directors and Executives
In nomination of directors, the duty and responsibility of the Nomination and Remuneration Committee is to consider
and select the candidates with suitable qualifications as Articles of Association and required law; and nominate the candidates
who possess proper qualifications and are suitable for selection to be the company directors, together with the opinions to
the Board of Directors or the Shareholders’ Meeting as the case may be.
The Board of Directors or the shareholders can propose appropriate person to Nomination and Remuneration Board
for consideration. Such nominated person must be completely qualified as required by law of the Public Company Act and
law of Securities and Exchange.
Qualification of Directorship
1. The director shall be the individual who maintains highest morality, integrity and honesty, determination and self
conduct in the frame of laws, governmental requirements and ethics of the company director.
2. The director shall not have any conflict of interests which may affect the ability to freely give opinions or function
in maintaining the benefits of the Company and shareholders.
3. The director should be experienced in management or at least in the level of policy formulation in any area or
several areas of the business or in governmental agency or in the areas of education or technology or community
and society.
4. The director should be expert in general issue (including knowledge in strategy formulation, business environment,
finance, corporate governance and function of the Board of Directors) regarding to Public Company Limited with
size and scope of operation similar to the Company.
5. The director should be competent to advise and give opinions with principles.
6. Apart from self-devotion for other permanent functions, the directors should have enough time in performing his
or her duty as well as prepare himself or herself in attending the Board of Directors’ Meeting, Subcommittees’
Meeting of which he or she is the director and the Shareholders’ Meeting.
7. The age of the director shall not be older than 72 years.
8. The director should be independent in thought and discretion including determination that will build value to the
shareholders in long term.
9. The Board of Directors should comprise various directors for effective working.
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Qualification of Independent Director
The Company has defined the qualification of the independent director according to the regulations of the Securities
and Exchange Commission and criteria of the Stock of Exchange of Thailand for confidence of the investors on business
operation and for balance in management. The independent director shall possess following qualifications in brief.
1. Holding shares not more than 1 percent of all shares with voting rights of the Company, holding companies,
subsidiaries, associates or juristic person that may have conflict of interest by counting the holding shares by
the related persons.
2. Not being the director who is involved in management, employee, worker, advisor who is paid for regular salary,
the controlling parties of the Company, holding companies, subsidiaries, affiliates, subsidiaries in the same level
or juristic person that may have conflict.
3. Not having the blood relationship or registering in the way that is parents, spouse, relatives and children as well
as spouse of children, with the management member / major shareholders / controlling parties.
4. Not having business relationship with the Company according to Office of the Securities and Exchange
Commission’s regulations.
5. Not being appointed as a representative to safeguard interests of the Company’s directors, major shareholders,
or shareholders who are related to the Company’s major shareholders.
6. Not having any attributes for opinion expression.
Appointment of Directors in Shareholders’ Meeting
1. Appointment or removal of directors is made by the resolution of the Shareholders’ Meeting.
2. The Shareholders’ Meeting selects the directors using majority votes in accordance with following criteria and
process.
2.1 Each shareholder has equivalent vote to number of his or her own holding shares provided that one share
has one vote.
2.2 The shareholder is entitled to elect a candidate or several candidates to be the director. However, the
number of candidates by each shareholder must not be more than number of directors who will be elected
in that time.
2.3 In case that the shareholder exercises his or her right to elect more than one candidate as a director, the
shareholder is entitled to vote for each candidate equivalent to number of his or her own existing votes.
The votes cannot be divided to any other nominated director.
2.4 The candidate who received the vote respectively is the person who is elected to be the director. In case that the
elected person in next order has equal votes and more than number of directors that are eligible for election, the
Chairman of the Meeting shall cast the vote in order to acquire the number of directors who are eligible for election.
Orientation to New Director
The Company will arrange orientation to New Director. The Managing Director and the Executive Management
will conduct a brief of the Company’s business operation, vision, mission, strategy and planning in order to provide
sufficient information to New Director. The Company Secretary will prepare the Company’s information, director’s
manual, corporate governance guideline, role and responsibility of Director, and whole year meeting schedule.
Apart from that, the Company also promotes the new director to be trained for director course and other
related courses organized by Thai Institute of Directors.
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Nomination of the Executive Management
The Company’s executive management consists of qualified member identical with relevant laws and practical
rules. Their experiments, knowledge, skill, and experiences are relevant to the Company’s operation and capability
to attain the objective and goal as defined by the Company.
Governance on Operation of Subsidiaries and Associates
The nomination and exercise of voting right for appointment of individual who is the director in its subsidiaries
are executed by the management upon approval from the Board of Director every time. The individual who is appointed
to be the director in its subsidiaries has duty to operate for best usefulness of its subsidiaries. The Company has
defined the appointed individual shall be approved from the Board of Directors before resolving or exercising the
voting right in significant matters in the same level that requires the approval from the Board of Directors if it is the
execution by the Company itself.
Moreover, in case of subsidiary, the individual who is appointed from that company must oversee this
subsidiary to have regulation of connected transaction doing matter which is consistent with the Company, information
filing, and accounting record so that the Company can audit and gather them for preparation of consolidated financial
statements within in the schedule. At present, the Company has not had any associates.
Remuneration of Auditor
(1) Remuneration of Auditor
The Company paid the remuneration to the auditors from PricewaterhouseCooperas ABAS Limited, Mr. Prasit
Yuangsrikul, CPA Registration No. 4174 or Miss Waraporn Worathitikul, CPA Registration No. 4474, or Mr. Vichian
Kingmontri, CPA Registration No. 3977 for 2014 for total amount of Baht 1,440,000.
The Company’s auditors, approved the Securities and Exchange Commission, performed their duty
independently and credibility.
(2) Other Service Fees
-NoneCompliance with Good Corporate Governance Principle in other Issues
Apart from the compliance with the principle of Good Corporate Governance aforesaid, the Company has given the
precedence to corporate governance in different matters as follows.
1. The Board of Directors has passed the resolution to approve the participation in declaration to be involved as
one of the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption on 16 January 2015 and define anti
corruption policy and communicate this policy throughout all stakeholders (details appeared in Topic of Social
Responsibility).
2. The Company has prepared “Principle of Code of Conduct for Person Involved in Business Operation with
Ocean Glass Public Company Limited” for business partners before joining in the business. Anyhow, the
business partners conform in consistent with the Code of Conduct for Person Involved in Business Operation.
The Company reserves its right to operate any businesses through consideration from occurred effect and
damage.
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Corporate Social Responsibility
Ocean Glass Public Company Limited aims at business operation with emphasis on ethics for maximum benefits of
all parties of stakeholders. The Business Code of Conduct is prescribed from basic standard and responsibility which is the
ideological basis of which Ocean Glass adheres for practice until it has been the Company’s culture with mainly determination
in quality product manufacture, safety to consumer, concern on environmental impact occurred from production process.
The Company has therefore created social responsibility foundation by having practical guideline consistent with social
responsibility guideline prepared by the Stock Exchange of Thailand as follows.
1. Fair Business Operation
For guideline in function of the Company’s personnel, which is the ideological basis of the Company, the Board
of Directors has defined the Code of Business Operation as the operating manual covering integrity, honesty and
strict compliance with rules and laws. This code of conduct has been defined from standard and responsibility,
which is the basis of the Company’s ideology. All four ideologies include 1) Quality Creation, 2) Integrity and
Honesty, 3) Opportunity Giving, and 4) Respect and Honor to Each Other
2. Anti Corruption
With foreseeing of the Board of Directors on significance of anti-corruption along with encouragement and support
each level of personnel to perform his or her duty with integrity and honesty, the resolution then has been resolved
to approve the participation of the Company to be one of the Private Sector Collective Action Coalition against
Corruption. Anti corruption policy has been defined to be consistent with the principle of Corporate Governance
and Business Code of Conduct for practical guideline. The policy has been applied to all levels of employees
in performing their duties with integrity and honesty, ability to prevent risk that may be occurred from corruption
exposed from outside stakeholders and from internal operation. Moreover, the Company has arranged the
complaint receipt channel and clue notification about corruption. The stakeholders can report about the abnormality
in business operation such as financial transaction doing, internal control in different areas such as product, raw
material or doubtful event that may cause the occurrence of corruption though following channel.
Complaint Receipt Channel and Clue Provision about Corruption
Channel 1 : Company’s Website / Electronics Mail
- http://www.oceanglass.com/th/contact.php
- complaints@oceanglass.com
Channel 2 : Postage Letter
Audit Committee or Company Secretary
78/88-91 38th Floor, Ocean Tower 2 Building
Sukhumvit 19 Road (Soi Wattana), North Klongtoey Sub-district,
North Klongtoey, Bangkok 10110
Channel 3 : Complaint Receipt Box and Clue Provision to Human Resources Department
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Protection Measure of Complainer and Clue Informant
For protection of complainer and clue informant, the Company shall not disclose name, address or any information
that can identify the complainer and clue informant and shall keep such information as secret with restriction of responsible
persons in audit process on fact only who can access the information. The duty for the receiver of information from relevant
function is to keep all information and evidence as secret and prohibit the information disclosure to other persons without
function relations unless it is the disclosures as just prescribed by law.
1. Human Right Respect
The Company trusts in equal opportunity giving and has the policy of opportunity giving to all employees in more
skill development and knowledge seeking, availability of opportunity for removal and promotion for career progress
under fair consideration, assessment, and compensation rendering in consistent with the trend and condition of
job market. The Company always arranges training for new working skill and knowledge accumulation. Each job
posting is broadly opened to be ready for all employees to fully grow in accordance with their own potentiality.
The Company also oversees its employees for work safety and hygiene workplace. Moreover, the Company
sets welfare plan and arrangement of provident fund, sports competition, both internal and external training and
educational fund, resulting in passing the labor standard certification of Labor Department.
2. Fair Labor Treatment
The Company accepts and gives precedence to diversity of employees and adheres to the principle of equality,
employment, and promotion of employee who performs following business target of the Company, the job posting
deems as proper by the Company to be available and qualification of each person irrespective of race, nationality,
skin color, religious belief, gender, sex, marital status or other status protected by law. The Company shall not
employ the individual who is lower than the criteria prescribed by law and shall not use illegal or unwilling labor.
In addition, the Company’s policy is overseeing work environment without bias treatment and obstruction as well
as any threat or harassment.
All of the Company’s employees are entitled to complain, petition or report about infringement of personal right or
human right, harassment or threat, persecution or unfair acts arisen with themselves or other people. The issue
shall be informed to supervisor or human resources management office. The Company will immediately investigate
the event that is informed and properly affirms on the protection of the informant of the issue. In addition, the
informed information will be kept as secret.
3. Consumer Responsibility
From the Company’s establishment for over 30 years, the Company holds and adheres to high quality product
manufacture policy and usability safety. All employees in every level are encouraged to comply with ISO 9001:2008
Standard in order to build service and product confidence.

146

4. Environmental Maintenance and Preservation
With awareness mainly on participation in environmental maintenance, concern on environmental impact derived
from production process, the Company then has carried out the activities as follows so that the production process
minimally affects the environment.
• Reduce air pollution and sewage in all production processes.
• Implementation of Central Wastewater Treatment System Project
• Making oil separator system from water and recycle of water in production process
• Recycle of glass scraps as raw materials in production process
• Separation and discarding each type of garbage
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•
•

Emphasis on safety for employees in the Company’s establishment
Application of Occupational Health and Safety Standard System for OHSAS 18001:1999
throughout the entire organization
• Training arrangement for knowledge provision to the employees in “Six Sigma Program” Project in order to
enhance efficiency in production process.
On February 9, 2015, the Company has been certified ISO 14001 Environmental Management System Standard.
The Company has also been reward as an Excellence in Occupational Health and Safety Standard in provincial level.
5. Social and Community Mutual Development

In 2015, the Company’s employees volunteered to create an activitie at a local school community, Samut
Prakan province. The activities included painting 65 desks and chairs for kindergarten children and painting
schools playground to encourage outside learning atmosphere. The playground was decorated in Thai
and English alphabet to promote language-learning skills and was also prepared for children exercise for
their healthy.
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Dividend Policy

In consideration for dividend payment, the Company will take into account for the earnings and long-term return on
equity to Shareholders. The dividend payment will be made in accordance with the Articles of Association No.45, determined
that dividends shall not be paid other than out of profits. If the Company still has an accumulated loss, no dividends shall
be distributed.
The Board of Directors may pay interim dividends to the Shareholders from time to time if the Board believes that
the profits of the Company justify such payment. After the dividends paid, such dividend payment shall be reported to the
Shareholders at the next meeting.
The dividend payments of the Company in the past 5 years are as follows.
Operating results for the year

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

Dividend Per Share
(Baht)

Dividend Payout Ratio (%)

2010
2011
2012
2013
2014

4.41

2.21

50

2.69

1.35

50

(2.82)

-

-

(2.02)

-

-

2.20

1.10

50
50

2015*
6.26
3.13
*Note : Annual dividend payment is subjected to the approval from Shareholders’ Meeting.
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Internal Control and Risk Management
Internal Audit and Control System
The Company gives precedence and emphasizes the Company’s internal control system to be effective and proper
for the operations in each management level so as to prevent damage possibly occurred with the Company as well as prevent
no to exercise wrongful power for self-benefit.
The Company clearly determines operating obligation, responsibility and authority of the executives and operators. The
Board of Directors set the internal control policy in the Principle of Good Corporate Governance in accordance with corporate
governance principle with details covering internal control in different areas such as control on the use of the Company’s
assets for maximum benefits, use of information technology and access and use of key information in different areas, etc.
Essence of Internal Control System and Internal Audit System is as follows.
1. Arranged independent auditor that is international company to perform the review and evaluation of efficiency and
adequacy of internal control system in different areas of the Company under governance of Audit Committee in
order ensure that the major functions and important financial report of the Company are effectively executed to
be in the guideline determined by the Company under relevant legal framework and requirement of the Company
at manageable and acceptable risk level.
2. The duty of Audit Committee assures about internal control system that is adequate and proper for current business
operation. The result of internal control audit is presented in Annual Report of the Company and discloses the
details as shown in this report form.
3. The Company prepares written policy and determines procedures for duties in the Company as well as arranges
orientation and training for employees in order to cause mutual understanding leading to effective operation.
4. The Company realizes on the significance of information technology system and database in adequate, accurate,
and current data provision and consistent with determined time for use by the Board and the executives in decision
making. The Company then arranges proper information technology and accounting system.

The Company’s Internal Control System Opinion from Board of Directors

The Board of Directors appointed Audit Committee which consists of 4 independent directors to help the works of the
Board for review and governance of the Company’s operations in order to have good corporate governance in accordance
with the guideline of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand that includes financial
review of the Company’s financial statements to be transparent, reliable and accurate in accordance with financial reporting
standard and principle, governance on the Company to have effective internal audit and control and accurate compliance
in accordance with relevant law, rule and regulation as well as consideration on auditor selection of auditors and auditor
remuneration proposed to the Board of Directors in presentation to the Shareholders’ Meeting for determination of auditor
remuneration as well as proposal to the Board of Directors for appointment and determination of internal auditor remuneration.
Throughout last year, Audit Committee independently performed its duty without limitation in acquiring news and information
as well as good cooperation both from related executives and employees.
In 2015, Audit Committee attended the meeting with auditor, internal auditor and the management of the Company
for 4 times to review 2014 annual financial statement and interim financial statement in Quarter 1, 2 and 3 of the year 2015,
consider on approval of annual audit plan, acknowledge audit result report, follow up and evaluate audit result with auditor
and internal auditor in order to ensure on the Company’s availability of audit system, business governance and good internal
control. At least three-fourth of the audit committees attended each meeting and they adequately expressed their opinions
and completely and orderly reported the review on such matter to the Board of Directors’ Meeting for result acknowledgement.
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Audit Committee expressed its opinion as appeared in the topic of “Audit Committee’s Report” and commented that
the Company has had effective internal control adequate for business operation and the operating problem or defect which
has been the main point has been unfound. In addition, in 2016, Audit Committee reviewed the financial statement of Ocean
Glass Public Company Limited as well as relevant financial report for the year end of 31 December 2015 and commented
that such financial statement was correctly prepared as proper in accordance with Financial Reporting Standard.

Audit Committee’s Opinion that Differs from the Board of Directors’ Opinion
- None –

Internal Audit and Compliance Supervisor

Internal Audit Supervisor
The Board of Directors hired external independent auditor, KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd., with Miss
Pimwadee Phandhumkomol, holding the position of Internal Auditor Supervisor of the Company. Miss Pimwadee has 15year experiences of internal audit practice in the same nature of business/industry of the Company for 15 years period. She
had also been trained in courses relevant to the operations of the Company so it has been proper for her to appropriately
and adequately perform such duty.
Compliance Supervisor
- None –
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Related Transactions
Related transactions are the transactions with individuals or businesses that are under control of the Company and its
subsidiaries or can control the Company and its subsidiaries both directly and indirectly, or substantially influence in financial
decision or operation of the Company and its subsidiaries.
In 2015, the Company has had related transactions are in accordance with details in Clause 21 of Notes to Financial
Statement on “Accounting Transaction and Balance with Related Individuals or Businesses”
The Company has complied with the regulations of the Securities and Exchange Commission and the Stock
Exchange of Thailand in compliance with the requirement of information disclosure in doing connected transactions, including
acquisition or distribution of major transactions of the Company and its subsidiaries as well as accounting standards required
by Federation of Accounting Profession.
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Details of the Board of Directors and Management
Directors
Name
Current Position
Age
Nationality
Education

Training / Seminar

Proportion of Holding in the
Company’s shares (%)
First Appointment Date
Year of Directorship
Position in other Listed Company

Position in Non-Listed Company
Position in Rival Company and/or
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Work Experiences

: Mr. Chakri Chanruangvanich
: Chairman of the Board
Nomination and Remuneration Committee Member
: 60 Years
: Thai
: Master of Science in Mechanical Engineering
Master of Science in Industrial Management
Georgia Institute of Technology, U.S.A.
Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
Chulalongkorn University
: CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”
Stock Exchange of Thailand
Director Certification Program (DCP 88/2007)
Thai Institue of Directors
: None
: April 19, 2005
: 11 Years
: 2013-Present

Independent Director, Audit Committee Member
and Chairman of the Risk Committee
Loxley Wireless Public Company Limited
: 2002 – Present Senior Consultant
FN Asia Advisory Company Limited
: None

: 2011 – Mar 2014 Vice Chairman of the Board of Directors
Ocean Glass Public Company Limited
2009 – 2011
Chairman of the Board of Directors
Siam Insurance Company Limited
Illegal record in last 10 years
: None
Relationship with Director or Executive : None
Management
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Name
Current Position
Age
Nationality
Education

:
:
:
:
:

Mr. Kirati Assakul
Managing Director
58 Years
Thai
Master’s Degree in Chemical Engineer
University of Southern California, U.S.A.
Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
Queen’s University Ontario, Canada
Training / Seminar
: Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)
Director Certification Program (DCP 27/2003)
Thai Institute of Directors
Proportion of Holding in the Company’s : 9.7312 (Including shares held by spouse)
shares (%)
First Appointment Date
: August 13, 1993
Year of Directorship
: 23 Years
Position in other Listed Company
: 2010 – Present Independent Director
Chairman of Risk Management Committee
Thai Union Frozen Public Company Limited
Position in Non-Listed Company
: 1995 – Present Chairman of the Board
Ocean Life Insurance Company Limited
Position in Rival Company and/or
: None
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Work Experiences
: 2000 – Mar 2014 Chairman of the Board
2007 – 2009
Managing Director
Ocean Glass Public Company Limited
Illegal record in last 10 years
: None
Relationship with Director or Executive : Relative with Director
Management

2. As of December 30, 2015
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Name
Current Position
Age
Nationality
Education
Training / Seminar
Proportion of Holding in the
Company’s shares (%)
First Appointment Date
Year of Directorship
Position in other Listed Company
Position in Non-Listed Company
Position in Rival Company and/or
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Work Experiences

: Mr. Woragan Xuto
: Independent Director
Chairman of the Audit Committee
: 62 Years
: Thai
: Bachelor of Art in Economics
Chiangmai University
: Director Certification Program (DCP 99/2008)
Thai Institute of Directors
: None
:
:
:
:
:

February 27, 2007
9 Years
None
None
None

: 2011-2012
2009-2011
2007-2008

Illegal record in last 10 years
Relationship with Director or Executive
Management
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: None
: None

Consultant
SCG Chemical Group
Managing Director
SCG Experiences Company Limited
Director –Distribution
SCG Distribution Company Limited

Name
Current Position

Age
Nationality
Education

Training / Seminar

Proportion of Holding in the
Company’s shares (%)
First Appointment Date
Year of Directorship
Position in other Listed Company

Position in Non-Listed Company
Position in Rival Company and/or
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Work Experiences
Illegal record in last 10 years
Relationship with Director or Executive
Management

: Dr. Chatchawin Charoen-Rajapark
: Independent Director
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
Audit Committee Member
: 55 Year
: Thai
: Ph.D in Management
Master’s Degree in Management
Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
Massachusetts Institute of Technology (MIT.), U.S.A.
: Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)
Audit Committee Program (ACP 19/2007)
Director Certification Program (DCP 88/2007)
Director Accreditation Program (DAP 52/2006)
Thai Institue of Directors
: None
April 19, 2005
: 11 Years
: 2009 – Present Independent Director,
Chairman of the Audit Committee,
Member of the Strategy and Policy
Committee of the Nomination
and Compensation Committee
Thai Insurance Public Company Limited
2014 – Present Chairman of the Executive Committee
Eastern Star Real Estate Public Company Limited
: 1998 – Present Managing Director
President Hotel and Tower Co., Ltd.
: None
: Managing Director
Srithana Finance Public Company Limited
: None
: None
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Name
Current Position
Age
Nationality
Education

Training / Seminar

Proportion of Holding in the
Company’s shares (%)
First Appointment Date
Year of Directorship
Position in other Listed Company
Position in Non-Listed Company
Position in Rival Company and/or
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Work Experiences

: Dr. Tatchapol Poshyanonda
: Independent Director
Audit Committee Member
: 50 Years
: Thai
: Ph.D. in Engineering Management
Master’s Degree in Engineering Management
University of Missouri-Rolla, U.S.A.
Master’s Degree in Industrial Management
Central Missouri State University, U.S.A.
Bachelor’s Degree in Chemical Engineering,
Chulalongkorn University
: Director Certification Program (DCP120/2009)
Director Accreditation Program (DAP 68/2008)
Thai Institute of Directors
None
:
:
:
:

February 22, 2005
11 Years
None
2007 – Present Managing Director
Cisco Systems Southeast Asia Limited
: None
: 2004-2007

Illegal record in last 10 years
: None
Relationship with Director or Executive : None
Management
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Director-Business Development
Microsoft (Thailand) Co., Ltd

Name
Current Position
Age
Nationality
Education

Training / Seminar
Proportion of Holding in the
Company’s shares (%)
First Appointment Date
Year of Directorship
Position in other Listed Company
Position in Non-Listed Company

: Mr. Chaipranin Visudhipol
: Independent Director
Audit Committee Member
: 56 Years
: Thai
: Master’s Degree in Advertising
School of the Art Institute of Chicago, U.S.A.
Bachelor’s Degree in Education
Chulalongkorn University
: Director Certification Program (DCP 88/2007)
Thai Institute of Directors
: None
: January 23, 2007
: 9 Years
: 2558 – Present Independent Director
Wave Entertainment Public Company Limited
: 2015 – Present Independent Director
Index Creative Village Public Company Limited
1997 – Present Chairman
TBWA (THAILAND) Company Limited
1991 – Present Chairman
PATOU (1969) Company Limited
1991 – Present Chairman
PATUKAR Company Limited
: None

Position in Rival Company and/or
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Work Experiences
: None
Illegal record in last 10 years
: None
Relationship with Director or Executive : None
Management
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Name
Current Position
Age
Nationality
Education

Training / Seminar

Proportion of Holding in the
Company’s shares (%)
First Appointment Date
Year of Directorship
Position in other Listed Company

Position in Non-Listed Company
Position in Rival Company and/or
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Work Experiences

:
:
:
:
:

Mr. Matthew Kichodhan
Independent Director
50 Years
Thai
Master’s Degree in Science Management
Imperial College, University of London, England
Bachelor’s Degree in Commerce
University of Toronto, Canada.
: Director Certification Program (DCP 95/2007)
Director Accreditation Program (DAP 57/2006)
Thai Institute of Directors Association
Certificate of Capital Market Academy Leadership Program (CMA 19)
Capital Market Academy
: None
: February 27, 2007
: 9 Years
: 2014 – Present Director
Thai Solar Energy Public Company Limited
2013-Present Chairman and Chief Executive Officer
Wave Entertainment Public Company Limited
2007-Present Director
BEC World Public Company Limited
: 2015 – Present Director,
Index Creative Village Public Company Limited
: None
: 2013–2015
2010-2013
2009-2013
2006-2009

Illegal record in last 10 years
: None
Relationship with Director or Executive : None
Management
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Chief Executive Director
The Mall Group Company Limited
Managing Director
Oishi Group Public Company Limited
Senior Vice President
Thai Beverage Public Company Limited
Chief Operating Officer
Asia Pacific, Minor International
Public Company Limited

Name
Current Position
Age
Nationality
Education

Training / Seminar

Proportion of Holding in the
Company’s shares (%)
First Appointment Date
Year of Directorship
Position in other Listed Company
Position in Non-Listed Company

: Mr. Naputt Assakul
: Director
Nomination and Remuneration Committee Member
: 40 Years
: Thai
: The Real Estate Association (RE-CU)
Chulalongkorn University
Master of Business Administration
Sasin Graduate Institute of Business Administration,
Chulalongkorn University
B.S., Entrepreneurship Study and Economic
Babson College Massachusetts, U.S.A.
: CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”
Stock Exchange of Thailand
Director Certification Program (DCP 31/2003)
Thai Institute of Directors
0.44
:
:
:
:

June 10, 2002
14 Years
None
2014 – Present Director
Hands Management Company Limited
2013 – Present Board of Director
R M I Company Limited
2004 – Present Executive Director
Siam Estate Company Limited
: None

Position in Rival Company and/or
Connected Business that may cause
Conflict of Interest
Work Experiences
: Economists, Ministry of Finance
Illegal record in last 10 years
: None
Relationship with Director or Executive : Relative with Director
Management
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Executives Committee
Name
Current Position
Age
Education

Training

First Appointment Date
Work Experiences

Position in other Listed
Company
Position in Non-Listed
Company
Position in Rival Company and/
or Connected Business that
may cause Conflict of Interest
Illegal record in last 10 years
Proportion of Holding in the
Company’s shares (%)
Relationship with Director or
Executive Management

: Mr. Silparat Watthanakasetr
: Deputy Managing Director
Sale and Marketing
: 45 Years
: Masters of Management (MIM)
University of Denver U.S.A.
Bachelor of Economics
Chulalongkorn University
: Director Certification Program (DCP 2014/2015)
Thai Institute of Directors Aptitude & Intelligence Assement
Dermatoglyphics Analysia/Test
Coaching,Active Lestening,Giving & Receiving Feedback Workshop # 2
: February 1, 2014
: 2015 – Present Director
Ocean Glass Trading India Private Limited
2014 – Present Director
Ocean Glass Trading (Shanghai) Company Limited
2014 – Present Deputy Managing Director,
Customer and Channel Development
Ocean Glass Public Company Limited
2013 – 2014
Country Manager – Thailand, Lao
2009 – 2013 Country Manager – Vietnam
S.C. Johnson & Son Company Limited
: None
: None
: None
: None
: None
: None
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Name
Current Position
Age
Education

Training

First Appointment Date
Work Experiences

Position in other Listed
Company
Position in Non-Listed
Company
Position in Rival Company and/
or Connected Business that
may cause Conflict of Interest
Illegal record in last 10 years
Proportion of Holding in the
Company’s shares (%)
Relationship with Director or
Executive Management

: Ms. Jariya Sangchaiya
: Executive Director
Manufacturing
: 49 Years
: Master’s Degree in Business Administration
National Institute of Development Administration
Master’s Degree in Environmental Engineering
Colorado State University, U.S.A.
Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
Chulalongkorn University
: Environment Legal Conduct for Glass Industry
The Faderation of Thai Industries
PTT Infrastructure and Energy Structure
PTT
Leadership in Eco-Industrial System
The Faderation of Thai Industries
: August 16, 2013
: 2013 – Present Executive Director, Manufacturing
Ocean Glass Public Company Limited
2012 – 2013
Operation Director
Thai Glass Industries Public Company Limited
2004 – 2011
Product Development and Quality System Manager
Thai Glass Industries Public Company Limited
: None
: None
: None
: None
: None
: None
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Name
Current Position
Age
Education

Training
First Appointment Date
Work Experiences

Position in other Listed
Company
Position in Non-Listed
Company
Position in Rival Company and/
or Connected Business that
may cause Conflict of Interest
Illegal record in last 10 years
Proportion of Holding in the
Company’s shares (%)
Relationship with Director or
Executive Management

:
:
:
:

Mrs. Chantana Srisamarnmitre2
Executive Director-Finance
57 Years
Master’s Degree in Accounting,
Thammasat University
Bachelor’s Degree in Accounting
Thammasat University
: -None: November 1, 2015
: 2015 - Present Chairman of the Board
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Executive Director
Oceang Glass Public Company Limited
: None
: None
: None
: None
: None
: None
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Name
Current Position
Age
Education

Training

First Appointment Date
Work Experiences

Position in other Listed
Company
Position in Non-Listed
Company
Position in Rival Company and/
or Connected Business that
may cause Conflict of Interest
Illegal record in last 10 years
Proportion of Holding in the
Company’s shares (%)
Relationship with Director or
Executive Management

: Mr. Ravis Ingkananisorn
: Executive Director
Supply Chain
: 43 Years
: Master’s Degree in Industrial Management
Columbia University, U.S.A.
Bachelor’s Degree in Power Electrical Engineering,
King Mongkut’s Institute of Technology, Ladkrabang
: Aptitude & Intelligence Assement Dermatoglyphics Analysia/Test
Coaching,Active Lestening,Giving & Receiving Feedback Workshop # 1
Leadership Development Peogram “Coaching Clinic workshop”
: July 1, 2011
: 2015 – Present Director
Ocean Glass Trading India Private Limited
2012 – Present Director
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.
2011 – Present Executive Director, Supply Chain
Ocean Glass Public Company Limited
2010- 2011
Assistant of Executive Director Supply Chain Management Ocean Glass Public Company Limited
2006 – 2010
Operations Program Manager
DHL Express International (Thailand)
: None
: None
: None
: None
: None
: None
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Name
Current Position
Age

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

Education

: Master’s Degree in Business Administration,
Chulalongkorn University
Bachelor’s Degree in Commerce,
Chulalongkorn University
: Coaching,Active Lestening,Giving & Receiving Feedback Workshop # 1
Collective Bargaining for Successful Laber Relation Master Class 2013
Leadership Development Peogram “Coaching Clinic Workshop”
: August 1, 2012
: 2012 – Present Executive Director, Human Resource
Ocean Glass Public Company Limited
2007 - 2012
Human Resources, Business Partner Director, Supply Chain
Unilever Thai Holdings Limited
: None

Training

First Appointment Date
Work Experiences

Position in other Listed
Company
Position in Non-Listed
Company
Position in Rival Company and/
or Connected Business that
may cause Conflict of Interest
Illegal record in last 10 years
Proportion of Holding in the
Company’s shares (%)
Relationship with Director or
Executive Management

: None
: None
: None
: None
: None
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Company Secretary
Mrs. Rakdee Pakdeechumpol
Shareholding :
None
Education
:
Master of Science Program in Corporate Governance (MSCG) (Studying)
Faculty of Commerce and Accountancy,
Chulalongkorn University
Training
:
Company Secretary Program (CSP 55/2014)
Effective Minutes Taking (E– None - MT 31/2015)
Company Reporting Program (CRP 8/2015)
Board Reporting Program (BRP 17/2015)
Thai Institute of Directors
Fundamental Practice for Corporate Secretary
Thai Listed Companies Association
Experiences
:
Assistant to Corporate Secretary
TISCO Financial Group Public Company Limited
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Report of the Audit Committee
The Audit Committee of Ocean Glass Public Company Limited comprises of 4 independent directors as follows.
1. Mr.Woragan Xuto
Chairman of the Committee
2. Mr.Chatchawin Charoen-Rajapark
Audit Committee Member
3. Mr.Tachapol Poshyanonda
Audit Committee Member
4. Mr.Chaipranin Visudhipol
Audit Committee Member
Mrs. Rakdee Pakdeechumpol acts as Secretary of the Audit Committee.
The Audit Committee performs duties and responsibilities as delegated by the Board of Directors and the Charter
of the Audit Committee which was established in compliance with rules and regulations of the Securities and Exchange
Commission (SEC), and the Stock Exchange of Thailand (SET). Duties and responsibilities include the reviewing of the
Company’s financial reports, supervision to ensure the adequacy and efficiency of the Company’s internal control and risk
management, nominating the external auditor and proposing their remuneration, considering the connected or conflict of
interest transactions that may cause a loss of good corporate governance best practice of the Company.
In 2015, the Audit Committee convened 4 meetings with the Company’s Executives Management, External Auditor,
and Internal Auditor to perform following activities.
1)Reviewed audited financial statements for the year ended December 31, 2014 and the 2015 interim financial
information for the three-month, six-month, nine-month reviewed by Auditor.
2)Performed meetings with the internal auditor and the executive management to consider and to determine the
Company’s internal audit program to ensure that the program covered all significant aspects and efficiently
manage uncertainty risk.
3)Monitored and reviewed the internal audit processes to ensure that they followed the approved audit program;
assessed the internal audit results to ensure the adequacy and efficiency of the internal control systems; made
suggestion to the management for improvements; and helped reinforce more effective risk management systems.
During the year, there were 4 monitoring programs covering:

a) Procurement process and inventory management
b) Regulations, safety, and environmental management
c) Maintenance and Fix Asset management
d) Marketing and New Products Development

The Committee satisfied with the Company’s internal Control systems and did not found any significant non-compliance.
4) Reviewed and assessed transactions that may lead to conflicts of interests. The Committee agreed with the
external auditor that the transactions with related parties and trade transactions were conducted in a normal
course of business. The activities were treated in the same manner as unrelated parties and were presented at
market price. Services pricing among related parties was based on contracts.
During the year 2015, Mr.Woragan Xuto, Mr.Chatchawin Charoen-Rajapark attended 4 meetings, Mr.Chaipranin
Visudhipol attended 3 meetings, and Mr.Tachapol Poshyanonda attended 2 meetings.
In 2016, the Audit Committee reviewed the audited financial statements and the related financial reports for the year
ended December 31, 2015 and expressed the opinion that the Company’s financial statements were prepared and presented
fairly in accordance with Financial Reporting Standards.
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In addition, the Audit Committee considered the qualifications of the external auditor firm by taking into account its
credibility, adequacy of resources and volume of audit assignments, auditing experiences, the independence as well as the
auditor’s qualification according to SEC’s regulation. The Committee selected and nominated the external auditor to the Board
of Directors for further recommendation to the Shareholders’ Meeting for the appointment of Mr. Prasit Yuengsrikul Certified
Public Accountant No. 4174, Ms. Varaporn Vorathitikul Certified Public Accountant No. 4474 or Mr. Vichien Khingmontri
Certified Public Accountant No. 3977 of PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. as the Company’s auditors, any one of them
being authorized to conduct the audit and express an opinion on the financial statements of the Company for year 2016. In
the absence of the above named auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. is authorized to identify one other Certified
Public Accountant within PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. to carry out the work.

(Mr. Woragan Xuto)
Chairman of the Audit Committee
February 19, 2016
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Report of the Nomination and Remuneration
Committee
The Nomination and Remuneration Committee of Ocean Glass Public Co., Ltd., (the “Committee”) comprises three Directors:
1.
Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark
Chairman of the Committee,
2.
Mr. Chakri Chanruangvanich
Committee member, and
3.
Mr. Naputt Assakul
Committee member.
The Committee’s secretary is Ms. Yada Andaris.
The Committee’s main duty and responsibility is to assist the Board in order to ensure that
(i) The Company has a Board of an appropriate size and composition of qualified Directors so that it can effectively
discharge its responsibilities and duties; and
(ii) The Company has fair and appropriate remuneration policies and practices to attract and retain qualified Directors,
Board’s committee members, and the Managing Director, who will create value for shareholders.
During 2015, the Committee held four meetings, all of which every Committee member attended, and three of which
the Committee’s secretary attended. The Committee accomplished the following:
1. At the 2015 AGM, three Directors—namely, Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark, Mr. Naputt Assakul, and Mr.
Tatchapol Poshyanonda—completed their terms on the Board and were due to retire in accordance with the Company’s Articles
of Association. Since two of the retiring Directors constituted the majority of the Committee, the Committee proposed to the
Board that, in order to promote transparency, the nomination process for the Directors to replace those retiring by rotation be
performed by the Board instead. The Board agreed to the Committee’s proposal and carried out such nomination process.
2. Having considered the remuneration, duties, and responsibilities of the Company’s Directors together with those of
the directors of other companies listed on the Stock Exchange of Thailand, the Committee proposed to increase the monthly
remuneration for the Company’s Directors, Audit Committee members, and Nomination and Remuneration Committee members.
The Committee also proposed the bonus payment to the Board members. The Board agreed to, and subsequently the 2015
AGM approved the revised remuneration scheme and the bonus payment.
3. The Committee performed the annual performance appraisal of the Managing Director and made recommendations
to the Board relating to his salary and bonus. The Board later approved the Committee’s recommendations.
4. The Committee proposed, and the Board agreed to, maintain the present bonus scheme for the Managing Director.
5. The Committee assisted the Board in its self-evaluation in order to review its performance and improve its effectiveness.
Throughout 2015, the Committee reported its activities to and received valuable comments from the Board.

(Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark)
Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee
2 February 2016
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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 2015 Annual Report. The financial statements have been prepared and fair presented in accordance with
Financial Reporting Standards. There is sufficient information disclosure in the notes to the financial statements.
The Board of Directors has appointed the Audit Committee, which consists of independent directors, to oversee and
to assess the effectiveness of the Company’s overall internal control system. This is to ensure that all Financial Statements
were prepared and fairly presented in a timely manner. The Audit Committee’s opinion is presented in the Audit Committee’s
Report set forth in the Annual Report.
The Board of Directors is of the opinion that the Company’s overall internal control system is at a satisfactory level, the
Company’s financial statements are credible and reliable, and present correct and fair financial positions and its operational
result in all material respects.

(Mr. Chakri Chanruangvanich)
Chairman of the Board of Directors
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Ocean Glass Public Company Limited and Subsidiaries

Financial Statements
For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
And Report of Certificate Public Accountant

PricewaterhouseCoopers ABAS Company Limited
Certified Public Accountants
(Footnotes)
1 As of December 30, 2015
2 Mrs. Chantana Srisamarnmitre, Executive Director-Finance Department, has joined the Company in replacement of Ms. Lalitpat Wanichsermkul since November 1, 2015.
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AUDITOR’S REPORT
To the Shareholders of Ocean Glass Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated and company financial statements of Ocean Glass Public Company
Limited and its subsidiaries and of Ocean Glass Public Company Limited which comprise the consolidated and company
statements of financial position as at 31 December 2015, and the related consolidated and company statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant
accounting policies and other notes.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in
accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness
of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial
statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.

Opinion

In my opinion, the consolidated and company financial statements referred to above present fairly, in all material
respects, the consolidated and company financial position of Ocean Glass Public Company Limited and its subsidiaries and of Ocean
Glass Public Company Limited as at 31 December 2015, and its consolidated and company results of operations and its cash
flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Prasit Yuengsrikul
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4174
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
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Ocean Glass Public Company Limited

Ocean
Glass
PublicPosition
Company Limited
Statement
of Financial

Statement of Financial Position
As at 31 December 2015

As at 31 December 2015

Notes

Consolidated
31 December
31 December
2015
2014
Baht’000
Baht’000

Company
31 December
31 December
2015
2014
Baht’000
Baht’000

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Inventories, net
Value added tax receivables
Other current assets

7
8
9

117 184
240 392
1 050 719
56 191
5 408

94 285
235 989
988 345
63 890
4 578

112 816
263 097
1 041 131
56 191
5 052

91 050
251 820
978 649
63 890
4 541

1 469 894

1 387 087

1 478 287

1 389 950

1 699 146
16 770
5 213

1 744 865
19 971
4 624

5 900
1 698 942
16 706
4 281

5 900
1 744 526
19 847
3 466

Total non-current assets

1 721 129

1 769 460

1 725 829

1 773 739

Total assets

3 191 023

3 156 547

3 204 116

3 163 689

Total current assets
Non-current assets
Investments in subsidiaries
Property, plant and equipment, net
Intangible assets, net
Other non-current assets

10
11
12

The accompanying notes on pages 10 to 40 are an integral part of these financial statements.
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Ocean Glass
Public
Company
Limited Limited
Ocean
Glass
Public
Company

Statement of Financial Position
Statement of Financial Position
As at 31 December 2015

As at 31 December 2015

Notes

Consolidated
31 December
31 December
2015
2014
Baht’000
Baht’000

Company
31 December
31 December
2015
2014
Baht’000
Baht’000

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

13
14

268 761
280 385

215 896
299 254

268 761
279 726

215 896
298 611

13

146 000
4 317

160 000
3 478

146 000
3 940

160 000
3 466

699 463

678 628

698 427

677 973

626 000
111 601
87 881

772 000
69 002
87 201

626 000
111 601
87 881

772 000
69 002
87 201

825 482

928 203

825 482

928 203

1 524 945

1 606 831

1 523 909

1 606 176

500 000

500 000

500 000

500 000

213 307
302 807

213 307
302 807

213 307
302 807

213 307
302 807

50 000
740 958
359 006

50 000
630 993
352 609

50 000
755 334
358 759

50 000
638 971
352 428

Total shareholders’ equity

1 666 078

1 549 716

1 680 207

1 557 513

Total liabilities and
shareholders’ equity

3 191 023

3 156 547

3 204 116

3 163 689

Total current liabilities
Non-current liabilities
Long-term borrowings from
financial institutions
Deferred tax liabilities, net
Employee benefit obligations

13
15
16

Total non-current liabilities
Total liabilities
Shareholders’ equity
Share capital
Authorised share capital
Ordinary shares, 50,000,000 shares
of par Baht 10 each
Issued and paid-up share capital
Ordinary shares, 21,330,715 shares
of paid-up Baht 10 each
Premium on share capital
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
Unappropriated
Other components of equity

17

The accompanying notes on pages 10 to 40 are an integral part of these financial statements.
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4

Ocean
Glass
Public
Company
Ocean Glass
Public
Company
Limited Limited

Statement of Comprehensive Income
Statement of Comprehensive Income
For the year ended 31 December 2015

As at 31 December 2015

Consolidated

Company

2015
Baht’000

2014
Baht’000

2015
Baht’000

2014
Baht’000

1 987 905
(4 731)
3 787

2 077 360
3 692
9 514

1 983 387
(5 624)
3 782

2 067 570
5 557
9 507

1 986 961

2 090 566

1 981 545

2 082 634

1 139 290
347 887
117 028
166 305
42 004

1 339 461
350 558
102 814
185 282
50 372

1 136 062
341 405
114 924
166 305
42 004

1 332 019
345 080
101 398
185 282
50 372

18

1 812 514

2 028 487

1 800 700

2 014 151

19

174 447
(41 018)

62 079
(15 058)

180 845
(41 018)

68 483
(15 058)

133 429

47 021

139 827

53 425

6 331

-

-

-

79 462

6 331
-

79 462

66

604

-

-

6 331

79 462

6 331

79 462

139 760

126 483

146 158

132 887

6,26

2,20

6,56

2,50

Notes
Revenues
Sales
Foreign exchange gain (loss)
Other income

6

Total revenues
Expenses
Cost of goods sold
Selling expenses
Administrative expenses
Shutdown expenses
Finance costs
Total expenses
Profit before income tax
Income tax
Profit for the year
Other comprehensive income
Items that will not be reclassified
subsequently to profit or loss
Remeasurement of post-employment
benefit obligation, net of tax
Gains on land revaluation, net of tax
Item that will be reclassified
subsequently to profit or loss
Exchange differences on translation
Other comprehensive income
for the year, net of tax
Total comprehensive income for the year
Basic earnings per share (Baht)

20

The accompanying notes on pages 10 to 40 are an integral part of these financial statements.

175

5
Ocean Glass Public Company Limited • Annual Report 2015

Annual Report 2015 • Ocean Glass Public Company Limited
302 807

213 307

302 807

-

-

50 000

-

-

50 000

-

50 000

Baht’000

reserve

for legal

Appropriated

740 958

133 429

(23 464)

630 993

47 021

583 972

Baht’000

Unappropriated

Retained earnings

The accompanying notes on pages 10 to 40 are an integral part of these financial statements.

213 307

-

Balance as at 31 December 2015

-

Total comprehensive income for the year

302 807

Baht’000

Baht’000

213 307

capital

-

on share

paid-up

share capital

-

Premium

Issued and

Dividend (Note 24)

Change in shareholders’ equity for the year

Balance as at 31 December 2014

Total comprehensive income for the year

Balance as at 1 January 2014
Change in shareholders’ equity for the year

Ocean Glass Public Company Limited
Statement of Changes in Shareholders’ Equity
Foratthe
ended 31
December 2015
As
31year
December
2015

Statement of Changes in Shareholders’ Equity

Ocean Glass Public Company Limited

176
352 428

-

-

352 428

79 462

272 966

Baht’000

revaluation

Gains on land

Consolidated

post-retirement

6 331

6 331

-

-

-

-

Baht’000

benefit obligations

247

66

-

181

604

(423)

Baht’000

statements

financial

Translation of

Other components of equity
Remeasurements of

359 006

6 397

-

352 609

80 066

272 543

Baht’000

of equity

components

Total other

1 666 078

139 826

(23 464)

1 549 716

127 087

1 422 629

Baht’000

equity

shareholders’

Total

6

Ocean Glass Public Company Limited

302 807

213 307

302 807

-

-

50 000

-

-

50 000

-

50 000

Baht’000

reserve

for legal

755 334

139 827

(23 464)

638 971

53 425

585 546

Baht’000

352 428

-

-

352 428

79 462

272 966

Baht’000

revaluation

6 331

6 331

-

-

-

-

Baht’000

benefit obligations

post-retirement

Remeasurements of

Other component of equity
Gains on land

Company

Unappropriated

Retained earnings
Appropriated

The accompanying notes on pages 10 to 40 are an integral part of these financial statements.

213 307

-

Balance as at 31 December 2015

-

Total comprehensive income for the year

302 807

Baht’000

Baht’000

213 307

capital

-

on share

paid-up

share capital

-

Premium

Issued and

Dividend (Note 24)

Change in shareholders’ equity for the year

Balance as at 31 December 2014

Total comprehensive income for the year

Change in shareholders’ equity for the year

Balance as at 1 January 2014

As at 31 December 2015

Statement of Changes in Shareholders’ Equity

Ocean Glass Public Company Limited
Statement of Changes in Shareholders’ Equity
For the year ended 31 December 2015
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358 759

6 331

-

352 428

79 462

272 966

Baht’000

of equity

component

Total other

7

1 680 207

146 158

(23 464)

1 557 513

132 887

1 424 626

Baht’000

equity

shareholders’

Total

Ocean Glass
Public
Company
Limited Limited
Ocean
Glass
Public
Company

Statement of Cash Flows
Statement of Cash Flows
For the year ended 31 December 2015

As at 31 December 2015

Notes

Consolidated
2015
2014
Baht’000
Baht’000

Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

Cash flows from operating activities
Profit before income tax

174 447

62 079

180 845

68 483

8 637

(35 681)

8 637

(35 681)

-

4 898

-

4 898

170 440

183 928

170 157

183 491

6 119

1 396

6 112

1 396

Adjustments for:
Allowance (reversal) for slow-moving
and obsolete inventories

9

Inventory write-off
Depreciation and amortisation

11, 12

Loss on disposals and write-offs
property, plant and equipment
Unrealised gain on fair value
remeasurement of derivatives
Unrealised (gain) loss on foreign exchange
Realised loss on foreign exchange
Employee benefit expenses

16

Interest income
Interest expenses

(40)

(560)

(40)

(560)

9 422

(5 159)

9 422

(5 159)

1 527

-

1 527

-

11 899

12 580

11 899

12 580

(261)

(582)

(257)

(576)

42 004

50 372

42 004

50 372

Changes in operating assets and liabilities
Trade and other receivables

(4 340)

(28 584)

(11 214)

(30 823)

(71 011)

118 488

(71 119)

113 929

Value added tax receivables

7 699

(42 922)

7 699

(42 922)

Other current assets

(830)

15

(511)

(618)

Inventories

Other non-current assets
Trade and other payables
Other current liabilities
Payments on employee benefit obligations
Net cash generated from operating activities

16

(589)

147

(815)

(26)

(22 001)

(32 312)

(22 017)

(29 095)

838

1 024

474

1 021

(3 307)

(8 743)

(3 307)

(8 743)

330 653

280 384

329 496

281 967

The accompanying notes on pages 10 to 40 are an integral part of these financial statements.
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Statement of Cash Flows (Cont'd)
For the year ended 31 December 2015

As at 31 December 2015

Notes

Consolidated
2015
2014
Baht’000
Baht’000

Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

Cash flows from investing activities
Interest received
Payments for investment in a subsidiary

10

Purchases of property, plant and equipment
Purchases of intangible assets

12

239

1 025

234

-

-

-

1 019
(264)

(124 869)

(31 350)

(124 805)

(31 285)

(319)

(1 518)

(319)

(1 324)

213

236

213

236

(124 736)

(31 607)

(124 677)

(31 618)

(41 505)

(52 200)

(41 505)

(52 200)

41 916

(286 226)

41 916

(286 226)

(160 000)

(68 200)

(160 000)

(68 200)

(23 464)

-

(23 464)

-

(183 053)

(406 626)

(183 053)

(406 626)

35

604

-

-

22 899

(157 245)

21 766

(156 277)

94 285

251 530

91 050

247 327

117 184

94 285

112 816

91 050

6 525

3 892

6 525

3 892

Proceeds from disposals of property, plant
and equipment
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities
Interest paid
Net increase (decrease) in short-term borrowings
from financial institutions
Repayments of long-term borrowings
from financial institutions
Dividend paid
Net cash used in financing activities
Currency translation differences

Net increase (decrease) in cash
and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of year
Cash and cash equivalents at the end of year

7

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

The accompanying notes on pages 10 to 40 are an integral part of these financial statements.
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Notes to the Consolidated and Company Financial Statements
For the year ended 31 December 2015

Notes to the Consolidated and Company Financial Statements
As at 31 December 2015
1

General information
Ocean Glass Public Company Limited (“the Company”) is a public limited company which is listed on the Stock
Exchange of Thailand in 1993 and incorporated and domiciled in Thailand. The principal activities of the Company
are manufacturing and selling table glassware. The addresses of the Company’s selling and administrative office and
factory are as follows:
Office

: 75/88-91 Ocean Tower II, 34th floor, Sukhumvit 19 Road (Soi Wattana), North Klongtoey, Wattana,
Bangkok 10110

Factory : 365-365/1, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Soi 8, Sukhumvit Road, Praksa, Muangsamutprakarn,
Samutprakarn 10280
For reporting purposes, the Company and its subsidiaries are referred to as “the Group”.
Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd., the Company’s wholly owned subsidiary, was registered and
incorporated in China on 10 September 2006. The term of the subsidiary is 20 years, expiring on 10 September
2026. The subsidiary’s main objective is to perform marketing activities in China.
Ocean Glass Trading India Private Limited, 99% owned by the Company, was incorporated in India on 20 November
2013. The subsidiary’s main objective is to perform marketing activities in India. On 20 February 2014,
the Company transferred INR 499,990 in capital to the subsidiary.
These consolidated and company financial statements have been approved by the Board of Directors on
19 February 2016.
2

Accounting policies
The principal accounting policies applied in the preparation of these consolidated and company financial
statements are set out below:
2.1

Basis of preparation
The consolidated and company financial statements have been prepared in accordance with Thai generally
accepted accounting principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai Financial Reporting
Standards issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547, and the financial reporting requirements
of the Securities and Exchange Commission under Securities and Exchange Act.
The consolidated and company financial statements have been prepared under the historical cost convention
except revaluation of land which has been stated at fair value as disclosed in the accounting policies below.
The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting principles
requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement
in the process of applying the Group’s accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement
or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated and company
financial statements are disclosed in Note 4.
An English version of the consolidated and company financial statements have been prepared from the
statutory financial statements that are in the Thai language. In the event of a conflict or a difference in
interpretation between the two languages, the Thai language statutory financial statements shall prevail.
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Notes to the Consolidated and Company Financial Statements
As at 31 December 2015
2

Accounting policies (Cont’d)
2.2

New financial reporting standards and revised financial reporting standards
a)

New financial reporting standards and revised financial reporting standards which are effective on
1 January 2015 are as follows:
TAS 1 (revised 2014)
TAS 2 (revised 2014)
TAS 7 (revised 2014)
TAS 8 (revised 2014)
TAS 10 (revised 2014)
TAS 11 (revised 2014)
TAS 12 (revised 2014)
TAS 16 (revised 2014)
TAS 17 (revised 2014)
TAS 18 (revised 2014)
TAS 19 (revised 2014)
TAS 20 (revised 2014)
TAS 21 (revised 2014)
TAS 23 (revised 2014)
TAS 24 (revised 2014)
TAS 26 (revised 2014)
TAS 27 (revised 2014)
TAS 28 (revised 2014)
TAS 29 (revised 2014)
TAS 33 (revised 2014)
TAS 34 (revised 2014)
TAS 36 (revised 2014)
TAS 37 (revised 2014)
TAS 38 (revised 2014)
TAS 40 (revised 2014)
TFRS 2 (revised 2014)
TFRS 3 (revised 2014)
TFRS 5 (revised 2014)
TFRS 6 (revised 2014)
TFRS 8 (revised 2014)
TFRS 10
TFRS 11
TFRS 12
TFRS 13
TSIC 10 (revised 2014)
TSIC 15 (revised 2014)
TSIC 25 (revised 2014)
TSIC 27 (revised 2014)
TSIC 29 (revised 2014)
TSIC 31 (revised 2014)
TSIC 32 (revised 2014)
TFRIC 1 (revised 2014)
TFRIC 4 (revised 2014)
TFRIC 5 (revised 2014)

Presentation of financial statements
Inventories
Statement of cash flows
Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
Events after the reporting period
Construction contracts
Income taxes
Property, plant and equipment
Leases
Revenue
Employee benefits
Accounting for government grants and disclosure of government assistance
The effects of changes in foreign exchange rates
Borrowing costs
Related party disclosures
Accounting and reporting by retirement benefit plans
Separate financial statements
Investments in associates and joint ventures
Financial reporting in hyperinflationary economies
Earnings per share
Interim financial reporting
Impairment of assets
Provisions, contingent liabilities and contingent assets
Intangible assets
Investment property
Share-based payment
Business combinations
Non-current assets held for sale and discontinued operations
Exploration for and evaluation of mineral resources
Operating segments
Consolidated financial statements
Joint arrangements
Disclosure of interests in other entities
Fair value measurement
Government assistance - No specific relation to operating activities
Operating leases - Incentives
Income taxes - changes in the tax status of an entity or its shareholders
Evaluating the substance of transactions involving the legal form of a lease
Service concession arrangements: Disclosures
Revenue - barter transactions involving advertising services
Intangible assets - Web site costs
Changes in existing decommissioning, restoration and similar liabilities
Determining whether an arrangement contains a lease
Rights to interests arising from decommissioning, restoration and
environmental rehabilitation funds
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Notes to the Consolidated and Company Financial Statements
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2

Accounting policies (Cont’d)
2.2

New financial reporting standards and revised financial reporting standards (Cont’d)
a)

New financial reporting standards and revised financial reporting standards which are effective on
1 January 2015 are as follows: (Cont’d)
TFRIC 7 (revised 2014)
TFRIC 10 (revised 2014)
TFRIC 12 (revised 2014)
TFRIC 13 (revised 2014)
TFRIC 14
TFRIC 15 (revised 2014)
TFRIC 17 (revised 2014)
TFRIC 18 (revised 2014)
TFRIC 20

Applying the restatement approach under TAS29 (revised 2014)
Financial reporting in hyperinflationary economies
Interim financial reporting and impairment
Service concession arrangements
Customer loyalty programmes
TAS 19 - The limit on a defined benefit asset, minimum funding
requirements and their interaction
Agreements for the construction of real estate
Distributions of non-cash assets to owners
Transfers of assets from customers
Stripping costs in the production phase of a surface mine

The Group has applied the aforementioned financial reporting standards from 1 January 2015. However,
the application of those financial reporting standards has no significant impacts to the financial statements
being presented, except the following accounting standards:
TAS 1 (revised 2014), the main change is that a requirement for entities to group items presented in
“other comprehensive income” (OCI) on the basis of whether they are potentially reclassifiable to
profit or loss subsequently (reclassification adjustments). The amendments do not address which
items are presented in OCI but the Group must refer to the relevant financial reporting standards.
The Group has reclassified the items in OCI as required by this standard.
TFRS 13 aims to improve consistency and to reduce complexity by providing a precise definition of fair
value and a single source of fair value measurement and disclosure requirements for use across TFRSs.
This standard has no impact to the group, except for disclosure.
b) New financial reporting standards and revised financial reporting standards which are effective on
1 January 2016 and are not early adopted are as follows:
TAS 1 (revised 2015)
TAS 2 (revised 2015)
TAS 7 (revised 2015)
TAS 8 (revised 2015)
TAS 10 (revised 2015)
TAS 11 (revised 2015)
TAS 12 (revised 2015)
TAS 16 (revised 2015)
TAS 17 (revised 2015)
TAS 18 (revised 2015)
TAS 19 (revised 2015)
TAS 20 (revised 2015)
TAS 21 (revised 2015)
TAS 23 (revised 2015)
TAS 24 (revised 2015)
TAS 26 (revised 2015)
TAS 27 (revised 2015)
TAS 28 (revised 2015)
TAS 29 (revised 2015)
TAS 33 (revised 2015)
TAS 34 (revised 2015)
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As at 31 December 2015
2

Accounting policies (Cont’d)
2.2

New financial reporting standards and revised financial reporting standards (Cont’d)
b) New financial reporting standards and revised financial reporting standards which are effective on
1 January 2016 and are not early adopted are as follows: (Cont’d)
TAS 36 (revised 2015)
TAS 37 (revised 2015)
TAS 38 (revised 2015)
TAS 40 (revised 2015)
TAS 41
TFRS 2 (revised 2015)
TFRS 3 (revised 2015)
TFRS 4 (revised 2015)
TFRS 5 (revised 2015)
TFRS 6 (revised 2015)
TFRS 8 (revised 2015)
TFRS 10 (revised 2015)
TFRS 11 (revised 2015)
TFRS 12 (revised 2015)
TFRS 13 (revised 2015)
TSIC 10 (revised 2015)
TSIC 15 (revised 2015)
TSIC 25 (revised 2015)
TSIC 27 (revised 2015)
TSIC 29 (revised 2015)
TSIC 31 (revised 2015)
TSIC 32 (revised 2015)
TFRIC 1 (revised 2015)
TFRIC 4 (revised 2015)
TFRIC 5 (revised 2015)
TFRIC 7 (revised 2015)
TFRIC 10 (revised 2015)
TFRIC 12 (revised 2015)
TFRIC 13 (revised 2015)
TFRIC 14 (revised 2015)
TFRIC 15 (revised 2015)
TFRIC 17 (revised 2015)
TFRIC 18 (revised 2015)
TFRIC 20 (revised 2015)
TFRIC 21

Impairment of assets
Provisions, contingent liabilities and contingent assets
Intangible assets
Investment property
Agriculture
Share-based payment
Business combinations
Insurance contracts
Non-current assets held for sale and discontinued operations
Exploration for and evaluation of mineral resources
Operating segments
Consolidated financial statements
Joint arrangements
Disclosure of interests in other entities
Fair value measurement
Government assistance - No specific relation to operating activities
Operating leases - Incentives
Income taxes - changes in the tax status of an entity or its shareholders
Evaluating the substance of transactions involving the legal form of a lease
Service concession arrangements: Disclosures
Revenue - barter transactions involving advertising services
Intangible assets - Web site costs
Changes in existing decommissioning, restoration and similar liabilities
Determining whether an arrangement contains a lease
Rights to interests arising from decommissioning, restoration and
environmental rehabilitation funds
Applying the restatement approach under TAS29 (revised 2015)
Financial reporting in hyperinflationary economies
Interim financial reporting and impairment
Service concession arrangements
Customer loyalty programmes
TAS 19 - The limit on a defined benefit asset, minimum funding
requirements and their interaction
Agreements for the construction of real estate
Distributions of non-cash assets to owners
Transfers of assets from customers
Stripping costs in the production phase of a surface mine
Levies

The Group will apply the aforementioned financial reporting standards from 1 January 2016. However,
the Group’s management assessed and determined that the application of those financial reporting
standards has no significant impact to the financial statements being presented.
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As at 31 December 2015
2

Accounting policies (Cont’d)
2.3

Group Accounting - Investments in subsidiaries
(1)

Subsidiaries
Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The
Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its
involvement with the entity and has the ability to affect those returns though its power over the
entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the
Group. They are deconsolidated from the date that control ceases.
The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration
transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities
incurred to the former owners of acquiree and the equity interests issued by the Group. The
consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent
consideration arrangement. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable assets
acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured
initially at their fair values at the acquisition date. On an acquisition-by-acquisition basis, the
Group recognises any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the noncontrolling interest’s proportionate share of the acquiree’s net assets.
If the business combination is achieves in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer’s
previously held equity interest in the acquiree is re-measured to fair value at the acquisition date;
any gains or losses arising from such re-measured are recognised in profit or loss.
Any contingent consideration to be transferred by the group is regcognised at fair value at the
acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is
deemed to be an asset or liability is recognised either in profit or loss or as a change to other
comprehensive income. Contingent consideration that is classified as equity is not re-measured,
and its subsequent settlement is accounted for within equity.
The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree
and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair
value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration
transferred, non-controlling interest recognise and previously held interest measured is less than
the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference
is recognised directly in profit or loss.
Intercompany transactions, balances and unrealised gains or loss on transactions between Group
companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. Accounting policies of subsidiaries
have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.
In the company’s separated financial statements, investments in subsidiaries are accounted for at
cost less impairment. Cost is adjusted to reflect changes in consideration arising from contingent
consideration amendments. Cost also includes direct attributable costs of investment.

(2)

Transactions and non-controlling interests
The Group treats transactions with non-controlling interests as transactions with equity owners of
the Group. For purchases from non-controlling interests, the difference between any consideration
paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded
in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.
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As at 31 December 2015
2

Accounting policies (Cont’d)
2.4

Foreign currency translation
(a) Functional and presentation currency
Items included in the financial statements of each of the Group’s entities are measured using the
currency of the primary economic environment in which the entity operates (‘the functional
currency’). The consolidated financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s
functional and the Group’s presentation currency.
(b) Transactions and balances
Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates
prevailing at the dates of the transactions or valuation where items are re-measured. Foreign exchange
gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end
exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in
the profit or loss.
When a gain or loss on a non-monetary item is recognised in other comprehensive income, any
exchange component of that gain or loss is recognised in other comprehensive income. Conversely,
when a gain or loss on a non-monetary item is recognised in profit and loss, any exchange component
of that gain or loss is recognised in profit and loss.
(c) Group companies
The results and financial position of all the Group entities (none of which has the currency of a hyperinflationary economy) that have a functional currency different from the presentation currency are
translated into the presentation currency as follows:
•
•
•

Assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the
closing rate at the date of that statement of financial position;
Income and expenses for each statement of comprehensive income are translated at average
exchange rates; and
All resulting exchange differences are recognised as a separate component of equity.

Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign operation are treated as
assets and liabilities of the foreign operation and translated at the closing rate.
2.5

Cash and cash equivalents
In the consolidated and company statement of cash flows, cash and cash equivalents includes cash in hand,
deposits held at call with banks and other short-term highly liquid investments with original maturities of
three months or less.

2.6

Trade accounts receivable
Trade accounts receivable are carried at the original invoice amount and subsequently measured at the
remaining amount less any allowance for doubtful receivables based on a review of all outstanding
amounts at the year-end. The amount of the allowance is the difference between the carrying amount of
the receivable and the amount expected to be collectible. Bad debts are written-off during the year in
which they are identified and recognised in profit or loss within selling and marketing costs.
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2

Accounting policies (Cont’d)
2.7

Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is determined by the weighted
average method. The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable to
the acquisition of the inventory, such as import duties and transportation charges, less all attributable
discounts, allowances or rebates. The cost of finished goods and work in progress comprises design costs,
raw materials, direct labour, other direct costs and related production overheads (based on normal
operating capacity). It excludes borrowing costs. Net realisable value is the estimate of the selling price in
the ordinary course of business, less applicable variable selling expenses. Allowance is made, where
necessary, for obsolete, slow-moving and defective inventories.

2.8

Property, plant and equipment
Land is shown at fair value, based on valuations by external independent valuer which are conducted every
3 years. All other plants and equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation.
Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.
Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as
appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the
Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is
derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in
which they are incurred.
Increases in the carrying amount arising on revaluation of land are credited to other comprehensive income
and shown as gains on land revaluation in shareholders’ equity. Decreases that offset previous increases of
the same asset are charged in other comprehensive income and debited against gains on land revaluation
directly in equity; all other decreases are charged to profit or loss.
Land is not depreciated. Depreciation on other assets is calculated using the straight line method to allocate
their cost to their residual values over their estimated useful lives, as follows:
Buildings and building improvements
Machinery, equipment and tools
Furniture, fixtures and office equipment
Motor vehicles

5 and 20 years
5 - 25 years
5 years
5 years

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each
reporting period.
The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying
amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 2.10).
Gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are
recognised within ‘Other (losses)/gains - net’ in profit or loss.
When revalued assets are sold, the amounts included in gain on asset revaluation are transferred to retained
earnings.
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As at 31 December 2015
2

Accounting policies (Cont’d)
2.9

Intangible assets
Computer software
Costs associated with maintaining computer software programmes are recognised as an expense as
incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and
unique software products controlled by the Group are recognised as intangible assets when the following
criteria are met:







it is technically feasible to complete the software product so that it will be available for use or sell;
management intends to complete the software product and use or sell it;
there is an ability to use or sell the software product;
it can be demonstrated how the software product will generate probable future economic benefits;
adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the
software product are available; and
the expenditure attributable to the software product during its development can be reliably measured.

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software
development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.
Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred.
Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent
period.
Computer software development costs recognised as assets are amortised using the straight line method
over their estimated useful lives, 5 and 15 years.
2.10 Impairment of assets
Assets that have an indefinite useful life, for example goodwill, are not subject to amortisation and are
tested annually for impairment. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment
whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.
An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the assets exceeds its
recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less costs to sell and
value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which
there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffered an
impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.
2.11 Leases - where a Group company is the lessee
Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are
classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from
the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.
Leases of property, plant or equipment where the Group has substantially all the risks and rewards of
ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the inception of the lease at the
lower of the fair value of the leased property and the present value of the minimum lease payments.
Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate
on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are
included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to profit or loss
over the lease period so as to achieve a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the
liability for each period. The property, plant or equipment acquired under finance leases is depreciated
over the shorter period of the useful life of the asset and the lease term.
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As at 31 December 2015
2

Accounting policies (Cont’d)
2.12 Borrowings
Borrowings are recognised initially at the fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are
subsequently stated at amortised cost; any difference between proceeds (net of transaction costs) and the
redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective yield
method.
Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer
settlement of the liability for at least 12 months after the end of reporting date.
2.13 Current and deferred income taxes
The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss,
except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity.
In this case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.
The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at
the end of reporting period in the countries where the Company and its subsidiaries operate and generate
taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations
in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate
on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.
Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising from
differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial
statements. However, the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an
asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects
neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws)
that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply
when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.
Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit
will be available against which the temporary differences can be utilised.
Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset
current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities
relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different
taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.
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2

Accounting policies (Cont’d)
2.14 Employee benefits
Retirement benefits
The Company has both defined benefit and defined contribution plans. A defined contribution plan is a
pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal
or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all
employees the benefits relating to employee service in the current and prior periods. A defined benefit plan
is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically defined benefit plans define an amount
of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors
such as age, years of service, work position, compensation and gold price.
The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is
the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of
plan assets. The defined benefit obligation is calculated by independent actuaries using the projected unit
credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the
estimated future cash outflows using market yield of government bonds that are denominated in the
currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of
the related pension liability.
Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are
charged to the statement of comprehensive income in the period in which they arise.
Other long-term employee benefits
The Company provides long-service award to employee who works for 30 years. The defined benefit
obligation is calculated by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value
of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using
market yield of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid,
and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension liability. The benefit is
charged to expense in the statement of comprehensive income in the period to which it relates.
Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are
charged to the statement of comprehensive income in the period in which they arise.
2.15 Provisions
Provisions, excluding the provisions for employee benefits, are recognised when the Group has a present
legal or constructive obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources will be
required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made.
2.16 Revenue recognition
Revenue comprises the fair value of the consideration received or receivable for the sales of goods in the
ordinary course of the Group’s activities. Revenue is shown net of returns, rebates and discounts, and after
eliminating sales within the Group for the consolidated financial statements. Revenue from sales of goods
is recognised when significant risks and rewards of ownership of the goods are transferred to the buyer.
Interest income is recognised using the effective interest method.
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2

Accounting policies (Cont’d)
2.17 Dividend distribution
Dividend distribution to the Company’s shareholders is recognised as a liability in the Group’s financial
statements in the period in which the dividends are approved by the Company’s shareholders.
2.18 Segment reporting
Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief
operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources
and assessing performance of the operating segments, has been identified as Managing Director that makes
strategic decisions.

3

Financial risk management
3.1

Financial risk factors
The Group’s activities expose it to a variety of financial risks, including the effects of changes in foreign
currency exchange rates, interest rates and customers’ credit. The Group’s overall risk management
programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise potential adverse
effects on the financial performance of the Group. The Group uses derivative financial instruments being
forward contracts to hedge the exposures.
Risk management is carried out by a central finance department (“Group Finance”) under the policies
approved by the Board of Directors. The Group Finance identifies, evaluates and hedges financial risks in
close co-operation with the management and other operations in the Group. The Group Finance provides
written principles for overall risk management, as well as written policies covering specific areas, such as
foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and use of derivative financial instruments.
3.1.1 Foreign exchange risk
The Group operates internationally and is exposed to foreign exchange risk arising from various
currency exposures, primarily with respect to US Dollar and Euro. Foreign exchange risk arises
from future commercial transactions, recognised assets and liabilities and net investments in foreign
operations.
Entities in the Group use forward contracts, managed by the Group Finance, to hedge their
exposures to foreign currency risk in connection with currency measurement. The Group Finance is
responsible for hedging the net position in each currency by using forward contracts with the
financial institutions.
3.1.2 Interest rate risk
The Group’s income and operating cash flows are substantially independent of changes in market
interest rates. All interest rate derivative transactions are subject to approval by the Finance Director
before execution. The Group has no significant interest-bearing assets.
The Group exposes to interest rate risk relates primarily to its borrowings bearing interest.
However, since most of the financial liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates
which are close to the current market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.
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3

Financial risk management (Cont’d)
3.1

Financial risk factors (Cont’d)
3.1.3 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 Group 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 report 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 statement of financial position.
However, management does not anticipate material losses from its debt collection.
3.1.4 Liquidity risk
The Group 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.

3.2

Accounting for derivative financial instruments and hedging activities
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 at fair value. At the end of each reporting period, they are
remeasured at fair value. The gain or loss on remeasurement to fair value is recognised immediately in profit
or loss.
The fair value of derivative financial instruments is their quoted market price at the report date, being the
present value of the quoted derivative price.

3.3

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 Group 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.
Short-term borrowings, 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 borrowings mainly carry a floating rate, which is considered to be market rate - the carrying
value of these financial liabilities approximates their fair value.
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4

Critical accounting estimates and judgements
Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors,
including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.
Critical accounting estimates and assumptions
The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by
definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of
causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are
outlined below.
Employee benefit obligations
The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an
actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for
employee benefits include the discount rate. Any changes in these assumptions will have an impact on the
carrying amount of employee benefit obligations.
The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be
used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the
employee benefit obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the market yield
of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms
to maturity approximating the terms of the related pension liability.
Other key assumptions for employee benefit obligations are based in part on current market conditions.
Additional information is disclosed in Note 16.

5

Capital risk management
The Group’s objectives when managing capital are to safeguard the Group’s ability to continue as a going
concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal
capital structure to reduce the cost of capital.
In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to
shareholders, return capital to shareholders, issue new shares, or sell assets to reduce debt.

6

Segment information
The principal activities of the Group are manufacturing and selling table glassware. Accordingly, the management
considers that the Group operates in a single line of business. The Group has manufacturing facilities in Thailand
and reports its segment information as distribution market in domestic and overseas markets. The chief operating
decision-maker reviews operating results in the same dimension as presented on the financial statements.
Sales by geographic for the year ended 31 December 2015 and 2014 are as follows:
Consolidated
2015
2014
Baht’000
Baht’000

Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

Domestic sales
Export sales

541,458
1,446,447

550,749
1,526,611

541,457
1,441,930

550,749
1,516,821

Total

1,987,905

2,077,360

1,983,387

2,067,570
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7

Cash and cash equivalents

Cash on hand
Deposits at banks - current
- savings
Promissory notes with maturities
of 3 months or less

Consolidated
2015
2014
Baht’000
Baht’000

Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

2,322
5,144
34,713

1,330
3,824
89,131

179
2,922
34,710

450
1,471
89,129

75,005

-

75,005

-

117,184

94,285

112,816

91,050

As at 31 December 2015, current accounts and saving accounts bear interest at rates between 0.10% and 0.40%
per annum (2014: between 0.38% and 0.50% per annum). Cash and cash equivalents are mainly in Thai Baht.
As at 31 December 2015, promissory notes with maturities of 3 months or less bear interest at rates between
0.90% and 1.45% per annum (2014 : None).
8

Trade and other receivables

Consolidated
2015
2014
Baht’000
Baht’000

Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

Trade receivables
- other parties
- related parties (Note 21.3)

219,166
5

197,764
6

218,091
24,085

196,631
17,388

Other receivables

219,171
21,221

197,770
38,219

242,176
20,921

214,019
37,801

240,392

235,989

263,097

251,820

Trade receivables as at 31 December can be analysed as follows:
Consolidated
2015
2014
Baht’000
Baht’000
Up to 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months

Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

218,282
114
758
17

196,745
1,001
24
-

217,932
6,131
3,204
14,909

200,539
1,293
12,187
-

219,171

197,770

242,176

214,019

Outstanding receivables from related parties as at 31 December can be analysed as follows:
Consolidated
2015
2014
Baht’000
Baht’000
Up to 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months

Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

5
-

6
-

730
6,016
2,447
14,892

4,932
292
12,164
-

5

6

24,085

17,388
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9

Inventories, net
Consolidated
2015
2014
Baht’000
Baht’000
Raw materials
Works in progress
Finished goods
Merchandise
Spare parts
Supplies and packing materials
Goods in transit
Less Allowance for slow-moving
and obsolete inventories
- Raw materials
- Finished goods

Inventories, net

Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

73,786
8,863
652,426
5,529
134,388
185,029
5

56,782
9,131
577,758
5,159
142,234
189,848
8,103

73,786
8,863
642,838
5,529
134,388
185,029
5

56,782
9,131
568,063
5,159
142,234
189,847
8,103

1,060,026

989,015

1,050,438

979,319

(8,206)
(1,101)

(670)
-

(8,206)
(1,101)

(670)
-

(9,307)

(670)

(9,307)

(670)

1,050,719

988,345

1,041,131

978,649

The cost of inventories, which amounted to Baht 448.03 million (2014: Baht 455.13 million), is recognised as
an expense and included in the cost of goods sold.
During 2015, the Company recorded net allowance for slow-moving and obsolete inventories in the statement
of comprehensive income of Baht 8.64 million (2014: the Company reversed net allowance for slow-moving
and obsolete inventories of Baht 35.68 million).
10

Investments in subsidiaries
The subsidiaries are:
Country of
incorporation
Ocean Glass Trading (Shanghai) Company Limited
Ocean Glass Trading India Private Limited
Movements of investments in subsidiaries:

China
India

% Ownership
2015

2014

100%
99.99%

100%
99.99%

Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

As at 1 January
Addition of investment during the year

5,900
-

5,636
264

As at 31 December

5,900

5,900

Investment in Ocean Glass Trading India Private Limited
As mentioned in Note 1, the Company invested Baht 0.26 million in its subsidiary, Ocean Glass Trading India
Private Limited, in February 2014.
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363,126
-

363,126

363,126
99,329

462,455

462,455
-

462,455

Net book amount

For the year ended
31 December 2014
Opening net book amount
Additions
Transfer of assets
Disposals, net
Write offs, net
Depreciation charge
Land revaluation surplus

Closing net book amount

As at 31 December 2014
Cost or valuation
Less Accumulated depreciation

Net book amount

Land
Baht’000

As at 1 January 2014
Cost or valuation
Less Accumulated depreciation

Property, plant, and equipment, net

As at 31 December 2015

116,368

490,532
(374,164)

116,368

127,123
749
2,790
(14,294)
-

127,123

486,993
(359,870)

Buildings and
building
improvements
Baht’000

Notes to the Consolidated and Company Financial Statements
For the year ended 31 December 2015

1,141,641

3,467,983
(2,326,342)

1,141,641

1,278,277
12,409
6,256
(1,545)
(62)
(153,694)
-

1,278,277

3,464,269
(2,185,992)

Machinery,
equipment
and tools
Baht’000

19,002

108,192
(89,190)

19,002

23,175
5,386
(25)
(9,534)
-

23,175

105,059
(81,884)

Consolidated
Furniture,
fixtures
and office
equipment
Baht’000

Notes to the Consolidated and Company Financial Statements
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2,764

16,145
(13,381)

2,764

3,712
(948)
-

3,712

16,764
(13,052)

Motor
vehicles
Baht’000

2,635

2,635
-

2,635

3,246
8,435
(9,046)
-

3,246

3,246
-

Machinery under
installation and
construction
in progress
Baht’000

25

1,744,865

4,547,942
(2,803,077)

1,744,865

1,798,659
26,979
(1,545)
(87)
(178,470)
99,329

1,798,659

4,439,457
(2,640,798)

Total
Baht’000

Notes to the Consolidated and Company Financial Statements
For the year ended 31 December 2015
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462,455

462,455
-

462,455

Closing net book amount

As at 31 December 2015
Cost or valuation
Less Accumulated depreciation

Net book amount
108,145

494,022
(385,877)

108,145

116,368
3,490
(11,713)
-

Buildings and
building
improvements
Baht’000

1,101,665

3,479,460
(2,377,795)

1,101,665

1,141,641
5,537
106,387
(844)
(5,452)
(145,605)
1

Machinery,
equipment
and tools
Baht’000

18,349

112,687
(94,338)

18,349

19,002
4,984
3,094
(36)
(8,726)
31

Consolidated
Furniture,
fixtures
and office
equipment
Baht’000

1,887

15,722
(13,835)

1,887

2,764
(877)
-

Motor
vehicles
Baht’000

6,645

6,645
-

6,645

2,635
116,981
(112,971)
-

Machinery under
installation and
construction
in progress
Baht’000

1,699,146

4,570,991
(2,871,845)

1,699,146

1,744,865
127,502
(844)
(5,488)
(166,921)
32

Total
Baht’000

26

The Group recorded depreciation expenses of Baht 158.55 million (2014: Baht 167.28 million) in cost of goods sold, Baht 1.12 million (2014: Baht 1.73 million) in selling
expenses and Baht 7.25 million (2014: Baht 9.46 million) in administration expenses.

462,455
-

For the year ended
31 December 2015
Opening net book amount
Additions
Transfer of assets
Disposals, net
Write offs, net
Depreciation charge
Translation difference

Land
Baht’000

Property, plant, and equipment, net (Cont’d)

As at 31 December 2015

Notes to the Consolidated and Company Financial Statements
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363,126
-

363,126

363,126
99,329

462,455

462,455
-

462,455

As at 1 January 2014
Cost or valuation
Less Accumulated depreciation

Net book amount

For the year ended
31 December 2014
Opening net book amount
Additions
Transfer of assets
Disposals, net
Write offs, net
Depreciation charge
Land revaluation surplus

Closing net book amount

As at 31 December 2014
Cost or valuation
Less Accumulated depreciation

Net book amount

Land
Baht’000

Property, plant, and equipment, net (Cont’d)

116,368

490,532
(374,164)

116,368

127,123
749
2,790
(14,294)
-

127,123

486,993
(359,870)

Buildings and
building
improvements
Baht’000

Ocean Glass Public Company Limited
Notes to the Consolidated and Company Financial Statements
AsFor
at 31theDecember
2015
year ended
31 December 2015

1,141,635

3,467,977
(2,326,342)

1,141,635

1,278,277
12,403
6,256
(1,545)
(62)
(153,694)
-

1,278,277

3,464,269
(2,185,992)

Machinery,
equipment
and tools
Baht’000

18,669

106,982
(88,313)

18,669

22,534
5,327
(25)
(9,167)
-

22,534

103,911
(81,377)

Company
Furniture,
fixtures
and office
equipment
Baht’000

Notes to the Consolidated and Company Financial Statements
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2,764

16,145
(13,381)

2,764

3,712
(948)
-

3,712

16,764
(13,052)

Motor
vehicles
Baht’000

2,635

2,635
-

2,635

3,246
8,435
(9,046)
-

3,246

3,246
-

Machinery under
installation and
construction
in progress
Baht’000

27

1,744,526

4,546,726
(2,802,200)

1,744,526

1,798,018
26,914
(1,545)
(87)
(178,103)
99,329

1,798,018

4,438,309
(2,640,291)

Total
Baht’000

11
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462,455

462,455
-

462,455

Closing net book amount

As at 31 December 2015
Cost or valuation
Less Accumulated depreciation

Net book amount
108,145

494,022
(385,877)

108,145

116,368
3,490
(11,713)

Buildings and
building
improvements
Baht’000

1,101,659

3,479,454
(2,377,795)

1,101,659

1,141,635
5,537
106,387
(844)
(5,452)
(145,604)

Machinery,
equipment
and tools
Baht’000

18,151

111,878
(93,727)

18,151

18,669
4,920
3,094
(29)
(8,503)

Company
Furniture,
fixtures
and office
equipment
Baht’000

1,887

15,722
(13,835)

1,887

2,764
(877)

Motor
vehicles
Baht’000

6,645

6,645
-

6,645

2,635
116,981
(112,971)
-

Machinery under
installation and
construction
in progress
Baht’000

1,698,942

4,570,176
(2,871,234)

1,698,942

1,744,526
127,438
(844)
(5,481)
(166,697)

Total
Baht’000

28

The Company recorded depreciation expenses of Baht 158.55 million (2014: Baht 167.28 million) in cost of goods sold, Baht 0.90 million (2014: Baht 1.36 million) in selling
expenses and Baht 7.25 million (2014: Baht 9.46 million) in administration expenses.

462,455
-

For the year ended
31 December 2015
Opening net book amount
Additions
Transfer of assets
Disposals, net
Write offs, net
Depreciation charge

Land
Baht’000

Property, plant, and equipment, net (Cont’d)

Ocean Glass Public Company Limited
Notes to the Consolidated and Company Financial Statements
AsFor
at 31theDecember
2015
year ended
31 December 2015
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Property, plant, and equipment, net (Cont’d)
As at 31 December 2015 and 31 December 2014, the Company had used land and buildings as collateral for its
borrowings (Note 13).
The Company measured the land at the fair value determined by Brent Joe Cosens Consulting Co., Ltd. using
the cost model. As at 31 December 2014, the land would have been carried at Baht 462 million comprises the
historical cost of Baht 22 million and the gains on land revaluation of Baht 440 million.

12

Intangible assets, net

Consolidated
Computer
software
Baht’000

Company
Computer
software
Baht’000

60,734
(36,823)

60,734
(36,823)

Net book amount

23,911

23,911

For the year ended 31 December 2014
Opening net book amount
Additions
Amortisation charge

23,911
1,518
(5,458)

23,911
1,324
(5,388)

Closing net book amount

19,971

19,847

62,278
(42,307)

62,058
(42,211)

Net book amount

19,971

19,847

For the year ended 31 December 2015
Opening net book amount
Additions
Amortisation charge
Translation difference

19,971
319
(3,519)
(1)

19,847
319
(3,460)
-

Closing net book amount

16,770

16,706

62,597
(45,826)
(1)

62,377
(45,671)
-

16,770

16,706

As at 1 January 2014
Cost
Less Accumulated amortisation

As at 31 December 2014
Cost
Less Accumulated amortisation

As at 31 December 2015
Cost
Less Accumulated amortisation
Translation difference
Net book amount

The Group recorded amortisation of Baht 0.42 million (2014: Baht 0.95 million) in cost of goods sold, Baht
0.48 million (2014: Baht 1.00 million) in selling expenses, and Baht 2.62 million (2014: Baht 3.51 million) in
administrative expenses.
The Company recorded amortisation of Baht 0.42 million (2014: Baht 0.95 million) in cost of goods sold, Baht
0.42 million (2014: Baht 0.93 million) in selling expenses, and Baht 2.62 million (2014: Baht 3.51 million) in
administrative expenses.
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Borrowings
Consolidated/Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000
Current
Short-term borrowings from financial institutions
Current portion of long-term borrowings from
financial institutions

268,761

215,896

146,000

160,000

Total current borrowings

414,761

375,896

Non-current
Long-term borrowings from financial institutions

626,000

772,000

Total non-current borrowings

626,000

772,000

1,040,761

1,147,896

Total borrowings
Short-term borrowings from financial institutions

As at 31 December 2015, short-term borrowings represent unsecured borrowings from local banks denominated in
Thai Baht of Baht 160 million (2014: Baht 100 million) and unsecured borrowings in foreign currency of USD 3.0
million (2014: USD 3.5 million). The borrowings are due within two to six months and bear interest at a fixed rate.
Long-term borrowings from financial institutions
As at 31 December 2015, long-term borrowings from financial institutions consist of:
1)

Borrowing facilities of Baht 535 million
The Company entered into an agreement with a local bank for a long-term borrowing facility denominated
in Thai Baht of Baht 535 million, which is repayable in five years, by 6 December 2017. The borrowing
has a grace period for principal repayment for the first two years. The Company is required to repay the
principal in monthly instalments from the third year to the fifth year, and the remaining principal in the
last instalment. Interest is payable on a monthly basis and is calculated at a fixed rate in the first and the
second years and at the MLR rate minus a fixed percentage from the third year to the fifth year.
On 12 November 2014, the Company amended the borrowing agreement to adjust the monthly principal
repayment amount and extend the repayment period to 6 December 2021.
As at 31 December 2015, the total outstanding borrowing is Baht 511 million (2014: Baht 535 million).

2)

Borrowing facilities of Baht 250 million
The Company entered into an agreement with a local bank for a long-term borrowing facility denominated
in Thai Baht of Baht 250 million, which is repayable in five years, by 29 November 2018. This borrowing
has a grace period for principal repayment in the first year. The Company is required to repay the
principal in monthly instalments from the second year to the fifth year. Interest is payable on a monthly
basis and is calculated at the MLR rate minus a fixed percentage.
On 12 November 2014, the Company amended the borrowing agreement to adjust the monthly principal
repayment amount and extend the repayable period to 29 November 2021.
As at 31 December 2015, the total outstanding borrowing is Baht 211 million (2014: Baht 247 million).
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Borrowings (Cont’d)
Long-term borrowings from financial institutions (Cont’d)
As at 31 December 2015, long-term borrowings from financial institutions consist of: (Cont’d)
3)

Borrowing facilities of Baht 200 million
The Company entered into an agreement with another local bank for a long-term borrowing facility
denominated in Thai Baht of Baht 200 million, which is repayable in 39 months, by 31 January 2016.
This borrowing has a grace period for principal repayment for the first eighteen months. After that, the
Company is required to repay the principal on a quarterly basis. Interest is payable on a monthly basis
and is calculated at the MLR rate minus a fixed percentage. As at 31 December 2015, the total outstanding
borrowing is Baht 50 million (2014: Baht 150 million).

The Company used its land and buildings (Note 11) as collateral against the long-term borrowings in 1 and 2.
The Company must maintain a minimum debt-to-equity ratio as a condition of the long-term borrowing
agreements.
Maturity of long-term borrowings:

Consolidated/Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

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

146,000
504,000
122,000

160,000
524,000
248,000

772,000

932,000

The movements of long-term borrowings for the years ended 31 December comprise the following:
Consolidated/Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000
Opening balance
Repayments
Closing balance

932,000
(160,000)

1,000,200
(68,200)

772,000

932,000

The interest rate exposure on the long-term borrowings comprises the following:

Total long-term borrowings
at fixed rates
at floating rates

Consolidated/Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000
772,000

535,000
397,000

772,000

932,000

The interest rates at the statement of financial position date were as follows:
Consolidated/Company
2015
2014
% (per annum) % (per annum)
Long-term borrowings

4.25 to 4.75

4.25 to 4.50

The carrying amounts of short-term borrowings and long-term borrowings are shown at an approximate fair value.
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Trade and other payables
Consolidated
2015
2014
Baht’000
Baht’000
Trade payables - other parties
Other payables - other parties
- related parties (Note 21.3)
Advances from customers
Accrued energy expenses
Accrued commission and rebate
Accrued salary and bonus expenses
Other accrued expenses

15

Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

133,853
50,861
465
13,049
13,838
16,605
25,251
26,463

125,150
76,640
614
19,387
14,645
15,659
26,819
20,340

133,853
50,349
2,347
11,626
13,838
16,605
25,251
25,857

125,150
75,967
2,677
17,584
14,645
15,659
26,837
20,092

280,385

299,254

279,726

298,611

Deferred income taxes
Deferred tax assets and liabilities are offset when income taxes are related to the same fiscal authority.
Deferred income taxes are calculated on all temporary differences under the liability method using a 20%
principal tax rate.
The analysis of deferred tax assets and deferred tax liabilities is as follows:
Consolidated/Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000
Deferred tax assets:
Deferred tax asset to be recovered within 12 months
Deferred tax asset to be recovered after more than 12 months

Deferred tax liabilities:
Deferred tax liabilities to be settled within 12 months
Deferred tax liabilities to be settled after more than 12 months

Deferred tax liabilities, net

1,861
55,615

134
86,099

57,476

86,233

(504)
(168,573)

(431)
(154,804)

(169,077)

(155,235)

(111,601)

(69,002)

The movements in deferred income tax account are as follows:
Consolidated/Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000
As at 1 January
Debit to:
statement of comprehensive income
other comprehensive income
As at 31 December
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Deferred income taxes (Cont’d)
Deferred tax assets (liabilities) in the statement of comprehensive income are attributed to the following items:

Allowance for slow-moving
and obsolete inventories
Employee benefit obligations
Tax losses
Accrued tax rebate from export sales
Book depreciation under
taxable depreciation
Gains on land revaluation

Allowance for slow-moving
and obsolete inventories
Employee benefit obligations
Tax losses
Accrued tax rebate from export sales
Book depreciation under
taxable depreciation
Gains on land revaluation

1 January
2015
Baht’000

Consolidated/Company
Credit (debit) to
Other
Profit comprehensive
or loss
income
Baht’000
Baht’000

31 December
2015
Baht’000

134
17,440
68,659
(431)

1,727
1,718
(32,203)
(73)

(1,581)
-

1,861
17,577
36,456
(504)

(66,696)
(88,108)

(12,187)
-

-

(78,883)
(88,108)

(69,002)

(41,018)

(1,581)

(111,601)

Consolidated/Company
Credit (debit) to
Other
Profit comprehensive
or loss
income
Baht’000
Baht’000

31 December
2014
Baht’000

1 January
2014
Baht’000
7,270
16,673
61,954
-

(7,136)
767
6,705
(431)

-

134
17,440
68,659
(431)

(51,733)
(68,241)

(14,963)
-

(19,867)

(66,696)
(88,108)

(34,077)

(15,058)

(19,867)

(69,002)

Deferred tax assets and temporary differences are recognised if the realisation of the tax benefit is probable.
Deferred tax assets are recognised for tax loss and carry forwards only to the extent that realisation of the
related tax benefit through the future taxable profits is probable. The Company has unrecognised tax losses of
Baht 182 million (2014 : Baht 343 million), to carry forward against future taxable income; these tax losses
will expire in 2017, 2018 and 2019.
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Employee benefit obligations
Consolidated/Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000
Statement of financial position as at 31 December
Post-employment benefits
Other long-term employment benefits

Profit or loss for the years ended 31 December
Post-employment benefits
- current service cost
- interest cost

Other long-term employment benefits
- current service cost
- interest cost
- remeasurement

Other comprehensive income for the years ended 31 December
Remeasurement of post-employment benefits

83,972
3,909

82,860
4,341

87,881

87,201

8,933
3,042

9,153
2,914

4,063

12,067

373
156
(605)

362
151
-

(76)

513

11,899

12,580

(7,912)

-

The movement of employee benefits obligation for the year ended 31 December is set out below:
Consolidated/Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000
At 1 January
Current service cost
Interest cost
Remeasurement
Benefits paid

87,201
9,306
3,198
(8,517)
(3,307)

83,364
9,515
3,065
(8,743)

At 31 December

87,881

87,201

The principal actuarial assumptions used were as follows:
Consolidated/Company
2014
2015
Discount rate (per annum)
Inflation rate (per annum)
Future salary increases (per annum)
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Employee benefit obligations (Cont’d)
Impact on post-employment benefit - Legal severance pay
benefit
Increase in
Decrease in
Change in
assumption
assumption
assumption
Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate
Life expectancy

1%
1%
1%
1 year

Decrease by 6.86%
Increase by 7.30%
Decrease by 7.33%
Increase by 0.44%

Increase by 7.77%
Decrease by 6.58%
Increase by 4.36%
Decrease by 0.44%

Impact on post-employment benefit - In-house retirement
benefit
Increase in
Decrease in
Change in
assumption
assumption
assumption
Discount rate
Turnover rate
Life expectancy

1%
1%
1 year

Decrease by 7.28%
Decrease by 7.80%
Increase by 0.45%

Increase by 8.27%
Increase by 4.65%
Decrease by 0.45%

Impact on other long-term employee benefit
Increase in
Decrease in
Change in
assumption
assumption
assumption
Discount rate
Turnover rate
Life expectancy

1%
1%
1 year

Decrease by 5.64%
Decrease by 6.38%
Increase by 0.33%

Increase by 6.23%
Increase by 5.28%
Decrease by 0.32%

The above sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions
constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated.
When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same
method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the
end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the
statement of financial position.
The methods and types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis did not change compared to
the previous year.
Through its defined benefit retirement benefit plans and other long-term benefits plans, the Group is exposed
to a number of risks, the most significant of which are detailed below:
Changes in bond yields
A decrease in Government bond yields will increase plan liabilities.
The weighted average duration of the defined benefit obligation is 7.72 years.
The Group use the cash flows from operating activities to pay the retirement and other long-term benefits.
Expected maturity analysis of retirement and other long-term benefits:
Less than
a year
Baht’000

Consolidated/Company
Between
More than
1-5 years
5 years
Baht’000
Baht’000

Total
Baht’000

Post-employment
Other long-term benefits

8,834
332

48,767
3,212

403,001
11,481

460,602
15,025

Total

9,166

51,979

414,482

475,627

205
35
Ocean Glass Public Company Limited • Annual Report 2015

Ocean Glass
Public
Company
Limited Limited
Ocean
Glass
Public
Company

Notes to the Consolidated and Company Financial Statements
For the year ended 31 December 2015

Notes to the Consolidated and Company Financial Statements
As at 31 December 2015
17

Legal reserve
Under the Public Limited Company Act, B.E. 2535, the Company is required to set aside as a legal reserve at
least 5% of its net profit after accumulated deficit brought forward (if any) until the reserve is not less than
10% of the registered capital. The legal reserve is non-distributable.

18

Expenses by nature
The following significant expenditure items for the years ended 31 December 2015 and 2014, classified by
nature, have been charged in profit before income tax:
Consolidated
2015
2014
Baht’000
Baht’000
Changes in finished goods
and work in process
Raw material and consumables used
Employee expenses
Energy expenses
Depreciation and amortisation
Repair and maintenance expenses
Other expenses

19

(74,770)
448,029
526,665
337,949
170,724
104,555
299,362

77,548
455,128
488,102
454,253
183,877
87,527
282,052

(74,877)
448,029
502,102
337,871
170,156
104,529
312,890

72,988
455,128
480,248
454,221
183,491
87,506
280,569

1,812,514

2,028,487

1,800,700

2,014,151

Income tax

Consolidated/Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

Corporate income tax for the year
Deferred income tax (Note 15)

41,018

15,058

Income tax expense

41,018

15,058

Consolidated
2015
2014
Baht’000
Baht’000
Profit before income tax

20

Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

174,447

62,079

180,845

68,483

Tax calculated at a tax rate of 20%
Expenses not deductible for tax purposes

34,889
6,129

12,416
2,642

36,169
4,849

13,697
1,361

Income tax expense

41,018

15,058

41,018

15,058

Basic earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing the net profit attributed to shareholders by the weighted
average number of ordinary shares in issue, which is 21,330,715 shares during the year ended 31 December
2015 (2014: 21,330,715 shares). The Group has no dilutive instruments in issue.
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Related party transactions
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are
controlled by, or are under common control with, the Company, including holding companies, subsidiaries and
fellow subsidiaries are related parties of the Company. Associates and individuals owning, directly or indirectly,
an interest in the voting power of the Company that gives them significant influence over the enterprise, key
management personnel, including directors and officers of the Company and close members of the family of
these individuals and companies associated with these individuals also constitute related parties.
In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the relationship, and
not merely the legal form.
Ocean Holding Co., Ltd. is the major shareholder of the Company as at 31 December 2015 and 2014, holding
32.82%. The remaining 67.18% are widely held.
Related parties:
Business

Party

Relationship

Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. Marketing activities in China

Subsidiary

Ocean Glass Trading India
Private Limited

Marketing activities in India

Subsidiary

Ocean Life Insurance Co., Ltd.

Life insurance

The Company’s shareholder
and co-shareholders and
co-director

Ocean Property Co., Ltd.

Real estate

Co-shareholders

Siam Mail Order House Co., Ltd.

Sales of office equipment
and supplies

Co-shareholders

Ocean Group (Thailand) Co., Ltd.

Legal services

Co-shareholders and co-director

Key management personnel

Persons with the authority and
of directly or indirectly
responsibility for planning,
directing and controlling
the activities of the entity,
including, any Group director
(executive or otherwise)

Transactions with related parties are conducted at market prices or, where no market price exists, at contractually
agreed prices.
Pricing policies by transactions:
Pricing policy

Transaction
Sales

Market price

Purchase of office equipment and supplies

Market price

Commissions

Negotiated agreement

Rental expenses and service fees

Negotiated agreement
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Related party transactions (Cont’d)
The following material transactions were carried out with related parties during the year:
21.1 Sales of goods

Sales of goods:
Subsidiary
Other related party

21.2 Purchase of goods and services

Purchase of office equipment
and supplies:
Other related party

Consolidated
2015
2014
Baht’000
Baht’000

Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

232

308

10,033
232

14,208
308

232

308

10,265

14,516

Consolidated
2015
2014
Baht’000
Baht’000

Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

237

434

237

434

13,324

13,755

13,324

13,755

Legal service fee:
Other related party

-

4

-

4

Commission:
Subsidiaries

-

-

16,529

15,434

Rental expenses and service fee:
Other related parties

Trade transactions with related parties are carried out under commercial terms and conditions. They are
treated in the same manner as unrelated parties and are presented at market price. Services pricing
among related parties is based on contracts.
21.3 Outstanding balances arising from sales and purchase of goods and services
Consolidated
2015
2014
Baht’000
Baht’000
Trade receivables - related parties
Subsidiary
Other related party

Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

5

6

24,080
5

17,382
6

5

6

24,085

17,388

Other receivable - related party
Subsidiary

-

-

-

7

Other payables - related parties
Subsidiaries
Other related parties

465

614

1,882
465

2,063
614

465

614

2,347

2,677
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Related party transactions (Cont’d)
21.4 Key management compensation
Consolidated/Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000
Short-term benefits
Post-employment benefits
Other long-term benefits

22

36,061
922
-

32,784
1,754
305

36,983

34,843

Commitments
Capital commitments
Capital expenditure contracted for at the statement of financial position date but not recognised in the financial
statements is as follows:
Consolidated/Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000
Machinery and equipment

14,485

35,332

Operating lease commitments - where a Group company is the lessee
The Group has entered into a non-cancellable operating lease for office building with facilities, office equipment
and vehicles. The future aggregate minimum lease payments under the non-cancellable operating leases are as
follows:
Consolidated
2015
2014
Baht’000
Baht’000
Not later than 1 year
Later than 1 year but not later than 5 years

Company
2015
2014
Baht’000
Baht’000

13,810
6,738

19,486
13,426

11,660
6,288

15,640
13,020

20,548

32,912

17,948

28,660

Management and service agreement
Royalty fee
On 1 January 2015, the Group entered into an agreement for product design services with a foreign company.
Under the terms of the agreement, the foreign company shall provide product designs and consultation services
for glass series. In consideration thereof, the Group will pay a fee at a fixed amount. This agreement effects
until 31 December 2019.
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Financial instruments
Forward foreign exchange contracts
The Group entered into forward foreign exchange contracts to manage exposure to fluctuations in foreign
currencies of trade receivables, other receivables, trade payables and other payables denominated in foreign
currencies.
As at 31 December 2015, the Group had forward foreign exchange contracts with maturities of less than 6 months
(2014 : less than six months) as follows:
Consolidated/Company
2015
2014
Million Baht
Million Baht
Forward foreign exchange contracts
USD 1.3 million (Baht 35.64 - 36.80 per USD 1)
USD 0.9 million (Baht 35.76 - 36.75 per USD 1)
USD 0.6 million (Baht 32.74 - 33.12 per USD 1)
USD 0.4 million (Baht 33.13 - 33.23 per USD 1)
EUR 0.2 million (Baht 41.28 - 41.36 per EUR 1)

47.8
31.8
-

20.8
13.3
8.3

Net fair values
The fair values of open forward foreign exchange contracts as at 31 December 2015 were stated as net
liabilities of Baht 0.12 million (2014 : net liabilities of Baht 0.16 million).
The fair value of forward foreign exchange contracts is determined by the market rate of each contract, which is
calculated by financial institutions dealing with the Group at the date of the statement of financial position.
24

Dividends
At the Company’s Annual General Shareholders’ Meeting on 28 April 2015, the meeting has approved a dividend
payment from the operating results for the year 2014 of Baht 1.1 per share, totaling Baht 23.46 million. This
dividend was paid on 20 May 2015.

25

Post statement of financial position event
Dividend payment
On 19 February 2016, the Board of Directors’ Meeting agreed to propose a dividend payment from the operating
results for the year ended 2015 to the Annual General Meeting of Shareholders at Baht 3.13 per share, totalling
Baht 66.77 million. The dividend payment shall be certified and approved by the Annual General Meeting of
Shareholders for 2016, which will be convened on 26 April 2016.
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