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บริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

รายงานการสอบทานและงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน)  
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ขา้พเจ้าไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ได้
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 

 (นางสาวธญัพร   ตั้งธโนปจยั) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9169 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 15 สิงหาคม 2565



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
หมายเหตุ มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564 มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 56,984         59,759          31,374          39,631           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 6 196,144       258,948        198,913        258,795         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 5 -               -               3,100            3,500             
สินคา้คงเหลือ 7 896,412       826,980        895,839        826,918         
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งรับ 6,327           11,769          6,327            11,769           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,247           5,108            5,879            3,743             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,163,114    1,162,564     1,141,432     1,144,356      

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 -               -               6,000            6,000             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 2,112,841    2,165,842     2,112,823     2,165,824      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 25,515         21,511          25,515          21,511           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 10,716         8,456            14,568          13,002           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,015           1,004            853               419                

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,151,087    2,196,813     2,159,759     2,206,756      

รวมสินทรัพย์ 3,314,201    3,359,377     3,301,191     3,351,112      
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บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

สินทรัพยห์มุนเวียน

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

กรรมการ.............................................................                 กรรมการ.............................................................

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564 มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 650,000       640,000        650,000        640,000         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 13 289,564       252,042        290,346        257,340         
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 67,200         67,200          67,200          67,200           

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 5, 10 7,120           14,862          7,120            14,862           

หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ 20 1,782           16,131          1,782            16,131           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,581           3,424            2,158            2,725             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,018,247    993,659        1,018,606     998,258         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 199,200       232,800        199,200        232,800         
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5, 10 14,587         3,179            14,587          3,179             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 183,595       192,493        183,595        192,493         
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 15 103,938       98,301          103,938        98,301           

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 501,320       526,773        501,320        526,773         

รวมหน้ีสิน 1,519,567    1,520,432     1,519,926     1,525,031      

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

หน้ีสินหมุนเวียน

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564 มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทนุเรือนหุน้
ทนุจดทะเบียน
หุน้สามญัจ านวน 50,000,000 หุน้

 มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 500,000       500,000        500,000        500,000         

ทนุท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญัจ านวน 21,330,715 หุน้ 
มูลค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุน้ละ 10 บาท 213,307       213,307        213,307        213,307         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 302,807       302,807        302,807        302,807         
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย 50,000           50,000            50,000            50,000           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 495,523       539,890         482,287        527,103         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 732,997       732,941         732,864        732,864         

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,794,634    1,838,945     1,781,265     1,826,081      

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,314,201    3,359,377     3,301,191     3,351,112      
-                  -                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

- 4 -

บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5, 19 430,452           332,192           430,194           332,225           
รายไดอ่ื้น
รายไดค้า่ขนส่ง 4,582               613                  4,582               613                  
อ่ืนๆ 5 581                  742                  583                  753                  

รวมรายได้ 435,615           333,547           435,359           333,591           
คา่ใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 328,899           223,546           328,359           223,530           
คา่ใชจ่้ายจากการระงบัการผลิตชัว่คราว 26,703             31,404             26,703             31,404             
ขาดทุนจากการปรับลดมลูคา่สินคา้ 5,085               677                  5,085               677                  
คา่ใชจ่้ายในการขาย 5 69,331             48,826             71,038             52,025             
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 5 31,133             25,399             30,151             24,408             
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 634                  6,507               478                  6,235               

รวมคา่ใชจ่้าย 461,785           336,359           461,814           338,279           
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน (26,170) (2,812) (26,455) (4,688)
ตน้ทุนทางการเงิน 5 5,602               3,656               5,602               3,656               
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (31,772) (6,468) (32,057) (8,344)
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 16 (6,053) (564) (6,053) (564)
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด (25,719) (5,904) (26,004) (7,780)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 229                  608                  -                   -                   

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด 229                  608                  -                   -                   
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (25,490) (5,296) (26,004) (7,780)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 18 (1.21) (0.28) (1.22) (0.36)

- 5 -

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5, 19 791,701           603,156           791,469           603,087           
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2,885               -                 3,260               -                 
รายไดอ่ื้น
รายไดค้า่ขนส่ง 13,869             1,518               13,869             1,518               
อ่ืนๆ 5 1,414               968                  1,422               999                  

รวมรายได้ 809,869           605,642           810,020           605,604           
คา่ใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 583,092           395,548           582,729           395,431           
คา่ใชจ่้ายจากการระงบัการผลิตชัว่คราว 66,112             87,795             66,112             87,795             
ขาดทุน (คา่ใชจ่้ายโอนกลบั) จากการปรับลดมลูคา่สินคา้ 8,689               (5,802) 8,689               (5,802)
คา่ใชจ่้ายในการขาย 5 137,313           97,933             140,504           102,014           
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 5 56,732             50,816             54,504             48,843             
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -                 13,533             -                   13,087             

รวมคา่ใชจ่้าย 851,938           639,823           852,538           641,368           
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน (42,069) (34,181) (42,518) (35,764)
ตน้ทุนทางการเงิน 5 11,196             10,225             11,196             10,225             
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (53,265) (44,406) (53,714) (45,989)
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 16 (8,898) (5,223) (8,898) (5,223)
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด (44,367) (39,183) (44,816) (40,766)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 56                    1,153               -                   -                   

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด 56                    1,153               -                   -                   
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (44,311) (38,030) (44,816) (40,766)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 18 (2.08) (1.84) (2.10) (1.91)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

- 6 -
บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

จดัสรรเป็น รวมองคป์ระกอบ
ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ส่วนเกินทุนจาก การแปลงคา่ อ่ืนของส่วน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร การตีราคาท่ีดิน งบการเงิน ของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 213,307               302,807               50,000                 539,890               732,864              77                       732,941              1,838,945           
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                      -                      (44,367)               -                     56                       56                       (44,311)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 213,307               302,807               50,000                 495,523               732,864              133                     732,997              1,794,634           

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 213,307               302,807               50,000                 536,870               732,864              (2,097)                 730,767              1,833,751           
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                      -                      (39,183)               -                     1,153                  1,153                  (38,030)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 213,307               302,807               50,000                 497,687               732,864              (944)                    731,920              1,795,721           

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
งบการเงินรวม

- 7 -

บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565
(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

จดัสรรเป็น
ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร การตีราคาท่ีดิน ผูถื้อหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 213,307                  302,807                  50,000                    527,103                  732,864                      1,826,081               
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                         (44,816)                  -                              (44,816)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2565 213,307                  302,807                  50,000                    482,287                  732,864                      1,781,265               

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 213,307                  302,807                  50,000                    532,160                  732,864                      1,831,138               
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                         (40,766)                  -                              (40,766)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 213,307                  302,807                  50,000                    491,394                  732,864                      1,790,372               

ก าไรสะสม

งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565
(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (53,265) (44,406) (53,714) (45,989)
รายการปรับปรุงกระทบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
คา่เผ่ือ (โอนกลบั) การลดลงของมลูคา่สินคา้
สินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั 2,556              (19,857) 2,556              (19,857)

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 93,172            84,706            93,866            85,394             
คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 178                 -                 178                 -                   
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ 653                 193                 653                 193                  

(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ยติุธรรม
ตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (14,349) 14,713            (14,349) 14,713             

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (2,039) (2,716) (2,039) (2,716)
คา่ใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,299              6,602              6,299              6,602               
รายไดด้อกเบ้ีย (38) (85) (49) (118)
ตน้ทุนทางการเงิน 11,196            10,225            11,196            10,225             

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 63,562            46,096            60,642            46,327             
สินคา้คงเหลือ (71,988) 18,466            (71,477) 18,470             
ภาษีมลูคา่เพ่ิมคา้งรับ 5,442              (1,470) 5,442              (1,470)
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (2,139) (752) (2,136)            (902)
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (1,011) 383                 (434) 432                  

หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 24,779            23,489            20,263 24,058             
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (843) 37                   (567) (51)
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (662) -                 (662) -                   

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 61,503            135,624          55,668            135,311           

- 9 -
บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 5 -                 -                 400                 -                   
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1                     18                   1                     18                    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (15,250) (39,213) (15,250) (39,213)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (4,517)            (1,417) (4,517)            (1,417)
ดอกเบ้ียรับ 38                   85                   47                   120                  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (19,728) (40,527) (19,319) (40,492)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 900,000          220,000          900,000          220,000           
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (890,000) (325,000) (890,000) (325,000)
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (33,600)          -                 (33,600)          -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (10,815) (10,593) (10,815) (10,593)
จ่ายดอกเบ้ีย (11,103) (10,394) (11,103) (10,394)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (45,518)          (125,987)        (45,518)          (125,987)          

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 912                 2,140              912                 2,140               

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 56                   1,152              -                 -                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (2,775)            (27,598)          (8,257)            (29,028)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 59,759            102,676          39,631            88,469             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 56,984            75,078            31,374            59,441             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
กิจกรรมลงทุน
เจา้หน้ีคา่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
    และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 13,098            14,019            13,098            14,019             

กิจกรรมจดัหาเงิน
การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 14,224            3,064              14,224            3,064               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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บริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากัด ท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 

และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2536 โดยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการ
ผลิตและจ าหน่ายภาชนะเคร่ืองแกว้ส าหรับใช้บนโต๊ะอาหาร โดยมีส านกังานขายและบริหารและโรงงานผลิต
อยูท่ี่ 

  ส านกังาน  : เลขท่ี 75/3 และ 75/88-91 อาคารโอเช่ียน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 12 และ 34 ถนนสุขุมวิท 19 
(ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

  โรงงานผลิต : เลขท่ี 365-365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถนนสุขมุวิท 
      ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
 โชวรู์ม : เลขท่ี 175 อาคารไทยสมุทร ถนนสุขมุวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ  
    เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัย่อยว่า “กลุ่มบริษทั”  บริษทัมีบริษทั
ยอ่ย 3 แห่ง ดงัน้ี 

 บริษทั โอเชียนกลาส เทรดด้ิง (เซ่ียงไฮ้) จ ากัด เป็นบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งหมด จดทะเบียนและ
จดัตั้งขึ้นในประเทศจีน เม่ือวนัท่ี 10 กันยายน 2549 บริษทัย่อยมีก าหนดระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 10 
กนัยายน 2569 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อน าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองแกว้ในประเทศจีน 
  บริษทั โอเชียนกลาส เทรดด้ิง อินเดีย จ ากดั เป็นบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 จดัตั้งขึ้นในประเทศ
อินเดีย เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศ
อินเดีย 

 บริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชัน่ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 จดัตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อท าการวิจยั พฒันา และจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้น
โต๊ะอาหาร 
 

2. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัยงัมีการแพร่

ระบาดอย่างต่อเน่ือง ท าให้เศรษฐกิจยงัมีการชะลอตัวและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และท าการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  

 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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3. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
3.1 หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ าหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืน
ในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
3.2 หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลรวม 

3.2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการ
บญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 
3.2.2 รายการบญัชีระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัย่อยที่มีสาระส าคญัไดถู้กตดัรายการออก

จากงบการเงินระหว่างกาลรวมแลว้ 
 

  3.2.3 งบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจัดตั้ งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับรายการสินทรัพย์ และหน้ีสิน 
หรืออตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนส าหรับรายการท่ีเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลต่างซ่ึง
เกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “การแปลงค่างบการเงิน” ในส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

 
  3.2.4 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

 บริษทัย่อยส่วนที่ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม  
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3.3     มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 
ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั 

ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหา       
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจน
เก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติั
หรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงิน 

 
4. นโยบายการบัญชีและการประมาณการ 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติท่ีมี
ผลกระทบต่อการน านโยบายการบญัชีมาใชแ้ละจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส าคญัในการน านโยบายการบญัชีของ
กลุ่มบริษทัและแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบั
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
5. รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูก
ควบคุมโดยบริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัรวมถึงบริษทั
ท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระส าคญักับบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ี
ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษทัแต่ละรายการบริษัท
ค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไดแ้ก่ บริษทั โอเชียน  
โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัคิดเป็นอตัราร้อยละ 32.82 ส่วนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 67.18 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
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 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 
ช่ือกิจการ  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซ่ียงไฮ)้ จ ากดั   น าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคร่ืองแกว้ในประเทศจีน 

 บริษทัยอ่ย 

     บริษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง อินเดีย จ ากดั  
 

 ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 
   ในประเทศอินเดีย 

 บริษทัยอ่ย 
 

     บริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชัน่ จ ากดั  วิจยั พฒันา และจ าหน่าย
ผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้นโตะ๊อาหาร 

 บริษทัยอ่ย 
 

     บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวิต จ ากดั  ประกนัชีวิต  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั และมีผูถื้อหุ้น
และกรรมการร่วมกนั 

     บริษทั โอเช่ียน พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
     บริษทั สยามเมลอ์อเดอร์เฮาส์ จ ากดั  จ าหน่ายอุปกรณ์ส านกังาน  

   และวสัดุส้ินเปลือง 
 มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

     บริษทั กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จ ากดั  ให้บริการทางกฎหมาย  มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
     ผูบ้ริหารส าคญั  

 

 บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบ
การวางแผนส่ังการและควบคุม
กิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมทั้งน้ีรวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะ
ท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
รายการบญัชีระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาท่ี    

ตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ  
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละประเภทรายการมีดงัน้ี 

ประเภทรายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
ขาย  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าดูแลรักษาเวบ็ไซต ์  ตามท่ีตกลงในสัญญา 
ค่านายหนา้   ตามท่ีตกลงในสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ตามท่ีตกลงในสัญญา 
เงินใหกู้ย้มื  ตามท่ีตกลงในสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ  ตามท่ีตกลงในสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี 
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รายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดขึ้นส าหรับงวด มีดงัน้ี  
5.1 รายได้จากการขายสินค้า  

(หน่วย:พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

รายไดจ้ากการขายสินคา้                
 บริษทัยอ่ย -  -  1,441  -  -  -  2,915  - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  36  -  36  -  88  -  88 

 -  36  1,441  36  -  88  2,915  88 
 

5.2 รายได้อ่ืน 
 (หน่วย:พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

ดอกเบ้ียรับ                
 บริษทัยอ่ย -  -  17  22  -  -  36  55 

 
5.3 การซ้ือสินค้าและบริการ 

(หน่วย:พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

การซ้ืออุปกรณ์ส านกังานและ
 วสัดุส้ินเปลือง 

               

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  11  -  11  -  11  -  11 

                
ค่าดูแลรักษาเวบ็ไซต์                

บริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  -  -  250 

                
ค่าบริการทางกฎหมาย                

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36  -  36  -  36  -  36  - 

                
ค่านายหนา้                

บริษทัยอ่ย -  -  4,473  5,306  -  -  8,904  8,526 
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(หน่วย:พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

ค่าเช่าและค่าบริการ                
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                

    - ค่าเส่ือมราคาและ
ดอกเบ้ียตดัจ่ายของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 
 

3,520 

  
 

3,672 

  
 

3,520 

  
 

3,672 

  
 

7,193 

  
 

7,345 

  
 

7,193 

  
 

7,345 
- ค่าเช่าและค่าบริการของ

สัญญาเช่าระยะสั้น 
 

126 
  

150 
  

126 
  

150 
  

289 
  

335 
  

289 
  

335 
 3,646  3,822  3,646  3,822  7,482  7,680  7,482  7,680 

                
ดอกเบ้ียจ่าย                

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39  159  39  159  110  348  110  348 
 

รายการซ้ือขายสินคา้ท่ีมีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามเง่ือนไขธุรกิจปกติเช่นเดียวกบัรายการซ้ือ
ขายกบักิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและเป็นไปตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั ค่าบริการท่ีมีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 
5.4 ยอดคงเหลือระหว่างกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

                                                                                                                                                          (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้        
 บริษทัยอ่ย -  -  2,915  - 
 -  -  2,915  - 
        
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
 บริษทัยอ่ย -  -  3  1 

 -  -  3  1 
  
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
 บริษทัยอ่ย -  -  3,054  8,283 
 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 266  512  266  512 
 266  512  3,320  8,795 
        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า        
 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 14,592  8,892  14,592  8,892 
 14,592  8,892  14,592  8,892 
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5.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญของกจิการ 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2565  2564  2565  2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,166  8,357  15,654  15,950 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 251  501  502  1,003 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1  1  1  1 
 รวม 8,418  8,859  16,157  16,954 

 
5.6 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

 การเปล่ียนแปลงของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

เงินให้กูย้มืแก่บริษทัย่อยยกมาตน้งวด -  -  3,500  3,500 
เงินให้กูเ้พิ่มระหวา่งงวด -  -  -  - 
รับช าระคืนระหวา่งงวด -  -  (400)  - 
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัย่อยคงเหลือปลายงวด -  -  3,100  3,500 
  
 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะสั้นกบับริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชัน่ จ ากดั เป็นวงเงิน
จ านวน 10 ลา้นบาท โดยก าหนดอตัราดอกเบ้ีย ตามราคาตลาดบวกดว้ยร้อยละ 0.10 และการรับช าระ
คืนเป็นไปตามท่ีระบุในตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบั 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 141,649  233,624  141,702  233,624 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
     (หมายเหตุ 5.4) - 

 
-  2,915  - 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        
 ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (953)  (775)  (953)  (775) 
 140,696  232,849  143,664  232,849 
เงินทดรองจ่ายล่วงหนา้ 46,860  15,012  46,810  14,963 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 7,745  10,314  7,593  10,209 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 950  880  950  880 
                - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
                   (หมายเหตุ 5.4) - 

 
-  3  1 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        
  ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (107)  (107)  (107)  (107) 
 55,448  26,099  55,249  25,946 
  รวม 196,144  258,948  198,913  258,795 
 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 วิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 95,410  179,616  95,973  179,616 
คา้งช าระ:        
ไม่เกิน 3 เดือน  37,516  49,110  39,921  49,110 
เกินกวา่ 3 - 6 เดือน 6,307  1,544  6,307  1,544 
เกินกวา่ 6 - 12 เดือน 1,132  2,588  1,132  2,588 
เกินกวา่ 12 เดือน 1,284  766  1,284  766 

 รวม 141,649  233,624  144,617  233,624 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        
 ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (953)  (775)  (953)  (775) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 140,696  232,849  143,664  232,849 
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ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 วิเคราะห์ตาม
อายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  -  511  - 
คา้งช าระ:        
ไม่เกิน 3 เดือน -  -  2,404  - 
เกินกวา่ 3 - 6 เดือน -  -  -  - 
เกินกวา่ 6 - 12 เดือน -  -  -  - 
เกินกวา่ 12 เดือน -  -  -  - 

รวม -  -  2,915  - 
 
7. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

สินคา้ส าเร็จรูป 458,878  393,447  458,305  393,385 
สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย 50,348  48,172  50,348  48,172 
สินคา้ระหวา่งผลิต 11,374  8,493  11,374  8,493 
วตัถุดิบ 87,348  86,137  87,348  86,137 
อะไหล่ 141,002  142,707  141,002  142,707 
วสัดุส้ินเปลืองและวสัดุหีบห่อ 198,041  194,953  198,041  194,953 

สินคา้ระหวา่งทาง 36  -  36  - 

สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากลูกคา้ -  1,130  -  1,130 
 947,027  875,039  946,454  874,977 

หกั  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้
 สินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั (50,615) 

 
(48,059) 

 
(50,615) 

 
(48,059) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 896,412  826,980  895,839  826,918 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะบริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั 

 

ประเทศท่ี 
จดทะเบียน 

 สัดส่วนเงินลงทนุ 
(ร้อยละ) 

 มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 
(พนับาท) 

ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

บริษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เซ่ียงไฮ)้ จ ากดั  จีน  100.00  100.00  5,636   5,636 
บริษทั โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง อินเดีย จ ากดั  อินเดีย  99.99  99.99  264  264 
บริษทั คริสตลั เคลียร์ อินโนเวชัน่ จ ากดั  ไทย  99.99  99.99  100  100 

รวม  6,000  6,000 

 
9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

การเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  แสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะบริษทั 
ราคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,165,842  2,165,824 
ซ้ือสินทรัพย ์ 28,348  28,348 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ (654)  (654) 
ค่าเส่ือมราคา (80,695)  (80,695) 
ราคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 2,112,841  2,112,823 

 
อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิดค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคงใช้งานอยู่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

มีราคาทุนจ านวน 1,953.85 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 : 1,889.31 ลา้นบาท) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัได้บันทึกดอกเบ้ียเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุน

สินทรัพยจ์ านวน 2.72 ลา้นบาท ตน้ทุนการกูย้มืน้ีเป็นตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป โดย
ค านวณจากอัตราการตั้ งขึ้ นเป็นทุน ซ่ึงเป็นอัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของเงินกู้ทั้ งส้ินท่ีกู้มาเพื่อ
วตัถุประสงคท์ัว่ไปในอตัราร้อยละ 2.89 ต่อปี 
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10. สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
  การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

             (หน่วย:พนับาท) 
  งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ราคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  21,511 
เพิ่มระหวา่งงวด  14,224 
ค่าเส่ือมราคา  (10,220) 
ราคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  25,515 

  
 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                 
30 มิถุนายน 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

      (หน่วย:พนับาท) 
  งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  18,041 
เพิ่มขึ้น  14,224 
เพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ีย  257 
เงินจ่ายช าระ  (10,815) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  21,707 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  (7,120) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  14,587 
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ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,181  5,149  5,181  5,149  10,220  10,026  10,220  10,026 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 112  277  112  277  257  573  257  573 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 834  474  834  107  2,077  1,026  1,686  309 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่า 
 ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 

 
640 

  
694 

  
640 

  
694 

  
1,522 

  
1,770 

  
1,522 

  
1,770 

  รวม 6,767  6,594  6,767  6,227  14,076  13,395  13,685  12,678 
 
11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
เฉพาะบริษทั 

ราคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 8,456  13,002 
ซ้ือสินทรัพย ์ 4,517  4,517 
ค่าตดัจ าหน่าย (2,257)  (2,951) 
ราคาสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 10,716  14,568 

 
12. เงินกู้ยืม 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2564 
ส่วนของหมุนเวียน    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 650,000  640,000 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

                 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

67,200 
 

67,200 
รวมเงินกูย้มืหมุนเวียน 717,200  707,200 
    ส่วนของไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 199,200  232,800 
รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวียน 199,200  232,800 
รวมเงินกูย้มื 916,400  940,000 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาว  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2564 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินยกมาตน้งวด 300,000  300,000 
เงินกูเ้พิ่มระหวา่งงวด -  - 
จ่ายช าระคืนระหวา่งงวด (33,600)  - 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินคงเหลือปลายงวด 266,400  300,000 

 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
                                                   (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2565 
 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30  
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2564 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 160,443  136,741  160,443  136,741 
เจา้หน้ีอ่ืน      - กิจการอ่ืน 49,470  36,620  49,252  36,299 

          - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
                            (หมายเหตุ 5.4) 266 

 
512 

 
3,320 

 
8,795 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 31,568  18,376  30,398  16,667 
ค่าพลงังานคา้งจ่าย 15,897  12,516  15,897  12,516 
ค่านายหนา้และส่วนลดคา้งจ่าย 4,096  17,159  4,235  17,366 
เงินเดือนและโบนสัคา้งจ่าย 7,300  8,972  7,300  8,972 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 20,524  21,146  19,501  19,984 

 รวม 289,564  252,042  290,346  257,340 
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14. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้

ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวตาม
วิธีหน้ีสินโดยบริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 และบริษทัยอ่ยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 - 25.17 

 สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ท่ีได้
แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี  

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั  
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 1  
มกราคม 2565 

 ในงบก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จ 

 ในงบก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 612  36  -  648 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ สินคา้เคลื่อนไหวชา้และลา้สมยั 9,612  511  -  10,123 
หน้ีสินเงินคืนสุทธิจากในสินคา้ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากลูกคา้ 257  (257)  -  - 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,660  1,128  -  20,788 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์    3,226  (2,870)  -  356 
ขาดทุนทางภาษ ี 37,606  6,003  -  43,609 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 119  (68)  -  51 

            รวม 71,092  4,483  -  75,575 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ค่าเส่ือมราคาทางบญัชีต ่ากว่าค่าเส่ือมราคาทางภาษี (80,369)  4,415  -  (75,954) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (183,216)  -  -  (183,216) 

            รวม (263,585)  4,415  -  (259,170) 
สุทธิ (192,493)  8,898  -  (183,595) 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีจะรับรู้ก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัจะไดใ้ชผ้ลประโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
 

15.  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ดงัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2564 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 98,301  96,059 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,728  12,049 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 571  1,150 
ผลประโยชน์พนกังานจ่ายในระหวา่งงวด (662)  (10,957) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 103,938  98,301 
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16. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
  ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ดงัน้ี 

                                                                                                                                                                         (หน่วย : พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :                 
 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :                
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด -  -  -  -  -  -  -  - 
 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  :                
 การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่คราว                
        ท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (6,053)  (564)  (6,053)  (564)  (8,898)  (5,223)  (8,898)  (5,223) 
            รวม (6,053)  (564)  (6,053)  (564)  (8,898)  (5,223)  (8,898)  (5,223) 

 
17. สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตผลิตภณัฑแ์กว้ ดงัน้ี 

 
เลขท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุน 63-0275-1-07-1-0 
ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 
ประเภทกิจกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม ประเภท 2.4.2 : กิจการผลิตผลิตภณัฑ์แกว้  
สิทธิประโยชน์ที่ส าคญัท่ีไดรั้บตามบตัรส่งเสริมการลงทุน  
1. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ตอ้งน าเขา้ภายในวนัท่ี 5 มีนาคม 2566 
2. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ   
      กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนรวมกนัไม่     
      เกิน 72 ลา้นบาท มีก าหนดเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีมีรายไดภ้ายหลงัจาก 
      ไดรั้บบตัรส่งเสริม   

 

   
ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดใน

บตัรส่งเสริม 
  
18. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ย
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีถือในระหว่างงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2565 และ 2564 ซ่ึงมีจ านวน 21,330,715 หุ้น กลุ่มบริษทัไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาอ่ืนท่ีก่อหุ้นสามญั
เทียบเท่า  
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19. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองแกว้ส าหรับใช้บนโต๊ะอาหาร ฝ่าย

บริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนงานด าเนินงานเพียงส่วนเดียว บริษทัมีฐานการผลิตในประเทศไทยโดยแยกส่วน
งานธุรกิจตามตลาดการจ าหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ผูมี้อ  านาจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
พิจารณาผลการด าเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีน ามาเสนอในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 
ยอดขายทางภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย:พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 ขายในประเทศ 91,641  52,289  91,641  52,289  176,102  114,926  176,102  114,926 
          ขายต่างประเทศ 338,811  279,903  338,553  279,936  615,599  488,230  615,367  488,161 
                 รวม 430,452  332,192  430,194  332,225  791,701  603,156  791,469  603,087 

 
20. เคร่ืองมือทางการเงิน 

20.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัด าเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศซ่ึงเกิดจากสกุลเงินท่ีหลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  ความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนเกิดขึ้นจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

กิจการในกลุ่มบริษัทใช้สัญญาอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยมีคู่สัญญาเป็นส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนงาน
บริหารเงินของกลุ่มบริษทัรับผิดชอบในการป้องกนัความเส่ียงของฐานะสุทธิในแต่ละสกุลเงินโดยใช้
สัญญาอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหนา้โดยมีคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน 

 
 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวน
ของลูกหน้ีการคา้ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงครบก าหนดไม่
เกิน 1 ปี ดงัน้ี 

                                                                                                                                                         (หน่วย:ลา้นบาท) 
 มูลค่ายติุธรรม 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  

3.82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (33.78 - 35.13 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) 133.41 
 
 20.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

การวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

• ขอ้มูลระดับท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 
ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมา
จากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย

มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
ท่ีดิน -  938,000  -  938,000 
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  1,782  -  1,782 

  
  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
 21.1 ภาระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

21.1.1 กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าพื้นท่ี อุปกรณ์ส านักงาน และยานพาหนะ ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น
และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
ตามสัญญาเช่า มีดงัน้ี  

         (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30  
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30  
มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2564 

ไม่เกิน 1 ปี 5,725  3,368  4,206  2,671 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 7,452  3,315  7,452  3,315 
 รวม 13,177  6,683  11,658  5,986 

21.1.2 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการท าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ มีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี โดย
บริษทัตอ้งช าระค่าใชก้๊าซธรรมชาติ และค่าใชท้่อเป็นรายเดือนในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

21.1.3 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการท าสัญญาซ้ือขายแก๊ส มีระยะเวลาของสัญญา 8 ปี บริษทัตอ้งช าระค่า
ใชอ้อกซิเจนเหลว และค่าบริการบ าบดัน ้าเป็นรายเดือนในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

 
 21.2 หนังสือค า้ประกนัจากธนาคาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดใ้ห้สถาบนั
การเงินในประเทศออกหนังสือสัญญาค ้าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 14.29 ลา้นบาท 
(วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 : 14.29 ลา้นบาท) 
 

 21.3 ภาระผูกพนัฝ่ายทุน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัฝ่ายทุนจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 37.28 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 : 18.04 ลา้นบาท) 

  
22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 
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