


บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)2



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2565 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 3

สารบััญ
ข้้อมููลทั่่�วไปข้องบริิษั่ทั่	 4
สาริจากปริะธานกริริมูการิ	 5

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจ และผลการดำำาเนินงาน 8
1.	 โคริงสริ้าง	และการิดำำาเนินงานข้องกล่�มูบริิษั่ทั่	 	
	 1.1	 ภาพริวมูข้ององค์กริ	 	
	 	 1.1.1	 วิส่ยทั่่ศน์	พ่นธกิจ	และค�านิยมูองค์กริ	 9
	 	 1.1.2	 ปริะว่ติิความูเป็นมูา	และพ่ฒนาการิทั่่�สำาค่ญ	 10
	 	 1.1.3	 โคริงสริ้างข้องกล่�มูบริิษั่ทั่	 12
	 	 1.1.4	 ผูู้้ถืือหุ้่้น	 14
	 	 1.1.5	 นโยบายการิจ�ายเงินปันผู้ล	 16
	 1.2	 ภาพริวมูธ่ริกิจ	 16
	 	 1.2.1	 ธ่ริกิจข้องเริา	 17
	 	 1.2.2	 ลูกค้าธ่ริกิจข้องเริา	 19
	 	 1.2.3	 กลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ	 22
	 	 1.2.4	 การิแข้�งข้่น	 23
	 	 1.2.5	 นว่ติกริริมู	 24
	 	 1.2.6	 การิจ่ดำหุ้าผู้ลิติภ่ณฑ์์และบริิการิ		 25
2.	 การิบริิหุ้าริความูเส่�ยง	และปัจจ่ยเส่�ยง	 26
	 2.1	 การิบริิหุ้าริความูเส่�ยง	 26
	 2.2	 ปัจจ่ยความูเส่�ยงในการิดำำาเนินธ่ริกิจ	 27
3.	 การิข้่บเคลื�อนธ่ริกิจเพ่�อความูย่�งยืน	(QR	Code)		 30

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดำูแลกิจการ 31
4.	 หุ้ล่กการิกำาก่บดำูแลกิจการิทั่่�ดำ่	และหุ้ล่กการิกำาก่บดำูแลกิจการิข้องบริิษั่ทั่ฯ		 32
5.	 โคริงสริ้างการิกำาก่บดำูแลกิจการิ	และข้้อมููลสำาค่ญเก่�ยวก่บคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่คณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	และผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	 39
6.	 ริายงานการิกำาก่บดำูแลองค์กริ	 61
7.	 ริะบบการิควบค่มูภายใน	และริายการิริะหุ้ว�างก่น	 68

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน 71
8.	 การิวิเคริาะหุ้์	และคำาอธิบายข้องฝ่่ายจ่ดำการิ	(MD&A)		 72
9.	 ข้้อมููลสำาค่ญทั่างการิเงินโดำยสริ่ป	 77
10.	ริายงานข้องผูู้้สอบบ่ญชุ่ริ่บอน่ญาติ	และงบการิเงิน	 78
11.	ข้้อมููลทั่่�วไป	และข้้อมููลสำาค่ญอื�น	 152

เอกส่ารแนบ  153
เอกสาริแนบ	1:	ริายละเอ่ยดำกริริมูการิ	 153
เอกสาริแนบ	2:	ริายละเอ่ยดำผูู้้บริิหุ้าริ	 173
เอกสาริแนบ	3:	ริายละเอ่ยดำเก่�ยวก่บกริริมูการิข้องบริิษั่ทั่ย�อย	บริิษั่ทั่ริ�วมู	และบริิษั่ทั่ทั่่�เก่�ยวข้้อง	 180
เอกสาริแนบ	4:	หุ้ล่กการิกำาก่บดำูแลกิจการิ	และจริริยาบริริณธ่ริกิจข้อง	ทั่่โอจี	 181
เอกสาริแนบ	5:	ทั่ริ่พย์สินทั่่�ใชุ้ในการิปริะกอบธ่ริกิจ	 210



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)4

ข้้อมููลทั่ั�วไปข้องบัริษััทั่

บริษััที่ ไที่ยออพติิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) 

ปริะเภทั่ธ่ริกิจ: ผูู้้ผู้ลิติและจำาหุ้น�ายเลนส์สายติา

ทั่่�ติ่�งสำาน่กงานใหุ้ญ�: บริิษั่ทั่	ไทั่ยออพติิคอล	กริ่�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	
15/5	หุ้มูู�	6	ถืนนบางบ่วทั่อง-ส่พริริณบ่ริี	
ติำาบลละหุ้าริ	อำาเภอบางบ่วทั่อง	
จ่งหุ้ว่ดำนนทั่บ่ริี	11110	
โทั่ริศ่พทั่์	02	194	1145	ถืึง	50	
โทั่ริสาริ	02	194	1151

น่กลงทั่่นส่มูพ่นธ์: โทั่ริศ่พทั่์	063	903	0780	
อ่เมูล์	ir@thaiopticalgroup.com

เว็บไซติ์: www.thaiopticalgroup.com

เลข้ทั่ะเบ่ยนบริิษั่ทั่: 0107547000044

ชุื�อย�อหุ้ล่กทั่ริ่พย์: TOG	

เริิ�มูติ้นซื�อข้ายในติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	ติ่�งแติ�ว่นทั่่�	16	พฤษัภาคมู	2549

ทั่่นจดำทั่ะเบ่ยน	475,000,000	บาทั่		
	(475,000,000	หุ้่้น)	

ริาคาพาริ์	1.00	บาทั่	ติ�อ	หุ้่้น

ทั่่นจดำทั่ะเบ่ยนชุำาริะแล้ว	474,318,000	บาทั่		
	(474,318,000	หุ้่้น)		

ณ	ว่นทั่่�	30	ธ่นวาคมู	2565		
จำานวนหุ้่้นจดำทั่ะเบ่ยนทั่่�ออก	และจำาหุ้น�ายแล้ว	
474,318,000	หุ้่้น
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สารจากประธานกรรมูการ

พ่นธกิจทั่่�มู่มูาอย�างติ�อเนื�องข้องบริิษ่ัทั่	ไทั่ยออพติิคอล	กร่ิ�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	หุ้ริือ	TOG	คือ	“การรังสรรค์มุมมองท่ีดีกว่า”	
ด้ำวยนว่ติกริริมูทั่่�ลำ�าสมูย่	เพื�อมูอบวส่ิยทั่ศ่น์การิมูองเห็ุ้นทั่่�ถืกูต้ิอง	และชุด่ำเจนยิ�งข้ึ�น	ซึ�งเป็นสิ�งจำาเป็นติ�อการิดำำาเนนิชุวิ่ติข้องผูู้ค้น
ทั่่�วโลก	ในปีน่�บริษิัท่ั่ฯ	มูผู่้ลการิดำำาเนนิงานทั่่�น�าปริะทั่่บใจจากปริะสทิั่ธภิาพการิทั่ำางาน	และการิปลดำปล�อยศก่ยภาพอย�างเติม็ูทั่่�		
เริามู่�งมู่�นใหุ้้บริิการิทั่่�เป็นเลิศอย�างสมูำ�าเสมูอแก�ลูกค้าเดำิมู	พริ้อมูก่บการิข้ยายฐานลูกค้าใหุ้มู�ในท่ั่กภูมิูภาค	โดำยการินำาเสนอ
ผู้ลิติภ่ณฑ์์เลนส์สายติาในริาคาค่้มูค�าสูงส่ดำ	ข้ณะเดำ่ยวก่นเริาไดำ้ริ่บความูไว้วางใจจากคู�ค้าและลูกค้าธ่ริกิจในฐานะผูู้้ผู้ลิติเลนส์
สายติาค่ณภาพสูงทั่่�มู่�งมู่�นในการิสริ้างซ่พพลายทั่่�มู่ความูคล�องติ่ว	มู่ปริะสิทั่ธิภาพ	มู่ความูน�าเชุื�อถืือ	และมู่ความูย่�งยืน

TOG	ไดำ้เติรีิยมูความูพริ้อมูก่บการิปฏิิว่ติิอ่ติสาหุ้กริริมูคริ่�งใหุ้มู�	ซึ�งในอนาคติการิซ่พพลายเคริ่�องมืูอแพทั่ย์จะถืูกริวมูเข้้าก่บ	
ภูมูิทั่่ศน์ทั่างเทั่คโนโลย่	เพ่�อชุ�วยข้่บเคลื�อนการิเปล่�ยนแปลงเชุิงบวกสำาหุ้ริ่บผูู้้คนในทั่่กพ่�นทั่่�บนโลกใบน่�	และหุ้ล่งย่คโควิดำเริาไดำ้
กล่�นกริองการิใชุป้ริะโยชุนท์ั่างเทั่คโนโลยข่้องริะบบอต่ิโนมู่ติใินสภาพแวดำลอ้มูทั่่�เชุื�อมูโยงกบ่สภาพภมููอิากาศโลกทั่่�เปล่�ยนแปลง	
ในข้ณะท่ั่�เริาไดำข้้บ่เคลื�อนริะบบการิจด่ำการิค่ณภาพอย�างติ�อเนื�อง	เพ่�อเพ่�มูปริะสิทั่ธิภาพการิดำำาเนนิงาน	และเปล่�ยนวธิแ่กป้ญัหุ้า
ใหุ้้มู่ความูย่�งยืนสำาหุ้ริ่บความูทั่้าทั่ายทั่่�หุ้ลากหุ้ลาย

บนการิพ่ฒนาและส�งเสริิมู	งานทั่่�เริาร่ิงสริริคน์่�น	เริาต่ิ�งใจริวบริวมูจดุำแข้ง็ข้องเทั่คโนโลย่	เคริ่�องจก่ริ	ริะบบงานอจ่ฉริยิะ	และค่ณค�า
ข้องมูน่ษัย์	ริ�วมูก่บพ่นธมูิติริหุ้ล่กในภาคธ่ริกิจทั่่�เก่�ยวข้้องเพ่�อส�งมูอบแนวทั่างการิดำำาเนินธ่ริกิจพริ้อมูผู้ลล่พธ์ทั่่�ย่�งยืน	และเป็น
ปริะโยชุน์ติ�อ	ผูู้้บริิโภค	ผูู้้มู่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ย	อ่ติสาหุ้กริริมู	และสิ�งแวดำล้อมูไปพริ้อมู	ๆ	ก่น

ในนามูข้องคณะกริริมูการิ	และคณะผูู้้บริิหุ้าริข้องบริิษั่ทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อย	ข้้าพเจ้าข้อแสดำงความูข้อบค่ณอย�างส่ดำซึ�งติ�อลูกค้า
ธ่ริกจิ	คู�ค้าธ่ริกจิ	ผูู้ถื้ือหุ้่น้	พนก่งาน	สถืาบน่การิเงิน	และทั่ก่ทั่�าน	ท่ั่�มูส่�วนชุ�วยสนบ่สนน่ความูสำาเริจ็	และการิเติิบโติอย�างติ�อเนื�อง	
ข้องเริา

	(ดำริ.สว�าง	ปริะจ่กษั์ธริริมู)	
ปริะธานกริริมูการิ
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ส่่วนที่่� 1
การประกอบธุุรกิจ 
 และผลการดำำาเนินงาน
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วิสัยทั่ัศน์ พัันธกิจ และค่่านิยมูองค่์กร

วิสัยทั่ัศน์ 

ริก่ษัาความูเปน็หุ้นึ�งในผูู้้ผู้ลิติอิสริะชุ่�นนำาข้องโลกในการิผู้ลิติเลนสแ์ว�นติาทั่่�มูค่่ณภาพ	ริวมูทั่่�งผู้ลกำาไริ	นว่ติกริริมู	ริง่สริริคค่์ณค�า
ใหุ้้ก่บผูู้้มู่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ย	ติลอดำจนเติิบโติก้าวหุ้น้าอย�างย่�งยืน	และติริะหุ้น่กในความูริ่บผู้ิดำชุอบติ�อส่งคมู

พัันธกิจ

เปน็ผูู้้ผู้ลิติเลนสอ์สิริะชุ่�นนำาทั่่�เติิบโติอย�างย่�งยนื	ไดำร่้ิบการิยอมูริบ่ในริะดำบ่โลกว�ามู่การให้บ้รกิารท่ีเป็็นเลิศิอย่่างสมำ่าเสมอ ค่ค่า้
ได้รับความสะดวกสบาย่ในการทำาธุุรกจิร่วมกัน	และเป็นผูู้้จ่ดำจำาหุ้น�ายเลนส์สำาเริ็จริปูในราคาที่คุ้มค่าส่งสุด	อ่กทั่่�งเป็นผูู้้ผู้ลิติ
เลนส์เฉพาะบ่คคลอย�างคริบวงจริ ใหุ้้บริิการิติริงเวลาทั่่กคริ่�ง

ค่่านิยมูองค่์กร

ทั่่�	TOG	เริา	รังสรรค์มุมมองที่ดีกว่า	โดำยยึดำมู่�นในค�านิยมูหุ้ล่กข้ององค์กริ	ดำ่งน่�	

C Can Do  ทั่ำางานดำ้วยทั่่ศนคติิ	'เราทำาได้’	
R Right First Time ทั่ำาใหุ้้	เป็๊ะตั้ั�งแตั้่ ครั�งแรก	ทั่่�ทั่ำา	และทั่่กคริ่�งไป
A Accountable เริามู่	สำานึกรับผิิดชอบร่วมกัน	
A Adaptable เริาป็รับตั้ัว เป็ิดใจรับการเป็ลิี่ย่นแป็ลิง แลิะเรีย่บง่าย่
F Fun เริาทั่ำางานอย�างสนุก แลิะมีความสุข
T Teamwork เราสร้างป็ระโย่ชน์ส่งสุดร่วมกัน
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
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1.1.3 โครงส่ร้างของกลุ่มบริษััที่



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2565 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 13

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

ข้อมูลบริษััที่ย่อย และบริษััที่ร่วม 

บริษััที่ย่อย

ไทย่
บริษััท อุตั้สาห้กรรมแว่นตั้าไทย่ จำากัด
เลข้ทั่ะเบ่ยนบริิษั่ทั่:	0105505002039
ปริะเภทั่ธ่ริกิจ:	จ่ดำจำาหุ้น�ายเลนส์สายติา	ผู้ลิติและจำาหุ้น�ายเลนส์สายติาเฉพาะบ่คคล
ทั่่นจดำทั่ะเบ่ยน:	THB	130,000,000
ส่ดำส�วนการิลงทั่่น:	99.99%	

สห้รัฐอเมริกา
บริษััท ทีโอจี ย่่เอสเอ ไอเอ็นซีี (TOG USA, Inc.) 
เลข้ทั่ะเบ่ยนบริิษั่ทั่:	FEIN	82-126	8015
ปริะเภทั่ธ่ริกิจ:	จ่ดำจำาหุ้น�ายเลนส์สายติา
ทั่่นจดำทั่ะเบ่ยน:	USD	50,000
ส่ดำส�วนการิลงทั่่น:	100%

โป็แลินด์
บริษััท ทีโอจี ยุ่โรป็ เอสพีีซีีโอโอ (TOG Europe Sp. z o.o.) 
เลข้ทั่ะเบ่ยนบริิษั่ทั่:	NIP:	8522668014
ปริะเภทั่ธ่ริกิจ:	จ่ดำจำาหุ้น�ายเลนส์สายติา
ทั่่นจดำทั่ะเบ่ยน:	PLN	50,000
ส่ดำส�วนการิลงทั่่น:	100%	

บริษััที่ร่วม 

เวีย่ดนาม
เวีย่ดนาม วิสิบิลิิตั้ี� ทาร์เก็ตั้ จำากัด (Vietnam Visibility Target Company Limited ห้รือ Vina Vista ) 
เลข้ทั่ะเบ่ยนบริิษั่ทั่:	411022000664
ปริะเภทั่ธ่ริกิจ:	จ่ดำจำาหุ้น�ายเลนส์สายติา	ผู้ลิติและจำาหุ้น�ายเลนส์สายติาเฉพาะบ่คคล	
ทั่่นจดำทั่ะเบ่ยน:	USD	1,450,000
ส่ดำส�วนการิลงทั่่น:	32.76%	

สิงค์โป็ร์ 
บริษััท เอ็มวิชั่น ออพีตั้ิคอลิ พีีทีอี ลิิมิเตั้็ด (Mvision Optical Pte. Limited) 
เลข้ทั่ะเบ่ยนบริิษั่ทั่:	201004338	W
ปริะเภทั่ธ่ริกิจ:	จ่ดำจำาหุ้น�ายเลนส์สายติา	ผู้ลิติและจำาหุ้น�ายเลนส์สายติาเฉพาะบ่คคล	
ทั่่นจดำทั่ะเบ่ยน:	SGD	2,700,000
ส่ดำส�วนการิลงทั่่น:	33%	
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1.1.4 ผู้ถืือหุ้น

1. กลุ่มผู้ถืือหุ้นรายใหญ่่ 

ริายชุื�อกล่�มูผูู้้ถืือหุ้่้นทั่่�ถืือหุ้่้นสูงส่ดำ	10	ริายแริกข้องบริิษั่ทั่ฯ	ติามูข้้อมููลการิปิดำสมู่ดำทั่ะเบ่ยนข้องบริิษั่ทั่คริ่�งล�าส่ดำ		
ณ	ว่นทั่่�	18	มูกริาคมู	2566	ปริากฏิดำ่งน่�

ลำาดำับ ผู้ถืือหุ้น
ณ วันที่่� 18 มกราคม 2566

จำานวนหุ้น
% ของทีุ่นชำาระแล้ว
 (หุ้นส่ามัญ่เที่่านั้น) 

1. กล่�มูติริะกูลปริะจ่กษั์ธริริมู 232,383,600 48.99%

2. SPECSAVERS	ASIA	PACIFIC	HOLDINGS	LIMITED 147,966,600 31.20%

3. UBS	AG	LONDON	BRANCH 9,268,500 1.86%

4. บริิษั่ทั่	ไทั่ยเอ็นวีดำ่อาริ์	จำาก่ดำ 8,630,334 0.93%

5. กองทั่่นเปิดำ	อเบอริ์ดำ่น	สมูอล-มูิดำแค็พ 4,423,700 0.84%

6. นายเกริียงศ่กดำิ�	อิสริะย่�งยืน 3,998,300 0.40%

7. นางส่พ่ติริา	ชุาญสง�าเวชุ 1,900,000 0.38%

8. นายว่นฉ่ติริ	ชุื�นชุมู 1,800,000 0.36%

9. นางสาวณิชุาริ่ศมูิ�	เดำ�นนิติิริ่ติน์ 1,700,000 0.33%

10. นายมูงคล	จิริพ่ฒนก่ล 1,550,000 0.33%

ห้มาย่เห้ตัุ้: จากทั�งห้มด 474,318,000 หุ้้น

2. กลุ่มติระกูลประจักษั์ธุรรม

ลำาดำับ ผู้ถืือหุ้น
ณ วันที่่� 18 มกราคม 2566

จำานวนหุ้น
% ของทีุ่นชำาระแล้ว
 (หุ้นส่ามัญ่เที่่านั้น) 

1. นายธริณ์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 26,144,800 5.51%

2. นายภาค่	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 25,961,500 5.47%

3. นายปริะทั่่ป	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 16,000,000 3.37%

4. นายส่มูฤทั่ธิ�	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 14,840,000 3.13%

5. นายสว�าง	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 12,000,000 2.53%

6. นายวิฑ์ูริย์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 11,830,000 2.49%

7. น.ส.ปริิณดำา	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 10,707,700 2.26%

8. น.ส.ริ่�งนภา	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 9,382,000 1.98%

9. นางนงล่กษัณ์	สมูบ่ญธริริมู	 8,830,000 1.86%

10. นางอมูลริ่ติน์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 8,830,000 1.86%
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ลำาดำับ ผู้ถืือหุ้น
ณ วันที่่� 18 มกราคม 2566

จำานวนหุ้น
% ของทีุ่นชำาระแล้ว
 (หุ้นส่ามัญ่เที่่านั้น) 

11. น.ส.พริทั่ิพย์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 8,730,000 1.84%

12. นางพริพริริณ	โติ�ะติริะกูล	 6,930,000 1.46%

13. นางริ่ตินา	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 6,554,200 1.38%

14. น.ส.ล่กษัมู่	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 6,190,000 1.31%

15. นายสิปปนนทั่์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 6,183,200 1.30%

16. นางชุาลิน่	เหุ้ล�าส่วริริณ	 5,010,000 1.06%

17. นายสริ่ฐ	เติกาญจนวนิชุ	 4,687,500 0.99%

18. นายก่ญจน์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 3,641,000 0.77%

19. นายภูวิศ	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 3,641,000 0.77%

20. นายอาน่นทั่์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 3,641,000 0.77%

21. นายปัญญว่ฒน์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 3,641,000 0.77%

22. นายจ่กริธริริมู	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 3,641,000 0.77%

23. น.ส.ธนกริ	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 3,641,000 0.77%

24. ดำ.ญ.ศ่ทั่ธา	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 3,641,000 0.77%

25. พ.ทั่.หุ้ญิงเกษันภา	เติกาญจนวนิชุ	 3,058,200 0.64%

26. น.ส.พริเพ็ญ	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 2,920,000 0.62%

27 นายชุาคริ	โติ�ะติริะกูล	 2,600,000 0.55%

28. นายสาริิน	เหุ้ล�าส่วริริณ	 2,070,000 0.44%

29. นายอิสริา	เหุ้ล�าส่วริริณ	 2,070,000 0.44%

30. น.ส.ฤดำ่พริ	ยงฤทั่ธิก่ล	 1,718,516 0.36%

31. น.ส.กริวริา	ยงฤทั่ธิก่ล	 1,718,515 0.36%

32. นายบ่ญชุา	ยงฤทั่ธิก่ล	 1,260,469 0.27%

33. นายยศน่นทั่์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 670,000 0.14%

รวม 232,383,600 48.99%
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3. การกระจายการถืือหุ้น

สัญชาติ
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวม

จำานวน
ผู้ถือหุ้น

จำานวน
หุ้น

% ของทุน 
ชำาระแล้ว

จำานวน
ผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น % ของทุน 

ชำาระแล้ว
จำานวน
ผู้ถือหุ้น

จำานวน
หุ้น

% ของทุน 
ชำาระแล้ว

ไทั่ย 15 16,313,534 3.44% 2,602 298,470,466 62.93% 2,617 314,784,000 66.37%

ต่างชาติ 8 157,912,900 33.29% 9 1,621,100 0.34% 17 159,534,000 33.63%

รวมู 23 174,226,434 36.73% 2,611 300,091,566 63.27% 2,634 474,318,000 100.00%

ข้อจำากัดำการถืือหุ้นของชาวติ่างชาติิ 

ผูู้้ถืือหุ้่้นทั่่�เป็นชุาวติ�างชุาติิสามูาริถืถืือคริองหุ้่้นข้องบริิษั่ทั่ฯ	ริวมูก่นไดำ้ไมู�เกินริ้อยละ	49	ข้องจำานวนหุ้่้นทั่่�ออก	และชุำาริะแล้ว		
ณ	ว่นทั่่�	18	มูกริาคมู	2566	หุ้่้นข้องบริิษั่ทั่ฯ	ทั่่�ถืือคริองโดำยชุาวติ�างชุาติิ	มู่จำานวนริ้อยละ	33.63	

1.1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษิัท่ั่	ไทั่ยออพติิคอล	กร่ิ�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	มูน่โยบาย	จ�ายปนัผู้ลในอต่ิริาไมู�น้อยกว�าริอ้ยละ	40	ข้องกำาไริสท่ั่ธ	ิงบการิเงนิริวมู
ในแติ�ละปี	หุ้ล่งหุ้่กสำาริองติ�าง	ๆ	ทั่่กปริะเภทั่ติามูกฎหุ้มูายกำาหุ้นดำ	และติามูทั่่�ไดำ้กำาหุ้นดำไว้ในข้้อบ่งค่บข้องบริิษั่ทั่	ส�วนบริิษั่ทั่ย�อย
จะจ�ายปันผู้ลเข้้าบริิษั่ทั่ฯ	ในอ่ติริาไมู�ติำ�ากว�าริ้อยละ	90	ข้องกำาไริส่ทั่ธิข้องบริิษั่ทั่ย�อยในแติ�ละปี	

ในทั่ก่กริณ่	การิจ�ายเงนิปนัผู้ลจะข้้�นอยู�ก่บผู้ลปริะกอบการิ	กริะแสเงนิสดำ	ความูจำาเปน็ในการิใชุเ้งนิทั่น่เพ่�อข้ยายธร่ิกจิในอนาคติ	
ภาริะผูู้กพ่นอื�น	ๆ	ในอนาคติ	และติ้องไมู�ส�งผู้ลกริะทั่บติ�อการิดำำาเนินงานอย�างติ�อเนื�องข้องบริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อย	อย�างมู่สาริะ
สำาค่ญ

1.2 ภาพัรวมูธุรกิจ

จากการิจำาแนกปริะเภทั่กล่�มูธ่ริกิจอ่ติสาหุ้กริริมูข้องติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้ริ่บการิจ่ดำปริะเภทั่ใหุ้้อยู�ใน
กล่�มูอต่ิสาหุ้กริริมู	'สนิคา้อุป็โภคบริโภค ของใช้สว่นตัั้ว แลิะเวชภัณฑ์'์ การผิลิติั้เลินส์แวน่ตั้าซ่ึีงจัดเป็็นเครือ่งมือแพีทย์่ท่ัวไป็ 
ปริะเภทั่ทั่่�ไมู�ไดำ้ริ่กลำ�าเข้้าไปในริ�างกาย	(Non-Invasive	Medical	Devices)	มู่ว่ติถื่ปริะสงค์ในการิใชุ้งานเพ่�อแก้ไข้ปัญหุ้าการิ	
หุ้่กเหุ้ข้องแสงทั่่�เป็นสาเหุ้ติ่ทั่ำาใหุ้้การิมูองเหุ้็นบกพริ�อง

บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้นำาเสนอว่สดำ่และปริะเภทั่เลนส์ท่ั่�มู่ความูหุ้ลากหุ้ลายเพ่�อแก้ปัญหุ้าดำ้านสายติาส่�น,	ยาว,	เอ่ยง	และสายติายาวติามู
อาย่	ริวมูถืึงการิติอบสนองความูติ้องการิดำ้านริูปล่กษัณ์ทั่่�สวยงามู	และความูสะดำวกสบายในการิใชุ้งานดำ้วยเลนส์ทั่่�บาง	และ
เบากว�า	สำาหุ้ร่ิบเลนส์ท่ั่�ชุ�วยปกป้องดำวงติาจากริ่งส่ยูวี	และคลื�นแสงอ่นติริาย	ไดำ้แก�	เลนส์เปล่�ยนส่อ่ติโนมู่ติิ,	เลนส์ก่นแดำดำ,		
เลนส์ป้องก่นแสงส่นำ�าเงิน	และเลนส์ย้อมูส่ลดำแสงจ้า	การิเคลือบผิู้วเลนส์ชุนิดำพ่เศษัเพ่�อชุ�วยป้องก่นริอยขี้ดำข้�วน,	หุ้ยดำนำ�า	และ
แสงสะทั่้อน

ในบางกริณ่	ลูกค้าธ่ริกิจบางริายมู่ความูติ้องการิเลนส์เพ่�อนำาไปผู้�านกริริมูวิธ่การิผู้ลิติเพ่�มูเติิมู	และ/	หุ้ริ่อ	การิผู้ลิติเพ่�อใชุ้	
เฉพาะบ่คคล	อาทั่ิเชุ�น	ความูติ้องการิใชุ้งานเลนส์สองปริะเภทั่พริ้อมูก่น	กล�าวคือใชุ้เป็นทั่่�งอ่ปกริณ์ป้องก่นเฉพาะบ่คคล	และใชุ้
แก้ไข้ค�าสายติาเฉพาะผูู้้มู่ปัญหุ้าสายติาทั่่�ใชุ้งานน่�น	ๆ	
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

1.2.1 ธุุรกิจของเรา

บริิษั่ทั่ฯ	ริายงานผู้ลปริะกอบการิติามูริอบริะยะเวลา	จำาแนกออกเป็น	4 กลิุ่มสินค้า ดำ่งน่� 

1)		 เลินสม์าตั้รฐาน:	เลนสส์ายติาทั่่�ผู้ลิติโดำยกริะบวนการิหุ้ล�อข้้�นรูิปดำว้ยกริะบวนการิพอลเิมูอร์ิไริเซชุน่		
โดำยทั่่�วไปเป็นว่สดำ่ท่ั่�มู่ค�าดำ่ชุน่หุ้่กเหุ้แสง	1.50	คือเลนส์ลิข้สิทั่ธิ�เฉพาะมู่ค�าดำ่ชุน่หุ้่กเหุ้แสง	1.50	ท่ั่�จะ
นำาไปผู้ลิติติ�อเป็นเลนส์เปล่�ยนสอ่ต่ิโนมูติ่ิในเคร่ิ�องหุ้มูายการิค้า	Transitions®	“ทั่ริานสิชุ่�น”	ริวมูถึืง	
เลนส์ย้อมูส่	และเลนส์โพลาไริซ์ทั่่�กริองแสงจ้าจากแสงอาทั่ิติย์	

2)		 เลินสม่์ลิคา่เพี่�ม:	เลนส์สายติาท่ั่�ผู้ลิติโดำยกริะบวนการิหุ้ล�อข้้�นริปูดำว้ยกริะบวนการิพอลิเมูอริไ์ริเซชุน่		
ไดำ้แก�	ว่สดำ่ทั่่�มู่ค�าดำ่ชุน่หุ้่กเหุ้แสงสูง	1.60,	1.67	และว่สดำ่ทั่นแริงกริะแทั่กทั่่�เป็นสิทั่ธิบ่ติริเฉพาะ	
เคริ่�องหุ้มูายการิค้า	Trivex®	“ไทั่ริ์เวกซ์”	ดำ้วยค่ณสมูบ่ติิเหุ้ล�าน่�เป็นการิเพ่�มูมููลค�าผู้ลิติภ่ณฑ์์ใหุ้้มู่
ต่ิวเลอืกทั่่�หุ้ลากหุ้ลาย	เพ่�อติอบสนองความูติอ้งการิดำา้นความูสวยงามู	และ/	หุ้ริอ่	เพ่�อติอบสนอง	
ฟังัก์ชุ่�นการิใชุ้งาน	เชุ�น	เลนสท์ั่่�บางกว�า,	นำ�าหุ้นก่เบากว�า,	ทั่นแริงกริะแทั่กสูง,	เปล่�ยนสอ่ต่ิโนมูต่ิ	ิและ
เลนส์	LeafEco1.74	ทั่่�เป็นมูิติริก่บสิ�งแวดำล้อมู	ซึ�งผู้ลิติจากว่สดำ่ทั่่�มู่ส�วนปริะกอบจากชุ่วภาพ	ทั่่�ไดำ้
ริ่บการิริ่บริองจาก	USDA	 

เลินส์มาตั้รฐาน	และเลินส์ม่ลิค่าเพี่�ม	จ่ดำอยู�ในกล่�มูเคริ่�องมูือแพทั่ย์ทั่่�ผู้ลิติในปริิมูาณมูากติามู	
ข้อ้กำาหุ้นดำผู้ลติิภ่ณฑ์์ข้องผูู้ผู้้ลติิ	โดำยมูก่ริะบวนการิผู้ลติิทั่่�สอดำคลอ้งติามูกริะบวนการิควบค่มูข้อง
ริะบบค่ณภาพเคริ่�องมูือแพทั่ย์	ISO13485	

ซึ�งแบ�งออกเป็น	2	ปริะเภทั่	ดำ่งน่�

•	 เลินส์สาย่ตั้าผิิวห้น้า	หุ้ริ่อท่ั่�เริียกว�า	เลินส์ก่ึงสำาเร็จ (Semi-Finished Lenses)	ท่ั่�จำาหุ้น�าย
ใหุ้้ก่บลูกค้าธ่ริกิจ	และผูู้้ผู้ลิติเลนส์ส่�งฝ่นพ่เศษัเฉพาะบ่คคลติามูใบส่�งผู้ลิติ	เพ่�อนำาไปเข้้า
กริะบวนการิผู้ลติิ	กริอ	ข้ด่ำ	เจยีริะไน	ทั่่�ผิู้วดำา้นหุ้ล่งข้องเลนสใ์หุ้ไ้ดำค้�าสายติาทั่่�ติริงก่บใบส่�งผู้ลติิ
ติามูค�าสายติาข้องผูู้้มู่ปัญหุ้าสายติาแติ�ละบ่คคล

•	 เลินสส์ำาเรจ็	(Finished Lenses)	ทั่่�จำาหุ้น�ายใหุ้ก่้บลกูค้าธ่ริกจิ	ผูู้จ้ด่ำจำาหุ้น�ายเลนส	์/	ผูู้ค้า้ปลก่	
เพ่�อติ่ดำริูปเลนส์	และปริะกอบลงในกริอบแว�นติาข้องผูู้้มู่ปัญหุ้าสายติา	หุ้ริ่อลูกค้าทั่่�ไดำ้เลือกไว้

3)		 เลินส์สัง่ฝนพีเ่ศษัเฉพีาะบุคคลิ (Rx Lenses) :	การิใชุ้เลนส์สายติาผิู้วหุ้น้า	(เลนส์กึ�งสำาเริจ็)	ซึ�งอาจ
เลือกใชุ้ว่สดำ่เลนส์มูาติริฐาน	หุ้ริ่อเลนส์มููลค�าเพ่�มู	เพ่�อนำาเข้้าสู�กริะบวนการิผู้ลิติ	กริอ	ข้่ดำ	เจียริะไน		
ทั่่�ผู้วิดำา้นหุ้ล่งข้องเลนสใ์หุ้ไ้ดำค้�าสายติาทั่่�ติริงก่บใบส่�งผู้ลติิติามูค�าสายติาข้องผูู้มู้ป่ญัหุ้าสายติาแติ�ละ
บค่คล	หุ้ริอ่อาจผู้�านกริริมูวธิผู่้ลิติเพ่�มูเติิมูบนผู้วิเลนส์ท่ั่�มูต่่ิวเลือกหุ้ลากหุ้ลายเพ่�อเพ่�มูค่ณสมูบติ่ิ
พ่เศษัติ�าง	ๆ	ใหุ้้ก่บผู้ิวเลนส์	อาทั่ิเชุ�น	การิเคลือบผู้ิวป้องก่นแสงสะทั่้อน	การิย้อมูส่	การิเคลือบ	
สะท้ั่อนแสง	หุ้ริอ่การิกริองแสง/ร่ิงสยู่ว	ีเพ่�อติอบสนองความูต้ิองการิในการิดำำาเนินชุวิ่ติ	ไมู�ว�าจะเป็น	
ในอาคาริ,	การิอ�านหุ้น่งสือท่ั่�ยาวนาน,	การิใชุ้หุ้น้าจอดิำจิทั่่ล	หุ้ร่ิอการิทั่ำากิจกริริมูกลางแจ้ง,		
การิข้่บริถื	และการิเล�นก่ฬา

4)		 ผิลิติั้ภณัฑ์ ์แลิะบรกิารอืน่ ๆ :	บริิการิซพ่พลายติ�าง	ๆ	,	การิใหุ้บ้ริิการิอื�น	ๆ	,	สนิค้าผู้ลติิภ่ณฑ์์เลนส์
จากผูู้้ผู้ลิติริายอื�น,	สินค้าติ�าง	ๆ	ทั่่�ซื�อมูาเพ่�อจำาหุ้น�ายติ�อ	 
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โค่รงสร้างรายได้้การข้ายตามูประเภทั่กลุ่มูสินค่้า

โค่รงสร้างปริมูาณการข้ายตามูประเภทั่กลุ่มูสินค่้า
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

1.2.2 ลูกค้าธุุรกิจของเรา

บริิษั่ทั่ฯ	มู่นโยบายใหุ้้อิสริะการิทั่ำางานก่บกล่�มูลูกค้าธ่ริกิจทั่่�มู่ความูหุ้ลากหุ้ลาย	และความูแติกติ�างข้องปริะเภทั่ธ่ริกิจ	ข้้�นอยู�ก่บ
ว่ติถ่ืปริะสงค์ทั่างธ่ริกิจข้องลูกค้า	ท่ั่�งน่�ลูกค้าธ่ริกิจมู่สิทั่ธิ�ใชุ้ชุื�อทั่างการิค้าข้องผู้ลิติภ่ณฑ์์ข้องบริิษั่ทั่ในการิทั่ำาการิติลาดำ	หุ้ริ่อ
อาจใชุ้ชุื�อทั่างการิค้าข้องลูกค้าเองก็ไดำ้	ปริะเภทั่ลูกค้าธ่ริกิจมู่ทั่่�งหุ้มูดำ	ดำ่งน่�
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เครือข่าย่ค้าป็ลีิก (Retail Chains):	กล่�มูหุ้ริ่อบริิษ่ัทั่ทั่่�มู่จำานวนสาข้าข้องริ้านค้าปล่กเพียงพอทั่่�สามูาริถืจ่ดำหุ้าและนำาเข้้า
ผู้ลิติภ่ณฑ์์โดำยติริงจากผูู้้ผู้ลิติ	ผู้ลิติภ่ณฑ์์หุ้ล่กสำาหุ้ร่ิบกล่�มูลูกค้าน่�คือ	เลนส์ส่�งฝ่นพ่เศษัเฉพาะบ่คคล	(Rx	Lenses)	และ	
เลนส์สำาเริจ็	(Finished	Lenses)	ลกูคา้บางริายอาจมูก่าริใชุบ้ริิการิอื�น	ๆ	เพ่�มูเติิมู	เพ่�อสนบ่สนน่การิดำำาเนนิงานธ่ริกจิ	เชุ�น	การิจด่ำเก็บ	
กริอบแว�นติา,	บริิการิต่ิดำรูิปเลนส์	และปริะกอบเข้้าแว�นติา,	บริริจุผู้ลิติภ่ณฑ์์,	การิพ่มูพ์	และติิดำฉลาก,	บริิการิค่ดำแยก	และ	
การิจ่ดำส�งสินค้า

อีคอมเมิร์ซี:	ผูู้้ค้าปล่กชุ�องทั่างออนไลน์ทั่่�สน่บสน่นการิซ่พพลายทั่่�มู่ความูไดำ้เปริียบดำ้านติ้นทั่่น	และริาคาใหุ้้ก่บผูู้้บริิโภคใน	
การิส่�งซื�อเลนส์ส่�งฝ่นพ่เศษัเฉพาะบ่คคล	(Rx	Lenses)	และเลนส์สำาเริ็จ	พริ้อมูบริิการิอื�น	ๆ	เพ่�มูเติิมู	

ผ้่ิจัดจำาห้น่าย่:	บริิษ่ัทั่จด่ำหุ้าและนำาเข้า้ผู้ลิติภ่ณฑ์ใ์นปริิมูาณมูากเพ่�อจำาหุ้น�ายติ�อใหุ้ก่้บเคริอ่ข้�ายคา้ปล่ก,	ผูู้ค้้าปล่กอสิริะ	และผูู้ผู้้ลิติ	
เลนส์ส่�งฝ่นพ่เศษัเฉพาะบ่คคล

ผ้่ิผิลิติั้เลินสส์ัง่ฝนพีเ่ศษัเฉพีาะบุคคลิ:	ลกูคา้กล่�มูน่�จด่ำหุ้าเลนส์กึ�งสำาเร็ิจเป็นว่ติถ่ืดิำบในการิผู้ลิติ	เลนส์ส่�งฝ่นพเ่ศษัเฉพาะบ่คคล	
(Rx	Lenses)	และจำาหุ้น�ายใหุ้้ก่บเคริ่อข้�ายค้าปล่ก	และผูู้้ค้าปล่กอิสริะ	ซึ�งผูู้้ผู้ลิติบางริายจะซื�อเลนส์ส่�งฝ่นพ่เศษัเฉพาะบ่คคล
โดำยติริงจากบริิษัท่ั่ฯ	สำาหุ้ริบ่เลนสบ์างปริะเภทั่ทั่่�ไมู�ไดำผู้้ลติิ	หุ้ร่ิอกำาลง่การิผู้ลติิไมู�เพยีงพอ	หุ้ร่ิออาจซื�อเลนสส์ำาเริจ็เพ่�อจำาหุ้น�ายติ�อ

ผ้่ิผิลิิตั้เลินส์:	ลูกค้ากล่�มูน่�ติ้องการิซื�อเลนส์บางปริะเภทั่ทั่่�ไมู�ค้่มูค�าทั่่�จะลงทั่่นผู้ลิติดำ้วยตินเอง	ทั่่�งในส�วนทั่่�เป็นผู้ลิติภ่ณฑ์์ติามู	
ข้อ้กำาหุ้นดำ	และลิข้สิทั่ธิ�เฉพาะข้องลูกค้า	หุ้ริอ่กล่�มูผู้ลิติภณ่ฑ์์มูาติริฐานข้องบริิษ่ัทั่ฯ	ไดำแ้ก�	เลนส์กึ�งสำาเร็ิจ	และเลนส์สำาเร็ิจท่ั่�บริษ่ิัทั่
มู่การิผู้ลิติในปริิมูาณมูาก

นอกเหุ้นือจากกล่�มูผู้ลิติภ่ณฑ์์	และบริิการิข้องเริาแล้ว	บริิษั่ทั่ฯ	ย่งใหุ้้บริิการิผูู้้ติิดำติ�อทั่างธ่ริกิจ	หุ้ร่ิอหุ้น�วยวิจ่ยดำ้านวิศวกริริมู		
ทั่่�มูองหุ้าความูเชุ่�ยวชุาญดำ้านการิผู้ลิติ	เพ่�อว่ติถื่ปริะสงค์ทั่่�เชุื�อมูโยงงานสิทั่ธิบ่ติริ	ดำ่งติ�อไปน่�:

•	 การิหุ้ล�อข้้�นริูปชุิ�นงานพ่เศษั
•	 การิกริอ	ข้่ดำ	เจียริะไนดำ้วยริะบบดำิจิติอลติามูสูติริผู้ลิติลิข้สิทั่ธิ�	
•	 การิเคลือบฟัิล์มูบางหุ้ลายชุ่�นดำ้วยเทั่คโนโลย่ทั่่�ก้าวหุ้น้า	
•	 ส่ญญาจ้างผู้ลิติเลนส์จำานวนมูาก	
•	 ส่ญญาจ้างผู้ลิติชุิ�นงานติ้นแบบ	

บริษ่ิัทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อยในปริะเทั่ศไทั่ยมูค่วามูเชุ่�ยวชุาญในการิผู้ลิติและจำาหุ้น�ายเลนส์สายติาใหุ้้ก่บลูกคา้ธร่ิกิจ	ซพ่พลายมูากกว�า	
50	ปริะเทั่ศใน	6	ทั่วีปทั่่�วโลก

การิข้ายริะหุ้ว�างปริะเทั่ศทั่่�งหุ้มูดำเป็นการิส�งออกติริงไปย่งลูกค้าธ่ริกิจในติ�างปริะเทั่ศ	ยกเว้นการิจ่ดำจำาหุ้น�ายในสหุ้ร่ิฐอเมูริิกา		
ซึ�งสนิคา้	และผู้ลิติภณ่ฑ์์ข้องบริษิัท่ั่ฯ	จด่ำจำาหุ้น�ายผู้�าน	บริิษัท่ั่	ทั่โ่อจ	ียูเอสเอ	ไอเอน็ซ่	(TOG	USA,	Inc.)	ซึ�งเปน็บริษิัท่ั่ย�อยทั่่�ก�อต่ิ�งข้้�น	
ในปี	2562	เป็นคล่งสินค้า	และศูนย์กริะจายสินค้า	ซึ�งนำาเข้้าเลนส์กึ�งสำาเริ็จ	และเลนส์สำาเริ็จจากปริะเทั่ศไทั่ย	

บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้จ่ดำติ่�ง	บริิษั่ทั่	ทั่่โอจี	ย่โริป	เอสพีซ่โอโอ	(TOG	Europe	Sp.	z	o.o.)	ในปริะเทั่ศโปแลนดำ์	เมูื�อปี	2564	เพ่�อดำำาเนินธ่ริกิจ
ในล่กษัณะเดำ่ยวก่นก่บ	บริิษั่ทั่	ทั่่โอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซ่	(TOG	USA,	Inc.)	สำาหุ้ริ่บซ่พพลายใหุ้้ลูกค้าธ่ริกิจในภูมูิภาคย่โริป	

การิจ่ดำจำาหุ้น�ายในปริะเทั่ศ	เก่�ยวข้้องก่บการิข้ายใหุ้้ก่บ	บริิษั่ทั่	นำาศิลปไทั่ย	จำาก่ดำ	และบริิษั่ทั่	หุ้อแว�น	กริ่�ป	จำาก่ดำ	
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

รายได้้จากการข้าย และบัริการในประเทั่ศ และต่างประเทั่ศ

รายได้้จากการข้าย และบัริการตามูภูมูิภาค่
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1.2.3 กลยุที่ธุ์ธุุรกิจ

บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้กำาหุ้นดำกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจไว้เป็นแนวทั่างดำำาเนินธ่ริกิจโดำยริวมู	ไดำ้แก�	

ดำ้านการขายและซััพพลายเชน

•	 ขย่าย่ฐานลิ่กค้าให้้ครอบคลิุมทุกภ่มิภาค 

ริายไดำ้จากการิข้ายจากติ�างปริะเทั่ศเป็นก่ญแจสำาค่ญในการิผู้ล่กดำ่นการิเติิบโติทั่างธ่ริกิจจากการิซ่พพลายผู้ลิติภ่ณฑ์์เลนส์
ทั่่�มู่ค่ณภาพข้องบริิษั่ทั่ฯ	ท่ั่มูข้ายทั่่�มู่ปริะสบการิณ์ข้องบริิษั่ทั่ฯ	ทั่ำางานอย�างใกล้ชุิดำก่บลูกค้าธ่ริกิจ	เพ่�อส�งเสริิมูความูริ�วมูมูือ	
เชุงิกลย่ทั่ธ์ผู้�านชุ�องทั่างจด่ำจำาหุ้น�ายติ�าง	ๆ	เชุ�น	การิผู้ลิติติามูสญ่ญาจ้าง,	ผูู้ผู้้ลิติเลนส์ส่�งฝ่นพเ่ศษัเฉพาะบค่คล,	ผูู้จ้ด่ำจำาหุ้น�าย	
และเน็ติเวิริ์กข้องเคริ่อข้�ายค้าปล่ก	

ความูเชุ่�ยวชุาญและการิสนบ่สนน่ข้องทั่มู่ข้าย	ริวมูไปถืงึท่ั่มูข้ายดำา้นเทั่คนคิ,	ท่ั่มูสน่บสน่นการิคา้พาณชิุย,์	การิปริะก่นค่ณภาพ	
และโปริแกริมูเมูอร์ิดำา้นไอท่ั่	เพ่�อสนบ่สนน่ลูกค้าธ่ริกิจในกริะบวนการิปริะเมิูนคู�คา้/ซพ่พลายเออร์ิ	ริวมูถึืงการิติริวจสอบค่ณสมูบติ่ิ
ผู้ลติิภณ่ฑ์์ติามูข้อ้กำาหุ้นดำมูาติริฐานอ่ติสาหุ้กริริมูริะหุ้ว�างปริะเทั่ศ	และการิส�งข้อ้มูลูการิส่�งซื�อ	และการิจด่ำส�งผู้�านริะบบสาริสนเทั่ศ	
เพ่�ออำานวยความูสะดำวก	และใหุ้้เกิดำปริะสิทั่ธิภาพข้องการิทั่ำางานในหุ้�วงโซ�อ่ปทั่านทั่่�มู่กริะบวนการิทั่ำางานสมูำ�าเสมูอติ�อเนื�อง		
ท่ั่มูงานมู่ส�วนริ�วมูในการิทั่ำาความูเข้้าใจ	ข้้อเสนอแนะ	และความูติ้องการิข้องลูกค้าธ่ริกิจเพ่�อการิปริ่บปร่ิงอย�างติ�อเนื�อง		
การิพ่ฒนาผู้ลิติภ่ณฑ์์ใหุ้มู�ทั่่�ก้าวหุ้น้า	และการินำาเทั่คโนโลย่ไปใชุ้เพ่�อเสริิมูสริ้างบริิการิในการิดำำาเนินงาน	

เริาเชุื�อว�า	การให้บ้ริการท่ีเป็็นเลิศิอย่่างสมำ่าเสมอ ลิก่ค้าธุุรกจิได้รบัความสะดวกสบาย่ในการทำาธุุรกจิรว่มกนั แลิะผิลิติั้ภัณฑ์์
คุณภาพีในราคาท่ีคุ้มค่าท่ีสุด	เป็นก่ญแจสำาค่ญในการิสน่บสน่นปริะสิทั่ธิภาพข้องลูกค้าธ่ริกิจข้องเริา	ในการิร่ิกษัาริะดำ่บ	
การิบริิการิทั่่�เป็นเลิศเพ่�อมู่�งเน้นไปทั่่�การิติลาดำ	และนำาไปสู�ความูพึงพอใจข้องผูู้้บริิโภค

•	 ซีัพีพีลิาย่ความตั้้องการให้้ไวด้วย่ผิลิิตั้ภัณฑ์์ที่ห้ลิากห้ลิาย่ ผิ่านศ่นย่์กระจาย่สินค้าในสห้รัฐอเมริกาแลิะยุ่โรป็ 

ศูนย์กริะจายสินค้าข้องเริาซึ�งดำำาเนินการิโดำยผูู้้ใหุ้้บริิการิงานดำ้านคล่งสินค้าในสหุ้ริ่ฐอเมูริิกาและโปแลนดำ์ทั่่�ใหุ้้บริิการิลูกค้า
ธ่ริกิจ	ไดำ้แก�	ผูู้้ผู้ลิติเลนส์ส่�งฝ่นพ่เศษัเฉพาะบ่คคลอิสริะ,	เคริ่อข้�ายค้าปล่กทั่่�มู่หุ้น�วยงานภายในองค์กริผู้ลิติเลนส์ส่�งฝ่นพ่เศษั	
เฉพาะบ่คคลมูก่าริต่ิดำรูิปเลนส์ปริะกอบเข้า้แว�นสายติา	และกล่�มูคา้ปลก่/กล่�มูเคร่ิอข้�ายผูู้้ซื�อ	ศูนยก์ริะจายสินคา้น่�ชุ�วยสนบ่สนน่
ลกูคา้ธ่ริกจิอย�างใกลชุ้ดิำดำว้ยการิบริกิาริริอบการิจด่ำส�งสนิคา้ทั่่�เพ่�มูข้้�น	สะดำวกริวดำเริว็	ติริงติ�อเวลา	เพ่�อติอบสนองความูติอ้งการิ
ทั่่�ผู้่นแปริติามูฤดำูกาลข้ายในติลาดำทั่่�แติกติ�างก่นดำ้วยผู้ลิติภ่ณฑ์์ทั่่�หุ้ลากหุ้ลายพริ้อมูจำาหุ้น�าย

ดำ้านการผลิติและการดำำาเนินงาน

•	 ป็รบัใชก้ระบวนการทำางาน แลิะระบบข้อม่ลิแบบอัตั้โนมัตั้ดิว้ย่ห้ลิกัการแบบลีิน เพ่่ีอเพ่ี�มป็ระสิทธิุภาพีแลิะกำาลิงัการผิลิติั้

บริษ่ิัทั่ฯ	ซพ่พลายและใหุ้้บริกิาริลูกค้าธร่ิกิจทั่่�วโลกในฐานะผูู้้ผู้ลิติชุ่�นนำาริะด่ำบโลกในทั่ก่ข้่�นติอนข้องกริะบวนการิผู้ลิติเลนส์	ซึ�งได้ำ
ริบ่การิริบ่ริองมูาติริฐานริะบบการิจด่ำการิค่ณภาพติ�าง	ๆ	อาทั่เิชุ�น	ISO9001,	ISO13485,	ISO14001	และมูาติริฐานแริงงานไทั่ย		
ทั่่�งน่�	มู่การิอบริมูใหุ้้ความูรู้ิก่บวิศวกริ	และพน่กงานทั่่�เก่�ยวข้้องทั่่�งหุ้มูดำภายในองค์กริ	เพ่�อปริะย่กติ์นำาหุ้ล่กการิแบบล่นไปใชุ้		
ซึ�งเชุื�อมูโยง	กริะบวนการิผู้ลิติ	ซ่พพลายเชุน	และงานสน่บสน่นติ�าง	ๆ	

นอกจากน่�	ไดำ้มู่การิศึกษัาความูเป็นไปไดำ้อย�างละเอ่ยดำเพ่�อบริิหุ้าริจ่ดำการิเปล่�ยนแปลงทั่่�อาจเกิดำข้้�น	มู่การิทั่ดำลองทั่ำาซำ�า	จ่ดำทั่ำา
แผู้นสำาริอง	สร้ิางแบบจำาลองการิทั่ำางานก�อนทั่่�จะทั่ำาการิเปล่�ยนแปลงใดำ	ๆ	และสื�อสาริฝ่กึอบริมูทั่่�จำาเปน็ทั่่�งหุ้มูดำ	เพ่�อดำำาเนนิการิ
อย�างริอบคอบก�อนทั่่�จะปริ่บเปล่�ยนใชุ้การิดำำาเนินงานอ่ติโนมู่ติิ	อ่กทั่่�งเริิ�มูใชุ้ริะบบข้้อมููลสาริสนเทั่ศใดำ	ๆ	ด้ำวยแนวทั่างทั่ำางานทั่่�
คริอบคล่มูจากบนลงล�างแบบคริบวงจริ	เพ่�อเพ่�มูปริะสิทั่ธิภาพการิทั่ำางานและเพ่�มูกำาล่งการิผู้ลิติ
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

•	 ขย่าย่การผิลิิตั้เลินส์สาย่ตั้าเฉพีาะบุคคลิเพี่่อตั้อบสนองโอกาสทางธุุรกิจให้ม่ ๆ ได้ทันที 

คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ฯ	มู่มูติิเมูื�อว่นทั่่�	10	สิงหุ้าคมู	2565	ไดำ้อน่มู่ติิการิลงทั่่นในบริิษ่ัทั่ย�อยในปริะเทั่ศไทั่ย	คือ		
บริิษั่ทั่	อ่ติสาหุ้กริริมูแว�นติาไทั่ย	จำาก่ดำ	(TOC)	เพ่�อปริ่บปริ่งพ่�นทั่่�การิผู้ลิติโดำยติิดำต่ิ�งริะบบการิผู้ลิติอ่ติโนมู่ติิข้่�นสูง	สำาหุ้ริ่บ
กริะบวนการิผู้ลิติเลนส์ส่�งฝ่นพ่เศษัเฉพาะบ่คคล	(Rx	Lenses)	เพ่�อติอบสนองติ�อโอกาสทั่างธ่ริกิจ	และสน่บสน่นการิเติิบโติ
ทั่่�ริวดำเริ็ว	ซึ�งการิลงทั่่นน่�ริวมูถืึงการิใชุ้ริะบบสาริสนเทั่ศ	และเทั่คโนโลย่ดำิจิทั่่ลในการิจ่ดำการิกริะบวนการิผู้ลิติแบบคริบวงจริ
ทั่่�มู่ริะบบงานสินค้าคงคล่ง	ซึ�งสอดำคล้องมูาติริฐานสากลข้องริะบบค่ณภาพในการิบริิหุ้าริกริะบวนการิผู้ลิติเคริ่�องมืูอแพทั่ย์	
ISO13485	และมูาติริฐานดำ้านสิ�งแวดำล้อมู	ISO14001	ติลอดำจนการิใชุ้พล่งงานหุ้มู่นเวียนเพ่�อลดำผู้ลกริะทั่บดำ้านสิ�งแวดำล้อมู	

•	 พีัฒนาผิลิิตั้ภัณฑ์์แลิะโซีลิ่ชั่นการทำางานท่ีทันสมัย่ สำาห้รับลิ่กค้าธุุรกิจของเรา ให้้เข้าถึึงผิลิิตั้ภัณฑ์์แลิะบริการท่ีมี
คุณภาพีได้อย่่างสะดวก

เพ่�อส�งเสริมิูการิพ่ฒนาผู้ลิติภ่ณฑ์์ใหุ้มู�และโซลูชุ่�นการิทั่ำางานข่้�นสูง	บริษ่ิัทั่ฯ	ไดำพ้ยายามูสร้ิางและริก่ษัาความูสมู่พน่ธ์ท่ั่�แน�นแฟ้ัน
ก่บผูู้้ผู้ลิติว่ติถื่ดำิบ,	ซ่พพลายเออริ์แมู�พ่มูพ์แก้ว	และกริะจกผู้ลิติแมู�พ่มูพ์แก้ว,	ซ่พพลายเออริ์ว่สดำ่สิ�นเปลือง,	ผูู้้ผู้ลิติเคริ่�องจ่กริ	
และอป่กริณ,์	ผูู้ใ้หุ้บ้ริกิาริดำา้นแอปพลเิคชุน่,	ริะบบสาริสนเทั่ศ,	นก่พ่ฒนาซอฟัติแ์วริ,์	ผูู้ใ้หุ้บ้ริิการิติ�าง	ๆ	และเคร่ิอข้�ายผูู้ผู้้ลติิเลนส์	

ในส�วนข้องทั่่มูวิศวกริ,	น่กวิจ่ยพ่ฒนา,	ทั่่มูงานปริะก่นค่ณภาพ,	ซ่พพลายเชุน,	ทั่่มูข้ายทั่างเทั่คนิค	โปริแกริมูเมูอริ์ไอทั่่,		
งานพ่ฒนาธ่ริกิจ,	และท่ั่มูจด่ำซื�อ	น่�นมูส่�วนริ�วมูอย�างแข้ง็ข้น่ในการิทั่ำางานริ�วมูก่นก่บทั่มู่การิสนบ่สนน่การิค้าพาณิชุย์	และทั่มู่ข้าย	
ในการิทั่ำาความูเข้้าใจ	ความูคาดำหุ้ว่งข้องลูกค้าทั่างธ่ริกิจในปริะเดำ็นทั่่�เก่�ยวข้้องเพ่�อเชุื�อมูโยงก่บบทั่บาทั่หุ้น้าทั่่�ความูริ่บผู้ิดำชุอบ
ข้องแติ�ละส�วนงาน	สิ�งน่�มูจุ่ดำมู่�งหุ้มูายเพ่�อใหุ้แ้น�ใจว�าพน่ธมูติิริทั่างธ่ริกจิสามูาริถืเข้้าถึืงผู้ลติิภ่ณฑ์์	และบริิการิท่ั่�มู่ค่ณภาพไดำอ้ย�าง
สะดำวก	และไดำ้ริ่บซ่พพลายทั่่�สมูำ�าเสมูอ	ริวมูถืึงมู่การิติริวจสอบข้้อกำาหุ้นดำผู้ลิติภ่ณฑ์์ใหุ้มู�	และดำำาเนินการิจ่ดำการิอย�างริวดำเริ็ว	
มู่การิปริ่บปริ่งทั่างเทั่คนิค	หุ้ร่ิอการิดำำาเนินงาน	ในกริณ่ทั่่�จำาเป็นบริิษั่ทั่ฯ	อาจข้ยายบริิการิเพ่�มูเติิมูในส�วนการิเชุื�อมูติ�อเข้้าก่บ
แพลติฟัอริ์มูอ่คอมูเมูิริ์ซข้องลูกค้าธ่ริกิจ	ดำำาเนินงานอย�างคริบวงจริ

1.2.4 การแข่งขัน

ติลาดำผู้ลิติภ่ณฑ์์เลนส์สายติามู่การิแข้�งข้่นสูง	เนื�องจากมู่ข้้อเสนอผู้ลิติภ่ณฑ์์เลนส์ติ่วเลือกมูากมูาย	นำามูาซึ�งความูซ่บซ้อน
ในการิดำำาเนินงาน,	การิควบค่มูใหุ้้สอดำคล้องติามูข้้อกำาหุ้นดำมูาติริฐานอ่ติสาหุ้กริริมูริะหุ้ว�างปริะเทั่ศ	และกฏิเกณฑ์์ข้้อบ่งค่บทั่่�	
ถืูกกำาหุ้นดำในแติ�ละปริะเทั่ศ	

ปจัจย่การิแข้�งข้น่	ไดำแ้ก�	ปริะสทิั่ธภิาพการิทั่ำางาน,	ความูเปน็เลศิดำา้นการิบริกิาริ,	ความูสะดำวกในการิทั่ำาธร่ิกจิ,	ผู้ลติิภณ่ฑ์์ค่ณภาพ
ในริาคาท่ั่�ค้่มูค�าทั่่�ส่ดำ,	การินำาเสนอผู้ลิติภ่ณฑ์์ทั่่�หุ้ลากหุ้ลาย,	การิจด่ำการิการิดำำาเนินงานทั่่�สอดำปริะสานไปในทั่ศิทั่างเดำย่วก่บลกูคา้
ธร่ิกิจติามูชุ�องทั่างซพ่พลายเชุนติ�าง	ๆ	,	การิสนบ่สนน่ริะบบสาริสนเทั่ศ,	ความูสอดำคลอ้งไดำมู้าติริฐานอต่ิสาหุ้กริริมูริะหุ้ว�างปริะเทั่ศ	
ทั่่�จำาเป็น,	การิจ่ดำการิริะบบค่ณภาพ,	ความูสามูาริถืในการิผู้ลิติท่ั่�แข้�งข้่นไดำ้,	ติ้นทั่่นว่ติถ่ืดิำบ	และการิดำำาเนินงานในการิริ่กษัา
ความูสามูาริถืในการิแข้�งข้่น	ส�วนใหุ้ญ�ข้้�นอยู�ก่บการิคาดำการิณ์ความูติ้องการิข้องลูกค้าธ่ริกิจทั่่�แมู�นยำา,	ความูสามูาริถืในการิ
ส�งมูอบสินคา้	และบริิการิท่ั่�ดำอ่ย�าง	สมูำ�าเสมูอ	และริะดำบ่ค่ณภาพสินคา้เป็นทั่่�ยอมูร่ิบในริาคาท่ั่�แข้�งข้น่ได้ำ	สภาพแวดำล้อมูการิแข้�งข้น่
ในอ่ติสาหุ้กริริมูเลนส์สายติาชุ�วยทั่ำาใหุ้้ผูู้้บริิโภคทั่่กคนสามูาริถืเข้้าถืึงแว�นสายติาค่ณภาพในริาคาทั่่�เอื�อมูถืึงไดำ้

สถืิติิการิค้าโลกแสดำงใหุ้้เห็ุ้นว�า	ผูู้้ส�งออกเลนส์สายติา	(พลาสติิก)	สามูอ่นดำ่บแริกไปย่งติลาดำโลก	ในชุ�วงทั่ศวริริษัทั่่�ผู้�านมูา		
คือ	ปริะเทั่ศจีน	ปริะเทั่ศไทั่ย	และปริะเทั่ศเมู็กซิโก	ติามูลำาดำ่บ	
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มู่ผูู้้เล�นริายใหุ้ญ�ริะดำ่บโลก	สามูริาย	ทั่่�มู่อิทั่ธิพลอย�างมูากติ�อติลาดำโลก	มู่ดำ่งน่�:	

1)		 EssilorLuxottica	S.A.	เป็นบริิษั่ทั่ข้้ามูชุาติิส่ญชุาติิฝ่ร่ิ�งเศส-อิติาล่	ซึ�งเป็นผู้ลมูาจากการิควบริวมูกิจการิข้อง		
Luxottica	Group	S.p.A	บริิษั่ทั่อติิาล่	ในปี	2561	และบริิษั่ทั่	Essilor	International	S.A.	บริิษั่ทั่ฝ่ริ่�งเศส	ซึ�งเป็นผูู้อ้อกแบบ	
ผู้ลิติจ่ดำจำาหุ้น�ายเลนส์สายติา,	อ่ปกริณ์ทั่างทั่่ศนมูาติริ,	แว�นสายติา,	และแว�นก่นแดำดำ	

2)		 Hoya	Vision	Care	Company	ซึ�งเป็นบริิษ่ัทั่ย�อยข้อง	Hoya	Corporation	บริิษ่ัทั่ญ่�ป่่น	เป็นผูู้้ออกแบบ	ผูู้้ผู้ลิติและ	
จ่ดำจำาหุ้น�ายผู้ลิติภ่ณฑ์์ทั่างทั่่ศนมูาติริ	สำาหุ้ริ่บการิดำูแลส่ข้ภาพ	การิแพทั่ย์	อิเล็กทั่ริอนิกส์	และการิถื�ายภาพ	

3)		 Carl	Zeiss	Vision	International	GmbH	ซึ�งเป็นบริิษั่ทั่ย�อยข้อง	Carl	Zeiss	AG	เยอริมู่นน่	ซึ�งเป็นผูู้้ออกแบบ	ผู้ลิติ		
จ่ดำจำาหุ้น�ายเลนส์สายติา	และเคริ่�องมูือแพทั่ย์จ่กษั่ติ�าง	ๆ	

1.2.5 นวัติกรรม

แนวทั่างนว่ติกริริมูข้องบริิษั่ทั่ฯ	มู่�งเน้นทั่่�การิยกริะดำ่บสู�อ่ติสาหุ้กริริมู	4.0	ในทั่่กข้่�นติอนข้องการิผู้ลิติเลนส์	และการิดำำาเนินงาน		
ทั่่�งกริะบวนการิผู้ลิติเลนส์จำานวนมูาก	และกริะบวนการิผู้ลิติเลนส์ส่�งฝ่นพ่เศษัเฉพาะบ่คคล	ในการิพ่ฒนานว่ติกริริมู	
อย�างติ�อเนื�อง	บริิษั่ทั่ฯ	มู่�งมู่�นท่ั่�สริ้างสริริค์นว่ติกริริมูอย�างติ�อเนื�อง	เพ่�อยกริะดำ่บค่ณภาพ	และปริะสิทั่ธิภาพข้องผู้ลิติภ่ณฑ์์		
และกริะบวนการิผู้ลิติในดำ้านติ�าง	ๆ	ดำ่งน่�

1. คุณภาพีผิลิิตั้ภัณฑ์์
	 ติอบสนองความูต้ิองการิด้ำานค่ณภาพด้ำวยนวต่ิกริริมูการิออกแบบ	และความูสอดำคลอ้งเป็นไปติามูข้อ้กำาหุ้นดำ	ใชุก้ริะบวนการิ

ควบค่มูค่ณภาพทั่่�ก้าวหุ้น้า	และใชุ้นว่ติกริริมูริะบบสาริสนเทั่ศ
2. ส่งมอบรวดเร็ว แม่นย่ำา ตั้รงเวลิา
	 มู่การิใชุ้ริะบบสินค้าคงคล่งอ่จฉริิยะ	โดำยใชุ้ริะบบสาริสนเทั่ศทั่่�ก้าวหุ้น้า	เพ่�อติิดำติามูความูคืบหุ้น้าข้องสถืานะงาน	แสวงหุ้า

โอกาสในการิปริ่บปริ่งปริะสิทั่ธิภาพ	และลดำเวลาการิส�งมูอบใหุ้้ส่�นลง	
3. ตั้อบสนองตั้่อความตั้้องการที่เพี่�มข้�นสำาห้รับคำาสั่งซีื�อแลิะบริการ 
	 ปร่ิบต่ิวใหุ้้เข้้าก่บโอกาสทั่างธ่ริกิจใหุ้มู�	ๆ	และความูต้ิองการิข้องลูกค้าทั่่�หุ้ลากหุ้ลาย	ลดำเวลาในการิพ่ฒนาสินค้าใหุ้มู�	

เข้้าสู�ติลาดำ	ดำ้วยการิซ่พพลายทั่่�สมูำ�าเสมูอ	และสอดำคล้องติ�อความูติ้องการิ	เพ่�อไดำ้ริ่บความูไว้วางใจจากลูกค้า
4. มุ่งมั่นในการป็รับป็รุงป็ระสิทธุิภาพีการผิลิิตั้อย่่างตั้่อเนื่อง ให้้มีตั้้นทุนการผิลิิตั้ที่แข่งขันได้ 
	 เพ่�มูศ่กยภาพและปริะสิทั่ธิภาพในการิผู้ลิติโดำยการิปริ่บปริ่งทั่่กษัะแริงงาน	และทั่่นความูรู้ิอย�างติ�อเนื�อง	เพ่�อซ่พพลาย

ผู้ลิติภ่ณฑ์์ท่ั่�มู่ค่ณภาพท่ั่�ดำ่กว�า	ข้จ่ดำความูไมู�สอดำคล้องในกริะบวนการิทั่ำางาน	และสร้ิางสริริค์นว่ติกริริมูการิดำำาเนินงาน	
และริะบบอ่ติโนมู่ติิ

5. พีัฒนาระบบสารสนเทศเพี่่อการดำาเนินงาน 
	 ใชุ้การิวิเคริาะหุ้์ข้้อมููลสำาหุ้ร่ิบริะบบการิเริียนริู้ดำ้วยต่ิวเองอ่ติโนมู่ติิ	เพ่�อเติริียมูพริ้อมูสำาหุ้ร่ิบการิใชุ้งานปัญญาปริะดำิษัฐ	์

ในอนาคติ	ในการิออกแบบ	การิวางแผู้น	และการิควบค่มูอ่ติโนมู่ติิ

บริิษั่ทั่ฯ	ใหุ้้ความูสำาค่ญก่บการิพ่ฒนานว่ติกริริมูการิผู้ลิติ	ในการิเปล่�ยนผู้�านสู�อ่ติสาหุ้กริริมู	4.0	ต่ิ�งแติ�ปี	2563	เป็นติ้นมูา	
บริษ่ิัทั่ฯ	ไดำล้งทั่น่ติิดำต่ิ�งเคริ่�องจก่ริ	และอป่กริณ์เพ่�อปริบ่ปริง่กริะบวนการิผู้ลิติท่ั่�อาจเป็นอน่ติริายติ�อคนทั่ำางาน	ไมู�ว�าจากสภาพ
การิทั่ำางาน	หุ้ร่ิอการิสมู่ผู้ส่สาริเคมู	่นอกจากน่�บริษ่ิัทั่ฯ	กำาล่งติิดำต่ิ�งเคร่ิ�องจก่ริ	และริะบบสาริสนเทั่ศริองริบ่งานท่ั่�ไมู�ต้ิองการิทั่ก่ษัะ		
เพ่�อลดำความูเส่�ยงดำ้านการิข้าดำแคลนแริงงาน
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

ในปี	2565	บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้ลงทั่่นในการิข้ยายกำาล่งการิผู้ลิติโดำยใชุ้ริะบบอ่ติโนมู่ติิเป็นต่ิวข่้บเคลื�อนหุ้ล่ก	สำาหุ้ริ่บการิพ่ฒนาใน	
ริอบติ�อไป	บริษ่ิัทั่ฯ	ไดำว้างแผู้นสำาหุ้ริบ่การิเปล่�ยนสายการิผู้ลิติท่ั่�คริบกำาหุ้นดำอาย่การิใชุง้าน	ด้ำวยริะบบอต่ิโนมูติ่ิ	และเติรีิยมูพริอ้มู	
ทั่่�จะลงทั่่นอย�างเป็นริะบบ	ในการิดำำาเนินงานข้องกริะบวนการิวางแผู้น	ติิดำติามู	ติริวจสอบ	และควบค่มู	มูากกว�าทั่่�ผู้�านมูา

ภายในปี	2570	บริษิัท่ั่ฯ	ติ่�งใจทั่่�จะปริบ่เปล่�ยน	90%	ข้องกริะบวนการิผู้ลติิเลนสส์่�งฝ่นพเ่ศษัเฉพาะบค่คล	และปริบ่เปล่�ยนมูากกว�า	
50%	ข้องกริะบวนการิผู้ลติิเลนสจ์ำานวนมูาก	ดำว้ยการิใชุร้ิะบบอต่ิโนมูติ่ิและดำจิทิั่ล่	เพ่�อทั่่�จะบริริลเ่ปา้หุ้มูายการิเปล่�ยนผู้�านริะบบ
ดำำาเนินงาน	

บริษ่ิัทั่ฯ	จะลงทั่น่	ใชุเ้วลาและความูพยายามูอย�างมูากในต้ินทั่น่มูนษ่ัย์	และโปริแกริมูการิฝึ่กอบริมู	เพ่�อใหุ้้มู่�นใจว�าบริิษ่ัทั่ฯ	จะได้ำร่ิบ		
	และยนืยาวริก่ษัาความูสามูาริถื	ความูเชุ่�ยวชุาญทั่่�จำาเปน็ทั่่�งหุ้มูดำในสาข้าเทั่คโนโลย่ท่ั่�เก่�ยวข้อ้งซึ�งเปน็ทั่่�ติอ้งการิ	บริษิัท่ั่ฯ	ไดำร้ิ�วมูมูอื	
ก่บสถืาบ่นการิศึกษัาในโคริงการิวิจ่ยและพฒ่นา	เปิดำโอกาสใหุ้้น่กศึกษัาฝ่ึกงาน	และมู่โคริงการิทั่ำางานติ�อเนื�อง	ความูคิดำริิเริิ�มู	
ทั่่�งหุ้มูดำเหุ้ล�าน่�มู่เป้าหุ้มูายเพ่�อเริ�งสริ้างนว่ติกริริมูการิผู้ลิติ	ใหุ้้บริริล่เป้าหุ้มูายข้องบริิษั่ทั่ฯ

1.2.6 การจัดำหาผลิติภััณฑ์์และบริการ 

โริงงานผู้ลิติหุ้ล�อเลนส์	ทั่ำาการิผู้ลิติแมู�พ่มูพ์แก้ว	หุ้ล�อเลนส์สายติาผู้ิวหุ้น้า	(กึ�งสำาเริ็จ)	เลนส์สำาเริ็จ	และเคลือบผู้ิวเลนส์	ว่ติถื่ดำิบ
หุ้ล่กทั่่�ใชุใ้นกริะบวนการิผู้ลิติ	ไดำแ้ก�	โมูโนเมูอริ	์และว่ติถืดิ่ำบกริะจกสำาหุ้ร่ิบผู้ลติิแมู�พมู่พ์แกว้	ซึ�งเปน็ว่ติถ่ืดิำบทั่่�ใชุเ้ฉพาะในอต่ิสาหุ้กริริมู
ผู้ลิติเลนส์เทั่�าน่�น	ปริะมูาณร้ิอยละ	98	ข้องว่ติถ่ืดิำบเป็นการิจ่ดำหุ้าจากติ�างปริะเทั่ศ	ซ่พพลายเออร์ิสิบอ่นดำ่บแริกเป็นผูู้้ผู้ลิติ	
สาริเคมู่เฉพาะทั่างชุ่�นนำาทั่่�มู่โริงงานผู้ลิติและวิจ่ยพ่ฒนาริะดำ่บโลก	โดำยทั่่�วไปแล้วการิผู้ลิติข้องซ่พพลายเออร์ิส�วนใหุ้ญ�เป็น	
การิผู้สมูผู้สานริะหุ้ว�างกริะบวนการิผู้ลิติแบบติ�อเนื�อง	และการิผู้ลิติแบบล็อติ	เพ่�อจ่ดำการิใหุ้้สมูดำ่ลริะหุ้ว�างการิจ่ดำการิควบค่มู
ติ้นทั่่น	และการิจ่ดำการิแบบติอบสนองไวเพ่�อความูยืดำหุ้ย่�นในการิบริิหุ้าริการิส�งมูอบ	ปริ่บกำาหุ้นดำส�งมูอบใหุ้้ทั่่นเวลาติามู	
ความูติ้องการิทั่่�เปล่�ยนแปลงติลอดำเวลา

ดำง่น่�นริะบบการิจด่ำการิท่ั่�มูป่ริะสทิั่ธิภาพสูงจำาเปน็ต้ิองริวบริวมูข้อ้มูลูจำานวนมูากจากกล่�มูผู้ลิติภณ่ฑ์์ทั่่�หุ้ลากหุ้ลาย	จากเคริอ่ข้�าย	
ธร่ิกจิทั่่�วโลก	และเปน็การิบริิหุ้าริจด่ำการิหุ้�วงโซ�อป่ทั่านทั่่�ซบ่ซอ้น	จากการิคาดำการิณค์วามูติอ้งการิส่�งซื�อ	วางแผู้นส�งมูอบ	ทั่่�ปริบ่เปล่�ยน	
ไปติามูฤดูำกาลข้าย	แปริเปล่�ยนติามูภูมูภิาคข้องติลาดำ	ปริมิูาณคำาส่�งซื�อ	และติาริางข้นส�งริะหุ้ว�างปริะเทั่ศ	จง้เป็นสิ�งสำาค่ญยิ�ง	ท่ั่�ติอ้งใชุ้	
ทั่่มูงานทั่่�มู่ปริะสบการิณ์ในการิทั่ำางานริ�วมูก่นอย�างใกล้ชุิดำ	เพ่�อบริิหุ้าริจ่ดำการิกริะบวนการิจ่ดำหุ้าว่ติถื่ดำิบใหุ้้เป็นไปดำ้วยดำ่

บริิษ่ัทั่ย�อย	ผู้ลิติเลนส์ส่�งฝ่นพ่เศษัเฉพาะบ่คคล โดำยการิฝ่น	และเจียริะไนเลนส์กึ�งสำาเร็ิจ	ข้่ดำมู่น	ใหุ้้กลายเป็นเลนส์สำาเร็ิจ		
ผู้ลิติติามูคำาส่�งซื�อเลนส์ทั่่�มู่ค�าสายติาเฉพาะบ่คคล	ซึ�งเลนส์กึ�งสำาเริ็จหุ้ล่ก	ๆ	ซื�อจากบริิษ่ัทั่แมู�	บางส�วนซื�อจากผูู้้ผู้ลิติเลนส์
ชุ่�นนำาริายอื�น	เพ่�อติอบสนองผู้ลิติภ่ณฑ์์เลนส์ท่ั่�หุ้ลากหุ้ลายติามูความูต้ิองการิลูกค้า	เริาใชุ้เทั่คโนโลย่สาริสนเทั่ศข้่�นสูงเพ่�อ
วางแผู้นธ่ริกิจ	มูอนิเติอริ์คล่งว่ติถื่ดำิบแบบเริียลไทั่มู์	และกำาหุ้นดำเวลาส�งมูอบ	เพ่�อใหุ้้แน�ใจว�ามู่กริะบวนการิจ่ดำหุ้าเลนส์กึ�งสำาเริ็จ
ซ่พพลายไดำ้อย�างทั่่นทั่�วงทั่่	

ความูสมู่พน่ธธ่์ริกจิในอต่ิสาหุ้กริริมูเลนสแ์ว�นติาน่�น	เปน็การิแข้�งข้น่ทั่่�สริา้งสริริค	์และย่�งยนืในริะยะยาว	การิทั่ำางานริ�วมูก่นนาน
กว�าสองทั่ศวริริษัจะดำำาเนินติ�อไปไมู�ไดำ้	หุ้ากปริาศจากการิปฏิิบ่ติิติามูจริริยาบริริณทั่างธ่ริกิจข้องแติ�ละคู�ค้า

ปริมาณการผลิติติามกระบวนการผลิติหลัก เป็นจำานวนโดำยประมาณติ่อปี

หน่วย ล้านชิ้น 2565 2564 2563

กริะบวนการิหุ้ล�อข้้�นริูปเลนส์ 46 44 42

กริะบวนการิฝ่นเจียริะไนเลนส์เฉพาะบ่คคล 4.5 3.2 3.0
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2. การบัริหารค่วามูเส่�ยง และปัจจัยเส่�ยง

2.1 การบัริหารค่วามูเส่�ยง

คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้แติ�งต่ิ�ง	และมูอบหุ้มูายปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	และฝ่่ายบริิหุ้าริร่ิบผู้ิดำชุอบในการิปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�ข้อง	
คณะทำางานบริห้ารความเสี่ย่ง	โดำยริวมูบทั่บาทั่ข้องตินไว้ในการิดำำาเนินงาน	ในกริะบวนการิทั่ำางานติ�าง	ๆ	ทั่่�วทั่่�งบริิษั่ทั่ฯ		
และบริิษั่ทั่ย�อย	

เป็้าห้มาย่ของการบริห้ารความเสี่ย่ง	คือเพ่�อใหุ้้แน�ใจว�ามู่ปริะสิทั่ธิภาพในการิดำำาเนินงาน	ในการิจ่ดำการิก่บเหุ้ต่ิการิณ์	
ไมู�พึงปริะสงค์ทั่่�อาจเกิดำข้้�น	หุ้ริ่อผู้ลกริะทั่บจากความูไมู�แน�นอน	

นโย่บาย่การบริห้ารความเสี่ย่ง	มู่การิดำำาเนินการิ	และจ่ดำการิ	ดำ่งน่�

1.	 ปริะเมูนิความูเส่�ยงอย�างสมูำ�าเสมูอในปริะเดำน็ทั่่�อาจส�งผู้ลกริะทั่บโดำยติริงติ�อวต่ิถืป่ริะสงคก์าริดำำาเนนิธร่ิกจิข้องบริษิัท่ั่ฯ	และ
บริิษั่ทั่ย�อย	และนโยบายการิกำาก่บดำูแลทั่่�เก่�ยวข้้อง	ติลอดำจนความูน�าเชุื�อถืือข้ององค์กริ	และชุื�อเส่ยงข้องบริิษั่ทั่ฯ

2.	 จ่ดำใหุ้้มู่ข้่�นติอนการิบริิหุ้าริความูเส่�ยงท่ั่�มู่ปริะสิทั่ธิภาพสูงส่ดำ	และอยู�ในริะดำ่บทั่่�ยอมูร่ิบไดำ้	ใหุ้้มู่�นใจว�าพน่กงานทั่่กคนมู	่
ส�วนริ�วมูในกริะบวนการิบริิหุ้าริความูเส่�ยงทั่่�เก่�ยวข้้องอย�างแข้็งข้่น

3.	 ส�งเสริิมูใหุ้้พน่กงานทั่่กคนทั่่�วทั่่�งองค์กริ	เริียนรู้ิทั่่�จะติริะหุ้น่กถืึงความูเส่�ยง	และโอกาสมู่การิกำาหุ้นดำข้อบเข้ติ	และ	
ปริ่บใชุ้มูาติริการิอย�างเหุ้มูาะสมู

4.	 ติริวจสอบ	ติิดำติามู	และปริะเมิูนความูเส่�ยงท่ั่�อาจจะเกิดำข้้�นใหุ้มู�อย�างติ�อเนื�อง	ติามูบริิบทั่สภาพแวดำล้อมูท่ั่�เปล่�ยนแปลงไป		
ไมู�ว�าจะเกิดำจากปัจจ่ยภายใน	หุ้ริ่อภายนอก

5.	 ส�งเสริมิูการิบริหิุ้าริความูเส่�ยง	ใหุ้เ้ปน็ส�วนหุ้นึ�งข้องกจิกริริมูการิทั่ำางานในชุว่ติิปริะจำาวน่	เพ่�อสร้ิางค่ณค�าใหุ้มู�ใหุ้ก่้บองคก์ริ

คณะทำางานบริห้ารความเสี่ย่งดำำาเนินการิอย�างสมูำ�าเสมูอ	ในการิติริวจสอบ	ริะบ่ปริะเดำ็น	ปริะเมูินความูเส่�ยง	มูอบหุ้มูาย	
ความูริ่บผิู้ดำชุอบ	การิจ่ดำการิติ�อความูเส่�ยงสูงในริะดำ่บปฏิิบ่ติิการิท่ั่�อาจค่กคามูผู้ลปริะกอบการิทั่างการิเงินข้องบริิษ่ัทั่ฯ	และ
ทั่บทั่วนปริะเดำ็นความูเส่�ยงอื�น	ๆ	ทั่่�อาจจะเกิดำข้้�นใหุ้มู�	คณะทั่ำางานย่งไดำ้มูอบหุ้มูายใหุ้้เจ้าข้องกริะบวนการิทั่่�เก่�ยวข้้องติ�าง	ๆ	
สำาหุ้ริบ่การิจด่ำการิความูเส่�ยงในริะดำบ่กริะบวนการิ	ริบ่ผู้ดิำชุอบการิควบคมู่ภายใน	ผู้�านข้่�นติอนการิทั่ำางานทั่่�เก่�ยวข้อ้งในกจิกริริมู
ทั่างธ่ริกิจ	บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้นำามูาติริฐาน	ISO31000	มูาใชุ้เป็นกริอบในการิบริิหุ้าริความูเส่�ยง	คณะทั่ำางานจะหุ้าร่ิอเป็นริะยะ	ๆ	ก่บ		
คณะกริริมูการิติริวจสอบ	หุ้ร่ิอคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	ในปริะเด็ำนทั่่�เก่�ยวข้้องก่บความูร่ิบผิู้ดำชุอบ	และจ่ดำทั่ำาริายงานใหุ้้	
คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ฯ	เพ่�อกำาก่บดำูแล	และใหุ้้คำาแนะนำา

บริษิัท่ั่ฯ	ส�งเสริิมูว่ฒนธริริมูการิบริหิุ้าริความูเส่�ยงทั่่�วทั่่�งองคก์ริ	บูริณาการิสิ�งทั่่�มู่�งเนน้เชุงิกลย่ทั่ธ์จากผูู้บ้ริหิุ้าริริะดำบ่สูง	และจาก
คณะกริริมูการิ	เป็นส�วนหุ้นึ�งในการิทั่ำางานทั่่�ติ�อเนื�อง	และปร่ิบใหุ้้เข้้าก่บปริะเดำ็นทั่่�กว้างข้้�น	การิเปล่�ยนแปลงในบริิบทั่ทั่างธ่ริกิจ		
สิ�งทั่่�มู่�งเน้นเชุิงกลย่ทั่ธ์จะริวมูถืึงการิจ่ดำการิความูเส่�ยงเชุิงริ่ก	เพ่�อข้่บเคลื�อนความูย่�งยืนในการิดำำาเนินธ่ริกิจ
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

2.2 ปัจจัยค่วามูเส่�ยงในการด้ำาเนินธุรกิจ

ในการิปริะเมูินการิลงทั่่นในหุ้ล่กทั่ร่ิพย์หุ้่้น	TOG	มู่ข้้อมููลเชุิงลึกเก่�ยวก่บปัจจ่ยเส่�ยง	ณ	สิ�นปี	2565	ซึ�งอาจนำามูาพ่จาริณา	
เพ่�มูเติิมูจากข้้อมููลอื�น	ๆ	ในริายงานปริะจำาปีริะบ่ดำ่งน่�	

ความเส่่�ยงในการดำำาเนินงาน

ความเสี่ย่งจากการเสื่อมสภาพีของสินค้าลิ้าสมัย่

ในปี	2565	บริิษ่ัทั่ฯ	สริ้างโคริงสร้ิางริายได้ำเพ่�มูข้้�นจากการิข้ยายฐานลูกค้าทั่่�วทั่่กภูมูิภาค	ลดำความูเส่�ยงจากการิพึ�งพากล่�มู
ลูกค้าจำานวนน้อยริาย	มู่�งมู่�นท่ั่�จะแข้�งข่้นมูากข้้�น	บริิษ่ัทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อยจำาเป็นต้ิองมู่ผู้ลิติภ่ณฑ์์ท่ั่�หุ้ลากหุ้ลายเพ่�อติอบสนอง
ความูติ้องการิทั่่�แติกติ�างก่นไปในติลาดำแติ�ละภูมูิภาค	และสำาหุ้ริ่บลูกค้าธ่ริกิจแติ�ละปริะเภทั่	นอกจากน่�	ความูเส่�ยงย่งมู่อยู�ใน	
การิร่ิกษัาริะดำ่บสินค้าคงคล่งใหุ้้อยู�ในริะดำ่บสูงเพ่�อใหุ้้พริ้อมูจ่ดำส�งอย�างริวดำเร็ิว	ริ่กษัาริะดำ่บการิใหุ้้บริิการิอย�างสมูำ�าเสมูอ		
ซึ�งผู้ลิติภ่ณฑ์์อาจจะล้าสมู่ยหุ้ากคำาส่�งซื�อทั่่�เข้้ามูาติำ�ากว�ายอดำข้ายทั่่�ปริะเมูินไว้

ในชุ�วง	3	ปีท่ั่�ผู้�านมูา	(2563-2565)	บริิษัท่ั่ฯ	และบริษ่ิัทั่ย�อยมูส่นิคา้คงเหุ้ลอืสท่ั่ธ	ิ818	ล้านบาทั่	1,087	ล้านบาทั่	และ	1,331	ล้านบาทั่		
คิดำเป็นส่ดำส�วนริ้อยละ	29	ริ้อยละ	38	และริ้อยละ	40	ข้องสินทั่ริ่พย์ริวมูในแติ�ละปีติามูลำาดำ่บ	สินค้าคงเหุ้ลือส�วนใหุ้ญ�เป็นสินค้า
สำาเริ็จริูปซึ�งคิดำเป็นปริะมูาณริ้อยละ	46.6	ข้องสินค้าคงเหุ้ลือส่ทั่ธิ	(เฉล่�ย	3	ปี	2563-2565)	

ซึ�งทั่างกล่�มูบริิษั่ทั่ไดำ้มู่การิบริิหุ้าริความูเส่�ยงน่�โดำยไดำ้ต่ิ�งค�าเผู้ื�อสินค้าเสื�อมูสภาพ	และล้าสมู่ยเป็นส่ดำส�วนริ้อยละ	50	สำาหุ้ริ่บ	
สนิคา้คงเหุ้ลือทั่่�มูอ่าย่มูากกว�า	2.5	ปี	และร้ิอยละ	100	สำาหุ้ริบ่สินคา้คงเหุ้ลือทั่่�มู่อาย่มูากกว�า	3	ป	ีนอกจากการิจด่ำการิสินคา้คงคลง่	
แบบเข้า้ก�อนออกก�อนแลว้	ย่งมูก่าริควบค่มูการิติริวจสอบอาย่ข้องสินค้าคงคลง่เป็นปริะจำาทั่ก่ไติริมูาส	เพ่�อบริิหุ้าริจด่ำการิคลง่สนิค้า	
ติามูแนวปฏิิบ่ติิทั่่�ดำ่

ความเส่่�ยงที่างการเงิน

ความเสี่ย่งจากความผิันผิวนของอัตั้ราแลิกเป็ลิี่ย่น

จากการิท่ั่�บริิษ่ัทั่ฯ	มู่การิซื�อข้ายเป็นสก่ลเงินติ�างปริะเทั่ศหุ้ลากหุ้ลายปริะเทั่ศทั่่�วโลก	ส�งผู้ลทั่ำาใหุ้้บริิษ่ัทั่ฯ	มู่ความูเส่�ยงทั่าง	
การิเงนิจากความูผู้น่ผู้วนข้องอต่ิริาแลกเปล่�ยนซึ�งเกดิำจากปจัจย่ภายนอก	บริษิัท่ั่ฯ	จด่ำการิความูเส่�ยงน่�โดำยการิทั่ำาสญ่ญาซื�อข้าย	
เงินติริาติ�างปริะเทั่ศล�วงหุ้น้าก่บธนาคาริพาณิชุย์	ส่ญญาส�วนใหุ้ญ�มู่อาย่ไมู�เกิน	1	ปี

ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	ยอดำคงเหุ้ลือข้องสินทั่ริ่พย์	และหุ้น่�สินทั่างการิเงินเป็นสก่ลเงินติ�างปริะเทั่ศ	เป็นดำ่งน่�	

ส่กุลเงินติ่างประเที่ศ
ส่ินที่รัพย์

 (หน่วย:ล้าน ) 
หน่้ส่ิน

 (หน่วย:ล้าน) 

ส่่วนติ่างระหว่าง
ส่ินที่รัพย์ 
 และหน่้ส่ิน

 (หน่วย:ล้าน) 

อัติราแลกเปล่�ยน 
ถืัวเฉล่�ย ณ วันที่่�

31 ธุันวาคม 2565
 (หน่วย:บาที่) 

ส่่วนติ่างระหว่าง
ส่ินที่รัพย์ และหน่้ส่ิน 

เที่่ยบเป็นเงินบาที่
 (หน่วย:ล้านบาที่) 

ดำอลลาริ์สหุ้ริ่ฐอเมูริิกา 15.27 4.68 10.59 34.5141 365.50

ยูโริ 1.97 - 1.97 36.7699 72.44

เยน 51.80 78.25 	(26.45)	 0.2604 	(6.89)	

หุ้ยวนเรินมูินบิ - 3.79 	(3.79)	 4.9490 	(18.76)	
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ความเสี่ย่งจากการคำ�าป็ระกันระห้ว่างกิจการที่เกี่ย่วข้องกัน

ณ	ว่นท่ั่�	31	ธ่นวาคมู	2565	บริิษ่ัทั่ฯ	มู่ภาริะคำ�าปริะก่นวงเงินสินเชุื�อข้อง	บริิษ่ัทั่	อ่ติสาหุ้กริริมูแว�นติาไทั่ย	จำาก่ดำ	ซึ�งเป็น	
บริษิัท่ั่ย�อย	แก�ธนาคาริจำานวน	35	ลา้นบาทั่	และ	0.2	ลา้นยโูริ	หุ้ริอ่เทั่ย่บเทั่�าปริะมูาณ	9.3	ลา้นบาทั่	(สิ�นป	ี2564:	35	ลา้นบาทั่	และ	
1.3	ล้านยูโริ	หุ้ริ่อเทั่่ยบเทั่�าปริะมูาณ	85.5	ล้านบาทั่)	

ณ	วน่ทั่่�	31	ธน่วาคมู	2565	บริษิัท่ั่	อ่ติสาหุ้กริริมูแว�นติาไทั่ย	จำาก่ดำ	ซึ�งเปน็บริษิัท่ั่ย�อย	มูภ่าริะคำ�าปริะก่นวงเงนิสนิเชุื�อข้องบริิษัท่ั่ฯ	
แก�ธนาคาริจำานวน	267	ล้านบาทั่	(สิ�นปี2564:	254	ล้านบาทั่)	

การิคำ�าปริะก่นน่�มู่ผู้ลผูู้กพ่นติ�อบริิษ่ัทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อยนานเทั่�าท่ั่�ภาริะหุ้น่�สินย่งไมู�ได้ำชุำาริะ	บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อยมู่การิคิดำ	
ค�าธริริมูเน่ยมูการิคำ�าปริะก่นริะหุ้ว�างก่น	ในอ่ติริาริ้อยละ	1.5	ติ�อปี	

ความเส่่�ยงที่่�เก่�ยวข้องกับโรคติิดำเชื้อไวรัส่โควิดำ-19

การคุ้มครองสุขภาพีแลิะความป็ลิอดภัย่ของพีนักงานจากโรคตั้ิดเชื�อไวรัสโควิด-19

ในป	ี2565	บริิษัท่ั่ฯ	ไดำใ้ชุมู้าติริการิหุ้ลายอย�างสอดำคลอ้งกบ่ปริะกาศ	ห้ลิกัเกณฑ์แ์ลิะมาตั้รการดา้นสขุลิกัษัณะป้็องกนัความเสีย่่ง 
จากโรคตั้ิดเชื�อไวรัสโควิด สำาห้รับสถึานป็ระกอบกิจการจากกระทรวงสาธุารณสุข	มูาติริการิดำ่งกล�าวชุ�วยทั่ำาใหุ้้พน่กงาน	
พน่กงานจ้างงานภายนอก	และผูู้้เก่�ยวข้้องในโริงงานผู้ลิติและหุ้อพ่ก	ริ่กษัาแนวปฏิิบ่ติิด้ำานความูปลอดำภ่ยในการิควบค่มู	และ
ป้องก่นอย�างเพียงพอ	ริายละเอ่ยดำข้องมูาติริการิติ�าง	ๆ	ริวมูอยู�ในริายงานความูย่�งยืน

ผิลิกระทบของการแพีร่ระบาดในห้่วงโซี่อุป็ทาน

ในปี	2565	คู�ค้าและลูกค้าธ่ริกิจส�วนใหุ้ญ�ข้องบริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้กล่บมูาดำำาเนินธ่ริกิจติามูปกติิ	มู่การิชุะลอต่ิวในบางพ่�นทั่่�ทั่่�มู่การิใชุ้
มูาติริการิล็อกดำาวน์จำาก่ดำการิเดิำนทั่าง	การิข้นส�งริะหุ้ว�างปริะเทั่ศฟ้ั�นต่ิวทั่่ละข้่�นติอน	บริิษ่ัทั่ฯ	ย่งคงดำำาเนินการิทั่บทั่วน	และ
สื�อสาริก่บคู�ค้า	และลูกค้าอย�างสมูำ�าเสมูอ	เพ่�อปริ่บใหุ้้สอดำคล้องก่บปริะมูาณการิทั่างธ่ริกิจ	และความูติ้องการิข้องติลาดำ	

โดำยริวมูแล้ว	การิแพริ�ริะบาดำข้องโริคติิดำเชุื�อไวริ่สโควิดำ-19	ไมู�ส�งผู้ลกริะทั่บเทั่�าน่�น	แติ�ย่งสริ้างโอกาสในการิทั่ำางานอย�างใกล้ชุิดำ
ก่บคู�ค้า	และลูกค้าเพ่�อใหุ้้ธ่ริกิจกล่บมูาสู�ภาวะปกติิ	และเติิบโติติ�อไปข้้างหุ้น้า

ความเส่่�ยงดำ้านความปลอดำภััยที่างไซัเบอร์

ความเสี่ย่งด้านความป็ลิอดภัย่ของระบบสารสนเทศ

พริะริาชุบ่ญญ่ติิการิริ่กษัาความูมู่�นคงปลอดำภ่ยไซเบอร์ิ	พ.ศ.	2562	มู่ผู้ลบ่งค่บใชุ้ต่ิ�งแติ�ว่นท่ั่�	28	พฤษัภาคมู	พ.ศ.2562		
พริะริาชุบ่ญญ่ติิค้่มูคริองข้้อมููลส�วนบ่คคล	พ.ศ.	2562	มู่ผู้ลบ่งค่บใชุ้อย�างเติ็มูริูปแบบติ่�งแติ�ว่นทั่่�	1	มิูถ่ืนายน	พ.ศ.	2565		
เป็นต้ินมูา	เพ่�อแสดำงความูมู่�งมู่�นในการิดำำาเนินการิกำาก่บดำูแลทั่่�เก่�ยวข้้อง	และจำาเป็น	บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้ปริะกาศ	นโย่บาย่ระบบ 
การจดัการความป็ลิอดภัย่ของข้อม่ลิ แลิะมาตั้รการคุม้ครองข้อม่ลิสว่นบคุคลิ	บนเวบ็ไซติข์้องบริษิัท่ั่ฯ	ข้ณะน่�บริิษัท่ั่ฯ	อยู�ริะหุ้ว�าง	
เติริียมูการินำา	ระบบการจัดการความป็ลิอดภัย่สารสนเทศ ISO27001	เพ่�อกำาก่บดำูแลใหุ้้มู่แนวทั่างปฏิิบ่ติิท่ั่�จำาเป็นในเชิุงร่ิก	
มู่การิติิดำติามูอย�างสมูำ�าเสมูอ	ภายใต้ิริะบบบริิหุ้าริจ่ดำการิทั่่�งองค์กริ	เพ่�อการิปริ่บปร่ิงอย�างติ�อเนื�องในริะยะยาว	ริายละเอ่ยดำ
ความูคืบหุ้น้าริวมูอยู�ในริายงานความูย่�งยืน



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2565 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 29

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

ความเส่่�ยงที่่�เก่�ยวข้องกับส่ิที่ธุิ หรือการลงทีุ่นของผู้ถืือหลักที่รัพย์

ความเสี่ย่งจากบริษััทฯ มีผิ่้ถึือหุ้้นให้ญ่่มากกว่าร้อย่ลิะ 25

บริิษั่ทั่ฯ	มู่กล่�มูผูู้้ถืือหุ้่้นใหุ้ญ�คือ	ติริะกูลปริะจ่กษ์ัธริริมู	ถืือหุ้่้นริ้อยละ	48.99	ข้องจำานวนหุ้่้นทั่่�จำาหุ้น�ายได้ำแล้วทั่่�งหุ้มูดำ	(ข้้อมููล		
ณ	ว่นทั่่�	18	มูกริาคมู	2566)	จ้งอาจทั่ำาใหุ้้กล่�มูผูู้้ถืือหุ้่้นดำ่งกล�าวอาจใชุ้สิทั่ธิค่ดำค้าน	หุ้ริ่อไมู�อน่มู่ติิการิลงมูติิในทั่่�ปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้น
ในเร่ิ�องท่ั่�ข้้อบ่งค่บบริิษ่ัทั่ฯ	หุ้ริ่อกฎหุ้มูายท่ั่�เก่�ยวข้้องกำาหุ้นดำว�าต้ิองมู่คะแนนเส่ยงไมู�น้อยกว�า	3	ใน	4	ข้องจำานวนเส่ยงทั่่�งหุ้มูดำ
ข้องผูู้้ถืือหุ้่้นทั่่�มูาปริะชุ่มู	และมู่สิทั่ธิลงคะแนนไดำ้

โคริงสริ้างการิกำาก่บดำูแลกิจการิข้องบริิษั่ทั่ฯ	ปริะกอบดำ้วย	คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	และคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	3	คณะ	คือ		
คณะกริริมูการิติริวจสอบ	คณะกริริมูการิสริริหุ้าและกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น	และคณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธร่ิ	กิจ	ผูู้ด้ำำาริงติำาแหุ้น�งปริะธาน
คณะกริริมูการิเป็นคนละบ่คคลก่บผูู้้ดำำาริงติำาแหุ้น�งปริะธานเจ้าหุ้น้าท่ั่�บริิหุ้าริ	กริริมูการิต้ิองมู่ค่ณสมูบ่ติิ	และความูเชุ่�ยวชุาญ
ทั่่�หุ้ลากหุ้ลาย	มู่การิกำาหุ้นดำบทั่บาทั่	และความูร่ิบผิู้ดำชุอบข้องคณะกริริมูการิแติ�ละชุ่ดำไว้อย�างชุ่ดำเจน	กริริมูการิอิสริะมู่จำานวน		
1	ใน	3	ข้องจำานวนกริริมูการิทั่่�งหุ้มูดำ	ใหุ้้ปริะธานคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อยแติ�ละคณะเป็นกริริมูการิอิสริะ	กริริมูการิติริวจสอบ		
และกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น	ต้ิองเป็นกริริมูการิอิสริะ	โคริงสร้ิางน่�เป็นไปติามูหุ้ล่กการิกำาก่บดูำแลกิจการิท่ั่�ดำ่	
เพ่�อใหุ้แ้น�ใจว�ามูค่ณะกริริมูการิทั่่�แข้ง็แกริ�ง	และมูป่ริะสทิั่ธิภาพ	พริอ้มูด้ำวยการิติริวจสอบ	การิถื�วงดำล่ทั่่�ติริวจสอบได้ำ	และเปน็อสิริะ		
มูก่ลไกการิควบค่มูภายใน	มูก่าริกำาก่บดำแูล	และมูค่วามูโปริ�งใส	บริษิัท่ั่ฯ	มูข่้อ้ปฏิบิต่ิกิ�อนเข้า้ทั่ำาริายการิได้ำมูา	หุ้ริอ่	การิจำาหุ้น�าย
ไปซึ�งทั่ริ่พย์สิน	ริายการิทั่่�เก่�ยวโยงก่น	เพ่�อใหุ้้เกิดำความูโปริ�งใส	ป้องก่นความูข้่ดำแย้งทั่างผู้ลปริะโยชุน์	การิควบค่มูภายในใหุ้้	
แนวปฏิิบ่ติิทั่่�ดำ่เก่�ยวก่บ	การิจ่ดำการิข้้อมููลภายใน	จริริยาบริริณธ่ริกิจ	และมูาติริฐานทั่างจริิยธริริมู	เป็นแนวปฏิิบ่ติิทั่่�ชุ่ดำเจน	
สำาหุ้ริ่บกริริมูการิ	ผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	และพน่กงานทั่่กริะดำ่บ	

ความเสี่ย่งจากความไม่แน่นอนของราคาหุ้้น แลิะผิลิตั้อบแทนที่ผิ่้ลิงทุนจะได้รับ

ความูไมู�แน�นอนเพ่�มูเติิมู	และการิเปล่�ยนแปลงทั่่�ไมู�พงึปริะสงคใ์นสภาพแวดำลอ้มูโลก	เชุ�น	สถืานการิณท์ั่างเศริษัฐกจิ	ภมููร่ิิฐศาสติริ์	
ความูไมู�สงบทั่างการิเมูือง	ภาวะสงคริามู	สถืานการิณ์ไมู�ปกติิ	และความูข้่ดำแย้งทั่างการิค้าทั่่�บริิษั่ทั่ฯ	ไมู�ทั่ริาบในปัจจุบ่น	หุ้ร่ิอ	
เชุื�อว�าไมู�มู่สาริะสำาค่ญ	อาจส�งผู้ลกริะทั่บติ�อริาคาหุ้่้น	และผู้ลติอบแทั่นข้องหุ้่้นข้อง	TOG	ในการิลงทั่่นสำาหุ้ริ่บผูู้้ถืือหุ้่้น

บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อย	บริิหุ้าริจ่ดำการิความูเส่�ยงน่�อย�างเป็นริะบบ	โดำยติิดำติามูสถืานการิณ์โลก	เศริษัฐกิจ	และการิเมืูองทั่่�
เก่�ยวข้้องทั่่�งหุ้มูดำ	เพ่�อปริะเมูินผู้ลกริะทั่บทั่่�อาจเกิดำข้้�นในการิปริะชุ่มูบริิหุ้าริความูเส่�ยงทั่่กไติริมูาส
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3. การขั้บัเค่ล่�อนธุรกิจเพ่ั�อค่วามูยั�งย่น (QR CODE) 

ดำ	ูนโย่บาย่เป้็าห้มาย่การจดัการด้านความย่ัง่ย่นื	การิสนบ่สนน่ติ�อเป้็าห้มาย่การพีฒันาทีย่่ัง่ย่นืของสห้ป็ระชาชาตั้ ิ(SDGs) 
หุ้�วงโซ�ค่ณค�าทั่างธ่ริกจิข้องบริิษ่ัทั่ฯ	ผูู้้มู่ส�วนได้ำส�วนเส่ย	การิปริะเมิูนสาริะสำาค่ญข้องกิจการิ	ลำาดำบ่ความูสำาค่ญข้องปริะเด็ำนสาริะ
สำาค่ญข้องบริษิัท่ั่ฯ	การิจด่ำการิความูย่�งยนืดำา้นสิ�งแวดำล้อมู	และความูย่�งยนืดำา้นส่งคมู	ใน	ราย่งานความย่ัง่ย่นื 2565 ทั่่�ลงิค์น่�

https://www.thaiopticalgroup.com/uploads/ckeditor/files/SD22_TH.pdf

ราย่งานความย่ั่งย่ืน 2565
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

ส่่วนที่่� 2
การกำากับดำูแลกิจการ
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4. หลักการกำากับัดู้แลกิจการทั่่�ด้่ และหลักการ 
กำากับัดู้แลกิจการข้องบัริษััทั่ฯ 

คณะกริริมูการิบริษ่ิัทั่มูค่วามูมู่�งมู่�นในการิกำาก่บดูำแลกิจการิท่ั่�ดำ	่คณะกริริมูการิบริษ่ิัทั่ฯ	ดูำแลการิจด่ำการิในนามูข้องผูู้้ถือืหุ้่้นเพ่�อ
ใหุ้มู้่�นใจว�าผูู้้ถืือหุ้่้นจะได้ำริบ่ปริะโยชุน์ในริะยะยาว	ห้ลัิกการกำากับด่แลิกิจการของบริษััทฯ ได้ป็ฏิบัิตั้ติั้ามคำาแนะนำาท่ีกำาห้นดไว้ใน
ห้ลิกัการ 8 ป็ระการของห้ลิกัการกำากบัด่แลิกจิการท่ีดสีำาห้รบับรษัิัทจดทะเบยี่น ฉบบัป็ ี2560 จากสำานกังานคณะกรรมการ 
กำากบัห้ลิกัทรัพีย์่ แลิะตั้ลิาดห้ลิกัทรพัีย่แ์ห้ง่ป็ระเทศไทย่ ก.ลิ.ตั้.	โดำยมูว่่ติถ่ืปริะสงคเ์พ่�อชุ�วยใหุ้บ้ริษิัท่ั่ปริะสบความูสำาเริจ็ในการิ	
ดำำาเนินธ่ริกิจเพ่�อปริะโยชุน์สูงส่ดำข้องบริิษั่ทั่	และผูู้้ถืือหุ้่้น	

4.1 หลักการกำากับัดู้แลกิจการทั่่�ด้่ข้องบัริษััทั่ฯ 

1. ตั้ระห้นักถึึงบทบาท แลิะความรับผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผิ่้นำาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้้แก่กิจการอย่่างย่ั่งย่ืน
2. กำาห้นดวัตั้ถึุป็ระสงค์ แลิะเป็้าห้มาย่ห้ลิักของกิจการที่เป็็นไป็เพี่่อความย่ั่งย่ืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีป็ระสิทธุิผิลิ
4. สรรห้า แลิะพีัฒนาผิ่้บริห้ารระดับส่ง แลิะการบริห้ารบุคลิากร
5. ส่งเสริมนวัตั้กรรม แลิะการป็ระกอบธุุรกิจอย่่างมีความรับผิิดชอบ
6. ด่แลิให้้มีระบบการบริห้ารความเสี่ย่ง แลิะการควบคุมภาย่ในที่เห้มาะสม
7. รักษัาความน่าเชื่อถึือทางการเงิน แลิะการเป็ิดเผิย่ข้อม่ลิ
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วม แลิะการสื่อสารกับผิ่้ถึือหุ้้น

ห้ลิกัการกำากบัด่แลิกจิการท่ีดขีองบรษัิัทฯ ซึ�งไดำร่้ิบอน่มูต่ิจิากคณะกริริมูการิบริษิัท่ั่ฯ	มูใ่นเอกสารแนบ 4 ของราย่งานป็ระจำาป็	ี	
ซึ�งมู่ผู้ลบ่งค่บใชุ้ก่บคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ทั่่กทั่�าน	ผูู้้บริิหุ้าริ	และพน่กงานข้องบริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อย

ห้ลิักการกำากับด่แลิกิจการของที่ดีของบริษััทฯ จริย่ธุรรมทางธุุรกิจ จรรย่าบรรณธุุรกิจ แลิะนโย่บาย่การกำากับด่แลิ
หุ้ล่กการิกำาก่บดำูแลกิจการิข้องบริิษ่ัทั่ฯ,	กฎบ่ติริคณะกริริมูการิ	และคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย,	จริริยาบริริณทั่างธ่ริกิจ	และ	
นโยบายอื�น	ๆ	เก่�ยวก่บการิแจง้เบาะแส	การิติ�อติา้นการิทั่จ่ริติิคอริร์ิป่ชุน่	ติลอดำจนนโยบายในริะบบการิจด่ำการิค่ณภาพติ�าง	ๆ	และ
แนวปฏิบิติ่ิด้ำานแริงงานท่ั่�ดำ	่ไดำร้ิบ่การิทั่บทั่วนการิปฏิบิติ่ิติามูกฎหุ้มูาย	และข้อ้กำาหุ้นดำท่ั่�เก่�ยวข้อ้งเป็นปริะจำาทั่ก่ปี	ทั่่�งหุ้มูดำน่�ได้ำกำาหุ้นดำ	
กริอบการิกำาก่บดำูแลกิจการิข้องบริิษั่ทั่ฯ	

นอกเหุ้นือจาก	หุ้ล่กการิกำาก่บดูำแลกิจการิข้องบริิษั่ทั่ฯ	และนโยบายทั่่�เก่�ยวข้้องแล้ว	คณะกริริมูการิย่งดำูแลใหุ้้มู่การิปฏิิบ่ติิติามู
แนวทั่างการิกำาก่บดำูแลติ�อไปน่�	เพ่�อดำำาเนินการิติามูข้้อกำาหุ้นดำการิปริะเมูินการิกำาก่บดำูแลกิจการิทั่่�ดำ่ข้องติลาดำหุ้ล่กทั่ร่ิพย์	
แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ยเพ่�อปริ่บปริ่งปริะสิทั่ธิภาพการิกำาก่บดำูแลข้องบริิษั่ทั่อย�างติ�อเนื�อง
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

4.2 ปกป้องสิทั่ธิ และค่วามูเทั่่าเทั่่ยมูกันข้องผูู้้ถื่อหุ้น

•	 จ่ดำใหุ้้มู่ชุ�องทั่างการิสื�อสาริ	หุ้ล่กเกณฑ์์	และวิธ่การิสำาหุ้ริ่บผูู้้ถืือหุ้่้นในการิเสนอวาริะการิปริะชุ่มู	หุ้ร่ิอเสนอชุื�อบ่คคลเพ่�อ	
เข้้าร่ิบการิพ่จาริณาแติ�งต่ิ�งเป็นกริริมูการิบริิษ่ัทั่	หุ้ริ่อส�งคำาถืามูเก่�ยวก่บบริิษ่ัทั่ล�วงหุ้น้า	ริะหุ้ว�างว่นท่ั่�	1	ติ่ลาคมู	ถึืง		
31	ธ่นวาคมู	ก�อนการิปริะชุ่มูสามู่ญผูู้้ถืือหุ้่้นทั่่กคริ่�ง

•	 เติริียมูข้้อมููลสำาหุ้ริ่บการิปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้นเป็นภาษัาอ่งกฤษั	และภาษัาไทั่ย	ซึ�งสามูาริถืดำูไดำ้ทั่่�เว็บไซติ์ข้องบริิษั่ทั่		
www.thaiopticalgroup.com	โดำยเนื�อหุ้าคริอบคล่มูมู่วาริะการิปริะชุ่มูเพ่�อเสนอมูติิใหุ้้พ่จาริณาในการิปริะชุ่มูสามู่ญ	
ผูู้้ถืือหุ้่้นปริะจำาปี

•	 มู่ส�วนริ�วมูก่บผูู้้ถืือหุ้่้นอย�างมู่ปริะสิทั่ธิภาพในการิปริะชุ่มูสามู่ญผูู้้ถืือหุ้่้นปริะจำาปี
•	 อำานวยความูสะดำวกในการิจ่ดำเติริียมูหุ้น่งสือมูอบฉ่นทั่ะสำาหุ้ริ่บผูู้้ถืือหุ้่้นทั่่�ไมู�สามูาริถืเข้้าริ�วมูปริะชุ่มูทั่างอิเล็กทั่ริอนิกส์ไดำ้
•	 ติริวจสอบใหุ้้แน�ใจว�าไดำ้ปฏิิบ่ติิติามูการิริายงานติามูกฎหุ้มูาย	และภาริะหุ้น้าทั่่�ในเวลาทั่่�เหุ้มูาะสมู
•	 ใหุ้้ผูู้้สอบบ่ญชุ่เข้้าริ�วมูปริะชุ่มูสามู่ญผูู้้ถืือหุ้่้นปริะจำาปี	เพ่�อติอบข้้อซ่กถืามูทั่่�เก่�ยวข้้องก่บริายงานข้องผูู้้สอบบ่ญชุ่

4.3 การประชุมูผูู้้ถื่อหุ้น

กำาหุ้นดำใหุ้้มู่การิปริะชุ่มูสามู่ญผูู้้ถืือหุ้่้น	(AGM)	เป็นปริะจำาทั่่กปีภายใน	4 เดือนน่บแติ�ว่นสิ�นส่ดำริอบปีบ่ญชุ่ข้องบริิษั่ทั่	ซึ�งภายใน
ว่นทั่่�	30	เมูษัายนข้องทั่่กปี	การิปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้นอื�น	ๆ	นอกจากการิปริะชุ่มูสามู่ญผูู้้ถืือหุ้่้น	ใหุ้้เริียกว�าการิปริะชุ่มูวิสามู่ญ

ในป	ี2565	บริิษัท่ั่ฯ	ได้ำจด่ำใหุ้มู้ก่ารป็ระชมุสามญั่ผ้่ิถึอืหุ้น้ผิา่นสือ่อเิลิก็ทรอนกิส์ (E-AGM) ครั�งท่ี 19/2565 ในวนัท่ี 7 เมษัาย่น 2565		
ริะบบการิปริะชุ่มูผูู้ถื้ือหุ้่น้ผู้�านสื�ออเิลก็ทั่ริอนิกสจ์ด่ำโดำยหุ้น�วยงานอิสริะภายนอก	คอื บริษััท ดจิิทัลิ แอคเซีส แพีลิตั้ฟอร์ม จำากดั (DAP)		
ซึ�งเปน็ผูู้ใ้หุ้บ้ริกิาริริะบบมูาติริฐานทั่่�ไดำร้ิบ่การิยอมูร่ิบจากสำานก่งานพฒ่นาธร่ิกริริมูทั่างอเิลก็ทั่ริอนกิส	์(ETDA)	แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย		
ข้่�นติอนการิปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้นเป็นไปติามูข้้อกำาหุ้นดำทั่างกฎหุ้มูายข้องหุ้น�วยงานกำาก่บดำูแล	การิปริะชุ่มู	E-AGM	เป็น	
การิถื�ายทั่อดำสดำจากหุ้้องปริะชุ่มู	Optic	Gallery	บริิษ่ัทั่	อ่ติสาหุ้กริริมูแว�นติาไทั่ย	จำาก่ดำ	ในจ่งหุ้ว่ดำนนทั่บ่รีิ	ซึ�งเป็นบริิษ่ัทั่ย�อย		
มู่ผูู้้ถืือหุ้่้นเข้้าริ�วมูปริะชุ่มูดำ้วยตินเอง	และมู่ผูู้้ริ่บมูอบฉ่นทั่ะดำ่งน่�	

การเข้าร่วมประชุม E-AGM ครั้งที่่� 19/2565 เมื�อวันที่่� 7 เมษัายน 2565

ผู้ถืือหุ้น รวม (คน) รวม (หุ้น) * ร้อยละ ของจำานวนหุ้นที่่�ชำาระแล้ว

บ่คคลทั่่�เข้้าริ�วมู 29 65,888,693 16.90

ผูู้้ริ่บมูอบฉ่นทั่ะเข้้าริ�วมู 38 323,931,331 65.29

จำานวนผูู้้เข้้าริ�วมูทั่่�งหุ้มูดำ 67 389,820,024 82.19

*	จำานวนบ่คคล	และผูู้้ริ่บมูอบฉ่นทั่ะท่ั่�เข้้าริ�วมูปริะชุ่มูไมู�ควริน้อยกว�า	25	คน	จำานวนหุ้่้นทั่่�ชุำาริะแล้วทั่่�งหุ้มูดำข้องบริิษ่ัทั่ฯ	จำานวน	
474,318,000	หุ้่้น	จำานวนหุ้่้นข้่�นติำ�าทั่่�ถืือเป็นองค์ปริะชุ่มูคือ	158,106,000	หุ้่้น	ติามูข้้อบ่งค่บข้องบริิษั่ทั่

บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้เผู้ยแพริ�มูติิวาริะการิปริะชุ่มูทั่่�งหุ้มูดำทั่่�พ่จาริณาในการิปริะชุ่มูสามู่ญผูู้้ถืือหุ้่้นปริะจำาปี	2565	(E-AGM)	ผู้�านชุ�องทั่าง
ติลาดำหุ้ลก่ทั่ร่ิพยแ์หุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	(ติลทั่.)	ในวน่เดำย่วก่นข้องว่นปริะชุมู่	และริายงานการิปริะชุมู่ดำง่กล�าวไดำจ้ด่ำส�งติ�อติลาดำหุ้ลก่ทั่ริพ่ย์
แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	เมูื�อว่นทั่่�	20	เมูษัายน	2565	และเผู้ยแพริ�บนเว็บไซติ์ข้องบริิษั่ทั่	

http://www.thaiopticalgroup.com
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4.4 ป้องกันค่วามูข้ัด้แย้งทั่างผู้ลประโยชน์

•	 ใชุ้ความูริะมู่ดำริะว่งติามูสมูควริโดำยส่จริิติเพ่�อปริะโยชุน์สูงส่ดำข้องบริิษั่ทั่	และเพ่�อหุ้ล่กเล่�ยงความูข้่ดำแย้งทั่างผู้ลปริะโยชุน์
•	 ดำูแลใหุ้้มู่การิจ่ดำทั่ำาริายงานทั่างการิเงินท่ั่�มู่การิควบค่มูภายในทั่่�เพียงพอเพ่�อป้องก่นการิใชุ้ข้้อมููลภายในข้องบริิษั่ทั่โดำย	

ไมู�ไดำ้ริ่บอน่ญาติ
•	 กำาหุ้นดำริะยะเวลา	1	เดำือนสำาหุ้ร่ิบกริริมูการิ,	ผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	และพน่กงานท่ั่�เข้้าถึืงข้้อมููลภายในข้องบริิษ่ัทั่,	หุ้้ามูซื�อข้าย

หุ้ล่กทั่ริ่พย์ข้องบริิษั่ทั่ก�อนเปิดำเผู้ยงบการิเงินติ�อสาธาริณะ
•	 ติริวจสอบใหุ้มู้ก่าริปฏิบิติ่ิติามูกฎหุ้มูาย	และข้อ้บง่ค่บทั่่�เก่�ยวข้อ้งข้องติลาดำหุ้ลก่ทั่ริพ่ยแ์หุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	(SET)	ก�อนทั่ำาริายการิ

ทั่่�เก่�ยวโยงก่น	และเปดิำเผู้ยภาริะผูู้กพ่นดำา้นผู้ลปริะโยชุนท์ั่่�เก่�ยวข้อ้งก่บริายการิทั่่�มูค่วามูข้ด่ำแย้งทั่างผู้ลปริะโยชุนอ์ย�างหุ้ลก่เล่�ยง	
ไมู�ไดำ้

•	 ดำำาเนินการิแจ้งภาริะผูู้กพ่นทั่่�จำาเป็นโดำยเริ็วทั่่�ส่ดำ	เมูื�อใดำก็ติามูทั่่�กริริมูการิทั่ริาบถืึงผู้ลปริะโยชุน์ทั่่�เก่�ยวข้้องติามูกฎริะเบ่ยบ
ข้องสำาน่กงานคณะกริริมูการิกำาก่บหุ้ล่กทั่ริ่พย์	และติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์	(ก.ล.ติ.)	

4.5 การกำากับัดู้แลการบัริหารค่วามูเส่�ยง

ปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริิหุ้าริ	และฝ่า่ยบริหิุ้าริ	ไดำร่้ิบการิแติ�งติ่�งจากคณะกริริมูการิ	ในการิทั่ำาหุ้นา้ทั่่�ร่ิบผู้ดิำชุอบบทั่บาทั่ข้องคณะทำางาน 
บริห้ารความเสี่ย่ง และริวบริวมูข้่�นติอนการิบริิหุ้าริความูเส่�ยงริ�วมูก่นในริะดำ่บปฏิิบ่ติิการิ	ริวมูถืึงในริะบบการิจ่ดำการิค่ณภาพ
ติ�าง	ๆ	เชุ�น	ISO9001, ISO13485, ISO14001, ISO27001, มาตั้รฐานแรงงานไทย่ TLS-8001, นโย่บาย่การแจ้งเบาะแส 
แลิะการตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รัป็ชัน	ในบริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อยในปริะเทั่ศไทั่ย	คณะทั่ำางาน	และกริะบวนการิทั่่�งหุ้มูดำน่�ชุ�วยใหุ้้
คณะกริริมูการิสามูาริถืกำาก่บดำูแล	และใหุ้้คำาแนะนำาเก่�ยวก่บ;

•	 การิจ่ดำการิปัจจ่ยเส่�ยงทั่่�พึงริะว่งในริะดำ่บปฏิิบ่ติิการิทั่่�อาจกริะทั่บติ�อปริะสิทั่ธิภาพทั่างการิเงินข้องบริิษั่ทั่	และความูเส่�ยง	
อื�น	ๆ	ทั่่�เกิดำข้้�นใหุ้มู�

•	 กริะบวนการิปริะเมูินความูเส่�ยง	เพ่�อริะบ่	ปริะเมูิน	มูอบหุ้มูายความูริ่บผู้ิดำชุอบ	และจ่ดำการิความูเส่�ยงอย�างมู่ปริะสิทั่ธิภาพ

คณะทั่ำางานหุ้าริอ่ก่บคณะกริริมูการิติริวจสอบ	หุ้ริอ่คณะกริริมูการิชุด่ำย�อยในปริะเดำน็ท่ั่�เก่�ยวข้อ้งก่บความูริบ่ผู้ดิำชุอบ	และจด่ำทั่ำา
ริายงานใหุ้ค้ณะกริริมูการิ	ติริวจสอบ	และใหุ้ค้ำาแนะนำา	บริิษัท่ั่ฯ	ย่งคงส�งเสริิมูวฒ่นธริริมูการิบริหิุ้าริความูเส่�ยง	เปน็ส�วนหุ้นึ�งข้อง
กิจกริริมูทั่างธ่ริกิจ	โดำยเป็นกริะบวนการิติ�อเนื�อง	ข้ยายข้อบเข้ติ	หุ้ริ่อคำานึงถืึงการิเปล่�ยนแปลงในบริิบทั่ทั่างธ่ริกิจ

4.6 การป้องกันการทัุ่จริต และค่อร์รัปชัน

บริิษ่ัทั่ฯ	มูค่วามูมู่�งมู่�นอย�างเต็ิมูท่ั่�ในการิดำำาเนินธ่ริกิจด้ำวยความูซื�อสต่ิย์สจ่ริิติ	มูค่วามูริบ่ผิู้ดำชุอบติ�อสง่คมู	และผูู้้มูส่�วนได้ำส�วนเสย่		
และส�งเสริิมูการิปฏิบิติ่ิอย�างมูจ่ริยิธริริมูติามูหุ้ลก่การิกำาก่บดำแูลกจิการิทั่่�ดำ	่บริิษัท่ั่ฯ	ไดำก้ำาหุ้นดำนโย่บาย่ตั้อ่ตั้า้นการคอรร์ปั็ชัน่ 
อย�างเป็นทั่างการิ	พริ้อมูกฎการิมู่ส�วนริ�วมู	โดำยมู่ว่ติถื่ปริะสงค์เพ่�อป้องก่นการิทั่่จริิติในทั่่กกิจกริริมูทั่างธ่ริกิจ	และเพ่�อใหุ้้แน�ใจ
ว�ามูก่าริติด่ำสินใจท่ั่�ถืกูติอ้งเมูื�อเผู้ชิุญก่บความูเส่�ยงด้ำานการิทั่จ่ริติิคอร์ิริป่ชุน่	ติลอดำจนจรรย่าบรรณธุุรกิจ แลิะมาตั้รฐานทาง
จริย่ธุรรม แลิะจรรย่าบรรณซีัพีพีลิาย่เออร์

บริษิัท่ั่ฯ	ไดำป้ริะกาศเจตินาริมูณ	์และเข้า้ริ�วมู	แนวริ�วมูติ�อติา้นคอริร์ิป่ชุน่ข้องภาคเอกชุนไทั่ย	(CAC)	ต่ิ�งแติ�ว่นทั่่�	25	ก่มูภาพน่ธ	์2557		
และติ�ออาย่ใบริ่บริองอย�างติ�อเนื�อง	เพ่�อแสดำงใหุ้้เหุ้็นถืึงความูมู่�งมู่�นข้องเริาในการิติ�อสู้ก่บการิทั่่จริิติคอริ์ริ่ปชุ่นทั่่กริูปแบบ
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

4.7 การกำากับัดู้แลกิจการอย่างยั�งย่น (ESG) 

4.7.1	 ปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริิหุ้าริ	และผูู้บ้ริิหุ้าริทั่่�ไดำร่้ิบการิแติ�งต่ิ�งจากคณะกริริมูการิ	มูหุ่้นา้ทั่่�ร่ิบผู้ดิำชุอบการิพฒ่นาความูย่�งยนื	
และฝ่ังไว้ในการิปฏิิบ่ติิงานปริะจำาว่น	ซึ�งชุ�วยใหุ้้คณะกริริมูการิริ่บริู้เก่�ยวก่บ:
•	 การิกำาก่บดำูแลธ่ริกิจเก่�ยวก่บการิจ่ดำการิสิ�งแวดำล้อมู	อาชุ่วอนามู่ย	และความูปลอดำภ่ยในการิทั่ำางาน	และโอกาส	

หุ้ริ่อการิชุ�วยเหุ้ลือส่งคมู
•	 ใหุ้้ความูเหุ้็นเก่�ยวก่บทั่ิศทั่างกลย่ทั่ธ์ในการิกำาก่บดำูแลกิจการิอย�างย่�งยืนข้องบริิษั่ทั่ฯ	ในริะยะส่�น	และริะยะยาว

4.7.2	 ความูริ่บผู้ิดำชุอบดำำาเนินการิพ่ฒนาอย�างย่�งยืน	ดำ่งน่�;	
•	 ใหุ้ผูู้้มู้ส่�วนไดำส้�วนเส่ยเข้า้ใจโอกาส	หุ้ริอ่ความูคาดำหุ้วง่ในกริะบวนการิทั่างธร่ิกจิข้องบริษิัท่ั่ฯ	และบริษิัท่ั่ย�อยในปริะเทั่ศไทั่ย
•	 ปริะเมูินสาริะสำาค่ญ	ทั่บทั่วนผู้ลกริะทั่บทั่างเศริษัฐกิจ	หุ้ริ่อผู้ลกริะทั่บใดำ	ๆ	ทั่่�อาจเกิดำข้้�นจากการิเปล่�ยนแปลงข้้อ

กำาหุ้นดำ	หุ้ริ่อมูาติริฐานอ่ติสาหุ้กริริมูทั่่�เก่�ยวข้้อง
•	 จ่ดำการิผู้ลกริะทั่บ	หุ้ริ่อโอกาสข้องเริ่�องทั่่�จ่ดำลำาดำ่บความูสำาค่ญ
•	 ริายงานความูคืบหุ้น้าเริ่�องดำ่งกล�าวติ�อคณะกริริมูการิ
•	 จ่ดำทั่ำาริายงานปริะจำาปีเสนอติ�อคณะกริริมูการิเพ่�อพ่จาริณาอน่มู่ติิ	ก�อนเผู้ยแพริ�ริายงานความูย่�งยืนปริะจำาปี

อย�างเป็นทั่างการิ
4.7.3	 คณะกริริมูการิไดำ้ริ่บราย่งานด้านสุขภาพี แลิะความป็ลิอดภัย่ในการทำางานทั่่กไติริมูาส	เพ่�อทั่ำาความูเข้้าใจอ่ติริา	

การิบาดำเจบ็ถืงึข่้�นหุ้ย่ดำงานข้องพน่กงานอย�างสมูำ�าเสมูอ	และติิดำติามูผู้ลการิดำำาเนนิงานมูาติริการิปลอดำภย่สำาหุ้ริบ่องคก์ริ		
(COVID	Free	Setting)	ข้องบริษิัท่ั่ฯ	ทั่่�ปฏิิบติ่ิในป	ี2565	บริษิัท่ั่ฯ	มูเ่จา้ห้นา้ท่ีความป็ลิอดภยั่วชิาชพีีเตั้ม็เวลิา เพ่�อดำำาเนนิ	
การิติริวจสอบความูปลอดำภ่ย	ความูเส่�ยงท่ั่�เป็นอ่นติริายในปัจจุบ่น	ติิดำติามู	และริายงานการิจ่ดำการิด้ำานส่ข้ภาพ	และ
ความูปลอดำภย่ในสถืานท่ั่�ทั่ำางาน	เพ่�อใหุ้้แน�ใจว�าแนวทั่างการิดำำาเนินงานเป็นริะบบในการิจด่ำการิกริะบวนการิด้ำานส่ข้ภาพ	
ความูปลอดำภ่ย	การิควบค่มู	และการิติิดำติามู

4.8 ช่องทั่างการแจ้งเบัาะแส

ชุ�องทั่างการิสื�อสาริสำาหุ้ร่ิบผูู้้มูส่�วนได้ำเสย่สำาหุ้ร่ิบแจ้ง	ข้อ้ร้ิองเรีิยน	การิละเมิูดำ	หุ้ริอ่การิไมู�ปฏิบิติ่ิติามูจริริยาบริริณ	หุ้ริอ่จริิยธริริมู
ใดำ	ๆ	สามูาริถืดำำาเนินการิไดำ้ผู้�านทั่าง:

อ่เมูล์:	Hotline@thaiopticalgroup.com

ส�งจดำหุ้มูายปิดำผู้นึกถืึง	สำานักตั้รวจสอบภาย่ใน	หุ้ริ่อ	คณะกรรมการตั้รวจสอบ	
บริิษั่ทั่	ไทั่ยออพติิคอล	กริ่�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	เลข้ทั่่�	15/5	หุ้มูู�	6	ถืนนบางบ่วทั่อง-ส่พริริณบ่ริี	
ติำาบลละหุ้าริ	อำาเภอบางบ่วทั่อง	จ่งหุ้ว่ดำนนทั่บ่ริี	11110	

บริิษั่ทั่ฯ	มู่ข้่�นติอนการิจ่ดำการิการิแจ้งเบาะแสเพ่�อเพ่�มูการิค่้มูคริองผูู้้แจ้งเบาะแส

mailto:อีเมล์%20:%20Hotline@thaiopticalgroup.com
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4.9 การกำากับัดู้แลบัริษััทั่ย่อย และบัริษััทั่ร่วมู

คณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่มู่หุ้น้าท่ั่�ในการิกำาหุ้นดำนโยบาย	และการิดำำาเนินงานข้องบริิษ่ัทั่ย�อย	และกิจการิอื�นท่ั่�บริิษ่ัทั่ฯ	เข้้าไปลงทั่่น	
อย�างมูน่ย่สำาค่ญ	และเป็นไปติามูแผู้นธร่ิกิจหุ้ลก่ข้องบริิษ่ัทั่ฯ	ริวมูถึืงการิกำาก่บดูำแลบริษ่ิัทั่	และบริิษ่ัทั่ย�อยใหุ้้เป็นไปติามูข้อ้บง่ค่บข้อง
ติลาดำหุ้ลก่ทั่ร่ิพยแ์หุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	ซึ�งเปน็นโยบายในการิกำาก่บดำแูลการิบริหิุ้าริ	และดำำาเนนิงานข้องบริษิัท่ั่ย�อย	และบริษ่ิัทั่ริ�วมู	มูด่ำง่น่�

4.9.1 การปฏิิบัติิติามข้อกำาหนดำของฝ่่ายบริหาร

คณะกริริมูการิ	และผูู้บ้ริหิุ้าริริะดำบ่สงูข้องบริษิัท่ั่ย�อย	และบริิษัท่ั่ริ�วมูแติ�ละแหุ้�งจะปฏิิบติ่ิติามูกลย่ทั่ธธ์ร่ิกจิโดำยริวมูข้องบริษิัท่ั่ฯ	และ
ปฏิบิติ่ิติามูหุ้ลก่การิกำาก่บดำแูลกิจการิท่ั่�ดำ	่จริริยาบริริณธร่ิกจิ	และจริริยาบริริณซพ่พลายเออริท์ั่่�บริษิัท่ั่ฯ	กำาหุ้นดำ	คณะกริริมูการิ	
และผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูงจะปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�	และริ่บผู้ิดำชุอบดำ้วยเจตินาริมูณ์เดำ่ยวก่นติามูทั่่�กำาหุ้นดำในพ่นธกิจ	และค�านิยมูข้องบริิษั่ทั่ฯ	
ติลอดำจนสน่บสน่นการิทั่ำางานริ�วมูก่นในธ่ริกิจ

4.9.2 หน้าที่่� ความรับผิดำชอบ และการควบคุมภัายใน

เพ่�อใหุ้้มู่�นใจว�ามู่การิกำาก่บดำูแลกิจการิทั่่�ดำ่	และเริ่�องติ�อไปน่�จะติ้องไดำ้ริ่บการิกำาก่บดำูแล	และมูติิอน่มู่ติิจากคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่

1.	 อน่มู่ติิการิจ่ดำหุ้าเงินทั่่นภายนอก	การิลงทั่่น	การิไดำ้มูา	หุ้ร่ิอการิจำาหุ้น�ายไปซึ�งสินทั่ร่ิพย์	โคริงสริ้างเงินทั่่น	การิเพ่�มู	หุ้ร่ิอ
ลดำทั่่น	การิชุำาริะบ่ญชุ่	การิโอนกิจการิ	และการิแก้ไข้ข้้อบ่งค่บข้องบริิษั่ทั่ฯ	

2.	 อนมู่ติ่ิโคริงสริา้งองค์กริ	โคริงสริา้งค�าติอบแทั่น	กริะบวนการิสริริหุ้า	เปล่�ยนแปลง	แติ�งต่ิ�ง	และวางแผู้นการิสบืทั่อดำติำาแหุ้น�ง	
กริริมูการิ	และผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	ผูู้้มู่อำานาจลงนามูข้องบริิษั่ทั่	และการิมูอบอำานาจ	

3.	 อน่มู่ติิการิทั่ำาริายการิริะหุ้ว�างบริิษ่ัทั่ย�อยก่บบ่คคลท่ั่�เก่�ยวโยงก่น	หุ้ร่ิอริายการิท่ั่�เก่�ยวก่บการิไดำ้มูา	หุ้ร่ิอจำาหุ้น�ายไปซึ�ง
สินทั่ริ่พย์ข้องบริิษั่ทั่ย�อย	บริิษั่ทั่ริ�วมู	และบ่คคลทั่่�เก่�ยวโยงก่น

4.	 ดำูแลริายงานผู้ลการิดำำาเนินงานข้องบริิษั่ทั่ย�อย	และบริิษั่ทั่ริ�วมูไมู�น้อยกว�าไติริมูาสละ	1	คริ่�ง

เริ่�องติ�อไปน่�จะติ้องไดำ้ริ่บการิกำาก่บดำูแล	และลงมูติิอน่มู่ติิจากทั่่�ปริะชุ่มูคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ย�อย	ติามูความูเหุ้มูาะสมู:

1.	 จ่ดำใหุ้้มู่การิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ย�อยเพ่�อติิดำติามู	และทั่บทั่วนการิดำำาเนินธ่ริกิจไมู�น้อยกว�าไติริมูาสละ	1	คร่ิ�ง	และ
ริายงานการิปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�	และความูริ่บผู้ิดำชุอบติ�อคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ฯ	

2.	 อน่มู่ติิการิจ�ายเงินปันผู้ลปริะจำาปี	หุ้ริ่อเงินปันผู้ลริะหุ้ว�างกาล	(ถื้ามู่)	อน่มู่ติิการิแติ�งต่ิ�งผูู้้สอบบ่ญชุ่	อน่มู่ติิริายงานทั่าง	
การิเงินติามูคำาแนะนำาข้องผูู้้สอบบ่ญชุ่	ในกริณ่ทั่่�กฎหุ้มูายติ�างปริะเทั่ศ	หุ้ริ่อหุ้ล่กปฏิิบ่ติิทั่างกฎหุ้มูายกำาหุ้นดำใหุ้้ติ้องลงมูติิ
เป็นเอกสาริ	โดำยใหุ้้บ่นทั่ึกข้้อความูทั่่�ติ่ดำติอนมูาจากริายงานการิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิ

3.	 อน่มู่ติิงบปริะมูาณปริะจำาปี	แผู้นริายจ�ายการิลงทั่่น	สินทั่ริ่พย์สภาพคล�อง	และหุ้น่�สิน
4.	 อน่มู่ติิการิทั่ำาริายการิริะหุ้ว�างบ่คคลท่ั่�เก่�ยวโยงก่นก่บบริิษ่ัทั่ริ�วมู	หุ้ริ่อริายการิท่ั่�เก่�ยวก่บการิได้ำมูา	หุ้ร่ิอจำาหุ้น�ายไปซึ�ง

สินทั่ริ่พย์ข้องบริิษั่ทั่ริ�วมู	และบ่คคลทั่่�เก่�ยวโยงก่น
5.	 ดำแูลกลย่ทั่ธร์ิะยะกลาง	และริะยะยาว	กำากบ่ดำแูลการิจด่ำการิการิดำำาเนนิงานโดำยริวมู	ผู้ลการิดำำาเนนิงาน	ยอดำข้ายข้องบริษิัท่ั่	

ริายได้ำติ�อหุ้น�วยธ่ริกิจ	สายธ่ริกิจ	ส�วนแบ�งติลาดำ	และต่ิวชุ่�ว่ดำทั่างการิเงินท่ั่�เหุ้มูาะสมู	สอบทั่านปริะสิทั่ธิภาพข้องวิธ่การิ	
ทั่ำางานอย�างสมูำ�าเสมูอ	ดำูแลใหุ้้บริิษั่ทั่มู่ริะบบการิติริวจสอบภายในทั่่�เพียงพอ	และมู่การิบริิหุ้าริความูเส่�ยง	และการิปฏิิบ่ติิ
ติามูกฎริะเบ่ยบทั่่�เหุ้มูาะสมู

6.	 ริายงานสิ�งผู้ิดำปกติิซึ�งอาจส�งผู้ลกริะทั่บอย�างมู่น่ยสำาค่ญติ�อธ่ริกิจทั่่นทั่่
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4.9.3 ความขัดำแย้งที่างผลประโยชน์

กริริมูการิข้องบริิษั่ทั่ย�อยแติ�ละทั่�านจะติ้องจ่ดำการิบ่คคลทั่่�เก่�ยวโยงก่นเพ่�อหุ้ล่กเล่�ยงความูข้่ดำแย้งทั่างผู้ลปริะโยชุน์	หุ้ากมู่	
ความูข้่ดำแย้งทั่างผู้ลปริะโยชุน์เกิดำข้้�น	กริริมูการิทั่�านดำ่งกล�าวจะติ้องแจ้งใหุ้้ปริะธานกริริมูการิข้องบริิษั่ทั่ย�อยทั่ริาบ		
กริริมูการิข้องบริิษ่ัทั่ย�อยมู่หุ้น้าทั่่�ละเว้นจากการิดำำาเนินการิ	เมูื�อมู่การิหุ้าร่ิอเร่ิ�องท่ั่�มู่ผู้ลกริะทั่บติ�อผู้ลปริะโยชุน์ส�วนต่ิวข้อง
กริริมูการิ	บ่คคล	หุ้ร่ิอนิติิบ่คคลท่ั่�เก่�ยวข้้องอย�างใกล้ชุิดำ	หุ้ริ่อหุ้ากสามูาริถืส่นนิษัฐานได้ำว�าผู้ลปริะโยชุน์ดำ่งกล�าวอาจมู่ผู้ลติ�อ
การิติ่ดำสินใจกริริมูการิข้องบริิษั่ทั่ย�อยทั่่�เก่�ยวข้้อง

ริายการิริะหุ้ว�างบริิษั่ทั่ย�อย	บริิษั่ทั่ริ�วมู	และกริริมูการิ	หุ้ริ่อบ่คคลทั่่�เก่�ยวโยงก่นข้องกริริมูการิบริิษั่ทั่จะติ้องไดำ้ร่ิบอน่มู่ติิจาก	
คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่

กริริมูการิข้องบริิษัท่ั่ย�อยไดำร่้ิบการิริอ้งข้อใหุ้ก้าริปฏิบิติ่ิติามูเกณฑ์์ชุ�วงเวลาหุ้า้มูข้ายหุ้่น้	(Silent	Period)	ซึ�งดำำาเนนิการิโดำยบริษิัท่ั่

4.9.4 การรักษัาความลับ 

คณะกริริมูการิข้องบริษิัท่ั่ย�อยมูหุ่้นา้ทั่่�ติอ้งริก่ษัาความูลบ่ติ�อบค่คลทั่่�สามูเก่�ยวก่บข้อ้มูลูทั่่�งหุ้มูดำทั่่�อาจไดำร้ิบ่ริะหุ้ว�างการิปฏิิบติ่ิ
หุ้น้าท่ั่�	ภาริะผูู้กพ่นน่�ย่งคงมู่ผู้ลบ่งค่บใชุ้หุ้ล่งจากสิ�นส่ดำอำานาจหุ้น้าทั่่�	การิสื�อสาริเก่�ยวก่บกิจการิข้องบริิษั่ทั่จะดำำาเนินการิโดำย
ปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	หุ้ริ่อบ่คคลทั่่�ไดำ้ริ่บอน่ญาติโดำยปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริเทั่�าน่�น

4.10 การกำากับัดู้แลกิจการ และค่วามูยั�งย่น

คณะกริริมูการิบริษิัท่ั่มู่ความูมู่�งมู่�นในการิกำาก่บดำแูลกจิการิทั่่�ดำ	่ในการิต่ิดำสนิใจเชุงิร่ิก	และสริา้งสริริคอ์ย�างสมูำ�าเสมูอเพ่�อใหุ้มู้่�นใจ
ว�าบริิษั่ทั่ฯ	จะปริะสบความูสำาเริ็จอย�างย่�งยืนในริะยะยาว	การิริ่บริองการิกำาก่บดำูแลกิจการิในปี	2565	มู่ดำ่งน่�

•	 บริิษั่ทั่ไดำ้ริ่บ	"Very Good-CG Scoring"	ติิดำติ�อก่นเป็นปีทั่่�	12	ในราย่งานการสำารวจการกำากับด่แลิกิจการบริษััท 
จดทะเบีย่น (CGR) ที่สำารวจโดย่ สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย่

•	 การิจด่ำปริะชุ่มูสามูญ่ผูู้้ถืือหุ้่้นมูค่ะแนน	"4 ดาว"	(96.5 คะแนน)	หุ้ริอ่	"สง่กว่าคา่เฉลิีย่่"	เมูื�อเทั่ย่บก่บบริษ่ิัทั่จดำทั่ะเบย่นอื�น	ๆ		
ในติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์ไทั่ย	ทั่่�ปริะเมูินโดำยสมาคมส่งเสริมผิ่้ลิงทุนไทย่ ตั้ามราย่งาน AGM Checklist ป็ระจำาป็ี 2565

•	 บริิษั่ทั่ย่งคงจดำทั่ะเบ่ยนอยู�ในราย่ชื่อหุ้้นย่ั่งย่ืนของป็ระเทศไทย่	(THSI) เป็นเวลา	3	ปีติิดำติ�อก่น	จากการิสำาริวจโดำย
ตั้ลิาดห้ลิักทรัพีย่์แห้่งป็ระเทศไทย่

•	 บริิษ่ัทั่ได้ำริบ่ริางวล่	Sustainability Disclosure Award จาก	สถึาบันไทย่พัีฒน์	สาข้า	“Outstanding efforts towards 
Sustainability disclosure and reporting on SDG Target 12.6”	สิ�งน่�แสดำงถึืงการิดำำาเนินการิ	"Responsible 
Consumption and Production"	ทั่่�ไดำ้ริ่บการิยอมูร่ิบในริะดำ่บสากลในการิริวมูแนวทั่างปฏิิบ่ติิดำ้านการิบริิโภค	และ	
การิผู้ลิติทั่่�ย่�งยืน	ทั่่�งน่�ข้้อมููลดำ้านความูย่�งยืนริายงานไว้ในริายงานปริะจำาปี
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4.11 การรับัรองมูาตรฐานสากล และระด้ับัชาติ 

•	 ไดำ้ริ่บการิริ่บริองมูาติริฐานบริิหุ้าริงานค่ณภาพริะดำ่บสากล	ISO9001:2015
•	 ไดำ้ริ่บการิริ่บริองมูาติริฐานริะบบบริิหุ้าริงานค่ณภาพสำาหุ้ริ่บเคริ่�องมูือแพทั่ย์	ISO13485:2016
•	 ไดำ้ริ่บการิริ่บริองมูาติริฐานริะบบการิจ่ดำการิสิ�งแวดำล้อมู	ISO14001:2015
•	 ไดำ้ริ่บการิริ่บริองมูาติริฐานแริงงานไทั่ย	TLS8001:2020
•	 ใบริ่บริองคาริ์บอนฟัุติพริิ�นทั่์ทั่่�ผู้�านการิติริวจสอบจากองค์การิบริิหุ้าริจ่ดำการิก�าซเร่ิอนกริะจก	(องค์การิมูหุ้าชุน)		

TGO-Thailand	
•	 ไดำ้ร่ิบการิริ่บริองมูาติริฐานริะบบการิจ่ดำการิสิ�งแวดำล้อมู	EMS-DIW	ริะดำ่บ	2	จากกริมูโริงงานอ่ติสาหุ้กริริมู		

กริะทั่ริวงอ่ติสาหุ้กริริมู	

4.12 การทั่บัทั่วนนโยบัาย แนวปฏิิบััติ และการกำากับัดู้แลในปีทั่่�ผู้่านมูา

คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่จะทั่บทั่วน	และปริะเมูินความูเหุ้มูาะสมูข้องหุ้ล่กการิกำาก่บดำูแลกิจการิท่ั่�ดำ่ข้องบริิษั่ทั่ฯ	และแนวปฏิิบ่ติิทั่่�
เก่�ยวข้้องเป็นริะยะ	ๆ	เพ่�อใหุ้้สอดำคล้องก่บการิเปล่�ยนแปลงกฎหุ้มูายทั่่�บ่งค่บใชุ้โดำยหุ้น�วยงานกำาก่บดำูแล

ผูู้ถื้ือหุ้่น้สามูาริถืดูำแนวทั่างการิกำาก่บดำแูลกจิการิทั่่�ดำข่้องบริษ่ิัทั่ฯ	จริริยาบริริณธร่ิกจิ	จริริยาบริริณซพ่พลายเออร์ิ	และนโยบาย
อื�น	ๆ	ท่ั่�ควบค่มูการิแจ้งเบาะแส	การิติ�อต้ิานการิท่ั่จริิติคอร์ิริ่ปชุ่น	นโยบายเก่�ยวก่บริะบบการิจ่ดำการิค่ณภาพ	และแนวปฏิิบ่ติิ
ดำ้านแริงงานทั่่�ดำ่	โดำยละเอ่ยดำเพ่�มูเติิมูทั่่�	https://www.thaiopticalgroup.com/corporate_view.php?content_id=7

4.13 การช่�แจงเก่�ยวกับัการปฏิิบััติทั่่�ยังไมู่ได้้ด้ำาเนินการ

ยังไม่ไดำ้ดำำาเนินการ แนวที่างปฏิิบัติิ และเหติุผลของบริษััที่

กริริมูการิอิสริะมู่การิดำำาริงติำาแหุ้น�ง	
ติ�อเนื�องไมู�เกิน	9	ปี	น่บจากว่นทั่่�ไดำ้ริ่บ
การิแติ�งติ่�งใหุ้้ดำำาริงติำาแหุ้น�ง	
กริริมูการิอิสริะคริ่�งแริก

กริริมูการิอิสริะมู่วาริะการิดำำาริงติำาแหุ้น�ง	3	ปี	และอาจดำำาริงติำาแหุ้น�งกริริมูการิ
บริิษั่ทั่ติ�อไปไดำ้เกินวาริะการิดำำาริงติำาแหุ้น�ง	9	ปี	น่บแติ�ว่นแริกทั่่�ดำำาริงติำาแหุ้น�ง	
ทั่่�งน่�ข้้�นอยู�ก่บการิพ่จาริณาอย�างเคริ�งคริ่ดำข้องคณะกริริมูการิเก่�ยวก่บ	
ความูจำาเป็น	และค่ณสมูบ่ติิทั่่�เป็นอิสริะอย�างติ�อเนื�อง

ปริะธานกริริมูการิเป็นกริริมูการิอิสริะ ปริะธานกริริมูการิชุ่ดำย�อยทั่่�งหุ้มูดำเป็นกริริมูการิอิสริะทั่่�มู่ค่ณสมูบ่ติิเหุ้มูาะสมู	
มู่ว่ฒนธริริมูการิปริะชุ่มูทั่่�เปิดำกว้าง	และการิอภิปริายอย�างสริ้างสริริค์	ริะหุ้ว�าง
กริริมูการิบริิหุ้าริ	กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ	และกริริมูการิอิสริะ	และริะหุ้ว�าง
คณะกริริมูการิก่บฝ่่ายจ่ดำการิ	ทั่ำาใหุ้้มู่สมูดำ่ลทั่างอำานาจหุ้น้าทั่่�ข้อง	
คณะกริริมูการิ	และริะหุ้ว�างคณะกริริมูการิก่บฝ่่ายจ่ดำการิเป็นอย�างดำ่
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5. โค่รงสร้างการกำากับัดู้แลกิจการ 
และข้้อมููลสำาค่ัญเก่�ยวกับัค่ณะกรรมูการบัริษััทั่
ค่ณะกรรมูการชุด้ย่อย และผูู้้บัริหารระด้ับัสูง

5.1 โค่รงสร้างการกำากับัดู้แลกิจการ
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5.2 ข้้อมููลค่ณะกรรมูการบัริษััทั่

•	 คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	ปริะกอบด้ำวยปริะธานกริริมูการิ,	ปริะธานกริริมูการิติริวจสอบ,	ปริะธานกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ,	
ปริะธานกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น,	ปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริหิุ้าริ,	กริริมูการิบริหิุ้าริ,	กริริมูการิทั่่�ไมู�เปน็ผูู้บ้ริหิุ้าริ	
และกริริมูการิอิสริะ	ซึ�งมู่จำานวนทั่่�สอดำคล้องก่บข้นาดำข้องธ่ริกิจ	

•	 คณะกรรมการป็ระกอบด้วย่กรรมการทั�งห้มด 12 ตั้ำาแห้น่ง	
•	 กรรมการอิสระมู่ความูเป็นอิสริะอย�างแทั่้จริิงจากฝ่่ายบริิหุ้าริ	และไมู�มู่ความูส่มูพ่นธ์ทั่างธ่ริกิจ	หุ้ริ่อความูส่มูพ่นธ์อื�นใดำทั่่�

มู่อิทั่ธิพลติ�อการิใชุ้ดำ่ลยพ่นิจทั่่�เป็นอิสริะ
•	 กรรมการอิสระทั�ง 4 คนในปัจจุบ่นมู่ค่ณสมูบ่ติิติามูนิยามูกริริมูการิอิสริะข้องติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย		

กริริมูการิอิสริะมู่ความูริู้	และปริะสบการิณ์เพียงพอในการิสอบทั่านความูน�าเชุื�อถืือข้องงบการิเงิน

องค่์ประกอบัข้องค่ณะกรรมูการบัริษััทั่ ในปี 2565 

ประเภัที่ของกรรมการ ติำาแหน่ง

กริริมูการิอิสริะ 4

กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ 6

กริริมูการิบริิหุ้าริ 2

จำานวนคณะกรรมการบริษััททั�งห้มด 12
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ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	มู่ดำ่งติ�อไปน่�	

ชื�อ ประเภัที่ของกรรมการ วันที่่�ไดำ้รับการแติ่งติั้ง 

1. ดำริ.สว�าง	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 ปริะธานกริริมูการิบริิษั่ทั่/กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ 8	เมู.ย.	2564

2. นายสิงหุ้์	ติ่งทั่่ติสว่สดำิ� กริริมูการิอิสริะ 7	เมู.ย.	2565

3. นายบริริจง	จิติติ์แจ้ง กริริมูการิอิสริะ 2	เมู.ย.	2563

4. นายไพริ่ชุ	เมูฆอาภริณ์ กริริมูการิอิสริะ 7	เมู.ย.	2565

5. ริศ.ดำริ.วิชุา	จิวาล่ย กริริมูการิอิสริะ 2	เมู.ย.	2563

6. นายเดำวิดำ	แอนดำริูว์	คริอส กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ 2	เมู.ย.	2563

7. นายพอล	ไบริอ่น	ฟััสซ่ กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ 2	เมู.ย.	2563

8. นางพริพริริณ	โติ�ะติริะกูล กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ 7	เมู.ย.	2565

9. นางสาววิจิติติ์	ทั่วีปริีชุาชุาติิ กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ 8	เมู.ย.	2564

10. นายธริณ์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 ปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ/กริริมูการิบริิหุ้าริ 8	เมู.ย.	2564

11. นางอมูลริ่ติน์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 กริริมูการิบริิหุ้าริ 7	เมู.ย.	2565

รายชื�อกรรมการที่่�พ้นจากติำาแหน่งในปี 2565

ชื�อ ประเภัที่ของกรรมการ วันที่่�ไดำ้รับการแติ่งติั้ง

1.	 นายสาโริจน์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ 8	เมู.ย.	2564

เมืู�อว่นทั่่�	9	พฤศจิกายน	2565	บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้ส�งหุ้น่งสือแจ้งการิถึืงแก�กริริมูข้องกริริมูการิติ�อติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	
คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นอยู�ริะหุ้ว�างดำำาเนินการิหุ้าบ่คคลทั่่�เหุ้มูาะสมูมูาดำำาริงติำาแหุ้น�งกริริมูการิแทั่นติามู
วาริะการิดำำาริงติำาแหุ้น�งทั่่�เหุ้ลืออยู�

5.3 ข้้อมููลเก่�ยวกับักรรมูการผูู้้มู่อำานาจลงนามู

•	 ขอ้บงัคับของบรษัิัท ขอ้ 35	กริริมูการิผูู้มู้อ่ำานาจลงลายมูอืชุื�อแทั่นบริษิัท่ั่ทั่่�มูผู่้ลผู้กูพ่นบริิษัท่ั่	คอืกริริมูการิสองคนยกเวน้
กริริมูการิอิสริะ	และกริริมูการิติริวจสอบ	ลิงลิาย่มือชื่อร่วมกัน แลิะป็ระทับตั้ราสำาคัญ่ของบริษััท
ติามูความูในวริริคหุ้นึ�ง	คณะกริริมูการิอาจกำาหุ้นดำจากจำานวนกริริมูการิทั่่�งหุ้มูดำ	ไมู�ริวมูกริริมูการิอสิริะ	และกริริมูการิติริวจสอบ		
ชุื�อกริริมูการิผูู้้มู่อำานาจลงลายมูือชุื�อแทั่นบริิษั่ทั่พริ้อมูติริาปริะทั่่บข้องบริิษั่ทั่
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ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	ชุื�อกริริมูการิผูู้้มู่อำานาจลงนามูแทั่นบริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้แก�	

ชื�อ ติำาแหน่งในคณะกรรมการ

1.	ดำริ.สว�าง	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 ปริะธานกริริมูการิ

2.	นางพริพริริณ	โติ�ะติริะกูล กริริมูการิทั่่�ไมู�ไดำ้เป็นผูู้้บริิหุ้าริ

3.	นายธริณ์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 กริริมูการิบริิหุ้าริ

4.	นางอมูลริ่ติน์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 กริริมูการิบริิหุ้าริ

5.4 การด้ำารงตำาแหน่งข้องกรรมูการบัริษััทั่

•	 ขอ้บงัคบัของบรษัิัท ขอ้ 22	ริะบว่�า	ในการิปริะชุ่มูสามูญ่ปริะจำาปทีั่ก่คริ่�ง	ใหุ้ก้ริริมูการิออกจากติำาแหุ้น�ง 1 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการท่ีมีอย่่ทั่�งห้มด ถืา้จำานวนกริริมูการิท่ั่�จะแบ�งออกใหุ้ต้ิริงเป็น	3	ส�วนไมู�ไดำ	้กใ็ห้อ้อกโดย่จำานวนใกลิท่ี้สดุกบัสว่น 1 ใน 3
กริริมูการิท่ั่�จะติ้องออกจากติำาแหุ้น�งในปีแริก	และปีทั่่�สองภายหุ้ล่งจดำทั่ะเบ่ยนบริิษ่ัทั่น่�นใหุ้้ใชุ้วิธ่จ่บสลากก่นว�าผูู้้ใดำจะออก	
ส�วนปีหุ้ล่ง	ๆ	ติ�อไปใหุ้้กริริมูการิคนทั่่�อยู�ในติำาแหุ้น�งนานทั่่�ส่ดำน่�นเป็นผูู้้ออกจากติำาแหุ้น�ง	กริริมูการิทั่่�ออกติามูวาริะน่�นไดำ้
ริ่บเลือกติ่�งใหุ้มู�ก็ไดำ้

•	 ข้อบังคับของบริษััทข้อ 26	ริะบ่ว�า	ในกริณ่ท่ั่�ติำาแหุ้น�งกริริมูการิว�างลงเพริาะเหุ้ต่ิอื�นนอกจากถึืงคริาวออกติามูวาริะ	
ใหุ้้คณะกริริมูการิเลือกบ่คคลคนหุ้นึ�งซึ�งมู่ค่ณสมูบ่ติิ	และไมู�มู่ล่กษัณะต้ิองหุ้้ามูติามูกฎหุ้มูายว�าด้ำวยบริิษ่ัทั่มูหุ้าชุนจำาก่ดำ
เข้้ามูาเป็นกริริมูการิแทั่น	ในการิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิคริาวถ่ืดำไป	เว้นแติ�วาริะข้องกริริมูการิ	จะเหุ้ลือน้อยกว�า	2	เดำือน		
โดำยบค่คลซึ�งเปน็กริริมูการิแทั่นดำง่กล�าวจะอยู�ในติำาแหุ้น�งกริริมูการิได้ำเพยีงเทั่�าวาริะท่ั่�ย่งเหุ้ลอือยู�ข้องกริริมูการิท่ั่�ตินแทั่นมูติิข้อง	
คณะกริริมูการิติามูวริริคหุ้นึ�งติ้องปริะกอบดำ้วยคะแนนเส่ยงไม่น้อย่กว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการที่ย่ังเห้ลิืออย่่่

ริายละเอ่ยดำข้อบังคับของบริษััทสามูาริถืดำูไดำ้จากเว็บไซติ์ข้องบริิษั่ทั่ทั่่�หุ้่วข้้อ	"องค์กริและธ่ริกิจ"	
https://www.thaiopticalgroup.com/uploads/ckeditor/files/TOG%20-Articles%20of%20Association%20TH_01.pdf

5.5 คุ่ณสมูบััติข้องกรรมูการ 

1.	 กริริมูการิติ้องมู่ค่ณสมูบ่ติิคริบถื้วนติามูพริะริาชุบ่ญญ่ติิบริิษั่ทั่มูหุ้าชุนจำาก่ดำ	และข้้อบ่งค่บข้องบริิษั่ทั่	และไมู�มู่ล่กษัณะ	
ติ้องหุ้้ามูติามูข้้อบ่งค่บข้องติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์ฯ	หุ้ริ่อคณะกริริมูการิกำาก่บติลาดำทั่่น	

2.	 กริริมูการิผูู้้ทั่ริงค่ณว่ฒิสามูาริถืปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�	และแสดำงความูคิดำเหุ้็นอย�างเป็นอิสริะ	และสามูาริถือ่ทั่ิศเวลาใหุ้้ก่บบริิษั่ทั่ไดำ้
อย�างเพียงพอ	

3.	 ในฐานะกริริมูการิติ้องไมู�ดำำาริงติำาแหุ้น�งกริริมูการิในบริิษั่ทั่จดำทั่ะเบ่ยนในติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์อื�นริวมูก่นมูากกว�า	5	บริิษั่ทั่
4.	 ในฐานะกริริมูการิบริิหุ้าริ	ต้ิองไมู�ดำำาริงติำาแหุ้น�งกริริมูการิในบริิษ่ัทั่จดำทั่ะเบ่ยนในติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์อื�นมูากกว�า	3	บริิษั่ทั่

ปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริติ้องแจ้งใหุ้้คณะกริริมูการิทั่ริาบก�อนเข้้าริ่บติำาแหุ้น�งกริริมูการิในบริิษั่ทั่อื�น
5.	 บริษิัท่ั่ไดำน้ำาแนวปฎบิติ่ิข้องสำานักงานคณะกรรมการกำากบัห้ลิกัทรพัีย่ ์แลิะตั้ลิาดห้ลิกัทรพัีย่ ์ก.ลิ.ตั้.	มูากำาหุ้นดำค่ณสมูบติ่ิ

ข้องกริริมูการิอิสริะ

https://www.thaiopticalgroup.com/uploads/ckeditor/files/TOG%20-Articles%20of%20Association%20TH_01.pdf
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5.6 กระบัวนการสรรหากรรมูการ

•	 เพ่�อปริะโยชุน์สูงส่ดำข้องบริิษ่ัทั่คณะกริริมูการิจะทั่บทั่วนปริะสิทั่ธิภาพปัจจุบ่นข้องกริริมูการิแติ�ละทั่�านเป็นปริะจำาทั่่กปี	และ
ในการิเสนอชุื�อบ่คคลเพ่�อเข้้าริ่บการิเลือกติ่�ง	หุ้ริ่อการิเลือกติ่�งกริริมูการิใหุ้มู�ติามูวาริะ	คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำ	
ค�าติอบแทั่น	และคณะกริริมูการิเข้้าใจถึืงความูสำาค่ญข้องคณะกริริมูการิ	และมู่�งมู่�นทั่่�จะริ่กษัาสมูดำ่ลท่ั่�เหุ้มูาะสมูข้อง	
การิดำำาริงติำาแหุ้น�ง	ความูหุ้ลากหุ้ลาย	ปริะสบการิณท์ั่างวชิุาชุพ่	ทั่ก่ษัะ	และการิศึกษัาข้องคณะกริริมูการิ	ข้ณะทั่่�คณะกริริมูการิ	
ทั่่�ดำำาริงติำาแหุ้น�งยาวนานจะมู่ความูชุำานาญจากปริะสบการิณ์	และความูริู้ในว่ติถ่ืปริะสงค์ข้องบริิษั่ทั่	นำามูาซึ�งมู่มูมูองใน	
การิกำาก่บดำูแลจากความูหุ้ลากหุ้ลายทั่างเศริษัฐกิจ	และการิแข้�งข้่นทั่่�หุ้ลากหุ้ลาย	

•	 คณะกริริมูการิอาจสริริหุ้า	ค่ดำเลือก	ริายชุื�อบ่คคล	เพ่�อเข้้าริ่บการิเลือกติ�่งเป็นกริริมูการิจากผูู้้ถืือหุ้่้นทั่่�วไป	และจาก	
ฐานข้อ้มููลข้องกริริมูการิ	นอกจากน่�อาจว�าจ้างบริิษ่ัทั่จด่ำหุ้ามืูออาชุพ่เพ่�อชุ�วยเหุ้ลือคณะกริริมูการิในการิพ่จาริณา	ปริะเมิูน	
และดำำาเนินการิติริวจสอบสถืานะข้องผูู้้สมู่คริทั่่�มู่ศ่กยภาพ	

•	 คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น	จะพ่จาริณา	และปริะเมูินค่ณสมูบ่ติิข้องกริริมูการิทั่่�มู่อยู�	และผูู้้สมู่คริทั่่�มู่
ศ่กยภาพ	เพ่�อเสนอติ�อคณะกริริมูการิพ่จาริณาอน่มู่ติิ	คณะกริริมูการิจะพ่จาริณาภูมูิหุ้ล่ง	และปริะสบการิณ์ข้องผูู้้สมู่คริ
เพ่�อใหุ้้แน�ใจว�าคณะกริริมูการิจะมู่มู่มูมูองทั่่�หุ้ลากหุ้ลาย	

5.7 การประชุมูกรรมูการ

•	 คณะกริริมูการิบริิษัท่ั่มูก่าริปริะจำาอย�างนอ้ยป็ลีิะ 6 ครั�ง	ในทั่ก่	ๆ	ไติริมูาสโดำยปริะมูาณ	เพ่�อพจ่าริณาเริ่�องติ�าง	ๆ	ติามูวาริะ	
ปริะจำาปีทั่่�กำาหุ้นดำอย�างเหุ้มูาะสมู	สำาหุ้ริ่บจำานวนการิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	และคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อยทั่่�จ่ดำข้้�นใน
แติ�ละปีทั่่�เข้้าริ�วมูปริะชุ่มูจะริายงานไว้ในริายงานปริะจำาปี

•	 บริิษั่ทั่ไดำ้อำานวยความูสะดำวกในการิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิ	และคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	ในริูปแบบไฮบริิดำ	ทั่่�งมูาปริะชุ่มูดำ้วย
ตินเอง	และผู้�านสื�ออเิลก็ทั่ริอนกิสอ์อนไลนซึ์�งเปน็ไปติามูหุ้ลก่การิ	e-meeting	ทั่่�กำาหุ้นดำโดำยสำานก่งานพ่ฒนาธร่ิกริริมูทั่าง
อิเล็กทั่ริอนิกส์ภายใติ้การิกำาก่บดำูแลข้องกริะทั่ริวงดำิจิทั่่ลเพ่�อเศริษัฐกิจ	และส่งคมู

5.8 องค่์ประชุมู

กริริมูการิมู่ความูมู่�งมู่�นทั่่�เข้้าริ�วมู	และมู่ส�วนริ�วมูในการิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	และการิปริะชุ่มูข้องคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย
ทั่่�ตินทั่ำาหุ้น้าทั่่�	ติลอดำจนการิปริะชุ่มูสามู่ญผูู้้ถืือหุ้่้นปริะจำาปี	ริวมูถืึงการิทั่บทั่วนเอกสาริปริะกอบการิปริะชุ่มูทั่่�เผู้ยแพริ�ก�อน	
การิปริะชุ่มูแติ�ละคร่ิ�ง	กริณ่ข้าดำใหุ้้มูเ่หุ้ต่ิผู้ลอ่นสมูควริ	หุ้ลก่การิกำาก่บดูำแลกิจการิท่ั่�ดำข่้อง	TOG	กำาหุ้นดำใหุ้้	กริริมูการิเข้้าริ�วมูปริะชุ่มู	
ไม่น้อย่กว่าร้อย่ลิะ 75	ข้องการิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิทั่่�งหุ้มูดำในหุ้นึ�งปีงบปริะมูาณ	โดำยทั่่�วไปมู่กริริมูการิมูากกว�าสองในสามู	
(2/3)	ข้องจำานวนกริริมูการิทั่่�งหุ้มูดำ	อย�างไริกต็ิามู	บริิษัท่ั่ฯ	ไดำอ้า้งถืงึ	ข้้อบง่ค่บข้องบริษิัท่ั่ในการิกำาหุ้นดำจำานวนผูู้เ้ข้้าริ�วมูปริะชุมู่
เพ่�อใหุ้้เป็นองค์ปริะชุ่มูดำ่งน่�	

•	 ขอ้บงัคบัของบรษัิัท ขอ้ 29	ริะบว่�า	ในการิปริะชุมู่คณะกริริมูการิติอ้งมูก่ริริมูการิมูาปริะชุมู่ไมน่อ้ย่กวา่ก่ึงห้น่ึงของจำานวน
กรรมการทั�งห้มดจ้งจะคริบเป็นองค์ปริะชุ่มู
ใหุ้้ปริะธานกริริมูการิเป็นปริะธานท่ั่�ปริะชุ่มูคณะกริริมูการิในกริณ่ท่ั่�ปริะธานกริริมูการิไมู�อยู�ในทั่่�ปริะชุ่มู	หุ้ริ่อไมู�สามูาริถื
ปฏิิบ่ติิหุ้น้าท่ั่�ไดำ้	ถื้ามู่ริองปริะธานกริริมูการิ	ใหุ้้ริองปริะธานกริริมูการิเป็นปริะธาน	ถื้าไมู�มู่ริองปริะธานกริริมูการิ	หุ้ร่ิอมู่	
แติ�ไมู�สามูาริถืปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�ไดำ้	ใหุ้้กริริมูการิซึ�งมูาปริะชุ่มูเลือกกริริมูการิคนหุ้นึ�งเป็นปริะธานในทั่่�ปริะชุ่มู

การิวินิจฉ่ยชุ่�ข้าดำข้องท่ั่�ปริะชุ่มูคณะกริริมูการิ	ใหุ้้ถืือเส่ยงข้้างมูากข้องจำานวนกริริมูการิท่ั่�เข้้าริ�วมูปริะชุ่มู	โดำยกริริมูการิ		
1	คนมู่เส่ยง	1	เส่ยงในการิลงคะแนน	เว้นแติ�กริริมูการิซึ�งมู่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ยในเริ่�องใดำไมู�มู่สิทั่ธิออกเส่ยงลงคะแนนในเริ่�องน่�น	
ถื้าคะแนนเส่ยงเทั่�าก่นใหุ้้ปริะธานในทั่่�ปริะชุ่มูออกเส่ยงเพ่�มูข้้�นอ่ก	1	เส่ยงเป็นเส่ยงชุ่�ข้าดำ
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5.9 กฎบััตรค่ณะกรรมูการ

บที่บาที่หน้าที่่� และความรับผิดำชอบของคณะกรรมการ

1.	 ปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�เพ่�อปริะโยชุน์สูงส่ดำข้องผูู้้ถืือหุ้่้น	(Fiduciary	Duty)	และบริิษั่ทั่	โดำยยึดำหุ้ล่กปฏิิบ่ติิติามูหุ้ล่กการิดำ่งติ�อไปน่�
1.1	หุ้ล่กความูริะมู่ดำริะว่ง	(Duty	of	Care)	:	ปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�ดำ้วยความูริ่บผู้ิดำชุอบ	และเอาใจใส�		
1.2	หุ้ล่กความูซื�อส่ติย์ส่จริิติ	(Duty	of	Loyalty)	:	ปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�โดำยส่จริิติ	และดำ้วยความูซื�อส่ติย์ส่จริิติ		
1.3		หุ้ล่กการิปฏิิบ่ติิติามูกฏิหุ้มูาย	(Duty	of	Obedience)	:	ปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�ใหุ้้เป็นไปติามูกฎหุ้มูาย	ว่ติถื่ปริะสงค์		

ข้้อบ่งค่บบริิษั่ทั่	คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	และมูติิข้องผูู้้ถืือหุ้่้น		
1.4	 หุ้ลก่การิเปิดำเผู้ยข้อ้มูลู	(Duty	of	Disclosure)	:	เปดิำเผู้ยข้อ้มููลติ�อผูู้้ถือืหุ้่้น	และหุ้น�วยงานกำาก่บดูำแลอย�างถูืกต้ิอง	คริบถ้ืวน		

โปริ�งใส	และทั่่นเวลา
2.	 มู่ส�วนริ�วมูในการิพ่ฒนาริ�วมูก่บปริะธานเจ้าหุ้น้าท่ั่�บริิหุ้าริ	และผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	ในข้ณะทั่่�ทั่บทั่วนวิส่ยท่ั่ศน์	และพ่นธกิจ	

ข้องบริิษั่ทั่	ทั่ิศทั่างเชุิงกลย่ทั่ธ์	การิสริ้างมููลค�าเพ่�อความูย่�งยืน	แนวโน้มูในอนาคติ	โอกาส	และความูเส่�ยงทั่่�มู่น่ยสำาค่ญ
3.	 กำาก่บดำูแล	และติิดำติามูผู้ลการิดำำาเนินงานข้องฝ่่ายจ่ดำการิใหุ้้เป็นไปติามูเป้าหุ้มูาย	และว่ติถ่ืปริะสงค์ทั่่�ติกลงริ�วมูก่น	และ	

ติามูแนวทั่างการิกำาก่บดำูแลกิจการิทั่่�ดำ่
4.	 พ่จาริณาริายงานคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	เพ่�อพ่จาริณา	หุ้ริ่ออน่มู่ติิติามูข้อบเข้ติ
5.	 แก้ไข้ปัญหุ้าความูข้่ดำแย้งทั่างผู้ลปริะโยชุน์ทั่่�อาจเกิดำข้้�นริะหุ้ว�างบริิษั่ทั่	และคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	
6.	 ติริะหุ้นก่	เคาริพ	และปกปอ้งสทิั่ธขิ้องผูู้ถื้ือหุ้่น้	และดำแูลใหุ้้ผูู้ถื้ือหุ้่น้ทั่ก่ริายไดำร้ิบ่การิปฏิิบติ่ิอย�างเทั่�าเทั่ย่มู	และโปริ�งใส	ริวมูทั่่�ง

เปิดำเผู้ยข้้อมููลทั่่�จำาเป็นติ�อสาธาริณะ	
7.	 อท่ั่ศิเวลาอย�างเพียงพอในการิปฏิิบติ่ิหุ้น้าทั่่�	เข้า้ริ�วมูปริะชุ่มูคณะกริริมูการิบริษ่ิัทั่	คณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	และท่ั่�ปริะชุ่มูผูู้ถื้ือหุ้่้น		

เว้นแติ�ในกริณ่ท่ั่�หุ้ล่กเล่�ยงไมู�ได้ำ	กริริมูการิท่ั่�ไมู�สามูาริถืเข้้าริ�วมูปริะชุ่มูได้ำต้ิองแจ้งปริะธานกริริมูการิ	หุ้ร่ิอเลข้าน่การิบริิษ่ัทั่
ล�วงหุ้น้าก�อนการิปริะชุ่มูทั่่กคริ่�ง	

8.	 พฒ่นาความูรู้ิความูสามูาริถืท่ั่�เก่�ยวข้อ้งก่บการิปฏิบิติ่ิหุ้นา้ทั่่�อย�างสมูำ�าเสมูอผู้�านหุ้ลก่สตูิริทั่่�เก่�ยวข้อ้งก่บการิปฏิบิติ่ิหุ้นา้ทั่่�
กริริมูการิ	หุ้ริอ่การิสมู่มูนาเพ่�อเสริมิูสร้ิางความูรู้ิข้องกริริมูการิ	ในการิปฏิบิติ่ิหุ้น้าทั่่�	คณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่อาจข้อคำาปริก้ษัา
จากทั่่�ปริ้กษัามูืออาชุ่พภายนอก	หุ้ริ่อผูู้้เชุ่�ยวชุาญในสาข้าติ�าง	ๆ	ไดำ้ติามูทั่่�เหุ้็นสมูควริ	และเหุ้มูาะสมู	

บทบาทอำานาจห้น้าที่ของคณะกรรมการบริษััท

นอกจากหุ้นา้ทั่่�ติามูกฎหุ้มูายข้องกริริมูการิแลว้	บริิษัท่ั่ฯ	ย่งไดำก้ำาหุ้นดำไวอ้ย�างชุด่ำเจนในกฎบตัั้รคณะกรรมการบรษัิัท	ซึ�งเปน็อำานาจ	
สำาหุ้ริบ่คณะกริริมูการิบริิษัท่ั่ในการิพจ่าริณาเริ่�องติ�าง	ๆ	ทั่่�ติอ้งเสนอติ�อคณะกริริมูการิเพ่�อพจ่าริณา	หุ้ริอ่อน่มูต่ิติิามูข้อบเข้ติ	
อำานาจหุ้น้าทั่่�ทั่่�กฎหุ้มูายกำาหุ้นดำ	ข้้อบ่งค่บข้องบริิษั่ทั่	และมูติิทั่่�ปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้น	

1.	 อนมู่ติ่ิการิแติ�งต่ิ�ง	และเปล่�ยนคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	มูอบอำานาจ	และหุ้น้าทั่่�ข้องคณะกริริมูการิใหุ้้ก่บคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย
2.	 อน่มู่ติิแติ�งติ่�ง	และเปล่�ยนปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	ผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	และเลข้าน่การิบริิษั่ทั่
3.	 การิมูอบอำานาจทั่่�วไปข้องบริิษั่ทั่ใหุ้้ก่บปริะธานกริริมูการิ	ปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	หุ้ริ่อกริริมูการิผูู้้มู่อำานาจลงนามู
4.	 อน่มู่ติิงบปริะมูาณค�าติอบแทั่นปริะจำาปีผูู้้บริิหุ้าริ	และพน่กงาน
5.	 อน่มู่ติิการิแติ�งติ่�ง	และเปล่�ยนติ่วแทั่นเพ่�อดำำาริงติำาแหุ้น�งกริริมูการิ	และผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูงข้องบริิษั่ทั่ย�อย	และบริิษั่ทั่ริ�วมู
6.	 การิซื�อ	ข้าย	แลกเปล่�ยน	จำานอง	ริ่บจำานอง	ฝ่าก	ฝ่ากข้าย	ใหุ้้เชุ�าท่ั่�ดำิน	และ/	หุ้ริ่อสิ�งปลูกสริ้าง	หุ้ริ่อทั่ร่ิพย์สินใดำ	ๆ	ริวมูท่ั่�ง	

การิลงทั่่น	การิไดำ้มูา	และการิริ�วมูลงทั่่นทั่่�ไมู�ข้่ดำติ�อหุ้ล่กเกณฑ์์ใดำ	ๆ	ข้องสำาน่กงานคณะกริริมูการิกำาก่บหุ้ล่กทั่ริ่พย์	
และติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์	และติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	ท่ั่�มู่มููลค�าการิทั่ำาธ่ริกริริมูเกินวงเงินทั่่�มูอบอำานาจจาก	
ปริะธานเจ้าหุ้น้าท่ั่�บริิหุ้าริ	หุ้ร่ิอกริะทั่ำาการิใดำ	ๆ	ท่ั่�มู่ผู้ลกริะทั่บอย�างมู่น่ยสำาค่ญติ�อฐานะการิเงิน	หุ้น่�สิน	กลย่ทั่ธ์ทั่างธ่ริกิจ	
และชุื�อเส่ยงข้องบริิษั่ทั่
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

7.	 การิจดำทั่ะเบ่ยนจ่ดำติ่�งบริิษั่ทั่ใหุ้มู�	และการิเลิกบริิษั่ทั่
8.	 การิทั่ำาส่ญญาใดำ	ๆ	ทั่่�มูิใชุ�ธ่ริกิจปกติิ	และส่ญญาใดำ	ๆ	ทั่่�เก่�ยวข้้องก่บธ่ริกิจปกติิทั่่�มู่น่ยสำาค่ญ	
9.	 พ่จาริณาการิจ�ายเงินปันผู้ลริะหุ้ว�างกาลเพ่�อปริะโยชุน์สูงส่ดำข้องผูู้้ถืือหุ้่้น	และบริิษั่ทั่
10.	การิเปล่�ยนแปลงทั่่�สำาค่ญในนโยบาย	และแนวปฏิิบ่ติิเก่�ยวก่บการิบ่ญชุ่	การิบริิหุ้าริความูเส่�ยง	และเงินฝ่าก	
11.	การิเปล่�ยนแปลงทั่่�สำาค่ญในริะบบควบค่มูการิจ่ดำการิการิดำำาเนินงาน	และการิเงิน	
12.	 การิทั่บทั่วนกลย่ทั่ธท์ั่างธร่ิกจิ	แผู้นการิดำำาเนนิงาน	นโยบายการิบริิหุ้าริความูเส่�ยง	งบปริะมูาณปริะจำาป	ีและแผู้นธ่ริกจิ	และ

แผู้นธ่ริกจิริะยะกลาง	เปา้หุ้มูายผู้ลการิดำำาเนนิงาน	และผู้ลปริะกอบการิทั่างการิเงนิ	ติิดำติามู	และปริะเมูินผู้ลการิดำำาเนินงาน	
ใหุ้ส้อดำคล้องก่บแผู้นงาน	การิกำาก่บดูำแลริายจ�ายลงทั่น่	การิได้ำมูา	หุ้ริอ่จำาหุ้น�ายไปข้องกิจการิ	และการิดำำาเนินการิข้ององค์กริ
ทั่่�เป็นผู้ลสืบเนื�อง	และการิทั่บทั่วนการิริ�วมูทั่่น	

5.10 คุ่ณสมูบััติข้องค่ณะกรรมูการบัริษััทั่

•	 คณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่ไดำ้กำาหุ้นดำค่ณสมูบ่ติิทั่่�ข้องกริริมูการิ	ใหุ้้สอดำคล้องก่บท่ั่กษัะ	และความูเชุ่�ยวชุาญข้องกริริมูการิ	
แติ�ละทั่�านก่บความูริ่บผู้ิดำชุอบข้องคณะกริริมูการิ	และคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย

•	 กริริมูการิข้องบริิษั่ทั่	มู่ความูเชุ่�ยวชุาญทั่่�หุ้ลากหุ้ลาย	และปริะสบการิณ์ริะดำ่บมูืออาชุ่พทั่่�ทั่่�เอื�อติ�อการิสน่บสน่น	และ	
กำาก่บดำูแลธ่ริกิจข้องบริิษั่ทั่

•	 คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่มู่ความูเชุ่�ยวชุาญทั่่�หุ้ลากหุ้ลายในดำ้านทั่่�สำาค่ญติ�อบริิษั่ทั่ฯ	และปริะสบการิณ์ทั่่�ยาวนานในธ่ริกิจ
•	 ริายละเอ่ยดำป็ระวัตั้ิกรรมการแติ�ละทั่�านเปิดำเผู้ยไว้ในเอกสารแนบ 1	ข้องริายงานปริะจำาปี
•	 ติามูติาริางคือ	ทั่่กษัะ	ความูสามูาริถื	และค่ณสมูบ่ติิทั่่�คณะกริริมูการิพ่จาริณาว�าสำาค่ญสำาหุ้ริ่บกริริมูการิข้องบริิษั่ทั่	

ในธ่ริกิจปัจจุบ่น	และโอกาสทั่างการิติลาดำในอนาคติ
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คุ่ณสมูบััติข้องค่ณะกรรมูการ
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5.11 ค่วามูหลากหลายข้องค่ณะกรรมูการ
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6. ข้้อมููลเก่�ยวกับัค่ณะกรรมูการชุด้ย่อย

โคริงสริ้างคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ปริะกอบดำ้วยคณะกรรมการชุดย่่อย่ 3 คณะ	ไดำ้แก�

(1)	 คณะกรรมการตั้รวจสอบ
(2)	 คณะกรรมการกลิยุ่ทธุ์ธุุรกิจ
(3)	 คณะกรรมการสรรห้า แลิะกำาห้นดค่าตั้อบแทน

คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ไดำ้จ่ดำต่ิ�งคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	และแติ�งต่ิ�งกริริมูการิชุ่ดำย�อยแติ�ละคณะ	เพ่�อเพ่�มูความูคล�องต่ิวใน	
การิปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�	และกำาก่บดำูแลการิใชุ้อำานาจทั่่�ไดำ้ริ่บมูอบหุ้มูายอย�างเข้้มูงวดำ

•	 คณะกริริมูการิชุด่ำย�อย แติ�ละคณะใชุก้ฎบต่ิริทั่่�เก่�ยวข้อ้งก่บองคป์ริะกอบ	ความูริบ่ผู้ดิำชุอบ	และการิปริะชุมู่ข้องคณะกริริมูการิ
ชุ่ดำย�อย

•	 คณะกริริมูการิอาจมูอบหุ้มูายหุ้น้าทั่่�เฉพาะกิจใหุ้้ก่บคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อยไดำ้เมูื�อจำาเป็น	
•	 คณะกริริมูการิชุด่ำย�อยแติ�ละคณะจะริายงานใหุ้ค้ณะกริริมูการิบริษิัท่ั่ทั่ริาบโดำยทั่น่ทั่เ่ก่�ยวก่บการิดำำาเนนิการิ	และการิพฒ่นา

ทั่่�สำาค่ญ
•	 วาริะการิดำำาริงติำาแหุ้น�งข้องกริริมูการิชุ่ดำย�อยแติ�ละทั่�าน	เทั่�าก่บวาริะการิดำำาริงติำาแหุ้น�งข้องคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่

6.1 คณะกรรมการติรวจส่อบ

คณะกริริมูการิติริวจสอบไดำ้ริ่บการิจ่ดำติ่�งข้้�นโดำยความูเหุ้็นชุอบข้องคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ติ่�งแติ�ว่นทั่่�	20	เมูษัายน	2547	

องค์ป็ระกอบ

•	 คณะกริริมูการิติริวจสอบติ้องมู่กริริมูการิอย�างน้อย	3	ทั่�าน

คุณสมบัตั้ิ

•	 ติ้องเป็นกริริมูการิบริิษั่ทั่	และมู่ค่ณสมูบ่ติิเป็น	กรรมการอิสระ	ติามูทั่่�ติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ยกำาหุ้นดำ
•	 ไมู�มู่อำานาจในการิติ่ดำสินใจทั่างการิบริิหุ้าริแทั่นบริิษั่ทั่	หุ้ริ่อบริิษั่ทั่ย�อย
•	 ไมู�ดำำาริงติำาแหุ้น�งกริริมูการิในบริิษั่ทั่ย�อย
•	 มู่ความูริู้	และปริะสบการิณ์เพียงพอทั่่�จะปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�คณะกริริมูการิติริวจสอบ	
•	 กริริมูการิติริวจสอบ	1	ทั่�าน	ติ้องมู่ความูริู้ความูเข้้าใจ	หุ้ริ่อมู่ปริะสบการิณ์ดำ้านบ่ญชุ่	การิเงิน	หุ้ริ่อการิติริวจสอบบ่ญชุ่

คณะกริริมูการิติริวจสอบติอ้งจด่ำใหุ้มู้ก่าริปริะชุมู่อย�างนอ้ยป็ลีิะ 4 ครั�ง	และริายงานผู้ลการิปฏิิบติ่ิงานติ�อคณะกริริมูการิบริษิัท่ั่	
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ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	คณะกริริมูการิติริวจสอบปริะกอบดำ้วย

ชื�อ ประเภัที่ของกรรมการ ติำาแหน่งในคณะกรรมการชุดำย่อย

นายสิงหุ้์	ติ่งทั่่ติสว่สดำิ� กริริมูการิอิสริะ ปริะธานกริริมูการิติริวจสอบ	

นายไพริ่ชุ	เมูฆอาภริณ์ กริริมูการิอิสริะ กริริมูการิติริวจสอบ

ริศ.ดำริ.วิชุา	จิวาล่ย กริริมูการิอิสริะ กริริมูการิติริวจสอบ	

เลิขานุการคณะกรรมการตั้รวจสอบ:	ผูู้้จ่ดำการิสำาน่กติริวจสอบภายใน

กฎบัติรคณะกรรมการติรวจส่อบ 

บที่บาที่ และความรับผิดำชอบ

1. รายงานที่างการเงิน

•	 สอบทั่านริายงานทั่างการิเงินข้องบริิษั่ทั่ใหุ้้มู่ความูถืูกติ้อง	และเพียงพอ
•	 อน่มู่ติิงบการิเงินข้องบริิษั่ทั่ริายไติริมูาส
•	 สอบทั่านริายงานทั่างการิเงินปริะจำาปีก่บฝ่่ายจ่ดำการิ	และผูู้้สอบบ่ญชุ่
•	 ใหุ้้คำาแนะนำาในการิพ่ฒนาริะบบการิริายงานทั่างการิเงินทั่่�ติามูหุ้ล่กการิบ่ญชุ่สากล
•	 สอบทั่านริายการิท่ั่�ไมู�ปกติิซึ�งมูผู่้ลกริะทั่บติ�องบการิเงนิ	พจ่าริณาความูสมูเหุ้ติส่มูผู้ลข้องริายการิ	ติลอดำจนผู้ลกริะทั่บ		

และความูถืูกติ้องข้องการิเปิดำเผู้ยข้้อมููล

2. การติรวจส่อบภัายใน

•	 สอบทั่านกิจกริริมูการิติริวจสอบภายในติามูมูาติริฐานสากลสำาหุ้ริบ่การิปฏิบิติ่ิงานติริวจสอบภายในอย�างมืูออาชุพ่	
และพ่จาริณาปริะสิทั่ธิผู้ลข้องหุ้น�วยงานติริวจสอบภายใน

•	 ดำูแลความูคิดำริิเริิ�มูเชุิงป้องก่นเพ่�อลดำข้องเส่ย	และการิสูญเส่ยทั่่�ไมู�จำาเป็นในการิใชุ้ทั่ริ่พยากริ	เพ่�อเพ่�มูปริะสิทั่ธิภาพ	
การิปฎิบ่ติิงาน

•	 ปริะเมิูนผู้ลการิปฏิบิติ่ิงานติริวจสอบติามูแผู้นการิติริวจสอบภายในท่ั่�ไดำร้ิบ่อนมู่ติ่ิ	และติิดำติามูความูคืบหุ้นา้การิดำำาเนิน	
การิแก้ไข้ติามูริายงานการิติริวจสอบภายใน

•	 สอบทั่านความูเป็นอิสริะข้องหุ้น�วยงานติริวจสอบภายใน	อนมู่่ติิแผู้นการิติริวจสอบภายใน	งบปริะมูาณ	และทั่ร่ิพยากริ
สำาหุ้ริ่บหุ้น�วยงานติริวจสอบภายใน

•	 อน่มู่ติิการิแติ�งต่ิ�ง	โยกย้าย	หุ้ริ่อเลิกจ้าง	ริวมูถึืงการิปริะเมิูนผู้ลการิปฏิิบ่ติิงาน	และค�าติอบแทั่นข้องผูู้้จ่ดำการิสำาน่ก
ติริวจสอบภายใน	ริ�วมูก่บปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ
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3. การติรวจส่อบภัายนอก

•	 ใหุ้้คำาแนะนำาเก่�ยวก่บการิแติ�งติ่�ง	เลิกจ้าง	ค�าติอบแทั่น	และการิปริะเมูินผู้ลการิปฏิิบ่ติิงานข้องผูู้้สอบบ่ญชุ่
•	 ปริะเมูินผู้ลการิปฏิิบ่ติิงาน	และความูเป็นอิสริะข้องผูู้้สอบบ่ญชุ่ทั่่�ไดำ้ริ่บการิแติ�งติ่�ง
•	 สอบทั่านข้อบเข้ติงาน	และแผู้นการิติริวจสอบข้องผูู้้สอบบญ่ชุ	่เพ่�อใหุ้้คริอบคลมู่การิดำำาเนินงาน	และความูเส่�ยงท่ั่�สำาค่ญ		

ริวมูทั่่�งการิปฎิบ่ติิงานริ�วมูก่บทั่่มูติริวจสอบภายใน
•	 พบผูู้้สอบบ่ญชุ่	เพ่�อหุ้าริ่อเก่�ยวก่บข้้อค้นพบ	หุ้ริ่อข้้อส่งเกติเก่�ยวก่บการิติริวจสอบงบการิเงิน

4. การควบคุมภัายใน และการบริหารความเส่่�ยง

•	 ติริวจสอบใหุ้้แน�ใจว�าความูเส่�ยงท่ั่�สำาค่ญข้องบริิษ่ัทั่ได้ำริ่บการิจ่ดำการิอย�างเหุ้มูาะสมูโดำยผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	และ	
ทั่่มูทั่่�ริ่บผู้ิดำชุอบ

•	 ติริวจสอบใหุ้้แน�ใจว�าการิจด่ำการิความูเส่�ยงดำา้นเทั่คโนโลยส่าริสนเทั่ศ	และการิควบค่มูความูปลอดำภ่ยได้ำริบ่การิจด่ำการิ		
และปริ่บปริ่งอยู�เสมูอ

5. การกำากับดำูแลกิจการ

•	 ดำแูลใหุ้้เปน็ไปติามูกฎหุ้มูาย	และข้อ้บง่ค่บท่ั่�กำาหุ้นดำโดำยสำานก่งานคณะกริริมูการิกำาก่บหุ้ลก่ทั่ริพ่ย์	และติลาดำหุ้ลก่ทั่ริพ่ย์	
(ก.ล.ติ.)	และติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	(SET)	ติลอดำจนข้้อบ่งค่บทั่างกฎหุ้มูายอื�น	ๆ	ทั่่�เก่�ยวข้้อง

•	 พ่จาริณาใหุ้้คำาแนะนำาเก่�ยวก่บริายการิท่ั่�ริะหุ้ว�างก่น	หุ้ร่ิอริายการิท่ั่�เก่�ยวโยงก่น	ซึ�งอาจก�อใหุ้้เกิดำความูข้่ดำแย้งทั่าง	
ผู้ลปริะโยชุน์ก่บบริิษั่ทั่	เพ่�อใหุ้้มู่�นใจว�าริายการิดำ่งกล�าวมู่ความูโปริ�งใส	และเป็นปริะโยชุน์สูงส่ดำข้องบริิษั่ทั่

•	 สอบทั่านริายงานข้องผูู้้สอบบ่ญชุ่	และใหุ้้คำาแนะนำาเก่�ยวก่บการิปฏิิบ่ติิติามูกฎหุ้มูาย	และข้้อบ่งค่บ

6. การแจ้งเบาะแส่ และการฉ้อโกง

•	 ติริวจสอบ	และดำำาเนินการิเก่�ยวก่บกริณ่การิแจ้งเบาะแส	และติริวจสอบการิทั่ำาธ่ริกริริมูทั่่�น�าสงส่ย
•	 ติริวจสอบกริะบวนการิเพ่�อปกป้อง	และติริวจจ่บการิฉ้อโกง
•	 ทั่บทั่วนเพ่�อใหุ้้แน�ใจว�ามู่การิปฏิิบ่ติิติามูนโยบายติ�อติ้านการิคอริ์ริ่ปชุ่�น
•	 ริายงานผู้ลการิติริวจสอบติ�อสำานก่งานคณะกริริมูการิกำาก่บหุ้ลก่ทั่ร่ิพย	์และติลาดำหุ้ลก่ทั่ร่ิพย	์และผูู้้สอบบญ่ชุภ่ายใน	

30	ว่นน่บจากว่นทั่่�ไดำ้ริ่บแจ้งจากผูู้้สอบบ่ญชุ่	หุ้ากผูู้้สอบบ่ญชุ่พบริายการิทั่่�น�าสงส่ยเก่�ยวก่บการิทั่่จริิติ	หุ้ริ่อฝ่่าฝ่ืน
จากการิปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�ข้องกริริมูการิ	หุ้ริ่อผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง
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6.2 คณะกรรมการกลยุที่ธุ์ธุุรกิจ

คณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจไดำ้ริ่บการิจ่ดำติ่�งข้้�นโดำยความูเหุ้็นชุอบข้องคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ติ่�งแติ�ว่นทั่่�	12	พฤศจิกายน	2551

องค์ประกอบ

คณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจปริะกอบด้ำวยกริริมูการิบริิหุ้าริ	ซึ�งได้ำแก�	ปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	กริริมูการิอิสริะ	และกริริมูการิ	
อื�น	ๆ	โดำยกริริมูการิอิสริะเป็นปริะธานคณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ

คณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธร่ิกิจต้ิองจด่ำใหุ้้มูก่ารป็ระชุมอย่่างน้อย่ปี็ลิะ 4 ครั�ง	และริายงานผู้ลการิปฏิิบติ่ิงานติ�อคณะกริริมูการิบริษ่ิัทั่	

ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	คณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ	มู่ดำ่งติ�อไปน่�

ชื�อ ประเภัที่ของกรรมการ ติำาแหน่งในคณะกรรมการชุดำย่อย

นายบริริจง	จิติติ์แจ้ง กริริมูการิอิสริะ ปริะธานคณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ

นายเดำวิดำ	แอนดำริูว์	คริอส กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ กริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ

นายพอล	ไบริอ่น	ฟััสซ่ กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ กริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ

นายธริณ์	ปริะจ่กษั์ธริริมู กริริมูการิบริิหุ้าริ กริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ

รายชื�อกรรมการที่่�พ้นจากติำาแหน่งกรรมการในปี 2565

ชื�อ ประเภัที่ของกรรมการ ติำาแหน่งในคณะกรรมการชุดำย่อย

นายสาโริจน์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ กริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ

เลิขานุการคณะกรรมการกลิยุ่ทธุ์ธุุรกิจ:	ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายโริงงาน	TOC	

กฎบัติรคณะกรรมการกลยุที่ธุ์ธุุรกิจ

บที่บาที่ และความรับผิดำชอบ

1.	 ปริะสานงานริ�วมูก่บปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	และฝ่่ายบริิหุ้าริในการิกำาก่บดำูแลการิพ่ฒนากลย่ทั่ธ์ข้องบริิษั่ทั่ฯ	และเพ่�อใหุ้้
คำาแนะนำากริะบวนการิวางแผู้นเชุิงกลย่ทั่ธ์เพ่�อใหุ้้แน�ใจว�าแผู้นการิดำำาเนินงานเชุิงกลย่ทั่ธ์ไดำ้ริ่บการิพ่ฒนา	และปฏิิบ่ติิติามู

2.	 ทั่บทั่วนความูเส่�ยง	และโอกาสข้องกลย่ทั่ธ์ติามูท่ั่�ริะบโ่ดำยการิปริะเมูนิความูเส่�ยงเชุงิกลย่ทั่ธ์	และกริะบวนการิอื�น	ๆ	ข้องบริษ่ิัทั่	
และผู้ลกริะทั่บข้องกจิกริริมูการิแข้�งข่้น	นวต่ิกริริมู	เทั่คโนโลย่	การิพฒ่นาข้องร่ิฐบาล	หุ้ริอ่กฎหุ้มูาย	และสภาวะเศริษัฐกิจโลก

3.	 ติิดำติามูความูคืบหุ้น้าข้องบริิษั่ทั่ติามูเป้าหุ้มูายเชุิงกลย่ทั่ธ์	และใหุ้้ข้้อเสนอแนะ	และคำาแนะนำาเก่�ยวก่บกลย่ทั่ธ์การิควบริวมู
กิจการิ	กลย่ทั่ธ์เงินทั่่น	ความูสามูาริถืข้องติลาดำ	และความูติ้องการิทั่ริ่พยากริ

4.	 ทั่ำางานริ�วมูก่บปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	และฝ่่ายบริิหุ้าริในการิดำูแลใหุ้้มู่การิทั่บทั่วนการิติ่ดำสินใจเชุิงกลย่ทั่ธ์ทั่่�มู่น่ยสำาค่ญ
บางปริะการิ	เก่�ยวก่บการิออกจากสายธ่ริกิจเดำมิู	และการิเข้า้สู�สายธ่ริกิจใหุ้มู�การิเข้า้ซื�อกจิการิการิริ�วมูทั่น่การิลงทั่น่	หุ้ริอ่
การิจำาหุ้น�ายธ่ริกิจ	และสินทั่ริ่พย์	และใหุ้้ข้้อเสนอแนะแก�คณะกริริมูการิ
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5.	 ปริะเมิูนผู้ลการิติริวจสอบหุ้ล่งการิทั่ำาธ่ริกริริมูเพ่�อติิดำติามูผู้ลการิดำำาเนินงานเทั่่ยบก่บต่ิวบ�งชุ่�เป้าหุ้มูายข้องแผู้นการิซื�อ
กิจการิ	และการิทั่ำางานริ�วมูก่น

6.	 ในการิดำำาเนินการิติามูความูร่ิบผิู้ดำชุอบคณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธร่ิกิจจะใชุ้ความูเชุ่�ยวชุาญข้องผูู้้บริหิุ้าริ	และพนก่งานบริษ่ิัทั่		
และเมูื�อจำาเป็น	หุ้ร่ิอเป็นปริะโยชุน์จะทั่ำางานริ�วมูก่บฝ่่ายบริิหุ้าริเพ่�อจ้างทั่่�ปริ้กษัา	หุ้ริ่อผูู้้เชุ่�ยวชุาญภายนอกเพ่�อชุ�วย	
คณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจในการิทั่ำางาน

7.	 ปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�	และความูริ่บผู้ิดำชุอบอื�น	ๆ	ติามูทั่่�ไดำ้ริ่บมูอบหุ้มูายจากปริะธานคณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ

6.3 คณะกรรมการส่รรหา และกำาหนดำค่าติอบแที่น

คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นไดำ้ริ่บการิจ่ดำต่ิ�งข้้�นโดำยความูเหุ้็นชุอบข้องคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ต่ิ�งแติ�ว่นทั่่�		
8	ธ่นวาคมู	2551

องค์ประกอบ

•	 คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นต้ิองมูก่ริริมูการิไมู�น้อยกว�า	3	คน	กริริมูการิอิสริะเป็นปริะธานกริริมูการิสริริหุ้า		
และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น	

คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นตั้้องจัดให้้มีการป็ระชุมอย่่างน้อย่ปี็ลิะ 4	ครั�ง และริายงานผู้ลการิปฏิิบ่ติิงาน
ติ�อคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่

ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นมู่ดำ่งติ�อไปน่�

ชื�อ ประเภัที่ของกรรมการ ติำาแหน่งในคณะกรรมการชุดำย่อย

นายไพริ่ชุ	เมูฆอาภริณ์ กริริมูการิอิสริะ ปริะธานกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น

นายบริริจง	จิติติ์แจ้ง กริริมูการิอิสริะ กริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น

ริศ.ดำริ.วิชุา	จิวาล่ย กริริมูการิอิสริะ กริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น

เลิขานุการคณะกรรมการสรรห้า แลิะกำาห้นดค่าตั้อบแทน:	ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายทั่ริ่พยากริบ่คคล

กฎบัติรคณะกรรมการส่รรหา และกำาหนดำค่าติอบแที่น

บที่บาที่ และความรับผิดำชอบ

1. การส่รรหา

1.1 พิจารณา โครงส่ร้างส่รรหา และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

พ่จาริณาโคริงสริ้างข้องคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	และองค์ปริะกอบคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อยทั่่�เหุ้มูาะสมู	ค่ณสมูบ่ติิกริริมูการิ	
ทั่่กษัะข้องคณะกริริมูการิ	(skill	of	matrix)	ปริะสบการิณ์การิทั่ำางาน	และความูเชุ่�ยวชุาญ	ใหุ้้สอดำคล้องหุ้ล่กการิกำาก่บ
ดำูแลกิจการิทั่่�ดำ่
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1.2 พิจารณาคุณส่มบัติิ หลักเกณฑ์์ การส่รรหากรรมการ

กำาหุ้นดำค่ณสมูบ่ติิบ่คคลเพ่�อเข้้าริ่บการิแติ�งติ่�งใหุ้้ดำำาริงติำาแหุ้น�งกริริมูการิบริิษั่ทั่ติามูความูเหุ้มูาะสมูในการิดำำาเนินธ่ริกิจ
ข้องบริษิัท่ั่	กำาหุ้นดำหุ้ล่กเกณฑ์ใ์นการิพจ่าริณาแติ�งติ่�งกริริมูการิเดำิมูใหุ้ก้ลบ่มูาดำำาริงติำาแหุ้น�งติ�อ	พจ่าริณากริริมูการิใหุ้มู�
ผู้�านการิเปิดำโอกาสใหุ้้ผูู้้ถือืหุ้่้นเสนอจากริายชุื�อบค่คล	หุ้ร่ิอจากฐานข้อ้มูลูกริริมูการิ	ค่ดำเลือกริายชุื�อผูู้้ได้ำริบ่การิเสนอชุื�อ	
พริ้อมูค่ณสมูบ่ติิทั่่�เก่�ยวข้้อง	และเสนอแนะติ�อคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่เพ่�อเสนอในมูติิปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้นพ่จาริณาอน่มู่ติิ

1.3 พัฒนาความรู้ และการประเมินตินเองประจำาปีของคณะกรรมการบริษััที่

สน่บสน่นท่ั่�เป็นปริะโยชุน์เพ่�อชุ�วยพ่ฒนากริริมูการิทั่่�งในปัจจุบ่น	และกริริมูการิริายใหุ้มู�	ใหุ้้เข้้าใจล่กษัณะการิปริะกอบ
ธ่ริกิจข้องบริิษ่ัทั่ในด้ำานท่ั่�กริริมูการิดำำาริงติำาแหุ้น�ง	กำาหุ้นดำใหุ้้มู่การิปริะเมิูนตินเองข้องคณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่โดำยริวมู
ข้องคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	และกริริมูการิแติ�ละทั่�านเป็นปริะจำาท่ั่กปี	และริายงานความูเห็ุ้น	และข้้อเสนอแนะทั่่�ได้ำร่ิบติ�อ	
คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ริ่บทั่ริาบ

1.4 การพจิารณาคณุส่มบตัิ ิหลกัเกณฑ์ก์ารส่รรหา และการประเมนิประธุานเจา้หนา้ท่ี่�บรหิาร และผูบ้รหิารระดำบัสู่ง

พ่จาริณาค่ณสมูบ่ติิ	หุ้ล่กเกณฑ์์	และกริะบวนการิสริริหุ้าเพ่�อค่ดำเลือกผูู้้เข้้าร่ิบการิสริริหุ้าใหุ้้ดำำาริงติำาแหุ้น�ง	
ปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริหิุ้าริ	และผูู้บ้ริหิุ้าริริะดำบ่สงู	ริ�วมูกำาหุ้นดำเกณฑ์์ก่บคณะกริริมูการิบริิษัท่ั่เพ่�อปริะเมูนิผู้ลการิปฏิิบติ่ิงานข้อง
ปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริหิุ้าริ	และผูู้บ้ริหิุ้าริริะดำบ่สงูเทั่ย่บก่บเปา้หุ้มูาย	เสนอแติ�งต่ิ�งปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริหิุ้าริ	และผูู้บ้ริหิุ้าริริะดำบ่สงู	
ติ�อคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่เพ่�อพ่จาริณาอน่มู่ติิ

1.5 พิจารณาแผนการส่ืบที่อดำติำาแหน่งงาน (Succession Plan) 

พ่จาริณาแผู้นการิสืบทั่อดำติำาแหุ้น�งปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	และริะดำ่บผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	เพ่�อเติริียมูความูพร้ิอมูใหุ้้ก่บ	
ผูู้้สืบทั่อดำติำาแหุ้น�งในกริณ่ทั่่�ผูู้้ทั่่�ดำำาริงติำาแหุ้น�งเกษั่ยณอาย่	หุ้ริอ่ไมู�สามูาริถืปฏิิบ่ติิหุ้น้าท่ั่�ไดำ้	เพ่�อใหุ้้การิดำำาเนินธ่ริกิจเป็น
ไปอย�างติ�อเนื�อง	

2. กำาหนดำค่าติอบแที่น

2.1 พิจารณาค่าติอบแที่นประจำาปี ของคณะกรรมการบริษััที่ และคณะกรรมการชุดำย่อย

กำาหุ้นดำหุ้ล่กเกณฑ์์	และริูปแบบการิจ�ายค�าติอบแทั่นปริะจำาปีข้องคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	และคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	โดำย
เปริียบเท่ั่ยบก่บค�าติอบแทั่นข้องกริริมูการิอื�นในการิดำำาเนินธ่ริกิจทั่่�ใกล้เค่ยงก่นท่ั่�มู่ข้นาดำใกล้เค่ยงก่น	เพ่�อใหุ้้สอดำคล้อง
ก่บบทั่บาทั่หุ้น้าท่ั่�	และความูร่ิบผิู้ดำชุอบข้องกริริมูการิบริิษ่ัทั่	เพ่�อสร้ิางแริงจูงใจในการิปฏิิบ่ติิงาน	และบริริล่ผู้ลส่มูฤทั่ธิ�		
สอบทั่านปริะเภทั่ค�าติอบแทั่น	และผู้ลปริะโยชุน์	เชุ�น	ค�าติอบแทั่นปริะจำาปี	เบ่�ยปริะชุ่มู	และค�าติอบแทั่นติามูผู้ลการิดำำาเนินงาน	
ข้องบริิษั่ทั่	เพ่�อใหุ้้สอดำคล้องก่บมููลค�าทั่่�บริิษั่ทั่สริ้างใหุ้้แก�ผูู้้ถืือหุ้่้น	ต่ิวอย�างเชุ�น	กำาไริจากการิดำำาเนินงาน	หุ้ริ่อเงินปันผู้ล
ทั่่�จ�ายใหุ้้แก�ผูู้้ถืือหุ้่้นโดำยคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	เป็นผูู้้ใหุ้้ความูเหุ้็นชุอบ	ก�อนนำาเสนอติ�อทั่่�ปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้นพ่จาริณาอน่มู่ติิ	

2.2 พิจารณาค่าติอบแที่นประจำาปีของประธุานเจ้าหน้าที่่�บริหาร ผู้บริหารระดำับสู่ง และพนักงาน

สอบทั่านปริะเภทั่ค�าติอบแทั่น	โคริงสริา้งค�าติอบแทั่น	สว่สดำกิาริ	และงบปริะมูาณ	เพ่�อจงูใจใหุ้ผู้้ลการิดำำาเนนิงานข้องปริะธาน
เจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	ผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	และพน่กงาน	และนำาเสนอติ�อคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่เพ่�อพ่จาริณาอน่มู่ติิ
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6.4 การปฐมนิเที่ศกรรมการ และการพัฒนาอย่างมืออาช่พ

คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น	และเลข้าน่การิบริิษ่ัทั่มู่หุ้น้าท่ั่�ริ่บผิู้ดำชุอบในการิจ่ดำ	และอำานวยความูสะดำวกใน	
การิแติ�งติ่�งกริริมูการิใหุ้มู�	ซึ�งติามูหุ้ลก่การิ	และแนวปฏิิบต่ิดิำา้นการิกำาก่บดำแูลกจิการิทั่่�ดำ	่จริริยาบริริณธร่ิกจิ	และวาริะการิปริะชุมู่	
ปริะจำาปี	คณะกริริมูการิไดำ้มูอบหุ้มูายใหุ้้ฝ่่ายจ่ดำการิจ่ดำทั่ำาโคริงการิปฐมูนิเทั่ศเก่�ยวก่บข้้อมููลองค์กริ	ปริะว่ติิ	ข้้อมููลการิจ่ดำการิ	
การิเย่�ยมูชุมูสถืานท่ั่�	อ่ติสาหุ้กริริมูธ่ริกิจ	และการิบริิหุ้าริความูเส่�ยงท่ั่�สำาค่ญ	โดำยมู่จุดำมู่�งหุ้มูายเพ่�อใหุ้้กริริมูการิใหุ้มู�ทั่ำา	
ความูค้่นเคยก่บทั่่กแง�มู่มู	ริวมูถึืงว่ฒนธริริมูองค์กริ	พ่นธกิจ	และค�านิยมูข้องบริิษ่ัทั่	และส�งเสริิมูความูส่มูพ่นธ์ทั่่�สร้ิางสริริค์
ริะหุ้ว�างกริริมูการิใหุ้มู�	เพ่�อนกริริมูการิ	และผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูงโดำยเริ็วทั่่�ส่ดำ

กริะบวนการิ	ปริะเมูินผู้ลการิปฏิิบ่ติิงานข้องกริริมูการิทั่่�ดำำาเนินการิในแติ�ละปี	มู่เป้าหุ้มูายเพ่�อพ่จาริณาเพ่�มูเติิมู	หุ้ร่ิอพ่ฒนา
วิชุาชุ่พทั่่�จำาเป็นในคณะกริริมูการิ	และ/	หุ้ริ่อ	กริริมูการิริายบ่คคล

6.5 การประเมินของคณะกรรมการ

คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น	ริ�วมูก่บเลข้าน่การิบริิษ่ัทั่ทั่ำาการิริวบริวมูผู้ลการิปริะเมิูนการิปฏิิบ่ติิงานข้อง	
คณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่	และคณะกริริมูการิชุด่ำย�อยแติ�ละคณะ	ปริะกอบด้ำวย	คณะกริริมูการิติริวจสอบ	คณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธร่ิกิจ		
คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น	และกริริมูการิแติ�ละทั่�าน

กริะบวนการิปริะเมูินดำำาเนินการิโดำยการิปริะเมูินตินเองในริูปแบบอิเล็กทั่ริอนิกส์	QR	Code	หุ้ริ่อลิงค์เพ่�อเข้้าถืึงแบบสอบถืามู	
จะมูอบใหุ้้ก่บกริริมูการิแติ�ละทั่�านในไติริมูาสทั่่�	2	และใหุ้้การิปริะเมูินเสริ็จสิ�นก�อนสิ�นเดำือนก่นยายนข้องทั่่กปี

ขอบเขติของการประเมินตินเองส่ำาหรับคณะกรรมการที่ั้งคณะ

1.	 โคริงสริ้าง	และค่ณสมูบ่ติิข้องคณะกริริมูการิ
2.	 บทั่บาทั่	หุ้น้าทั่่�	และความูริ่บผู้ิดำชุอบข้องคณะกริริมูการิ
3.	 การิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิ
4.	 การิทั่ำาหุ้น้าทั่่�ข้องกริริมูการิ
5.	 ความูส่มูพ่นธ์ก่บฝ่่ายจ่ดำการิ
6.	 การิพ่ฒนาตินเองข้องกริริมูการิ	และการิพ่ฒนาผูู้้บริิหุ้าริ
7.	 ความูคิดำเหุ้็น

ขอบเขติของการประเมินตินเองส่ำาหรับคณะกรรมการชุดำย่อยแติ่ละคณะ

1.	 บทั่บาทั่	หุ้น้าทั่่�	และความูริ่บผู้ิดำชุอบข้องคณะกริริมูการิ
2.	 โคริงสริ้าง	และค่ณสมูบ่ติิข้องคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย
3.	 การิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	
4.	 ความูคิดำเหุ้็น

ขอบเขติของการประเมินตินเองส่ำาหรับกรรมการรายบุคคล

1.	 โคริงสริ้าง	และค่ณสมูบ่ติิข้องคณะกริริมูการิ
2.	 บทั่บาทั่	หุ้น้าทั่่�	และความูริ่บผู้ิดำชุอบข้องคณะกริริมูการิ
3.	 การิปริะชุ่มูกริริมูการิ
4.	 ความูคิดำเหุ้็น
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

ในป	ี2565	บริษ่ิัทั่ไดำจ้ด่ำใหุ้้มูก่าริปริะเมูนิผู้ลการิปฏิิบต่ิงิานปริะจำาปขี้องคณะกริริมูการิบริษิัท่ั่	และคณะกริริมูการิชุด่ำย�อยแติ�ละคณะ		
และริายบ่คคล	ผู้ลการิปริะเมูินมู่ดำ่งน่�	โดำยภาพริวมูคณะกริริมูการิ	และคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อยทั่ำางานไดำ้ดำ่	โดำยความูสมูดำ่ลข้อง
โคริงสร้ิางคณะกริริมูการิ	ค่ณสมูบ่ติิ	และความูเป็นผูู้้นำาข้องกริริมูการิ	การิจ่ดำปริะชุ่มูเป็นไปอย�างมูป่ริะสิทั่ธิภาพ	เปิดำโอกาส	
ใหุ้้มู่การิความูคิดำเหุ้็นอย�างเปิดำเผู้ย

คณะกรรมการที่ั้งคณะ 2565 2564 2653

1)	โคริงสริ้าง	และค่ณสมูบ่ติิข้องคณะกริริมูการิ 3.87 3.87 3.83

2)	บทั่บาทั่	หุ้น้าทั่่�	และความูริ่บผู้ิดำชุอบข้องคณะกริริมูการิ 3.78 3.79 3.73

3)	การิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิ 3.94 3.94 3.87

4)	การิทั่ำาหุ้น้าทั่่�ข้องกริริมูการิ 3.88 3.98 3.87

5)	ความูส่มูพ่นธ์ก่บฝ่่ายจ่ดำการิ 3.90 3.95 3.85

6)	การิพ่ฒนาตินเองข้องกริริมูการิ	และการิพ่ฒนาผูู้้บริิหุ้าริ 3.71 3.75 3.61

(คะแนนเตั้็ม = 4.00) ผิลิลิัพีธุ์ 3.84 3.88 3.79

คณะกรรมการชุดำย่อยแติ่ละคณะ ติรวจส่อบ กลยุที่ธุ์ธุุรกิจ
การส่รรหา  
และกำาหนดำ 
ค่าติอบแที่น

1)	บทั่บาทั่	หุ้น้าทั่่�	และความูริ่บผู้ิดำชุอบข้องคณะกริริมูการิ 4.00 3.65 3.78

2)	โคริงสริ้าง	และค่ณสมูบ่ติิข้องคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย 3.81 3.74 4.00

3)	การิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	 4.00 3.93 4.00

(คะแนนเตั้็ม = 4.00) ผิลิลิัพีธุ์ 3.94 3.78 3.93

รายบุคคล 2565 2564 2563

1)	โคริงสริ้าง	และค่ณสมูบ่ติิข้องคณะกริริมูการิ 3.79 3.92 3.75

2)	บทั่บาทั่	หุ้น้าทั่่�	และความูริ่บผู้ิดำชุอบข้องคณะกริริมูการิ 3.83 3.93 3.83

3)	การิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิ 3.92 3.92 3.83

(คะแนนเตั้็ม = 4.00) ผิลิลิัพีธุ์ 3.85 3.92 3.80
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6.6 ค่าตั้อบแทนกรรมการ

คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นจะพ่จาริณาค�าติอบแทั่น	และโบน่สข้องกริริมูการิเป็นปริะจำาทั่่กปี	และเสนอติ�อ	
คณะกริริมูการิซึ�งคณะกริริมูการิฯ	ไดำ้กำาหุ้นดำริะดำ่บค�าติอบแทั่น	และโบน่สทั่่�เหุ้มูาะสมู	โดำยพ่จาริณา	และจ่ดำสริริ	ดำ่งน่�

•	 กริริมูการิผูู้้ทั่ริงค่ณว่ฒิ	และมู่ปริะสบการิณ์	
•	 จำาเป็นติ้องใชุ้เวลาในการิปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�	และการิปฏิิบ่ติิงาน
•	 แสดำงความูร่ิบผิู้ดำชุอบในคณะกริริมูการิ	และในคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อยแติ�ละคณะ	ความูเส่�ยงท่ั่�เก่�ยวข้้องก่บบทั่บาทั่	และ

หุ้น้าทั่่�ในการิปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�ในฐานะปริะธาน	หุ้ริ่อกริริมูการิ
•	 เทั่่ยบไดำ้ก่บริะดำ่บการิปฏิิบ่ติิในธ่ริกิจทั่่�มู่ข้นาดำใกล้เค่ยงก่น

ในการิปริะชุ่มูสามู่ญผูู้้ถืือหุ้่้นปริะจำาปี	ผูู้้ถืือหุ้่้นข้องบริิษั่ทั่ไดำ้อน่มู่ติิวงเงินสูงส่ดำสำาหุ้ริ่บค�าติอบแทั่น	และโบน่สทั่่�งหุ้มูดำสำาหุ้ริ่บ	
คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่

ค�าติอบแทั่นกริริมูการิในปี	2565	ค�าติอบแทั่นริวมูข้องกริริมูการิอิสริะ	กริริมูการิท่ั่�ไมู�เป็นผูู้้บริหิุ้าริ	และกริริมูการิบริิหุ้าริ	ริวมูทั่่�งสิ�น		
12	คน	จำานวน	13,165,000	บาทั่	ปริะกอบดำว้ยค�าติอบแทั่น	และโบนส่ปริะจำาปี	มูติดิำง่กล�าวได้ำริบ่อนมู่ต่ิจิากท่ั่�ปริะชุมู่สามูญ่ผูู้้ถืือหุ้่น้	
เมูื�อว่นทั่่�	7	เมูษัายน	2565
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7. ข้้อมููลเก่�ยวกับั ผูู้้บัริหารระด้ับัสูง และพันักงาน

7.1 โครงส่ร้างองค์กรของบริษััที่

แผู้นผู้่งองค์กริสำาหุ้ริ่บปีสิ�นส่ดำว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	จากคณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่	คณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	ผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง		
ปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	สายงานบริิหุ้าริ	สายงานปฏิิบ่ติิงานสายงานบ่ญชุ่และการิเงิน		
สายงานพาณิชุย	์หุ้ร่ิอผูู้บ้ริิหุ้าริริะดำบ่สูง	4	อน่ดำบ่แริกริองจากปริะธานเจ้าหุ้น้าท่ั่�บริิหุ้าริ	สายงานท่ั่�เก่�ยวข้อ้งก่บการิกำาก่บดำแูลกิจการิ		
ฝ่่ายติริวจสอบภายใน	และเลข้าน่การิบริิษั่ทั่	ดำ่งน่�
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ณ	วน่ทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	คณะผูู้บ้ริิหุ้าริข้องบริษิัท่ั่ฯ	ซึ�งเปน็ผูู้บ้ริิหุ้าริริะดำบ่สงู	4	คนแริกริองจากปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริหิุ้าริ	และ
ผูู้้บริิหุ้าริฝ่่ายบ่ญชุ่และการิเงิน	ปริะกอบดำ้วยบ่คคลดำ่งติ�อไปน่�

1)	นายธริณ์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 	 ปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ
2)	นางอมูลริ่ติน์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	สายงานบริิหุ้าริ
3)	นายชุ่ยว่ฒน์	จิติติิค่ณ		 	 ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	สายงานปฏิิบ่ติิงาน
4)	นางสาวจิริส่ดำา	สำาเภาทั่อง	 	 ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	สายงานบ่ญชุ่และการิเงิน
5)	นายลินเซ�	จอน	เวน	บริาวน์	 	 ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	สายงานพาณิชุย์

ริายละเอ่ยดำปริะว่ติิผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูงแติ�ละทั่�านจะเปิดำเผู้ยไว้ในเอกสาริแนบ	2	ข้องริายงานปริะจำาปี

เมูื�อว่นทั่่�	17	มูกริาคมู	2565	บริษิัท่ั่ฯ	ไดำแ้ติ�งต่ิ�ง	นางสาวจนิตินา	ภาค่กจิ	เปน็ผูู้ค้วบค่มูดำแูลการิทั่ำาบญ่ชุ	่เปน็ผูู้ป้ริะกอบวชิุาชุพ่ทั่่�ไดำ้
ริบ่การิริบ่ริอง	ตั้ามป็ระกาศกรมพัีฒนาธุุรกิจการค้าท่ีเก่ีย่วข้องกับคุณสมบัตั้ ิแลิะข้อกำาห้นดของผ้่ิควบคุมดแ่ลิการทำาบัญ่ชี 
พี.ศ. 2557 และได้ำริบ่การิฝึ่กอบริมูการิพฒ่นาวิชุาชุพ่อย�างติ�อเนื�องท่ั่�จำาเป็นติามูท่ั่�กำาหุ้นดำในตั้ลิาดห้ลัิกทรัพีย์่แห้ง่ป็ระเทศไทย่	

7.2 ค่าติอบแที่นผู้บริหารระดำับสู่ง และพนักงาน

คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นพ่จาริณางบปริะมูาณปริะจำาปสีำาหุ้ริบ่เงนิเดำอืน	โบนส่	และความูดำค่วามูชุอบจาก
หุ้นา้ท่ั่�ความูร่ิบผู้ดิำชุอบ	เปา้หุ้มูาย	ผู้ลการิดำำาเนนิงาน	และผู้ลการิดำำาเนนิงานทั่างการิเงนิข้องบริษ่ิัทั่	และเทั่ย่บเค่ยงก่บบริษ่ิัทั่ท่ั่�มูข่้นาดำ
ใกลเ้คย่งก่น	สำาหุ้ริบ่ปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริหิุ้าริ	ผูู้บ้ริหิุ้าริริะด่ำบสงู	และพนก่งาน	เสนอติ�อคณะกริริมูการิบริิษัท่ั่เพ่�อพ่จาริณาอนมู่ติ่ิ

ในข้ณะทั่่�งบปริะมูาณโบนส่ถูืกสร้ิางข้้�นเพ่�อผู้ลก่ดำน่ใหุ้้เกิดำผู้ลสำาเร็ิจท่ั่�ดำข่้องการิดำำาเนินธร่ิกิจ	และบริริลว่่ติถ่ืปริะสงค์หุ้ลก่ข้องบริษ่ิัทั่		
ริวมูถืงึการิเงนิ	ริะดำบ่การิใหุ้้บริกิาริจด่ำส�ง	สิ�งแวดำล้อมู	การิริบ่มืูอการิเปล่�ยนแปลงสภาพภูมูอิากาศ	การิจด่ำการิด้ำานความูปลอดำภ่ย		
เพ่�อกริะติ่้นใหุ้้ผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	และพน่กงาน	ปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�ติามูกลย่ทั่ธ์ทั่างธ่ริกิจใหุ้้บริริล่เป้าหุ้มูาย	และเติิบโติในริะยะยาว	

โคริงสร้ิางเงินเดำอืนสะท้ั่อนใหุ้้เหุ้น็ถืงึข้อบเข้ติข้องงาน	และหุ้น้าทั่่�	ความูสามูาริถื	ทั่ก่ษัะ	ปริะสบการิณ์	และการิเพ่�มูข้้�นใดำ	ๆ	สะทั่อ้น
ใหุ้้เหุ้็นถืึงค่ณสมูบ่ติิติามูผู้ลงาน	เชุ�นเดำ่ยวก่บความูเคลื�อนไหุ้วข้องติลาดำ

ปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	ผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	และค�าติอบแทั่นพน่กงานอื�น	ๆ	ในปี	2565	

ล้านบาที่ 2565 2564 2563

ปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	และผูู้บ้ริิหุ้าริริะดำบ่สูง 28.45 28.25 22.74

พน่กงานอื�น	ๆ	 351.39 332.70 306.88

7.3 ข้อมูลเก่�ยวกับพนักงาน

ความหลากหลายที่างเพศ 2565 2564 2563

ชุาย 36% 35% 33%

หุ้ญิง 64% 65% 67%
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ความหลากหลายของอายุ 2565 2564 2563

อาย่ติำ�ากว�า	30	ปี 21% 22% 23%

อาย่ริะหุ้ว�าง	30-50	ปี 67% 68% 69%

อาย่มูากกว�า	50	ปี 13% 10% 7%

7.4 ผลประโยชน์ของพนักงาน

บริิษ่ัทั่ได้ำจด่ำต่ิ�ง	และจดำทั่ะเบย่นกองทั่น่สำาริองเล่�ยงชุพ่แก�พนก่งานข้องบริิษ่ัทั่	เพ่�อสนบ่สนน่ใหุ้้พนก่งานมูเ่งินออมูไว้ใชุ้เป็นสว่สดิำการิ
หุ้ล่งเกษั่ยณอาย่	ทั่่พพลภาพ	เส่ยชุ่วิติ	หุ้ริ่อสิ�นส่ดำการิเป็นสมูาชุิกหุ้ล่งจากพ้นกำาหุ้นดำริะยะเวลาการิทั่ำางาน	ทั่่�งน่�	จะเป็นไป	
โดำยความูสมู่คริใจข้องพน่กงานว�าจะเข้้าริ�วมูโคริงการิกองทั่่นสำาริองเล่�ยงชุ่พ	หุ้ริ่อไมู�

กองทีุ่นส่ำารองเล่้ยงช่พ 2565 2564 2563

จำานวนพน่กงานทั่่�เข้้าริ�วมูกองทั่่นสำาริองเล่�ยงชุ่พ	(%)	 67% 63% 73%

นอกจากน่�	บริิษัท่ั่ย่งมูส่วส่ดำกิาริดำา้นการิริก่ษัาพยาบาลแก�พนก่งานปริะจำาดำว้ยการิปริะก่นสข่้ภาพกล่�มู	ความูค้่มูคริองปริะก่น
อ่บ่ติิเหุ้ติ่กล่�มู	และการิติริวจส่ข้ภาพปริะจำาปี	ริวมูถืึงพน่กงานจ้างงานภายนอก

ส่ายดำ่วนส่ำาหรับพนักงาน

บริษิัท่ั่ฯ	ไดำจ้ด่ำต่ิ�งชุ�องทั่างสายดำ�วนผู้�านแอปพลเิคชุน่	LINE	เพ่�อใหุ้พ้นก่งาน	หุ้ริอ่พนก่งานจา้งงานภายนอกสามูาริถืแจง้ปญัหุ้า	
ข้้อเสนอแนะ	หุ้ร่ิอพบเห็ุ้นการิละเมิูดำแก�ฝ่่ายงานทั่ร่ิพยากริบ่ลคล	เพ่�อดำำาเนินการิติริวจสอบ	และริายงานข้้อเสนอแนะไปย่ง	
ผูู้้บริิหุ้าริไดำ้ทั่่นทั่�วงทั่่

7.5 ข้อพิพาที่แรงงาน 

ปริะเดำ็นข้้อพ่พาทั่แริงงาน	2	คดำ่อยู�ในกริะบวนการิพ่จาริณาทั่่�ศาลแริงงานติ่�งแติ�เดำือนก่นยายน	2563	ซึ�งไมู�มู่ผู้ลกริะทั่บอย�างมู่
นย่สำาค่ญติ�อทั่ริพ่ยส์นิ	หุ้ริอ่การิดำำาเนนิธร่ิกิจข้องบริิษัท่ั่	ในเดำอืนก่นยายน	2565	ศาลแริงงานคำาพ่พากษัาว�าบริษิัท่ั่ไมู�มูค่วามูผู้ดิำ		
และยกฟั้องทั่่�งสองคดำ่	ในเดำือนติ่ลาคมู	2565	ศาลแริงงานไดำ้ออกหุ้น่งสือริ่บริองว�าคดำ่ทั่่�งสองย่ติิลง

7.6 ข้อมูลส่ำาคัญ่อื�น ๆ 

7.6.1 ผู้รับผิดำชอบในการส่นับส่นุนการกำากับดำูแลกิจการ 

ความรับผิิดชอบส่งสุดด้านบัญ่ชีแลิะการเงิน (ป็ระธุานเจ้าห้น้าที่ฝ่าย่การเงิน) 
ชุื�อ:	นางสาวจิริส่ดำา	สำาเภาทั่อง
ติำาแหุ้น�งงาน:	ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	สายงานบ่ญชุ่และการิเงิน
ริายละเอ่ยดำค่ณสมูบ่ติิการิปฏิิบ่ติิติามูข้้อกำาหุ้นดำข้องติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	ติามูเอกสาริแนบ	2

ผิ่้ควบคุมการทำาบัญ่ชี
ชุื�อ:	นางสาวจินตินา	ภาค่กิจ
ติำาแหุ้น�งงาน:	ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายบ่ญชุ่
ริายละเอ่ยดำค่ณสมูบ่ติิการิปฏิิบ่ติิติามูข้้อกำาหุ้นดำข้องติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	ติามูเอกสาริแนบ	2
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งานกำากับด่แลิการป็ฏิิบัตั้ิงานของบริษััท
ชุื�อ:	นางอมูลริ่ติน์	ปริะจ่กษั์ธริริมู
ติำาแหุ้น�งงาน:	ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	สายงานบริิหุ้าริ
ริายละเอ่ยดำค่ณสมูบ่ติิติามูเอกสาริแนบ	1

ห้ัวห้น้างานตั้รวจสอบภาย่ใน
ชุื�อ:	นางสาวน่ชุจริินทั่ริ์	บ่ญเสริิมูส่ข้
ติำาแหุ้น�งงาน:	ผูู้้จ่ดำการิสำาน่กติริวจสอบภายใน
ริายละเอ่ยดำค่ณสมูบ่ติิติามูเอกสาริแนบ	2

เลิขานุการบริษััท แลิะข้อม่ลิการตั้ิดตั้่อ
ชุื�อ:	นางอมูลริ่ติน์	ปริะจ่กษั์ธริริมู
ติำาแหุ้น�งงาน:	ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	สายงานบริิหุ้าริ
ริายละเอ่ยดำค่ณสมูบ่ติิติามูเอกสาริแนบ	1
เบอริ์โทั่ริศ่พทั่์:	02	194	1445	ถืึง	50
อ่เมูล์:	companysecretary@thaiopticalgroup.com

7.6.2 ผู้รับผิดำชอบงานนักลงทีุ่นส่ัมพันธุ์

นักลิงทุนสัมพีันธุ์ แลิะข้อม่ลิการตั้ิดตั้่อ
ชุื�อ:	นางสาวจิริาวริริณ	นามูนาริถื
ติำาแหุ้น�งงาน:	น่กลงทั่่นส่มูพ่นธ์
ริายละเอ่ยดำค่ณสมูบ่ติิติามูเอกสาริแนบ	2
โทั่ริศ่พทั่์:	063	903	0780
อ่เมูล์:	ir@thaiopticalgroup.com

7.6.3 ผู้ส่อบบัญ่ช่รับอนุญ่าติ

บริษััท สำานักงาน อีวาย่ จำากัด
ชุ่�น	33	อาคาริ	เลค	ริ่ชุดำา	ออฟัฟัิศ	คอมูเพล็กซ์
193/136-137	ถืนนริ่ชุดำาภิเษัก	แข้วงคลองเติย	เข้ติคลองเติย	กริ่งเทั่พฯ	10110	ปริะเทั่ศไทั่ย
โทั่ริศ่พทั่์:	+66	(0)	2	264	9090	โทั่ริสาริ:	+66	(0)	2	264	0789	ถืึง	90	
อ่เมูล:	ey.thailand@th.ey.com	

นางสริินดำา	หุ้ิริ่ญปริะเสริิฐว่ฒิ		 ผูู้้สอบบ่ญชุ่ริ่บอน่ญาติ	เลข้ทั่่�:	4799	และ
นางสาวกมูลทั่ิพย์	เลิศวิทั่ย์วริเทั่พ	 ผูู้้สอบบ่ญชุ่ริ่บอน่ญาติ	เลข้ทั่่�:	4733	และ
นางสาวพ่ชุริวริริณ	คูณะริ่งษั่	 	 ผูู้้สอบบ่ญชุ่ริ่บอน่ญาติ	เลข้ทั่่�:	6650

7.6.4 ค่าติอบแที่นผู้ส่อบบัญ่ช่ปี 2565

ผูู้ส้อบบญ่ชุร่่ิบอนญ่าติริายชุื�อท่ั่�ริะบไ่ว้ในข้อ้	7.6.3	ไมู�มูค่วามูสมู่พน่ธ์	หุ้ริอ่ส�วนได้ำส�วนเสย่ก่บบริิษ่ัทั่ฯ	บริษิัท่ั่ย�อย	กริริมูการิบริษ่ิัทั่		
ผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	ผูู้้ถืือหุ้่้นริายใหุ้ญ�	หุ้ริ่อบ่คคลทั่่�เก่�ยวข้้องใดำ	ๆ	ก่บบ่คคลดำ่งกล�าวแติ�อย�างใดำ	โดำยใหุ้้ทั่�านใดำ	ทั่�านหุ้นึ�งเป็นผูู้้ทั่ำา	
การิติริวจสอบ	และแสดำงความูเหุ้็นติ�องบการิเงินข้องบริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อยในปริะเทั่ศไทั่ย	ริวมู	2	บริิษั่ทั่	ในปี	2565	ทั่่�ปริะชุ่มู
สามู่ญผูู้้ถืือหุ้่้นมู่มูติิอน่มู่ติิค�าติอบแทั่นผูู้้สอบบ่ญชุ่ริวมู	2,300,000	บาทั่

7.6.5 ค่าบริการอื�น ๆ ที่่�นอกเหนือจากงานส่อบบัญ่ช่ ในปี 2565 

ไมู�มู่
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

6. รายงานการกำากับัดู้แลองค่์กร

รายงานค่ณะกรรมูการบัริษััทั่

คณะกริริมูการิบริษิัท่ั่มูค่วามูมู่�งมู่�นในการิกำาก่บดำแูลกจิการิทั่่�ดำ	่เพ่�อส�งเสริมิูผู้ลปริะโยชุนร์ิะยะยาวข้องบริษิัท่ั่	และผูู้ถื้ือหุ้่น้	ในปท่ีั่�	
ผู้�านมูาเริาไดำ้เข้้าริ�วมูโคริงการิปริะเมูินสถืาบ่นติ�าง	ๆ	ทั่่�จ่ดำทั่ำาโดำยองค์กริทั่่�ทั่ำางานริ�วมูก่บติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	เชุ�น		
แบบสำาริวจ	AGM	Checklist	โดำยสมูาคมูส�งเสริิมูผูู้้ลงท่ั่นไทั่ย	ริายงานการิกำาก่บดำูแลกิจการิทั่่�ดำ่	โดำยสมูาคมูส�งเสริิมูสถืาบ่น	
กริริมูการิบริิษั่ทั่ไทั่ย	(IOD)	และริายชุื�อหุ้่้นย่�งยืนโดำยติลาดำหุ้ล่กทั่ร่ิพย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	เริามู่�งมู่�นทั่่�จะทั่ำาความูเข้้าใจถืึง	
ความูคาดำหุ้ว่งข้องหุ้น�วยงานกำาก่บดำแูลติลาดำทั่น่	มูมู่มูองข้องนก่ลงทั่น่ติ�อการิกำาก่บดำแูลกจิการิ	และESG	ใหุ้ด้ำยิ่�งข้้�นเพ่�อทั่บทั่วน	
และปริ่บปริ่งอย�างสมูำ�าเสมูอ	

ส่าระส่ำาคัญ่ของการกำากับดำูแลกิจการ และโครงส่ร้างคณะกรรมการ

โครงส่ร้างคณะกรรมการ 

•	 ติำาแหุ้น�งปริะธานกริริมูการิ	และติำาแหุ้น�งปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริเป็นคนละบ่คคลก่น	คณะกริริมูการิไดำ้กำาหุ้นดำบทั่บาทั่
หุ้น้าทั่่�	และความูริ่บผู้ิดำชุอบข้องปริะธานกริริมูการิ	และปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริไว้เป็นลายล่กษัณ์อ่กษัริอย�างชุ่ดำเจน

•	 กริริมูการิ	4	ทั่�าน	เป็นกริริมูการิอิสริะทั่่�มู่ค่ณสมูบ่ติิติามูหุ้ล่กเกณฑ์์ข้องสำาน่กงานคณะกริริมูการิกำาก่บหุ้ล่กทั่ร่ิพย์	และ
ติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์	(ก.ล.ติ.)	กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ	6	ทั่�าน	ริวมู	10	ทั่�านจาก	12	ทั่�านเป็นกริริมูการิอิสริะ	และไมู�ไดำ้เป็น
ผูู้้บริิหุ้าริ	ใชุ้ดำ่ลยพ่นิจอย�างเป็นกลาง	และมู่เหุ้ติ่ผู้ล

•	 กริริมูการิท่ั่�ไมู�เป็นผูู้้บริหิุ้าริเป็นผูู้มู้ค่วามูรู้ิ	และปริะสบการิณ์ในอต่ิสาหุ้กริริมูธ่ริกิจท่ั่�บริษิัท่ั่	และบริิษ่ัทั่ย�อยดำำาเนินการิธร่ิกิจอยู�
•	 ปริะธานคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อยแติ�ละคณะเป็นกริริมูการิอิสริะ
•	 คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ทั่่�มู่ความูสามูาริถื	ปริะสบการิณ์ทั่างสายวิชุาชุ่พทั่่�หุ้ลากหุ้ลาย

การกำากับดำูแล

•	 คณะกริริมูการิชุ่ดำย�อยแติ�ละชุ่ดำมู่การิปริะชุ่มูอย�างน้อย	4	คริ่�งในแติ�ละปีงบปริะมูาณ
•	 คณะกริริมูการิบริษิัท่ั่จ่ดำใหุ้มู้ก่าริปริะชุมู่อย�างนอ้ย	6	คริ่�งในแติ�ละปงีบปริะมูาณ	คณะกริริมูการิแติ�ละทั่�านจด่ำสริริเวลาเพ่�อทั่ำา

หุ้นา้ทั่่�ข้องติน	มูส่�วนริ�วมูอย�างมูากก่บบริษ่ิัทั่	โดำยมูติิท่ั่�ปริะชุ่มูคณะกริริมูการิเป็นมูติิดำว้ยคะแนนเส่ยงข้้างมูากข้องกริริมูการิ
•	 คณะกริริมูการิชุ่ดำใหุ้ญ�	คณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	และกริริมูการิริายบ่คคล	ทั่ำาการิปริะเมูินตินเองเป็นปริะจำาทั่่กปี	ทั่บทั่วน

ปริะสิทั่ธิภาพ	และปริะสิทั่ธิผู้ลข้องกริะบวนการิกำาก่บดำูแล
•	 คณะกริริมูการิกำาก่บดำูแลผู้ลการิดำำาเนินงาน	และจ่ดำการิปริะชุ่มูแผู้นริะยะกลางปริะจำาปีก่บฝ่่ายบริิหุ้าริเพ่�อทั่บทั่วนกลย่ทั่ธ์

ทั่างธ่ริกิจ	และการิแข้�งข้่นทั่างการิติลาดำ
•	 ฝ่า่ยจด่ำการิมูหุ่้นา้ท่ั่�ริบ่ผิู้ดำชุอบในการิบรูิณาการิแนวปฏิิบต่ิทิั่่�ดำข่้องการิบริิหุ้าริความูเส่�ยงโดำยริวมู	ริวมูถืงึสิ�งแวดำล้อมู	สง่คมู	

และบริริษัท่ั่ภบิาลในกริะบวนการิปฏิบิติ่ิงานทั่่�เก่�ยวข้อ้ง	ในริะบบการิจด่ำการิค่ณภาพติ�าง	ๆ	และหุ้าริอ่ริ�วมูก่บคณะกริริมูการิ
ชุ่ดำย�อยทั่่�มู่ส�วนในการิกำาก่บดำูแลข้องคณะกริริมูการิอย�างสมูำ�าเสมูอ
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การควบคุมภัายใน

•	 ฝ่่ายติริวจสอบภายในริายงานติริงติ�อคณะกริริมูการิติริวจสอบ
•	 มู่การิปริะชุ่มูทั่บทั่วนภายในปีละ	1	คร่ิ�ง	ริะหุ้ว�างกริริมูการิอิสริะ	และกริริมูการิท่ั่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ	(NED)	โดำยไมู�มู่กริริมูการิ

ทั่่�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ	และฝ่่ายจ่ดำการิเข้้าริ�วมูปริะชุ่มู
•	 มู่การิปริะชุ่มูสอบทั่านภายในปีละ	1	คร่ิ�ง	ริะหุ้ว�างคณะกริริมูการิติริวจสอบ	และผูู้้สอบบ่ญชุ่	ริ่บอน่ญาติท่ั่�เป็นอิสริะ	โดำย

ไมู�มู่ฝ่่ายจ่ดำการิเข้้าริ�วมู
•	 อำานาจดำำาเนินการิจะไดำ้ริ่บการิติริวจสอบความูเพียงพอเป็นริะยะโดำยคณะกริริมูการิติริวจสอบ	ภายใติ้การิกำาก่บดำูแลข้อง

คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่

วัฒนธุรรมองค์กร

•	 พ่นธกิจ	และค�านิยมูข้องบริิษั่ทั่ฯ	เป็นกำาล่งข้่บเคลื�อนพฤติิกริริมูทั่่�ทั่่�ส�งเสริิมูการิเติิบโติในเชุิงบวก	และส�งเสริิมูการิปฎิบ่ติิทั่่�
พึงปริะสงค์ทั่่�งบริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อย

ในปี	2565	คณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่มู่การิปริะชุ่มูทั่่�งหุ้มูดำ	8	คริ่�ง	ซึ�งริวมูการิปริะชุ่มูริะหุ้ว�างกริริมูการิอิสริะ	และกริริมูการิท่ั่�ไมู�เป็น
ผูู้้บริิหุ้าริโดำยไมู�มู่กริริมูการิบริิหุ้าริ	และฝ่่ายจ่ดำการิ	ซึ�งมู่ริายงานการิเข้้าริ�วมูปริะชุ่มูดำ่งน่�

ชื�อ ประเภัที่ของกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ

การประชุม 
ผู้ถืือหุ้นประจำาปี

การประชุมวิส่ามัญ่ 
ผู้ถืือหุ้น

1. ดำริ.สว�าง	ปริะจ่กษั์ธริริมู ปริะธานกริริมูการิบริิษั่ทั่/
กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ

8/8 เข้้าริ�วมู -

2. นายสิงหุ้์	ติ่งทั่่ติสว่สดำิ� กริริมูการิอิสริะ 8/8 เข้้าริ�วมู -

3. นายบริริจง	จิติติ์แจ้ง กริริมูการิอิสริะ 8/8 เข้้าริ�วมู -

4. นายไพริ่ชุ	เมูฆอาภริณ์ กริริมูการิอิสริะ 8/8 เข้้าริ�วมู -

5. ริศ.ดำริ.วิชุา	จิวาล่ย กริริมูการิอิสริะ 8/8 เข้้าริ�วมู -

6. นายสาโริจน์	ปริะจ่กษั์ธริริมู กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ 3/8 ข้าดำ -

7. นายเดำวิดำ	แอนดำริูว์	คริอส กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ 7/8 เข้้าริ�วมู -

8. นายพอล	ไบริอ่น	ฟััสซ่ กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ 5/8 ข้าดำ -

9. นางพริพริริณ	โติ�ะติริะกูล กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ 8/8 เข้้าริ�วมู -

10. นางสาววิจิติ	ทั่วีปริีชุาชุาติิ กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ 6/8 เข้้าริ�วมู -

11. นายธริณ์	ปริะจ่กษั์ธริริมู ปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ/
กริริมูการิบริิหุ้าริ

7/7 เข้้าริ�วมู -

12. นางอมูลริ่ติน์	ปริะจ่กษั์ธริริมู กริริมูการิบริิหุ้าริ 7/7 เข้้าริ�วมู -

กริริมูการิ	10	ทั่�าน	ท่ั่�เข้้าริ�วมูปริะชุ่มูคณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่ปี	2565	มูากกว�าร้ิอยละ	75	มู่กริริมูการิ	2	ทั่�าน	ท่ั่�อาศ่ยอยู�นอก
ปริะเทั่ศไทั่ยทั่�านหุ้นึ�งอาศ่ยอยู�ปริะเทั่ศอง่กฤษั	และอก่ทั่�านอาศ่ยอยู�ปริะเทั่ศออสเติริเลย่	แมูว้�าการิปริะชุมู่คณะกริริมูการิจะดำำาเนนิการิ	
แบบไฮบริดิำทั่่�งดำว้ยตินเอง	และผู้�านสื�ออเิลก็ทั่ริอนิกส์	แติ�กำาหุ้นดำการิอาจไมู�เหุ้มูาะสำาหุ้ริบ่ผูู้เ้ข้า้ริ�วมูปริะชุ่มูในเข้ติเวลาท่ั่�แติกติ�างก่น		
อย�างไริก็ติามู	บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้ส�งวาริะการิปริะชุ่มูพริ้อมูเอกสาริปริะกอบการิปริะชุ่มูใหุ้้แก�กริริมูการิทั่่กทั่�านล�วงหุ้น้า	และเปิดำโอกาส
ใหุ้้กริริมูการิส�งคำาถืามู	และความูเหุ้็นล�วงหุ้น้าก�อนว่นปริะชุ่มู
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ค่าติอบแที่นคณะกรรมการบริษััที่รายบุคคล

ริายละเอ่ยดำค�าติอบแทั่นคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ริายบ่คคล	สามูาริถืดำูไดำ้จากเอกสาริการิปริะชุ่มูสำาค่ญผูู้้ถืือหุ้่้นปริะจำาปี

รายงานของคณะกรรมการติรวจส่อบ

เริียน	ทั่�านผูู้้ถืือหุ้่้น

คณะกริริมูการิติริวจสอบ	ข้องบริิษั่ทั่	ไทั่ยออพติิคอล	กริ่�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	ปริะกอบดำ้วยกริริมูการิอิสริะจำานวน	3	ทั่�าน	ซึ�งมู่
ค่ณสมูบ่ติ	ิและความูเชุ่�ยวชุาญในด้ำานติ�าง	ๆ	โดำยมู	่นางสาวนชุ่จรินิทั่ร์ิ	บญ่เสริมิูส่ข้	ผูู้จ้ด่ำการิติริวจสอบภายในข้องบริษ่ิัทั่ฯ	เป็น
เลข้าน่การิคณะกริริมูการิติริวจสอบ	

ในป	ี2565	คณะกริริมูการิติริวจสอบไดำจ้ด่ำใหุ้้มูก่าริปริะชุ่มูทั่่�งหุ้มูดำ	5	คริ่�ง	โดำยมูก่าริปริะชุ่มูก่บผูู้ส้อบบญ่ชุข่้องบริิษัท่ั่	4	คริ่�ง	และ
มู่ปริะชุ่มูโดำยไมู�มู่ฝ่่ายจ่ดำการิเข้้าริ�วมู	1	คริ่�ง	ซึ�งมู่ริายงานการิริ�วมูปริะชุ่มูริายบ่คคล	ดำ่งน่�:

ชื�อ ประเภัที่ของกรรมการ ติำาแหน่ง จำานวนครั้งที่่�เข้าร่วมประชุม*

นายสิงหุ้์	ติ่งทั่่ติสว่สดำิ� กริริมูการิอิสริะ ปริะธานกริริมูการิติริวจสอบ	 5/5

นายไพริ่ชุ	เมูฆอาภริณ์ กริริมูการิอิสริะ กริริมูการิติริวจสอบ 5/5

ริศ.ดำริ.วิชุา	จิวาล่ย กริริมูการิอิสริะ กริริมูการิติริวจสอบ	 5/5

*	การิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิติริวจสอบ	และการิเข้้าริ�วมูปริะชุ่มูริ�วมูก่บผูู้้สอบบ่ญชุ่ภายนอก	บริิษั่ทั่	สำาน่กงาน	อ่วาย	จำาก่ดำ

มู่การิพ่จาริณาเริ่�องสำาค่ญสริ่ปไดำ้ดำ่งน่�

การสอบทานราย่งานทางการเงิน:	คณะกริริมูการิติริวจสอบริ�วมูก่บริองปริะธานเจ้าหุ้น้าท่ั่�ฝ่า่ยบริหิุ้าริสายงานบญ่ชุแ่ละการิเงนิ		
(CFO)	และผูู้จ้ด่ำการิฝ่า่ยบญ่ชุ	่ผูู้ต้ิริวจสอบภายใน	และผูู้ส้อบบญ่ชุข่้องบริษิัท่ั่	ไดำส้อบทั่านข้อ้มูลูทั่่�สำาค่ญในริายงานทั่างการิเงนิ	
ริายไติริมูาส	และปริะจำาปี	2565	ข้องบริิษ่ัทั่	และบริิษั่ทั่ย�อย	ทั่่�งริายไติริมูาส	และริายปี	คณะกริริมูการิติริวจสอบได้ำสอบทั่าน
ปริะเดำ็นติ�าง	ๆ	เก่�ยวก่บนโยบายการิบญ่ชุ่ทั่่�สำาค่ญ	การิเปล่�ยนแปลงภายในปีทั่่�ผู้�านมูา	ผู้ลกริะทั่บทั่่�อาจเกิดำข้้�นใน	และริายการิ
ทั่่�ไมู�ใชุ�ริายการิปกติิทั่่�มู่น่ยสำาค่ญ	และข้้อส่งเกติจากผูู้้สอบบ่ญชุ่	และผูู้้ติริวจสอบภายใน	คณะกริริมูการิติริวจสอบเหุ้็นว�า	
การิจด่ำทั่ำาริายงานทั่างการิเงนิข้องบริษิัท่ั่	และบริษิัท่ั่ย�อยเปน็ไปติามูมูาติริฐานการิบญ่ชุท่ั่่�ริบ่ริองโดำยทั่่�วไป	มูก่าริเปดิำเผู้ยข้อ้มูลู
ในงบการิเงินอย�างเพียงพอ	และไมู�พบริายการิทั่่�อาจมู่ผู้ลกริะทั่บอย�างมู่น่ยสำาค่ญติ�องบการิเงิน

สอบทานราย่การท่ีเก่ีย่วโย่งกัน:	คณะกริริมูการิติริวจสอบไดำ้สอบทั่านริายการิท่ั่�เก่�ยวโยงก่น	ซึ�งติ้องเป็นไปติามูหุ้ล่กเกณฑ์์	
และข้้อกำาหุ้นดำข้องติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์ฯ	และสำาน่กงาน	ก.ล.ติ.	เริ่�องการิเปิดำเผู้ยข้้อมููลริายการิท่ั่�เก่�ยวโยงก่น	ซึ�งอาจก�อใหุ้้เกิดำ
ความูข้่ดำแย้งทั่างผู้ลปริะโยชุน์	คณะกริริมูการิติริวจสอบเหุ้็นว�าริายการิทั่่�เก่�ยวโยงก่นทั่่กริายการิมู่ความูเป็นธริริมู	และสมูเหุ้ติ่
สมูผู้ลติามูริายการิทั่่�มู่เง่�อนไข้การิคา้ทั่่�วไปโดำยไมู�มูค่วามูข้ด่ำแยง้ทั่างผู้ลปริะโยชุน	์ไมู�มูร่ิายการิทั่่�ผู้ิดำปกติ	ิและการิเปดิำเผู้ยข้อ้มูลู
สาริสนเทั่ศอย�างคริบถื้วนเพียงพอแล้ว

การควบคุมภาย่ใน:	บริิษั่ทั่มู่หุ้น�วยงานติริวจสอบภายในทั่่�ริายงานติ�อคณะกริริมูการิติริวจสอบ	มู่หุ้น้าทั่่�ในการิสอบทั่าน		
และปริะเมูินความูเพียงพอ	ข้องริะบบการิควบค่มูภายใน	และปริะสิทั่ธิผู้ลในการิดำำาเนินงานทั่างธ่ริกิจข้องบริิษั่ทั่อย�างเป็นกลาง	
คณะกริริมูการิติริวจสอบ	ไดำ้อน่มู่ติิแผู้นการิติริวจสอบภายในปริะจำาปี	และติิดำติามูกิจกริริมู	และผู้ลการิดำำาเนินงานข้องหุ้น�วย
งานติริวจสอบภายในข้องบริิษั่ทั่	เพ่�อใหุ้้เป็นไปติามูว่ติถื่ปริะสงค์ข้องแผู้นงาน	
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สอบทานการป็ฏิิบัตั้ิตั้ามกฎห้มาย่:	คณะกริริมูการิติริวจสอบไดำ้สอบทั่าน	และกำาก่บดำูแลบริิษั่ทั่	และบริิษั่ทั่ย�อยในการิดำำาเนิน
ธ่ริกิจใหุ้้เป็นไปติามูพริะริาชุบ่ญญ่ติิหุ้ล่กทั่ริ่พย์	และติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์	ข้้อบ่งค่บข้อง	ก.ล.ติ.	และติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์	และกฎหุ้มูาย
อื�น	ๆ	ทั่่�เก่�ยวข้อ้งก่บธร่ิกิจข้องบริษ่ิัทั่	ไมู�มูข่้อ้บ�งชุ่�ถืงึการิไมู�ปฏิบิติ่ิติามู	และ/	หุ้ริอ่การิปฏิบิติ่ิทั่่�ข้ด่ำ	หุ้ริอ่ไมู�สอดำคลอ้งก่บข้อ้กำาหุ้นดำ
ข้้อบ่งค่บ	และกฎหุ้มูายทั่่�เก่�ยวข้้อง

สอบทานการบริห้ารความเสี่ย่ง:	คณะกริริมูการิติริวจสอบได้ำสอบทั่านการิบริิหุ้าริความูเส่�ยงข้องบริิษ่ัทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อย	
เพ่�อใหุ้้มู่�นใจว�ามู่กริะบวนการิบริิหุ้าริความูเส่�ยงทั่่�เหุ้มูาะสมู	และมู่ปริะสิทั่ธิภาพ	โดำยคณะทั่ำางานบริิหุ้าริความูเส่�ยงปริะกอบดำ้วย	
ปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริหิุ้าริเปน็ปริะธาน	และผูู้บ้ริหิุ้าริในทั่่กหุ้น�วยงาน	มูหุ่้นา้ทั่่�พจ่าริณาโคริงสริา้ง	นโยบาย	และกริอบการิบริหิุ้าริ
ความูเส่�ยง	กริะบวนการิปริะเมูนิความูเส่�ยงไดำด้ำำาเนนิการิอย�างสมูำ�าเสมูอโดำยการิปริะเมูนิสภาพแวดำลอ้มูทั่างธ่ริกจิทั่่�เปล่�ยนแปลงไป	
เพ่�อกำาหุ้นดำมูาติริการิบริิหุ้าริความูเส่�ยงอย�างสมูำ�าเสมูอทั่่�งริะยะส่�น	และริะยะยาว	ความูเส่�ยง	หุ้ริ่อความูเส่�ยงท่ั่�อาจเกิดำข้้�นใหุ้มู�
ติ้องริายงานเป็นริะยะ	ๆ	ติ�อคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อยทั่่�เก่�ยวข้้อง	และคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่

ราย่งานป็ระเด็นที่น่าสงสัย่:	คณะกริริมูการิติริวจสอบมู่หุ้น้าทั่่�ริายงานผู้ลการิติริวจสอบ	หุ้ริ่อข้้อสงส่ยเก่�ยวก่บริายการิ	หุ้ริ่อ
การิกริะทั่ำาทั่่�อาจส�งผู้ลกริะทั่บอย�างมู่น่ยสำาค่ญติ�อฐานะการิเงิน	และผู้ลการิดำำาเนินงานข้องบริิษั่ทั่	ใหุ้้ก่บคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	
โดำยริอบปีทั่่�ผู้�านมูาไมู�มู่เหุ้ติ่การิณ์	หุ้ริ่อสถืานการิณ์ใดำ	ๆ	ทั่่�บ�งชุ่�ว�ามู่เหุ้ติ่การิณ์ดำ่งกล�าวเกิดำข้้�น

การพี่จารณา แลิะเสนอแตั้่งตั้ั�งผิ่้สอบบัญ่ชีป็ระจำาป็ี 2565 ดังนี�	

ในปี	2565	คณะกริริมูการิติริวจสอบไดำค่้ดำเลอืกผูู้ส้อบบ่ญชุโ่ดำยพ่จาริณาจากความูเปน็อสิริะ	ความูริู	้ความูสามูาริถื	ปริะสบการิณ์	
และผู้ลการิปฏิบิ่ติิงาน	ริวมูถืึงค�าติอบแทั่นในการิสอบบ่ญชุ่ข้องบริิษั่ทั่	และบริิษั่ทั่ย�อย	และนำาเสนอติ�อคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่เพ่�อ
พ่จาริณาอน่มู่ติิ	และข้ออน่มู่ติิติ�อการิปริะชุ่มูสามู่ญผูู้้ถืือหุ้่้นปริะจำาปี	2565	ท่ั่�ปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้นมู่มูติิอน่มู่ติิใหุ้้แติ�งต่ิ�งผูู้้สอบบ่ญชุ่
ริ่บอน่ญาติจากบริษััท สำานักงาน อีวาย่ จำากัด	เป็นผูู้้สอบบ่ญชุ่ริ่บอน่ญาติอิสริะข้องบริิษั่ทั่	และบริิษั่ทั่ย�อยในปริะเทั่ศไทั่ย		
ริายละเอ่ยดำผูู้้ริ่บผู้ิดำชุอบริายงานในข้้อมููลอื�น	ๆ	ทั่่�สำาค่ญข้องริายงานปริะจำาปีน่�

โดำยสริป่	สำาหุ้ริบ่ป	ี2565	คณะกริริมูการิติริวจสอบไดำป้ฏิบิติ่ิหุ้นา้ทั่่�ติามูทั่่�ริะบไ่ว้ในกฎบต่ิริคณะกริริมูการิติริวจสอบ	โดำยปริะเมิูน
การิดำำาเนินงานข้องบริิษั่ทั่	และบริิษั่ทั่ย�อยใหุ้้มู่ความูเป็นอิสริะเพียงพอ	คณะกริริมูการิมู่ความูเหุ้็นว�าบริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อยมู่	
ความูน�าเชุื�อถืือ	และได้ำริายงานทั่างการิเงินในสาริะสำาค่ญอย�างถูืกต้ิอง	เชุื�อถืือได้ำโดำยจด่ำทั่ำาข้้�นติามูมูาติริฐานการิบญ่ชุท่่ั่�ริบ่ริองทั่่�วไป	
พบว�ามูก่าริเปดิำเผู้ยข้้อมูลูอย�างเพยีงพอ	ในการิเข้้าทั่ำาริายการิทั่่�เก่�ยวโยงก่น	หุ้ริอ่ริายการิทั่่�อาจมู่ความูข้ด่ำแยง้ทั่างผู้ลปริะโยชุน์	
บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้ปฏิิบ่ติิติามูกฎหุ้มูาย	และข้้อกำาหุ้นดำข้องติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์ฯ	และสำาน่กงาน	ก.ล.ติ.	ติลอดำจนกฎหุ้มูาย	ริะเบ่ยบ	และ	
ข้้อบ่งค่บทั่่�เก่�ยวข้้องก่บการิดำำาเนินธ่ริกิจอย�างเคริ�งคร่ิดำ	นอกจากน่�	บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อยย่งไดำ้แสดำงใหุ้้เหุ้็นถืึงการิบริิหุ้าริ	
ความูเส่�ยงทั่่�เพียงพอ	และมู่การิกำาก่บดำูแลกิจการิทั่่�ดำ่ในองค์กริ	มู่ผูู้้สอบบ่ญชุ่ทั่่�มู่ความูเป็นอิสริะ	และมู่ค่ณสมูบ่ติิเหุ้มูาะสมู	และ	
ผูู้ต้ิริวจสอบภายในได้ำติิดำติามู	สอบทั่าน	และดูำแลใหุ้้มูร่ิะบบการิติริวจสอบ	และการิควบคมู่ภายในอย�างเหุ้มูาะสมู	และมูป่ริะสิทั่ธภิาพ

	(นายสิงหุ้์	ติ่งทั่่ติสว่สดำิ�)	
ปริะธานคณะกริริมูการิติริวจสอบ

15	ก่มูภาพ่นธ์	2566
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

รายงานของคณะกรรมการกลยุที่ธุ์ธุุรกิจ

เริียน	ทั่�านผูู้้ถืือหุ้่้น

คณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ	ข้องบริิษ่ัทั่	ไทั่ยออพติิคอล	กริ่�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	ปริะกอบด้ำวยกริริมูการิจำานวน	5	ทั่�านท่ั่�มู่	
ความูเชุ่�ยวชุาญดำ้านธ่ริกิจในอ่ติสาหุ้กริริมูน่�	โดำยมู่	นายบ่ญชุา	ยงฤทั่ธิก่ล	ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายโริงงาน	TOC	เป็นเลข้าน่การิ	
คณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ	

ในป	ีพ.ศ.	2565	คณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจได้ำจ่ดำใหุ้มู้ก่าริปริะชุ่มูทั่่�งหุ้มูดำ	5	คริ่�ง	ซึ�งมูร่ิายงานการิริ�วมูปริะชุ่มูริายบค่คล	ดำง่น่�:

ชื�อ ประเภัที่ของกรรมการ ติำาแหน่ง จำานวนครั้งที่่�เข้าร่วมประชุม

นายบริริจง	จิติติ์แจ้ง กริริมูการิอิสริะ ปริะธานคณะกริริมูการิ
กลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ

5/5

นายเดำวิดำ	แอนดำริูว์	คริอส กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ กริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ 5/5

นายพอล	ไบริอ่น	ฟััสซ่ กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ กริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ 5/5

นายธริณ์	ปริะจ่กษั์ธริริมู กริริมูการิบริิหุ้าริ กริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ 5/5

นายสาโริจน์	ปริะจ่กษั์ธริริมู กริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ กริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ 3/5

มู่การิพ่จาริณาเริ่�องสำาค่ญสริ่ปไดำ้ดำ่งน่�

การด่แลิพัีฒนากลิยุ่ทธ์ุของบริษััท:	คณะกริริมูการิทั่ำางานริ�วมูก่บปริะธานเจ้าหุ้น้าท่ั่�บริิหุ้าริ	และผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	เพ่�อกำาก่บ
ดำแูลการิพฒ่นาแผู้นกลย่ทั่ธข์้องบริิษัท่ั่	และใหุ้แ้นวทั่างสำาหุ้ริบ่กริะบวนการิวางแผู้นเชุงิกลย่ทั่ธ	์เพ่�อใหุ้้แน�ใจว�าแผู้นการิดำำาเนนิงาน	
เชุิงกลย่ทั่ธ์ไดำ้ริ่บการิพ่ฒนา	ยึดำถืือ	และนำาไปใชุ้ในองค์กริ

ตั้ดิตั้าม แลิะทบทวนผิลิการดำาเนินงานเชงิกลิย่ทุธุ:์ คณะกริริมูการิติิดำติามู	และทั่บทั่วนความูคืบหุ้น้าข้องบริษ่ิัทั่ติามูเปา้หุ้มูาย
เชุงิกลยท่ั่ธ	์และใหุ้ข้้อ้เสนอแนะเก่�ยวกบ่การิข้าย	การิติลาดำ	ชุ�องทั่างการิจด่ำจำาหุ้น�าย	การิผู้ลติิและการิจด่ำการิหุ้�วงโซ�อป่ทั่าน	และ
การิวางแผู้นทั่ริ่พยากริ

ทบทวนการตั้ัดสินใจลิงทุน แลิะการจำาห้น่าย่กิจการ แลิะสินทรัพีย์่: คณะกริริมูการิทั่ำางานริ�วมูก่บปริะธานเจ้าหุ้น้าท่ั่�บริิหุ้าริ	
และคณะผูู้้บริหิุ้าริ	เพ่�อดูำแลการิทั่บทั่วน	และเสนอแนะติ�อคณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่เก่�ยวก่บการิต่ิดำสินใจเชุงิกลยท่ั่ธ์ทั่่�สำาคญ่เก่�ยวกบ่	
สายธ่ริกิจ	หุ้ริ่อผู้ลิติภ่ณฑ์์ใหุ้มู�	และการิลงทั่่นทั่่�เก่�ยวข้้องติลอดำจนการิจำาหุ้น�ายธ่ริกิจ	และสินทั่ริ่พย์

ทบทวนความเสีย่่ง แลิะโอกาสของกลิย่ทุธ์ุ: คณะกริริมูการิทั่บทั่วนความูเส่�ยง	และโอกาสเชุงิกลย่ทั่ธต์ิามูกริะบวนการิปริะเมูนิ
ความูเส่�ยงเชุงิกลย่ทั่ธ	์และกริะบวนการิอื�น	ๆ	ข้องบริษิัท่ั่	และวเิคริาะหุ้ผ์ู้ลกริะทั่บข้องการิเปล่�ยนแปลงดำา้นการิแข้�งข้น่	นวต่ิกริริมู	
เทั่คโนโลย่	การิปกคริอง	กฎหุ้มูาย	และภาวะเศริษัฐกิจโลก

โดำยสร่ิปในปี	2565	คณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจไดำ้ปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�ติามูกฎบ่ติริข้องคณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ	ในการิปฏิิบ่ติิ
ติามูความูร่ิบผู้ดิำชุอบในการิกำาก่บดำแูลทั่่�เก่�ยวข้อ้งก่บกลย่ทั่ธร์ิะยะยาวสำาหุ้ริบ่บริษิัท่ั่	ความูเส่�ยง	และโอกาสทั่่�เก่�ยวข้อ้งก่บกลยท่ั่ธ์
ดำ่งกล�าว	และการิติ่ดำสินใจเชุิงกลย่ทั่ธ์ทั่่�สำาค่ญ	และริายงานการิปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�ดำ่งกล�าวติ�อคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่อย�างสมูำ�าเสมูอ

	(นายบริริจง	จิติติ์แจ้ง)	
ปริะธานคณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ
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รายงานของคณะกรรมการส่รรหา และกำาหนดำค่าติอบแที่น

เริียน	ทั่�านผูู้้ถืือหุ้่้น 

คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น	ข้องบริิษั่ทั่	ไทั่ยออพติิคอล	กริ่�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	ปริะกอบดำ้วยกริริมูการิอิสริะ		
3	ทั่�าน	ซึ�งมูค่่ณสมูบ่ติ	ิและความูเชุ่�ยวชุาญในดำา้นติ�าง	ๆ	โดำยมู	่นางสาวศริิพิริ	ผู้ลอวยพริ	ผูู้จ้ด่ำการิทั่ริพ่ยากริบค่คล	เปน็	เลข้านก่าริ
คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น

ในป	ี2565	คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นไดำจ้ด่ำใหุ้้มูก่าริปริะชุ่มูทั่่�งหุ้มูดำ	4	คริ่�ง	โดำยมูร่ิายงานการิเข้า้ริ�วมูปริะชุ่มู
ริายบ่คคลดำ่งน่�

ชื�อ ประเภัที่ของกรรมการ ติำาแหน่ง จำานวนครั้งที่่�เข้าร่วมประชุม

นายไพริ่ชุ	เมูฆอาภริณ์ กริริมูการิอิสริะ ปริะธานกริริมูการิสริริหุ้า	และ
กำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น

4/4

นายบริริจง	จิติติ์แจ้ง กริริมูการิอิสริะ กริริมูการิสริริหุ้า	และ	
กำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น

4/4

ริศ.ดำริ.วิชุา	จิวาล่ย กริริมูการิอิสริะ กริริมูการิสริริหุ้า	และ	
กำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น

4/4

มู่การิพ่จาริณาเริ่�องสำาค่ญสริ่ปไดำ้ดำ่งน่�

การแตั้่งตั้ั�งกรรมการซีึ่งพี้นจากตั้ำาแห้น่งตั้ามวาระ แลิะตั้ำาแห้น่งที่ว่างลิง

คณะกริริมูการิเสนอชุื�อ	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น	จะปริะเมูินปริะสิทั่ธิผู้ลข้องกริริมูการิชุ่ดำปัจจุบ่นแติ�ละทั่�านเป็นปริะจำาทั่่กปี	และ
พจ่าริณากล่�นกริองค่ณสมูบติ่ิในการิเสนอชุื�อบค่คลเพ่�อเข้า้ริบ่การิเลือกต่ิ�งใหุ้มู�	หุ้ร่ิอการิเลือกต่ิ�งกริริมูการิท่ั่�คริบกำาหุ้นดำติามู
วาริะการิดำำาริงติำาแหุ้น�ง	คณะกริริมูการิเข้้าใจถืึงความูสำาค่ญข้องปริะสิทั่ธิภาพกริริมูการิ	และมู่�งมู่�นริ่กษัาสมูดำ่ลทั่่�เหุ้มูาะสมูข้อง
ความูหุ้ลากหุ้ลาย	ปริะสบการิณ์ทั่างวิชุาชุ่พ	ทั่่กษัะคณะกริริมูการิ	ในแติ�ละปีคณะกริริมูการิพ่จาริณาผู้ลการิปฏิิบ่ติิงานข้อง
กริริมูการิแติ�ละทั่�าน	การิมู่ส�วนริ�วมูข้องคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	โดำยพ่จาริณาปริะสบการิณ์	ทั่่กษัะข้องกริริมูการิท่ั่�สน่บสน่น
บริิษั่ทั่	และคณะกริริมูการิในธ่ริกิจปัจจุบ่น	และอนาคติอย�างไริ

สำาหุ้ริ่บกริริมูการิพ้นจากติำาแหุ้น�ง	1	ติำาแหุ้น�ง	เนื�องจากเหุ้ติ่อื�นนอกเหุ้นือจากวาริะการิดำำาริงติำาแหุ้น�งติามูปริะกาศข้องบริิษั่ทั่ฯ	
ติ�อติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์ฯ	เมูื�อว่นทั่่�	9	พฤศจิกายน	2565	คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ฯ	อยู�ริะหุ้ว�างการิพ่จาริณา	และเสนอแนะผูู้้สมู่คริทั่่�
เหุ้มูาะสมู	เสนอชุื�อติ�อคณะกริริมูการิบริษ่ิัทั่เพ่�อพจ่าริณาอนมู่ติ่ิการิแติ�งต่ิ�ง	กริริมูการิแทั่นวาริะทั่่�เหุ้ลืออยู�ติามูข้อ้บง่ค่บข้องบริษ่ิัทั่

การพี่จารณา ค่าตั้อบแทน ป็ระธุานเจ้าห้น้าที่บริห้าร ผิ่้บริห้ารระดับส่ง แลิะพีนักงาน

คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นพ่จาริณางกล่�นกริองงบปริะมูาณค�าติอบแทั่นปริะจำาปี	ใหุ้้ก่บปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�
บริิหุ้าริ	ผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	และพน่กงาน	โคริงสริ้างค�าติอบแทั่น	โคริงการิสว่สดำิการิ	และดำูแลการิบริิหุ้าริทั่ร่ิพยากริบ่คคล		
คณะกริริมูการิมู่ทั่บทั่วนการิดำำาเนินการิทั่่�จำาเป็นเพ่�อใหุ้้แน�ใจว�าสอดำคล้องก่บค�าแริงข้่�นติำ�า	ฉบ่บปร่ิบปร่ิงซึ�งมู่ผู้ลต่ิ�งแติ�	
ว่นทั่่�	1	ติ่ลาคมู	2565	ติามูปริะกาศข้องกริะทั่ริวงแริงงาน
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

การพี่จารณาค่าตั้อบแทนป็ระจำาป็ี ของคณะกรรมการ แลิะคณะกรรมการชุดย่่อย่

คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นพ่จาริณา	และเสนอติ�อคณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่	เก่�ยวก่บค�าติอบแทั่นปริะจำาปีข้อง
คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	และคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	โดำยพ่จาริณาปริะกอบก่บผู้ลการิดำำาเนินงานติลอดำทั่่�งปี	และเป้าหุ้มูายข้อง
บริิษั่ทั่	เพ่�อจูงใจใหุ้้บริริล่ผู้ลติามูทั่่�คาดำหุ้ว่ง	

การเฝ้าระวังมาตั้รการควบคุม แลิะป็้องกันการแพีร่ระบาดโรคตั้ิดเชื�อไวรัสโควิด-19

คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นไดำ้ติิดำติามูริายงานข้องมูาติริการิควบค่มู	และป้องก่นการิแพริ�ริะบาดำโริคติิดำเชุื�อ
ไวริส่โควดิำ-19	สายพน่ธ่์เดำลติา้	และใหุ้้คำาแนะนำาทั่่�จำาเปน็เพ่�อปอ้งกน่การิแพริ�ริะบาดำ	การิติดิำเชุื�อกล่�มูกอ้นริะหุ้ว�างพน่กงาน	และ
คนทั่ำางานอื�น	ๆ	

การทบทวนกฎบัตั้รคณะกรรมการสรรห้า แลิะกำาห้นดค่าตั้อบแทน

คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นไดำ้พ่จาริณาความูเหุ้มูาะสมู	และการิเปล่�ยนแปลงทั่่�จำาเป็นสำาหุ้ริ่บกฎบ่ติริ		
เพ่�อใหุ้้มู่�นใจว�ามู่กริะบวนการิทั่่�ถืูกติ้อง	เพ่�อใหุ้้คณะกริริมูการิปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�ไดำ้ติามูข้้อกำาหุ้นดำปัจจุบ่น	และไดำ้ริ่บการิอน่มู่ติิจาก
คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	

โดำยสร่ิปสำาหุ้ร่ิบปี	2565	คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นไดำ้ปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�ติามูทั่่�กำาหุ้นดำไว้ในกฎบ่ติริ	
คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นโดำยปฏิิบติ่ิติามูความูร่ิบผู้ดิำชุอบในการิกำาก่บดำแูลทั่่�เก่�ยวข้อ้ง	ติิดำติามู	และติริวจสอบ	
ผู้ลการิปฏิิบ่ติิงาน	และริายงานผู้ลการิปฎิบ่ติิหุ้น้าทั่่�ติ�อคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่อย�างสมูำ�าเสมูอ

	(นายไพริ่ชุ	เมูฆอาภริณ์)	
ปริะธานคณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น	

14	ก่มูภาพ่นธ์	2566
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7. ระบับัการค่วบัคุ่มูภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษััที่เก่�ยวกับระบบการควบคุมภัายในของบริษััที่ฯ 

คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ไดำ้ปริะเมูินการิควบค่มูภายในข้องบริิษั่ทั่ฯ	จากริายงานคณะกริริมูการิติริวจสอบ	เหุ้็นว�าบริิษั่ทั่ฯ	มู่ริะบบ
การิควบค่มูภายใน	และมู่การิจ่ดำสริริทั่ริ่พยากริการิติริวจสอบภายในอย�างเหุ้มูาะสมู	ในการิปฏิิบ่ติิงานติามูความูร่ิบผู้ิดำชุอบ	
ถืกูติอ้ง	และเสริจ็สิ�นติามูแผู้นการิติริวจสอบภายในทั่่�ไดำร้ิบ่อนมู่ติ่ิ	การิควบคมู่ภายในริวมูถึืงสอบทั่านการิปฏิิบติ่ิติามูกฏิริะเบย่บ
กฎหุ้มูาย	ข้้อบ่งค่บ	ข้้อกำาหุ้นดำการิกำาก่บดูำแล	และนโยบายภายในท่ั่�เก่�ยวข้้อง	การิปกป้องทั่ริ่พย์สินข้องบริิษ่ัทั่	และหุ้ล่กเล่�ยง	
การิทั่ำาธ่ริกริริมูทั่่�ข้่ดำแย้งทั่างผู้ลปริะโยชุน์ในบริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อย

เพ่�อปริะสิทั่ธิภาพข้องริะบบการิควบค่มูภายในอย�างติ�อเนื�องบริิษ่ัทั่ได้ำนำา	แบบป็ระเมินความเพีีย่งพีอของระบบการควบคุม
ภาย่ใน โดำยสำานักงานคณะกรรมการกำากับห้ลิกัทรัพีย์่ แลิะตั้ลิาดห้ลัิกทรัพีย์่ (ก.ลิ.ตั้.) มูาใชุ้ในการิปริะเมิูนเป็นปริะจำาทั่ก่ป	ีดำง่น่�

•	 การิควบค่มูภายใน
•	 การิปริะเมูินความูเส่�ยง
•	 การิควบค่มูสภาพแวดำล้อมู
•	 ริะบบสาริสนเทั่ศ	และการิสื�อสาริเพ่�อสน่บสน่นริะบบการิควบค่มูภายใน
•	 ชุ�องทั่างสายดำ�วนริ่บแจ้งเบาะแส
•	 ริะบบการิติิดำติามู	และติริวจสอบ

ในปี	2565	คณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่ฯ	ไดำ้พ่จาริณาแล้วว�าริะบบการิควบค่มูภายในข้องบริิษ่ัทั่ฯ	มู่ความูเหุ้มูาะสมูเพียงพอ		
และไมู�พบข้้อบกพริ�องทั่่�มู่น่ยสำาค่ญ

ความเห้็นจากคณะกรรมการตั้รวจสอบ 

คณะกริริมูการิติริวจสอบเหุ้็นดำ้วยก่บความูเหุ้็นข้องคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่

ความเห้็นของคณะกรรมการตั้รวจสอบตั้่อผิ่้รับผิิดชอบห้น่วย่งานตั้รวจสอบภาย่ใน

ในการิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิติริวจสอบ	คร่ิ�งทั่่�	69	(2/2563)	เมูื�อว่นทั่่�	6	พฤษัภาคมู	2563	คณะกริริมูการิติริวจสอบไดำ้
เสนอ	และแติ�งต่ิ�งนางสาวน่ชุจริินทั่ริ์	บ่ญเสริิมูส่ข้	ใหุ้้ดำำาริงติำาแหุ้น�งผูู้้จ่ดำการิติริวจสอบภายใน	มู่ผู้ลว่นทั่่�	6	พฤษัภาคมู	2563		
คณะกริริมูการิติริวจสอบไดำ้พ่จาริณาแล้วว�านางสาวน่ชุจริินทั่ริ์	มู่ความูเป็นอิสริะ	มู่ว่ฒิการิศึกษัาทั่่�เหุ้มูาะสมู	มู่ปริะสบการิณ์	
15	ปี	ในติำาแหุ้น�งงานติริวจสอบภายในก่บบริิษ่ัทั่ฯ	และได้ำร่ิบการิฝึ่กอบริมูพ่ฒนาวิชุาชุ่พท่ั่�เก่�ยวข้้องอย�างติ�อเนื�อง	เพ่�อปฏิิบ่ติิ
หุ้น้าทั่่�ในติำาแหุ้น�งน่�อย�างมู่ปริะสิทั่ธิภาพ	

คณะกริริมูการิติริวจสอบไดำพ่้จาริณาข้อบเข้ติ	และความูคริอบคลมู่ข้องแผู้นการิติริวจสอบภายในปริะจำาป	ีเหุ้น็ว�าไดำด้ำำาเนินการิ
อย�างเพียงพอแล้ว	กฎบ่ติริคณะกริริมูการิติริวจสอบ	ชุ�วยใหุ้้มู่�นใจว�าการิปริะเมูินผู้ลงาน	การิแติ�งต่ิ�ง	และ/	หุ้ร่ิอการิถือดำถือน
หุ้่วหุ้น้าหุ้น�วยงานติริวจสอบภายในติ้องไดำ้ริ่บความูเหุ้็นชุอบจากคณะกริริมูการิติริวจสอบ
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

นโย่บาย่การทำาราย่การระห้ว่างกัน

การิทั่ำาริายการิริะหุ้ว�างก่นกำาหุ้นดำติามูเง่�อนไข้ทั่างการิค้าโดำยทั่่�วไป	ติามูกฎเกณฑ์์ข้องติลาดำหุ้ลก่ทั่ร่ิพย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	ซึ�งอาจ
ก�อใหุ้้เกิดำความูข้่ดำแย้งทั่างผู้ลปริะโยชุน์	ดำ่งน่�นเพ่�อใหุ้้เกิดำความูโปริ�งใส	และปฏิิบ่ติิเทั่�าเทั่่ยมูก่น

1.	 หุ้ลก่เล่�ยงการิทั่ำาริายการิอาจท่ั่�ก�อใหุ้้เกิดำความูข้ด่ำแย้งทั่างผู้ลปริะโยชุน	์หุ้ากมูค่วามูข้ด่ำแยง้ทั่างผู้ลปริะโยชุนเ์กิดำข้้�น	ผูู้ร้ิบ่ผู้ลปริะโยชุน์	
จะติอ้งถือนติว่ออกจากบทั่บาทั่ในการิติด่ำสนิใจในธร่ิกริริมูดำง่กล�าว	และมูอบหุ้มูายใหุ้ค้ณะกริริมูการิติริวจสอบเปน็ผูู้พ่้จาริณา

2.	 ในกริะบวนการิติริวจสอบความูข้่ดำแย้งทั่างผู้ลปริะโยชุน์ก่บบ่คคล	หุ้ริ่อกิจการิทั่่�เก่�ยวข้้องก่น	ซึ�งปริะเมูินโดำยผูู้้ติริวจสอบ
ภายใน	คณะกริริมูการิติริวจสอบได้ำทั่บทั่วน	และใหุ้้ความูเห็ุ้นเก่�ยวก่บความูจำาเป็น	และความูสมูเหุ้ต่ิสมูผู้ลข้องริายการิ	
ดำง่กล�าวเพ่�อปริะโยชุนส์งูสด่ำข้องบริษิัท่ั่ฯ	และผูู้ถื้ือหุ้่น้	โดำยพ่จาริณาจากริาคาติลาดำ	การิดำำาเนนิธร่ิกจิติามูปกติิ	และเง่�อนไข้
ทั่างการิค้า	โดำยเปริียบเทั่่ยบก่บธ่ริกิจทั่่�มู่ข้นาดำใกล้เค่ยงก่นทั่ำาริายการิก่บบ่คคลภายนอก

3.	 ในกริณ่ท่ั่�คณะกริริมูการิติริวจสอบไมู�มู่ความูเชุ่�ยวชุาญในริายการิท่ั่�เก่�ยวโยงก่นปริะเภทั่ใดำปริะเภทั่หุ้นึ�ง	บริิษั่ทั่จะจ้าง	
ทั่่�ปริก้ษัาอสิริะ	เชุ�น	ผูู้ใ้หุ้บ้ริกิาริปริะเมูนิมูลูค�าทั่ริพ่ยส์นิ	ท่ั่�ปร้ิกษัาทั่างการิเงนิ	หุ้ร่ิอผูู้ส้อบบญ่ชุข่้องบริิษ่ัทั่ฯ	เพ่�อใหุ้ค้ำาปร้ิกษัา	
และติริวจสอบใหุ้้แน�ใจว�าริายการิดำ่งกล�าวสมูเหุ้ติ่สมูผู้ล

4.	 บริิษั่ทั่ปฏิิบ่ติิติามูกฎข้องติลาดำหุ้ล่กทั่ร่ิพย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ยว�าดำ้วยการิทั่ำาริายการิทั่่�เก่�ยวโยงก่น	ซึ�งกำาหุ้นดำใหุ้้มู่ข่้�นติอนทั่่�
จำาเป็นในการิข้อมูติิอน่มู่ติิ	ทั่่�งน่�ข้้�นอยู�ก่บปริะเภทั่	และข้นาดำข้องริายการิทั่่�เก่�ยวโยงก่น

5.	 การิทั่ำาริายการิติ้องเป็นไปเพ่�อปริะโยชุน์สูงส่ดำข้องบริิษั่ทั่ฯ	เชุ�นเดำ่ยวก่บริายการิใดำ	ๆ	ทั่่�จะดำำาเนินการิก่บบ่คคลภายนอก
6.	 ริายการิทั่่�เก่�ยวโยงก่นทั่่�ไดำ้ร่ิบอน่มู่ติิจะติ้องไดำ้ร่ิบการิติริวจสอบ	และติิดำติามูการิทั่ำาริายการิอย�างสมูำ�าเสมูอ	โดำยริายงาน

ติ�อคณะกริริมูการิติริวจสอบทั่่กไติริมูาสเพ่�อใหุ้้มู่�นใจว�ามู่การิปฏิิบ่ติิติามูกฎริะเบ่ยบทั่่�เก่�ยวข้้อง
7.	 ริายการิทั่่�เก่�ยวโยงก่นทั่่�ไดำ้ริ่บอน่มู่ติิจะเปิดำเผู้ยไว้ในหุ้มูายเหุ้ติ่ปริะกอบงบการิเงินข้องบริิษั่ทั่

ความจำาเป็็น แลิะความสมเห้ตัุ้สมผิลิของราย่การที่เกี่ย่วโย่งกัน

คณะกริริมูการิติริวจสอบได้ำพ่จาริณาริายการิท่ั่�เก่�ยวโยงก่นในปี	2565	และมูค่วามูเห็ุ้นว�าริายการิดำง่กล�าวมูค่วามูสมูเหุ้ต่ิสมูผู้ล	
	และจำาเป็นติ�อการิดำำาเนินงานข้องบริิษั่ทั่ฯ	เง่�อนไข้ทั่างการิค้าถืือเป็นปกติิ	และเทั่่ยบเค่ยงไดำ้ก่บริายการิธ่ริกิจทั่่�มู่ข้นาดำใกล้เค่ยง
ก่นก่บบ่คคลภายนอก	โดำยริวมูแล้ว	บริิษั่ทั่ฯ	พ่จาริณาว�าริายการิดำ่งกล�าวเป็นไปเพ่�อปริะโยชุน์สูงส่ดำข้องบริิษั่ทั่ฯ	และผูู้้ถืือหุ้่้น

ประเภัที่การที่ำารายการกับบุคคลที่่�เก่�ยวโยงกัน นโยบาย

ราย่การซีื�อขาย่ป็กตั้ิ ห้รือสนับสนุนธุุรกิจป็กตั้:ิ	ธ่ริกริริมู
การิค้าปกติิทั่่�อน่ญาติใหุ้้บริิษั่ทั่ฯ	หุ้ริ่อบริิษั่ทั่ย�อยดำำาเนิน
ธ่ริกิจภายใติ้เง่�อนไข้การิค้าทั่่�วไป	หุ้ริ่อธ่ริกริริมูทั่่�สน่บสน่น
ธ่ริกิจปกติิภายใติ้เง่�อนไข้การิค้าทั่่�วไป

เง่�อนไข้การิค้าทั่่�วไป	และเง่�อนไข้ทั่างการิค้าทั่่�เก่�ยวข้้องก่บ
ข้นาดำข้องธ่ริกิจ	ในเริ่�องข้องการิกำาหุ้นดำริาคา	ใหุ้้ใชุ้หุ้ล่กการิ
ริาคาติลาดำ	(arm’s	length)	เมูื�อติิดำติ�อก่บบ่คคลทั่่�เก่�ยวโยง
ก่น	บริิษั่ทั่ย�อย	หุ้ริ่อบริิษั่ทั่ริ�วมู	ทั่่�ปริะชุ่มูคณะกริริมูการิ	
บริิษั่ทั่ฯ	คริ่�งทั่่�	15/2551	เมูื�อว่นทั่่�	13	สิงหุ้าคมู	2551	ไดำ้
อน่มู่ติิในหุ้ล่กการิ	และวางกริอบใหุ้้ฝ่่ายบริิหุ้าริดำำาเนินการิ
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ประเภัที่การที่ำารายการกับบุคคลที่่�เก่�ยวโยงกัน นโยบาย

ราย่การเกี่ย่วกับสินทรัพีย่์ ห้รือบริการ:	ริายการิเก่�ยวก่บ
การิไดำ้มูา	หุ้ริ่อจำาหุ้น�ายไปซึ�งสินทั่ริ่พย์	หุ้ริ่อสิทั่ธิทั่่�จะไดำ้ริ่บ
บริิการิทั่่�กำาหุ้นดำ

ติามูความูจำาเป็น	และเหุ้มูาะสมูในการิทั่ำาริายการิ		
เปริียบเทั่่ยบข้้อมููลการิทั่ำาริายการิก่บฝ่่ายใดำฝ่่ายหุ้นึ�งโดำย
พ่จาริณาข้้อดำ่ข้้อเส่ยก�อนติ่ดำสินใจทั่ำาริายการิ
โดำยจะเสนอเริ่�องติ�อคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	หุ้ริ่อทั่่�ปริะชุ่มู	
ผูู้้ถืือหุ้่้น	ทั่่�งน่�ข้้�นอยู�ก่บข้นาดำข้องริายการิ	เพ่�อพ่จาริณา
อน่มู่ติิติามูหุ้ล่กเกณฑ์์ข้องติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์ฯ	หุ้ริ่อริะเบ่ยบ
ข้องกริมูพ่ฒนาธ่ริกิจการิค้า

ราย่การเช่าระย่ะสั�น:	ธ่ริกริริมูการิเชุ�าอาย่ส่ญญาไมู�เกิน		
3	ปี	และไมู�มู่หุ้ล่กฐานเง่�อนไข้การิค้าทั่่�วไป

ติามูความูจำาเป็น	และสอดำคล้องก่บการิทั่ำางาน	โดำย
พ่จาริณาจากทั่ำาเล	และสภาพติลาดำการิเชุ�าทั่่�เทั่่ยบเค่ยงไดำ้
ในทั่ำาเลใกล้เค่ยงก่นใหุ้้เสนอคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่พ่จาริณา
อน่มู่ติิ	ทั่่�งน่�ข้้�นอยู�ก่บข้นาดำข้องริายการิ

ราย่การให้้ความช่วย่เห้ลิือทางการเงิน:	การิใหุ้้	หุ้ริ่อริ่บ
ความูชุ�วยเหุ้ลือทั่างการิเงิน

เพ่�อความูโปริ�งใส	บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อยจะใชุ้วงเงินสินเชุื�อ
จากสถืาบ่นการิเงินแทั่นการิกู้ยืมูจากบ่คคลทั่่�เก่�ยวโยงก่น	
บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อยอาจกู้ยืมูเงินจากก่นเป็นคริ่�งคริาว
เมูื�อมู่ความูจำาเป็น

ริายละเอ่ยดำข้องริายการิริะหุ้ว�างก่นปี	2563-2565	มู่ดำ่งน่�

ความสัมพีันธุ์: A =	การิถืือหุ้่้นโดำย	TOG, B	=	กริริมูการิริ�วมูก่บ	TOG,	C	=	ผูู้้ถืือหุ้่้นริายใหุ้ญ�	ข้อง	TOG

(หุ้น�วย:	ล้านบาทั่)

รายการธุุรกิจ
ความ

ส่ัมพันธุ์
รายการส่ำาคัญ่

จำานวนการที่ำาธุุรกรรมที่่�เก่�ยวข้อง

2565 2564 2563

ริายการิธ่ริกิจก่บบริิษั่ทั่ริ�วมู A ข้ายสินค้าสำาเริ็จริูป 1.83 3.94 8.16

ริายไดำ้ค�าบริิการิอื�น - 0.04 0.10

ดำอกเบ่�ยริ่บ 0.58 0.21 -

ริายการิธร่ิกิจก่บบริิษัท่ั่ทั่่�เก่�ยวข้้องก่น
ในปริะเทั่ศไทั่ยซึ�งมูก่ริริมูการิริ�วมูก่น	
หุ้ร่ิอผูู้ถื้ือหุ้่น้ริ�วมูก่น

B ข้ายสินค้าสำาเริ็จริูปและ
ว่ติถื่ดำิบ

10.69 6.93 8.87

ริายไดำ้ค�าบริิการิ - 0.01 -

ข้ายอื�น	ๆ - - 0.004

ซื�ออื�น	ๆ 0.42 0.30 0.05

ค�าบริิการิจ�าย 0.17 0.24 -

ซื�อสินทั่ริ่พย์ 0.30 0.004 0.10

ริายการิธร่ิกิจก่บบริิษัท่ั่ทั่่�เก่�ยวข้้องก่น	
ในติ�างปริะเทั่ศ

C
	

ข้ายสินค้าสำาเริ็จริูป 554.93 449.01 299.01

ริายไดำ้ค�าบริิการิ 0.76 1.56 1.76

หุ้มูายเหุ้ติ่:	งบการิเงินเฉพาะกิจการิ	ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565
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8. การวิเค่ราะห์ และค่ำาอธิบัายข้องฝ่่ายจัด้การ (MD&A) 

ค่ำาอธิบัาย และการวิเค่ราะห์ฐานะการเงิน และผู้ลการด้ำาเนินงานปี 2565 (MD&A) 

ผลการดำำาเนินงาน

การแพร่ระบาดำของโรคติิดำเชื้อไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID–19) 

ภาพีรวมเศรษัฐกจิโลิก สถืานการิณก์าริแพริ�ริะบาดำข้องเชุื�อไวริส่โควดิำ-19	ในไติริมูาสทั่่�	4	โดำยริวมูทั่่�วโลกผู้�อนคลายจนเกอืบ	
สู�ริะดำ่บปกติิซึ�งคาดำว�าจะกลายเป็นโริคปริะจำาถืิ�นในไมู�ชุ้า	ส�งผู้ลใหุ้้กิจกริริมูทั่างเศริษัฐกิจในหุ้ลายปริะเทั่ศฟั้�นต่ิวอย�างติ�อเนื�อง	
ในล่กษัณะค�อยเป็นค�อยไป	การิผู้�อนคลายมูาติริการิ	Zero-COVID	ข้องปริะเทั่ศจีนย่งเป็นปัจจ่ยหุ้น่นภาคการิผู้ลิติและ	
หุ้�วงโซ�อป่ทั่าน	(Supply	Chain)	ใหุ้ก้ลบ่เข้า้สู�สภาวะปกติิ	ทั่ำาใหุ้ชุ้�วยคล่�คลายปัญหุ้าหุ้�วงโซ�อป่ทั่านหุ้ยด่ำชุะงก่ท่ั่�เกดิำข้้�นในชุ�วงวิกฤติิ
โควดิำ-19	ทั่่�ผู้�านมูา	อย�างไริกต็ิามูแมู้ว�าผู้ลกริะทั่บจากการิแพริ�ริะบาดำข้องเชุื�อไวร่ิสโควดิำ-19	ติ�อเศริษัฐกจิโลกจะลดำลง	แติ�ย่งพบ
การิชุะลอต่ิว	และบางเข้ติเศริษัฐกจิมูแ่นวโนมู้เข้า้สู�ภาวะเศริษัฐกจิถืดำถือยจากปจัจย่สำาค่ญไดำแ้ก�	1)	สถืานการิณก์าริเงนิทั่่�ติงึต่ิว
ติามูการิปร่ิบข้้�นอ่ติริาดำอกเบ่�ยอย�างติ�อเนื�องข้องธนาคาริกลางทั่่�วโลกเพ่�อริ่บมูือก่บอ่ติริาเงินเฟั้อทั่่�สูงข้้�น	2)	ความูเส่�ยงจาก
ความูไมู�แน�นอนข้องสงคริามูริส่เซย่-ยเูครินทั่่�ยง่ยดืำเยื�อทั่ำาใหุ้เ้กดิำความูผู้น่ผู้วนข้องริาคาสนิคา้โภคภ่ณฑ์์โดำยเฉพาะริาคานำ�ามู่น	
3)	วิกฤติริาคาพล่งงานในยูโริโซนเนื�องจากข้้อจำาก่ดำในการิจ่ดำหุ้าพล่งงานทั่ดำแทั่นแหุ้ล�งผู้ลิติในริ่สเซ่ย	และ4)	วิกฤติค�าคริองชุ่พ	
(Cost	of	living	crisis)	จากแริงกดำดำ่นข้องเงนิเฟัอ้	ซึ�งปจัจย่เหุ้ล�าน่�มู่ความูสำาคญ่มูาก	และจะติอ้งติดิำติามูการิเปล่�ยนแปลงติ�อไป

ในส�วนข้องกจิกริริมูภาคการิผู้ลติิและการิส�งออกสนิคา้ข้องปริะเทั่ศมูหุ้าอำานาจทั่่�เปน็แริงข้บ่เคลื�อนหุ้ลก่ข้องเศริษัฐกจิโลก	อาทั่ิ	
ปริะเทั่ศสหุ้ริ่ฐอเมูริิกา	เศริษัฐกิจมู่แนวโน้มูชุะลอต่ิวแติ�อาจไมู�เกิดำภาวะถืดำถือยเนื�องจากติลาดำแริงงานย่งคงแข้็งแกริ�ง	ในข้ณะทั่่�
กล่�มูปริะเทั่ศย่โริปมู่ความูเส่�ยงทั่่�จะเผู้ชุิญภาวะเศริษัฐกิจถืดำถือยจากปัญหุ้าการิข้าดำแคลนพล่งงาน	สำาหุ้ริ่บปริะเทั่ศจีนน่�นอาจ
ไดำ้ร่ิบแริงกดำดำ่นจากปัญหุ้าภาคอส่งหุ้าริิมูทั่ริ่พย์	ข้้อพ่พาทั่ริะหุ้ว�างจีนก่บไติ้หุ้ว่น	ความูข้่ดำแย้งก่บปริะเทั่ศสหุ้ริ่ฐอเมูริิกา	และ	
ความูไมู�แน�นอนข้องการิแพริ�ริะบาดำโควิดำ-19	ภายหุ้ล่งการิผู้�อนคลายมูาติริการิ	Zero-COVID	เปน็ผู้ลทั่ำาใหุ้แ้นวโน้มูเศริษัฐกิจโลก	
ในภาพริวมูชุะลอติ่วลง

อย�างไริก็ติามูแมู้ว�าสถืานการิณ์การิแพริ�ริะบาดำโควิดำ-19	จะส�งผู้ลกริะทั่บทั่่�ลดำลงติ�อติ้นทั่่นข้องกิจกริริมูภาคธ่ริกิจข้อง	
กล่�มูบริษิัท่ั่	แติ�กม็ูปั่จจย่ความูเส่�ยงดำา้นอื�น	ๆ	เพ่�มูมูากข้้�นทั่่�งด้ำานติน้ทั่น่ค�าข้นส�งวต่ิถ่ืดำบิ	และสนิคา้สำาเริจ็ริปู	ความูผู้น่ผู้วนข้อง
อต่ิริาแลกเปล่�ยนสก่ลเงนิติ�างปริะเทั่ศ	การิส�งสญ่ญาณเริ่�องการิข้้�นริาคาว่ติถืด่ำบิจากผูู้ข้้ายหุ้ลายริาย	การิข้้�นอต่ิริาค�าจา้งข้่�นติำ�า		
ซึ�งส�งผู้ลกริะทั่บติ�อติน้ทั่น่วต่ิถ่ืดำบิ	และว่สดำส่ิ�นเปลอืงข้องบริษิัท่ั่	ทั่ำาใหุ้ฝ้่า่ยบริหิุ้าริข้องกล่�มูบริษิัท่ั่ติอ้งติดิำติามูความูคบืหุ้นา้ข้อง
ปัจจ่ยความูเส่�ยงดำ่งกล�าวอย�างใกล้ชุิดำ	และจะปริะเมูินผู้ลกริะทั่บทั่างการิเงินเก่�ยวก่บมููลค�าข้องสินทั่ร่ิพย์	ปริะมูาณการิหุ้น่�สิน	
ทั่่�อาจเกิดำข้้�น	และจะพ่จาริณาบ่นทั่ึกผู้ลกริะทั่บดำ่งกล�าวติ�อไป
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ภัาพรวมของผลการดำำาเนินงาน

ฝ่่ายบริิหุ้าริข้อชุ่�แจงผู้ลการิดำำาเนินงานปริะจำาปี	2565	ข้องบริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อย	ดำ่งน่�

หน่วย: ล้านบาที่
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษััที่

2565 2564 2563 2565 2564 2563

ริายไดำ้ริวมู 2,980 2,466 1,850 2,017 1,778 1,247

กำาไริ	(ข้าดำทั่่น)	ส่ทั่ธิ 404 310 69 261 243 59

บริิษัท่ั่ฯ	และบริิษัท่ั่ย�อย	มูร่ิายไดำร้ิวมู	2,980	ลา้นบาทั่	เพ่�มูข้้�นจากปกี�อน	513	ลา้นบาทั่	หุ้ริอ่คดิำเปน็ริอ้ยละ	21	และมูผู่้ลกำาไริสท่ั่ธิ
สำาหุ้ริบ่ป	ี404	ล้านบาทั่	เพ่�มูข้้�นจากปีก�อน	93	ล้านบาทั่	หุ้ร่ิอริอ้ยละ	30	ปัจจย่หุ้ลก่ข้องการิเพ่�มูข้้�นเกิดำจากริายไดำจ้ากการิข้าย	
เพ่�มูข้้�น	ซึ�งมู่เหุ้ติ่ผู้ลจากการิฟั้�นติ่วข้องเศริษัฐกิจโลกจากการิทั่่�สถืานการิณ์การิแพริ�ริะบาดำข้องเชุื�อไวริ่สโควิดำ-19	ในภาพริวมู
ผู้�อนคลายดำง่กล�าวมูาข้า้งติน้	ในดำา้นติน้ทั่น่ข้าย	และบริิการิน่�นมูอ่ต่ิริาส�วนติ�อริายไดำจ้ากการิข้าย	และบริิการิลดำลงจากปกี�อน	
เหุ้ติ่ผู้ลหุ้ล่กเกิดำจากปริิมูาณการิผู้ลิติทั่่�เพ่�มูข้้�นติามูปริิมูาณการิข้าย	และการิจ่ดำการิติ้นทั่่นสินค้าทั่่�มู่ปริะสิทั่ธิภาพ	และในดำ้าน
ค�าใชุ้จ�ายในการิข้าย	และบริิหุ้าริเพ่�มูข้้�นสอดำคล้องก่บกิจกริริมูดำ้านการิข้ายทั่่�เพ่�มูข้้�น

1. รายไดำ้จากการขาย และบริการ

ในป	ี2565	บริษิัท่ั่ฯ	และบริษิัท่ั่ย�อย	มูร่ิายได้ำจากการิข้าย	และบริกิาริจำานวน	2,923	ล้านบาทั่	เพ่�มูข้้�นจากปีก�อน	จำานวน	542	ลา้นบาทั่		
หุ้ร่ิอริอ้ยละ	23	โดำยมูก่าริเพ่�มูข้้�นข้องผู้ลติิภณ่ฑ์์กล่�มูเลนส์ส่�งฝ่นพเ่ศษั	289	ลา้นบาทั่	กล่�มูเลนส์พลาสติกิธริริมูดำา	153	ลา้นบาทั่		
กล่�มูเลนส์กริะจก	สิินค้า	และบริิการิอื�น	ๆ	75	ล้านบาทั่	และกล่�มูเลนส์พลาสติิกมููลค�าเพ่�มู	7	ล้านบาทั่	โดำยมู่โคริงสริ้างริายได้ำ
แสดำงติามูติาริางดำ้านล�างน่�	

โครงส่ร้างรายไดำ้จากการขาย และบริการติามมูลค่าของแติ่ละส่ายผลิติภััณฑ์์

หน่วย: % ผู้ผลิติ
รายไดำ้จากการขาย และบริการ (งบการเงินรวม) 

2565 2564 2563

เลนส์พลาสติิกธริริมูดำา บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อย 28 28 26

เลนส์พลาสติิกมููลค�าเพ่�มู* บริิษั่ทั่ฯ	 28 34 31

เลนส์ส่�งฝ่นพ่เศษั บริิษั่ทั่ย�อย 35 31 35

เลนส์กริะจก	สินค้า	และบริิการิอื�น	ๆ	 บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อย 9 7 8

รวม 100 100 100

หุ้มูายเหุ้ติ่:	*เลนส์พลาสติิกมููลค�าเพ่�มู	ปริะกอบดำ้วย	เลนส์บางพ่เศษั	เลนส์เปล่�ยนส่	และเลนส์ก่นแริงกริะแทั่กสูง

บริิษัท่ั่ฯ	และบริษิัท่ั่ย�อย	มูร่ิายไดำจ้ากการิข้าย	และบริกิาริ	เพ่�มูข้้�นจากป	ี2564	โดำยริายไดำจ้ากการิข้ายมูก่าริเพ่�มูข้้�นในทั่ก่ภมููภิาค	
ภมููภิาคออสเติริเลย่เพ่�มูข้้�นริอ้ยละ	36	ภมููภิาคแอฟัริกิา	และติะว่นออกกลาง	เพ่�มูข้้�นริอ้ยละ	32	ภมููภิาคอเมูริกิาเพ่�มูข้้�นริอ้ยละ	30		
ภูมูิภาคย่โริปเพ่�มูข้้�นริ้อยละ	12	และในภูมูิภาคเอเซ่ยแปซิฟัิค	เพ่�มูข้้�นริ้อยละ	8
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โครงส่ร้างรายไดำ้จากการขาย และบริการติามมูลค่าของแติ่ละภัูมิภัาค

หน่วย: %
รายไดำ้จากการขาย และบริการ (งบการเงินรวม) 

2565 2564 2563

ภ่มิภาคยุ่โรป็ 25.90 28.30 28.07

ภ่มิภาคออสเตั้รเลิีย่ 34.42 30.98 36.96

ภ่มิภาคเอเชีย่แลิะแป็ซีิฟิค 17.53 19.88 20.28

ภ่มิภาคอเมริกา 19.83 18.68 13.55

ภ่มิภาคแอฟริกาแลิะตั้ะวันออกกลิาง 2.32 2.16 1.14

2. ติ้นทีุ่นขาย

ในป	ี2565	บริิษัท่ั่ฯ	และบริษิัท่ั่ย�อย	มูอ่ต่ิริาส�วนต้ินทั่น่ข้าย	และบริกิาริติ�อริายไดำจ้ากการิข้าย	และบริกิาริในอ่ติริาริอ้ยละ	77	ลดำลง	
ริ้อยละ	1	จากปีก�อน	โดำยมู่เหุ้ต่ิผู้ลหุ้ล่กจากปริิมูาณการิผู้ลิติท่ั่�เพ่�มูข้้�น	และการิจ่ดำการิต้ินทั่่นสินค้าทั่่�มู่ปริะสิทั่ธิภาพ	ส�งผู้ลใหุ้้
ติ้นทั่่นสินค้าลดำลงเมูื�อเปริียบเทั่่ยบก่บปีก�อนหุ้น้า

3. ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร

ในป	ี2565	บริิษัท่ั่ฯ	และบริิษัท่ั่ย�อย	มูค่�าใชุจ้�ายในการิข้าย	และบริิหุ้าริจำานวน	295	ลา้นบาทั่	เพ่�มูข้้�น	36	ลา้นบาทั่	เมืู�อเปริยีบเทั่ย่บ	
ก่บปีก�อน	สาเหุ้ต่ิหุ้ล่กข้องการิเพ่�มูข้้�นข้้างต้ินเกิดำจากค�าใชุ้จ�ายท่ั่�เก่�ยวข้้องก่บการิข้ายทั่่�เพ่�มูข้้�น	ไดำ้แก�	การิสน่บสน่นการิข้าย		
ค�าใชุ้จ�ายในการิเดำินทั่าง	และค�าใชุ้จ�ายในการิจ่ดำงานแสดำงสินค้า	ซึ�งสอดำคล้องก่บกิจกริริมูดำ้านการิข้ายทั่่�เพ่�มูข้้�น

4. รายไดำ้อื�น

ในปี	2565	บริิษ่ัทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อย	มู่ริายได้ำอื�นจำานวน	57	ล้านบาทั่	ลดำลง	29	ล้านบาทั่จากปีก�อน	โดำยมู่เหุ้ต่ิผู้ลหุ้ล่กจาก	
การิลดำลงข้องกำาไริจากอ่ติริาแลกเปล่�ยน

5. กำาไรสุ่ที่ธุิ

ในปี	2565	บริิษ่ัทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อย	มู่กำาไริส่ทั่ธิจำานวน	404	ล้านบาทั่	เพ่�มูข้้�น	93	ล้านบาทั่	หุ้ริ่อคิดำเป็นร้ิอยละ	30	จากปีก�อน	
เหุ้ติ่ผู้ลหุ้ล่กข้องการิเพ่�มูข้้�นดำ่งกล�าวเกิดำจากการิเพ่�มูข้้�นข้องริายไดำ้จากการิข้าย	และติ้นทั่่นข้าย	และบริิการิทั่่�กล�าวมูาข้้างติ้น

6. อัติราการจ่ายเงินปันผลติ่อหุ้น

นโยบายการิจ�ายเงนิปนัผู้ล	ข้องบริิษัท่ั่ฯ	มูด่ำง่น่�	“จา่ย่ป็นัผิลิไมน้่อย่กวา่รอ้ย่ลิะ 40 ของกำาไรสทุธุ ิของงบการเงนิรวมห้ลิงัห้กัเงนิ 
สำารองตั้่าง ๆ ทุกป็ระเภทที่กฎห้มาย่ แลิะบริษััทฯ ได้กำาห้นดไว้”	

จากการิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่	คริ่�งทั่่�	106	(5/2565)	เมืู�อว่นท่ั่�	10	สิงหุ้าคมู	2565	ท่ั่�ปริะชุ่มูได้ำมู่มูติิใหุ้้จ�ายเงินปันผู้ล
ริะหุ้ว�างกาลจากผู้ลปริะกอบการิงวดำ	6	เดำือน	ติ่�งแติ�ว่นทั่่�	1	มูกริาคมู	2565	ถืึง	30	มูิถื่นายน	2565	ในอ่ติริา	0.17	บาทั่ติ�อหุ้่้น

สำาหุ้ริบ่ผู้ลปริะกอบการิป	ี2565	น่�น	จากการิปริะชุมู่คณะกริริมูการิบริิษัท่ั่	คริ่�งทั่่�	110	(1/2566)	เมูื�อว่นทั่่�	15	ก่มูภาพ่นธ	์2566	
ทั่่�ปริะชุ่มูไดำ้มู่มูติิใหุ้้จ�ายเงินปันผู้ลปริะจำาปี	2565	ในอ่ติริา	0.60	บาทั่ติ�อหุ้่้น	ซึ�งบริิษั่ทั่ฯ	จ�ายเงินปันผู้ลริะหุ้ว�างกาลในอ่ติริา		
0.17	บาทั่ติ�อหุ้่น้	ดำง่น่�นคงเหุ้ลือการิจ�ายเงินปนัผู้ลในงวดำดำำาเนนิงานวน่ทั่่�	1	กริกฎาคมู	2565	ถึืงว่นทั่่�	31	ธน่วาคมู	2565	ในอต่ิริา		
0.43	บาทั่ติ�อหุ้่น้	โดำยจะนำาเสนอติ�อทั่่�ปริะชุมู่สามูญ่ผูู้ถื้ือหุ้่น้ปริะจำาปี	2566	ทั่่�จะปริะชุมู่ในว่นทั่่�	5	เมูษัายน	2565	พจ่าริณาอน่มูติ่ิ
ติ�อไป

การิจ�ายเงินปันผู้ลในอ่ติริาข้้างติ้นน่�น	บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้พ่จาริณาโดำยคำานึงถืึงการิปริะมูาณการิกริะแสเงินสดำริ่บจากการิดำำาเนินงาน	
ปริะกอบก่บแผู้นการิลงทั่่นในปี	2566
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

ฐานะการเงิน

บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อย	มู่สินทั่ริ่พย์ริวมูในปี	2565	จำานวน	3,302	ล้านบาทั่	เพ่�มูข้้�นจากปี	2564	จำานวน	415	ล้านบาทั่	โดำยมู่
ริายละเอ่ยดำข้องการิเพ่�มูข้้�น	และลดำลงทั่่�มู่สาริะสำาค่ญดำ่งน่�

สินทั่ริ่พย์หุ้มู่นเวียน	เพ่�มูข้้�นจำานวน	414.66	ล้านบาทั่	ซึ�งเกิดำจากการิเปล่�ยนแปลงดำ่งน่�

•	 เงินสดำ	และริายการิเทั่่ยบเทั่�าเงินสดำเพ่�มูข้้�น	113.20	ล้านบาทั่	ซึ�งสาเหุ้ติ่หุ้ล่กเพ่�มูข้้�นผู้ลการิดำำาเนินงานทั่่�ดำ่ข้้�น
•	 ลูกหุ้น่�การิค้า	และลูกหุ้น่�อื�นเพ่�มูข้้�น	51.87	ล้านบาทั่	โดำยมู่เหุ้ต่ิผู้ลหุ้ล่กจากการิค้างชุำาริะข้องลูกหุ้น่�กิจการิท่ั่�เก่�ยวข้้องก่น		

26.77	ล้านบาทั่	และลูกหุ้น่�การิค้ากิจการิทั่่�ไมู�เก่�ยวข้้องก่น	26.77	ล้านบาทั่	(ริายละเอ่ยดำแสดำงใน	หุ้มูายเหุ้ต่ิปริะกอบ	
งบการิเงินข้้อ	8)	

•	 เงินกู้ยืมูริะยะส่�นแก�กิจการิทั่่�ไมู�เก่�ยวข้้องก่นลดำลง	14.63	ล้านบาทั่
•	 สนิค้าคงเหุ้ลือส่ทั่ธิเพ่�มูข้้�น	244.63	ลา้นบาทั่	โดำยสาเหุ้ต่ิหุ้ลก่เพ่�มูข้้�นจากสนิค้าสำาเร็ิจรูิป	129.99	ลา้นบาทั่	สินค้าริะหุ้ว�างทั่าง		

67.88	ล้านบาทั่	และว่สดำ่สิ�นเปลือง-แมู�แบบพ่มูพ์แก้ว	28.56	ล้านบาทั่	(ริายละเอ่ยดำแสดำงในหุ้มูายเหุ้ติ่ปริะกอบงบการิเงิน
ข้้อ	12)	

•	 สินทั่ริ่พย์หุ้มู่นเวียนอื�นเพ่�มูข้้�น	23.85	ล้านบาทั่	

บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อยมู่หุ้น่�สินริวมูในปี	2565	จำานวน	1,187	ล้านบาทั่	เพ่�มูข้้�นจากปี	2564	เทั่�าก่บ	257	ล้านบาทั่	โดำยมู่	
ริายละเอ่ยดำดำ่งน่�	

หุ้น่�สินหุ้มู่นเวียน	เพ่�มูข้้�น	269.18	ล้านบาทั่	ซึ�งเกิดำจากการิเปล่�ยนแปลงดำ่งน่�

•	 เจ้าหุ้น่�การิค้า	และเจ้าหุ้น่�อื�น	เพ่�มูข้้�น	128	ล้านบาทั่	โดำยมู่เหุ้ต่ิผู้ลหุ้ล่กจากการิเพ่�มูข้้�นข้องเจ้าหุ้น่�การิค้ากิจการิทั่่�ไมู�
เก่�ยวข้อ้งก่น	103.30	ล้านบาทั่	เจา้หุ้น่�อื�นกิจการิท่ั่�ไมู�เก่�ยวข้อ้งก่น	36.99	ล้านบาทั่	(ริายละเอย่ดำแสดำงใน	หุ้มูายเหุ้ต่ิปริะกอบ	
งบการิเงินข้้อ	19)	

•	 เงินกู้ริะยะส่�นจากธนาคาริเพ่�มูข้้�น	150	ล้านบาทั่
•	 ส�วนข้องเงินกู้ยืมูริะยะยาวจากธนาคาริทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำชุำาริะภายในหุ้นึ�งปีลดำลง	31.65	ล้านบาทั่
•	 ภาษั่เงินไดำ้ค้างจ�ายเพ่�มูข้้�น	14.77	ล้านบาทั่

หุ้น่�สินไมู�หุ้มู่นเวียน	ลดำลง	12.57	ล้านบาทั่	ซึ�งเกิดำจากการิเปล่�ยนแปลงดำ่งน่�

•	 เงินกู้ยืมูริะยะยาวจากธนาคาริ	ส่ทั่ธิจากส�วนทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำชุำาริะภายในหุ้นึ�งปีลดำลง	9.56	ล้านบาทั่
•	 สำาริองผู้ลปริะโยชุน์ริะยะยาวข้องพน่กงานลดำลง	3.68	ล้านบาทั่

บริิษัท่ั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อย	มูส่�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่้นริวมูในปี	2565	จำานวน	2,115	ล้านบาทั่	เพ่�มูข้้�นจากปี	2564	จำานวน	158.08	ล้านบาทั่
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ส่ภัาพคล่อง

ป	ี2565	บริิษ่ัทั่	ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อย	มู่เงินสดำสท่ั่ธิเพ่�มูข้้�น	344.58	ล้านบาทั่	เพ่�มูข้้�นจากกิจกริริมูการิดำำาเนนิงาน	206.34	ล้านบาทั่		
เพ่�มูข้้�นจากกจิกริริมูการิลงทั่น่	1.27	ลา้นบาทั่	และเพ่�มูข้้�นจากการิกจิกริริมูการิจด่ำหุ้าเงนิ	136.97	ลา้นบาทั่	โดำยสริป่อต่ิริาส�วน
ทั่างการิเงินทั่่�สำาค่ญ	ดำ่งน่�

ความเพียงพอของส่ภัาพคล่อง

อัติราส่่วน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษััที่

2565 2564 2563 2565 2564 2563

อ่ติริาส�วนเงินทั่่นหุ้มู่นเวียน
อ่ติริาส�วนสินทั่ริ่พย์สภาพคล�อง
อ่ติริาส�วนเงินสดำ
เงินสดำเพ่�มู	(ลดำ)	จากการิดำำาเนินงาน	

เทั่�า
เทั่�า
เทั่�า
ล้านบาทั่

1.97
0.68
0.25

206.34

2.11
0.70
0.19

	(109.59)	

1.88
0.89
0.45
38.18

1.81
0.58
0.15
50.35

2.16
0.69
0.13

	(118.46)	

2.05
0.88
0.37

137.97

จากติาริางข้้างติ้น	บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อย	มู่อ่ติริาส�วนเงินทั่่นหุ้มู่นเวียน	1.97	เทั่�า	ถืือว�าบริิษั่ทั่	ฯ	มู่สภาพคล�องทั่่�ดำ่แติ�อย�างไริ
กต็ิามูการิเพ่�มูข้้�นข้องว่ติถ่ืดิำบ	และสนิค้าสำาเร็ิจรูิปปลายงวดำซึ�งสอดำคล้องก่บกิจกริริมูด้ำานการิข้าย	และการิผู้ลิติท่ั่�เพ่�มูข้้�น	ทั่ำาใหุ้้
อ่ติริาส�วนสภาพคล�อง	0.68	เทั่�า	ลดำลงจากปี	2564

โครงส่ร้างเงินทีุ่น

อัติราส่่วน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษััที่

2565 2564 2563 2565 2564 2563

อ่ติริาส�วนหุ้น่�สินติ�อส�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่้น	(เทั่�า)	
อ่ติริาส�วนหุ้น่�สินทั่่�มู่ภาริะดำอกเบ่�ยติ�อส�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่้น	(เทั่�า)	

0.56
0.30

0.48
0.27

0.56
0.36

0.68
0.41

0.50
0.31

0.49
0.30

จากติาริางข้้างต้ิน	บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อย	มู่อ่ติริาส�วนหุ้น่�สินติ�อส�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่้น	0.56	เทั่�า	เพ่�มูข้้�นจากปี	2564	เนื�องจาก	
เงินกู้ยืมูจากธนาคาริ	และเจ้าหุ้น่�การิค้าท่ั่�เพ่�มูข้้�น	จะเหุ้็นไดำ้ว�าโคริงสริ้างเงินทั่่นข้องบริิษ่ัทั่	ฯ	น่�นมู่ความูแข้็งแกริ�ง	ส่งเกติไดำ้จาก
การิทั่่�อ่ติริาส�วนหุ้น่�สินทั่่�มู่ภาริะดำอกเบ่�ยติ�อส�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่้นอยู�ในริะดำ่บน้อยกว�า	1	เทั่�า	ถืือว�าอยู�ในเกณฑ์์ทั่่�ดำ่

ความส่ามารถืในการที่ำากำาไร

อัติราส่่วน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษััที่

2565 2564 2563 2565 2564 2563

อ่ติริากำาไริจากการิดำำาเนินงาน	(%)	
อ่ติริากำาไริส่ทั่ธิ	(%)	
อ่ติริาผู้ลติอบแทั่นติ�อสินทั่ริ่พย์	(%)	
อ่ติริาผู้ลติอบแทั่นส�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่้น	(%)	

15.21
13.96
14.21
19.83

14.52
13.15
12.02
16.48

3.47
3.78
2.35
3.81

2.24
16.01
11.92
17.88

7.52
16.69
12.76
17.25

	(7.27)	
5.67
2.27
4.27

เนื�องจากกำาไริจากการิดำำาเนินงานเพ่�มูข้้�น	ดำ่งเหุ้ต่ิผู้ลท่ั่�กล�าวมูาข้้างต้ิน	จ้งส�งผู้ลใหุ้้อ่ติริาส�วนความูสามูาริถืในการิทั่ำากำาไริ	
เพ่�มูข้้�นจากปี	2564
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9. ข้้อมููลสำาค่ัญทั่างการเงินโด้ยสรุป

บริษััท ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็ จำากัด (มห้าชน) แลิะบริษััทย่่อย่ 

รายละเอ่ยดำ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2563 2565 2564 2563

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 	(ล้านบาทั่)	

ริายไดำ้ริวมู 2,979.58 2,466.20 1,850.00 2,017.03 1,778.00 1,247.00

กำาไริก�อนดำอกเบ่�ย	ภาษั่	ค�าเสื�อมูริาคา	(EBITDA)	 617.92 528.80 253.79 132.20 211.80 32.66

กำาไริ	(ข้าดำทั่่น)	ส่ทั่ธิ 403.62 310.12 68.78 260.53 242.58 58.53

งบแสดงฐานะการเงิน 	(ล้านบาทั่)	

สินทั่ริ่พย์ริวมู 3,302.21 2,887.53 2,811.21 2,463.73 2,173.83 2,032.31

หุ้น่�สินริวมู 1,187.28 930.67 1,004.71 999.52 724.47 669.01

ส�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่้น 2,114.93 1,956.86 1,806.50 1,464.21 1,449.37 1,363.31

ข้อม่ลิเกี่ย่วกับหุ้้น

จำานวนหุ้่้นชุำาริะแล้ว	ณ	สิ�นส่ดำปี	 	(ล้านหุ้่้น)	 474.32 474.32 474.32 474.32 474.32 474.32

กำาไริ	(ข้าดำทั่่น)	ส่ทั่ธิติ�อหุ้่้น 	(บาทั่)	 0.85 0.65 0.15 0.55 0.51 0.12

มููลค�าติามูบ่ญชุ่ติ�อหุ้่้น 	(บาทั่)	 4.46 4.13 3.81 3.09 3.06 2.87

เงินปันผู้ลจ�ายติ�อหุ้่้นทั่่�งปี 	(บาทั่)	 0.60 0.56 0.12 - - -

อ่ติริาการิจ�ายเงินปันผู้ลติ�อกำาไริส่ทั่ธิ 	(ริ้อยละ	)	 71 86 83 - - -

ริาคาหุ้่้น	ณ	สิ�นงวดำ 	(บาทั่)	 9.60 10.40 3.62 - - -

จำานวนหุ้่้นสามู่ญถื่วเฉล่�ยถื�วงนำ�าหุ้น่ก 	(ล้านหุ้่้น)	 474.32 474.32 474.32 474.32 474.32 474.32

อัตั้ราส่วนทางการเงิน

อ่ติริากำาไริก�อนดำอกเบ่�ย	ภาษั่
ค�าเสื�อมูริาคา	(EBITDA)	

	(ริ้อยละ	)	 21.37 22.42 13.93 8.12 14.57 3.16

อ่ติริากำาไริส่ทั่ธิ 	(ริ้อยละ	)	 13.96 13.15 3.78 16.01 16.69 5.67

อ่ติริาผู้ลติอบแทั่นติ�อส�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่้น 	(ริ้อยละ	)	 19.83 16.48 3.81 17.88 17.25 4.27

อ่ติริาผู้ลติอบแทั่นติ�อสินทั่ริ่พย์ริวมู 	(ริ้อยละ	)	 14.21 12.02 2.35 11.92 12.76 2.27

อ่ติริาส�วนหุ้น่�สินติ�อผูู้้ถืือหุ้่้น	 	(เทั่�า)	 0.56 0.48 0.56 0.68 0.50 0.49
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10. รายงานข้องผูู้้สอบับััญช่รับัอนุญาต และงบัการเงิน

บริษััที่ ไที่ยออพติิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) และบริษััที่ย่อย

รายงาน และงบการเงินรวม

31 ธุันวาคม 2565

รายงานของผู้ส่อบบัญ่ช่รับอนุญ่าติ

เสนอติ�อผูู้้ถืือหุ้่้นข้องบริิษั่ทั่	ไทั่ยออพติิคอล	กริ่�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	

ความเห็น

ข้้าพเจ้าไดำ้ติริวจสอบงบการิเงินริวมูข้องบริิษ่ัทั่	ไทั่ยออพติิคอล	กริ่�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	และบริิษ่ัทั่ย�อย	(กล่�มูบริิษั่ทั่)	ซึ�งปริะกอบ
ดำ้วยงบแสดำงฐานะการิเงินริวมู	ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	งบกำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จริวมู	งบแสดำงการิเปล่�ยนแปลงส�วนข้อง	
ผูู้้ถืือหุ้่้นริวมู	และงบกริะแสเงินสดำริวมูสำาหุ้ริ่บปีสิ�นส่ดำว่นเดำ่ยวก่น	และหุ้มูายเหุ้ต่ิปริะกอบงบการิเงินริวมู	ริวมูถึืงหุ้มูายเหุ้ต่ิสริ่ป
นโยบายการิบญ่ชุท่่ั่�สำาคญ่	และไดำต้ิริวจสอบงบการิเงินเฉพาะกิจการิข้องบริิษ่ัทั่	ไทั่ยออพติิคอล	กริ่�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	ด้ำวยเชุ�นก่น

ข้า้พเจ้าเห็ุ้นว�างบการิเงินข้า้งต้ินน่�แสดำงฐานะการิเงิน	ณ	ว่นท่ั่�	31	ธ่นวาคมู	2565	ผู้ลการิดำำาเนนิงาน	และกริะแสเงินสดำ	สำาหุ้ริบ่ปีสิ�นสด่ำ
ว่นเดำย่วก่นข้องบริษิัท่ั่	ไทั่ยออพติิคอล	กริ่�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	และบริษิัท่ั่ย�อย	และเฉพาะข้อง	บริิษัท่ั่	ไทั่ยออพติิคอล	กริ่�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)		
โดำยถืูกติ้องติามูทั่่�ควริในสาริะสำาค่ญติามูมูาติริฐานการิริายงานทั่างการิเงิน	

เกณฑ์์ในการแส่ดำงความเห็น

ข้า้พเจ้าได้ำปฏิบิติ่ิงานติริวจสอบติามูมูาติริฐานการิสอบบญ่ชุ	่ความูร่ิบผิู้ดำชุอบข้องข้า้พเจ้าได้ำกล�าวไว้ในวริริคความูริบ่ผิู้ดำชุอบ	
ข้องผูู้ส้อบบญ่ชุต่ิ�อการิติริวจสอบงบการิเงินในริายงานข้องข้า้พเจ้า	ข้า้พเจ้ามูค่วามูเป็นอิสริะจากกล่�มูบริิษ่ัทั่ติามูปริะมูวลจริริยาบริริณ	
ข้องผูู้้ปริะกอบวิชุาชุ่พบ่ญชุ่	ริวมูถืึงมูาติริฐานเริ่�องความูเป็นอิสริะ	ทั่่�กำาหุ้นดำโดำยสภาวิชุาชุ่พบ่ญชุ่	(ปริะมูวลจริริยาบริริณข้อง	
ผูู้ป้ริะกอบวชิุาชุพ่บญ่ชุ)่	ในส�วนทั่่�เก่�ยวข้อ้งก่บการิติริวจสอบงบการิเงนิ	และข้า้พเจา้ไดำป้ฏิิบติ่ิติามูความูร่ิบผู้ดิำชุอบดำา้นจริริยาบริริณ	
อื�น	ๆ	ติามูปริะมูวลจริริยาบริริณข้องผูู้ป้ริะกอบวชิุาชุพ่บญ่ชุ	่ข้า้พเจา้เชุื�อว�าหุ้ลก่ฐานการิสอบบญ่ชุท่ั่่�ข้า้พเจา้ไดำร้ิบ่เพยีงพอ	และ
เหุ้มูาะสมูเพ่�อใชุ้เป็นเกณฑ์์ในการิแสดำงความูเหุ้็นข้องข้้าพเจ้า

เรื�องส่ำาคัญ่ในการติรวจส่อบ 

เริ่�องสำาค่ญในการิติริวจสอบคอืเริ่�องติ�าง	ๆ	ทั่่�มูน่ย่สำาค่ญทั่่�สด่ำติามูดำล่ยพน่จิเย่�ยงผูู้ป้ริะกอบวชิุาชุพ่ข้องข้้าพเจา้ในการิติริวจสอบ	
งบการิเงินสำาหุ้ริ่บงวดำปัจจุบ่น	ข้้าพเจ้าไดำ้นำาเริ่�องเหุ้ล�าน่�มูาพ่จาริณาในบริิบทั่ข้องการิติริวจสอบ	งบการิเงินโดำยริวมู	และ	
ในการิแสดำงความูเหุ้็นข้องข้้าพเจ้า	ทั่่�งน่�	ข้้าพเจ้าไมู�ไดำ้แสดำงความูเหุ้็นแยกติ�างหุ้ากสำาหุ้ริ่บเริ่�องเหุ้ล�าน่�	
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ข้้าพเจ้าไดำ้ปฏิิบ่ติิงานติามูความูริ่บผิู้ดำชุอบท่ั่�ไดำ้กล�าวไว้ในวริริคความูร่ิบผิู้ดำชุอบข้องผูู้้สอบบ่ญชุ่ติ�อการิติริวจสอบ		
งบการิเงนิในริายงานข้องข้า้พเจา้	ซึ�งไดำร้ิวมูความูริบ่ผู้ดิำชุอบทั่่�เก่�ยวก่บเริ่�องเหุ้ล�าน่�ด้ำวย	การิปฏิิบ่ติิงานข้องข้า้พเจา้ไดำร้ิวมูวธ่ิการิ
ติริวจสอบทั่่�ออกแบบมูาเพ่�อติอบสนองติ�อการิปริะเมูนิความูเส่�ยงจากการิแสดำงข้อ้มููลทั่่�ข้ด่ำติ�อข้อ้เทั่จ็จริิงอน่เปน็สาริะสำาค่ญใน	
งบการิเงนิ	ผู้ลข้องวธิก่าริติริวจสอบข้องข้า้พเจา้	ซึ�งไดำร้ิวมูวธิก่าริติริวจสอบสำาหุ้ริบ่เริ่�องเหุ้ล�าน่�ดำว้ย	ไดำใ้ชุเ้ปน็เกณฑ์์ในการิแสดำง
ความูเหุ้็นข้องข้้าพเจ้าติ�องบการิเงินโดำยริวมู

เริ่�องสำาค่ญในการิติริวจสอบ	พริ้อมูวิธ่การิติริวจสอบมู่ดำ่งติ�อไปน่�

การรับร้�รายได้�

ริายไดำจ้ากการิข้ายสนิคา้ถืือเปน็ริายการิบ่ญชุท่ั่่�มู่สาริะสำาค่ญ	และส�งผู้ลกริะทั่บโดำยติริงติ�อกำาไริข้าดำทั่น่ข้องกล่�มูบริิษัท่ั่	ปริะกอบก่บ	
กล่�มูบริษ่ิัทั่มูร่ิายการิข้ายก่บลูกค้าเป็นจำานวนมูากซึ�งมูข่้อ้ติกลง	และเง่�อนไข้ท่ั่�มูค่วามูหุ้ลากหุ้ลาย	เชุ�น	ริายการิส�งเสริิมูการิข้าย	
ส�วนลดำติ�าง	ๆ	ริวมูทั่่�งการิใหุ้ส้�วนลดำพเ่ศษัเพ่�อกริะต้่ินยอดำข้าย	ด้ำวยเหุ้ต่ิน่�	ข้า้พเจา้จง้ใหุ้้ความูสำาคญ่เปน็พ่เศษัติ�อการิริบ่ริูร้ิายได้ำ	
ข้องกล่�มูบริิษั่ทั่

ข้้าพเจา้ติริวจสอบการิริบ่ริูร้ิายไดำข้้องกล่�มูบริษิัท่ั่โดำยการิปริะเมูนิ	และทั่ดำสอบริะบบการิควบคมู่ภายในข้องกล่�มูบริษิัท่ั่ทั่่�เก่�ยวข้อ้ง
ก่บวงจริริายไดำ	้ส่�มูต่ิวอย�างริายการิข้ายทั่่�เกดิำข้้�นในริะหุ้ว�างป	ีและชุ�วงใกลสิ้�นริอบริะยะเวลาบญ่ชุเ่พ่�อติริวจสอบก่บเอกสาริปริะกอบ
ริายการิข้าย	และสอบทั่านใบลดำหุ้น่�ทั่่�กล่�มูบริิษ่ัทั่ออกภายหุ้ล่งว่นสิ�นริอบริะยะเวลาบญ่ชุ	่ว�าเป็นไปติามูเง่�อนไข้ท่ั่�ริะบไ่ว้ในข้อ้ติกลง
การิใหุ้ส้�วนลดำแก�ลกูคา้ข้องกล่�มูบริษิัท่ั่	และสอดำคลอ้งก่บนโยบายการิร่ิบรู้ิริายไดำข้้องกล่�มูบริษิัท่ั่	ปริะกอบก่บไดำว้เิคริาะหุ้เ์ปริยีบเทั่ย่บ	
ข้้อมูลูบญ่ชุร่ิายได้ำแบบแยกย�อย	(Disaggregated	data)	เพ่�อติริวจสอบความูผิู้ดำปกติท่ิั่�อาจเกิดำข้้�นข้องริายการิข้ายติลอดำริอบ
ริะยะเวลาบ่ญชุ่	โดำยเฉพาะริายการิบ่ญชุ่ทั่่�ทั่ำาผู้�านใบสำาค่ญทั่่�วไป	

ข้อมูลอื�น 

ผูู้บ้ริหิุ้าริเปน็ผูู้้ริบ่ผู้ดิำชุอบติ�อข้อ้มูลูอื�น	ซึ�งริวมูถืงึข้อ้มููลทั่่�ริวมูอยู�ในริายงานปริะจำาปขี้องกล่�มูบริษิัท่ั่	(แติ�ไมู�ริวมูถืงึงบการิเงนิ	และ
ริายงานข้องผูู้้สอบบญ่ชุท่่ั่�แสดำงอยู�ในริายงานน่�น)	ซึ�งคาดำว�าจะถูืกจด่ำเติรีิยมูใหุ้ก่้บข้า้พเจ้าภายหุ้ลง่วน่ท่ั่�ในริายงานข้องผูู้้สอบบญ่ชุน่่�

ความูเหุ้็นข้องข้้าพเจ้าติ�องบการิเงินไมู�คริอบคล่มูถืึงข้้อมููลอื�น	และข้้าพเจ้าไมู�ไดำ้ใหุ้้ข้้อสร่ิปในล่กษัณะการิใหุ้้ความูเชุื�อมู่�นใน	
ริูปแบบใดำ	ๆ	ติ�อข้้อมููลอื�นน่�น

ความูริบ่ผู้ดิำชุอบข้องข้า้พเจา้ทั่่�เก่�ยวเนื�องก่บการิติริวจสอบงบการิเงนิคอื	การิอ�าน	และพจ่าริณาว�าข้อ้มูลูอื�นน่�นมูค่วามูข้ด่ำแยง้	
ทั่่�มู่สาริะสำาค่ญก่บงบการิเงิน	หุ้ริ่อก่บความูริู้ท่ั่�ไดำ้ริ่บจากการิติริวจสอบข้องข้้าพเจ้า	หุ้ริ่อไมู�	หุ้ริ่อปริากฏิว�าข้้อมููลอื�นแสดำง	
ข้่ดำติ�อข้้อเทั่็จจริิงอ่นเป็นสาริะสำาค่ญ	หุ้ริ่อไมู�	

เมูื�อข้า้พเจา้ไดำอ้�านริายงานปริะจำาปขี้องกล่�มูบริษิัท่ั่ติามูทั่่�กล�าวข้า้งติน้แลว้	และหุ้ากสริป่ไดำว้�ามูก่าริแสดำงข้อ้มูลูทั่่�ข้ด่ำติ�อข้อ้เทั่จ็จริงิ
อน่เป็นสาริะสำาค่ญ	ข้้าพเจ้าจะสื�อสาริเร่ิ�องดำง่กล�าวใหุ้้ผูู้มู้หุ่้น้าทั่่�ในการิกำาก่บดำแูลทั่ริาบเพ่�อใหุ้้มูก่าริดำำาเนินการิแก้ไข้ท่ั่�เหุ้มูาะสมูติ�อไป

ความรับผิดำชอบของผู้บริหาร และผู้ม่หน้าที่่�ในการกำากับดำูแลติ่องบการเงิน

ผูู้้บริิหุ้าริมู่หุ้น้าท่ั่�ร่ิบผิู้ดำชุอบในการิจ่ดำทั่ำา	และนำาเสนองบการิเงินเหุ้ล�าน่�โดำยถูืกติ้องติามูท่ั่�ควริติามูมูาติริฐานการิริายงานทั่าง	
การิเงิน	และร่ิบผู้ิดำชุอบเก่�ยวก่บการิควบค่มูภายในท่ั่�ผูู้้บริิหุ้าริพ่จาริณาว�าจำาเป็นเพ่�อใหุ้้สามูาริถืจ่ดำทั่ำางบการิเงินทั่่�ปริาศจาก
การิแสดำงข้้อมููลทั่่�ข้่ดำติ�อข้้อเทั่็จจริิงอ่นเป็นสาริะสำาค่ญไมู�ว�าจะเกิดำจากการิทั่่จริิติ	หุ้ริ่อข้้อผู้ิดำพลาดำ
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ในการิจด่ำทั่ำางบการิเงนิ	ผูู้บ้ริหิุ้าริร่ิบผู้ดิำชุอบในการิปริะเมูนิความูสามูาริถืข้องกล่�มูบริิษัท่ั่ในการิดำำาเนนิงานติ�อเนื�อง	การิเปดิำเผู้ย
เริ่�องทั่่�เก่�ยวก่บการิดำำาเนินงานติ�อเนื�องในกริณ่ทั่่�มู่เริ่�องดำ่งกล�าว	และการิใชุ้เกณฑ์์การิบ่ญชุ่สำาหุ้ริ่บกิจการิทั่่�ดำำาเนินงานติ�อเนื�อง
เว้นแติ�ผูู้้บริิหุ้าริมู่ความูติ่�งใจทั่่�จะเลิกกล่�มูบริิษั่ทั่	หุ้ริ่อหุ้ย่ดำดำำาเนินงาน	หุ้ริ่อไมู�สามูาริถืดำำาเนินงานติ�อเนื�องอ่กติ�อไปไดำ้

ผูู้้มู่หุ้น้าทั่่�ในการิกำาก่บดำูแลมู่หุ้น้าทั่่�ในการิกำาก่บดำูแลกริะบวนการิในการิจ่ดำทั่ำาริายงานทั่างการิเงินข้องกล่�มูบริิษั่ทั่	

ความรับผิดำชอบของผู้ส่อบบัญ่ช่ติ่อการติรวจส่อบงบการเงิน

การิติริวจสอบข้องข้้าพเจ้ามู่ว่ติถ่ืปริะสงค์เพ่�อใหุ้้ไดำ้ความูเชุื�อมู่�นอย�างสมูเหุ้ต่ิสมูผู้ลว�างบการิเงินโดำยริวมูปริาศจากการิแสดำง
ข้้อมููลท่ั่�ข้่ดำติ�อข้้อเทั่็จจริิงอ่นเป็นสาริะสำาค่ญ	หุ้ริ่อไมู�	ไมู�ว�าจะเกิดำจากการิทั่่จริติิ	หุ้ร่ิอข้้อผิู้ดำพลาดำ	และเสนอริายงานข้องผูู้้สอบ
บ่ญชุซ่ึ�งริวมูความูเห็ุ้นข้องข้า้พเจ้าอยู�ดำว้ย	ความูเชุื�อมู่�นอย�างสมูเหุ้ต่ิสมูผู้ลคือความูเชุื�อมู่�นในริะดำบ่สูงแติ�ไมู�ได้ำเปน็การิริบ่ปริะก่น
ว�าการิปฏิิบ่ติิงานติริวจสอบติามูมูาติริฐานการิสอบบ่ญชุ่จะสามูาริถืติริวจพบข้้อมููลทั่่�ข้่ดำติ�อข้้อเทั่็จจริิงอ่นเป็นสาริะสำาค่ญทั่่�มู่
อยู�ไดำ้เสมูอไป	ข้้อมููลท่ั่�ข้่ดำติ�อข้้อเท็ั่จจริิงอาจเกิดำจากการิทั่่จริิติ	หุ้ร่ิอข้้อผิู้ดำพลาดำ	และถืือว�ามู่สาริะสำาค่ญเมูื�อคาดำการิณ์อย�าง
สมูเหุ้ติ่สมูผู้ลไดำ้ว�าริายการิทั่่�ข้่ดำติ�อข้้อเทั่็จจริิงแติ�ละริายการิ	หุ้ริ่อทั่่กริายการิริวมูก่นจะมู่ผู้ลติ�อการิติ่ดำสินใจทั่างเศริษัฐกิจข้อง
ผูู้้ใชุ้งบการิเงินจากการิใชุ้งบการิเงินเหุ้ล�าน่�

ในการิติริวจสอบข้องข้า้พเจา้ติามูมูาติริฐานการิสอบบญ่ชุ่	ข้า้พเจา้ใชุด้ำล่ยพ่นจิ	และการิสง่เกติ	และสงส่ยเย่�ยง	ผูู้ป้ริะกอบวชิุาชุพ่
ติลอดำการิติริวจสอบ	และข้้าพเจ้าไดำ้ปฏิิบ่ติิงานดำ่งติ�อไปน่�ดำ้วย

•	 ริะบ่	และปริะเมูินความูเส่�ยงจากการิแสดำงข้้อมููลทั่่�ข้่ดำติ�อข้้อเทั่็จจริิงอ่นเป็นสาริะสำาค่ญในงบการิเงิน	ไมู�ว�าจะเกิดำจากการิ
ทั่่จริิติ	หุ้ริ่อข้้อผู้ิดำพลาดำ	ออกแบบ	และปฏิิบ่ติิงานติามูวิธ่การิติริวจสอบเพ่�อติอบสนอง	ติ�อความูเส่�ยงเหุ้ล�าน่�น	และไดำ	้
หุ้ลก่ฐานการิสอบบญ่ชุท่ั่่�เพยีงพอ	และเหุ้มูาะสมูเพ่�อเปน็เกณฑ์์ในการิแสดำงความูเหุ้น็ข้องข้า้พเจา้	ความูเส่�ยงทั่่�ไมู�พบข้อ้มูลูทั่่�	
ข้่ดำติ�อข้้อเทั่็จจริิงอ่นเป็นสาริะสำาค่ญซึ�งเป็นผู้ลมูาจาก	การิทั่่จริิติจะสูงกว�าความูเส่�ยงทั่่�เกิดำจากข้้อผู้ิดำพลาดำ	เนื�องจาก	
การิทั่จ่ริติิอาจเก่�ยวก่บการิสมูริูร้ิ�วมูคิดำ	การิปลอมูแปลงเอกสาริหุ้ลก่ฐาน	การิต่ิ�งใจละเว้นการิแสดำงข้อ้มูลู	การิแสดำงข้อ้มูลู
ทั่่�ไมู�ติริงติามูข้้อเทั่็จจริิง	หุ้ริ่อการิแทั่ริกแซงการิควบค่มูภายใน

•	 ทั่ำาความูเข้า้ใจเก่�ยวก่บริะบบการิควบค่มูภายในท่ั่�เก่�ยวข้อ้งก่บการิติริวจสอบ	เพ่�อออกแบบวธิก่าริติริวจสอบใหุ้เ้หุ้มูาะสมูก่บ
สถืานการิณ	์แติ�ไมู�ใชุ�เพ่�อวต่ิถ่ืปริะสงคใ์นการิแสดำงความูเหุ้น็ติ�อความูมูป่ริะสทิั่ธผิู้ลข้องการิควบค่มูภายในข้องกล่�มูบริษิัท่ั่

•	 ปริะเมูนิความูเหุ้มูาะสมูข้องนโยบายการิบญ่ชุท่ั่่�ผูู้บ้ริหิุ้าริใชุ	้และความูสมูเหุ้ต่ิสมูผู้ลข้องปริะมูาณการิทั่างบญ่ชุ	่และการิเปดิำเผู้ย	
ข้้อมููลทั่่�เก่�ยวข้้องทั่่�ผูู้้บริิหุ้าริจ่ดำทั่ำา

•	 สริ่ปเก่�ยวก่บความูเหุ้มูาะสมูข้องการิใชุ้เกณฑ์์การิบ่ญชุ่สำาหุ้ริ่บกิจการิท่ั่�ดำำาเนินงานติ�อเนื�องข้องผูู้้บริิหุ้าริ	และสร่ิปจาก	
หุ้ลก่ฐานการิสอบบญ่ชุ่ทั่่�ไดำร้ิบ่ว�ามูค่วามูไมู�แน�นอนท่ั่�มูส่าริะสำาค่ญทั่่�เก่�ยวก่บเหุ้ต่ิการิณ	์หุ้ริอ่สถืานการิณ์ทั่่�อาจเปน็เหุ้ต่ิใหุ้้
เกิดำข้้อสงส่ยอย�างมู่น่ยสำาค่ญติ�อความูสามูาริถืข้องกล่�มูบริิษั่ทั่ในการิดำำาเนินงานติ�อเนื�อง	หุ้ริ่อไมู�	หุ้ากข้้าพเจ้าไดำ้ข้้อสริ่ป
ว�ามู่ความูไมู�แน�นอนทั่่�มู่สาริะสำาค่ญ	ข้้าพเจ้าจะติ้องใหุ้้ข้้อส่งเกติไว้ในริายงานข้องผูู้้สอบบ่ญชุ่ข้องข้้าพเจ้าถืึงการิเปิดำเผู้ย
ข้อ้มูลูทั่่�เก่�ยวข้อ้งในงบการิเงนิ	หุ้ริอ่หุ้ากเหุ้น็ว�าการิเปดิำเผู้ยดำง่กล�าวไมู�เพยีงพอ	ข้า้พเจา้จะแสดำงความูเหุ้น็ทั่่�เปล่�ยนแปลงไป		
ข้อ้สร่ิปข้องข้า้พเจ้าข้้�นอยู�ก่บหุ้ล่กฐานการิสอบบญ่ชุท่่ั่�ไดำร้ิบ่จนถืงึวน่ทั่่�ในริายงานข้องผูู้้สอบบญ่ชุข่้องข้า้พเจ้า	อย�างไริก็ติามู	
เหุ้ติ่การิณ์	หุ้ริ่อสถืานการิณ์ในอนาคติอาจเป็นเหุ้ติ่ใหุ้้กล่�มูบริิษั่ทั่ติ้องหุ้ย่ดำการิดำำาเนินงานติ�อเนื�องไดำ้

•	 ปริะเมิูนการินำาเสนอ	โคริงสร้ิาง	และเนื�อหุ้าข้องงบการิเงินโดำยริวมู	ริวมูถึืงการิเปิดำเผู้ยข้อ้มูลูท่ั่�เก่�ยวข้อ้ง	ติลอดำจนปริะเมิูนว�า	
งบการิเงินแสดำงริายการิ	และเหุ้ติ่การิณ์ทั่่�เกิดำข้้�นโดำยถืูกติ้องติามูทั่่�ควริหุ้ริ่อไมู�	

•	 ริวบริวมูเอกสาริหุ้ลก่ฐานการิสอบบญ่ชุท่ั่่�เหุ้มูาะสมูอย�างเพียงพอเก่�ยวก่บข้อ้มูลูทั่างการิเงนิข้องกจิการิ	หุ้ร่ิอข้องกจิกริริมู
ทั่างธร่ิกิจภายในกล่�มูบริษ่ิัทั่เพ่�อแสดำงความูเห็ุ้นติ�องบการิเงินริวมู	ข้า้พเจ้าร่ิบผิู้ดำชุอบติ�อการิกำาหุ้นดำแนวทั่าง	การิควบคมู่
ดำูแล	และการิปฏิิบ่ติิงานติริวจสอบกล่�มูบริิษั่ทั่	ข้้าพเจ้าเป็นผูู้้ริ่บผู้ิดำชุอบแติ�เพียงผูู้้เดำ่ยวติ�อความูเหุ้็นข้องข้้าพเจ้า
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

ข้า้พเจ้าไดำส้ื�อสาริก่บผูู้มู้หุ่้นา้ทั่่�ในการิกำาก่บดำแูลในเริ่�องติ�าง	ๆ	ซึ�งริวมูถืงึข้อบเข้ติ	และชุ�วงเวลาข้องการิติริวจสอบติามูทั่่�ไดำว้างแผู้นไว้		
ปริะเด็ำนทั่่�มู่น่ยสำาค่ญท่ั่�พบจากการิติริวจสอบริวมูถึืงข้้อบกพริ�องท่ั่�มู่น่ยสำาค่ญในริะบบการิควบค่มูภายในหุ้ากข้้าพเจ้าได้ำพบ
ในริะหุ้ว�างการิติริวจสอบข้องข้้าพเจ้า

ข้า้พเจา้ไดำใ้หุ้ค้ำาริบ่ริองแก�ผูู้มู้หุ่้นา้ทั่่�ในการิกำากบ่ดำแูลว�าข้า้พเจา้ไดำป้ฏิบิติ่ิติามูข้อ้กำาหุ้นดำจริริยาบริริณทั่่�เก่�ยวข้อ้งก่บความูเปน็อิสริะ		
และไดำ้สื�อสาริก่บผูู้้มู่หุ้น้าทั่่�ในการิกำาก่บดำูแลเก่�ยวก่บความูส่มูพ่นธ์ทั่่�งหุ้มูดำติลอดำจนเริ่�องอื�นซึ�งข้้าพเจ้าเชุื�อว�ามู่เหุ้ต่ิผู้ลทั่่�	
บ่คคลภายนอกอาจพ่จาริณาว�ากริะทั่บติ�อความูเป็นอิสริะ	และการิดำำาเนินการิเพ่�อข้จ่ดำอ่ปสริริค	หุ้ร่ิอมูาติริการิป้องก่นข้อง
ข้้าพเจ้า	(ถื้ามู่)	

จากเริ่�องทั่่�งหุ้ลายทั่่�สื�อสาริก่บผูู้้มู่หุ้น้าทั่่�ในการิกำาก่บดำูแล	ข้้าพเจ้าไดำ้พ่จาริณาเริ่�องติ�าง	ๆ	ทั่่�มู่น่ยสำาค่ญทั่่�ส่ดำในการิติริวจสอบ	
งบการิเงินในงวดำปัจจุบน่	และกำาหุ้นดำเป็นเร่ิ�องสำาคญ่ในการิติริวจสอบ	ข้า้พเจ้าได้ำอธิบายเร่ิ�องเหุ้ล�าน่�ไว้ในริายงานข้องผูู้้สอบบญ่ชุ่		
เว้นแติ�กฎหุ้มูาย	หุ้ริ่อข้้อบ่งค่บหุ้้ามูไมู�ใหุ้้เปิดำเผู้ยเริ่�องดำ่งกล�าวติ�อสาธาริณะ	หุ้ร่ิอในสถืานการิณ์ทั่่�ยากทั่่�จะเกิดำข้้�น	ข้้าพเจ้า
พ่จาริณาว�าไมู�ควริสื�อสาริเร่ิ�องดำ่งกล�าวในริายงานข้องข้้าพเจ้าเพริาะการิกริะทั่ำาดำ่งกล�าวสามูาริถืคาดำการิณ์ไดำ้อย�างสมูเหุ้ต่ิ	
สมูผู้ลว�าจะมู่ผู้ลกริะทั่บในทั่างลบมูากกว�าผู้ลปริะโยชุน์ทั่่�ผูู้้มู่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ยสาธาริณะจะไดำ้จากการิสื�อสาริดำ่งกล�าว

ข้้าพเจ้าเป็นผูู้้ริ่บผู้ิดำชุอบงานสอบบ่ญชุ่	และการินำาเสนอริายงานฉบ่บน่�

สริินดำา	หุ้ิริ่ญปริะเสริิฐว่ฒิ
ผูู้้สอบบ่ญชุ่ริ่บอน่ญาติ	เลข้ทั่ะเบ่ยน	4799

บริิษั่ทั่	สำาน่กงาน	อ่วาย	จำาก่ดำ
กริ่งเทั่พฯ	:	15	ก่มูภาพ่นธ์	2566



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)82

บริษััที่ ไที่ยออพติิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) และบริษััที่ย่อย 

งบัแสด้งฐานะการเงิน
ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

(หุ้น�วย:	บาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหติุ 2565 2564 2565 2564

สินทรัพีย่์

สินทรัพีย่์ห้มุนเวีย่น

เงินสดำ	และริายการิเทั่่ยบเทั่�าเงินสดำ 7 271,107,409 157,910,424 138,107,268 83,369,644

ลูกหุ้น่�การิค้า	และลูกหุ้น่�อื�น 8 471,457,273 419,585,927 414,898,005 383,825,120

ลูกหุ้น่�ริะยะยาวอื�น	-		
ส�วนทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำริ่บชุำาริะภายในหุ้นึ�งปี 10 5,023,232 4,414,507 - -

เงินใหุ้้กู้ยืมูริะยะส่�นแก�กิจการิทั่่�เก่�ยวข้้องก่น 9 11,708,176 16,291,532 21,881,808 26,764,148

เงินใหุ้้กู้ยมืูริะยะส่�นแก�กจิการิทั่่�ไมู�เก่�ยวข้้องก่น 11 - 14,625,776 - 14,625,776

สินค้าคงเหุ้ลือ	 12 1,331,479,562 1,086,852,099 1,060,864,108 864,505,036

สินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินหุ้มู่นเวียนอื�น 921,943 1,204,097 921,943 919,018

สินทั่ริ่พย์หุ้มู่นเวียนอื�น 72,423,974 48,578,558 50,239,517 34,462,158

รวมสินทรัพีย่์ห้มุนเวีย่น 2,164,121,569 1,749,462,920 1,686,912,649 1,408,470,900

สินทรัพีย่์ไม่ห้มุนเวีย่น

เงินฝ่ากธนาคาริทั่่�มู่ภาริะคำ�าปริะก่น 7 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000

ลูกหุ้น่�ริะยะยาวอื�น	-	ส่ทั่ธ	ิ
จากส�วนทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำริ่บชุำาริะภายในหุ้นึ�งปี 10 1,086,461 2,588,929 - -

เงินลงทั่่นในบริิษั่ทั่ย�อย 13 - - 132,017,430 136,017,430

เงินลงทั่่นในบริิษั่ทั่ริ�วมู 14 35,140,987 33,182,773 26,062,126 26,062,126

อส่งหุ้าริิมูทั่ริ่พย์เพ่�อการิลงทั่่น 15 6,750,767 8,245,050 6,750,767 8,245,050

ทั่่�ดำิน	อาคาริ	และอ่ปกริณ์	 16 1,010,509,827 995,680,997 553,202,381 526,256,508

สินทั่ริ่พย์สิทั่ธิการิใชุ้ 21 19,609,290 18,590,019 9,127,464 7,979,497

สินทั่ริ่พย์ไมู�มู่ติ่วติน	 17 14,260,843 19,104,865 6,368,938 7,491,802

สินทั่ริ่พย์ภาษั่เงินไดำ้ริอการิติ่ดำบ่ญชุ่ 29 46,257,580 56,283,581 38,829,738 48,930,186

สินทั่ริ่พย์ไมู�หุ้มู่นเวียนอื�น 142,000 58,000 133,000 49,000

รวมสินทรัพีย่์ไม่ห้มุนเวีย่น 1,138,087,755 1,138,064,214 776,821,844 765,361,599

รวมสินทรัพีย่์ 3,302,209,324 2,887,527,134 2,463,734,493 2,173,832,499



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2565 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 83

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

(หุ้น�วย:	บาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหติุ 2565 2564 2565 2564

ห้นี�สิน แลิะส่วนของผิ่้ถึือหุ้้น

ห้นี�สินห้มุนเวีย่น

เงินกู้ยืมูริะยะส่�นจากธนาคาริ 18 	635,000,000	 	485,000,000	 	600,000,000	 	450,000,000	

เจ้าหุ้น่�การิค้า	และเจ้าหุ้น่�อื�น 19 	425,361,580	 	297,235,497	 	319,713,937	 	198,153,280	

ส�วนข้องเงินกู้ยืมูริะยะยาวจากธนาคาริ	
ทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำชุำาริะภายในหุ้นึ�งปี 20 	9,287,880	 	40,936,797	 	-	 	-	

ส�วนข้องหุ้น่�สินติามูส่ญญาเชุ�า	
ทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำชุำาริะภายในหุ้นึ�งปี 21 	4,276,468	 	3,474,204	 	3,766,830	 	3,113,483	

สำาริองผู้ลปริะโยชุน์ริะยะส่�นข้องพน่กงาน 22 	7,804,261	 	2,998,612	 	5,564,063	 	2,237,646	

ภาษั่เงินไดำ้ค้างจ�าย 	15,126,526	 	353,318	 	-	 	-	

หุ้น่�สินทั่างการิเงินหุ้มู่นเวียนอื�น 	2,353,170	 	33,950	 	1,469,850	 	33,950	

รวมห้นี�สินห้มุนเวีย่น 	1,099,209,885	 	830,032,378	 	930,514,680	 	653,538,359	

ห้นี�สินไม่ห้มุนเวีย่น

เงินกู้ยืมูริะยะยาวจากธนาคาริ	-	ส่ทั่ธ	ิ
จากส�วนทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำชุำาริะภายในหุ้นึ�งปี 20 	-	 	9,556,491	 	-	 	-	

หุ้น่�สินติามูส่ญญาเชุ�า	-	ส่ทั่ธิ	
จากส�วนทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำชุำาริะภายในหุ้นึ�งปี 21 	12,220,005	 	11,557,277	 	6,071,657	 	5,513,142	

สำาริองผู้ลปริะโยชุน์ริะยะยาวข้องพน่กงาน 22 	75,847,733	 	79,525,611	 	62,939,620	 	65,415,018	

รวมห้นี�สินไม่ห้มุนเวีย่น 	88,067,738	 	100,639,379	 	69,011,277	 	70,928,160	

รวมห้นี�สิน 	1,187,277,623	 	930,671,757	 	999,525,957	 	724,466,519	

งบแสด้งฐานะการเงิน (ต่่อ)



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)84

(หุ้น�วย:	บาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหติุ 2565 2564 2565 2564

ส่วนของผิ่้ถึือหุ้้น

ทั่่นเริ่อนหุ้่้น

ทั่่นจดำทั่ะเบ่ยน

หุ้่้นสามู่ญ	475,000,000	หุ้่้น		
มููลค�าหุ้่้นละ	1	บาทั่	 	475,000,000	 	475,000,000	 	475,000,000	 	475,000,000	

ทั่่นออกจำาหุ้น�าย	และชุำาริะเติ็มูมููลค�าแล้ว

หุ้่้นสามู่ญ	474,318,000	หุ้่้น		
มููลค�าหุ้่้นละ	1	บาทั่	 	474,318,000	 	474,318,000	 	474,318,000	 	474,318,000	

ส�วนเกินมููลค�าหุ้่้นสามู่ญ 	481,749,828	 	481,749,828	 	481,749,828	 	481,749,828	

ส�วนเกินทั่่นจากการิริวมูธ่ริกิจ	
ภายใติ้การิควบค่มูเดำ่ยวก่น 13 	167,792,071	 	167,792,071	 	-	 	-	

กำาไริสะสมู

จ่ดำสริริแล้ว	-	สำาริองติามูกฎหุ้มูาย 23 	60,500,000	 	60,500,000	 	47,500,000	 	47,500,000	

ย่งไมู�ไดำ้จ่ดำสริริ 	934,375,425	 	776,441,211	 	460,640,708	 	445,798,152	

องค์ปริะกอบอื�นข้องส�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่้น 	(3,803,623)	 	(3,945,733)	 	-	 	-	

รวมส่วนของผิ่้ถึือหุ้้น 	2,114,931,701	 	1,956,855,377	 	1,464,208,536	 	1,449,365,980	

รวมห้นี�สิน แลิะส่วนของผ้่ิถึอืหุ้น้ 	3,302,209,324	 	2,887,527,134	 	2,463,734,493	 	2,173,832,499	

หุ้มูายเหุ้ติ่ปริะกอบงบการิเงินเป็นส�วนหุ้นึ�งข้องงบการิเงินน่�

งบแสด้งฐานะการเงิน (ต่่อ)



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2565 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 85

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

บริษััที่ ไที่ยออพติิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) และบริษััที่ย่อย

งบักำาไรข้าด้ทัุ่นเบั็ด้เสร็จ

ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565
	(หุ้น�วย:	บาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหติุ 2565 2564 2565 2564

กำาไรขาดทุน:

ราย่ได้

ริายได้ำจากสญ่ญาทั่่�ทั่ำาก่บลกูค้า 26 	2,922,521,441	 	2,380,521,700	 	1,642,864,472	 	1,468,937,710	

เงินปันผู้ลริ่บ 13 	-	 	-	 	239,989,889	 	158,943,970	

กำาไริจากอ่ติริาแลกเปล่�ยน 	20,624,119	 	48,935,556	 	14,243,362	 	37,944,899	

ริายไดำ้อื�น 	36,435,563	 	36,743,194	 	119,933,137	 	112,170,417	

รวมราย่ได้ 	2,979,581,123	 	2,466,200,450	 	2,017,030,860	 	1,777,996,996	

ค่าใช้จ่าย่ 27 

ติ้นทั่่นข้าย	และบริิการิ 	2,247,644,839	 	1,866,534,736	 	1,531,350,604	 	1,346,260,551	

ค�าใชุ้จ�ายในการิข้าย	และจ่ดำจำาหุ้น�าย 	80,269,074	 	81,728,275	 	53,632,986	 	42,072,963	

ค�าใชุ้จ�ายในการิบริิหุ้าริ 	215,118,382	 	177,265,672	 	157,125,780	 	122,604,143	

รวมค่าใช้จ่าย่ 	2,543,032,295	 	2,125,528,683	 	1,742,109,370	 	1,510,937,657	

กำาไรจากการดำาเนินงาน 	436,548,828	 	340,671,767	 	274,921,490	 	267,059,339	

ส�วนแบ�งกำาไริจากเงินลงทั่่น	
ในบริิษั่ทั่ริ�วมู 14.2 	1,688,695	 	270,232	 	-	 	-	

ริายไดำ้ทั่างการิเงิน 	1,625,423	 	1,440,661	 	1,513,759	 	1,205,159	

ติ้นทั่่นทั่างการิเงิน 28 	(7,875,890)	 	(8,565,318)	 	(6,045,474)	 	(4,767,583)	

กำาไรก่อนภาษัีเงินได้ 	431,987,056	 	333,817,342	 	270,389,775	 	263,496,915	

ภาษั่เงินไดำ้ 29 	(28,369,114)	 	(23,696,575)	 	(9,863,491)	 	(20,913,852)	

กำาไรสำาห้รับป็ี 	403,617,942	 	310,120,767	 	260,526,284	 	242,583,063	



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)86

	(หุ้น�วย:	บาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหติุ 2565 2564 2565 2564

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่่�จะถู้กบันที่ึกในส่วนของกำาไร  
หรือขาด้ทีุ่นในภายหลััง
ผู้ลติ�างข้องอ่ติริาแลกเปล่�ยนจากการิแปลงค�า	
งบการิเงินทั่่�เป็นเงินติริาติ�างปริะเทั่ศ 	(127,409)	 	(6,704,963)	 	-	 	-	

ส�วนแบ�งกำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จอื�นข้อง	
บริิษั่ทั่ริ�วมู	-	ผู้ลติ�างข้องอ่ติริาแลกเปล่�ยน	
จากการิแปลงค�างบการิเงิน
ทั่่�เป็นเงินติริาติ�างปริะเทั่ศ																						14.2 	269,519	 	3,462,366	 	-	 	-	

ริายการิทั่่�จะถืูกบ่นทั่ึกในส�วนข้องกำาไริ		
หุ้ริ่อข้าดำทั่่นในภายหุ้ล่ง 	142,110	 	(3,242,597)	 	-	 	-	

รายการที่่�จะไม่่ถู้กบันที่ึกในส่วนของกำาไร  
หรือขาด้ทีุ่นในภายหลััง
ผู้ลกำาไริจากการิปริะมูาณการิติามู	
หุ้ล่กคณิติศาสติริ์ปริะก่นภ่ย 	1,184,787	 	-	 	1,184,787	 	-	

หุ้่ก:	ผู้ลกริะทั่บข้องภาษั่เงินไดำ้ 29 	(236,957)	 	-	 	(236,957)	 	-	

ริายการิทั่่�จะไมู�ถืูกบ่นทั่ึกในส�วนข้องกำาไริ		
หุ้ริ่อข้าดำทั่่น
ในภายหุ้ล่ง	-	ส่ทั่ธิจากภาษั่เงินไดำ้ 	947,830	 	-	 	947,830	 	-	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาห้รับป็ี 	1,089,940	 	(3,242,597)	 	947,830	 	-	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาห้รับป็ี 	404,707,882	 	306,878,170	 	261,474,114	 	242,583,063	

กำาไรตั้่อหุ้้น (บาท) 30

กำาไริติ�อหุ้่้นข้่�นพ่�นฐาน	

กำาไริ 0.85 0.65 0.55 0.51

จำานวนหุ้่น้สามู่ญถืว่เฉล่�ยถื�วงนำ�าหุ้นก่	(หุ้่้น)	 474,318,000	 474,318,000	 474,318,000	 474,318,000	

หุ้มูายเหุ้ติ่ปริะกอบงบการิเงินเป็นส�วนหุ้นึ�งข้องงบการิเงินน่�

งบกำาไรขาด้ทีุ่นเบ็ด้เสร็จ (ต่่อ)
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บริษััที่ ไที่ยออพติิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) และบริษััที่ย่อย

งบัแสด้งการเปล่�ยนแปลงส่วนข้องผูู้้ถื่อหุ้น

ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565
	(หุ้น�วย:	บาทั่)	

หมายเหติุ

งบการเงินรวม

ทีุ่นเรือนหุ้น 
ที่่�ออก

และชำาระแล้ว
ส่่วนเกิน 

มูลค่าหุ้นส่ามัญ่

ส่่วนเกินทีุ่น 
จากการรวมธุุรกิจ
ภัายใติ้การควบคุม

เดำ่ยวกัน

กำาไรส่ะส่ม
องค์ประกอบอื�น 

ของส่่วนของผู้ถืือหุ้น

รวมส่่วน
ของผู้ถืือหุ้น

จัดำส่รรแล้ว - 
ส่ำารองติามกฎหมาย ยังไม่ไดำ้จัดำส่รร

กำาไรขาดำทุี่นเบ็ดำเส่ร็จอื�น - 
ผลต่ิางจากการแปลงค่า

งบการเงินท่ี่�เป็น
เงินติราต่ิางประเที่ศ

ย่อดคงเห้ลิือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 	474,318,000	 	481,749,828	 	167,792,071	 	62,500,000	 	620,845,309	 	(703,136)	 	1,806,502,072	

กำาไริสำาหุ้ริ่บปี 	-	 	-	 	-	 	-	 	310,120,767	 	-	 	310,120,767	

กำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จอื�นสำาหุ้ริ่บปี	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	(3,242,597)	 	(3,242,597)	

กำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จริวมูสำาหุ้ริ่บปี	 	-	 	-	 	-	 	-	 	310,120,767	 	(3,242,597)	 	306,878,170	

โอนคืนสำาริองติามูกฎหุ้มูายไปย่ง
กำาไริสะสมู

13	 	-	 	-	 	-	 	(2,000,000)	 	2,000,000	 	-	 	-	

เงินปันผู้ลจ�าย	 24	 	-	 	-	 	-	 	-	 	(156,524,865)	 	-	 	(156,524,865)	

ย่อดคงเห้ลิือ ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564 	474,318,000	 	481,749,828	 	167,792,071	 	60,500,000	 	776,441,211	 	(3,945,733)	 	1,956,855,377	

ย่อดคงเห้ลิือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 	474,318,000	 	481,749,828	 	167,792,071	 	60,500,000	 	776,441,211	 	(3,945,733)	 	1,956,855,377	

กำาไริสำาหุ้ริ่บปี 	-	 	-	 	-	 	-	 	403,617,942	 	-	 	403,617,942	

กำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จอื�นสำาหุ้ริ่บปี	 	-	 	-	 	-	 	-	 	947,830	 	142,110	 	1,089,940	

กำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จริวมูสำาหุ้ริ่บปี	 	-	 	-	 	-	 	-	 	404,565,772	 	142,110	 	404,707,882	

เงินปันผู้ลจ�าย	 24	 	-	 	-	 	-	 	-	 	(246,631,558)	 	-	 	(246,631,558)	

ย่อดคงเห้ลิือ ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2565 	474,318,000	 	481,749,828	 	167,792,071	 	60,500,000	 	934,375,425	 	(3,803,623)	 	2,114,931,701	

หุ้มูายเหุ้ติ่ปริะกอบงบการิเงินเป็นส�วนหุ้นึ�งข้องงบการิเงินน่�
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บริษััที่ ไที่ยออพติิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) และบริษััที่ย่อย

งบัแสด้งการเปล่�ยนแปลงส่วนข้องผูู้้ถื่อหุ้น (ต่อ) 

ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565
	(หุ้น�วย:	บาทั่)	

หมายเหติุ

งบเฉพาะกิจการ

ทีุ่นเรือนหุ้น  
ที่่�ออก และชำาระแล้ว

ส่่วนเกินมูลค่า
หุ้นส่ามัญ่

กำาไรส่ะส่ม

รวมส่่วน
ของผู้ถืือหุ้น

จัดำส่รรแล้ว - 
ส่ำารองติามกฎหมาย ยังไม่ไดำ้จัดำส่รร

ย่อดคงเห้ลิือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 	474,318,000	 	481,749,828	 	47,500,000	 	359,739,954	 	1,363,307,782	

กำาไริสำาหุ้ริ่บปี 	-	 	-	 	-	 	242,583,063	 	242,583,063	

กำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จอื�นสำาหุ้ริ่บปี	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

กำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จริวมูสำาหุ้ริ่บปี	 	-	 	-	 	-	 	242,583,063	 	242,583,063	

เงินปันผู้ลจ�าย	 24 	-	 	-	 	-	 	(156,524,865)	 	(156,524,865)	

ย่อดคงเห้ลิือ ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564 	474,318,000	 	481,749,828	 	47,500,000	 	445,798,152	 	1,449,365,980	

ย่อดคงเห้ลิือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 	474,318,000	 	481,749,828	 	47,500,000	 	445,798,152	 	1,449,365,980	

กำาไริสำาหุ้ริ่บปี 	-	 	-	 	-	 	260,526,284	 	260,526,284	

กำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จอื�นสำาหุ้ริ่บปี	 	-	 	-	 	-	 	947,830	 	947,830	

กำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จริวมูสำาหุ้ริ่บปี	 	-	 	-	 	-	 	261,474,114	 	261,474,114	

เงินปันผู้ลจ�าย	 24 	-	 	-	 	-	 	(246,631,558)	 	(246,631,558)	

ย่อดคงเห้ลิือ ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2565 	474,318,000	 	481,749,828	 	47,500,000	 	460,640,708	 	1,464,208,536	

หุ้มูายเหุ้ติ่ปริะกอบงบการิเงินเป็นส�วนหุ้นึ�งข้องงบการิเงินน่�
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

บริษััที่ ไที่ยออพติิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) และบริษััที่ย่อย

งบักระแสเงินสด้

ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565
	(หุ้น�วย:	บาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 

กำาไริก�อนภาษั่ 	431,987,056	 	333,817,342	 	270,389,775	 	263,496,915	

ริายการิปริ่บกริะทั่บยอดำกำาไริก�อนภาษั่เป็นเงินสดำริ่บ	(จ�าย)	

จากกิจกริริมูดำำาเนินงาน

ส�วนแบ�งกำาไริจากเงินลงทั่่นในบริิษั่ทั่ริ�วมู 	(1,688,695)	 	(270,232)	 	-	 	-	

ข้าดำทั่่นจากการิจำาหุ้น�ายเงินลงทั่่นในบริิษั่ทั่ริ�วมู 	-	 	320,239	 	-	 	-	

กำาไริจากการิปริ่บมููลค�าย่ติิธริริมูข้องเงินลงทั่่น 	(2,925)	 	(1,633)	 	(2,925)	 	(1,633)	

ข้าดำทั่่น	(กำาไริ)	จากอ่ติริาแลกเปล่�ยนทั่่�ย่งไมู�เกิดำข้้�นจริิง 	14,979,319	 	(5,872,634)	 	8,687,838	 	(9,591,205)	

ข้าดำทั่่น	(กำาไริ)	จากการิจำาหุ้น�าย/ติ่ดำจำาหุ้น�ายทั่่�ดำิน	อาคาริ	และ
อ่ปกริณ์ 	567,595	 	1,396,214	 	(127,690)	 	27,573	

ริายไดำ้เงินปันผู้ล 	-	 	-	 	(239,989,945)	 	(158,943,970)	

ค�าเสื�อมูริาคา	และค�าติ่ดำจำาหุ้น�าย 	179,052,260	 	183,654,515	 	95,750,788	 	102,481,953	

หุ้น่�สูญ	และผู้ลข้าดำทั่่นดำ้านเคริดำิติทั่่�คาดำว�าจะเกิดำข้้�น 	17,916,596	 	1,505,750	 	17,858,009	 	2,345,548	

การิปริ่บลดำสินค้าคงเหุ้ลือเป็นมููลค�าส่ทั่ธิทั่่�จะไดำ้ริ่บ 	27,666,152	 	19,284,208	 	22,999,062	 	20,261,323	

สำาริองผู้ลปริะโยชุน์ริะยะยาวข้องพน่กงาน 	7,416,524	 	7,162,574	 	5,893,353	 	5,230,059	

ริายไดำ้ทั่างการิเงิน 	(1,625,423)	 	(1,440,661)	 	(1,513,759)	 	(1,205,159)	

ติ้นทั่่นทั่างการิเงิน 	7,875,890	 	8,565,318	 	6,045,474	 	4,767,583	

กำาไริจากกิจกริริมูดำำาเนินงานก�อนการิ
เปล่�ยนแปลงในสินทั่ริ่พย์	และหุ้น่�สินดำำาเนินงาน 	684,144,349	 	548,121,000	 	185,989,980	 	228,868,987	

สินทั่ริ่พย์จากการิดำำาเนินงาน	(เพ่�มูข้้�น)	ลดำลง

ลูกหุ้น่�การิค้า	และลูกหุ้น่�อื�น 	(72,438,823)	 	(39,034,810)	 	(45,040,498)	 	(37,858,957)	

สินค้าคงเหุ้ลือ 	(272,293,615)	 	(288,065,691)	 	(219,358,134)	 	(210,923,007)	

สินทั่ริ่พย์หุ้มู่นเวียนอื�น	 	(18,970,641)	 	(15,109,561)	 	(10,902,584)	 	(10,331,497)	

สินทั่ริ่พย์ไมู�หุ้มู่นเวียนอื�น 	(84,000)	 	27,000	 	(84,000)	 	-	

หุ้น่�สินจากการิดำำาเนินงานเพ่�มูข้้�น	(ลดำลง)	

เจ้าหุ้น่�การิค้า	และเจ้าหุ้น่�อื�น 	130,080,509	 	40,112,637	 	122,441,769	 	10,477,380	

เงินสดำจาก	(ใชุ้ไปใน)	กิจกริริมูดำำาเนินงาน 	450,437,779	 	246,050,575	 	33,046,533	 	(19,767,094)	

จ�ายผู้ลปริะโยชุน์ริะยะยาวข้องพน่กงาน 	(5,103,966)	 	(3,336,170)	 	(3,857,547)	 	(1,565,445)	

จ�ายภาษั่เงินไดำ้ 	(8,547,672)	 	(6,014,979)	 	(4,874,775)	 	(4,704,627)	

เงินสดสุทธุิจาก (ใช้ไป็ใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 	436,786,141	 	236,699,426	 	24,314,211	 	(26,037,166)	
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บริษััที่ ไที่ยออพติิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) และบริษััที่ย่อย

งบักระแสเงินสด้

ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565
	(หุ้น�วย:	บาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลิงทุน 

เงินฝ่ากติิดำภาริะคำ�าปริะก่นเพ่�มูข้้�น 	-	 	(4,330,000)	 	-	 	(4,330,000)	

เงินสดำจ�ายสำาหุ้ริ่บเงินลงทั่่นในบริิษั่ทั่ย�อย 	-	 	-	 	-	 	(398,430)	

เงินใหุ้้กู้ยืมูริะยะส่�นแก�บริิษั่ทั่ทั่่�เก่�ยวข้้องก่น 	-	 	(16,378,362)	 	-	 	(27,127,937)	

ริ่บคืนเงินใหุ้้กู้ยืมูริะยะส่�นแก�บริิษั่ทั่ย�อย 	4,999,500	 	-	 	4,999,500	 	-	

เงินสดำจ�ายเพ่�อซื�อกิจการิข้องบริิษั่ทั่ย�อย 	-	 	-	 	-	 	(57,898,161)	

เงินสดำริบ่จากการิคนืทั่น่	และสำาริองติามูกฎหุ้มูายจากบริิษ่ัทั่ย�อย 	-	 	-	 	4,000,000	 	18,000,000	

เงินสดำริ่บจากการิจำาหุ้น�ายเงินลงทั่่นในบริิษั่ทั่ริ�วมู 	-	 	2,296,230	 	-	 	2,296,230	

เงินสดำจ�ายในการิซื�อทั่่�ดำิน	อาคาริ	และอ่ปกริณ์ 	(179,892,423)	 	(154,606,547)	 	(114,217,843)	 	(110,428,515)	

เงินสดำริ่บจากการิจำาหุ้น�ายทั่่�ดำิน	อาคาริ	และอ่ปกริณ์ 	1,145,126	 	350,425	 	2,047,617	 	35,000	

เงินสดำจ�ายในการิซื�อสินทั่ริ่พย์ไมู�มู่ติ่วติน 	(1,379,691)	 	(2,837,158)	 	(1,337,502)	 	(2,493,609)	

เงินสดำริ่บจากดำอกเบ่�ย 	1,275,127	 	384,773	 	821,636	 	129,038	

เงินสดำริ่บจากเงินปันผู้ล 	-	 	-	 	239,989,945	 	191,051,000	

เงินสดสุทธุิจาก (ใช้ไป็ใน) กิจกรรมลิงทุน 	(173,852,361)	 	(175,120,639)	 	136,303,353	 	8,834,616	



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2565 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 91

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

บริษััที่ ไที่ยออพติิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) และบริษััที่ย่อย

งบักระแสเงินสด้

ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565
	(หุ้น�วย:	บาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดห้าเงิน 

เงินสดำริ่บจากการิกู้ยืมูริะยะส่�นจากธนาคาริ 	335,000,000	 	310,000,000	 	250,000,000	 	310,000,000	

เงินสดำจ�ายคืนเงินกู้ยืมูริะยะส่�นจากธนาคาริ 	(185,000,000)	 	(382,000,000)	 	(100,000,000)	 	(270,000,000)	

เงินสดำจ�ายคืนเงินกู้ยืมูริะยะยาวจากธนาคาริ 	(41,359,093)	 	(45,357,797)	 	-	 	-	

ชุำาริะคืนเงินติ้นข้องหุ้น่�สินติามูส่ญญาเชุ�า	 	(3,655,115)	 	(3,965,040)	 	(3,259,070)	 	(3,378,597)	

จ�ายดำอกเบ่�ย 	(7,824,397)	 	(8,596,308)	 	(5,989,312)	 	(4,762,019)	

จ�ายเงินปันผู้ล 	(246,631,558)	 	(156,524,865)	 	(246,631,558)	 	(156,524,865)	

เงินสดสุทธุิใช้ไป็ในกิจกรรมจัดห้าเงิน 	(149,470,163)	 	(286,444,010)	 	(105,879,940)	 	(124,665,481)	

ผู้ลติ�างจากการิแปลงค�างบการิเงินลดำลง 	(266,632)	 	(6,518,997)	 	-	 	-	

เงินสด แลิะราย่การเทีย่บเท่าเงินสดเพี่�มข้�น (ลิดลิง) สุทธุิ 	113,196,985	 	(231,384,220)	 	54,737,624	 	(141,868,031)	

เงินสดำ	และริายการิเทั่่ยบเทั่�าเงินสดำ	ณ	ว่นติ้นปี 	157,910,424	 	389,294,644	 	83,369,644	 	225,237,675	

เงินสด แลิะราย่การเทีย่บเท่าเงินสด ณ วันสิ�นป็ี 	271,107,409	 	157,910,424	 	138,107,268	 	83,369,644	

หุ้มูายเหุ้ติ่ปริะกอบงบการิเงินเป็นส�วนหุ้นึ�งข้องงบการิเงินน่�
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หมูายเหตุประกอบังบัการเงินรวมู

ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

1. ข้อมูลที่ั�วไป

บริิษ่ัทั่	ไทั่ยออพติิคอล	กริ่�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	(“บริิษ่ัทั่ฯ	”)	เป็นบริิษ่ัทั่มูหุ้าชุนซึ�งจ่ดำต่ิ�ง	และมู่ภูมูิลำาเนาในปริะเทั่ศไทั่ย	ธ่ริกิจหุ้ลก่
ข้องบริิษัท่ั่ฯ	คอืการิผู้ลติิและจำาหุ้น�ายเลนสส์ายติาพลาสติิก	และผู้ลติิภณ่ฑ์์ทั่่�เก่�ยวข้อ้ง	ทั่่�อยู�ติามูทั่่�จดำทั่ะเบย่นข้องบริษิัท่ั่ฯ	อยู�ทั่่�		
15/5	หุ้มูู�ทั่่�	6	ถืนนบางบ่วทั่อง-ส่พริริณบ่ริี	ติำาบลละหุ้าริ	อำาเภอบางบ่วทั่อง	จ่งหุ้ว่ดำนนทั่บ่ริี	11110	

2. เกณฑ์์ในการจัดำที่ำางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี�จัดทำาข้�นตั้ามมาตั้รฐานการราย่งานทางการเงินท่ีกำาห้นดในพีระราชบัญ่ญั่ตั้ิวิชาชีพีบัญ่ชี พี.ศ. 2547 
โดย่แสดงราย่การในงบการเงินตั้ามข้อกำาห้นดในป็ระกาศกรมพีัฒนาธุุรกิจการค้าออกตั้ามความในพีระราชบัญ่ญ่ัตั้ ิ
การบัญ่ชี พี.ศ. 2543

งบการิเงินฉบ่บภาษัาไทั่ยเป็นงบการิเงินฉบ่บทั่่�บริิษั่ทั่ฯ	ใชุ้เป็นทั่างการิติามูกฎหุ้มูาย	งบการิเงินฉบ่บภาษัาอ่งกฤษัแปลจาก	
งบการิเงินฉบ่บภาษัาไทั่ยน่�

งบการิเงินน่�ไดำ้จ่ดำทั่ำาข้้�นโดำยใชุ้เกณฑ์์ริาคาทั่่นเดำิมูเว้นแติ�จะไดำ้เปิดำเผู้ยเป็นอย�างอื�นในนโยบายการิบ่ญชุ่

2.2 เกณฑ์์ในการจัดทำางบการเงินรวม

ก)		 งบการิเงินริวมูน่�ไดำ้จ่ดำทั่ำาข้้�นโดำยริวมูงบการิเงินข้องบริิษั่ทั่	ไทั่ยออพติิคอล	กริ่�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	(ซึ�งติ�อไปน่�เริียกว�า	
“บริิษั่ทั่ฯ	”)	และบริิษั่ทั่ย�อย	(ซึ�งติ�อไปน่�เริียกว�า	“บริิษั่ทั่ย�อย”)	(ริวมูเริียกว�า	“กล่�มูบริิษั่ทั่”)	ดำ่งน่�	

บริษััที่ย่อย ลักษัณะของธุุรกิจ
จัดำติั้งขึ้น
ในประเที่ศ

อัติราร้อยละ ของการถืือหุ้น

2565 2564

ร้อยละ ร้อยละ 

บริิษั่ทั่	อ่ติสาหุ้กริริมูแว�นติาไทั่ย	จำาก่ดำ ผู้ลิติและจำาหุ้น�ายเลนส์สายติา
กริะจกเลนส์สายติาพลาสติิก	
และแมู�พ่มูพ์แก้ว

ไทั่ย 100 100

บริิษั่ทั่	โพล่	ซ่น	จำาก่ดำ ผู้ลิติและจำาหุ้น�ายเลนส์
พลาสติิก

ไทั่ย - 100

บริิษั่ทั่	ทั่่โอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซ่ จ่ดำจำาหุ้น�ายสินค้า	และจ่ดำส�ง
ผู้ลิติภ่ณฑ์์ข้องบริิษั่ทั่ฯ	ไปย่ง
ลูกค้าในปริะเทั่ศสหุ้ริ่ฐอเมูริิกา

สหุ้ริ่ฐอเมูริิกา 100 100

บริิษั่ทั่	ทั่่โอจี	ย่โริป	เอสพี	ซ่โอโอ จ่ดำจำาหุ้น�ายสินค้า	และจ่ดำส�ง
ผู้ลิติภ่ณฑ์์ข้องบริิษั่ทั่ฯ	ไปย่ง
ลูกค้าในทั่วีปย่โริป

โปแลนดำ์ 100 100
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

ข้)		 บริษ่ิัทั่ฯ	จะถือืว�ามูก่าริควบค่มูกิจการิท่ั่�เข้า้ไปลงทั่น่	หุ้ริอ่บริษ่ิัทั่ย�อยไดำ	้หุ้ากบริษ่ิัทั่ฯ	มูส่ทิั่ธิไดำร่้ิบ	หุ้ริอ่มูส่�วนไดำส้�วนเส่ย
ในผู้ลติอบแทั่นข้องกิจการิทั่่�เข้า้ไปลงทั่น่	และสามูาริถืใชุ้อำานาจในการิส่�งการิกจิกริริมูท่ั่�ส�งผู้ลกริะทั่บอย�างมูน่ย่สำาคญ่
ติ�อจำานวนเงินผู้ลติอบแทั่นน่�นไดำ้	

ค)		 บริิษั่ทั่ฯ	นำางบการิเงินข้องบริิษ่ัทั่ย�อยมูาริวมูในการิจ่ดำทั่ำางบการิเงินริวมูต่ิ�งแติ�ว่นทั่่�บริิษั่ทั่ฯ	มู่อำานาจในการิควบค่มู
บริิษั่ทั่ย�อย	จนถืึงว่นทั่่�บริิษั่ทั่ฯ	สิ�นส่ดำการิควบค่มูบริิษั่ทั่ย�อยน่�น

ง)		 งบการิเงินข้องบริิษั่ทั่ย�อยไดำ้จ่ดำทั่ำาข้้�นโดำยใชุ้นโยบายการิบ่ญชุ่ทั่่�สำาค่ญเชุ�นเดำ่ยวก่นก่บข้องบริิษั่ทั่ฯ	
จ)		 สนิทั่ริพ่ย์	และหุ้น่�สนิติามูงบการิเงินข้องบริิษ่ัทั่ย�อยซึ�งจด่ำต่ิ�งในติ�างปริะเทั่ศแปลงค�าเป็นเงินบาทั่โดำยใชุ้อต่ิริาแลกเปล่�ยน		

ณ	ว่นสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน	ส�วนริายไดำ้	และค�าใชุ้จ�ายแปลงค�าเป็นเงินบาทั่โดำยใชุ้อ่ติริาแลกเปล่�ยนถ่ืวเฉล่�ย	
ริายเดำอืน	ผู้ลติ�างซึ�งเกดิำข้้�นจากการิแปลงค�าดำง่กล�าวไดำแ้สดำงไวเ้ปน็ริายการิ	“ผู้ลติ�างจากการิแปลงค�างบการิเงนิทั่่�เปน็	
เงินติริาติ�างปริะเทั่ศ”	ในงบแสดำงการิเปล่�ยนแปลงส�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่้น	

ฉ)		 ยอดำคงค้างริะหุ้ว�างกล่�มูบริิษั่ทั่	ริายการิค้าริะหุ้ว�างก่นทั่่�มู่สาริะสำาค่ญไดำ้ถืูกติ่ดำออกจากงบการิเงินริวมูน่�แล้ว	
ชุ)		 ยอดำเงินลงทั่น่ในบริิษ่ัทั่ย�อยในบญ่ชุข่้องบริษ่ิัทั่ฯ	ได้ำต่ิดำก่บส�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่น้ข้องบริิษ่ัทั่ย�อย	ณ	ว่นซื�อหุ้่น้	ริายการิกำาไริสะสมู	

ทั่่�เป็นส�วนข้องบริิษั่ทั่ย�อยซึ�งเกิดำจากการิทั่่�บริิษั่ทั่ฯ	ซื�อบริิษั่ทั่ย�อยดำ่งกล�าวในริาคาทั่่�ติำ�ากว�ามููลค�าติามูบ่ญชุ่ข้อง	
บริิษั่ทั่ย�อย	ณ	ว่นซื�อไดำ้แสดำงไว้เป็นริายการิในส�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่้นในงบแสดำงฐานะการิเงินริวมู

2.3 บริษััทฯ จัดทำางบการเงินเฉพีาะกิจการ โดย่แสดงเงินลิงทุนในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วมตั้ามวิธุีราคาทุน

3. มาติรฐานการรายงานที่างการเงินใหม่

3.1 มาตั้รฐานการราย่งานทางการเงินให้ม่ที่เริ�มมีผิลิบังคับใช้ในป็ีปั็จจุบัน 

ในริะหุ้ว�างปี	กล่�มูบริิษั่ทั่ไดำ้นำามูาติริฐานการิริายงานทั่างการิเงิน	และการิต่ิความูมูาติริฐานการิริายงานทั่างการิเงินฉบ่บ
ปริ่บปริ่งจำานวนหุ้ลายฉบ่บ	ซึ�งมู่ผู้ลบ่งค่บใชุ้สำาหุ้ริ่บงบการิเงินทั่่�มู่ริอบริะยะเวลาบ่ญชุ่ทั่่�เริิ�มูใน	หุ้ริ่อหุ้ล่งว่นทั่่�	1	มูกริาคมู	2565		
มูาถืือปฏิิบต่ิ	ิมูาติริฐานการิริายงานทั่างการิเงนิดำง่กล�าวไดำร้ิบ่การิปริบ่ปริง่	หุ้ร่ิอจด่ำใหุ้มู้ข่้้�นเพ่�อใหุ้มู้เ่นื�อหุ้าเทั่�าเทั่ย่มูก่บมูาติริฐาน
การิริายงานทั่างการิเงินริะหุ้ว�างปริะเทั่ศ	โดำยส�วนใหุ้ญ�เป็นการิอธิบายใหุ้้ชุ่ดำเจนเก่�ยวก่บวิธ่ปฏิิบ่ติิทั่างการิบ่ญชุ่	และการิใหุ้้	
แนวปฏิิบ่ติิทั่างการิบ่ญชุ่ก่บผูู้้ใชุ้มูาติริฐาน	

การินำามูาติริฐานการิริายงานทั่างการิเงนิดำง่กล�าวมูาถืือปฏิิบติ่ิน่�ไมู�มูผู่้ลกริะทั่บอย�างเปน็สาริะสำาคญ่ติ�องบการิเงนิข้องกล่�มูบริษิัท่ั่	

3.2  มาตั้รฐานการราย่งานทางการเงินท่ีจะมีผิลิบังคับใช้สำาห้รับงบการเงินท่ีมีรอบระย่ะเวลิาบัญ่ชีท่ีเริ�มใน ห้รือ 
ห้ลิังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวชิุาชุพ่บญ่ชุไ่ดำป้ริะกาศใชุมู้าติริฐานการิริายงานทั่างการิเงนิฉบบ่ปริบ่ปริง่หุ้ลายฉบบ่	ซึ�งจะมูผู่้ลบง่ค่บใชุส้ำาหุ้ริบ่งบการิเงนิ
ทั่่�มูร่ิอบริะยะเวลาบ่ญชุท่ั่่�เริิ�มูใน	หุ้ริอ่หุ้ลง่วน่ทั่่�	1	มูกริาคมู	2566	มูาติริฐานการิริายงานทั่างการิเงนิดำ่งกล�าวไดำ้ริบ่การิปริบ่ปริง่	
หุ้ร่ิอจ่ดำใหุ้้มู่ข้้�นเพ่�อใหุ้้มู่เนื�อหุ้าเทั่�าเทั่่ยมูก่บมูาติริฐานการิริายงานทั่างการิเงินริะหุ้ว�างปริะเทั่ศ	โดำยส�วนใหุ้ญ�เป็นการิอธิบายใหุ้้
ชุ่ดำเจนเก่�ยวก่บวิธ่ปฏิิบ่ติิทั่างการิบ่ญชุ่	และการิใหุ้้แนวปฏิิบ่ติิทั่างการิบ่ญชุ่ก่บผูู้้ใชุ้มูาติริฐาน

ฝ่า่ยบริิหุ้าริข้องกล่�มูบริษิัท่ั่เชุื�อว�าการิปริบ่ปริง่มูาติริฐานน่�จะไมู�มูผู่้ลกริะทั่บอย�างเปน็สาริะสำาค่ญติ�องบการิเงนิข้องกล่�มูบริษิัท่ั่
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4. นโยบายการบัญ่ช่ที่่�ส่ำาคัญ่ 

4.1 การรับร่้ราย่ได้ แลิะค่าใช้จ่าย่

ขายสินค้�า

ริายได้ำจากการิข้ายสินค้าริ่บริู้เมูื�อกล่�มูบริิษ่ัทั่ได้ำโอนอำานาจควบค่มูในสินค้าใหุ้้แก�ลูกค้าแล้ว	กล�าวคือ	เมูื�อมู่การิส�งมูอบสินค้า	
ริายไดำ้จากการิข้ายแสดำงติามูมููลค�าทั่่�ไดำ้ริ่บ	หุ้ริ่อคาดำว�าจะไดำ้ริ่บสำาหุ้ริ่บสินค้าทั่่�ไดำ้ส�งมูอบหุ้ล่งจากหุ้่กปริะมูาณการิสินค้า	
ริ่บคืน	และส�วนลดำ	โดำยไมู�ริวมูภาษั่มููลค�าเพ่�มู

รายได้�ค้่าบริการ

ริายไดำ้ค�าบริิการิริ่บริู้เมูื�อกิจการิใหุ้้บริิการิเสริ็จสิ�น

เงินปัันผลัรับ

เงินปันผู้ลริ่บถืือเป็นริายไดำ้เมูื�อบริิษั่ทั่ฯ	มู่สิทั่ธิในการิริ่บเงินปันผู้ล

รายได้�ด้อกเบ่�ย 

ริายได้ำดำอกเบ่�ยริ่บริู้ติามูเกณฑ์์คงค้างด้ำวยวิธ่ดำอกเบ่�ยท่ั่�แท้ั่จริิง	โดำยจะนำามููลค�าติามูบ่ญชุ่ข้่�นต้ินข้องสินทั่ร่ิพย์ทั่างการิเงินมูา
คูณก่บอ่ติริาดำอกเบ่�ยท่ั่�แทั่้จริิง	ยกเว้นสินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินท่ั่�เกิดำการิดำ้อยค�าดำ้านเคริดำิติในภายหุ้ล่ง	ทั่่�จะนำามููลค�าติามูบ่ญชุ่
ส่ทั่ธิข้องสินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงิน	(ส่ทั่ธิจากค�าเผู้ื�อผู้ลข้าดำทั่่นดำ้านเคริดำิติทั่่�คาดำว�าจะเกิดำข้้�น)	มูาคูณก่บอ่ติริาดำอกเบ่�ยทั่่�แทั่้จริิง

ต่�นทีุ่นที่างการเงิน

ค�าใชุ้จ�ายดำอกเบ่�ยจากหุ้น่�สินทั่างการิเงินท่ั่�ว่ดำมููลค�าด้ำวยริาคาท่ั่นต่ิดำจำาหุ้น�ายคำานวณโดำยใชุ้วิธ่ดำอกเบ่�ยทั่่�แทั่้จริิง	และร่ิบริู	้
ติามูเกณฑ์์คงค้าง

4.2 เงินสด แลิะราย่การเทีย่บเท่าเงินสด

เงนิสดำ	และริายการิเทั่ย่บเทั่�าเงินสดำ	หุ้มูายถืงึ	เงินสดำ	และเงินฝ่ากธนาคาริ	และเงินลงทั่น่ริะยะส่�นท่ั่�มูส่ภาพคล�องสูง	ซึ�งถึืงกำาหุ้นดำ
จ�ายคืนภายในริะยะเวลาไมู�เกิน	3	เดำือนน่บจากว่นทั่่�ไดำ้มูา	และไมู�มู่ข้้อจำาก่ดำในการิเบิกใชุ้

4.3 สินค้าคงเห้ลิือ

สินค้าสำาเริ็จริูป	และสินค้าริะหุ้ว�างผู้ลิติแสดำงมููลค�าติามูริาคาทั่่น	(ติามูวิธ่ถื่วเฉล่�ยถื�วงนำ�าหุ้น่ก)	หุ้ริ่อมููลค�าส่ทั่ธิทั่่�จะไดำ้ริ่บแล้วแติ�
ริาคาใดำจะติำ�ากว�า	ริาคาทั่น่ดำง่กล�าววด่ำมูลูค�าติามูวธิต้่ินทั่น่มูาติริฐานซึ�งใกลเ้ค่ยงก่บติน้ทั่น่จริงิ	และปริะกอบดำว้ยต้ินทั่น่ว่ติถ่ืดำบิ	
แริงงาน	และค�าโสหุ้่้ยในการิผู้ลิติ

ว่ติถ่ืดิำบ	ว่สดำ่สิ�นเปลือง	แมู�พ่มูพ์	และสินค้าสำาเร็ิจรูิปซื�อมูาเพ่�อข้ายไปแสดำงมููลค�าติามูริาคาทั่่นถ่ืวเฉล่�ย	หุ้ร่ิอมููลค�าส่ทั่ธิทั่่�จะได้ำ
ริ่บแล้วแติ�อย�างใดำจะติำ�ากว�า	และจะถืือเป็นส�วนหุ้นึ�งข้องติ้นทั่่นการิผู้ลิติเมูื�อมู่การิเบิกใชุ้

มูลูค�าสท่ั่ธทิั่่�จะไดำร้ิบ่ข้องสนิคา้ปริะมูาณจากริาคาทั่่�คาดำว�าจะข้ายไดำต้ิามูปกติิข้องธ่ริกจิหุ้ก่ดำว้ยปริะมูาณการิติน้ทั่น่ในการิผู้ลติิ
สินค้าน่�นใหุ้้เสริ็จ	และค�าใชุ้จ�ายทั่่�จำาเป็นในการิข้าย

สำาริองเผู้ื�อการิลดำมููลค�าสินค้าจะติ่�งข้้�นสำาหุ้ริ่บสินค้าเก�าล้าสมู่ย	เคลื�อนไหุ้วชุ้า	หุ้ริ่อเสื�อมูค่ณภาพ
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

4.4 เงินลิงทุนในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม

ก)		 เงินลงทั่่นในบริิษั่ทั่ริ�วมูทั่่�แสดำงอยู�ในงบการิเงินริวมูแสดำงมููลค�าติามูวิธ่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ย	

ข้)		 เงินลงทั่่นในบริิษั่ทั่ย�อย	และบริิษั่ทั่ริ�วมูทั่่�แสดำงอยู�ในงบการิเงินเฉพาะกิจการิแสดำงมููลค�าติามูวิธ่ริาคาทั่่น	

บริิษั่ทั่ฯ	จะบ่นทั่ึกข้าดำทั่่นจากการิลดำลงข้องมููลค�าเงินลงทั่่นติ�อเมูื�อมููลค�าทั่่�จะไดำ้ริ่บคืนข้องเงินลงทั่่นติำ�ากว�าริาคาทั่่นในบ่ญชุ่

4.5 อสังห้าริมทรัพีย่์เพี่่อการลิงทุน

บริษิัท่ั่ฯ	บน่ทั่กึมูลูค�าเริิ�มูแริกข้องอสง่หุ้าริมิูทั่ริพ่ยเ์พ่�อการิลงทั่่นในริาคาทั่น่ซึ�งริวมูติน้ทั่่นการิทั่ำาริายการิ	หุ้ลง่จากน่�น	บริษิัท่ั่ฯ	
จะบ่นทั่ึกอส่งหุ้าริิมูทั่ริ่พย์เพ่�อการิลงทั่่นดำ้วยริาคาทั่่นหุ้่กค�าเสื�อมูริาคาสะสมู	และค�าเผู้ื�อการิดำ้อยค�า	(ถื้ามู่)	

ค�าเสื�อมูริาคาข้องอส่งหุ้าริิมูทั่ริ่พย์เพ่�อการิลงทั่่นคำานวณจากริาคาทั่่นโดำยวิธ่เส้นติริงติามูอาย่การิใหุ้้ปริะโยชุน์โดำยปริะมูาณ	
20	ปี	ค�าเสื�อมูริาคาข้องอส่งหุ้าริิมูทั่ริ่พย์เพ่�อการิลงทั่่นริวมูอยู�ในการิคำานวณผู้ลการิดำำาเนินงาน

บริิษั่ทั่ฯ	ริ่บรู้ิผู้ลติ�างริะหุ้ว�างจำานวนเงินทั่่�ไดำ้ริ่บส่ทั่ธิจากการิจำาหุ้น�ายก่บมููลค�าติามูบ่ญชุ่ข้องสินทั่ร่ิพย์ในส�วนข้องกำาไริ	หุ้ริ่อ
ข้าดำทั่่นในปีทั่่�ติ่ดำริายการิอส่งหุ้าริิมูทั่ริ่พย์เพ่�อการิลงทั่่นออกจากบ่ญชุ่

4.6 ที่ดิน อาคาร แลิะอุป็กรณ์ แลิะค่าเสื่อมราคา

ทั่่�ดำนิแสดำงมูลูค�าติามูริาคาทั่น่	อาคาริ	และอ่ปกริณแ์สดำงมูลูค�าติามูริาคาทั่น่หุ้ก่ค�าเสื�อมูริาคาสะสมู	และค�าเผู้ื�อการิดำอ้ยค�าข้อง
สินทั่ริ่พย์	(ถื้ามู่)	

ค�าเสื�อมูริาคาข้องอาคาริ	และอ่ปกริณค์ำานวณจากริาคาทั่น่ข้องสนิทั่ริพ่ยโ์ดำยวธ่ิเสน้ติริงติามูอายก่าริใหุ้ป้ริะโยชุนโ์ดำยปริะมูาณดำง่น่�

อาคาริ 20 ปี

ส�วนปริ่บปริ่งทั่่�ดำิน 10,	20 ปี

โคริงสริ้างริะบบ 10,	20 ปี

เคริ่�องจ่กริ	และอ่ปกริณ์ 5,	10 ปี

เคริ่�องติกแติ�ง	ติิดำติ่�ง	เคริ่�องมูือ	และอ่ปกริณ์สำาน่กงาน 3,	5 ปี

ยานพาหุ้นะ 5,	7 ปี

ค�าเสื�อมูริาคาริวมูอยู�ในการิคำานวณผู้ลการิดำำาเนินงาน

ไมู�มู่การิคิดำค�าเสื�อมูริาคาสำาหุ้ริ่บทั่่�ดำิน	และสินทั่ริ่พย์ริะหุ้ว�างดำำาเนินการิ

กล่�มูบริิษั่ทั่ติ่ดำริายการิท่ั่�ดำิน	อาคาริ	และอ่ปกริณ์	ออกจากบ่ญชุ่	เมูื�อจำาหุ้น�ายสินทั่ริ่พย์	หุ้ริ่อคาดำว�าจะไมู�ได้ำริ่บปริะโยชุน์	
เชุงิเศริษัฐกิจในอนาคติจากการิใชุ้	หุ้ริอ่การิจำาหุ้น�ายสินทั่ร่ิพย์	ริายการิผู้ลกำาไริ	หุ้ร่ิอข้าดำทั่น่จากการิจำาหุ้น�ายสินทั่ร่ิพย์	จะริบ่ริู	้
ในส�วนข้องกำาไริ	หุ้ริ่อข้าดำทั่่นเมูื�อกล่�มูบริิษั่ทั่ติ่ดำริายการิสินทั่ริ่พย์น่�นออกจากบ่ญชุ่
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4.7 สัญ่ญ่าเช่า

ณ	ว่นเริิ�มูต้ินข้องส่ญญาเชุ�า	กล่�มูบริิษ่ัทั่จะปริะเมูินว�าสญ่ญาเป็นส่ญญาเชุ�าหุ้ร่ิอปริะกอบด้ำวยส่ญญาเชุ�าหุ้ร่ิอไมู�	โดำยส่ญญา
จะเป็นสญ่ญาเชุ�าหุ้ร่ิอปริะกอบดำว้ยส่ญญาเชุ�า	กต็ิ�อเมืู�อสญ่ญาน่�นมู่การิใหุ้ส้ทิั่ธใินการิควบคมู่การิใชุส้นิทั่ริพ่ยท่์ั่�ริะบ่ได้ำสำาหุ้ริบ่
ชุ�วงเวลาหุ้นึ�งเพ่�อเป็นการิแลกเปล่�ยนก่บสิ�งติอบแทั่น

กลิุ่มบริษััทในฐานะผิ่้เช่า

กล่�มูบริิษั่ทั่ใชุ้วิธ่การิบ่ญชุ่เดำ่ยวสำาหุ้ริ่บการิริ่บริู้ริายการิและการิว่ดำมููลค�าส่ญญาเชุ�าทั่่กส่ญญา	เว้นแติ�ส่ญญาเชุ�าริะยะส่�นและ
ส่ญญาเชุ�าทั่่�สินทั่ร่ิพย์อ้างอิงมู่มููลค�าติำ�า	ณ	ว่นทั่่�ส่ญญาเชุ�าเริิ�มูมู่ผู้ล	(ว่นทั่่�สินทั่ร่ิพย์อ้างอิงพร้ิอมูใชุ้งาน)	กล่�มูบริิษั่ทั่บ่นทั่ึก
สินทั่ริ่พย์สิทั่ธิการิใชุ้ซึ�งแสดำงสิทั่ธิในการิใชุ้สินทั่ริ่พย์อ้างอิงและหุ้น่�สินติามูส่ญญาเชุ�าติามูการิจ�ายชุำาริะติามูส่ญญาเชุ�า	

สิินทรััพย์์สิิทธิิการัใช้้ 

สนิทั่ริพ่ยส์ทิั่ธกิาริใชุว้ด่ำมูลูค�าดำว้ยริาคาทั่น่หุ้ก่ค�าเสื�อมูริาคาสะสมู	ผู้ลข้าดำทั่น่จากการิดำอ้ยค�าสะสมู	และปริบ่ปร่ิงดำว้ยการิว่ดำมูลูค�า	
ข้องหุ้น่�สนิติามูสญ่ญาเชุ�าใหุ้มู�	ริาคาทั่น่ข้องสนิทั่ริพ่ยส์ทิั่ธิการิใชุป้ริะกอบดำว้ยจำานวนเงนิข้องหุ้น่�สนิติามูสญ่ญาเชุ�าจากการิริบ่ริู้	
เริิ�มูแริก	ต้ินทั่น่ทั่างติริงเริิ�มูแริกทั่่�เกิดำข้้�น	จำานวนเงนิทั่่�จ�ายชุำาริะติามูสญ่ญาเชุ�า	ณ	ว่นทั่่�ส่ญญาเชุ�าเริิ�มูมูผู่้ล	หุ้ร่ิอก�อนว่นทั่่�ส่ญญาเชุ�า	
เริิ�มูมู่ผู้ล	และหุ้่กดำ้วยสิ�งจูงใจติามูส่ญญาเชุ�าทั่่�ไดำ้ริ่บ

ค�าเสื�อมูริาคาข้องสินทั่ริ่พย์สิทั่ธิการิใชุ้คำานวณจากริาคาทั่่นโดำยวิธ่เส้นติริงติามูอาย่ส่ญญาเชุ�าหุ้ริ่ออาย่การิใหุ้้ปริะโยชุน์โดำย
ปริะมูาณข้องสินทั่ริ่พย์สิทั่ธิการิใชุ้แล้วแติ�ริะยะเวลาใดำจะส่�นกว�า	ดำ่งน่�

ทั่่�ดำิน	และอาคาริ 20 ปี

อาคาริคล่งสินค้า 2 ปี

เคริ่�องติกแติ�ง	ติิดำติ่�ง	และอ่ปกริณ์สำาน่กงาน 4 ปี

ยานพาหุ้นะ 5 ปี

หุ้ากความูเป็นเจ้าข้องในสินทั่ร่ิพย์อา้งอิงได้ำโอนใหุ้้ก่บกล่�มูบริิษ่ัทั่เมูื�อสิ�นสด่ำอายส่ญ่ญาเชุ�า	หุ้ร่ิอริาคาท่ั่นข้องสินทั่ร่ิพย์ดำง่กล�าว
ไดำ้ริวมูถืึงการิใชุ้สิทั่ธิเลือกซื�อ	ค�าเสื�อมูริาคาจะคำานวณจากอาย่การิใหุ้้ปริะโยชุน์โดำยปริะมูาณข้องสินทั่ริ่พย์

หน้�สิินตามสิัญญาเช้่า

หุ้น่�สินติามูส่ญญาเชุ�าว่ดำมููลค�าดำ้วยมููลค�าปัจจุบ่นข้องจำานวนเงินทั่่�ติ้องจ�ายติามูส่ญญาเชุ�าติลอดำอาย่ส่ญญาเชุ�า	จำานวนเงิน
ทั่่�ติ้องจ�ายติามูส่ญญาเชุ�าปริะกอบด้ำวยค�าเชุ�าคงท่ั่�หุ้่กด้ำวยสิ�งจูงใจติามูส่ญญาเชุ�า	ค�าเชุ�าผู้่นแปริท่ั่�ข้้�นอยู�ก่บดำ่ชุน่หุ้ริ่ออ่ติริา	
จำานวนเงินทั่่�คาดำว�าจะจ�ายภายใติ้การิริ่บปริะก่นมููลค�าคงเหุ้ลือ	ริวมูถืึงริาคาใชุ้สิทั่ธิข้องสิทั่ธิเลือกซื�อซึ�งมู่ความูแน�นอนอย�าง	
สมูเหุ้ติ่สมูผู้ลทั่่�กล่�มูบริิษั่ทั่จะใชุ้สิทั่ธิน่�น	และการิจ�ายค�าปริ่บเพ่�อการิยกเลิกส่ญญาเชุ�า	หุ้ากข้้อกำาหุ้นดำข้องส่ญญาเชุ�าแสดำงใหุ้้
เหุ้็นว�ากล่�มูบริิษัท่ั่จะใชุ้สิทั่ธใินการิยกเลกิส่ญญาเชุ�า	กล่�มูบริษิั่ทั่บ่นทั่ึกค�าเชุ�าผู้่นแปริทั่่�ไมู�ข้้�นอยู�กบ่ดำชุ่น่หุ้ริ่ออ่ติริาเปน็ค�าใชุ้จ�าย
ในงวดำทั่่�เหุ้ติ่การิณ์	หุ้ริ่อเง่�อนไข้ซึ�งเก่�ยวข้้องก่บการิจ�ายชุำาริะน่�นไดำ้เกิดำข้้�น	

กล่�มูบริษิัท่ั่คดิำลดำมูลูค�าปจัจุบ่นข้องจำานวนเงนิทั่่�ติอ้งจ�ายติามูสญ่ญาเชุ�าดำว้ยอต่ิริาดำอกเบ่�ยติามูนย่ข้องสญ่ญาเชุ�าหุ้ริอ่อต่ิริา
ดำอกเบ่�ยการิกู้ยืมูส�วนเพ่�มูข้องกล่�มูบริษ่ิัทั่	หุ้ลง่จากวน่ท่ั่�สญ่ญาเชุ�าเริิ�มูมูผู่้ล	มูลูค�าติามูบญ่ชุ่ข้องหุ้น่�สนิติามูสญ่ญาเชุ�าจะเพ่�มูข้้�น	
จากดำอกเบ่�ยข้องหุ้น่�สนิติามูสญ่ญาเชุ�า	และลดำลงจากการิจ�ายชุำาริะหุ้น่�สนิติามูสญ่ญาเชุ�า	นอกจากน่�	มูลูค�าติามูบญ่ชุข่้องหุ้น่�สนิ	
ติามูส่ญญาเชุ�าจะถืูกว่ดำมููลค�าใหุ้มู�เมืู�อมู่การิเปล่�ยนแปลงอาย่ส่ญญาเชุ�า	การิเปล่�ยนแปลงการิจ�ายชุำาริะติามูส่ญญาเชุ�าหุ้ริ่อ
การิเปล่�ยนแปลงในการิปริะเมูินสิทั่ธิเลือกซื�อสินทั่ริ่พย์อ้างอิง
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

สิัญญาเช้่ารัะย์ะสิั�น และสิัญญาเช้่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอ้ิงม้มูลค่่าตำ�า

ส่ญญาเชุ�าทั่่�มู่อาย่ส่ญญาเชุ�า	12	เดำือน	หุ้ริ่อน้อยกว�าน่บติ่�งแติ�ว่นทั่่�ส่ญญาเชุ�าเริิ�มูมู่ผู้ล	หุ้ริ่อส่ญญาเชุ�าซึ�งสินทั่ริ่พย์อ้างอิงมู่
มููลค�าติำ�า	จะบ่นทั่ึกเป็นค�าใชุ้จ�ายติามูวิธ่เส้นติริงติลอดำอาย่ส่ญญาเชุ�า

4.8 สินทรัพีย่์ไม่มีตั้ัวตั้น

กล่�มูบริษ่ิัทั่จะริบ่รู้ิริายจ�ายทั่่�เกิดำจากการิพ่ฒนา	หุ้ร่ิอเกดิำในข้่�นติอนการิพฒ่นาข้องโคริงการิภายในเปน็สนิทั่ริพ่ยไ์มู�มูต่่ิวตินกต็ิ�อ
เมูื�อมูค่วามูเป็นไปไดำท้ั่างเทั่คนิค	และกล่�มูบริิษัท่ั่มูค่วามูต่ิ�งใจ	และมูค่วามูสามูาริถื	ติลอดำจนมูท่ั่ร่ิพยากริด้ำานเทั่คนิค	ด้ำานการิเงิน	
และทั่ร่ิพยากริอื�นเพียงพอท่ั่�จะนำามูาใชุ้เพ่�อทั่ำาใหุ้ก้าริพฒ่นาเสร็ิจสิ�นลง	และนำาสนิทั่ริพ่ย์ไมู�มูต่่ิวตินมูาใชุ้ปริะโยชุน์	หุ้ริอ่นำามูาข้ายได้ำ

ส�วนสินทั่ร่ิพย์ไมู�มู่ต่ิวตินอื�น	กล่�มูบริิษ่ัทั่จะบ่นทึั่กต้ินทั่่นเริิ�มูแริกข้องสินทั่ร่ิพย์น่�นติามูริาคาทั่่น	ภายหุ้ล่งการิริ่บริู้ริายการิ	
เริิ�มูแริก	สินทั่ร่ิพยไ์มู�มูต่ิว่ตินแสดำงมูลูค�าติามูริาคาทั่น่หุ้ก่ค�าต่ิดำจำาหุ้น�ายสะสมู	และค�าเผู้ื�อการิด้ำอยค�าสะสมู	(ถืา้มู)่	ข้องสินทั่ร่ิพยน์่�น	

กล่�มูบริษิัท่ั่ติด่ำจำาหุ้น�ายสนิทั่ริพ่ยไ์มู�มูต่ิว่ตินทั่่�มูอ่ายก่าริใหุ้ป้ริะโยชุนจ์ำาก่ดำโดำยวธิเ่สน้ติริงติามูอาย่การิใหุ้ป้ริะโยชุนเ์ชุงิเศริษัฐกจิ
ข้องสินทั่ร่ิพย์น่�น	และจะปริะเมิูนการิด้ำอยค�าข้องสินทั่ร่ิพย์ดำ่งกล�าวเมูื�อมู่ข้้อบ�งชุ่�ว�าสินทั่ริ่พย์น่�นเกิดำการิด้ำอยค�า	กล่�มูบริิษ่ัทั่จะ
ทั่บทั่วนริะยะเวลาการิต่ิดำจำาหุ้น�าย	และวิธ่การิต่ิดำจำาหุ้น�ายข้องสินทั่ริพ่ย์ไมู�มูต่่ิวตินดำง่กล�าวทั่ก่สิ�นปีเป็นอย�างน้อย	ค�าติด่ำจำาหุ้น�าย
ริ่บริู้เป็นค�าใชุ้จ�ายในส�วนข้องกำาไริ	หุ้ริ่อข้าดำทั่่น

สินทั่ริ่พย์ไมู�มู่ติ่วตินทั่่�มู่อาย่การิใหุ้้ปริะโยชุน์จำาก่ดำมู่ดำ่งน่�

โปริแกริมูคอมูพ่วเติอริ์ 3,	5,	10 ปี

ค�าใชุ้จ�ายในการิพ่ฒนาผู้ลิติภ่ณฑ์์ริอติ่ดำจ�าย 5 ปี

ลิข้สิทั่ธิ� 5 ปี

4.9 ราย่การธุุรกิจกับบุคคลิ ห้รือกิจการที่เกี่ย่วข้องกัน

บ่คคล	หุ้ริ่อกิจการิทั่่�เก่�ยวข้้องก่นก่บบริิษั่ทั่ฯ	หุ้มูายถืึง	บ่คคล	หุ้ริ่อกิจการิทั่่�มู่อำานาจควบค่มูบริิษั่ทั่ฯ	หุ้ริ่อถืูกบริิษั่ทั่ฯ	ควบค่มู
ไมู�ว�าจะเป็นโดำยทั่างติริง	หุ้ริ่อทั่างอ้อมู	หุ้ริ่ออยู�ภายใติ้การิควบค่มูเดำ่ยวก่นก่บบริิษั่ทั่ฯ	

นอกจากน่�บค่คลหุ้ริอ่กิจการิท่ั่�เก่�ยวข้อ้งก่นย่งหุ้มูายริวมูถึืงบริษ่ิัทั่ริ�วมูและบค่คล	หุ้ริอ่กิจการิท่ั่�มูส่ทิั่ธอิอกเส่ยงโดำยทั่างติริง	หุ้ริอ่
ทั่างอ้อมูซึ�งทั่ำาใหุ้้มู่อิทั่ธิพลอย�างเป็นสาริะสำาค่ญติ�อบริิษั่ทั่ฯ	ผูู้้บริิหุ้าริสำาค่ญ	กริริมูการิ	หุ้ริ่อพน่กงานข้องบริิษั่ทั่ฯ	ทั่่�มู่อำานาจ
ในการิวางแผู้น	และควบค่มูการิดำำาเนินงานข้องบริิษั่ทั่ฯ	
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4.10 การด้อย่ค่าของสินทรัพีย่์ที่ไม่ใช่สินทรัพีย่์ทางการเงิน

ทั่่กว่นสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน	กล่�มูบริิษ่ัทั่จะทั่ำาการิปริะเมิูนการิด้ำอยค�าข้องท่ั่�ดิำน	อาคาริ	และอ่ปกริณ์	สินทั่ริ่พย์สิทั่ธ	ิ
การิใชุ	้อสง่หุ้าริมิูทั่ริพ่ยเ์พ่�อการิลงทั่น่	หุ้ริอ่สนิทั่ริพ่ยท์ั่่�ไมู�มูต่่ิวตินอื�นข้องกล่�มูบริิษัท่ั่หุ้ากมูข่้อ้บ�งชุ่�ว�าสนิทั่ริพ่ยด์ำง่กล�าวอาจดำอ้ยค�า		
กล่�มูบริษ่ิัทั่ริบ่ริูข้้าดำทั่น่จากการิด้ำอยค�าเมูื�อมูลูค�าท่ั่�คาดำว�าจะได้ำร่ิบคืนข้องสินทั่ริพ่ย์มูมู่ลูค�าติำ�ากว�ามูลูค�าติามูบญ่ชุข่้องสินทั่ริพ่ย์น่�น		
ทั่่�งน่�มููลค�าทั่่�คาดำว�าจะไดำ้ริ่บคืนหุ้มูายถืึงมููลค�าย่ติิธริริมูหุ้่กติ้นทั่่นในการิข้ายข้องสินทั่ริ่พย์	หุ้ริ่อมููลค�าจากการิใชุ้สินทั่ริ่พย์แล้ว
แติ�ริาคาใดำจะสงูกว�า	ในการิปริะเมูนิมูลูค�าจากการิใชุส้นิทั่ริพ่ย	์กล่�มูบริิษ่ัทั่ปริะมูาณการิกริะแสเงนิสดำในอนาคติท่ั่�กจิการิคาดำว�า	
จะไดำ้ริ่บจากสินทั่ริ่พย์	และคำานวณคิดำลดำเป็นมููลค�าปัจจุบ่นโดำยใชุ้อ่ติริาคิดำลดำก�อนภาษั่ทั่่�สะทั่้อนถืึงการิปริะเมูินความูเส่�ยง	
ในสภาพติลาดำปัจจุบน่ข้องเงินสดำติามูริะยะเวลา	และความูเส่�ยงซึ�งเป็นลก่ษัณะเฉพาะข้องสินทั่ริพ่ย์ทั่่�กำาลง่พจ่าริณาอยู�	ในการิปริะเมิูน	
มููลค�าย่ติิธริริมูหุ้่กต้ินทั่่นในการิข้าย	กล่�มูบริิษ่ัทั่ใชุ้แบบจำาลองการิปริะเมิูนมููลค�าทั่่�ดำ่ท่ั่�ส่ดำซึ�งเหุ้มูาะสมูก่บสินทั่ริ่พย์	ซึ�งสะทั่้อน	
ถืึงจำานวนเงินทั่่�กิจการิสามูาริถืจะไดำ้มูาจากการิจำาหุ้น�ายสินทั่ร่ิพย์หุ้่กด้ำวยต้ินทั่่นในการิจำาหุ้น�าย	โดำยการิจำาหุ้น�ายน่�นผูู้้ซื�อ	
ก่บผูู้้ข้ายมู่ความูริอบรู้ิและเต็ิมูใจในการิแลกเปล่�ยนและสามูาริถืติ�อริองริาคาก่นได้ำอย�างเป็นอิสริะในล่กษัณะข้องผูู้้ทั่่�ไมู�มู	่
ความูเก่�ยวข้้องก่น	

กล่�มูบริิษั่ทั่จะริ่บริู้ริายการิข้าดำทั่่นจากการิดำ้อยค�าในส�วนข้องกำาไริหุ้ริ่อข้าดำทั่่น	

4.11 ผิลิป็ระโย่ชน์ของพีนักงาน

ผิลิป็ระโย่ชน์ระย่ะสั�นของพีนักงาน

กล่�มูบริิษั่ทั่ริ่บริู้	เงินเดำือน	ค�าจ้าง	โบน่ส	และเงินสมูทั่บกองทั่่นปริะก่นส่งคมูเป็นค�าใชุ้จ�ายเมูื�อเกิดำริายการิ

ผิลิป็ระโย่ชน์ห้ลิังออกจากงานของพีนักงาน แลิะผิลิป็ระโย่ชน์ระย่ะย่าวอื่นของพีนักงาน

โค่รังการัสิมทบเงิน

บริิษ่ัทั่ฯ	บริิษ่ัทั่ย�อย	และพน่กงานได้ำริ�วมูก่นจ่ดำต่ิ�งกองทั่่นสำาริองเล่�ยงชุ่พ	ซึ�งปริะกอบด้ำวยเงินทั่่�พน่กงานจ�ายสะสมู	และ	
เงินทั่่�บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อยจ�ายสมูทั่บใหุ้้เป็นริายเดำือน	สินทั่ริ่พย์ข้องกองทั่่นสำาริองเล่�ยงชุ่พไดำ้แยกออกจากสินทั่ริ่พย์ข้อง	
บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อย	เงินทั่่�บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อยจ�ายสมูทั่บกองทั่่นสำาริองเล่�ยงชุ่พบ่นทั่ึกเป็นค�าใชุ้จ�ายในปีทั่่�เกิดำริายการิ 

โค่รังการัผลปรัะโย์ช้น์หลังอ้อ้กจากงาน และผลปรัะโย์ช้น์รัะย์ะย์าวอ้่�นขอ้งพนักงาน

บริิษ่ัทั่ฯ	และบริษ่ิัทั่ย�อยมูภ่าริะสำาหุ้ริบ่เงินชุดำเชุยท่ั่�ติอ้งจ�ายใหุ้้แก�พนก่งานเมูื�อออกจากงานติามูกฎหุ้มูายแริงงาน	และติามูโคริงการิ
ผู้ลติอบแทั่นพนก่งานอื�น	ๆ	ซึ�งบริษ่ิัทั่ฯ	และบริษ่ิัทั่ย�อยถืือว�าเงินชุดำเชุยดำง่กล�าวเป็นโคริงการิผู้ลปริะโยชุน์หุ้ลง่ออกจากงานสำาหุ้ริบ่
พน่กงาน	นอกจากน่�นบริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อยจ่ดำใหุ้้มู่โคริงการิผู้ลปริะโยชุน์ริะยะยาวอื�นข้องพน่กงาน	ไดำ้แก�	โคริงการิเงินริางว่ล
การิปฏิิบ่ติิงานคริบกำาหุ้นดำริะยะเวลา

บริิษ่ัทั่ฯ	และบริษ่ิัทั่ย�อยคำานวณหุ้น่�สนิติามูโคริงการิผู้ลปริะโยชุน์หุ้ลง่ออกจากงานข้องพนก่งาน	และโคริงการิผู้ลปริะโยชุน์ริะยะยาว	
อื�นข้องพน่กงาน	โดำยใชุ้วิธ่คิดำลดำแติ�ละหุ้น�วยท่ั่�ปริะมูาณการิไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดำยผูู้้เชุ่�ยวชุาญอิสริะได้ำทั่ำา	
การิปริะเมูินภาริะผูู้กพ่นดำ่งกล�าวติามูหุ้ล่กคณิติศาสติริ์ปริะก่นภ่ย	

ผู้ลกำาไริหุ้ริ่อข้าดำทั่่นจากการิปริะมูาณการิติามูหุ้ล่กคณิติศาสติริ์ปริะก่นภ่ย	(Actuarial	gains	and	losses)	สำาหุ้ริ่บโคริงการิ
ผู้ลปริะโยชุน์หุ้ล่งออกจากงานข้องพน่กงานจะริ่บริู้ทั่่นทั่่ในกำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จอื�น
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

ผู้ลกำาไริหุ้ริ่อข้าดำทั่่นจากการิปริะมูาณการิติามูหุ้ล่กคณิติศาสติริ์ปริะก่นภ่ย	(Actuarial	gains	and	losses)	สำาหุ้ริ่บโคริงการิ
ผู้ลปริะโยชุน์ริะยะยาวอื�นข้องพน่กงานจะริ่บริู้ทั่่นทั่่ในกำาไริหุ้ริ่อข้าดำทั่่น

ติน้ทั่น่บริกิาริในอดำต่ิจะถืกูร่ิบรู้ิทั่่�งจำานวนในกำาไริหุ้ริอ่ข้าดำทั่น่ทั่น่ทั่ท่ั่่�มูก่าริแกไ้ข้โคริงการิ	หุ้ริอ่ลดำข้นาดำโคริงการิ	หุ้ริอ่เมูื�อกจิการิ
ริ่บริู้ติ้นทั่่นการิปริ่บโคริงสริ้างทั่่�เก่�ยวข้้อง

4.12 เงินตั้ราตั้่างป็ระเทศ

บริษิัท่ั่ฯ	แสดำงงบการิเงนิริวมู	และงบการิเงนิเฉพาะกจิการิเปน็สก่ลเงนิบาทั่	ซึ�งเปน็สก่ลเงนิทั่่�ใชุ	้และวด่ำมูลูค�าในการิดำำาเนนิงานข้อง	
บริิษัท่ั่ฯ	ริายการิติ�าง	ๆ	ข้องแติ�ละกจิการิทั่่�ริวมูอยู�ในงบการิเงนิริวมูวด่ำมูลูค�าดำว้ยสก่ลเงนิทั่่�ใชุใ้นการิดำำาเนนิงานข้องแติ�ละกจิการิน่�น

ริายการิทั่่�เป็นเงินติริาติ�างปริะเทั่ศแปลงค�าเป็นเงินบาทั่โดำยใชุ้อ่ติริาแลกเปล่�ยน	ณ	ว่นทั่่�เกิดำริายการิ	สินทั่ริ่พย์	และหุ้น่�สินทั่่�เป็น
ติ่วเงินซึ�งอยู�ในสก่ลเงินติริาติ�างปริะเทั่ศไดำ้แปลงค�าเป็นเงินบาทั่โดำยใชุ้อ่ติริาแลกเปล่�ยน	ณ	ว่นสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน	

กำาไริและข้าดำทั่่นทั่่�เกิดำจากการิเปล่�ยนแปลงในอ่ติริาแลกเปล่�ยนไดำ้ริวมูอยู�ในการิคำานวณผู้ลการิดำำาเนินงาน

4.13 ป็ระมาณการห้นี�สิน

กล่�มูบริิษั่ทั่จะบ่นทั่ึกปริะมูาณการิหุ้น่�สินไว้ในบ่ญชุ่เมูื�อภาริะผูู้กพ่นซึ�งเป็นผู้ลมูาจากเหุ้ต่ิการิณ์ในอดำ่ติไดำ้เกิดำข้้�นแล้ว	และ	
มู่ความูเป็นไปไดำ้ค�อนข้้างแน�นอนว�ากล่�มูบริิษั่ทั่จะเส่ยทั่ริ่พยากริเชุิงเศริษัฐกิจไปเพ่�อปลดำเปลื�องภาริะผูู้กพ่นน่�น	และกล่�มูบริิษั่ทั่
สามูาริถืปริะมูาณมููลค�าภาริะผูู้กพ่นน่�นไดำ้อย�างน�าเชุื�อถืือ	

4.14 ภาษัีเงินได้

ภาษั่เงินไดำ้ปริะกอบดำ้วยภาษั่เงินไดำ้ปัจจุบ่น	และภาษั่เงินไดำ้ริอการิติ่ดำบ่ญชุ่

ภาษัีเงินได้ป็ัจจุบัน

กล่�มูบริิษ่ัทั่บ่นทึั่กภาษ่ัเงินได้ำปัจจุบ่นติามูจำานวนท่ั่�คาดำว�าจะจ�ายใหุ้้ก่บหุ้น�วยงานจ่ดำเก็บภาษั่ข้องริ่ฐ	โดำยคำานวณจากกำาไริ	
ทั่างภาษั่ติามูหุ้ล่กเกณฑ์์ทั่่�กำาหุ้นดำในกฎหุ้มูายภาษั่อากริ

ภาษัีเงินได้รอการตั้ัดบัญ่ชี

กล่�มูบริิษั่ทั่บ่นทึั่กภาษ่ัเงินไดำ้ริอการิต่ิดำบ่ญชุ่ข้องผู้ลแติกติ�างชุ่�วคริาวริะหุ้ว�างริาคาติามูบ่ญชุ่ข้องสินทั่ร่ิพย์	และหุ้น่�สิน		
ณ	ว่นสิ�นริอบริะยะเวลาริายงานก่บฐานภาษั่ข้องสินทั่ริ่พย์	และหุ้น่�สินท่ั่�เก่�ยวข้้องน่�น	โดำยใชุ้อ่ติริาภาษ่ัท่ั่�มู่ผู้ลบ่งค่บใชุ้		
ณ	ว่นสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน	

กล่�มูบริิษัท่ั่ริบ่ริูหุ้้น่�สินภาษ่ัเงนิไดำร้ิอการิต่ิดำบญ่ชุข่้องผู้ลแติกติ�างชุ่�วคริาวทั่่�ติอ้งเส่ยภาษ่ัทั่ก่ริายการิ	แติ�ริบ่ริูส้นิทั่ริพ่ยภ์าษัเ่งนิไดำ้
ริอการิติ่ดำบ่ญชุส่ำาหุ้ริบ่ผู้ลแติกติ�างชุ่�วคริาวทั่่�ใชุ้หุ้่กภาษั่	ริวมูทั่่�งผู้ลข้าดำทั่่นทั่างภาษั่ทั่่�ย่งไมู�ไดำใ้ชุ้ในจำานวนเทั่�าทั่่�มู่ความูเปน็ไปไดำ้	
ค�อนข้้างแน�ทั่่�บริิษั่ทั่ฯ	จะมู่กำาไริทั่างภาษั่ในอนาคติเพียงพอทั่่�จะใชุ้ปริะโยชุน์จากผู้ลแติกติ�างชุ่�วคริาวทั่่�ใชุ้หุ้่กภาษั่	และผู้ลข้าดำทั่่น
ทั่างภาษั่ทั่่�ย่งไมู�ไดำ้ใชุ้น่�น

กล่�มูบริิษัท่ั่จะทั่บทั่วนมูลูค�าติามูบญ่ชุ่ข้องสินทั่ร่ิพยภ์าษัเ่งนิไดำร้ิอการิติด่ำบญ่ชุท่ั่ก่สิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน	และจะทั่ำาการิปริบ่ลดำ	
มูลูค�าติามูบญ่ชุด่ำง่กล�าว	หุ้ากมูค่วามูเป็นไปไดำค้�อนข้า้งแน�ว�าบริษ่ิัทั่ฯ	จะไมู�มูก่ำาไริทั่างภาษ่ัเพยีงพอติ�อการินำาสนิทั่ริพ่ยภ์าษ่ัเงนิไดำ	้
ริอการิติ่ดำบ่ญชุ่ทั่่�งหุ้มูดำ	หุ้ริ่อบางส�วนมูาใชุ้ปริะโยชุน์
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กล่�มูบริษิัท่ั่จะบน่ทั่กึภาษัเ่งนิไดำร้ิอการิติด่ำบญ่ชุโ่ดำยติริงไปยง่ส�วนข้องผูู้ถื้ือหุ้่น้หุ้ากภาษ่ัทั่่�เกดิำข้้�นเก่�ยวข้อ้งก่บริายการิทั่่�ไดำบ้น่ทั่กึ
โดำยติริงไปย่งส�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่้น	

4.15 เครื่องมือทางการเงิน

กล่�มูบริิษั่ทั่ริ่บริู้ริายการิเมูื�อเริิ�มูแริกข้องสินทั่ร่ิพย์ทั่างการิเงินดำ้วยมููลค�าย่ติิธริริมู	และบวกด้ำวยต้ินทั่่นการิทั่ำาริายการิเฉพาะ	
ในกริณ่ทั่่�เป็นสินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินทั่่�ไมู�ไดำ้ว่ดำมููลค�าดำ้วยมููลค�าย่ติิธริริมูผู้�านกำาไริหุ้ริ่อข้าดำทั่่น	อย�างไริก็ติามู	สำาหุ้ริ่บลูกหุ้น่�
การิค้าทั่่�ไมู�มู่องค์ปริะกอบเก่�ยวก่บการิจ่ดำหุ้าเงินทั่่�มู่น่ยสำาค่ญ	กล่�มูบริิษั่ทั่จะริ่บริู้สินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินดำ่งกล�าวดำ้วยริาคาข้อง
ริายการิ	ติามูทั่่�กล�าวไว้ในนโยบายการิบ่ญชุ่เริ่�องการิริ่บริู้ริายไดำ้	

การจัดป็ระเภทราย่การ แลิะการวัดม่ลิค่าของสินทรัพีย่์ทางการเงิน

กล่�มูบริิษั่ทั่จ่ดำปริะเภทั่สินทั่ร่ิพย์ทั่างการิเงิน	ณ	ว่นท่ั่�ริ่บริู้ริายการิเริิ�มูแริก	เป็นสินทั่ร่ิพย์ทั่างการิเงินทั่่�ว่ดำมููลค�าในภายหุ้ล่ง
ดำ้วยริาคาทั่่นต่ิดำจำาหุ้น�าย	สินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินทั่่�ว่ดำมููลค�าในภายหุ้ล่งดำ้วยมููลค�าย่ติิธริริมูผู้�านกำาไริข้าดำท่ั่นเบ็ดำเสริ็จอื�น	และ
สนิทั่ริพ่ยท์ั่างการิเงนิท่ั่�ว่ดำมูลูค�าในภายหุ้ลง่ดำว้ยมูลูค�ายติ่ิธริริมูผู้�านกำาไริ	หุ้ริอ่ข้าดำทั่น่	โดำยพจ่าริณาจากแผู้นธร่ิกิจข้องกิจการิใน	
การิจ่ดำการิสินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงิน	และล่กษัณะข้องกริะแสเงินสดำติามูส่ญญาข้องสินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงิน

สิินทรััพย์์ทางการัเงินท้�วัดมูลค่่าด้วย์รัาค่าทุนตัดจำาหน่าย์ 

กล่�มูบริิษ่ัทั่ว่ดำมููลค�าสินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินดำ้วยริาคาทั่่นต่ิดำจำาหุ้น�าย	เมูื�อกล่�มูบริิษ่ัทั่ถืือคริองสินทั่ร่ิพย์ทั่างการิเงินน่�นเพ่�อริ่บ
กริะแสเงินสดำติามูสญ่ญา	และเง่�อนไข้ติามูสญ่ญาข้องสินทั่ร่ิพย์ทั่างการิเงินก�อใหุ้้เกดิำกริะแสเงินสดำท่ั่�เปน็การิริบ่ชุำาริะเพียงเงินติน้		
และดำอกเบ่�ยจากยอดำคงเหุ้ลือข้องเงินติ้นในว่นทั่่�ริะบ่ไว้เทั่�าน่�น	

สนิทั่ริพ่ย์ทั่างการิเงินดำง่กล�าวว่ดำมูลูค�าในภายหุ้ล่งโดำยใชุ้วธิด่ำอกเบ่�ยทั่่�แทั่จ้ริงิ	และติอ้งมูก่าริปริะเมิูนการิดำอ้ยค�า	ทั่่�งน่�	ผู้ลกำาไริและ
ข้าดำทั่น่ท่ั่�เกดิำข้้�นจากการิต่ิดำริายการิ	การิเปล่�ยนแปลง	หุ้ริอ่การิด้ำอยค�าข้องสินทั่ริพ่ย์ดำง่กล�าวจะร่ิบริูใ้นส�วนข้องกำาไริหุ้ริอ่ข้าดำทั่น่	

สิินทรััพย์์ทางการัเงินท้�วัดมูลค่่าด้วย์มูลค่่าย์ุติธิรัรัมผ่านกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสิรั็จอ้่�น (ตรัาสิารัหน้�) 

กล่�มูบริิษั่ทั่ว่ดำมููลค�าสินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินดำ้วยมููลค�าย่ติิธริริมูผู้�านกำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จอื�น	เมูื�อกล่�มูบริิษั่ทั่ถืือคริองสินทั่ริ่พย์
ทั่างการิเงนิน่�นเพ่�อร่ิบกริะแสเงนิสดำติามูสญ่ญา	และเพ่�อข้ายสนิทั่ร่ิพยท์ั่างการิเงนิ	และเง่�อนไข้ติามูสญ่ญาข้องสนิทั่ร่ิพยท์ั่างการิ
เงินก�อใหุ้้เกิดำกริะแสเงินสดำทั่่�เป็นการิริ่บชุำาริะเพียงเงินติ้น	และดำอกเบ่�ยจากยอดำคงเหุ้ลือข้องเงินติ้นในว่นทั่่�ริะบ่ไว้เทั่�าน่�น

ทั่่�งน่�	ริายไดำด้ำอกเบ่�ย	กำาไริ	หุ้ริอ่ข้าดำทั่น่จากอต่ิริาแลกเปล่�ยน	และผู้ลข้าดำทั่น่จากการิดำอ้ยค�า	หุ้ริอ่การิโอนกลบ่ริายการิผู้ลข้าดำทั่น่น่�น
จะร่ิบรู้ิในส�วนข้องกำาไริ	หุ้ริอ่ข้าดำทั่น่	และคำานวณดำว้ยวธ่ิการิเชุ�นเดำย่วก่บสนิทั่ริพ่ยท์ั่างการิเงนิทั่่�วด่ำมูลูค�าดำว้ยริาคาทั่น่ต่ิดำจำาหุ้น�าย		
ในข้ณะท่ั่�การิเปล่�ยนแปลงในมูลูค�าย่ติิธริริมูอื�น	ๆ	จะริบ่ริูผู้้�านกำาไริข้าดำทั่น่เบ็ดำเสร็ิจอื�น	ผู้ลสะสมูข้องการิเปล่�ยนแปลงในมูลูค�าย่ติิธริริมู	
ทั่่�เคยริ่บริู้ในกำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จอื�นจะโอนเข้้าไปย่งส�วนข้องกำาไริ	หุ้ริ่อข้าดำทั่่นเมูื�อมู่การิติ่ดำริายการิสินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินน่�น

สิินทรััพย์์ทางการัเงินท้�วัดมูลค่่าด้วย์มูลค่่าย์ุติธิรัรัมผ่านกำาไรั หรัือ้ขาดทุน

สนิทั่ริพ่ย์ทั่างการิเงินท่ั่�วด่ำมูลูค�าด้ำวยมูลูค�ายติ่ิธริริมูผู้�านกำาไริ	หุ้ริอ่ข้าดำทั่น่	จะแสดำงในงบแสดำงฐานะการิเงินด้ำวยมูลูค�ายติ่ิธริริมู	
โดำยริ่บริู้การิเปล่�ยนแปลงส่ทั่ธิข้องมููลค�าย่ติิธริริมูซึ�งริวมูถืึงดำอกเบ่�ยริ่บในส�วนข้องกำาไริ	หุ้ริ่อข้าดำทั่่น
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

ทั่่�งน่�	สินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินดำ่งกล�าว	หุ้มูายความูริวมูถึืง	ติริาสาริอน่พ่นธ์	เงินลงท่ั่นในหุ้ล่กทั่ร่ิพย์ทั่่�ถืือไว้เพ่�อค้า	เงินลงท่ั่นใน
ติริาสาริทั่่นซึ�งกล่�มูบริิษ่ัทั่ไมู�ไดำ้เลือกจ่ดำปริะเภทั่ใหุ้้ว่ดำมููลค�าดำ้วยมููลค�าย่ติิธริริมูผู้�านกำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสร็ิจอื�น	และสินทั่ริ่พย์
ทั่างการิเงินทั่่�มู่กริะแสเงินสดำทั่่�ไมู�ไดำ้ริ่บชุำาริะเพียงเงินติ้น	และดำอกเบ่�ย

เงินปันผู้ลริ่บจากเงินลงทั่่นในติริาสาริทั่่นข้องบริิษั่ทั่จดำทั่ะเบ่ยนถืือเป็นริายไดำ้อื�นในส�วนข้องกำาไริ	หุ้ริ่อข้าดำทั่่น	

การจัดป็ระเภทราย่การ แลิะการวัดม่ลิค่าของห้นี�สินทางการเงิน

ยกเว้นหุ้น่�สินติริาสาริอน่พ่นธ์	กล่�มูบริิษั่ทั่ริ่บริู้ริายการิเมูื�อเริิ�มูแริกสำาหุ้ริ่บหุ้น่�สินทั่างการิเงินดำ้วยมููลค�าย่ติิธริริมูหุ้่กติ้นทั่่น	
การิทั่ำาริายการิ	และจด่ำปริะเภทั่หุ้น่�สนิทั่างการิเงินเป็นหุ้น่�สนิทั่างการิเงินท่ั่�ว่ดำมูลูค�าในภายหุ้ลง่ด้ำวยริาคาทั่น่ต่ิดำจำาหุ้น�าย	โดำยใชุ้วธิ	่
ดำอกเบ่�ยทั่่�แทั่จ้ริิง	ทั่่�งน่�	ผู้ลกำาไริ	และข้าดำทั่น่ทั่่�เกดิำข้้�นจากการิติด่ำริายการิหุ้น่�สนิทั่างการิเงนิ	และการิติด่ำจำาหุ้น�ายติามูวิธด่ำอกเบ่�ย
ทั่่�แทั่้จริิงจะริ่บริู้ในส�วนข้องกำาไริ	หุ้ริ่อข้าดำทั่่น	โดำยการิคำานวณมููลค�าริาคาทั่่นติ่ดำจำาหุ้น�ายคำานึงถืึงค�าธริริมูเน่ยมู	หุ้ริ่อติ้นทั่่นทั่่�
ถืือเป็นส�วนหุ้นึ�งข้องอ่ติริาดำอกเบ่�ยทั่่�แทั่้จริิงน่�นดำ้วย	ทั่่�งน่�	ค�าติ่ดำจำาหุ้น�ายติามูวิธ่ดำอกเบ่�ยทั่่�แทั่้จริิงแสดำงเป็นส�วนหุ้นึ�งข้องติ้นทั่่น
ทั่างการิเงินในส�วนข้องกำาไริหุ้ริ่อข้าดำทั่่น	

การรับร่้แลิะการตั้ัดราย่การของเครื่องมือทางการเงิน

กล่�มูบริษิัท่ั่ริบ่รู้ิ	หุ้ร่ิอต่ิดำริายการิสนิทั่ร่ิพยท์ั่างการิเงนิในว่นทั่่�เข้า้ทั่ำาริายการิ	ซึ�งเป็นว่นทั่่�กล่�มูบริษิัท่ั่มูข่้อ้ผู้กูมูด่ำท่ั่�จะซื�อ	หุ้ริอ่ข้าย
สินทั่ริ่พย์น่�น	สำาหุ้ริ่บการิซื�อ	หุ้ริ่อการิข้ายสินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินติามูปกติิ

สินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินจะถูืกติ่ดำริายการิออกจากบ่ญชุ่	เมูื�อสิทั่ธิทั่่�จะได้ำริ่บกริะแสเงินสดำข้องสินทั่ริ่พย์น่�นไดำ้สิ�นส่ดำลง	หุ้ร่ิอได้ำมู	่
การิโอนสทิั่ธทิั่่�จะไดำร้ิบ่กริะแสเงนิสดำข้องสนิทั่ริพ่ยน่์�น	ริวมูถืงึไดำมู้ก่าริโอนความูเส่�ยง	และผู้ลติอบแทั่นเกอืบทั่่�งหุ้มูดำข้องสนิทั่ริพ่ยน์่�น	
หุ้ริ่อมู่การิโอนการิควบค่มูในสินทั่ริ่พย์น่�น	

กล่�มูบริิษ่ัทั่ต่ิดำริายการิหุ้น่�สนิทั่างการิเงินก็ติ�อเมูื�อได้ำมูก่าริปฏิิบ่ติิติามูภาริะผูู้กพ่นข้องหุ้น่�สินน่�นแล้ว	มูก่าริยกเลิกภาริะผูู้กพ่นน่�น	
หุ้ร่ิอมูก่าริสิ�นสด่ำลงข้องภาริะผูู้กพน่น่�น	ในกริณ่ท่ั่�มูก่าริเปล่�ยนหุ้น่�สนิทั่างการิเงินทั่่�มู่อยู�ใหุ้เ้ปน็หุ้น่�สนิใหุ้มู�จากผูู้้ใหุ้กู้้ริายเดำย่วก่น
ซึ�งมู่ข้้อกำาหุ้นดำทั่่�แติกติ�างก่นอย�างมูาก	หุ้ริ่อมู่การิแก้ไข้ข้้อกำาหุ้นดำข้องหุ้น่�สินทั่่�มู่อยู�อย�างเป็นสาริะสำาค่ญ	จะถืือว�าเป็นการิต่ิดำ
ริายการิหุ้น่�สินเดำิมู	และริ่บริู้หุ้น่�สินใหุ้มู�	โดำยริ่บริู้ผู้ลแติกติ�างข้องมููลค�าติามูบ่ญชุ่ดำ่งกล�าวในส�วนข้องกำาไริหุ้ริ่อข้าดำทั่่น	

การด้อย่ค่าของสินทรัพีย่์ทางการเงิน

กล่�มูบริิษ่ัทั่ร่ิบริู้ค�าเผู้ื�อผู้ลข้าดำทั่่นด้ำานเคริดิำติท่ั่�คาดำว�าจะเกิดำข้้�นข้องติริาสาริหุ้น่�ทั่่�งหุ้มูดำท่ั่�ไมู�ได้ำว่ดำมููลค�าด้ำวยมููลค�าย่ติิธริริมู
ผู้�านกำาไริ	หุ้ร่ิอข้าดำทั่่น	ผู้ลข้าดำทั่่นดำ้านเคริดำิติทั่่�คาดำว�าจะเกิดำข้้�นคำานวณจากผู้ลติ�างข้องกริะแสเงินสดำทั่่�จะคริบกำาหุ้นดำชุำาริะ
ติามูส่ญญาก่บกริะแสเงินสดำทั่่�งหุ้มูดำทั่่�กล่�มูบริิษั่ทั่คาดำว�าจะไดำ้ริ่บชุำาริะ	และคิดำลดำดำ้วยอ่ติริาดำอกเบ่�ยทั่่�แทั่้จริิงโดำยปริะมูาณข้อง
สินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงิน	ณ	ว่นทั่่�ไดำ้มูา	

ในกริณ่ทั่่�ความูเส่�ยงดำ้านเคริดำิติข้องสินทั่ริ่พย์ไมู�ไดำ้เพ่�มูข้้�นอย�างมู่น่ยสำาค่ญน่บต่ิ�งแติ�การิร่ิบรู้ิริายการิเริิ�มูแริก	กล่�มูบริิษั่ทั่	
ว่ดำมูลูค�าผู้ลข้าดำทั่น่ด้ำานเคริดิำติทั่่�คาดำว�าจะเกิดำข้้�นโดำยพจ่าริณาจากการิผิู้ดำสญ่ญาท่ั่�อาจจะเกิดำข้้�นใน	12	เดืำอนข้า้งหุ้น้า	ในข้ณะท่ั่�	
หุ้ากความูเส่�ยงด้ำานเคริดำิติข้องสินทั่ร่ิพย์เพ่�มูข้้�นอย�างมู่น่ยสำาค่ญน่บต่ิ�งแติ�การิร่ิบรู้ิริายการิเริิ�มูแริก	กล่�มูบริิษ่ัทั่ว่ดำมููลค�า	
ข้าดำทั่่นดำ้วยจำานวนเงินทั่่�เทั่�าก่บผู้ลข้าดำทั่่นดำ้านเคริดำิติทั่่�คาดำว�าจะเกิดำข้้�นติลอดำอาย่ทั่่�เหุ้ลืออยู�ข้องเคริ่�องมูือทั่างการิเงิน	

กล่�มูบริิษั่ทั่พ่จาริณาว�าความูเส่�ยงดำ้านเคริดำิติจะเพ่�มูข้้�นอย�างมู่น่ยสำาค่ญ	เมูื�อมู่การิค้างชุำาริะการิจ�ายเงินติามูส่ญญาเกินกว�า	
30	ว่น	และพ่จาริณาว�าสินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินน่�นมู่การิดำ้อยค�าดำ้านเคริดิำติ	หุ้ริ่อมู่การิผู้ิดำส่ญญา	เมูื�อมู่การิค้างชุำาริะการิจ�าย
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เงินติามูส่ญญาเกินกว�า	90	ว่น	อย�างไริก็ติามู	ในบางกริณ่	กล่�มูบริิษั่ทั่อาจพ่จาริณาว�าสินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินน่�นมู่การิเพ่�มูข้้�น
ข้องความูเส่�ยงดำ้านเคริดำิติอย�างมู่น่ยสำาค่ญ	และมู่การิผู้ิดำส่ญญา	โดำยพ่จาริณาจากข้้อมููลภายใน	หุ้ริ่อข้้อมููลภายนอกอื�น	เชุ�น	
อ่นดำ่บความูน�าเชุื�อถืือดำ้านเคริดำิติข้องผูู้้ออกติริาสาริ	

กล่�มูบริษิัท่ั่ใชุว้ธิก่าริอย�างง�ายในการิคำานวณผู้ลข้าดำทั่น่ดำา้นเคริดำติิทั่่�คาดำว�าจะเกดิำข้้�นสำาหุ้ริบ่ลกูหุ้น่�การิคา้ดำง่น่�น	ทั่ก่ว	น่สิ�นริอบ
ริะยะเวลาริายงาน	กล่�มูบริิษั่ทั่จ้งไมู�มู่การิติิดำติามูการิเปล่�ยนแปลงข้องความูเส่�ยงทั่างดำ้านเคริดำิติ	แติ�จะริ่บรู้ิค�าเผู้ื�อผู้ลข้าดำท่ั่น
ดำ้านเคริดำิติทั่่�คาดำว�าจะเกิดำข้้�นติลอดำอาย่ข้องลูกหุ้น่�การิค้า	

การิคำานวณผู้ลข้าดำทั่น่ดำา้นเคริดำติิทั่่�คาดำว�าจะเกดิำข้้�นข้า้งติน้อา้งองิจากข้อ้มูลูผู้ลข้าดำทั่น่ดำา้นเคริดำติิจากปริะสบการิณใ์นอดำต่ิ	
ปริ่บปริ่งดำ้วยข้้อมููลการิคาดำการิณ์ไปในอนาคติเก่�ยวก่บลูกหุ้น่�น่�น	และสภาพแวดำล้อมูทั่างดำ้านเศริษัฐกิจ	

สินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินจะถืูกติ่ดำจำาหุ้น�ายออกจากบ่ญชุ่	เมูื�อกิจการิคาดำว�าจะไมู�ไดำ้ริ่บคืนกริะแสเงินสดำติามูส่ญญาอ่กติ�อไป	

การห้ักกลิบของเครื่องมือทางการเงิน

สนิทั่ริพ่ยท์ั่างการิเงนิ	และหุ้น่�สนิทั่างการิเงินจะนำามูาหุ้ก่กลบก่น	และแสดำงดำว้ยยอดำส่ทั่ธิในงบแสดำงฐานะการิเงิน	ก็ติ�อเมูื�อกจิการิ
มูส่ทิั่ธิบง่ค่บใชุไ้ดำต้ิามูกฎหุ้มูายอยู�แลว้ในการิหุ้ก่กลบจำานวนเงนิทั่่�ริบ่ริู	้และกจิการิมูค่วามูต่ิ�งใจท่ั่�จะชุำาริะดำว้ยยอดำสท่ั่ธิ	หุ้ริอ่ต่ิ�งใจ
ทั่่�จะริ่บสินทั่ริ่พย์	และชุำาริะหุ้น่�สินพริ้อมูก่น

4.16 ตั้ราสารอนุพีันธุ์

กล่�มูบริิษั่ทั่ใชุ้ติริาสาริอน่พ่นธ์	เชุ�น	ส่ญญาซื�อข้ายเงินติริาติ�างปริะเทั่ศล�วงหุ้น้า	เพ่�อป้องก่นความูเส่�ยงจากความูผู้่นผู้วนข้อง
อ่ติริาแลกเปล่�ยน

กล่�มูบริิษั่ทั่ริ่บริู้มููลค�าเริิ�มูแริกข้องติริาสาริอน่พ่นธ์ดำ้วยมููลค�าย่ติิธริริมู	ณ	ว่นทั่่�ทั่ำาส่ญญา	และว่ดำมููลค�าในภายหุ้ล่งดำ้วยมููลค�า
ย่ติิธริริมู	โดำยริ่บริู้การิเปล่�ยนแปลงข้องมููลค�าย่ติิธริริมูในภายหุ้ล่งในส�วนข้องกำาไริ	หุ้ริ่อข้าดำทั่่น	ทั่่�งน่�	กล่�มูบริิษั่ทั่แสดำงติริาสาริ
อนพ่น่ธเ์ปน็สนิทั่ริพ่ยท์ั่างการิเงนิเมูื�อมู่มูลูค�ายต่ิธิริริมูมูากกว�าศนูย	์และแสดำงเปน็หุ้น่�สนิทั่างการิเงนิเมูื�อมู่มูลูค�ายต่ิธิริริมูนอ้ย
กว�าศูนย์	

กล่�มูบริิษ่ัทั่แสดำงติริาสาริอน่พ่นธ์ทั่่�มู่อาย่ส่ญญาคงเหุ้ลือมูากกว�า	12	เดืำอน	และย่งไมู�ถึืงกำาหุ้นดำชุำาริะภายใน	12	เดืำอน	เป็น
สนิทั่ริพ่ยไ์มู�หุ้มูน่เวยีนอื�น	หุ้ร่ิอหุ้น่�สนิไมู�หุ้มูน่เวยีนอื�น	และแสดำงติริาสาริอนพ่น่ธอ์ื�นเปน็สนิทั่ริพ่ยห์ุ้มูน่เวยีน	หุ้ริอ่หุ้น่�สนิหุ้มูน่เวยีน

4.17 การวัดม่ลิค่ายุ่ตั้ิธุรรม

มููลค�าย่ติิธริริมู	หุ้มูายถืึง	ริาคาทั่่�คาดำว�าจะไดำ้ริ่บจากการิข้ายสินทั่ริ่พย์	หุ้ร่ิอเป็นริาคาทั่่�จะติ้องจ�ายเพ่�อโอนหุ้น่�สินใหุ้้ผูู้้อื�นโดำย
ริายการิดำง่กล�าวเปน็ริายการิทั่่�เกดิำข้้�นในสภาพปกติิริะหุ้ว�างผูู้ซ้ื�อ	และผูู้ข้้าย	(ผูู้ร้ิ�วมูในติลาดำ)	ณ	ว่นทั่่�ว่ดำมูลูค�า	กล่�มูบริษิัท่ั่ใชุร้ิาคา
เสนอซื�อข้ายในติลาดำทั่่�มู่สภาพคล�องในการิว่ดำมููลค�าย่ติิธริริมูข้องสินทั่ริ่พย์	และหุ้น่�สินซึ�งมูาติริฐานการิริายงานทั่างการิเงินทั่่�
เก่�ยวข้อ้งกำาหุ้นดำใหุ้้ติอ้งวด่ำมูลูค�าด้ำวยมูลูค�ายติ่ิธริริมู	ยกเว้นในกริณ่ท่ั่�ไมู�มูต่ิลาดำท่ั่�มูส่ภาพคล�องสำาหุ้ร่ิบสินทั่ร่ิพย์	หุ้ร่ิอหุ้น่�สนิทั่่�
มู่ล่กษัณะเดำ่ยวก่น	หุ้ริ่อไมู�สามูาริถืหุ้าริาคาเสนอซื�อข้ายในติลาดำทั่่�มู่สภาพคล�องไดำ้	กล่�มูบริิษั่ทั่จะปริะมูาณมููลค�าย่ติิธริริมูโดำย
ใชุ้เทั่คนิคการิปริะเมูินมููลค�าทั่่�เหุ้มูาะสมูก่บแติ�ละสถืานการิณ์	และพยายามูใชุ้ข้้อมููลทั่่�สามูาริถืส่งเกติไดำ้ทั่่�เก่�ยวข้้องก่บสินทั่ริ่พย์	
หุ้ริ่อหุ้น่�สินทั่่�จะว่ดำมููลค�าย่ติิธริริมูน่�นใหุ้้มูากทั่่�ส่ดำ	

ลำาดำบ่ชุ่�นข้องมูลูค�ายติ่ิธริริมูท่ั่�ใชุ้วด่ำมูลูค�า	และเปิดำเผู้ยมูลูค�าย่ติธิริริมูข้องสินทั่ร่ิพย์	และหุ้น่�สนิในงบการิเงินแบ�งออกเป็นสามูริะดำบ่	
ติามูปริะเภทั่ข้องข้้อมููลทั่่�นำามูาใชุ้ในการิว่ดำมููลค�าย่ติิธริริมู	ดำ่งน่�
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

ริะดำ่บ	1		 ใชุ้ข้้อมููลริาคาเสนอซื�อข้ายข้องสินทั่ริ่พย์	หุ้ริ่อหุ้น่�สินอย�างเดำ่ยวก่นในติลาดำทั่่�มู่สภาพคล�อง

ริะดำ่บ	2	 ใชุ้ข้้อมููลอื�นทั่่�สามูาริถืส่งเกติไดำ้ข้องสินทั่ริ่พย์	หุ้ริ่อหุ้น่�สิน	ไมู�ว�าจะเป็นข้้อมููลทั่างติริง	หุ้ริ่อทั่างอ้อมู

ริะดำ่บ	3	 ใชุ้ข้้อมููลทั่่�ไมู�สามูาริถืส่งเกติไดำ้	เชุ�น	ข้้อมููลเก่�ยวก่บกริะแสเงินสดำในอนาคติทั่่�กิจการิปริะมูาณข้้�น	

ทั่ก่ว่นสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน	กล่�มูบริิษัท่ั่จะปริะเมูนิความูจำาเปน็ในการิโอนริายการิริะหุ้ว�างลำาดำบ่ชุ่�นข้องมูลูค�าย่ติิธริริมูสำาหุ้ริบ่
สินทั่ริ่พย์	และหุ้น่�สินทั่่�ถืืออยู�	ณ	ว่นสิ�นริอบริะยะเวลาริายงานทั่่�มู่การิว่ดำมููลค�าย่ติิธริริมูแบบเกิดำข้้�นปริะจำา

5. การใช้ดุลิย่พี่นิจ แลิะป็ระมาณการทางบัญ่ชีที่สำาคัญ่

ในการิจ่ดำทั่ำางบการิเงินติามูมูาติริฐานการิการิริายงานทั่างการิเงิน	ฝ่่ายบริหิุ้าริจำาเป็นต้ิองใชุ้ดำ่ลยพ่นิจ	และการิปริะมูาณการิ	
ในเริ่�องทั่่�มูค่วามูไมู�แน�นอนเสมูอ	การิใชุด้ำล่ยพน่จิ	และการิปริะมูาณการิดำง่กล�าวน่�ส�งผู้ลกริะทั่บติ�อจำานวนเงนิทั่่�แสดำงในงบการิเงนิ		
และติ�อข้้อมูลูทั่่�แสดำงในหุ้มูายเหุ้ต่ิปริะกอบงบการิเงนิ	ผู้ลทั่่�เกดิำข้้�นจริิงอาจแติกติ�างไปจากจำานวนทั่่�ปริะมูาณการิไว	้การิใชุด้ำล่ยพ่นจิ	
และการิปริะมูาณการิทั่่�สำาค่ญมู่ดำ่งน่�

สัญ่ญ่าเช่า 

การักำาหนดอ้าย์สุิญัญาเช้า่ท้�ม้สิทิธิิการัเลอ่้กในการัขย์าย์อ้าย์สุิญัญาเช้า่ หรัอื้ย์กเลกิสิญัญาเช้า่ - กลุม่บรัษัิัทในฐานะผู้เช้า่

ในการิกำาหุ้นดำอาย่ส่ญญาเชุ�า	ฝ่่ายบริิหุ้าริจำาเป็นติ้องใชุ้ดำ่ลยพ่นิจในการิปริะเมิูนว�ากล่�มูบริิษ่ัทั่มู่ความูแน�นอนอย�างสมูเหุ้ต่ิ
สมูผู้ล	หุ้ร่ิอไมู�ท่ั่�จะใชุ้สิทั่ธิเลือกในการิข้ยายอาย่ส่ญญาเชุ�า	หุ้ริ่อยกเลิกส่ญญาเชุ�าโดำยคำานึงถึืงข้้อเท็ั่จจริิง	และสภาพแวดำล้อมู
ทั่่�เก่�ยวข้้องทั่่�งหุ้มูดำทั่่�ทั่ำาใหุ้้เกิดำสิ�งจูงใจทั่างเศริษัฐกิจสำาหุ้ริ่บกล่�มูบริิษั่ทั่ในการิใชุ้	หุ้ริ่อไมู�ใชุ้สิทั่ธิเลือกน่�น

การักำาหนดอ้ัตรัาดอ้กเบ้�ย์การักู้ย์่มสิ่วนเพ่�ม - กลุ่มบรัิษััทในฐานะผู้เช้่า

กล่�มูบริิษั่ทั่ไมู�สามูาริถืกำาหุ้นดำอ่ติริาดำอกเบ่�ยติามูน่ยข้องส่ญญาเชุ�า	ดำ่งน่�น	ฝ่่ายบริิหุ้าริจำาเป็นติ้องใชุ้ดำ่ลยพ่นิจในการิกำาหุ้นดำ
อ่ติริาดำอกเบ่�ยการิกู้ยืมูส�วนเพ่�มูข้องกล่�มูบริิษั่ทั่ในการิคิดำลดำหุ้น่�สินติามูส่ญญาเชุ�า	โดำยอ่ติริาดำอกเบ่�ยการิกู้ยืมูส�วนเพ่�มูเป็น
อ่ติริาดำอกเบ่�ยทั่่�กล่�มูบริิษั่ทั่จะติ้องจ�ายในการิกู้ยืมูเงินทั่่�จำาเป็นเพ่�อใหุ้้ได้ำมูาซึ�งสินทั่ริ่พย์ทั่่�มู่มููลค�าใกล้เค่ยงก่บสินทั่ริ่พย์สิทั่ธ	ิ
การิใชุ้ในสภาพแวดำล้อมูทั่างเศริษัฐกิจทั่่�คล้ายคลึง	โดำยมู่ริะยะเวลาการิกู้ยืมู	และหุ้ล่กปริะก่นทั่่�คล้ายคลึง	

ค่าเผิื่อผิลิขาดทุนด้านเครดิตั้ที่คาดว่าจะเกิดข้�นของลิ่กห้นี�การค้า

ในการิปริะมูาณค�าเผู้ื�อผู้ลข้าดำทั่่นดำ้านเคริดำิติท่ั่�คาดำว�าจะเกิดำข้้�นข้องลูกหุ้น่�การิค้า	ฝ่่ายบริิหุ้าริจำาเป็นต้ิองใชุ้ดำ่ลยพ่นิจใน	
การิปริะมูาณการิผู้ลข้าดำทั่่นดำ้านเคริดำิติทั่่�คาดำว�าจะเกิดำข้้�นจากลูกหุ้น่�แติ�ละริาย	โดำยคำานึงถืึงปริะสบการิณ์การิเก็บเงินในอดำ่ติ	
อาย่ข้องหุ้น่�ทั่่�คงค้าง	และสภาวะเศริษัฐกิจทั่่�คาดำการิณ์ไว้ข้องกล่�มูลูกค้าทั่่�มู่ความูเส่�ยงดำ้านเคริดำิติทั่่�คล้ายคลึงก่น	เป็นติ้น		
ทั่่�งน่�	ข้อ้มูลูผู้ลข้าดำทั่น่ด้ำานเคริดิำติจากปริะสบการิณ์ในอดำต่ิ	และการิคาดำการิณ์สภาวะเศริษัฐกิจข้องกล่�มูบริิษัท่ั่อาจไมู�ได้ำบ�งบอก
ถืึงการิผู้ิดำส่ญญาข้องลูกค้าทั่่�เกิดำข้้�นจริิงในอนาคติ

การป็รับลิดลิงของม่ลิค่าสินค้าคงเห้ลิือ

ในการิปริะมูาณริายการิปร่ิบลดำลงข้องมูลูค�าสนิคา้คงเหุ้ลอืฝ่า่ยบริหิุ้าริไดำใ้ชุด้ำล่ยพ่นจิในการิปริะมูาณการิผู้ลข้าดำทั่น่ทั่่�คาดำว�า
จะเกิดำข้้�นจากสินค้าคงเหุ้ลือน่�น	โดำยริายการิปร่ิบลดำเป็นมููลค�าส่ทั่ธิทั่่�จะได้ำริ่บ	พ่จาริณาจากริาคาท่ั่�คาดำว�าจะข้ายได้ำติามูปกติิ
ข้องธ่ริกิจหุ่้กดำ้วยค�าใชุ้จ�ายในการิข้ายสินค้าน่�น	และการิปร่ิบลดำมููลค�าสินค้าคงเหุ้ลือสำาหุ้ร่ิบสินค้าเก�าล้าสมู่ย	เคลื�อนไหุ้วชุ้า		
หุ้ริ่อเสื�อมูค่ณภาพพ่จาริณาจากอาย่โดำยปริะมูาณข้องสินค้าแติ�ละชุนิดำ	และผู้ลการิติริวจสอบจากฝ่่ายควบค่มูค่ณภาพ
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ค่าเผิื่อการด้อย่ค่าของเงินลิงทุน

บริิษั่ทั่ฯ	จะต่ิ�งค�าเผู้ื�อการิดำ้อยค�าข้องเงินลงทั่่น	เมูื�อมููลค�าย่ติิธริริมูข้องเงินลงทั่่นดำ่งกล�าวได้ำลดำลงอย�างมู่สาริะสำาค่ญ	และเป็น
ริะยะเวลานาน	หุ้ร่ิอเมูื�อมู่ข้้อบ�งชุ่�ข้องการิดำ้อยค�า	การิทั่่�จะสริ่ปว�าเงินลงทั่่นดำ่งกล�าวไดำ้ลดำลงอย�างมู่สาริะสำาค่ญ	หุ้ริ่อเป็นริะยะ
เวลานาน	หุ้ริ่อไมู�น่�นจำาเป็นติ้องใชุ้ดำ่ลยพ่นิจข้องฝ่่ายบริิหุ้าริ

ที่ดิน อาคาร แลิะอุป็กรณ์ แลิะค่าเสื่อมราคา

ในการิคำานวณค�าเสื�อมูริาคาข้องอาคาริ	และอ่ปกริณ์	ฝ่่ายบริิหุ้าริจำาเป็นติ้องทั่ำาการิปริะมูาณอาย่การิใหุ้้ปริะโยชุน์	และมููลค�า
คงเหุ้ลือเมูื�อเลิกใชุ้งานข้องอาคาริ	และอ่ปกริณ์	และต้ิองทั่ำาการิทั่บทั่วนอาย่การิใหุ้้ปริะโยชุน์	และมููลค�าคงเหุ้ลือใหุ้มู�หุ้ากมู	่
การิเปล่�ยนแปลงเกิดำข้้�น

นอกจากน่�	ฝ่่ายบริิหุ้าริจำาเป็นติ้องสอบทั่านการิด้ำอยค�าข้องทั่่�ดำิน	อาคาริ	และอป่กริณ์ในแติ�ละชุ�วงเวลา	และบ่นทั่ึกข้าดำทั่่นจาก
การิดำ้อยค�าหุ้ากคาดำว�ามููลค�าทั่่�คาดำว�าจะไดำ้ริ่บคืนติำ�ากว�ามููลค�าติามูบ่ญชุ่ข้องสินทั่ริ่พย์น่�น	ในการิน่�ฝ่่ายบริิหุ้าริจำาเป็นติ้องใชุ้
ดำ่ลยพ่นิจทั่่�เก่�ยวข้้องก่บการิคาดำการิณ์ริายไดำ้	และค�าใชุ้จ�ายในอนาคติซึ�งเก่�ยวเนื�องก่บสินทั่ริ่พย์น่�น

สินทรัพีย่์ภาษัีเงินได้รอการตั้ัดบัญ่ชี

กล่�มูบริิษ่ัทั่จะริ่บรู้ิสินทั่ร่ิพย์ภาษั่เงินได้ำริอการิต่ิดำบ่ญชุ่สำาหุ้ร่ิบผู้ลแติกติ�างชุ่�วคริาวทั่่�ใชุ้หุ้่กภาษ่ั	และข้าดำทั่่นทั่างภาษั่ท่ั่�ไมู�ไดำ้ใชุ้
เมูื�อมูค่วามูเปน็ไปไดำค้�อนข้า้งแน�ว�ากล่�มูบริษิัท่ั่จะมูก่ำาไริทั่างภาษัใ่นอนาคติเพยีงพอทั่่�จะใชุป้ริะโยชุนจ์ากผู้ลแติกติ�างชุ่�วคริาว	และ
ข้าดำทั่น่น่�น	ในการิน่�ฝ่า่ยบริหิุ้าริจำาเป็นต้ิองปริะมูาณการิว�ากล่�มูบริษ่ิัทั่ควริริบ่รู้ิจำานวนสินทั่ริพ่ย์ภาษัเ่งินได้ำริอการิติด่ำบญ่ชุเ่ป็น
จำานวนเทั่�าใดำ	โดำยพ่จาริณาถืึงจำานวนกำาไริทั่างภาษั่ทั่่�คาดำว�าจะเกิดำในอนาคติในแติ�ละชุ�วงเวลา

ผิลิป็ระโย่ชน์ห้ลิังออกจากงานของพีนักงานตั้ามโครงการผิลิป็ระโย่ชน์ แลิะผิลิป็ระโย่ชน์ระย่ะย่าวอื่นของพีนักงาน

หุ้น่�สินติามูโคริงการิผู้ลปริะโยชุน์หุ้ล่งออกจากงานข้องพน่กงาน	และโคริงการิผู้ลปริะโยชุน์ริะยะยาวอื�นข้องพน่กงาน	ปริะมูาณ
ข้้�นติามูหุ้ล่กคณิติศาสติริ์ปริะก่นภ่ย	ซึ�งติ้องอาศ่ยข้้อสมูมูติิฐานติ�าง	ๆ	ในการิปริะมูาณการิน่�น	เชุ�น	อ่ติริาคิดำลดำ	อ่ติริาการิข้้�น
เงินเดำือนในอนาคติ	อ่ติริามูริณะ	และอ่ติริาการิเปล่�ยนแปลงในจำานวนพน่กงาน	เป็นติ้น

6. ข้อมูลเพิ�มเติิมเก่�ยวกับกระแส่เงินส่ดำ

ริายการิกิจกริริมูลงทั่่น	ซึ�งไมู�เก่�ยวข้้องก่บกริะแสเงินสดำสำาหุ้ริ่บปีสิ�นส่ดำว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	มู่ดำ่งติ�อไปน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

เจ้าหุ้น่�อื�นจากการิซื�อทั่่�ดำิน	อาคาริ	และอ่ปกริณ์
และสินทั่ริ่พย์ไมู�มู่ติ่วติน

17,306 14,405 14,895 11,774

การิไดำ้มูาซึ�งสินทั่ริ่พย์สิทั่ธิการิใชุ้ภายใติ้ส่ญญาเชุ�า 5,120 - 4,471 -
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7. เงินส่ดำ และรายการเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ 

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

เงินสดำ 150 150 60 60

เงินฝ่ากธนาคาริ 275,287 162,090 142,377 87,640

ริวมู 275,437 162,240 142,437 87,700

หุ้่ก:	เงินฝ่ากธนาคาริทั่่�มู่ภาริะคำ�าปริะก่น 	(4,330)	 	(4,330)	 	(4,330)	 	(4,330)	

ริวมูเงินสดำ	และริายการิเทั่่ยบเทั่�าเงินสดำ 271,107 157,910 138,107 83,370

ณ	วน่ทั่่�	31	ธน่วาคมู	2565	เงนิฝ่ากออมูทั่ร่ิพยม์ูอ่ต่ิริาดำอกเบ่�ยริอ้ยละ	0.15	ถืงึ	0.35	ติ�อป	ี(2564:	ริอ้ยละ	0.05	ถืงึ	0.125	ติ�อป)ี	

ณ	ว่นทั่่�	31	ธน่วาคมู	2565	บริษิัท่ั่ฯ	ได้ำนำาเงนิฝ่ากธนาคาริจำานวน	4.33	ลา้นบาทั่	(2564:	4.33	ลา้นบาทั่)	ไปวางไวก่้บธนาคาริ
เพ่�อเป็นหุ้ล่กปริะก่นการิออกหุ้น่งสือคำ�าปริะก่นทั่่�ออกโดำยธนาคาริในนามูบริิษั่ทั่ย�อยแหุ้�งหุ้นึ�ง

8. ลูกหน่้การค้า และลูกหน่้อื�น

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ลูกหุ้น่�การิค้า	-	กิจการิทั่่�เก่�ยวข้้องก่น

อาย่หุ้น่�คงค้างน่บจากว่นทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำชุำาริะ

ย่งไมู�ถืึงกำาหุ้นดำชุำาริะ 151,271 141,030 112,515 140,174

ค้างชุำาริะ

-	ไมู�เกิน	30	ว่น 89,254 72,750 31,847 13,396

-	31	ถืึง	90	ว่น - - 29,712 30,018

-	91	ถืึง	180	ว่น	 - - 41,778 50,374

-	181	ถืึง	365	ว่น - - 50,607 -

-	เกิน	365	ว่น - - 9,212 -

ริวมูลูกหุ้น่�การิค้า	-	กิจการิทั่่�เก่�ยวข้้องก่น	 240,525 213,780 275,671 233,962

หุ้่ก:	ค�าเผู้ื�อผู้ลข้าดำทั่่นดำ้านเคริดำิติ	ทั่่�คาดำว�าจะเกิดำข้้�น - 	(28)	 - 	(19)	

รวมลิ่กห้นี�การค้า - กิจการที่เกี่ย่วข้องกัน - สุทธุิ 
(ห้มาย่เห้ตัุ้ 9) 240,525 213,752 275,671 233,943
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	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ลูกหุ้น่�การิค้า	-	กิจการิทั่่�ไมู�เก่�ยวข้้องก่น

อาย่หุ้น่�คงค้างน่บจากว่นทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำชุำาริะ

ย่งไมู�ถืึงกำาหุ้นดำชุำาริะ 155,540 165,247 105,750 105,551

ค้างชุำาริะ

-	ไมู�เกิน	30	ว่น 54,192 28,996 11,477 19,223

-	31	ถืึง	90	ว่น 20,143 8,993 4,718 7,337

-	91	ถืึง	180	ว่น	 31 2,296 - 2,195

-	181	ถืึง	365	ว่น 184 290 42 274

ริวมูลูกหุ้น่�การิค้า	-	กิจการิทั่่�ไมู�เก่�ยวข้้องก่น 230,090 205,822 121,987 134,580

หุ้่ก:	ค�าเผู้ื�อผู้ลข้าดำทั่่นดำ้านเคริดำิติ
ทั่่�คาดำว�าจะเกิดำข้้�น 	(877)	 	(3,376)	 	(809)	 	(3,238)	

ริวมูลูกหุ้น่�การิค้า	-	กิจการิทั่่�ไมู�เก่�ยวข้้องก่น	-	ส่ทั่ธิ 229,213 202,446 121,178 131,342

ริวมูลูกหุ้น่�การิค้า	-	ส่ทั่ธิ 469,738 416,198 396,849 365,285

ลูกหุ้น่�อื�น

ลูกหุ้น่�อื�น	-	กิจการิทั่่�เก่�ยวข้้องก่น	(หุ้มูายเหุ้ติ่	9)	 94 209 16,424 15,361

ลูกหุ้น่�อื�น	-	กิจการิทั่่�ไมู�เก่�ยวข้้องก่น	 1,625 3,179 1,625 3,179

รวมลิ่กห้นี�อื่น 1,719 3,388 18,049 18,540

รวมลิ่กห้นี�การค้า แลิะลิ่กห้นี�อื่น - สุทธุิ 471,457 419,586 414,898 383,825

การิเปล่�ยนแปลงข้องบ่ญชุ่ค�าเผู้ื�อผู้ลข้าดำทั่่นดำ้านเคริดำิติทั่่�คาดำว�าจะเกิดำข้้�นข้องลูกหุ้น่�การิค้า	และลูกหุ้น่�อื�น	มู่ริายละเอ่ยดำดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ยอดำคงเหุ้ลือติ้นปี 3,404 8,553 3,257 1,029

สำาริองผู้ลข้าดำทั่่นดำ้านเคริดำิติทั่่�คาดำว�าจะเกิดำข้้�น 	(2,389)	 1,506 	(2,448)	 2,345

ติ่ดำจำาหุ้น�าย 	(138)	 	(6,655)	 - 	(117)	

ยอดำคงเหุ้ลือปลายปี 877 3,404 809 3,257
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9. รายการธุุรกิจกับกิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน

ในริะหุ้ว�างป	ีกล่�มูบริษ่ิัทั่มูร่ิายการิธร่ิกิจทั่่�สำาคญ่ก่บบค่คล	หุ้ริอ่กิจการิทั่่�เก่�ยวข้อ้งก่น	ริายการิธร่ิกิจดำง่กล�าวเป็นไปติามูเง่�อนไข้
ทั่างการิคา้	และเกณฑ์์ติามูทั่่�ติกลงก่นริะหุ้ว�างกล่�มูบริิษัท่ั่	และบค่คล	หุ้ริอ่กจิการิทั่่�เก่�ยวข้อ้งก่นเหุ้ล�าน่�น	ซึ�งเปน็ไปติามูปกติิธ่ริกจิ	
และกล่�มูบริิษั่ทั่มู่นโยบายในการิกำาหุ้นดำริาคาสำาหุ้ริ่บริายการิค้าริะหุ้ว�างก่นดำ่งติ�อไปน่�คือ

นโยบายการกำาหนด้ราค้าสำาหรับกลัุ่ม่บริษััที่ย่อย

1.	 การิซื�อ/ข้ายว่ติถื่ดำิบ	ว่สดำ่สิ�นเปลือง	และอื�น	ๆ	ริะหุ้ว�างก่น	กำาหุ้นดำริาคาโดำยคิดำจากค�าสินค้าบวกค�าบริิการิจ่ดำการิไมู�เกิน
ริ้อยละ	10	ข้องริาคาทั่่น

2.	 การิซื�อ/ข้ายสินค้าสำาเริ็จริูปริะหุ้ว�างก่น	กำาหุ้นดำริาคาติามูอ่ติริาทั่่�ติกลงก่น	อย�างไริก็ติามู	นโยบายการิกำาหุ้นดำริาคา	
ดำ่งกล�าวอาจมู่การิปริ่บเปล่�ยนไปติามูสภาพการิแข้�งข้่นในข้ณะทั่่�เกิดำริายการิ

3.	 ริายไดำ้ค�าบริิการิ	และค�าบริิการิจ�ายเริียกเก็บติามูริาคาทั่่�ติกลงริ�วมูก่น
4.	 ริายไดำ้ค�าบริิหุ้าริ	และบริิการิจ่ดำทั่ำาเอกสาริเริียกเก็บติามูริาคาทั่่�ริะบ่ไว้ในส่ญญาทั่่�ติกลงริ�วมูก่น
5.	 ริายไดำ้ค�าธริริมูเน่ยมูการิคำ�าปริะก่น	และค�าธริริมูเน่ยมูการิคำ�าปริะก่นจ�ายคิดำในอ่ติริาริ้อยละ	1.5	ติ�อปี
6.	 การิซื�อ/ข้ายสินทั่ริ่พย์ถืาวริริะหุ้ว�างก่น	กำาหุ้นดำริาคาติามูอ่ติริาทั่่�ติกลงก่น	โดำยอ้างอิงจากริาคาปริะเมิูนสินทั่ร่ิพย์ข้อง	

ผูู้้ปริะเมูินอิสริะ
7.	 เงินปันผู้ลริ่บริ่บริู้เป็นริายไดำ้เมูื�อมู่การิปริะกาศจ�าย	และมู่สิทั่ธิในการิริ่บเงินปันผู้ล
8.	 เงินใหุ้้กู้ยืมูแก�บริิษั่ทั่ย�อยคิดำดำอกเบ่�ยในอ่ติริาริ้อยละ	1.15	ติ�อปี	(2564:	ริ้อยละ	1.15	ติ�อปี)	

นโยบายการกำาหนด้ราค้าสำาหรับบริษััที่ร่วม่ แลัะบริษััที่ที่่�เก่�ยวข�องกันซึ่ึ�งม่่ผ้�ถูือหุ�นร่วม่กัน หรือกรรม่การร่วม่กัน

1.	 การิข้ายสินค้าสำาเริ็จริูป	และว่ติถื่ดำิบริะหุ้ว�างก่น	กำาหุ้นดำริาคาติามูอ่ติริาติลาดำ
2.	 ริายไดำ้ค�าบริิการิเริียกเก็บติามูริาคาติลาดำ
3.	 เงินใหุ้้กู้ยืมูแก�บริิษั่ทั่ริ�วมูคิดำดำอกเบ่�ยในอ่ติริาริ้อยละ	3.4	ติ�อปี	(2564:	ริ้อยละ	3.4	ติ�อปี)	
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ริายการิธ่ริกิจทั่่�สำาค่ญริะหุ้ว�างบริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่เหุ้ล�าน่�น	สามูาริถืสริ่ปไดำ้ดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	ล้านบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

รายการธุุรกิจกับบริษััที่ย่อย
(ต่ัด้ออกจากงบการเงินรวม่แลั�ว) 

ข้ายสินค้าสำาเริ็จริูป	และว่ติถื่ดำิบ - - 368 379

ข้ายอื�น	ๆ	 - - 3 10

ริายไดำ้ค�าบริิหุ้าริ	และบริิการิจ่ดำทั่ำาเอกสาริ - - 86 77

ริายไดำ้ค�าธริริมูเน่ยมูการิคำ�าปริะก่น - - 1 3

เงินปันผู้ลริ่บ	(หุ้มูายเหุ้ติ่	13)	 - - 240 191

ติ้นทั่่นข้าย - - 332 370

ซื�อสินค้าสำาเริ็จริูป	และว่ติถื่ดำิบ - - 7 12

ซื�อสินทั่ริ่พย์ - - 3 -

ค�าบริิการิจ�าย - - 11 36

ค�าธริริมูเน่ยมูการิคำ�าปริะก่นจ�าย - - 4 4

ซื�ออื�น	ๆ	 - - - 2

รายการธุุรกิจกับบริษััที่ร่วม่

ข้ายสินค้าสำาเริ็จริูป 2 4 2 4

รายการธุุรกิจกับบริษััที่ที่่�เก่�ยวข�องกันในปัระเที่ศไที่ยซึ่ึ�งม่่
กรรม่การร่วม่กัน หรือผ้�ถูือหุ�นร่วม่กัน

ข้ายสินค้าสำาเริ็จริูป	และว่ติถื่ดำิบ 100 94 11 7

ซื�ออื�น	ๆ	 - 3 - -

ค�าบริิการิจ�าย - 5 - -

รายการธุุรกิจกับบริษััที่ที่่�เก่�ยวข�องกันในต่่างปัระเที่ศ

ข้ายสินค้าสำาเริ็จริูป 1,612 1,171 581 469

ข้ายอื�น	ๆ	 17 11 17 2
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ยอดำคงค้างข้องริายการิข้้างติ้น	ณ	ว่นสิ�นปีไดำ้แสดำงแยกติ�างหุ้ากในงบแสดำงฐานะการิเงิน	ซึ�งมู่ริายละเอ่ยดำ	ณ	ว่นทั่่�		
31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	ดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ลิ่กห้นี�การค้า - กิจการที่เกี่ย่วข้องกัน

บริิษั่ทั่ย�อย - - 214,490 190,992

บริิษั่ทั่ริ�วมู 777 274 763 274

บริิษั่ทั่ทั่่�เก่�ยวข้้องก่น	(มู่ผูู้้ถืือหุ้่้น	และ/	หุ้ริ่อกริริมูการิริ�วมูก่น)	 239,748 213,506 60,418 42,696

รวมลิ่กห้นี�การค้า - กิจการที่เกี่ย่วข้องกัน 240,525 213,780 275,671 233,962

หุ้่ก:	ค�าเผู้ื�อผู้ลข้าดำทั่่นดำ้านเคริดำิติทั่่�คาดำว�าจะเกิดำข้้�น	 - 	(28)	 - 	(19)	

รวมลิ่กห้นี�การค้า - กิจการที่เกี่ย่วข้องกัน - สุทธุิ 
(ห้มาย่เห้ตัุ้ 8) 240,525 213,752 275,671 233,943

ลิ่กห้นี�อื่น - กิจการที่เกี่ย่วข้องกัน

บริิษั่ทั่ย�อย - - 16,330 15,152

บริิษั่ทั่ริ�วมู	 94 - 94 -

บริิษั่ทั่ทั่่�เก่�ยวข้้องก่น	(มู่ผูู้้ถืือหุ้่้น	และ/	หุ้ริ่อกริริมูการิริ�วมูก่น)	 - 209 - 209

รวมลิ่กห้นี�อื่น - กิจการที่เกี่ย่วข้องกัน (ห้มาย่เห้ตัุ้ 8) 94 209 16,424 15,361

เจ้าห้นี�การค้า - กิจการที่เกี่ย่วข้องกัน

บริิษั่ทั่ย�อย - - 812 1,246

บริิษั่ทั่ทั่่�เก่�ยวข้้องก่น	(มู่ผูู้้ถืือหุ้่้น	และ/	หุ้ริ่อกริริมูการิริ�วมูก่น)	 - 566 - 16

รวมเจ้าห้นี�การค้า - กิจการที่เกี่ย่วข้องกัน (ห้มาย่เห้ตัุ้ 19) - 566 812 1,262

เจ้าห้นี�อื่น - กิจการที่เกี่ย่วข้องกัน

บริิษั่ทั่ย�อย - - 344 324

บริิษั่ทั่ทั่่�เก่�ยวข้้องก่น	(มู่ผูู้้ถืือหุ้่้น	และ/	หุ้ริ่อกริริมูการิริ�วมูก่น)	 396 8,821 321 127

รวมเจ้าห้นี�อื่น - กิจการที่เกี่ย่วข้องกัน (ห้มาย่เห้ตัุ้ 19) 396 8,821 665 451
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน

ยอดำคงคา้งข้องเงนิใหุ้กู้้ยมืูริะหุ้ว�างกล่�มูบริษิัท่ั่	และกิจการิทั่่�เก่�ยวข้อ้งก่น	ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	และการิเปล่�ยนแปลง
ข้องบ่ญชุ่เงินใหุ้้กู้ยืมูดำ่งกล�าวมู่ริายละเอ่ยดำดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม

ยอดำคงเหลือ 
ณ วันที่่� 

31 ธัุนวาคม 2564

ลดำลง
ระหว่างปี

กำาไรจาก
อัติรา

แลกเปล่�ยน

ยอดำคงเหลือ
ณ วันที่่� 

31 ธุันวาคม 2565

เงินใหุ้้กู้ยืมูริะยะส่�นแก�บริิษั่ทั่ริ�วมู

บริิษั่ทั่	เวียดำนามู	วิสิบิลิติ่�	ทั่าริ์เก็ติ	จำาก่ดำ 16,291 	(5,000)	 417 11,708

ริวมู 16,291 	(5,000)	 417 11,708

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดำคงเหลือ 
ณ วันที่่� 

31 ธัุนวาคม 2564

ลดำลง
ระหว่างปี

กำาไร (ขาดำทีุ่น) 
จากอัติรา
แลกเปล่�ยน

ยอดำคงเหลือ
ณ วันที่่� 

31 ธุันวาคม 2565

เงินใหุ้้กู้ยืมูริะยะส่�นแก�บริิษั่ทั่ย�อย

บริิษั่ทั่	ทั่่โอจี	ย่โริป	เอสพี	ซ่โอโอ 10,473 - 	(299)	 10,174

ริวมู 10,473 - 	(299)	 10,174

เงินใหุ้้กู้ยืมูริะยะส่�นแก�บริิษั่ทั่ริ�วมู

บริิษั่ทั่	เวียดำนามู	วิสิบิลิติ่�	ทั่าริ์เก็ติ	จำาก่ดำ 16,291 	(5,000)	 417 11,708

ริวมู 16,291 	(5,000)	 417 11,708

ริวมูเงินใหุ้้กู้ยืมูริะยะส่�นแก�กิจการิทั่่�
เก่�ยวข้้องก่น 26,764 21,882
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ค่าติอบแที่นกรรมการและผู้บริหาร

ในริะหุ้ว�างปีสิ�นส่ดำว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	กล่�มูบริิษั่ทั่มู่ค�าใชุ้จ�ายผู้ลปริะโยชุน์พน่กงานข้องกริริมูการิและผูู้้บริิหุ้าริ	
ดำ่งติ�อไปน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

ผู้ลปริะโยชุน์ริะยะส่�น 41,061 34,220

ผู้ลปริะโยชุน์หุ้ล่งออกจากงาน 556 852

ริวมู 41,617 35,072

ภัาระคำ้าประกันกับกิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน

บริิษั่ทั่ฯ	มู่ภาริะจากการิคำ�าปริะก่นใหุ้้ก่บกิจการิทั่่�เก่�ยวข้้องก่นติามูทั่่�กล�าวไว้ในหุ้มูายเหุ้ติ่ปริะกอบงบการิเงิน	ข้้อ	34

10. ลูกหน่้ระยะยาวอื�น

เมูื�อว่นทั่่�	19	สิงหุ้าคมู	2562	บริิษั่ทั่ย�อยแหุ้�งหุ้นึ�งไดำ้ข้ายสินทั่ริ่พย์ใหุ้้แก�บริิษั่ทั่แหุ้�งหุ้นึ�งซึ�งเดำิมูเคยเป็นบริิษ่ัทั่ริ�วมูข้องบริิษ่ัทั่ฯ		
ในริาคา	0.24	ลา้นเหุ้ริยีญสหุ้ริฐ่อเมูริกิา	หุ้ริอ่เทั่ย่บเทั่�าปริะมูาณ	7.37	ลา้นบาทั่	โดำยมูก่ำาหุ้นดำชุำาริะคนืเปน็ริายเดำอืนจำานวน	60	งวดำ	

ณ	ว่นทั่่�	31	ธน่วาคมู	2565	บริิษัท่ั่ย�อยมูย่อดำคงเหุ้ลอืข้องลกูหุ้น่�ริะยะยาวอื�นจำานวน	0.2	ลา้นเหุ้ริยีญสหุ้ริฐ่อเมูริกิา	หุ้ร่ิอเทั่ย่บเทั่�า	
ปริะมูาณ	6.1	ล้านบาทั่

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ลูกหุ้น่�ริะยะยาวอื�น 6,172 7,161 - -

หุ้่ก:	ดำอกเบ่�ยริอการิติ่ดำบ่ญชุ่ 	(63)	 	(157)	 - -

ริวมู 6,109 7,004 - -

หุ้่ก:	ส�วนทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำริ่บชุำาริะภายในหุ้นึ�งปี	 	(5,023)	 	(4,415)	 - -

ลูกหุ้น่�ริะยะยาวอื�น	-	ส่ทั่ธิจากส�วนทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำริ่บชุำาริะ
ภายในหุ้นึ�งปี 1,086 2,589 - -
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ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	บริิษั่ทั่ย�อยมู่ลูกหุ้น่�ริะยะยาวอื�นข้่�นติำ�าทั่่�จะไดำ้ริ่บดำ่งน่�
	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ลูกหุ้น่�ริะยะยาวอื�น 5,075 1,097 6,172

ดำอกเบ่�ยริอการิติ่ดำบ่ญชุ่ 	(52)	 	(11)	 	(63)	

มููลค�าปัจจุบ่นข้องลูกหุ้น่�ริะยะยาวอื�น 5,023 1,086 6,109

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ลูกหุ้น่�ริะยะยาวอื�น 4,509 2,652 7,161

ดำอกเบ่�ยริอการิติ่ดำบ่ญชุ่ 	(94)	 	(63)	 	(157)	

มููลค�าปัจจุบ่นข้องลูกหุ้น่�ริะยะยาวอื�น 4,415 2,589 7,004

11. เงินให้กู้ยืมระยะส่ั้นแก่กิจการที่่�ไม่เก่�ยวข้องกัน

ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2564	บริิษั่ทั่ฯ	มู่เงินใหุ้้กู้ยืมูริะยะส่�นแก�บริิษั่ทั่แหุ้�งหุ้นึ�งซึ�งจดำทั่ะเบ่ยนจ่ดำติ่�งในปริะเทั่ศสหุ้ริ่ฐอเมูริิกาจำานวน	
0.44	ล้านเหุ้ริียญสหุ้ริฐ่อเมูริิกา	หุ้ริ่อเทั่่ยบเทั่�าปริะมูาณ	14.63	ล้านบาทั่	โดำยคิดำดำอกเบ่�ยในอ่ติริาริอ้ยละ	6	ติ�อปี	และมู่กำาหุ้นดำ
ชุำาริะคืนเมูื�อทั่วงถืามู	เงินใหุ้้กู้ยืมูดำ่งกล�าวโอนมูาจากลูกหุ้น่�การิค้า	(2565:	ไมู�มู่)	

12.  ส่ินค้าคงเหลือ

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม

ราคาทีุ่น
รายการปรับลดำเป็น 
มูลค่าสุ่ที่ธุิที่่�จะไดำ้รับ ส่ินค้าคงเหลือ - สุ่ที่ธุิ

2565 2564 2565 2564 2565 2564

สินค้าสำาเริ็จริูป 692,639 544,979 	(45,788)	 	(28,118)	 646,851 516,861

งานริะหุ้ว�างทั่ำา 16,589 10,435 - - 16,589 10,435

ว่ติถื่ดำิบ 206,927 197,111 	(6,849)	 	(6,882)	 200,078 190,229

อะไหุ้ล�	และว่สดำ่โริงงาน 52,853 45,562 	(5,843)	 	(744)	 47,010 44,818

ว่สดำ่สิ�นเปลือง	-	แมู�พ่มูพ์แก้ว 297,224 263,735 	(20,528)	 	(15,598)	 276,696 248,137

สินค้าริะหุ้ว�างทั่าง 144,256 76,372 - - 144,256 76,372

ริวมู 1,410,488 1,138,194 	(79,008)	 	(51,342)	 1,331,480 1,086,852
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	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทีุ่น
รายการปรับลดำเป็น
มูลค่าสุ่ที่ธุิที่่�จะไดำ้รับ ส่ินค้าคงเหลือ - สุ่ที่ธุิ

2565 2564 2565 2564 2565 2564

สินค้าสำาเริ็จริูป 471,044 364,023 	(32,701)	 	(15,738)	 438,343 348,285

งานริะหุ้ว�างทั่ำา 15,565 9,682 - - 15,565 9,682

ว่ติถื่ดำิบ 194,670 186,670 - - 194,670 186,670

อะไหุ้ล�	และว่สดำ่โริงงาน 22,545 23,037 	(1,106)	 - 21,439 23,037

ว่สดำ่สิ�นเปลือง	-	แมู�พ่มูพ์แก้ว 297,224 263,735 	(20,528)	 	(15,598)	 276,696 248,137

สินค้าริะหุ้ว�างทั่าง 114,151 48,694 - - 114,151 48,694

ริวมู 1,115,199 895,841 	(54,335)	 	(31,336)	 1,060,864 864,505

ในริะหุ้ว�างปีปัจจุบ่น	กล่�มูบริิษ่ัทั่บ่นทึั่กการิปร่ิบลดำริาคาทั่่นข้องสินค้าคงเหุ้ลือใหุ้้เป็นมููลค�าส่ทั่ธิทั่่�จะได้ำริ่บเป็นจำานวน		
27.67	ล้านบาทั่	(2564:	19.28	ล้านบาทั่)	(เฉพาะบริิษั่ทั่ฯ	:	23	ล้านบาทั่	2564:	20.26	ล้านบาทั่)	โดำยแสดำงเป็นส�วนหุ้นึ�งข้อง
ติ้นทั่่นข้าย

13. เงินลงทีุ่นในบริษััที่ย่อย

ณ	ว่นทั่่�	31	ธน่วาคมู	2565	และ	2564	เงนิลงทั่น่ในบริษิัท่ั่ย�อยซึ�งบน่ทั่กึโดำยวธ่ิริาคาทั่น่ในงบการิเงนิเฉพาะกจิการิมูร่ิายละเอย่ดำดำง่น่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

ชื�อบริษััที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีุ่นเรียกชำาระแล้ว ส่ัดำส่่วนเงินลงทีุ่น ราคาทีุ่น
เงินปันผลที่่�บริษััที่ฯ 

ไดำ้รับระหว่างปี 

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564
ร้อยละ ร้อยละ 

บริิษั่ทั่ย�อยในปริะเทั่ศ

บริิษั่ทั่	อ่ติสาหุ้กริริมูแว�นติาไทั่ย	จำาก่ดำ		
(ผู้ลิติและจำาหุ้น�ายเลนส์สายติากริะจก
เลนส์สายติาพลาสติิก		
และแมู�พ่มูพ์แก้ว)	 130,000 130,000 100 100 130,000 130,000 239,990 153,000

บริิษั่ทั่	โพล่	ซ่น	จำาก่ดำ	
(ผู้ลิติและจำาหุ้น�ายเลนส์พลาสติิก)	 - 4,000 - 100 - 4,000 - 38,051
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	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

ชื�อบริษััที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีุ่นเรียกชำาระแล้ว ส่ัดำส่่วนเงินลงทีุ่น ราคาทีุ่น
เงินปันผลที่่�บริษััที่ฯ 

ไดำ้รับระหว่างปี 

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564
ร้อยละ ร้อยละ 

บริิษั่ทั่ย�อยในติ�างปริะเทั่ศ

บริิษั่ทั่	ทั่่โอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซ่		
(จ่ดำจำาหุ้น�ายสินค้า	และจ่ดำส�ง
ผู้ลิติภ่ณฑ์์ข้องบริิษั่ทั่ฯ	ไปย่งลูกค้าใน
ปริะเทั่ศสหุ้ริ่ฐอเมูริิกา)	

50,000	
เหุ้ริียญ
สหุ้ริ่ฐ	
อเมูริิกา

50,000	
เหุ้ริียญ
สหุ้ริ่ฐ	
อเมูริิกา 100 100 1,619 1,619 - -

บริิษั่ทั่	ทั่่โอจี	ย่โริป	เอสพี	ซ่โอโอ	
(จ่ดำจำาหุ้น�ายสินค้า	และจ่ดำส�ง
ผู้ลิติภ่ณฑ์์ข้องบริิษั่ทั่ฯ	ไปย่งลูกค้าใน
ทั่วีปย่โริป)	

50,000	
ซวอติ่
โปแลนดำ์

50,000	
ซวอติ่
โปแลนดำ์ 100 100 398 398 - -

ริวมู 132,017 136,017 239,990 191,051

หุ้่ก:	ส�วนทั่่�นำาไปส่ทั่ธิจากเงินลงทั่่นในบริิษั่ทั่ย�อย - - - (32,108)	

ริวมู 132,017 136,017 239,990 158,943

บริษััที่ อุติส่าหกรรมแว่นติาไที่ย จำากัดำ

บริิษ่ัทั่ฯ	มู่เงินลงทั่่นในหุ้่้นสามู่ญข้องบริิษ่ัทั่	อ่ติสาหุ้กริริมูแว�นติาไทั่ย	จำาก่ดำ	(ซึ�งปริะกอบกิจการิผู้ลิติและจำาหุ้น�ายเลนส์แว�นติา	
และมูท่ั่น่จดำทั่ะเบย่น	และชุำาริะแล้ว	130	ล้านบาทั่)	เปน็จำานวนริวมู	12,999,994	หุ้่น้	ในริาคาหุ้่้นละ	10	บาทั่	ริวมูเป็นเงินปริะมูาณ	
130	ล้านบาทั่	บริษิัท่ั่ฯ	มูอ่่ติริาส�วนการิถืือหุ้่น้ในบริษิัท่ั่ดำง่กล�าวคิดำเป็นริอ้ยละ	100	บริษ่ิัทั่ฯ	และบริษ่ิัทั่ดำง่กล�าวมูก่ริริมูการิ	และ
ผูู้้ถืือหุ้่้นเดำิมูริ�วมูก่น	การิลงทั่่นดำ่งกล�าวเป็นไปเพ่�อการิจ่ดำโคริงสริ้างการิลงทั่่นข้องกล่�มูบริิษั่ทั่	ดำ่งน่�นบริิษั่ทั่ฯ	จ้งบ่นทั่ึกมููลค�า
ย่ติิธริริมูข้องสินทั่ริ่พย์ส่ทั่ธิข้องบริิษั่ทั่	อ่ติสาหุ้กริริมูแว�นติาไทั่ย	จำาก่ดำ	ซึ�งสูงกว�าริาคาทั่่นทั่่�ซื�อจำานวนปริะมูาณ	168	ล้านบาทั่	
ไว้ภายใติ้ส�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่้นในงบการิเงินริวมูภายใติ้หุ้่วข้้อ	“ส�วนเกินทั่่นจากการิริวมูธ่ริกิจภายใติ้การิควบค่มูเดำ่ยวก่น”
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บริษััที่ โพล่ ซััน จำากัดำ - การรับโอนกิจการที่ั้งหมดำ

เมูื�อว่นทั่่�	11	สิงหุ้าคมู	2558	ทั่่�ปริะชุ่มูคณะกริริมูการิข้องบริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้มู่มูติิอน่มู่ติิการิเข้้าซื�อหุ้่้นสามู่ญข้องบริิษั่ทั่	โพล่	ซ่น	จำาก่ดำ	
จากผูู้้ถืือหุ้่้นริายเดำิมู	คิดำเป็นริ้อยละ	100	ข้องทั่่นทั่่�ออก	และเริียกชุำาริะ	โดำยเมูื�อว่นทั่่�	15	สิงหุ้าคมู	2558	บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้ลงนามูใน
ส่ญญาซื�อข้ายหุ้่้นก่บผูู้้ถืือหุ้่้นเดำิมูข้องบริิษั่ทั่ดำ่งกล�าว	(ผูู้้ข้าย)	โดำยบริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้ซื�อหุ้่้นสามู่ญจำานวน	0.2	ล้านหุ้่้น	มููลค�าทั่่�ติริาไว้
หุ้่้นละ	100	บาทั่	ในริาคา	56	ล้านบาทั่	และบริิษ่ัทั่ฯ	ไดำ้ชุำาริะเงินงวดำแริกเพ่�อซื�อเงินลงทั่่นดำ่งกล�าวเป็นจำานวนเงิน	20	ล้านบาทั่	
แก�ผูู้้ข้าย	ส�วนทั่่�เหุ้ลือจำานวน	36	ล้านบาทั่	บริิษั่ทั่ฯ	จะแบ�งชุำาริะเป็นสามูงวดำ	งวดำละ	12	ล้านบาทั่ในเดำือนสิงหุ้าคมู	2559,	2560	
และ	2561	ซึ�งเป็นไปติามูเง่�อนไข้ทั่่�ริะบ่ในส่ญญาซื�อข้ายหุ้่้น

เมูื�อว่นทั่่�	30	ก่นยายน	2564	บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้ริ่บโอนกิจการิท่ั่�งหุ้มูดำข้องบริิษั่ทั่	โพล่	ซ่น	จำาก่ดำ	ภายใติ้กริะบวนการิริ่บโอนกิจการิ
ทั่่�งหุ้มูดำ	(Entire	Business	Transfer)	ติามูมูติิทั่่�ปริะชุ่มูวิสามูญ่ผูู้ถื้ือหุ้่้นข้องบริษ่ิัทั่ฯ	เมูื�อว่นทั่่�	16	มูถ่ิืนายน	2564	โดำยบริษ่ิัทั่ย�อย	
ดำ่งกล�าวไดำ้จดำทั่ะเบ่ยนเลิกบริิษั่ทั่ก่บกริะทั่ริวงพาณิชุย์แล้วเมูื�อว่นทั่่�	30	ก่นยายน	2564	และไดำ้จดำทั่ะเบ่ยนเสริ็จการิชุำาริะบ่ญชุ่
ก่บกริมูพ่ฒนาธ่ริกิจการิค้าแล้ว	เมูื�อว่นทั่่�	9	ก่นยายน	2565

มููลค�าส่ทั่ธิติามูบ่ญชุ่ข้องสินทั่ริ่พย์	และหุ้น่�สิน	ณ	ว่นทั่่�ริ่บโอนกิจการิทั่่�เดำิมูแสดำงไว้ในงบการิเงินริวมู	และเงินสดำจ�ายเพ่�อซื�อ
กิจการิ	แสดำงไดำ้ดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

สินทรัพีย่์

ลูกหุ้น่�การิค้า	และลูกหุ้น่�อื�น 15,492

สินค้าคงเหุ้ลือ 20,493

สินทั่ริ่พย์หุ้มู่นเวียนอื�น 16

ทั่่�ดำิน	อาคาริ	และอ่ปกริณ์	(หุ้มูายเหุ้ติ่	16)	 29,299

สินทั่ริ่พย์ไมู�มู่ติ่วติน	(หุ้มูายเหุ้ติ่	17)	 6

ริวมูสินทั่ริ่พย์ 65,306

ห้นี�สิน

เจ้าหุ้น่�การิค้า	และเจ้าหุ้น่�อื�น 1,671

สำาริองผู้ลปริะโยชุน์ริะยะยาวข้องพน่กงาน	(หุ้มูายเหุ้ติ่	22)	 3,372

หุ้น่�สินภาษั่เงินไดำ้ริอการิติ่ดำบ่ญชุ่ 473

ริวมูหุ้น่�สิน 5,516

สินทั่ริ่พย์ส่ทั่ธิข้องบริิษั่ทั่ย�อย 59,790

หุ้่ก:	ผู้ลแติกติ�างริะหุ้ว�างเงินสดำจ�ายเพ่�อซื�อกิจการิก่บมููลค�าสินทั่ริ่พย์ส่ทั่ธิข้องบริิษั่ทั่ย�อย 	(1,892)	

เงินสดำจ�ายส่ทั่ธิเพ่�อการิซื�อกิจการิข้องบริิษั่ทั่ย�อย 57,898

การิร่ิบโอนกิจการิข้้างต้ินถืือเป็นการิริวมูธ่ริกิจภายใต้ิการิควบค่มูเดำ่ยวก่น	บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้นำาผู้ลแติกติ�างริะหุ้ว�างเงินสดำจ�ายเพ่�อ
ซื�อกิจการิก่บมููลค�าสินทั่ริ่พย์ส่ทั่ธิข้องบริิษั่ทั่ย�อยทั่่�เดำิมูแสดำงไว้ในงบการิเงินริวมูจำานวน	1.89	ล้านบาทั่	ไปหุ้่กจากเงินลงทั่่นใน
บริิษั่ทั่ย�อย
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นอกจากน่�	เมูื�อวน่ทั่่�	9	สิงหุ้าคมู	2564	ท่ั่�ปริะชุมู่คณะกริริมูการิข้องบริษิัท่ั่	โพล	่ซน่	จำาก่ดำ	มูมู่ติอินมู่ต่ิกิาริจ�ายเงนิปนัผู้ลจากกำาไริสะสมู		
ณ	ว่นท่ั่�	30	ก่นยายน	2564	เป็นจำานวนเงิน	38.1	ล้านบาทั่	โดำยบริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้ร่ิบเงินปันผู้ลดำ่งกล�าวแล้วในเดืำอนต่ิลาคมู	2564		
ทั่่�งน่�	เงนิปนัผู้ลทั่่�บริษิัท่ั่ฯ	ไดำร่้ิบจากบริิษัท่ั่ย�อยข้า้งติน้เปน็เงนิปนัผู้ลทั่่�ปริะกาศจ�ายจากผู้ลการิดำำาเนนิงานก�อนการิซื�อเงนิลงทั่น่
จ้งไดำ้นำาเงินปันผู้ลจำานวน	32.11	ล้านบาทั่	ไปหุ้่กจากเงินลงทั่่นในบริิษั่ทั่ย�อย	และส�วนทั่่�เหุ้ลือแสดำงเป็นเงินปันผู้ลริ่บ

ติ�อมูาเมูื�อว่นท่ั่�	1	ติ่ลาคมู	2564	ทั่่�ปริะชุ่มูวิสามู่ญผูู้้ถืือหุ้่้นข้องบริิษ่ัทั่ย�อยดำ่งกล�าวได้ำมู่มูติิอน่มู่ติิใหุ้้คืนทั่่น	และสำาริองติามู
กฎหุ้มูายบางส�วนใหุ้้แก�ผูู้้ถืือหุ้่้นเป็นจำานวนเงิน	16	ล้านบาทั่	และ	2	ล้านบาทั่	ติามูลำาดำ่บ	บริิษั่ทั่ย�อยดำ่งกล�าวไดำ้จ�ายคืนทั่่น	และ
สำาริองติามูกฎหุ้มูายแล้วในเดำือนติ่ลาคมู	2564	

บริษััที่ ที่่โอจี ยูเอส่เอ ไอเอ็นซั่

เมูื�อว่นทั่่�	15	ก่มูภาพ่นธ์	2560	ทั่่�ปริะชุ่มูคณะกริริมูการิข้องบริิษั่ทั่ฯ	มู่มูติิใหุ้้จ่ดำติ่�งบริิษั่ทั่	ทั่่โอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซ่	เป็นบริิษั่ทั่ย�อย
แหุ้�งใหุ้มู�	เพ่�อดำำาเนินธ่ริกิจด้ำานการิจ่ดำจำาหุ้น�ายสินค้า	และจ่ดำส�งผู้ลิติภ่ณฑ์์ข้องบริิษ่ัทั่ฯ	ไปย่งลูกค้าในปริะเทั่ศสหุ้ร่ิฐอเมูริิกา		
โดำยมู่ท่ั่นจดำทั่ะเบย่นจำานวน	50,000	เหุ้รีิยญสหุ้ริฐ่อเมูริกิา	หุ้ริอ่เท่ั่ยบเทั่�าปริะมูาณ	1.6	ลา้นบาทั่	(หุ้่น้สามูญ่	5,000	หุ้่น้	มููลค�าหุ้่้นละ		
10	เหุ้ริียญสหุ้ริ่ฐอเมูริิกา)	โดำยบริิษั่ทั่ฯ	ถืือหุ้่้นจำานวนริ้อยละ	100	ในบริิษั่ทั่ย�อยดำ่งกล�าว	บริิษั่ทั่	ทั่่โอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซ่		
ไดำ้จดำทั่ะเบ่ยนจ่ดำติ่�งบริิษั่ทั่แล้วเสริ็จเมูื�อว่นทั่่�	7	เมูษัายน	2560

ติ�อมูาเมูื�อว่นทั่่�	4	มูกริาคมู	2561	บริิษั่ทั่ย�อยไดำ้เริียกชุำาริะค�าหุ้่้น	และบริิษั่ทั่ฯ	ได้ำจ�ายชุำาริะค�าหุ้่้นจำานวน	50,000	เหุ้ริียญ
สหุ้ริ่ฐอเมูริิกาแก�บริิษั่ทั่ย�อยแล้ว

บริษััที่ ที่่โอจี ยุโรป เอส่พี ซั่โอโอ

เมูื�อว่นทั่่�	6	พฤษัภาคมู	2563	ท่ั่�ปริะชุมู่คณะกริริมูการิข้องบริษิัท่ั่ฯ	มูมู่ติิใหุ้จ้ด่ำต่ิ�งบริิษัท่ั่	ทั่โ่อจ	ียโ่ริป	เอสพ	ีซโ่อโอ	ปริะเทั่ศโปแลนดำ์	
เป็นบริิษั่ทั่ย�อยแหุ้�งใหุ้มู�	เพ่�อดำำาเนินธ่ริกิจดำ้านการิจ่ดำจำาหุ้น�ายสินค้า	และจ่ดำส�งผู้ลิติภ่ณฑ์์ข้องบริิษั่ทั่ฯ	ไปย่งลูกค้าในทั่วีปย่โริป 	
โดำยมู่ทั่่นจดำทั่ะเบ่ยนจำานวน	50,000	ซวอต่ิโปแลนด์ำ	หุ้ร่ิอเทั่่ยบเทั่�าปริะมูาณ	0.4	ล้านบาทั่	(หุ้่้นสามู่ญ	5,000	หุ้่้น	มููลค�าหุ้่้นละ	
10	ซวอต่ิโปแลนดำ์)	โดำยบริิษั่ทั่ฯ	จะถืือหุ้่้นจำานวนริ้อยละ	100	ในบริิษั่ทั่ย�อยดำ่งกล�าว	บริิษั่ทั่ย�อยดำ่งกล�าวไดำ้จดำทั่ะเบ่ยนจ่ดำต่ิ�ง
บริิษั่ทั่แล้วเสริ็จเมูื�อว่นทั่่�	9	พฤศจิกายน	2563

ติ�อมูาเมูื�อวน่ท่ั่�	26	มูกริาคมู	2564	บริษิัท่ั่ย�อยได้ำเริยีกชุำาริะค�าหุ้่้น	และบริิษ่ัทั่ฯ	ได้ำจ�ายชุำาริะค�าหุ้่้นจำานวน	50,000	ซวอติโ่ปแลนด์ำ	
แก�บริิษั่ทั่ย�อยแล้ว	ในเดำือนมูกริาคมู	และเดำือนเมูษัายน	2564
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14. เงินลงทีุ่นในบริษััที่ร่วม

14.1 ราย่ลิะเอีย่ดของบริษััทร่วม

ชื�อบริษััที่
ลักษัณะ
ธุุรกิจ

ลักษัณะ
ความส่ัมพันธุ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีุ่นเรียก
ชำาระแล้ว ส่ัดำส่่วนเงินลงทีุ่น

มูลค่าติามบัญ่ช่
ติามวิธุ่ส่่วนไดำ้เส่่ย

มูลค่าติามบัญ่ช่
ติามวิธุ่ราคาทีุ่น

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

ร้อยละ ร้อยละ พันบาที่ พันบาที่ พันบาที่ พันบาที่

เอ็มูวิชุ่�น	ออพติิคอล	พีทั่่อ่	ลิมูิเติ็ดำ	
(จ่ดำติ่�งข้้�นในปริะเทั่ศสิงคโปริ์)	

ผู้ลิติเลนส์
ส่�งฝ่นพ่เศษั

ถืือหุ้่้นทั่างติริง	และ
มู่กริริมูการิริ�วมูก่น

2.7	ล้านเหุ้ริียญ
สิงคโปริ์

2.7	ล้านเหุ้ริียญ
สิงคโปริ์ 33 33 14,312 13,050 20,968 20,968

เวียดำนามู	วิสิบิลิติ่�	ทั่าริ์เก็ติ	จำาก่ดำ	
(จ่ดำติ่�งข้้�นในปริะเทั่ศเวียดำนามู)	

ผู้ลิติเลนส์
ส่�งฝ่นพ่เศษั

ถืือหุ้่้นทั่างติริง	และ
มู่กริริมูการิริ�วมูก่น

1.45	ล้านเหุ้ริียญ
สหุ้ริ่ฐอเมูริิกา

1.45	ล้านเหุ้ริียญ
สหุ้ริ่ฐอเมูริิกา 33 33 20,829 20,133 15,272 15,272

ริวมู 35,141 33,183 36,240 36,240

หุ้่ก:	ค�าเผู้ื�อการิลดำลงข้องมููลค�าเงินลงทั่่น - - 	(10,178)	 	(10,178)	

เงินลงทั่่นในบริิษั่ทั่ริ�วมู	-	ส่ทั่ธิ 35,141 33,183 26,062 26,062

ในเดำอืนมูถ่ิืนายน	2564	บริษิัท่ั่ฯ	ไดำข้้ายเงนิลงทั่น่ในบริษิัท่ั่	เอม็ูวชิุ่�น	ออพติิคอล	อนิดำส่ติริี�	เอสดำเ่อน็	บเ่อชุดำ	่เปน็จำานวนเงนิ	0.32	ลา้นริงิกติิมูาเลเซย่	หุ้ริอ่เทั่ย่บเทั่�าปริะมูาณ	2.30	ลา้นบาทั่	
บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้บ่นทั่ึกค�าเผู้ื�อการิลดำลงข้องมููลค�าเงินลงทั่่นในบริิษ่ัทั่	เอ็มูวิชุ่�น	ออพติิคอล	อินดำ่สติริี�	เอสดำ่เอ็น	บ่เอชุดำ่	แล้วเป็นจำานวน	2.20	ล้านบาทั่	และ	15.80	ล้านบาทั่	ในงบการิเงินริวมู		
และงบการิเงินเฉพาะกิจการิติามูลำาดำ่บ	บริิษั่ทั่ฯ	จ้งริ่บริู้ผู้ลข้าดำทั่่นจากการิข้ายเงินลงทั่่นเพ่�มูเติิมูจำานวน	0.32	ล้านบาทั่	ในงบการิเงินริวมู	และบริิษั่ทั่ฯ	ไมู�มู่ผู้ลข้าดำทั่่นเพ่�มูเติิมูในงบการิเงิน
เฉพาะกิจการิสำาหุ้ริ่บปีสิ�นส่ดำว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2564	

ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	บริิษั่ทั่ฯ	บ่นทั่ึกค�าเผู้ื�อการิลดำลงข้องมููลค�าเงินลงทั่่นในบริิษั่ทั่	เอ็มูวิชุ่�น	ออพติิคอล	พีทั่่อ่	ลิมูิเติ็ดำ	เป็นจำานวนริวมู	10.18	ล้านบาทั่	ในงบการิเงินเฉพาะกิจการิ	
(2564:	10.18	ล้านบาทั่)	



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)118

14.2 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แลิะเงินป็ันผิลิรับ

ในริะหุ้ว�างปี	บริิษั่ทั่ฯ	ริ่บริู้ส�วนแบ�งกำาไริ	(ข้าดำทั่่น)	และกำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จอื�นจากเงินลงทั่่นในบริิษั่ทั่ริ�วมูในงบการิเงินริวมู	และ
ริ่บริู้เงินปันผู้ลริ่บจากบริิษั่ทั่ริ�วมูดำ่งกล�าวในงบการิเงินเฉพาะกิจการิดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

ชื�อบริษััที่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่่วนแบ่งกำาไร (ขาดำทีุ่น)  
จากเงินลงทีุ่นในบริษััที่ร่วม 

ในระหว่างปี 

ส่่วนแบ่งกำาไรขาดำทีุ่น
เบ็ดำเส่ร็จอื�นจากเงินลงทีุ่น 
ในบริษััที่ร่วมในระหว่างปี

เงินปันผล
ที่่�บริษััที่ฯ ไดำ้รับ

ในระหว่างปี

2565 2564 2565 2564 2565 2564

บริิษั่ทั่	เอ็มูวิชุ่�น	ออพติิคอล		
พีทั่่อ่	ลิมูิเติ็ดำ 742 946 520 1,098 - -

บริิษั่ทั่	เอ็มูวิชุ่�น	ออพติิคอล		
อินดำ่สติริี�	เอสดำ่เอ็น	บ่เอชุดำ่ - 78 - 77 - -

บริิษั่ทั่	เวียดำนามู	วิสิบิลิติ่�		
ทั่าริ์เก็ติ	จำาก่ดำ 946 	(754)	 	(250)	 2,287 - -

ริวมู 1,688 270 270 3,462 - -

14.3  ข้อม่ลิทางการเงินของบริษััทร่วมที่มีสาระสำาคัญ่

สริ่ปริายการิฐานะทั่างการิเงิน	
	(หุ้น�วย:	ล้านบาทั่)	

บริษััที่ เอ็มวิชั�น ออพติิคอล 
พีที่่อ่ ลิมิเติ็ดำ 

บริษััที่ เอ็มวิชั�น ออพติิคอล 
อินดำัส่ติรี้ เอส่ดำ่เอ็น บ่เอชดำ่ 

บริษััที่ เวียดำนาม วิส่ิบิลิติ่้ 
ที่าร์เก็ติ จำากัดำ

2565 2564 2565 2564 2565 2564

สินทั่ริ่พย์หุ้มู่นเวียน 48 44 - - 138 127

สินทั่ริ่พย์ไมู�หุ้มู่นเวียน 1 1 - - 20 24

หุ้น่�สินหุ้มู่นเวียน 	(6)	 	(4)	 - - 	(95)	 	(89)	

หุ้น่�สินไมู�หุ้มู่นเวียน - 	(1)	 - - - -

สินทรัพีย่์สุทธุิ 43 40 - - 63 62

ม่ลิค่าตั้ามบัญ่ชีของส่วนได้เสีย่
ของกิจการในบริษััทร่วม 14.3 13.1 - - 20.8 20.1
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สริ่ปริายการิกำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จ	

	(หุ้น�วย:	ล้านบาทั่)	

ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม

บริษััที่ เอ็มวิชั�น ออพติิคอล 
พีที่่อ่ ลิมิเติ็ดำ

บริษััที่ เอ็มวิชั�น ออพติิคอล 
อินดำัส่ติรี้ เอส่ดำ่เอ็น บ่เอชดำ่

บริษััที่ เวียดำนาม วิส่ิบิลิติ่้ 
ที่าร์เก็ติ จำากัดำ

2565 2564 2565 2564 2565 2564

ริายไดำ้ 64.9 59.3 - 16.5 164.6 110.0

กำาไริ	(ข้าดำทั่่น)	 2.2 2.9 - 0.2 3.8 	(2.3)	

กำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จริวมู 2.2 2.9 - 0.2 3.8 	(2.3)	

15. อสังห้าริมทรัพีย่์เพี่่อการลิงทุน

มููลค�าติามูบ่ญชุ่ข้องอส่งหุ้าริิมูทั่ริ่พย์เพ่�อการิลงทั่่น	ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	แสดำงไดำ้ดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารส่ำานักงานให้เช่า

ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2565:

ริาคาทั่่น 34,997

หุ้่ก:	ค�าเสื�อมูริาคาสะสมู 	(28,246)	

มููลค�าติามูบ่ญชุ่	-	ส่ทั่ธิ 6,751

ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564:

ริาคาทั่่น 34,997

หุ้่ก:	ค�าเสื�อมูริาคาสะสมู 	(26,752)	

มููลค�าติามูบ่ญชุ่	-	ส่ทั่ธิ 8,245
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การิกริะทั่บยอดำมููลค�าติามูบ่ญชุ่ข้องอส่งหุ้าริิมูทั่ริ่พย์เพ่�อการิลงทั่่นสำาหุ้ริ่บปี	2565	และ	2564	แสดำงไดำ้ดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

มููลค�าติามูบ่ญชุ่ติ้นปี 8,245 9,739

ค�าเสื�อมูริาคา 	(1,494)	 	(1,494)	

มููลค�าติามูบ่ญชุ่ปลายปี 6,751 8,245

มููลค�าย่ติิธริริมูข้องอส่งหุ้าริิมูทั่ริ่พย์เพ่�อการิลงทั่่น	ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	แสดำงไดำ้ดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

อาคาริสำาน่กงานใหุ้้เชุ�า 20,783 25,618

มููลค�าย่ติิธริริมูปริะเมิูนโดำยใชุ้เกณฑ์์วิธ่พ่จาริณาจากริายได้ำ	(Income	Approach)	สำาหุ้ริ่บอาคาริสำาน่กงานใหุ้้เชุ�า		
ข้อ้สมูมูติิฐานหุ้ลก่ทั่่�ใชุใ้นการิปริะเมูนิมูลูค�าย่ติธิริริมูข้องอาคาริดำง่กล�าวปริะกอบดำว้ย	อต่ิริาค�าเชุ�าติ�อพ่�นทั่่�	อต่ิริาผู้ลติอบแทั่น		
อ่ติริาพ่�นทั่่�ว�างริะยะยาว	และอ่ติริาการิเติิบโติริะยะยาวข้องค�าเชุ�า
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16. ที่่�ดำิน อาคาร และอุปกรณ์

	 	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม

ที่่�ดำิน

อาคาร 
และส่่วน
ปรับปรุง

ท่ี่�ดิำน

เครื�องจักร 
 และ

อุปกรณ์

เครื�องติกแต่ิง 
ติิดำต้ัิง และ
อุปกรณ์

ส่ำานักงาน
ยาน

พาหนะ

สิ่นที่รัพย์ 
ระหว่าง

ดำำาเนินการ รวม

ราคาทุน 

1	มูกริาคมู	2564 168,993 647,601 2,036,861 154,928 26,187 98,103 3,132,673

ซื�อเพ่�มู - - 399 1,342 - 151,888 153,629

โอนเข้้า/	(ออก)	 - 37,733 119,959 17,169 - 	(174,861)	 -

จำาหุ้น�าย/ติ่ดำจำาหุ้น�าย - 	(4,122)	 	(71,827)	 	(2,776)	 	(3,040)	 	(283)	 	(82,048)	

ผู้ลติ�างจากการิแปลงค�างบการิเงิน - - - 25 - - 25

31	ธ่นวาคมู	2564 168,993 681,212 2,085,392 170,688 23,147 74,847 3,204,279

ซื�อเพ่�มู - - 1,249 7,100 3,534 178,984 190,867

โอนเข้้า/	(ออก)	 - 14,068 36,456 3,477 - 	(54,001)	 -

จำาหุ้น�าย/ติ่ดำจำาหุ้น�าย - 	(6,112)	 	(181,007)	 	(8,034)	 	(2,240)	 - 	(197,393)	

ผู้ลติ�างจากการิแปลงค�างบการิเงิน - - - 8 - - 8

31	ธ่นวาคมู	2565 168,993 689,168 1,942,090 173,239 24,441 199,830 3,197,761

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1	มูกริาคมู	2564 - 462,309 1,502,829 129,054 23,887 - 2,118,079

ค�าเสื�อมูริาคาสำาหุ้ริ่บปี - 35,172 123,045 12,448 530 - 171,195

ค�าเสื�อมูริาคาสำาหุ้ริ่บส�วนทั่่�
จำาหุ้น�าย/ติ่ดำจำาหุ้น�าย - 	(3,877)	 	(71,040)	 	(2,727)	 	(3,040)	 - 	(80,684)	

ผู้ลติ�างจากการิแปลงค�างบการิเงิน - - - 8 - - 8

31	ธ่นวาคมู	2564 - 493,604 1,554,834 138,783 21,377 - 2,208,598

ค�าเสื�อมูริาคาสำาหุ้ริ่บปี - 32,479 120,556 17,362 4,003 - 174,400

ค�าเสื�อมูริาคาสำาหุ้ริ่บส�วนทั่่�
จำาหุ้น�าย/ติ่ดำจำาหุ้น�าย - 	(5,971)	 	(179,573)	 	(7,966)	 	(2,240)	 - 	(195,750)	

ผู้ลติ�างจากการิแปลงค�างบการิเงิน - - - 3 - - 3

31	ธ่นวาคมู	2565 - 520,112 1,495,817 148,182 23,140 - 2,187,251

ม่ลิค่าสุทธุิตั้ามบัญ่ชี

31	ธ่นวาคมู	2564 168,993 187,608 530,558 31,905 1,770 74,847 995,681

31	ธ่นวาคมู	2565 168,993 169,056 446,273 25,057 1,301 199,830 1,010,510

ค่าเสื่อมราคาสำาห้รับป็ี

2564	(165	ล้านบาทั่	ริวมูอยู�ในติ้นทั่่นการิผู้ลิติ	ส�วนทั่่�เหุ้ลือริวมูอยู�ในค�าใชุ้จ�ายในการิบริิหุ้าริ)	 171,195

2565	(161	ล้านบาทั่	ริวมูอยู�ในติ้นทั่่นการิผู้ลิติ	ส�วนทั่่�เหุ้ลือริวมูอยู�ในค�าใชุ้จ�ายในการิบริิหุ้าริ)	 174,400
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	 	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่่�ดำิน

อาคาร
และส่่วน
ปรับปรุง

ท่ี่�ดิำน

เครื�องจักร 
 และ

อุปกรณ์

เครื�องติกแต่ิง 
ติิดำต้ัิง และ
อุปกรณ์

ส่ำานักงาน
ยาน

พาหนะ

สิ่นที่รัพย์ 
ระหว่าง

ดำำาเนินการ รวม

ราคาทุน 

1	มูกริาคมู	2564 84,022 461,953 985,479 75,773 17,431 71,526 1,696,184

ซื�อเพ่�มู - - 118 1,247 - 107,989 109,354

โอนเข้้า/	(ออก)	 - 35,224 72,591 8,511 - 	(116,326)	 -

เพ่�มูข้้�นจากการิริ่บโอนกิจการิ 16,572 22,067 79,307 7,923 - - 125,869

จำาหุ้น�าย/ติ่ดำจำาหุ้น�าย - - 	(9,897)	 	(371)	 	(17)	 - 	(10,285)	

31	ธ่นวาคมู	2564 100,594 519,244 1,127,598 93,083 17,414 63,189 1,921,122

ซื�อเพ่�มู - - 987 2,199 - 114,152 117,338

โอนเข้้า/	(ออก)	 - 5,061 33,720 1,249 - 	(40,030)	 -

จำาหุ้น�าย/ติ่ดำจำาหุ้น�าย - 	(434)	 	(13,121)	 	(1,125)	 	(1,190)	 - 	(15,870)	

31	ธ่นวาคมู	2565 100,594 523,871 1,149,184 95,406 16,224 137,311 2,022,590

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1	มูกริาคมู	2564 - 338,985 793,752 65,341 15,647 - 1,213,725

ค�าเสื�อมูริาคาสำาหุ้ริ่บปี - 25,214 64,257 5,029 288 - 94,788

เพ่�มูข้้�นจากการิริ่บโอนกิจการิ - 15,581 74,053 6,936 - - 96,570

ค�าเสื�อมูริาคาสำาหุ้ริ่บส�วนทั่่�
จำาหุ้น�าย/ติ่ดำจำาหุ้น�าย - - 	(9,875)	 	(326)	 	(17)	 - 	(10,218)	

31	ธ่นวาคมู	2564 - 379,780 922,187 76,980 15,918 - 1,394,865

ค�าเสื�อมูริาคาสำาหุ้ริ่บปี - 23,602 58,647 5,947 277 - 88,473

ค�าเสื�อมูริาคาสำาหุ้ริ่บส�วนทั่่�
จำาหุ้น�าย/ติ่ดำจำาหุ้น�าย - 	(434)	 	(11,205)	 	(1,121)	 	(1,190)	 - 	(13,950)	

31	ธ่นวาคมู	2565 - 402,948 969,629 81,806 15,005 - 1,469,388

ม่ลิค่าสุทธุิตั้ามบัญ่ชี

31	ธ่นวาคมู	2564 100,594 139,464 205,411 16,103 1,496 63,189 526,257

31	ธ่นวาคมู	2565 100,594 120,923 179,555 13,600 1,219 137,311 553,202

ค่าเสื่อมราคาสำาห้รับป็ี

2564	(90	ล้านบาทั่	ริวมูอยู�ในติ้นทั่่นการิผู้ลิติ	ส�วนทั่่�เหุ้ลือริวมูอยู�ในค�าใชุ้จ�ายในการิบริิหุ้าริ)	 94,788

2565	(84	ล้านบาทั่	ริวมูอยู�ในติ้นทั่่นการิผู้ลิติ	ส�วนทั่่�เหุ้ลือริวมูอยู�ในค�าใชุ้จ�ายในการิบริิหุ้าริ)	 88,473

ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	กล่�มูบริิษั่ทั่มู่อาคาริ	และอ่ปกริณ์จำานวนหุ้นึ�งซึ�งติ่ดำค�าเสื�อมูริาคาหุ้มูดำแล้ว	แติ�ย่งใชุ้งานอยู�	
มููลค�าติามูบ่ญชุ่ก�อนหุ้่กค�าเสื�อมูริาคาสะสมู	และค�าเผู้ื�อการิดำ้อยค�าข้องสินทั่ร่ิพย์ดำ่งกล�าวมู่จำานวนเงิน	1,492.58	ล้านบาทั่		
(2564:	1,318.69	ล้านบาทั่)	และเฉพาะบริิษั่ทั่ฯ	จำานวนเงิน	1,157.78	ล้านบาทั่	(2564:	896.61	ล้านบาทั่)	
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17. ส่ินที่รัพย์ไม่ม่ติัวติน 

มููลค�าติามูบ่ญชุ่ข้องสินทั่ริ่พย์ไมู�มู่ติ่วติน	ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	แสดำงไดำ้ดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม

โปรแกรม
คอมพิวเติอร์

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผลิติภััณฑ์์

รอติัดำจ่าย ค่าลิขส่ิที่ธุิ์ รวม

31 ธุันวาคม 2565:

ริาคาทั่่น 81,463 34,061 76,392 191,916

หุ้่ก:	ค�าติ่ดำจำาหุ้น�ายสะสมู 	(67,318)	 	(33,945)	 	(76,392)	 	(177,655)	

มููลค�าติามูบ่ญชุ่	-	ส่ทั่ธิ 14,145 116 - 14,261

31 ธุันวาคม 2564:

ริาคาทั่่น 85,383 34,061 76,392 195,836

หุ้่ก:	ค�าติ่ดำจำาหุ้น�ายสะสมู 	(66,871)	 	(33,468)	 	(76,392)	 	(176,731)	

มููลค�าติามูบ่ญชุ่	-	ส่ทั่ธิ 18,512 593 - 19,105

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม
คอมพิวเติอร์

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผลิติภััณฑ์์

รอติัดำจ่าย ค่าลิขส่ิที่ธุิ์ รวม

31 ธุันวาคม 2565:

ริาคาทั่่น 49,644 34,061 74,911 158,616

หุ้่ก:	ค�าติ่ดำจำาหุ้น�ายสะสมู 	(43,391)	 	(33,945)	 	(74,911)	 	(152,247)	

มููลค�าติามูบ่ญชุ่	-	ส่ทั่ธิ 6,253 116 - 6,369

31 ธุันวาคม 2564:

ริาคาทั่่น 48,307 34,061 74,911 157,279

หุ้่ก:	ค�าติ่ดำจำาหุ้น�ายสะสมู 	(41,408)	 	(33,468)	 	(74,911)	 	(149,787)	

มููลค�าติามูบ่ญชุ่	-	ส่ทั่ธิ 6,899 593 - 7,492
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การิกริะทั่บยอดำมููลค�าติามูบ่ญชุ่ส่ทั่ธิข้องสินทั่ริ่พย์ไมู�มู่ติ่วตินสำาหุ้ริ่บปี	2565	และ	2564	แสดำงไดำ้ดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

มููลค�าติามูบ่ญชุ่	-	ส่ทั่ธิติ้นปี 19,105 23,628 7,492 7,817

ซื�อโปริแกริมูคอมูพ่วเติอริ์ 1,380 2,337 1,337 2,337

เพ่�มูข้้�นจากการิริ่บโอนกิจการิ - - - 6

ค�าติ่ดำจำาหุ้น�าย 	(6,224)	 	(6,860)	 	(2,460)	 	(2,668)	

มููลค�าติามูบ่ญชุ่	-	ส่ทั่ธิปลายปี 14,261 19,105 6,369 7,492

18. เงินกู้ยืมระยะส่ั้นจากธุนาคาร 

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

เงินกู้ยืมูริะยะส่�นจากธนาคาริ 635,000 485,000 600,000 450,000

ริวมู 635,000 485,000 600,000 450,000

วงเงินเบิกเกินบ่ญชุ่ธนาคาริ	เจ้าหุ้น่�ทั่ริ่สต์ิริีซ่ทั่	และเงินกู้ยืมูริะยะส่�นจากธนาคาริคิดำดำอกเบ่�ยในอ่ติริาท่ั่�ติกลงก่นติามูส่ญญา	
ภายใติเ้ง่�อนไข้ข้องสญ่ญาเงินกู้ยืมูข้า้งติน้	กล่�มูบริษ่ิัทั่จะติอ้งปฏิบิติ่ิติามูเง่�อนไข้	และข้อ้จำาก่ดำติ�าง	ๆ	ท่ั่�กำาหุ้นดำในสญ่ญาดำง่กล�าว

วงเงินเบิกเกนิบ่ญชุ่ธนาคาริ	เจา้หุ้น่�ทั่ริส่ติ์ริซีท่ั่	และเงนิกู้ยืมูริะยะส่�นจากธนาคาริข้องบริิษั่ทั่ฯ	คำ�าปริะกน่โดำยบริิษั่ทั่ย�อยบางส�วน

วงเงินเบิกเกินบ่ญชุ่ธนาคาริ	เจ้าหุ้น่�ทั่ริ่สติ์ริีซ่ทั่	และเงินกู้ยืมูริะยะส่�นจากธนาคาริข้องบริิษั่ทั่ย�อยคำ�าปริะก่นโดำยบริิษั่ทั่ฯ	

19. เจ้าหน่้การค้า และเจ้าหน่้อื�น

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

เจ้าหุ้น่�การิค้า	-	กิจการิทั่่�เก่�ยวข้้องก่น	(หุ้มูายเหุ้ติ่	9)	 - 566 812 1,262

เจ้าหุ้น่�การิค้า	-	กิจการิทั่่�ไมู�เก่�ยวข้้องก่น 278,601 175,302 201,592 111,683

เจ้าหุ้น่�อื�น	-	กิจการิทั่่�เก่�ยวข้้องก่น	(หุ้มูายเหุ้ติ่	9)	 396 8,821 665 451

เจ้าหุ้น่�อื�น	-	กิจการิทั่่�ไมู�เก่�ยวข้้องก่น	 91,407 54,421 75,696 44,043

ค�าใชุ้จ�ายค้างจ�าย 53,975 55,295 40,110 38,453

อื�น	ๆ	 983 2,830 839 2,261

ริวมูเจ้าหุ้น่�การิค้า	และเจ้าหุ้น่�อื�น 425,362 297,235 319,714 198,153
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธุนาคาร

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

เงินกู้ยืมูริะยะยาวจากธนาคาริ 9,288 50,493 - -

หุ้่ก:	ส�วนทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำชุำาริะภายในหุ้นึ�งปี 	(9,288)	 	(40,937)	 - -

เงินกู้ยืมูริะยะยาวจากธนาคาริ	-	ส่ทั่ธิจากส�วนทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำ
ชุำาริะภายในหุ้นึ�งปี - 9,556 - -

การิเปล่�ยนแปลงข้องบญ่ชุเ่งนิกู้ยมืูริะยะยาวจากธนาคาริสำาหุ้ร่ิบปสีิ�นสด่ำว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	มูร่ิายละเอย่ดำดำง่น่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ยอดำคงเหุ้ลือ	ณ	ว่นติ้นปี 50,493 92,799 - -

หุ้่ก:	ชุำาริะคืนริะหุ้ว�างปี 	(41,359)	 	(45,358)	 - -

บวก:	ข้าดำทั่่นจากอ่ติริาแลกเปล่�ยนทั่่�ย่งไมู�เกิดำข้้�นจริิง 154 3,052 - -

ยอดำคงเหุ้ลือ	ณ	ว่นปลายปี 9,288 50,493 - -

เมูื�อว่นทั่่�	28	มูิถื่นายน	2559	บริิษั่ทั่ย�อยแหุ้�งหุ้นึ�งไดำ้เข้้าทั่ำาส่ญญาเงินกู้ก่บสถืาบ่นการิเงินแหุ้�งหุ้นึ�งในวงเงิน	6	ล้านยูโริ	เงินกู้ยืมู
ดำ่งกล�าวคิดำดำอกเบ่�ยในอ่ติริาดำอกเบ่�ยอ้างอิง	EURO	LIBOR	3	เดำือน	และมู่กำาหุ้นดำชุำาริะคืนเป็นริายงวดำทั่่ก	3	เดำือน	จำานวน		
20	งวดำ	ภายในเดำือนมู่นาคมู	2566	ติามูเง่�อนไข้ทั่่�ริะบ่ในส่ญญา	ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	บริิษั่ทั่ย�อยมู่ยอดำคงเหุ้ลือข้อง	
เงนิกู้ยืมูเปน็จำานวน	0.2	ล้านยโูริ	หุ้ริอ่เทั่ย่บเทั่�าปริะมูาณ	9.3	ล้านบาทั่	(2564:	1.3	ล้านยูโริ	หุ้ร่ิอเทั่ย่บเทั่�าปริะมูาณ	50.5	ล้านบาทั่)	

เงนิกู้ยมืูข้องบริษิัท่ั่ย�อยคำ�าปริะก่นโดำยบริษ่ิัทั่ฯ	สญ่ญาเงินกู้ยมืูดำง่กล�าวได้ำกำาหุ้นดำเง่�อนไข้บางปริะการิท่ั่�บริษ่ิัทั่ย�อยต้ิองถืือปฏิบิติ่ิ	
เชุ�น	การิดำำาริงอ่ติริาส�วนหุ้น่�สินติ�อส�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่้น	เป็นติ้น

ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	บริิษั่ทั่ย�อยไมู�มู่ยอดำคงเหุ้ลือข้องวงเงินกู้ยืมูริะยะยาวติามูส่ญญาเงินกู้ทั่่�ย่งมูิไดำ้เบิกใชุ้
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21. ส่ัญ่ญ่าเช่า 

กลิุ่มบริษััทในฐานะผิ่้เช่า 

กล่�มูบริิษั่ทั่ทั่ำาส่ญญาเชุ�าสินทั่ริ่พย์	เพ่�อใชุ้ในการิดำำาเนินงานข้องกล่�มูบริิษั่ทั่	โดำยมู่อาย่ส่ญญาเชุ�าริะหุ้ว�าง	2	-	5	ปี

ก)  สินทรัพีย่์สิทธุิการใช้ 

ริายการิเปล่�ยนแปลงข้องบ่ญชุ่ข้องสินทั่ริ่พย์สิทั่ธิการิใชุ้สำาหุ้ริ่บปีสิ�นส่ดำว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	สริ่ปไดำ้ดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม

ที่่�ดำิน
 และอาคาร

อาคารคลัง
ส่ินค้า

เครื�องติกแติ่ง
ติิดำติั้ง และอุปกรณ์

ส่ำานักงาน
ยานพาหนะ รวม

ณ	ว่นทั่่�	1	มูกริาคมู	2564 10,879 249 72 11,900 23,100

ติ่ดำจำาหุ้น�าย - - 	(18)	 - 	(18)	

ค�าเสื�อมูริาคาสำาหุ้ริ่บปี 	(572)	 	(249)	 	(54)	 	(3,617)	 	(4,492)	

ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2564 10,307 - - 8,283 18,590

เพ่�มูข้้�น - - - 5,120 5,120

ค�าเสื�อมูริาคาสำาหุ้ริ่บปี 	(572)	 - - 	(3,529)	 	(4,101)	

ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565 9,735 - - 9,874 19,609

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื�องติกแติ่ง ติิดำติั้ง และ
อุปกรณ์ส่ำานักงาน

ยานพาหนะ
รวม

ณ	ว่นทั่่�	1	มูกริาคมู	2564 72 11,456 11,528

ติ่ดำจำาหุ้น�าย 	(18)	 - 	(18)	

ค�าเสื�อมูริาคาสำาหุ้ริ่บปี 	(54)	 	(3,477)	 	(3,531)	

ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2564 - 7,979 7,979

เพ่�มูข้้�น - 4,471 4,471

ค�าเสื�อมูริาคาสำาหุ้ริ่บปี - 	(3,323)	 	(3,323)	

ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565 - 9,127 9,127
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

ข)  ห้นี�สินตั้ามสัญ่ญ่าเช่า

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

หุ้น่�สินติามูส่ญญาเชุ�าการิเงิน 20,829 19,483 10,770 9,410

หุ้่ก	:	ดำอกเบ่�ยริอการิติ่ดำจำาหุ้น�าย 	(4,332)	 	(4,452)	 	(932)	 	(783)	

ริวมู 16,497 15,031 9,838 8,627

หุ้่ก	:	ส�วนทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำชุำาริะภายในหุ้นึ�งปี 	(4,276)	 	(3,474)	 	(3,767)	 	(3,114)	

หุ้น่�สินติามูส่ญญาเชุ�าการิเงิน-ส่ทั่ธิจากส�วนทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำ
ชุำาริะภายในหุ้นึ�งปี 12,221 11,557 6,071 5,513

การิวิเคริาะหุ้์การิคริบกำาหุ้นดำข้องจำานวนเงินท่ั่�ติ้องจ�ายติามูส่ญญาเชุ�าเปิดำเผู้ยข้้อมููลอยู�ในหุ้มูายเหุ้ต่ิข้้อ	36.2	ภายใต้ิหุ้่วข้้อ
ความูเส่�ยงดำ้านสภาพคล�อง	

ค)  ค่าใช้จ่าย่เกี่ย่วกับสัญ่ญ่าเช่าที่รับร่้ในส่วนของกำาไรห้รือขาดทุน

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ค�าเสื�อมูริาคาข้องสินทั่ริ่พย์สิทั่ธิการิใชุ้ 4,101 4,492 3,323 3,531

ดำอกเบ่�ยจ�ายข้องหุ้น่�สินติามูส่ญญาเชุ�า 868 951 505 577

ค�าใชุ้จ�ายทั่่�เก่�ยวก่บส่ญญาเชุ�าซึ�งสินทั่ริ่พย์อ้างอิงมููลค�าติำ�า 779 1,004 450 481

ง)  อื่น ๆ 

กล่�มูบริิษั่ทั่มู่กริะแสเงินสดำจ�ายทั่่�งหุ้มูดำข้องส่ญญาเชุ�าสำาหุ้ร่ิบปีสิ�นส่ดำว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	จำานวน	5.3	ล้านบาทั่		
(2564:	5.9	ล้านบาทั่)	(เฉพาะข้องบริษ่ิัทั่ฯ	:	4.2	ล้านบาทั่	2564:	4.4	ล้านบาทั่)	ซึ�งริวมูถึืงกริะแสเงินสดำจ�ายข้องสญ่ญาเชุ�าริะยะส่�น		
และส่ญญาเชุ�าสินทั่ริ่พย์อ้างอิงมู่มููลค�าติำ�า	
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22. ส่ำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จำานวนเงินสำาริองผู้ลปริะโยชุนร์ิะยะยาวข้องพนก่งานซึ�งเปน็เงนิชุดำเชุยพนก่งานเมูื�อออกจากงาน	และติามูโคริงการิผู้ลติอบแทั่น
พน่กงานอื�น	ๆ	ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	แสดำงไดำ้ดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

สำาริองผู้ลปริะโยชุน์ริะยะยาวข้องพน่กงานติ้นปี 82,524 78,698 67,653 60,616

ส�วนทั่่�ริ่บริู้ในกำาไริ	หุ้ริ่อข้าดำทั่่น:

ติ้นทั่่นบริิการิในปัจจุบ่น	 6,453 6,191 5,123 4,445

ติ้นทั่่นดำอกเบ่�ย 964 971 771 785

ส�วนทั่่�ริ่บริู้ในกำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จอื�น:

กำาไริจากการิปริะมูาณการิติามูหุ้ล่กคณิติศาสติริ์ปริะก่นภ่ย

ส�วนทั่่�เกิดำจากการิเปล่�ยนแปลงข้้อสมูมูติิทั่างการิเงิน  	(1,185)	 - 	(1,185)	 -

เพ่�มูข้้�นจากการิริ่บโอนกิจการิ - - - 3,372

ผู้ลปริะโยชุน์ทั่่�จ�ายในริะหุ้ว�างปี 	(5,104)	 	(3,336)	 	(3,858)	 	(1,565)	

สำาริองผู้ลปริะโยชุน์ริะยะยาวข้องพน่กงานปลายปี 83,652 82,524 68,504 67,653

สำาริองผู้ลปริะโยชุน์ข้องพน่กงาน

หุ้มู่นเวียน 7,804 2,998 5,564 2,238

ไมู�หุ้มู่นเวียน 75,848 79,526 62,940 65,415

83,652 82,524 68,504 67,653

บริิษัท่ั่ฯ	และบริิษัท่ั่ย�อยคาดำว�าจะจ�ายชุำาริะผู้ลปริะโยชุนร์ิะยะยาวข้องพนก่งานภายใน	1	ปีข้า้งหุ้นา้	เปน็จำานวนปริะมูาณ	7.8	ลา้นบาทั่	
(งบการิเงินเฉพาะกิจการิ:	จำานวน	5.6	ล้านบาทั่)	(2564:	จำานวน	3.0	ล้านบาทั่	งบการิเงินเฉพาะกิจการิ:	จำานวน	2.2	ล้านบาทั่)	

ณ	ว่นท่ั่�	31	ธ่นวาคมู	2565	ริะยะเวลาเฉล่�ยถื�วงนำ�าหุ้น่กในการิจ�ายชุำาริะผู้ลปริะโยชุน์ริะยะยาวข้องพน่กงานข้องบริิษ่ัทั่ฯ	และ	
บริิษั่ทั่ย�อยปริะมูาณ	8	ปี	(งบการิเงินเฉพาะกิจการิ:	8	ปี)	(2564:	8	ปี	งบการิเงินเฉพาะกิจการิ:	8	ปี)	
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สมูมูติิฐานทั่่�สำาค่ญในการิปริะมูาณการิติามูหุ้ล่กคณิติศาสติริ์ปริะก่นภ่ย	สริ่ปไดำ้ดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	ริ้อยละ	ติ�อปี)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

อ่ติริาคิดำลดำ 2.5 1.3 2.5 1.3

อ่ติริาการิข้้�นเงินเดำือน 3.6 3.6 3.6 3.6

ผู้ลกริะทั่บข้องการิเปล่�ยนแปลงสมูมูติิฐานท่ั่�สำาค่ญติ�อมููลค�าปัจจุบ่นข้องภาริะผูู้กพ่นผู้ลปริะโยชุน์ริะยะยาวข้องพน่กงาน		
ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	สริ่ปไดำ้ดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพี่�มข้�น 1% ลิดลิง 1% เพี่�มข้�น 1% ลิดลิง 1%

อ่ติริาคิดำลดำ (5,634)	 6,348 (4,500)	 5,074

อ่ติริาการิข้้�นเงินเดำือน	 6,260 (5,684)	 4,980 (4,518)	

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพี่�มข้�น 1% ลิดลิง 1% เพี่�มข้�น 1% ลิดลิง 1%

อ่ติริาคิดำลดำ (5,882) 6,628 (4,786) 5,397

อ่ติริาการิข้้�นเงินเดำือน	 6,527 (5,927)	 5,295 (4,804)

23. ส่ำารองติามกฎหมาย

ภายใต้ิบทั่บ่ญญ่ติิข้องมูาติริา	116	แหุ้�งพริะริาชุบ่ญญ่ติิบริิษ่ัทั่มูหุ้าชุนจำาก่ดำ	พ.ศ.	2535	บริิษ่ัทั่ฯ	จะต้ิองจ่ดำสริริกำาไริส่ทั่ธิ	
ปริะจำาปสี�วนหุ้นึ�งไวเ้ปน็ทั่น่สำาริองติามูกฎหุ้มูายไมู�นอ้ยกว�าริอ้ยละ	5	ข้องกำาไริสท่ั่ธปิริะจำาปหีุ้ก่ดำว้ยยอดำข้าดำทั่น่สะสมูยกมูา	(ถืา้มู)่	
จนกว�าทั่่นสำาริองน่�จะมู่จำานวนไมู�น้อยกว�าริ้อยละ	10	ข้องทั่่นจดำทั่ะเบ่ยน	สำาริองติามูกฎหุ้มูายดำ่งกล�าวไมู�สามูาริถืจ�ายเป็น
เงินปันผู้ลไดำ้	ปัจจุบ่น	บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้จ่ดำสริริสำาริองติามูกฎหุ้มูายไว้คริบถื้วนแล้ว	
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24. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผู้ลทั่่�ปริะกาศจ�ายในปี	2565	และ	2564	ปริะกอบดำ้วย

 
 

อนุมัติิโดำย
จำานวนเงิน

 (ล้าน
บาที่) 

เงินปันผลติ่อหุ้น
 (บาที่) 

วันที่่�จ่ายเงินปันผล

บริษััทฯ 

ป็ี 2564

เงินปันผู้ลจากผู้ลการิดำำาเนินงาน
ข้องปี	2563

ทั่่�ปริะชุ่มูสามู่ญปริะจำาปีผูู้้ถืือหุ้่้น	
ว่นทั่่�	8	เมูษัายน	2564 56.92 0.12 7	พฤษัภาคมู	2564

เงินปันผู้ลริะหุ้ว�างกาลจากผู้ลการิ
ดำำาเนินงานติ่�งแติ�ว่นทั่่�	1	มูกริาคมู	
2564	ถืึง	30	มูิถื่นายน	2564

ทั่่�ปริะชุ่มูคณะกริริมูการิข้องบริิ
ษั่ทั่ฯ	ว่นทั่่�	12	สิงหุ้าคมู	2564

99.61 0.21 10	ก่นยายน	2564

ริวมูปี	2564 156.53 0.33

ป็ี 2565

เงินปันผู้ลจากผู้ลการิดำำาเนินงาน
ข้องปี	2564

ทั่่�ปริะชุ่มูสามู่ญปริะจำาปีผูู้้ถืือหุ้่้น	
ว่นทั่่�	7	เมูษัายน	2565 165.99 0.35 6	พฤษัภาคมู	2565

เงินปันผู้ลริะหุ้ว�างกาลจากผู้ลการิ
ดำำาเนินงานติ่�งแติ�ว่นทั่่�	1	มูกริาคมู	
2565	ถืึง	30	มูิถื่นายน	2565

ทั่่�ปริะชุ่มูคณะกริริมูการิข้อง
บริิษั่ทั่ฯ	ว่นทั่่�	10	สิงหุ้าคมู	
2565 80.64 0.17 9	ก่นยายน	2565

รวมป็ี 2565 246.63 0.52

25. กองทีุ่นส่ำารองเล่้ยงช่พ

บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อย	และพน่กงานไดำ้ริ�วมูก่นจ่ดำต่ิ�งกองทั่่นสำาริองเล่�ยงชุ่พข้้�นติามูพริะริาชุบ่ญญ่ติิกองทั่่นสำาริองเล่�ยงชุ่พ		
พ.ศ.	2530	ซึ�งปริะกอบดำ้วยเงินทั่่�พน่กงานจ�ายสะสมูในอ่ติริาริ้อยละ	3	-	15	ข้องเงินเดำือน	และเงินทั่่�บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อยจ�าย
สมูทั่บใหุ้้ในอ่ติริาริ้อยละ	5	-	9	ข้องเงินเดำือน	กองทั่่นสำาริองเล่�ยงชุ่พน่�บริิหุ้าริโดำยบริิษั่ทั่หุ้ล่กทั่ริ่พย์จ่ดำการิกองทั่่น	ซ่ไอเอ็มูบ่	
พรินิซเิพล่	จำาก่ดำ	และจะถืกูจ�ายใหุ้ก่้บพนก่งานในกริณ่ทั่่�ออกจากงานติามูริะเบย่บว�าดำว้ยกองทั่น่ข้องบริษิัท่ั่ฯ	และบริษิัท่ั่ย�อย	ใน
ริะหุ้ว�างปีปัจจุบ่น	บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อยริ่บริู้เงินสมูทั่บดำ่งกล�าวเป็นค�าใชุ้จ�ายจำานวน	12.6	ล้านบาทั่	(2564:	12.9	ล้านบาทั่)	
และเฉพาะบริิษั่ทั่ฯ	10.1	ล้านบาทั่	(2564:	10.0	ล้านบาทั่)	
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26. รายไดำ้จากส่ัญ่ญ่าที่่�ที่ำากับลูกค้า

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ริายไดำ้จากการิข้าย 2,684,115 2,227,892 1,610,646 1,451,993

ริายไดำ้จากการิบริิการิ 206,996 130,469 16,677 1,819

ค�าริะวางริ่บ 29,215 20,597 13,346 13,562

อื�น	ๆ	 2,195 1,564 2,195 1,564

ริวมูริายไดำ้จากส่ญญาทั่่�ทั่ำาก่บลูกค้า	-	ริ่บริู้ริายไดำ้	
ณ	เวลาใดำเวลาหุ้นึ�ง 2,922,521 2,380,522 1,642,864 1,468,938

27. ค่าใช้จ่ายติามลักษัณะ

ริายการิค�าใชุ้จ�ายแบ�งติามูล่กษัณะปริะกอบดำ้วยริายการิค�าใชุ้จ�ายทั่่�สำาค่ญดำ่งติ�อไปน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

เงินเดำือน	และค�าแริง	และผู้ลปริะโยชุน์อื�นข้องพน่กงาน 459,399 421,621 322,230 295,529

ค�าเสื�อมูริาคา 172,828 176,795 93,291 99,813

ค�าติ่ดำจำาหุ้น�าย 6,224 6,860 2,460 2,668

ค�าสาธาริณูปโภค 175,674 127,461 138,949 98,245

ว่ติถื่ดำิบ	และว่สดำ่สิ�นเปลืองใชุ้ไป 993,308 826,066 912,515 768,537

การิเปล่�ยนแปลงในสินค้าสำาเริ็จริูป	และงานริะหุ้ว�างทั่ำา 	(123,257)	 	(180,503)	 	(112,905)	 	(122,873)	

ริายการิปริ่บลดำลงข้องมููลค�าสินค้า 27,666 19,284 22,999 20,261

28. ติ้นทีุ่นที่างการเงิน 

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ค�าใชุ้จ�ายดำอกเบ่�ยข้องเงินกู้ยืมู 7,008 7,614 5,540 4,191

ค�าใชุ้จ�ายดำอกเบ่�ยข้องหุ้น่�สินติามูส่ญญาเชุ�า 868 951 505 577

ริวมู 7,876 8,565 6,045 4,768
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29. ภัาษั่เงินไดำ้

ภาษั่เงินไดำ้สำาหุ้ริ่บปีสิ�นส่ดำว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	สริ่ปไดำ้ดำ่งน่�
	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ภาษั่เงินไดำ้ปัจจุบ่น:

ภาษั่เงินไดำ้นิติิบ่คคลสำาหุ้ริ่บปี 18,448 1,664 - -

ภาษั่เงินไดำ้ริอการิติ่ดำบ่ญชุ่:	

ภาษั่เงินไดำ้ริอการิติ่ดำบ่ญชุ่จากการิเกิดำผู้ลแติกติ�างชุ่�วคริาว	
และการิกล่บริายการิผู้ลแติกติ�างชุ่�วคริาว 9,921 22,033 9,863 20,914

ภาษั่เงินไดำ้ทั่่�แสดำงอยู�ในส�วนข้องกำาไริ	หุ้ริ่อข้าดำทั่่น 28,369 23,697 9,863 20,914

จำานวนภาษ่ัเงินไดำ้ท่ั่�เก่�ยวข้้องก่บส�วนปริะกอบแติ�ละส�วนข้องกำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จอื�นสำาหุ้ริ่บปีสิ�นส่ดำว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	
และ	2564	สริ่ปไดำ้ดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ภาษั่เงินไดำ้ริอการิติ่ดำบ่ญชุ่ทั่่�เก่�ยวก่บผู้ลกำาไริจากการิ
ปริะมูาณการิติามูหุ้ล่กคณิติศาสติริ์ปริะก่นภ่ย 237 - 237 -

ริายการิกริะทั่บยอดำริะหุ้ว�างกำาไริทั่างบ่ญชุ่ก่บภาษั่เงินไดำ้มู่ดำ่งน่�
	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กำาไริทั่างบ่ญชุ่ก�อนภาษั่เงินไดำ้นิติิบ่คคล 431,987 333,817 270,390 263,497

อ่ติริาภาษั่เงินไดำ้นิติิบ่คคล 20%,	
26.48%

20%,	
28.14%

20% 20%

กำาไริทั่างบ่ญชุ่ก�อนภาษั่เงินไดำ้นิติิบ่คคลคูณอ่ติริาภาษั่ 86,940 66,497 54,078 52,699

ผู้ลกริะทั่บทั่างภาษั่สำาหุ้ริ่บ:

การิส�งเสริิมูการิลงทั่่น	(หุ้มูายเหุ้ติ่	31)	 	(62,458)	 	(40,374)	 - -

ค�าใชุ้จ�ายติ้องหุ้้ามู 4,793 2,146 4,499 716

ค�าใชุ้จ�ายทั่่�มู่สิทั่ธิหุ้่กไดำ้เพ่�มูข้้�น 	(445)	 	(3,466)	 	(445)	 	(688)	

ริายไดำ้ทั่่�ไดำ้ริ่บยกเว้นภาษั่ - - 	(47,998)	 	(31,789)	

อื�น	ๆ	 	(461)	 	(1,106)	 	(271)	 	(24)	

ริวมู 	(58,571)	 	(42,800)	 	(44,215)	 	(31,785)	

ภาษั่เงินไดำ้ทั่่�แสดำงอยู�ในส�วนข้องกำาไริ	หุ้ริ่อข้าดำทั่่น 28,369 23,697 9,863 20,914
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ส�วนปริะกอบข้องสินทั่ริ่พย์ภาษั่เงินไดำ้ริอการิติ่ดำบ่ญชุ่	และหุ้น่�สินภาษั่เงินไดำ้ริอการิติ่ดำบ่ญชุ่ปริะกอบดำ้วยริายการิดำ่งติ�อไปน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

สินทรัพีย่์ภาษัีเงินได้รอการตั้ัดบัญ่ชี

ค�าเผู้ื�อผู้ลข้าดำทั่่นดำ้านเคริดำิติทั่่�คาดำว�าจะเกิดำข้้�น 210 714 196 685

ค�าเผู้ื�อการิลดำลงข้องมููลค�าสินค้าคงเหุ้ลือ 15,506 10,052 10,867 6,267

ค�าเผู้ื�อการิลดำลงข้องมููลค�าเงินลงทั่่น - - 2,035 2,035

ค�าติ่ดำจำาหุ้น�ายสะสมู	-	คอมูพ่วเติอริ์ซอฟัติ์แวริ์ 945 1,116 945 1,116

สำาริองผู้ลปริะโยชุน์ริะยะยาวข้องพน่กงาน 15,667 15,484 13,026 12,856

ข้าดำทั่่นทั่างภาษั่ทั่่�ย่งไมู�ไดำ้ใชุ้ 14,756 29,845 11,740 26,320

ส่ญญาเชุ�า 211 117 126 117

อื�น	ๆ	 294 7 294 7

ริวมู 47,589 57,335 39,229 49,403

ห้นี�สินภาษัีเงินได้รอการตั้ัดบัญ่ชี

ทั่่�ดำิน	และอาคาริ 	481 543 399 473

ส่ญญาเชุ�า 850 508 - -

ริวมู 1,331 1,051 399 473

สินทรัพีย่์ภาษัีเงินได้รอการตั้ัดบัญ่ชี - สุทธุิ 46,258 56,284 38,830 48,930

30. กำาไรติ่อหุ้น

กำาไริติ�อหุ้่้นข้่�นพ่�นฐานคำานวณโดำยหุ้าริกำาไริสำาหุ้ร่ิบปีทั่่�เป็นข้องผูู้้ถืือหุ้่้นข้องบริิษั่ทั่ฯ	(ไมู�ริวมูกำาไริข้าดำทั่่นเบ็ดำเสริ็จอื�น)	ดำ้วย
จำานวนถื่วเฉล่�ยถื�วงนำ�าหุ้น่กข้องหุ้่้นสามู่ญทั่่�ออกอยู�ในริะหุ้ว�างปี

31. ส่ิที่ธุิพิเศษัจากการส่่งเส่ริมการลงทีุ่น

บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อยได้ำริ่บสิทั่ธิพ่เศษัทั่างภาษ่ัภายใต้ิพริะริาชุบ่ญญ่ติิส�งเสริิมูการิลงทั่่น	พ.ศ.	2520	จากคณะกริริมูการิ	
ส�งเสริิมูการิลงทั่่น	ดำ่งน่�

บริษััที่ ไที่ยออพติิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) 

1.	 บ่ติริส�งเสริิมูเลข้ทั่่�	4392/2547	(11-1162/สอ./2534)	ลงว่นทั่่�	13	ก่มูภาพ่นธ	์2547	สำาหุ้ริ่บการิผู้ลิติเลนส์	หุ้ริ่อแว�นติา	
หุ้ริอ่ส�วนปริะกอบ	ทั่่�งน่�	ภายใต้ิเง่�อนไข้ท่ั่�กำาหุ้นดำบางปริะการิ	สิทั่ธิพเ่ศษัดำง่กล�าวได้ำริบ่ยกเว้นอากริข้าเข้า้สำาหุ้ริบ่วต่ิถืดิ่ำบ	และ
ว่สดำจ่ำาเปน็ทั่่�ติอ้งนำาเข้้ามูาจากติ�างปริะเทั่ศเพ่�อใชุใ้นการิผู้ลติิเพ่�อการิส�งออก	และสำาหุ้ร่ิบข้องทั่่�นำาเข้า้มูาเพ่�อส�งกลบ่ออกไป
ติ่�งแติ�ว่นทั่่�	2	พฤษัภาคมู	2547	จนถืึงวน่ทั่่�	1	พฤษัภาคมู	2551	และปัจจุบ่นบริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้ริ่บการิข้ยายริะยะเวลาไปเป็นสิ�นส่ดำ
ว่นทั่่�	30	มูิถื่นายน	2566
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2.	 บ่ติริส�งเสริิมูเลข้ทั่่�	4391/2547	(6-1343/2542)	ลงว่นทั่่�	13	ก่มูภาพ่นธ์	2547	สำาหุ้ร่ิบการิผู้ลิติเลนส์	หุ้ร่ิอแว�นติา	หุ้ร่ิอ
ส�วนปริะกอบ	ทั่่�งน่�	ภายใต้ิเง่�อนไข้ท่ั่�กำาหุ้นดำบางปริะการิ	สิทั่ธิพ่เศษัดำ่งกล�าวได้ำริ่บยกเว้นอากริข้าเข้้าสำาหุ้ริ่บว่ติถ่ืดิำบ	และ
ว่สดำ่จำาเป็นท่ั่�ติ้องนำาเข้้ามูาจากติ�างปริะเทั่ศเพ่�อใชุ้ในการิผู้ลิติเพ่�อการิส�งออก	และสำาหุ้ร่ิบข้องท่ั่�นำาเข้้ามูาเพ่�อส�งกล่บออก
ไปต่ิ�งแติ�ว่นทั่่�	1	กริกฎาคมู	2548	จนถืึงว่นทั่่�	30	มูิถ่ืนายน	2552	และปัจจุบ่นบริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้ริ่บการิข้ยายริะยะเวลาไปเป็น	
สิ�นส่ดำว่นทั่่�	30	มูิถื่นายน	2566

3.	 บ่ติริส�งเสริิมูเลข้ทั่่�	4022/2547	(4-1578/2543)	ลงว่นทั่่�	5	มูกริาคมู	2547	สำาหุ้ริ่บการิผู้ลิติเลนส์	หุ้ริ่อแว�นติา	หุ้ร่ิอ	
ส�วนปริะกอบ	ทั่่�งน่�	ภายใต้ิเง่�อนไข้ท่ั่�กำาหุ้นดำบางปริะการิ	สิทั่ธิพ่เศษัดำ่งกล�าวได้ำริ่บยกเว้นอากริข้าเข้้าสำาหุ้ริ่บว่ติถ่ืดิำบ	และ
ว่สดำ่จำาเป็นท่ั่�ติ้องนำาเข้้ามูาจากติ�างปริะเทั่ศเพ่�อใชุ้ในการิผู้ลิติเพ่�อการิส�งออก	และสำาหุ้ร่ิบข้องท่ั่�นำาเข้้ามูาเพ่�อส�งกล่บออก
ไปต่ิ�งแติ�ว่นทั่่�	7	ธ่นวาคมู	2548	จนถืึงว่นทั่่�	6	ธ่นวาคมู	2552	และปัจจุบ่นบริิษั่ทั่ฯ	ได้ำริ่บการิข้ยายริะยะเวลาไปเป็นสิ�นส่ดำ
ว่นทั่่�	6	ธ่นวาคมู	2566

4.	 บ่ติริส�งเสริิมูเลข้ทั่่�	1310/2546	ลงว่นทั่่�	30	มูิถ่ืนายน	2546	สำาหุ้ริ่บการิผู้ลิติเลนส์	หุ้ริ่อแว�นติา	หุ้ริ่อส�วนปริะกอบ	ทั่่�งน่�	
ภายใติ้เง่�อนไข้ทั่่�กำาหุ้นดำบางปริะการิ	สิทั่ธิพ่เศษัดำ่งกล�าวปริะกอบดำ้วย
4.1	 ไดำ้ริ่บลดำหุ้ย�อนอากริข้าเข้้าสำาหุ้ริ่บเคริ่�องจ่กริกึ�งหุ้นึ�งติามูทั่่�คณะกริริมูการิพ่จาริณาอน่มู่ติิเว้นแติ�ริายการิเคริ่�องจ่กริ

ทั่่�มู่อากริข้าเข้้าติำ�ากว�าริ้อยละสิบจะไมู�ไดำ้ริ่บลดำหุ้ย�อน
4.2	 ได้ำริบ่ยกเว้นอากริข้าเข้า้สำาหุ้ริบ่วต่ิถ่ืดิำบ	และว่สดำจ่ำาเปน็ท่ั่�ติอ้งนำาเข้้ามูาจากติ�างปริะเทั่ศ	เพ่�อใชุ้ในการิผู้ลิติเพ่�อการิส�งออก	

ต่ิ�งแติ�ว่นทั่่�	30	กริกฎาคมู	2547	จนถืึงว่นทั่่�	29	กริกฎาคมู	2553	และปัจจุบ่นบริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้ริ่บการิข้ยายริะยะเวลาไป	
เป็นสิ�นส่ดำว่นทั่่�	29	กริกฎาคมู	2567

4.3	 ไดำร่้ิบยกเวน้อากริข้าเข้า้สำาหุ้ริบ่ข้องทั่่�ผูู้ไ้ดำร่้ิบการิส�งเสริมิูนำาเข้า้มูาเพ่�อส�งกลบ่ออกไปต่ิ�งแติ�ว่นทั่่�	30	กริกฎาคมู	2547	
จนถืงึวน่ทั่่�	29	กริกฎาคมู	2553	และปจัจุบ่นบริษิัท่ั่ฯ	ไดำ้ริบ่การิข้ยายริะยะเวลาไปเปน็สิ�นสด่ำวน่ทั่่�	29	กริกฎาคมู	2567

5.	 บ่ติริส�งเสริิมูเลข้ทั่่�	64-1197-0-00-0-2	ลงว่นทั่่�	8	พฤศจิกายน	2564	สำาหุ้ริ่บการิผู้ลิติเลนส์แว�นติาก่นแดำดำ	ทั่่�งน่�	ภายใติ้
เง่�อนไข้ทั่่�กำาหุ้นดำบางปริะการิ	สทิั่ธพิเ่ศษัดำง่กล�าวไดำร้ิบ่ยกเวน้อากริข้าเข้า้สำาหุ้ริบ่วต่ิถ่ืดำบิ	และว่สดำจ่ำาเปน็ทั่่�ติอ้งนำาเข้า้มูาจาก
ติ�างปริะเทั่ศเพ่�อใชุ้ในการิผู้ลิติเพ่�อการิส�งออก	และสำาหุ้ริ่บข้องทั่่�นำาเข้้ามูาเพ่�อส�งกล่บออกไปจนถืึงว่นทั่่�	5	มูกริาคมู	2566	
ทั่่�งน่�บริิษ่ัทั่ฯ	ไดำ้ร่ิบโอนบ่ติริส�งเสริิมูน่�มูาจากบ่ติริส�งเสริิมูเลข้ท่ั่�	4319/2547	(4-1548/อ./2541)	ลงว่นท่ั่�	9	ก่มูภาพ่นธ์	
2547	จากการิริ่บโอนกิจการิจากบริิษั่ทั่	โพล่	ซ่น	จำาก่ดำ

6.	 บต่ิริส�งเสริมิูเลข้ทั่่�	65-1316-1-00-1-0	ลงวน่ทั่่�	25	ติล่าคมู	2565	สำาหุ้ริบ่การิผู้ลติิเลนสส์ายติาผู้วิหุ้นา้	ภายใติเ้ง่�อนไข้ทั่่�
กำาหุ้นดำบางปริะการิ	สิทั่ธิพ่เศษัดำ่งกล�าวปริะกอบดำ้วย
6.1	 ใหุ้้ไดำ้ร่ิบอน่ญาตินำาคนติ�างด้ำาวซึ�งเป็นชุ�างฝี่มูือ	หุ้ริ่อผูู้้ชุำานาญการิ	คู�สมูริส	และบ่คคลซึ�งอยู�ในอ่ปการิะข้องบ่คคลทั่่�ง

สองปริะเภทั่น่�เข้า้มูาในริาชุอาณาจก่ริได้ำติามูจำานวน	และกำาหุ้นดำริะยะเวลาใหุ้อ้ยู�ในริาชุอาณาจก่ริเทั่�าท่ั่�คณะกริริมูการิ
พจ่าริณาเหุ้น็สมูควริ	และใหุ้ค้นติ�างดำา้วซึ�งเปน็ชุ�างฝ่มืีูอ	หุ้ร่ิอผูู้ชุ้ำานาญการิทั่่�ไดำร่้ิบอนญ่าติใหุ้อ้ยู�ในริาชุอาณาจ่กริไดำร้ิบ่
อนญ่าติทั่ำางานเฉพาะติำาแหุ้น�งหุ้นา้ทั่่�การิทั่ำางานทั่่�คณะกริริมูการิใหุ้ค้วามูเหุ้น็ชุอบติลอดำริะยะเวลาเทั่�าทั่่�ไดำร้ิบ่อนญ่าติ
ใหุ้้อยู�ในริาชุอาณาจ่กริ

6.2	 ไดำ้ริ่บยกเว้นอากริข้าเข้้าสำาหุ้ริ่บเคริ่�องจ่กริติามูทั่่�คณะกริริมูการิพ่จาริณาอน่มู่ติิ
6.3	 ไดำ้ริ่บยกเว้นภาษั่เงินไดำ้นิติิบ่คคลสำาหุ้ริ่บกำาไริส่ทั่ธิทั่่�ไดำ้จากการิปริะกอบกิจการิทั่่�ไดำ้ริ่บการิส�งเสริิมูริวมูก่นไมู�เกินริ้อย

ละ	100	ข้องเงินลงทั่่น	ไมู�ริวมูค�าท่ั่�ดำิน	และท่ั่นหุ้มู่นเวียนมู่กำาหุ้นดำเวลา	5	ปี	น่บแติ�ว่นท่ั่�เริิ�มูมู่ริายได้ำจากการิปริะกอบ
กิจการิน่�น	(ในปี	2565	บริิษั่ทั่ฯ	ย่งไมู�มู่ริายไดำ้จากการิปริะกอบกิจการิดำ่งกล�าว)	

	 	 กริณ่ทั่่�ปริะกอบกิจการิข้าดำทั่่นในริะหุ้ว�างเวลาไดำ้ริ่บยกเว้นภาษั่เงินไดำ้นิติิบ่คคล	ผูู้้ไดำ้ริ่บการิส�งเสริิมูจะไดำ้ริ่บอน่ญาติ
ใหุ้น้ำาผู้ลข้าดำทั่น่ปริะจำาปีทั่่�เกดิำข้้�นในริะหุ้ว�างเวลาน่�นไปหุ้ก่ออกจากกำาไริสท่ั่ธทิั่่�เกดิำข้้�นภายหุ้ลง่ริะยะเวลาทั่่�ไดำร้ิบ่ยกเวน้
ภาษัเ่งนิไดำน้ติิิบค่คลมูก่ำาหุ้นดำเวลาไมู�เกิน	5	ปีนบ่แติ�วน่พ้นกำาหุ้นดำเวลาน่�น	โดำยจะเลือกหุ้ก่จากกำาไริสท่ั่ธขิ้องปีใดำปหีุ้นึ�ง	
หุ้ริ่อหุ้ลายปีก็ไดำ้

6.4	 ได้ำร่ิบยกเวน้ไมู�ติอ้งนำาเงินปันผู้ลจากกจิการิทั่่�ไดำร้ิบ่การิส�งเสริิมูซึ�งไดำร่้ิบยกเวน้ภาษัเ่งนิไดำน้ติิบิค่คลไปริวมูคำานวณเพ่�อ
เส่ยภาษั่เงินไดำ้ติลอดำริะยะเวลาทั่่�ผูู้้ไดำ้ริ่บการิส�งเสริิมูไดำ้ริ่บยกเว้นภาษั่เงินไดำ้นิติิบ่คคลน่�น
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

6.5	 ไดำร้ิบ่ยกเวน้อากริข้าเข้า้สำาหุ้ริบ่ว่ติถ่ืดำบิ	และว่สดำจ่ำาเปน็ทั่่�ติอ้งนำาเข้า้มูาจากติ�างปริะเทั่ศเพ่�อใชุใ้นการิผู้ลติิเพ่�อการิส�งออก	
เป็นริะยะเวลา	1	ปี	น่บแติ�ว่นนำาเข้้าคริ่�งแริก

6.6	 ไดำ้ริ่บยกเว้นอากริข้าเข้้าสำาหุ้ร่ิบข้องทั่่�ผูู้้ไดำ้ร่ิบการิส�งเสริิมูนำาเข้้ามูาเพ่�อส�งกล่บออกไปเป็นริะยะเวลา	1	ปี	น่บแติ�ว่น	
นำาเข้้าคริ่�งแริก

6.7	 ไดำ้ริ่บอน่ญาติใหุ้้นำา	หุ้ริ่อส�งเงินออกนอกริาชุอาณาจ่กริเป็นเงินติริาติ�างปริะเทั่ศไดำ้

บริษััที่ อุติส่าหกรรมแว่นติาไที่ย จำากัดำ

1.	 บ่ติริส�งเสริิมูเลข้ทั่่�	4074/2531	(6-1027/สอ./2523)	ลงว่นทั่่�	29	มูกริาคมู	2531	สำาหุ้ริ่บการิผู้ลิติเลนส์สายติาเอ่ยง	และ
เลนส์แว�นติานิริภย่ใชุใ้นโริงงาน	ทั่่�งน่�	ภายใต้ิเง่�อนไข้ทั่่�กำาหุ้นดำบางปริะการิ	สทิั่ธพิเ่ศษัดำง่กล�าวไดำร้ิบ่ยกเวน้อากริข้าเข้า้สำาหุ้ร่ิบ
ว่ติถ่ืดำบิ	และว่สดำจ่ำาเปน็ทั่่�ต้ิองนำาเข้้ามูาจากติ�างปริะเทั่ศเพ่�อใชุใ้นการิผู้ลติิเพ่�อการิส�งออก	และสำาหุ้ร่ิบข้องทั่่�นำาเข้า้มูาเพ่�อส�ง
กล่บออก	ซึ�งบ่ติริส�งเสริิมูดำ่งกล�าวไมู�ไดำ้ริะบ่ริะยะเวลาคริบกำาหุ้นดำ

2.	 บ่ติริส�งเสริมิูเลข้ทั่่�	4075/2531	(4-1059/สอ./2527)	ลงว่นทั่่�	29	มูกริาคมู	2531	สำาหุ้ริ่บการิผู้ลติิเลนส์	หุ้ริ่อแว�นติา	หุ้ริอ่	
ส�วนปริะกอบ	ซึ�งเปน็การิข้ยายกำาล่งการิผู้ลติิสำาหุ้ร่ิบการิผู้ลติิท่ั่�ไดำร่้ิบการิส�งเสริิมูในบต่ิริเลข้ทั่่�	4074/2531	(6-1027/สอ./2523)	
ทั่่�งน่�	ภายใต้ิเง่�อนไข้ท่ั่�กำาหุ้นดำบางปริะการิ		สิทั่ธิพ่เศษัดำง่กล�าวได้ำริบ่ยกเว้นอากริข้าเข้้าสำาหุ้ริบ่ว่ติถ่ืดิำบ	และว่สดำจ่ำาเป็นทั่่�ติอ้ง
นำาเข้้ามูาจากติ�างปริะเทั่ศเพ่�อใชุ้ในการิผู้ลิติเพ่�อการิส�งออก	และสำาหุ้ร่ิบข้องทั่่�นำาเข้้ามูาเพ่�อส�งกล่บออก	ซึ�งบ่ติริส�งเสริิมู	
ดำ่งกล�าวไมู�ไดำ้ริะบ่ริะยะเวลาคริบกำาหุ้นดำ

3.	 บ่ติริส�งเสริิมูเลข้ทั่่�	4818/2548	(6-1169/2541)	ลงว่นทั่่�	16	พฤษัภาคมู	2548	สำาหุ้ร่ิบการิผู้ลิติเลนส์	หุ้ร่ิอแว�นติา	หุ้ริ่อ
ส�วนปริะกอบ	ทั่่�งน่�	ภายใต้ิเง่�อนไข้ท่ั่�กำาหุ้นดำบางปริะการิ	สิทั่ธิพ่เศษัดำ่งกล�าวได้ำริ่บยกเว้นอากริข้าเข้้าสำาหุ้ริ่บว่ติถ่ืดิำบ	และ
ว่สดำ่จำาเป็นท่ั่�ติ้องนำาเข้้ามูาจากติ�างปริะเทั่ศเพ่�อใชุ้ในการิผู้ลิติเพ่�อการิส�งออก	และสำาหุ้ร่ิบข้องท่ั่�นำาเข้้ามูาเพ่�อส�งกล่บออก
ไปต่ิ�งแติ�ว่นทั่่�	21	มิูถ่ืนายน	2548	จนถืึงว่นทั่่�	20	มิูถ่ืนายน	2550	และปัจจุบ่น	บริิษ่ัทั่ย�อยไดำ้ริ่บการิข้ยายริะยะเวลาไปเป็น
สิ�นส่ดำว่นทั่่�	20	มูิถื่นายน	2567

4.	 บ่ติริส�งเสริิมูเลข้ทั่่�	1201/อ./2543	ลงว่นทั่่�	25	เมูษัายน	2543	สำาหุ้ริ่บการิผู้ลิติเลนส์ทั่ำาดำ้วยแว�นติาเคลือบลดำแสงสะทั่้อน	
ทั่่�งน่�	ภายใติ้เง่�อนไข้ทั่่�กำาหุ้นดำบางปริะการิ	สิทั่ธิพ่เศษัดำ่งกล�าวปริะกอบดำ้วย
4.1	 ใหุ้้ไดำ้ร่ิบอน่ญาตินำาคนติ�างด้ำาวซึ�งเป็นชุ�างฝี่มูือ	หุ้ริ่อผูู้้ชุำานาญการิ	คู�สมูริส	และบ่คคลซึ�งอยู�ในอ่ปการิะข้องบ่คคลทั่่�ง

สองปริะเภทั่น่�เข้า้มูาในริาชุอาณาจก่ริได้ำติามูจำานวน	และกำาหุ้นดำริะยะเวลาใหุ้อ้ยู�ในริาชุอาณาจก่ริเทั่�าท่ั่�คณะกริริมูการิ
พจ่าริณาเหุ้น็สมูควริ	และใหุ้ค้นติ�างดำา้วซึ�งเปน็ชุ�างฝ่มืีูอ	หุ้ร่ิอผูู้ชุ้ำานาญการิทั่่�ไดำร่้ิบอนญ่าติใหุ้อ้ยู�ในริาชุอาณาจ่กริไดำร้ิบ่
อนญ่าติทั่ำางานเฉพาะติำาแหุ้น�งหุ้นา้ทั่่�การิทั่ำางานทั่่�คณะกริริมูการิใหุ้ค้วามูเหุ้น็ชุอบติลอดำริะยะเวลาเทั่�าทั่่�ไดำร้ิบ่อนญ่าติ
ใหุ้้อยู�ในริาชุอาณาจ่กริ

4.2	 ไดำ้ริ่บยกเว้นอากริข้าเข้้า	และ	หุ้ริ่อภาษั่การิค้าสำาหุ้ริ่บเคริ่�องจ่กริติามูทั่่�คณะกริริมูการิพ่จาริณาอน่มู่ติิ
4.3	 ไดำ้ริ่บยกเว้นอากริข้าเข้้าสำาหุ้ริ่บว่สดำ่จำาเป็นทั่่�ติ้องนำาเข้้ามูาจากติ�างปริะเทั่ศเพ่�อใชุ้ในการิผู้ลิติเพ่�อการิส�งออกจนกว�า

จะไดำ้ริ่บยกเว้นจากกริมูศ่ลกากริ
4.4	 ไดำ้ริ่บอน่ญาติใหุ้้นำา	หุ้ริ่อส�งเงินออกนอกริาชุอาณาจ่กริเป็นเงินติริาติ�างปริะเทั่ศไดำ้

บ่ติริส�งเสริิมูดำ่งกล�าวไมู�ไดำ้ริะบ่ริะยะเวลาคริบกำาหุ้นดำ
5.	 บ่ติริส�งเสริิมูเลข้ท่ั่�	4349/2547	(4-1027/2544)	ลงว่นทั่่�	9	ก่มูภาพ่นธ์	2547	สำาหุ้ริ่บการิผู้ลิติเลนส์	หุ้ริ่อแว�นติา	หุ้ริ่อ

ส�วนปริะกอบ	ทั่่�งน่�	ภายใต้ิเง่�อนไข้ท่ั่�กำาหุ้นดำบางปริะการิ	สิทั่ธิพ่เศษัดำ่งกล�าวได้ำริ่บยกเว้นอากริข้าเข้้าสำาหุ้ริ่บว่ติถ่ืดิำบ	และ
ว่สดำ่จำาเป็นท่ั่�ติ้องนำาเข้้ามูาจากติ�างปริะเทั่ศเพ่�อใชุ้ในการิผู้ลิติเพ่�อการิส�งออก	และสำาหุ้ร่ิบข้องท่ั่�นำาเข้้ามูาเพ่�อส�งกล่บออก
ไปต่ิ�งแติ�ว่นท่ั่�	3	ก่มูภาพ่นธ์	2547	จนถึืงว่นทั่่�	2	ก่มูภาพ่นธ์	2549	และปัจจุบ่นบริิษั่ทั่ย�อยได้ำริ่บการิข้ยายริะยะเวลาไปเป็น
สิ�นส่ดำว่นทั่่�	2	ก่มูภาพ่นธ์	2567
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6.	 บต่ิริส�งเสริมิูเลข้ทั่่�	5358/2547	(3-1553/อ./2543)	ลงวน่ทั่่�	15	กริกฎาคมู	2547	สำาหุ้ริบ่การิผู้ลติิเลนส	์หุ้ริอ่แว�นติา	หุ้ริอ่
ส�วนปริะกอบ	ทั่่�งน่�	ภายใติเ้ง่�อนไข้ท่ั่�กำาหุ้นดำบางปริะการิ	สิทั่ธิพเ่ศษัดำง่กล�าวไดำร้ิบ่ยกเวน้อากริข้าเข้า้สำาหุ้ร่ิบวต่ิถ่ืดิำบ	และว่สดำ่
จำาเปน็ทั่่�ติอ้งนำาเข้้ามูาจากติ�างปริะเทั่ศเพ่�อใชุใ้นการิผู้ลติิเพ่�อการิส�งออก	และสำาหุ้ริบ่ข้องทั่่�นำาเข้า้มูาเพ่�อส�งกลบ่ออกไปต่ิ�งแติ�
ว่นทั่่�	2	มิูถ่ืนายน	2547	จนถืึงว่นทั่่�	1	มิูถ่ืนายน	2549	และปัจจุบ่น	บริิษั่ทั่ย�อยได้ำริ่บการิข้ยายริะยะเวลาไปเป็นสิ�นส่ดำว่นทั่่�		
2	ก่มูภาพ่นธ์	2567

7.	 บต่ิริส�งเสริมิูเลข้ทั่่�	59-1240-1-00-1-0	ลงวน่ทั่่�	28	ก่นยายน	2560	สำาหุ้ร่ิบการิผู้ลติิเลนสส์ายติา	หุ้ร่ิอแว�นติา	ทั่่�งน่�	ภายใติ	้
เง่�อนไข้ทั่่�กำาหุ้นดำบางปริะการิ	สิทั่ธิพ่เศษัดำ่งกล�าวปริะกอบดำ้วย
7.1	 ใหุ้้ไดำ้ร่ิบอน่ญาตินำาคนติ�างด้ำาวซึ�งเป็นชุ�างฝี่มูือ	หุ้ริ่อผูู้้ชุำานาญการิ	คู�สมูริส	และบ่คคลซึ�งอยู�ในอ่ปการิะข้องบ่คคลทั่่�ง

สองปริะเภทั่น่�เข้า้มูาในริาชุอาณาจก่ริได้ำติามูจำานวน	และกำาหุ้นดำริะยะเวลาใหุ้อ้ยู�ในริาชุอาณาจก่ริเทั่�าท่ั่�คณะกริริมูการิ
พจ่าริณาเหุ้น็สมูควริ	และใหุ้ค้นติ�างดำา้วซึ�งเปน็ชุ�างฝ่มืีูอ	หุ้ร่ิอผูู้ชุ้ำานาญการิทั่่�ไดำร่้ิบอนญ่าติใหุ้อ้ยู�ในริาชุอาณาจ่กริไดำร้ิบ่
อนญ่าติทั่ำางานเฉพาะติำาแหุ้น�งหุ้นา้ทั่่�การิทั่ำางานทั่่�คณะกริริมูการิใหุ้ค้วามูเหุ้น็ชุอบติลอดำริะยะเวลาเทั่�าทั่่�ไดำร้ิบ่อนญ่าติ
ใหุ้้อยู�ในริาชุอาณาจ่กริ  	

7.2	 ไดำ้ริ่บยกเว้นอากริข้าเข้้าสำาหุ้ริ่บเคริ่�องจ่กริติามูทั่่�คณะกริริมูการิพ่จาริณาอน่มู่ติิ
7.3	 ไดำร้ิบ่ยกเวน้ภาษัเ่งนิไดำน้ติิิบค่คลสำาหุ้ริบ่กำาไริสท่ั่ธทิั่่�ไดำจ้ากการิปริะกอบกจิการิทั่่�ไดำร้ิบ่การิส�งเสริมิูริวมูก่นไมู�เกนิริอ้ยละ	

100	ข้องเงินลงทั่น่	ไมู�ริวมูท่ั่�ดำนิ	และทั่น่หุ้มูน่เวียน	มูก่ำาหุ้นดำเวลา	6	ป	ีนบ่แติ�ว่นท่ั่�เริิ�มูมูร่ิายได้ำจากกการิปริะกอบกิจการิ
น่�น	(สิทั่ธิพ่เศษัน่�จะสิ�นส่ดำว่นทั่่�	27	ธ่นวาคมู	2566)	

	 	 กริณ่ท่ั่�กิจการิปริะกอบกิจการิข้าดำทั่่นในริะหุ้ว�างเวลาท่ั่�ไดำ้ริ่บยกเว้นภาษ่ัเงินได้ำนิติิบ่คคล	ผูู้้ไดำ้ริ่บการิส�งเสริิมูจะได้ำร่ิบ
อน่ญาติใหุ้้นำาผู้ลข้าดำทั่่นปริะจำาปีทั่่�เกิดำข้้�นในริะหุ้ว�างน่�นไปหุ้่กออกจากกำาไริส่ทั่ธิทั่่�เกิดำข้้�นภายหุ้ล่งริะยะเวลาทั่่�ไดำ้ริ่บ
การิยกเว้นภาษั่เงินไดำ้นิติิบ่คคลมู่กำาหุ้นดำเวลาไมู�เกิน	5	ปี	น่บแติ�ว่นท่ั่�พ้นกำาหุ้นดำ	โดำยจะเลือกหุ้่กจากกำาไริส่ทั่ธิข้อง
ปีใดำปีหุ้นึ�ง	หุ้ริ่อหุ้ลายปีก็ไดำ้	

7.4	 ได้ำริ่บยกเว้นไมู�ต้ิองนำาเงินปันผู้ลจากกิจการิท่ั่�ได้ำริ่บการิส�งเสริิมูซึ�งได้ำริ่บยกเว้นภาษ่ัเงินได้ำ	นิติิบ่คคลไปริวมูคำานวณ
เพ่�อเส่ยภาษั่เงินไดำ้ติลอดำริะยะเวลาทั่่�ผูู้้ไดำ้ริ่บการิส�งเสริิมูไดำ้ริ่บยกเว้น	ภาษั่เงินไดำ้นิติิบ่คคลน่�น

7.5	 ไดำ้ริ่บยกเว้นอากริข้าเข้้าสำาหุ้ริ่บว่ติถื่ดำิบ	และว่สดำ่จำาเป็นทั่่�ติ้องนำาเข้้ามูาจากติ�างปริะเทั่ศเพ่�อใชุ้ในการิผู้ลิติเพ่�อการิส�ง
ออกติ่�งแติ�ว่นทั่่�	16	พฤศจิกายน	2560	จนถืึงว่นทั่่�	15	พฤศจิกายน	2561	และปัจจุบ่นบริิษั่ทั่ย�อยไดำ้ริ่บการิข้ยายริะยะ
เวลาไปเป็นสิ�นส่ดำว่นทั่่�	15	พฤศจิกายน	2567

7.6	 ไดำร้ิบ่ยกเวน้อากริข้าเข้า้สำาหุ้ริบ่ข้องทั่่�ผูู้ไ้ดำร้ิบ่การิส�งเสริิมูนำาเข้า้มูาเพ่�อส�งกล่บต่ิ�งแติ�ว่นทั่่�	16	พฤศจิกายน	2560	จนถืงึ
ว่นทั่่�	15	พฤศจกิายน	2561	และปจัจบุน่บริิษัท่ั่ย�อยได้ำริบ่การิข้ยายริะยะเวลาไปเป็นสิ�นสด่ำวน่ท่ั่�	15	พฤศจกิายน	2567

บริิษั่ทั่ย�อยเริิ�มูใชุ้สิทั่ธิติามูบ่ติริส�งเสริิมูเมูื�อว่นทั่่�	28	ธ่นวาคมู	2560	โดำยริายไดำ้ข้องบริิษั่ทั่ย�อยจำาแนกติามูกิจการิทั่่�ไดำ้ริ่บการิ	
ส�งเสริิมูการิลงทั่่น	และไมู�ไดำ้ริ่บการิส�งเสริิมูการิลงทั่่นสำาหุ้ริ่บปีสิ�นส่ดำว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	มู่ดำ่งติ�อไปน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

กิจการที่่�ไดำ้รับการส่่งเส่ริม กิจการที่่�ไม่ไดำ้รับการส่่งเส่ริม รวม

2565 2564 2565 2564 2565 2564

ริายไดำ้จากการิข้าย	และบริิการิ

ในปริะเทั่ศ 86,690 98,241 36,046 49,671 122,736 147,912

ติ�างปริะเทั่ศ 800,138 665,814 366,086 141,920 1,166,224 807,734

ริวมูริายไดำ้จากการิข้าย	และ
บริิการิ 886,828 764,055 402,132 191,591 1,288,960 955,646

ทั่่�งน่�	บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อยติ้องปฏิิบ่ติิติามูเง่�อนไข้ติ�าง	ๆ	ทั่่�กำาหุ้นดำไว้ในบ่ติริส�งเสริิมูการิลงทั่่น
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32. ส่่วนงานดำำาเนินงาน

ข้อ้มูลูส�วนงานดำำาเนนิงานทั่่�นำาเสนอน่�สอดำคลอ้งก่บริายงานภายในข้องกล่�มูบริิษัท่ั่ทั่่�ผูู้มู้อ่ำานาจต่ิดำสนิใจสงูสด่ำดำา้นการิดำำาเนนิงาน	
ไดำ้ริบ่	และสอบทั่านอย�างสมูำ�าเสมูอเพ่�อใชุใ้นการิติ่ดำสนิใจในการิจด่ำสริริทั่ริพ่ยากริใหุ้้กบ่ส�วนงาน	และปริะเมูินผู้ลการิดำำาเนินงาน
ข้องส�วนงาน

เพ่�อว่ติถ่ืปริะสงค์ในการิบริิหุ้าริงาน	กล่�มูบริิษ่ัทั่จ่ดำโคริงสร้ิางองค์กริเป็นหุ้น�วยธ่ริกิจติามูปริะเภทั่ข้องผู้ลิติภ่ณฑ์์	และบริิการิ	
โดำยมู่ส�วนงานทั่างภูมูิศาสติริ์ทั่่�ดำำาเนินการิผู้ลิติในปริะเทั่ศไทั่ย	และจำาหุ้น�ายทั่่�งติลาดำในปริะเทั่ศ	และติ�างปริะเทั่ศ	ซึ�งกล่�มูบริิษั่ทั่มู	่
ส�วนงานทั่่�ริายงานทั่่�งสิ�น	2	ส�วนงาน	ดำ่งน่�

1.	 ส�วนงานเลนส์พลาสติิก	และเลนส์กริะจกเป็นส�วนงานทั่่�ทั่ำาการิผู้ลิติและจำาหุ้น�ายเลนส์สำาหุ้ริ่บแว�นติา
2.	 ส�วนงานสินค้า	และบริิการิอื�น	ไดำ้แก�	การิข้ายแมู�แบบพ่มูพ์แก้ว	สินค้าซื�อมูาเพ่�อข้ายติ�อ	การิริ่บจ้างปริะกอบแว�น	และการิใหุ้้

บริิการิเคลือบเคมู่ผู้ิวแข้็ง	และเคลือบเคมู่ติ่ดำแสงสะทั่้อน

กล่�มูบริิษั่ทั่ไมู�มู่การิริวมูส�วนงานดำำาเนินงานเพ่�อแสดำงเป็นส�วนงานทั่่�ริายงานข้้างติ้น

ผูู้มู้อ่ำานาจต่ิดำสินใจสูงสด่ำสอบทั่านผู้ลการิดำำาเนนิงานข้องแติ�ละหุ้น�วยธร่ิกิจแยกจากก่นเพ่�อว่ติถ่ืปริะสงค์ในการิต่ิดำสินใจเก่�ยวก่บ	
การิจด่ำสริริทั่ริพ่ยากริ	และการิปริะเมิูนผู้ลการิปฏิบิติ่ิงาน	กล่�มูบริษ่ิัทั่ปริะเมิูนผู้ลการิปฏิิบ่ติิงานข้องส�วนงานโดำยพ่จาริณาจากกำาไริ	
หุ้ริอ่ข้าดำทั่น่จากการิดำำาเนินงาน	ซึ�งว่ดำมูลูค�าโดำยใชุเ้กณฑ์์เด่ำยวก่บท่ั่�ใชุ้ในการิว่ดำกำาไริหุ้ริอ่ข้าดำทั่น่จากการิดำำาเนนิงานในงบการิเงิน	

ริาคาโอนริะหุ้ว�างส�วนงานดำำาเนินงานเป็นไปติามูเง่�อนไข้ทั่างการิค้า	และเกณฑ์์ติามูท่ั่�ติกลงก่นริะหุ้ว�างส�วนงานดำำาเนินงาน	ซึ�ง
เป็นไปติามูปกติิธ่ริกิจ	และกล่�มูบริิษั่ทั่มู่นโยบายในการิกำาหุ้นดำริาคาสำาหุ้ร่ิบริายการิค้าริะหุ้ว�างก่นติามูทั่่�กล�าวไว้ในหุ้มูายเหุ้ต่ิ
ปริะกอบงบการิเงินข้้อ	9

ริายไดำ้ริะหุ้ว�างส�วนงานถืูกติ่ดำออกจากงบการิเงินริวมูแล้ว

ข้้อมููลริายไดำ้	และกำาไริข้องส�วนงานข้องกล่�มูบริิษั่ทั่	ณ	ว่นทั่่�	และสำาหุ้ริ่บปีสิ�นส่ดำว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	มู่ดำ่งติ�อไปน่�
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	(หุ้น�วย:	ล้านบาทั่)	

งบการเงินรวม

ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 

เลนส่์พลาส่ติิก และ
เลนส่์กระจก

รายไดำ้ค่าบริการ อื�น ๆ รวมส่่วนงาน รายการติัดำบัญ่ช่ งบการเงินรวม

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

ริายไดำ้จากส่ญญาทั่่�ทั่ำาก่บลูกค้า

ริายไดำ้ริะหุ้ว�างส�วนงาน 365 393 11 37 10 12 386 442 	(386)	 	(442)	 - -

ริายไดำ้จากลูกค้าภายนอก

-	ในปริะเทั่ศ 115 106 - - 1 1 116 107 - - 116 107

-	ติ�างปริะเทั่ศ 2,527 2,088 207 130 72 56 2,806 2,274 - - 2,806 2,274

3,007 2,587 218 167 83 69 3,308 2,823 	(386)	 	(442)	 2,922 2,381

กำาไริ	(ข้าดำทั่่น)	ข้่�นติ้น 595 468 80 48 - 	(4)	 675 512 - 2 675 514

เงินปันผู้ลริ่บ 240 159 	(240)	 	(159)	 - -

กำาไริจากอ่ติริาแลกเปล่�ยน 21 49 - - 21 49

ริายไดำ้อื�น 128 122 	(92)	 	(85)	 36 37

ค�าใชุ้จ�ายในการิข้าย	และจ่ดำจำาหุ้น�าย 	(80)	 	(82)	 - 	(80)	 	(82)	

ค�าใชุ้จ�ายในการิบริิหุ้าริ 	(306)	 	(262)	 91 85 	(215)	 	(177)	

ส�วนแบ�งกำาไริจากเงินลงทั่่นในบริิษั่ทั่ริ�วมู - - 1 - 1 -

ริายไดำ้ทั่างการิเงิน 2 1 - - 2 1

ติ้นทั่่นทั่างการิเงิน 	(8)	 	(8)	 - - 	(8)	 	(8)	

ภาษั่เงินไดำ้ 	(28)	 	(27)	 - 3 	(28)	 	(24)	

กำาไริสำาหุ้ริ่บปี 644 464 	(240)	 	(154)	 404 310
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ข้อมูลเก่�ยวกับเขติภัูมิศาส่ติร์ 

ริายไดำ้จากการิข้าย	และบริิการิจากลูกค้าภายนอกกำาหุ้นดำข้้�นติามูสถืานทั่่�ติ่�งข้องลูกค้า
	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

2565 2564

ราย่ได้จากการขาย่ แลิะบริการจากลิ่กค้าภาย่นอก 

ในป็ระเทศ

ปริะเทั่ศไทั่ย 116,298 106,668

ตั้่างป็ระเทศ

ภูมูิภาคย่โริป 748,795 667,349

ภูมูิภาคออสเติริเล่ย 995,195 730,736

ภูมูิภาคเอเชุ่ย	และแปซิฟัิค 390,525 362,204

ภูมูิภาคอเมูริิกา 573,353 440,563

ภูมูิภาคแอฟัริิกา	และติะว่นออกกลาง 66,945 50,841

ริวมู 2,891,111 2,358,361

สินทรัพีย่์ไม่ห้มุนเวีย่น

กล่�มูบริษิัท่ั่ดำำาเนนิกจิการิใน	3	เข้ติภมููศิาสติริ	์คือ	ปริะเทั่ศไทั่ย	สหุ้ร่ิฐอเมูริกิา	และโปแลนดำ	์(2564:	3	เข้ติภมููศิาสติริ	์คือ	ปริะเทั่ศไทั่ย	
สหุ้ริ่ฐอเมูริิกา	และโปแลนดำ์)	สินทั่ร่ิพย์ไมู�หุ้มู่นเวียน	(ไมู�ริวมูเคริ่�องมูือทั่างการิเงิน	อ่ปกริณ์	และสินทั่ริ่พย์	และหุ้น่�สินภาษั่เงินไดำ้	
ริอการิติ่ดำบ่ญชุ่)	ทั่่�แสดำงอยู�ในงบการิเงินติ่�งอยู�ในปริะเทั่ศไทั่ยทั่่�งหุ้มูดำ

ข้อม่ลิเกี่ย่วกับลิ่กค้าราย่ให้ญ่่

ในปี	2565	กล่�มูบริิษั่ทั่มู่ริายได้ำจากลูกค้าริายใหุ้ญ�จำานวนสองริาย	(2564:	จำานวนสองริาย)	ท่ั่�มู่มููลค�ามูากกว�าริ้อยละ	10		
ข้องริายไดำ้ริวมูข้องกิจการิ	ซึ�งมูาจากส�วนงานเลนส์พลาสติิก	และเลนส์กริะจก	และริายไดำ้ค�าบริิการิ	

33. ภัาระผูกพัน และหน่้ส่ินที่่�อาจเกิดำขึ้น 

ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	กล่�มูบริิษั่ทั่มู่ภาริะผูู้กพ่น	และหุ้น่�สินทั่่�อาจเกิดำข้้�นในภายหุ้น้า	นอกเหุ้นือจากท่ั่�เปิดำเผู้ยไว้ใน	
หุ้มูายเหุ้ติ่อื�นดำ่งน่�

33.1	 กล่�มูบริิษั่ทั่มู่ภาริะผูู้กพ่นเก่�ยวเนื�องก่บส่ญญาซื�อว่ติถื่ดำิบเป็นจำานวนเงิน	73	ล้านบาทั่	120.1	ล้านเยน	7.3	ล้านเหุ้ริียญ	
สหุ้ร่ิฐอเมูริิกา	0.2	ล้านยูโริ	0.1	ล้านปอนดำ์	และ	4.4	ล้านหุ้ยวน	หุ้ริ่อเทั่่ยบเทั่�าปริะมูาณ	394.2	ล้านบาทั่		
(2564:	87.6	ล้านบาทั่	141.6	ล้านเยน	3.5	ล้านเหุ้ริียญสหุ้ริ่ฐอเมูริิกา	0.3	ล้านยูโริ	และ	3.6	ล้านหุ้ยวน	หุ้ริ่อเทั่่ยบเทั่�า
ปริะมูาณ	284.9	ล้านบาทั่)	และเฉพาะข้องบริิษ่ัทั่ฯ	เปน็จำานวนเงิน	43	ล้านบาทั่	119.9	ล้านเยน	7	ล้านเหุ้ริยีญสหุ้ริฐ่อเมูริกิา	
และ	4.4	ล้านหุ้ยวน	หุ้ร่ิอเทั่่ยบเทั่�าปริะมูาณ	340	ล้านบาทั่	(2564:	26.7	ล้านบาทั่	141.4	ล้านเยน	3.1	ล้านเหุ้รีิยญ
สหุ้ริ่ฐอเมูริิกา	0.1	ล้านยูโริ	และ	3.6	ล้านหุ้ยวน	หุ้ริ่อเทั่่ยบเทั่�าปริะมูาณ	197.2	ล้านบาทั่)	
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33.2	 บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อยมู่หุ้น่งสือคำ�าปริะก่นทั่่�ธนาคาริออกใหุ้้ในนามูข้องบริิษั่ทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อยเป็นจำานวนเงินปริะมูาณ	
21.1	ล้านบาทั่	(2564:	22.0	ล้านบาทั่)	และเฉพาะข้องบริิษ่ัทั่ฯ	เป็นจำานวนเงิน	13.9	ล้านบาทั่	(2564:	14.8	ล้านบาทั่)	
ซึ�งเก่�ยวเนื�องก่บภาริะผูู้กพ่นทั่างปฏิิบ่ติิบางปริะการิติามูปกติิธ่ริกิจข้องบริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อย	ซึ�งปริะกอบดำ้วยหุ้น่งสือ	
คำ�าปริะก่นดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	ล้านบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

การิจ�ายชุำาริะเงินค�าภาษั่ใหุ้้กริมูศ่ลกากริ 5.2 6.0 4.2 5.0

การิใชุ้ไฟัฟั้า 15.9 16.0 9.7 9.8

21.1 22.0 13.9 14.8

33.3	 กล่�มูบริิษั่ทั่ไดำ้ทั่ำาส่ญญาริะยะยาวเพ่�อเชุ�าสินทั่ริ่พย์อ้างอิงทั่่�มู่มููลค�าติำ�า	ณ	ว่นท่ั่�	31	ธ่นวาคมู	2565	กล่�มูบริิษั่ทั่มู่ภาริะ
ผูู้กพ่นในการิจ�ายค�าเชุ�าติามูส่ญญาดำ่งกล�าวเป็นจำานวนเงนิ	2.7	ลา้นบาทั่	(2564:	1.1	ล้านบาทั่)	และเฉพาะข้องบริิษั่ทั่ฯ	
เป็นจำานวนเงิน	1.4	ล้านบาทั่	(2564:	0.6	ล้านบาทั่)	

33.4	 กล่�มูบริิษั่ทั่มู่ภาริะผูู้กพ่นเก่�ยวก่บส่ญญาบริิการิเป็นจำานวนเงินเดำือนละปริะมูาณ	1.7	ล้านบาทั่	(2564:	2.0	ล้านบาทั่	
ติ�อเดำือน)	และเฉพาะข้องบริิษั่ทั่ฯ	เดำือนละปริะมูาณ	1.1	ล้านบาทั่	(2564:	1.3	ล้านบาทั่ติ�อเดำือน)	

33.5	 บริิษ่ัทั่ฯ	มู่ภาริะผูู้กพ่นเก่�ยวก่บส่ญญาการิบำาร่ิงร่ิกษัาซอฟัต์ิแวร์ิคอมูพ่วเติอร์ิ	ปีละปริะมูาณ	2.9	ล้านบาทั่	
(2564:	2.9	ล้านบาทั่ติ�อปี)	

33.6	 กล่�มูบริิษ่ัทั่มูภ่าริะผูู้กพน่เก่�ยวก่บส่ญญาก�อสร้ิางอาคาริโริงงาน	ติิดำต่ิ�งริะบบไฟัฟ้ัา	และซื�อเคร่ิ�องจก่ริเป็นจำานวนเงิน	56.2	
ลา้นบาทั่	7.8	ลา้นยโูริ	และ	0.5	ลา้นเหุ้ริยีญสหุ้ริฐ่อเมูริิกา	หุ้ริอ่เทั่ย่บเทั่�าปริะมูาณ	363	ลา้นบาทั่	(2564:	8.5	ลา้นบาทั่	และ	
0.01	ล้านยูโริ	หุ้ริ่อเทั่่ยบเทั่�าปริะมูาณ	8.9	ล้านบาทั่)	และเฉพาะข้องบริิษั่ทั่ฯ	เป็นจำานวนเงิน	32.8	ล้านบาทั่	0.6	ล้านยูโริ		
และ	0.3	ล้านเหุ้ริียญสหุ้ริ่ฐอเมูริิกา	หุ้ริ่อเทั่่ยบเทั่�าปริะมูาณ	65.1	ล้านบาทั่	(2564:	4.7	ล้านบาทั่	และ	0.01	ล้านยูโริ	หุ้ริ่อ
เทั่่ยบเทั่�าปริะมูาณ	4.9	ล้านบาทั่)	

34. การคำ�าป็ระกันระห้ว่างกิจการที่เกี่ย่วข้องกัน

ณ	ว่นท่ั่�	31	ธ่นวาคมู	2565	บริษิัท่ั่ฯ	มูภ่าริะคำ�าปริะก่นวงเงินสนิเชุื�อข้อง	บริษิัท่ั่	อต่ิสาหุ้กริริมูแว�นติาไทั่ย	จำาก่ดำ	ซึ�งเปน็บริษ่ิัทั่ย�อย	
แก�ธนาคาริจำานวน	35	ล้านบาทั่	และ	0.2	ล้านยูโริ	หุ้ริ่อเทั่่ยบเทั่�าปริะมูาณ	9.3	ล้านบาทั่	(2564:	35	ล้านบาทั่	และ	1.3	ล้านยูโริ	
หุ้ริ่อเทั่่ยบเทั่�าปริะมูาณ	85.5	ล้านบาทั่)	

ณ	วน่ท่ั่�	31	ธ่นวาคมู	2565	บริิษัท่ั่	อต่ิสาหุ้กริริมูแว�นติาไทั่ย	จำาก่ดำ	ซึ�งเป็นบริษิัท่ั่ย�อยมูภ่าริะคำ�าปริะก่นวงเงนิสนิเชุื�อข้องบริษิัท่ั่ฯ	
แก�ธนาคาริจำานวน	267	ล้านบาทั่	(2564:	254	ล้านบาทั่)	

การิคำ�าปริะก่นน่�มู่ผู้ลผูู้กพ่นติ�อบริิษ่ัทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อยนานเทั่�าท่ั่�ภาริะหุ้น่�สินย่งไมู�ได้ำชุำาริะ	บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อยมู่การิคิดำ	
ค�าธริริมูเน่ยมูการิคำ�าปริะก่นดำ่งกล�าวในอ่ติริาริ้อยละ	1.5	ติ�อปี
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

35. ลำาดำับชั้นของมูลค่ายุติิธุรรม

ณ	ว่นท่ั่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	กล่�มูบริิษั่ทั่มู่สินทั่ริ่พย์	และหุ้น่�สินท่ั่�ว่ดำมููลค�าด้ำวยมููลค�าย่ติิธริริมู	หุ้ริ่อเปิดำเผู้ยมููลค�า
ย่ติิธริริมูแยกแสดำงติามูลำาดำ่บชุ่�นข้องมููลค�าย่ติิธริริมู	ดำ่งน่�	

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

งบการเงินรวม

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

สินทรัพีย่์ที่วัดม่ลิค่าด้วย่ม่ลิค่ายุ่ตั้ิธุรรม 

สินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินทั่่�ว่ดำมููลค�าดำ้วยมููลค�าย่ติิธริริมูผู้�าน
กำาไริหุ้ริ่อข้าดำทั่่น

เงินลงทั่่นในติริาสาริหุ้น่�	-	กองทั่่นเปิดำทั่หุ้าริไทั่ยธนริ่ฐ - 922 - 922

ห้นี�สินที่วัดม่ลิค่าด้วย่ม่ลิค่ายุ่ตั้ิธุรรม 

ติริาสาริอน่พ่นธ์

ส่ญญาซื�อข้ายเงินติริาติ�างปริะเทั่ศล�วงหุ้น้า - 2,353 - 2,353

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

สินทรัพีย่์ที่วัดม่ลิค่าด้วย่ม่ลิค่ายุ่ตั้ิธุรรม 

สินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินทั่่�ว่ดำมููลค�าดำ้วยมููลค�าย่ติิธริริมูผู้�าน
กำาไริหุ้ริ่อข้าดำทั่่น

เงินลงทั่่นในติริาสาริหุ้น่�	-	กองทั่่นเปิดำทั่หุ้าริไทั่ยธนริ่ฐ - 922 - 922

ห้นี�สินที่วัดม่ลิค่าด้วย่ม่ลิค่ายุ่ตั้ิธุรรม 

ติริาสาริอน่พ่นธ์

ส่ญญาซื�อข้ายเงินติริาติ�างปริะเทั่ศล�วงหุ้น้า - 1,470 - 1,470
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	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

งบการเงินรวม

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

สินทรัพีย่์ที่วัดม่ลิค่าด้วย่ม่ลิค่ายุ่ตั้ิธุรรม 

สินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินทั่่�ว่ดำมููลค�าดำ้วยมููลค�าย่ติิธริริมูผู้�าน
กำาไริหุ้ริ่อข้าดำทั่่น

เงินลงทั่่นในติริาสาริหุ้น่�	-	กองทั่่นเปิดำทั่หุ้าริไทั่ยธนริ่ฐ - 919 - 919

ติริาสาริอน่พ่นธ์

ส่ญญาซื�อข้ายเงินติริาติ�างปริะเทั่ศล�วงหุ้น้า - 285 - 285

ห้นี�สินที่วัดม่ลิค่าด้วย่ม่ลิค่ายุ่ตั้ิธุรรม 

ติริาสาริอน่พ่นธ์

ส่ญญาซื�อข้ายเงินติริาติ�างปริะเทั่ศล�วงหุ้น้า - 34 - 34

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

สินทรัพีย่์ที่วัดม่ลิค่าด้วย่ม่ลิค่ายุ่ตั้ิธุรรม 

สินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินทั่่�ว่ดำมููลค�าดำ้วยมููลค�าย่ติิธริริมูผู้�าน
กำาไริหุ้ริ่อข้าดำทั่่น

เงินลงทั่่นในติริาสาริหุ้น่�	-	กองทั่่นเปิดำทั่หุ้าริไทั่ยธนริ่ฐ - 919 - 919

ห้นี�สินที่วัดม่ลิค่าด้วย่ม่ลิค่ายุ่ตั้ิธุรรม 

ติริาสาริอน่พ่นธ์

ส่ญญาซื�อข้ายเงินติริาติ�างปริะเทั่ศล�วงหุ้น้า - 34 - 34
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

สินทรัพีย่์ที่เป็ิดเผิย่ม่ลิค่ายุ่ตั้ิธุรรม 

อส่งหุ้าริิมูทั่ริ่พย์เพ่�อการิลงทั่่น	 - - 20,783 20,783

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

สินทรัพีย่์ที่เป็ิดเผิย่ม่ลิค่ายุ่ตั้ิธุรรม 

อส่งหุ้าริิมูทั่ริ่พย์เพ่�อการิลงทั่่น	 - - 25,618 25,618

36. เครื�องมือที่างการเงิน

36.1 ตั้ราสารอนุพีันธุ์ 

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

สินทรัพีย่์ตั้ราสารอนุพีันธุ์

สินทั่ริ่พย์ติริาสาริอน่พ่นธ์ทั่่�ไมู�ไดำ้กำาหุ้นดำใหุ้้เป็นเคริ่�องมูือทั่่�ใชุ้
ป้องก่นความูเส่�ยง

ส่ญญาซื�อข้ายเงินติริาติ�างปริะเทั่ศล�วงหุ้น้า - 285 - -

รวมสินทรัพีย่์ตั้ราสารอนุพีันธุ์ - 285 - -

ห้นี�สินตั้ราสารอนุพีันธุ์

หุ้น่�สินติริาสาริอน่พ่นธ์ทั่่�ไมู�ไดำ้กำาหุ้นดำใหุ้้เป็นเคริ่�องมูือทั่่�ใชุ้
ป้องก่นความูเส่�ยง

ส่ญญาซื�อข้ายเงินติริาติ�างปริะเทั่ศล�วงหุ้น้า 2,353 34 1,470 34

รวมห้นี�สินตั้ราสารอนุพีันธุ์ 2,353 34 1,470 34
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ตั้ราสารอนุพีันธุ์ที่ไม่ได้กำาห้นดให้้เป็็นเครื่องมือที่ใช้ป็้องกันความเสี่ย่ง

กล่�มูบริิษั่ทั่ใชุ้ส่ญญาซื�อข้ายเงินติริาติ�างปริะเทั่ศล�วงหุ้น้าเพ่�อบริิหุ้าริความูเส่�ยงในการิทั่ำาธ่ริกริริมูบางส�วน	โดำยเข้้าทั่ำาส่ญญา
ซื�อข้ายเงินติริาติ�างปริะเทั่ศล�วงหุ้น้าในชุ�วงเวลาท่ั่�สอดำคล้องก่บความูเส่�ยงจากอต่ิริาแลกเปล่�ยนเงินติริาติ�างปริะเทั่ศข้องริายการิ
อ้างอิงซึ�งมู่อาย่ส่ญญาโดำยทั่่�วไปติ่�งแติ�	1	เดำือนถืึง	12	เดำือ	น

36.2 วัตั้ถึุป็ระสงค์ แลิะนโย่บาย่การบริห้ารความเสี่ย่งทางการเงิน 

เคริ่�องมูอืทั่างการิเงนิทั่่�สำาค่ญข้องกล่�มูบริษ่ิัทั่	ปริะกอบดำว้ย	เงนิสดำ	และริายการิเทั่ย่บเทั่�าเงนิสดำ	ลกูหุ้น่�การิคา้	เงนิใหุ้กู้้ยมืูริะยะส่�น		
เงินลงท่ั่น	เงินกู้ยืมูริะยะส่�น	และเงินกู้ยืมูริะยะยาว	กล่�มูบริิษั่ทั่มู่ความูเส่�ยงทั่างการิเงินทั่่�เก่�ยวข้้องก่บเคริ่�องมูือทั่างการิเงิน	
ดำ่งกล�าว	และมู่นโยบายการิบริิหุ้าริความูเส่�ยง	ดำ่งน่�

ความเสี่ย่งด้านเครดิตั้

กล่�มูบริษิัท่ั่มูค่วามูเส่�ยงดำา้นเคริดำติิท่ั่�เก่�ยวเนื�องก่บ	ลกูหุ้น่�การิค้า	เงนิใหุ้กู้้ยืมู	เงนิฝ่ากก่บธนาคาริ	และสถืาบน่การิเงนิ	และเคริ่�องมูอื	
ทั่างการิเงินอื�น	ๆ	โดำยจำานวนเงินสูงส่ดำทั่่�กล่�มูบริิษั่ทั่อาจติ้องสูญเส่ยจากการิใหุ้้สินเชุื�อคือมููลค�าติามูบ่ญชุ่	ทั่่�แสดำงอยู�ใน	
งบแสดำงฐานะการิเงนิ	ยกเวน้ติริาสาริอนพ่น่ธซึ์�งไดำเ้ปดิำเผู้ยจำานวนเงนิสงูสด่ำทั่่�กล่�มูบริิษัท่ั่อาจติอ้งสญูเสย่ไวใ้นหุ้ว่ข้อ้ความูเส่�ยง
ดำ้านสภาพคล	�องดำ้านล�าง

ลู กหน้�การัค่้า

กล่�มูบริษ่ิัทั่บริิหุ้าริความูเส่�ยงโดำยใชุน้โยบาย	และข้่�นติอนในการิควบค่มูการิใหุ้้สนิเชุื�ออย�างเหุ้มูาะสมู	จง้ไมู�คาดำว�าจะเกิดำผู้ลข้าดำทั่น่	
ทั่างการิเงินท่ั่�มู่สาริะสำาค่ญ	นอกจากน่�	กล่�มูบริิษั่ทั่มู่การิติิดำติามูยอดำคงค้างข้องลูกหุ้น่�การิค้าอย�างสมูำ�าเสมูอ	และการิจ่ดำส�ง	
สินค้าใหุ้้ก่บลูกค้าริายใหุ้ญ�มู่กจะมู่การิข้อหุ้น่งสือร่ิบริองดำ้านเคริดำิติ	(Letters	of	credit)	หุ้ร่ิอการิปริะก่นสินเชุื�อแบบอื�น	ๆ		
จากธนาคาริ	และสถืาบ่นการิเงินอื�นทั่่�มู่ชุื�อเส่ยง	

กล่�มูบริิษั่ทั่พ่จาริณาการิด้ำอยค�าทั่่กว่นสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน	อ่ติริาการิต่ิ�งสำาริองข้องผู้ลข้าดำทั่่นดำ้านเคริดำิติท่ั่�คาดำว�าจะ
เกิดำข้้�นคำานวณโดำยพ่จาริณาจากอาย่หุ้น่�คงค้างน่บจากว่นทั่่�ถืึงกำาหุ้นดำชุำาริะสำาหุ้ริ่บกล่�มูลูกค้าทั่่�มู่ริูปแบบข้องความูเส่�ยงดำ้าน
เคริดำิติทั่่�คล้ายคลึงก่น	โดำยจ่ดำกล่�มูลูกค้าติามูเข้ติพ่�นทั่่�ทั่างภูมูิศาสติริ์	ปริะเภทั่ข้องผู้ลิติภ่ณฑ์์	ปริะเภทั่ข้องลูกค้า	และอ่นดำ่บ
คว	ามูน�าเชุื�อถืือข้องลูกคา้	ริวมูถืึงการิมูหุ่้น่งสือริ่บริองดำา้นเคริดำิติ	(Letters	of	credit)	และการิคำ�าปริะก่นสนิเชุื�อแบบอื�น	ๆ	ทั่่�งน่�	
หุ้น่งสือริ่บริองดำ้านเคริดำิติ	(Letters	of	credit)	และการิปริะก่นสินเชุื�อแบบอื�น	ๆ	ถืือเป็นส�วนหุ้นึ�งข้องลูกหุ้น่�การิค้า	และนำามูาใชุ้
ในการิคำานวณการิดำ้อยค�าดำ้านเคริดำิติ	การิคำานวณผู้ลข้าดำทั่่นจากการิดำ้อยค�าดำ้านเคริดำิติทั่่�คาดำว�าจะเกิดำข้้�นคำานึงถืึงผู้ลข้อง
ความูน�าจะเป็นถื�วงนำ�าหุ้น่ก	มููลค�าข้องเงินติามูเวลา	และข้้อมููลท่ั่�มู่ความูสมูเหุ้ต่ิสมูผู้ล	และสามูาริถืสน่บสน่นได้ำทั่่�มู่อยู�	ณ	ว่นท่ั่�
ริายงานเก่�ยวก่บเหุ้ติ่การิณ์ในอดำ่ติ	สภาพการิณ์ปัจจุบ่น	และการิคาดำการิณ์สภาวะเศริษัฐกิจในอนาคติ	โดำยทั่่�วไป	กล่�มูบริิษั่ทั่
จะต่ิดำจำาหุ้น�ายลูกหุ้น่�การิค้าออกจากบ่ญชุ่หุ้ากลูกหุ้น่�น่�นค้างชุำาริะเกินกว�าหุ้นึ�งปี	และกล่�มูบริิษ่ัทั่ไมู�ได้ำมู่การิดำำาเนินการิติามู
กฎหุ้มูายก่บลูกหุ้น่�ริายดำ่งกล�าว	

เค่รัื�อ้งม่อ้ทางการัเงิน และเงินฝากธินาค่ารั 

กล่�มูบริิษั่ทั่บริิหุ้าริความูเส่�ยงดำ้านเคริดำิติทั่่�เก่�ยวข้้องก่บยอดำคงเหุ้ลือก่บธนาคาริ	และสถืาบ่นการิเงิน	โดำยจะลงทั่่นก่บคู�ส่ญญา
ทั่่�ไดำ้ริ่บการิอน่มู่ติิแล้วเทั่�าน่�น	และอยู�ในวงเงินสินเชุื�อทั่่�กำาหุ้นดำใหุ้้ก่บคู�ส่ญญาแติ�ละริาย	โดำยวงเงินสินเชุื�อจะถืูกสอบทั่านโดำย	
คณะกริริมูการิข้องกล่�มูบริิษั่ทั่เป็นปริะจำาท่ั่กปี	และอาจมู่การิปริ่บปริ่งในริะหุ้ว�างปีข้้�นอยู�ก่บความูเหุ้็นชุอบข้องคณะกริริมูการิ
บริิหุ้าริข้องกล่�มูบริิษ่ัทั่	การิกำาหุ้นดำวงเงินดำง่กล�าวเป็นการิชุ�วยลดำความูเส่�ยงข้องการิกริะจุกต่ิว	และบริริเทั่าผู้ลข้าดำท่ั่นทั่างการิเงิน	
ทั่่�อาจเกิดำข้้�นจากผู้ิดำน่ดำชุำาริะข้องคู�ส่ญญา
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

กล่�มูบริษ่ิัทั่มูค่วามูเส่�ยงด้ำานเคริดิำติข้องติริาสาริหุ้น่�	และติริาสาริอนพ่น่ธ์ไมู�สูงมูากนก่เนื�องจากคู�สญ่ญาเป็นธนาคาริท่ั่�มูอ่น่ดำบ่
ความูน�าเชุื�อถืือดำ้านเคริดำิติทั่่�อยู�ในริะดำ่บสูงซึ�งปริะเมูินโดำยสถืาบ่นจ่ดำอ่นดำ่บความูน�าเชุื�อถืือดำ้านเคริดำิติริะหุ้ว�างปริะเทั่ศ	

ความเสี่ย่งด้านตั้ลิาด

กล่�มูบริิษั่ทั่มู่ความูเส่�ยงดำ้านติลาดำ	2	ปริะเภทั่	ไดำ้แก�	ความูเส่�ยงจากอ่ติริาแลกเปล่�ยน	และความูเส่�ยงจากอ่ติริาดำอกเบ่�ย		
กล่�มูบริิษั่ทั่ไดำ้เข้้าทั่ำาส่ญญาซื�อข้ายเงินติริาติ�างปริะเทั่ศล�วงหุ้น้า	เพ่�อป้องก่นความูเส่�ยงจากอ่ติริาแลกเปล่�ยนทั่่�เกิดำข้้�นจากการิ	
นำาเข้้า	หุ้ริ่อส�งออกสินค้า

ค่วามเสิ้�ย์งจากอ้ัตรัาแลกเปล้�ย์น

กล่�มูบริิษั่ทั่มู่ความูเส่�ยงจากอ่ติริาแลกเปล่�ยนทั่่�สำาค่ญอ่นเก่�ยวเนื�องจากการิซื�อ	หุ้ร่ิอข้ายสินค้า	และการิกู้ยืมู	หุ้ริ่อใหุ้้กู้ยืมูเงิน
เป็นเงินติริาติ�างปริะเทั่ศ	โดำยกล่�มูบริิษั่ทั่บริิหุ้าริความูเส่�ยงส�วนใหุ้ญ�โดำยการิเข้้าทั่ำาส่ญญาซื�อข้ายเงินติริาติ�างปริะเทั่ศล�วงหุ้น้า		
ซึ�งส่ญญาโดำยส�วนใหุ้ญ�มู่อาย่ไมู�เกินหุ้นึ�งปี

กล่�มูบริิษั่ทั่มู่ยอดำคงเหุ้ลือข้องสินทั่ริ่พย์	และหุ้น่�สินทั่างการิเงินทั่่�เป็นสก่ลเงินติริาติ�างปริะเทั่ศ	ดำ่งน่�

ส่กุลเงิน

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัติราแลกเปล่�ยนถืัวเฉล่�ย

ส่ินที่รัพย์ หน่้ส่ิน ส่ินที่รัพย์ หน่้ส่ิน ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

	(ล้าน)	 	(ล้าน)	 	(ล้าน)	 	(ล้าน)	 	(บาทั่ติ�อหุ้นึ�งหุ้น�วยเงินติริา
ติ�างปริะเทั่ศ)	

ดำอลลาริ์สหุ้ริ่ฐอเมูริิกา 15.27 4.68 14.50 3.96 34.5141

ยูโริ 1.97 - 1.77 - 36.7699

เยน 51.80 78.25 51.80 78.25 0.2604

หุ้ยวนเรินมูินบิ - 3.79 - 3.79 4.9490

ส่กุลเงิน

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัติราแลกเปล่�ยนถืัวเฉล่�ย

ส่ินที่รัพย์ หน่้ส่ิน ส่ินที่รัพย์ หน่้ส่ิน ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

	(ล้าน)	 	(ล้าน)	 	(ล้าน)	 	(ล้าน)	 	(บาทั่ติ�อหุ้นึ�งหุ้น�วยเงินติริา
ติ�างปริะเทั่ศ)	

ดำอลลาริ์สหุ้ริ่ฐอเมูริิกา 13.49 3.10 12.65 2.30 33.3731

ยูโริ - 1.68 - - 37.8418

เยน 80.24 21.17 80.24 21.16 0.2902

หุ้ยวนเรินมูินบิ - 2.05 - 2.05 5.2341
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ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	กล่�มูบริิษั่ทั่มู่ส่ญญาซื�อข้ายเงินติริาติ�างปริะเทั่ศล�วงหุ้น้าคงเหุ้ลือดำ่งน่�

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

ส่กุลเงิน จำานวนที่่�ซัื้อ
อัติราแลกเปล่�ยน 

ติามส่ัญ่ญ่าของจำานวนที่่�ซัื้อ 
วันครบกำาหนดำติามส่ัญ่ญ่า

	(ล้าน)	 	(บาทั่ติ�อหุ้น�วยเงินติริาติ�างปริะเทั่ศ)	

งบการเงินรวม

เหุ้ริียญสหุ้ริ่ฐอเมูริิกา 1.71 34.19	-	37.00 24	มู่นาคมู	2566	-	16	มูิถื่นายน	2566	

เยน 20.00 0.26 30	มู่นาคมู	2566

หุ้ยวนเรินมูินบิ 1.10 5.07 19	มู่นาคมู	2566

งบการเงินเฉพีาะกิจการ

เหุ้ริียญสหุ้ริ่ฐอเมูริิกา 1.08 34.19	-	36.40 24	มู่นาคมู	2566	-	16	มูิถื่นายน	2566	

เยน 20.00 0.26 30	มู่นาคมู	2566

หุ้ยวนเรินมูินบิ 1.10 5.07 19	มูกริาคมู	2566

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

ส่กุลเงิน จำานวนที่่�ขาย
อัติราแลกเปล่�ยน 

ติามส่ัญ่ญ่าของจำานวนที่่�ขาย 
วันครบกำาหนดำติามส่ัญ่ญ่า

(ล้าน) 	(บาทั่ติ�อหุ้น�วยเงินติริาติ�างปริะเทั่ศ)	

งบการิเงินริวมู

เหุ้ริียญสหุ้ริ่ฐอเมูริิกา 1.36 34.19	-	34.65 8	มู่นาคมู	2566	-	28	เมูษัายน	2566

เยน 7.00 0.26 28	ก่มูภาพ่นธ์	2566	-	23	มู่นาคมู	2566

งบการิเงินเฉพาะกิจการิ

เยน 7.00 0.26 28	ก่มูภาพ่นธ์	2566	-	23	มู่นาคมู	2566

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

ส่กุลเงิน จำานวนที่่�ซัื้อ
อัติราแลกเปล่�ยน 

ติามส่ัญ่ญ่าของจำานวนที่่�ซัื้อ 
วันครบกำาหนดำติามส่ัญ่ญ่า

(ล้าน) 	(บาทั่ติ�อหุ้น�วยเงินติริาติ�างปริะเทั่ศ)	

งบการเงินรวม

เยน 20.78 0.2956	-	0.2959 20	มูิถื่นายน	2565

งบการเงินเฉพีาะกิจการ

เยน 20.78 0.2956	-	0.2959 20	มูิถื่นายน	2565
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

ส่กุลเงิน จำานวนที่่�ขาย
อัติราแลกเปล่�ยน 

ติามส่ัญ่ญ่าของจำานวนที่่�ขาย 
วันครบกำาหนดำติามส่ัญ่ญ่า

	(ล้าน)	 	(บาทั่ติ�อหุ้น�วยเงินติริาติ�างปริะเทั่ศ)	

งบการเงินรวม

เหุ้ริียญสหุ้ริ่ฐอเมูริิกา 1.99 33.14	-	33.93 22	มู่นาคมู	2565	-	29	มูิถื่นายน	2565

เยน 4.00 0.2882	-	0.2896 28	ก่มูภาพ่นธ์	2565

งบการเงินเฉพีาะกิจการ

เยน 4.00 0.2882	-	0.2896 28	ก่มูภาพ่นธ์	2565

การัวิเค่รัาะห์ผลกรัะทบขอ้งการัเปล้�ย์นแปลงอ้ัตรัาแลกเปล้�ย์น 

ติาริางติ�อไปน่�แสดำงใหุ้้เหุ้็นถืึงผู้ลกริะทั่บติ�อกำาไริก�อนภาษั่ข้องกล่�มูบริิษั่ทั่จากการิเปล่�ยนแปลงทั่่�อาจเกิดำข้้�นอย�างสมูเหุ้ติ่สมูผู้ล
ข้องอ่ติริาแลกเปล่�ยนสก่ลเงินเหุ้ริียญสหุ้ร่ิฐอเมูริิกา	และสก่ลเงินยูโริ	โดำยกำาหุ้นดำใหุ้้	ต่ิวแปริอื�นทั่่�งหุ้มูดำคงทั่่�	ทั่่�งน่�	ผู้ลกริะทั่บ
ติ�อกำาไริก�อนภาษั่น่�เกิดำจากการิเปล่�ยนแปลงข้องมููลค�าย่ติิธริริมูข้องสินทั่ริ่พย์	และหุ้น่�สินทั่่�เป็นติ่วเงิน	ริวมูถืึงติริาสาริอน่พ่นธ์
ทั่่�เป็นเงินติริาติ�างปริะเทั่ศท่ั่�ไมู�ได้ำกำาหุ้นดำใหุ้้เป็นเคริ่�องมืูอท่ั่�ใชุ้ป้องก่นความูเส่�ยง	ณ	ว่นท่ั่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	ทั่่�งน่�		
กล่�มูบริิษั่ทั่ไมู�มู่ความูเส่�ยงอย�างเป็นสาริะสำาค่ญจากการิเปล่�ยนแปลงข้องสก่ลเงินติริาติ�างปริะเทั่ศสก่ลเงินอื�น

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

การเปล่�ยนแปลงอัติราแลกเปล่�ยน
ผลกระที่บติ่อกำาไรก่อนภัาษั่

2565 2564

เหุ้ริียญสหุ้ริ่ฐอเมูริิกา เพ่�มูข้้�นริ้อยละ	5 18,277 17,331

ลดำลงริ้อยละ	5 	(18,277)	 	(17,331)	

ยูโริ เพ่�มูข้้�นริ้อยละ	5 2,369 	(1,930)	

ลดำลงริ้อยละ	5 	(2,369)	 1,930

ทั่่�งน่�	ข้้อมููลน่�ไมู�ใชุ�การิคาดำการิณ์	หุ้ริ่อพยากริณ์สภาวะติลาดำในอนาคติ	

ค่วามเสิ้�ย์งจากอ้ัตรัาดอ้กเบ้�ย์

กล่�มูบริิษั่ทั่มู่ความูเส่�ยงจากอ่ติริาดำอกเบ่�ยทั่่�สำาค่ญอ่นเก่�ยวเนื�องก่บเงินใหุ้้กู้ยืมูริะยะส่�น	เงินกู้ยืมูริะยะส่�น	และเงินกู้ยืมูริะยะยาว	
สินทั่ริ่พย์	และหุ้น่�สินทั่างการิเงินส�วนใหุ้ญ�มู่อ่ติริาดำอกเบ่�ยทั่่�ปริ่บข้้�นลงติามูอ่ติริาติลาดำ	หุ้ร่ิอมู่อ่ติริาดำอกเบ่�ยคงท่ั่�ซึ�งใกล้เค่ยง
ก่บอ่ติริาติลาดำในปัจจุบ่น	ความูเส่�ยงจากอ่ติริาดำอกเบ่�ยข้องกล่�มูบริิษั่ทั่จ้งอยู�ในริะดำ่บติำ�า

ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	สินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงิน	และหุ้น่�สินทั่างการิเงินทั่่�สำาค่ญสามูาริถืจ่ดำติามูปริะเภทั่	
อ่ติริาดำอกเบ่�ย	และสำาหุ้ริ่บสินทั่ริ่พย์	และหุ้น่�สินทั่างการิเงินทั่่�มู่อ่ติริาดำอกเบ่�ยคงทั่่�สามูาริถืแยกติามูว่นทั่่�คริบกำาหุ้นดำ	หุ้ริ่อว่นทั่่�
มู่การิกำาหุ้นดำอ่ติริาดำอกเบ่�ยใหุ้มู�	(หุ้ากว่นทั่่�มู่การิกำาหุ้นดำอ่ติริาดำอกเบ่�ยใหุ้มู�ถืึงก�อน)	ไดำ้ดำ่งน่�
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	(หุ้น�วย:	ล้านบาทั่)	

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัติราดำอกเบ่้ยคงที่่� อัติราดำอกเบ่้ย 
ปรับขึ้นลงติาม

ราคาติลาดำ

ไม่ม่
อัติรา

ดำอกเบ่้ย รวม

อัติรา
ดำอกเบ่้ย 
ที่่�แที่้จริง

อัติราดำอกเบ่้ยคงที่่� อัติราดำอกเบ่้ย
ปรับขึ้นลงติาม

ราคาติลาดำ

ไม่ม่
อัติรา

ดำอกเบ่้ย รวม

อัติรา
ดำอกเบ่้ย 
ที่่�แที่้จริง

ภัายใน
1 ปี

มากกว่า
1 - 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

คงที่่� 
ภัายใน 1 ปี

มากกว่า 
1 - 5 ปี

(ริ้อยละติ�อปี) (ริ้อยละติ�อปี)

สินทรัพีย่์ทางการเงิน

เงินสดำ	และริายการิเทั่่ยบเทั่�าเงินสดำ - - - 270.96 0.15 271.11 0.15	-	0.35 - - 138.05 0.06 138.11 0.15	-	0.35

สินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินหุ้มู่นเวียนอื�น - - - - 0.92 0.92 - - - - 0.92 0.92 -

ลูกหุ้น่�การิค้า	และลูกหุ้น่�อื�น - - - - 471.46 471.46 - - - - 414.90 414.90 -

ลูกหุ้น่�ริะยะยาวอื�น 5.02 1.09 - - - 6.11 3.00 - - - - - -

เงินใหุ้้กู้ยืมูริะยะส่�นแก�กิจการิทั่่�
เก่�ยวข้้องก่น 11.71 - - - - 11.71 3.40 21.88 - - - 21.88 1.15	-	3.40

เงินฝ่ากธนาคาริทั่่�ติิดำภาริะคำ�าปริะก่น - - - 4.33 - 4.33 0.05 - - 4.33 - 4.33 0.05

16.73 1.09 - 275.29 472.53 765.64 21.88 - 142.38 415.88 580.14

ห้นี�สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมูริะยะส่�นจากธนาคาริ 635.00 - - - - 635.00 MMR 600.00 - - - 600.00 MMR

เจ้าหุ้น่�การิค้า	และเจ้าหุ้น่�อื�น - - - - 425.36 425.36 - - - - 319.71 319.71 -

หุ้น่�สินติามูส่ญญาเชุ�า 4.28 12.22 - - - 16.50 5.50 3.77 6.07 - - 9.84 5.50

เงินกู้ยืมูริะยะยาวจากธนาคาริ 9.29 - - - - 9.29

EURO	
LIBOR		
3	เดำือน - - - - - -

648.57 12.22 - - 425.36 1,086.15 603.77 6.07 - 319.71 929.55
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	(หุ้น�วย:	ล้านบาทั่)	

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัติราดำอกเบ่้ยคงที่่� อัติราดำอกเบ่้ย
ปรับขึ้นลงติาม

ราคาติลาดำ

ไม่ม่
อัติรา

ดำอกเบ่้ย
รวม

อัติรา
ดำอกเบ่้ย
ที่่�แที่้จริง

อัติราดำอกเบ่้ยคงที่่� อัติราดำอกเบ่้ย
ปรับขึ้นลงติาม

ราคาติลาดำ

ไม่ม่
อัติรา

ดำอกเบ่้ย
รวม

อัติรา
ดำอกเบ่้ย
ที่่�แที่้จริง

ภัายใน
1 ปี

มากกว่า
1 - 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

คงที่่�ภัายใน
1 ปี

มากกว่า
1 - 5 ปี

(ริ้อยละติ�อปี) (ริ้อยละติ�อปี)

สินทรัพีย่์ทางการเงิน

เงินสดำ	และริายการิเทั่่ยบเทั่�าเงินสดำ - - - 157.76 0.15 157.91 0.05	-	0.125 - - 83.31 0.06 83.37 0.05	-	0.125

สินทั่ริ่พย์ทั่างการิเงินหุ้มู่นเวียนอื�น - - - - 1.20 1.20 - - - - 0.92 0.92 -

ลูกหุ้น่�การิค้า	และลูกหุ้น่�อื�น - - - - 419.59 419.59 - - - - 383.83 383.83 -

ลูกหุ้น่�ริะยะยาวอื�น 4.41 2.59 - - - 7.00 3.00 - - - - - -

เงินใหุ้้กู้ยืมูริะยะส่�นแก�กิจการิทั่่�เก่�ยวข้้องก่น 16.29 - - - - 16.29 3.40 26.76 - - - 26.76 1.15	-	3.40

เงินใหุ้้กู้ยืมูริะยะส่�นแก�กิจการิทั่่�ไมู�เก่�ยวข้้องก่น 14.63 - - - - 14.63 6.00 14.63 - - - 14.63 6.00

เงินฝ่ากธนาคาริทั่่�ติิดำภาริะคำ�าปริะก่น - - - 4.33 - 4.33 0.05 - - 4.33 - 4.33 0.05

35.33 2.59 - 162.09 420.94 620.95 41.39 - 87.64 384.81 513.84

ห้นี�สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมูริะยะส่�นจากธนาคาริ 485.00 - - - - 485.00 MMR 450.00 - - - 450.00 MMR

เจ้าหุ้น่�การิค้า	และเจ้าหุ้น่�อื�น - - - - 297.24 297.24 - - - - 198.15 198.15 -

หุ้น่�สินติามูส่ญญาเชุ�า 3.47 6.64 4.92 - - 15.03 5.50 3.11 5.51 - - 8.62 5.50

เงินกู้ยืมูริะยะยาวจากธนาคาริ

40.94 9.56 - - - 50.50

EURO	
LIBOR
3	เดำือน - - - - - -

529.41 16.20 4.92 - 297.24 847.77 453.11 5.51 - 198.15 656.77
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การัวิเค่รัาะห์ผลกรัะทบขอ้งการัเปล้�ย์นแปลงอ้ัตรัาดอ้กเบ้�ย์ 

ผู้ลกริะทั่บติ�อกำาไริก�อนภาษัข่้องกล่�มูบริิษ่ัทั่จากการิเปล่�ยนแปลงท่ั่�อาจเกิดำข้้�นอย�างสมูเหุ้ต่ิสมูผู้ลข้องอต่ิริาดำอกเบ่�ยข้องเงินกู้ยืมู	
ริะยะยาวจากธนาคาริทั่่�มู่อ่ติริาดำอกเบ่�ยทั่่�ปริ่บข้้�นลงติามูอ่ติริาติลาดำ	ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	แสดำงไดำ้ดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

การเปล่�ยนแปลงอัติราดำอกเบ่้ย ผลกระที่บติ่อกำาไรก่อนภัาษั่

2565 2564

เงินกู้ยืมูริะยะยาวจากธนาคาริสก่ลเงินยูโริ	 เพ่�มูข้้�นริ้อยละ	1 	(97)	 	(510)	

ลดำลงริ้อยละ	1 97 510

การิวเิคริาะหุ้ผ์ู้ลกริะทั่บข้า้งติน้จด่ำทั่ำาข้้�นโดำยใชุส้มูมูติิฐานว�าจำานวนเงนิกู้ยมืูริะยะยาวจากธนาคาริทั่่�มูอ่่ติริาดำอกเบ่�ยทั่่�ปริบ่ข้้�นลง
ติามูอต่ิริาติลาดำ	และต่ิวแปริอื�นทั่่�งหุ้มูดำคงท่ั่�ติลอดำ	1	ป	ีและย่งถืือเสมืูอนว�าอต่ิริาดำอกเบ่�ยท่ั่�ปร่ิบข้้�นลงติามูอต่ิริาติลาดำข้องเงินกู้ยืมู	
ริะยะยาวจากธนาคาริดำ่งกล�าวไมู�ได้ำมู่อ่ติริาดำอกเบ่�ยท่ั่�กำาหุ้นดำไว้แล้ว	ดำ่งน่�น	การิเปล่�ยนแปลงข้องอ่ติริาดำอกเบ่�ยทั่่�เกิดำข้้�นจ้งมู่
ผู้ลกริะทั่บติ�อดำอกเบ่�ยทั่่�ติอ้งชุำาริะติลอดำ	12	เดำอืนเติม็ู	ทั่่�งน่�	ข้้อมูลูน่�ไมู�ใชุ�การิคาดำการิณ	์หุ้ร่ิอพยากริณส์ภาวะติลาดำในอนาคติ

ความเส่่�ยงดำ้านส่ภัาพคล่อง 

กล่�มูบริิษั่ทั่มู่การิติิดำติามูความูเส่�ยงจากการิข้าดำสภาพคล�องโดำยการิใชุ้เงินเบิกเกินบ่ญชุ่	เงินกู้ยืมูธนาคาริ	และส่ญญาเชุ�า		
กล่�มูบริิษั่ทั่มู่ความูสามูาริถืในการิเข้้าถืึงแหุ้ล�งข้องเงินทั่่นทั่่�หุ้ลากหุ้ลายอย�างเพียงพอ	ความูเส่�ยงดำ่งกล�าวจ้งอยู�ในริะดำ่บติำ�า

ริายละเอย่ดำการิคริบกำาหุ้นดำชุำาริะข้องหุ้น่�สนิทั่างการิเงนิทั่่�ไมู�ใชุ�ติริาสาริอนพ่่นธ	์และเคริ่�องมืูอทั่างการิเงนิทั่่�เปน็ติริาสาริอนพ่่นธ์
ข้องกล่�มูบริษิัท่ั่	ณ	วน่ทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	และ	2564	ซึ�งพจ่าริณาจากกริะแสเงนิสดำติามูสญ่ญาทั่่�ย่งไมู�คดิำลดำเปน็มูลูค�าปจัจบุน่	
สามูาริถืแสดำงไดำ้ดำ่งน่�

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินรวม

2565 2564

ไม่เกิน 
1 ปี

1 - 5 ปี
มากกว่า 

5 ปี
รวม

ไม่เกิน 
1 ปี

1 - 5 ปี
มากกว่า 

5 ปี
รวม

ราย่การที่ไม่ใช่ตั้ราสารอนุพีันธุ์

เงินกู้ยืมูริะยะส่�นจากธนาคาริ 635,326 - - 635,326 485,136 - - 485,136

เจ้าหุ้น่�การิค้า	และเจ้าหุ้น่�อื�น 425,362 - - 425,362 297,235 - - 297,235

หุ้น่�สินติามูส่ญญาเชุ�า 5,122 15,707 - 20,829 4,247 8,216 7,020 19,483

เงินกู้ยืมูริะยะยาวจากธนาคาริ 9,380 - - 9,380 40,937 9,556 - 50,493

ริวมูริายการิทั่่�ไมู�ใชุ�ติริาสาริอน่พ่นธ์ 1,075,190 15,707 - 1,090,897 827,555 17,772 7,020 852,347

ตั้ราสารอนุพีันธุ์

หุ้น่�สินติริาสาริอน่พ่นธ์:		
จ�ายชุำาริะส่ทั่ธิ 2,361 - - 2,361 34 - - 34

ริวมูติริาสาริอน่พ่นธ์ 2,361 - - 2,361 34 - - 34
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

	(หุ้น�วย:	พ่นบาทั่)	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ราย่การที่ไม่ใช่ตั้ราสารอนุพีันธุ์

เงินกู้ยืมูริะยะส่�นจากธนาคาริ 600,325 - 600,325 450,133 - 450,133

เจ้าหุ้น่�การิค้า	และเจ้าหุ้น่�อื�น 319,714 - 319,713 198,153 - 198,153

หุ้น่�สินติามูส่ญญาเชุ�า 4,250 6,520 10,770 3,537 5,873 9,410

ริวมูริายการิทั่่�ไมู�ใชุ�ติริาสาริอน่พ่นธ์ 924,289 6,520 930,808 651,823 5,873 657,696

ตั้ราสารอนุพีันธุ์

หุ้น่�สินติริาสาริอน่พ่นธ์:	
จ�ายชุำาริะส่ทั่ธิ

1,470 - 1,470 34 - 34

ริวมูติริาสาริอน่พ่นธ์ 1,470 - 1,470 34 - 34

36.3 ม่ลิค่ายุ่ตั้ิธุรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื�องจากเคริ่�องมูอืทั่างการิเงนิส�วนใหุ้ญ�ข้องกล่�มูบริิษัท่ั่จด่ำอยู�ในปริะเภทั่ริะยะส่�น	หุ้ริอ่มูอ่ต่ิริาดำอกเบ่�ยใกลเ้ค่ยงก่บอต่ิริาดำอกเบ่�ย	
ในติลาดำ	กล่�มูบริษิัท่ั่จง้ปริะมูาณมูลูค�ายติ่ิธริริมูข้องเคริ่�องมูอืทั่างการิเงนิใกลเ้ค่ยงก่บมูลูค�าติามูบญ่ชุท่ั่่�แสดำงในงบแสดำงฐานะการิเงนิ	
ในริะหุ้ว�างปีปัจจุบ่น	ไมู�มู่การิโอนริายการิริะหุ้ว�างลำาดำ่บชุ่�นข้องมููลค�าย่ติิธริริมู

37. การบริหารจัดำการทีุ่น 

ว่ติถ่ืปริะสงค์ในการิบริิหุ้าริจ่ดำการิทั่่นทั่่�สำาค่ญข้องกล่�มูบริิษั่ทั่คือการิจ่ดำใหุ้้มู่ซึ�งโคริงสริ้างทั่่นทั่่�เหุ้มูาะสมูเพ่�อสน่บสน่น	
การิดำำาเนนิธ่ริกจิข้องกล่�มูบริิษัท่ั่	และเสริิมูสริา้งมููลค�าการิถืือหุ้่น้	โดำย	ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	กล่�มูบริิษัท่ั่มูอ่ต่ิริาส�วนหุ้น่�สนิติ�อทั่น่	
เทั่�าก่บ	0.56:1	(2564:	0.48:1)	และเฉพาะบริิษั่ทั่ฯ	:	0.68:1	(2564:	0.50:1)	

38. เหติุการณ์ภัายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมูื�อว่นทั่่�	15	ก่มูภ	าพน่ธ	์2566	ทั่่�ปริะชุ่มูคณะกริริมูการิข้องบริิษ่ัทั่ฯ	มูมู่ติิอนมู่ติ่ิใหุ้จ้�ายเงนิปนัผู้ลปริะจำาปสีำาหุ้ร่ิบผู้ลการิดำำาเนนิงาน	
ในริอบปี	2565	เพ่�มูเติิมูในอ่ติริาหุ้่้นละ	0.43	บาทั่	เป็นจำานวนเงินทั่่�งสิ�น	203.96	ล้านบาทั่	โดำยมู่กำาหุ้นดำจะจ�ายเงินปันผู้ลใน
เดำือนพฤษัภาคมู	2566	ดำ่งน่�น	เมูื�อริวมูเงินปันผู้ลจ�ายริะหุ้ว�างกาลจำานวนหุ้่้นละ	0.17	บาทั่	ทั่ำาใหุ้้เงินปันผู้ลจ�ายสำาหุ้ริ่บปี	2565	
มู่จำานวนทั่่�งสิ�นหุ้่้นละ	0.60	บาทั่	อย�างไริก็ติามู	การิจ�ายเงินปันผู้ลดำ่งกล�าวต้ิองได้ำร่ิบการิอน่มู่ติิจากท่ั่�ปริะชุ่มูสามู่ญปริะจำาป	ี
ผูู้้ถืือหุ้่้นข้องบริิษั่ทั่ฯ	ซึ�งจะจ่ดำข้้�นในว่นทั่่�	5	เมูษัายน	2566

39. การอนุมัตั้ิงบการเงิน

งบการิเงินน่�ไดำ้ริ่บอน่มู่ติิใหุ้้ออกโดำยคณะกริริมูการิข้องบริิษั่ทั่ฯ	เมูื�อว่นทั่่�	15	ก่มูภาพ่นธ์	2566
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11. ข้้อมููลทั่ั�วไป และข้้อมููลสำาค่ัญอ่�น
รายละเอ่ยดำข้อมูลติ่อไปน่้อ้างอิงไดำ้ในเอกส่ารแนบของรายงานประจำาปีฉบับน่้

ข้อมูลที่ั�วไป และข้อมูลส่ำาคัญ่อื�น หมายเลขเอกส่ารแนบ

ริายละเอ่ยดำกริริมูการิ เอกสาริแนบ	1

ริายละเอ่ยดำผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง เอกสาริแนบ	2

ริายละเอ่ยดำผูู้้ริ่บผู้ิดำชุอบสูงส่ดำในสายงานบ่ญชุ่และการิเงิน เอกสาริแนบ	2

ริายละเอ่ยดำผูู้้ควบค่มูบ่ญชุ่ เอกสาริแนบ	2

ริายละเอ่ยดำเลข้าน่การิบริิษั่ทั่ เอกสาริแนบ	1

บทั่บาทั่	และความูริ่บผู้ิดำชุอบข้องเลข้าน่การิบริิษั่ทั่ เอกสาริแนบ	4	ข้้อ	3.9.8

ริายละเอ่ยดำผูู้้จ่ดำการิสำาน่กติริวจสอบภายใน เอกสาริแนบ	2

ริายละเอ่ยดำน่กลงทั่่นส่มูพ่นธ์ เอกสาริแนบ	2

ทั่ริ่พย์สินทั่่�ใชุ้ในการิปริะกอบธ่ริกิจ เอกสาริแนบ	5

หุ้ล่กการิกำาก่บดำูแลกิจการิทั่่�ดำ่ เอกสาริแนบ	4

จริริยาบริริณธ่ริกิจ เอกสาริแนบ	4

โคริงสริ้างริายไดำ้ติามูกล่�มูผู้ลิติภ่ณฑ์์ ส�วนทั่่�	1.1.2	ภาพริวมูธ่ริกิจ

โคริงสริ้างริายไดำ้ติามูภูมูิภาค ส�วนทั่่�	1.1.2	ภาพริวมูธ่ริกิจ

โคริงสริ้างริายไดำ้ในปริะเทั่ศ	และติ�างปริะเทั่ศ ส�วนทั่่�	1.1.2	ภาพริวมูธ่ริกิจ

ข้อมูลส่ำาคัญ่อื�น 

ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่

ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	บริิษ่ัทั่	ไมู�มู่ข้้อพ่พาทั่ทั่างกฎหุ้มูายทั่่�อาจก�อใหุ้้เกิดำผู้ลเส่ยหุ้ายติ�อสินทั่ริ่พย์ข้องบริิษั่ทั่เกินกว�า	
ริ้อยละ	5	ข้องส�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่้น	และไมู�มู่ข้้อพ่พาทั่ทั่างกฎหุ้มูายอื�นใดำทั่่�อาจก�อใหุ้้เกิดำผู้ลกริะทั่บติ�อการิดำำาเนินธ่ริกิจข้องบริิษ่ัทั่
อย�างมู่น่ยสำาค่ญ

ป็ระวัตั้ิการถึ่กลิงโทษัของกรรมการ แลิะผิ่้บริห้ารระดับส่ง

ในปี	2565	กริริมูการิ	และผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	ไมู�มู่คดำ่ฝ่่าฝ่ืนพริะริาชุบ่ญญ่ติิหุ้ล่กทั่ริ่พย์	และติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์	พ.ศ.	2535

อย�างไริกต็ิามู	ในว่นทั่่�	14	มูน่าคมู	2565	บริษิัท่ั่ฯ	ไดำจ้�ายค�าปริบ่ใหุ้ก่้บสำานก่งานคณะกริริมูการิกำาก่บหุ้ลก่ทั่ร่ิพย์	และติลาดำหุ้ลก่ทั่ริพ่ย์
แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	สำาหุ้ริบ่การิส�งแบบแสดำงริายการิ	56-1	One	Report	ล�าชุ้า	เมูื�อว่นท่ั่�	2	เมูษัายน	2563	สำาหุ้ริบ่ผู้ลการิดำำาเนนิงาน	
ข้องปีงบปริะมูาณ	2562

การใช้เงินระดมทุน

	-	ไมู�มู่
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เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบั

เอกสารแนบั 1: รายละเอ่ยด้กรรมูการ

ดำร. ส่ว่าง ประจักษั์ธุรรม

•	 ปริะธานกริริมูการิ

อายุ่:		 78
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�งเป็็นกรรมการ:	 20	ก่มูภาพ่นธ์	2547
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััท:	 18
 (นับรวมจำานวนป็ีกรณีได้รับการแตั้่งตั้ั�งในวาระนี�) 
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 2.53
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 Ph.D.	CE	University	of	Akron,	Ohio,	U.S.A.	ปี	2517	
•	 MSCE	The	University	of	Akron,	Ohio,	U.S.A.	ปี	2513	
•	 วศบ.	(โยธา)	จุฬาลงกริณ์มูหุ้าวิทั่ยาล่ย	ปี	2509
การอบรมห้ลิักส่ตั้รกรรมการ แลิะการพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 DCP:	Director	Certification	Program	ริ่�น	83/2550	
•	 UFS:	Understanding	the	Fundamental	Financial	Statement	ริ่�น	2/2549
•	 FND:	Finance	for	Non-Finance	Director	ริ่�น	17/2548	
•	 RCP:	Role	of	Chairman	Program	ริ่�น	11/2548
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	ริ่�น	18/2547

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2547 – ป็ัจจุบัน	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ปริะธานกริริมูการิ
2552 – 2557	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ปริะธานกริริมูการิกำาหุ้นดำกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ
2547 – 2551	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิผูู้้จ่ดำการิ
2525 – 2546	 บริษััท อุตั้สาห้กรรมแว่นตั้าไทย่ จำากัด 
 บริษััท ห้อแว่น กรุ๊ป็ จำากัด 
 ห้สน. นำาศิลิป็์ไทย่
	 กริริมูการิ	และผูู้้บริิหุ้าริดำ้านนโยบายการิติลาดำ
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2522 – 2524	 บริษััท สถึาป็นิกห้นึ่งร้อย่สิบ จำากัด
	 วิศวกริ	และกริริมูการิบริิหุ้าริ	
 บริษััท ที่ป็ร้กษัาไทย่กรุ๊ป็ จำากัด
	 วิศวกริโคริงสริ้างอาว่โส

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 มู่
•	 บริิษั่ทั่	เอ็นเอสทั่่	เวนเจอริ์ส	จำาก่ดำ

กริริมูการิ
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 มู่
•	 สมูาคมูส�งเสริิมูวิชุาการิแว�นติาแหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย

กริริมูการิทั่่�ปริ้กษัา
•	 วิศวกริริมูสถืานแหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	และสภาวิศวกริแหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย

สมูาชุิก
•	 หุ้อการิค้าไทั่ย-อิติาเล่ยน	(TICC)	

กริริมูการิ
•	 บริิษั่ทั่	ทั่็อปคอน	จำาก่ดำ

กริริมูการิ
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่
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นายส่ิงห์ ติังที่ัติส่วัส่ดำิ์

•	 กริริมูการิอิสริะ
•	 ปริะธานกริริมูการิติริวจสอบ	

อายุ่:		 80
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�งเป็็นกรรมการ:	 20	ก่มูภาพ่นธ์	2547
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััท:	 18
 (นับรวมจำานวนป็ีกรณีได้รับการแตั้่งตั้ั�งในวาระนี�) 
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 ไมู�มู่
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	 ไมู�มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 บริิหุ้าริธ่ริกิจมูหุ้าบ่ณฑ์ิติ	สาข้าการิเงินการิธนาคาริ	Wharton	School	of	Finance	and	Commerce,	University	of	

Pennsylvania	ปริะเทั่ศสหุ้ริ่ฐอเมูริิกา
•	 เศริษัฐศาสติริบ่ณฑ์ิติ	มูหุ้าวิทั่ยาล่ยธริริมูศาสติริ์
การอบรมห้ลิักส่ตั้รกรรมการ:
•	 FGP:	Financial	Institutions	Governance	Program	ริ่�น	2/2554
•	 MIA:	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	ริ่�น	6/2552
•	 DCP:	Director	Certification	Program	ริ่�น	0/2545
การพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 Executive	Development	Program,	Harvard	Business	School	ปริะเทั่ศสหุ้ริ่ฐอเมูริิกา	
•	 Management	Development	Program,	Wharton	School	of	Finance	and	Commerce	ปริะเทั่ศสหุ้ริ่ฐอเมูริิกา
•	 การิปริะชุ่มูริ�วมูก่บคณะกริริมูการิติริวจสอบข้องบริิษั่ทั่จดำทั่ะเบ่ยน	จ่ดำโดำยสำาน่กงานคณะกริริมูการิกำาก่บหุ้ล่กทั่ริ่พย์	และ

ติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์	(สำาน่กงาน	ก.ล.ติ.),	2564
•	 สมู่มูนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	and	Independent	Director:	Experiences	

from	Fraud	Cases	2563,	จ่ดำโดำย	สำาน่กงานคณะกริริมูการิกำาก่บหุ้ล่กทั่ริ่พย์	และติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์	(กลติ.)	ริ�วมูก่บ
สถืาบ่นส�งเสริิมูกริริมูการิบริิษั่ทั่ไทั่ย	(IOD)	

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2547 – ป็ัจจุบัน	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิอิสริะ
	 ปริะธานกริริมูการิติริวจสอบ
2548 – 2556	 บมจ. ทีดับบลิิวแซีด คอร์ป็อเรชั่น	
	 กริริมูการิอิสริะ
2545 – 2553	 ตั้ลิาดห้ลิักทรัพีย่์แห้่งป็ระเทศไทย่
	 ทั่่�ปริ้กษัาศูนย์พ่ฒนาการิกำาก่บดำูแลกิจการิบริิษั่ทั่จดำทั่ะเบ่ยน
2542 – 2544	 บมจ. ธุนาคารกรุงไทย่	
	 กริริมูการิผูู้้จ่ดำการิใหุ้ญ�	และปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ
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2539 – 2542	 ตั้ลิาดห้ลิักทรัพีย่์แห้่งป็ระเทศไทย่
	 กริริมูการิ	และผูู้้จ่ดำการิ
2534 – 2539 บริษััท สย่ามเซีลิลิ่โลิส จำากัด
	 กริริมูการิผูู้้จ่ดำการิ
2529 – 2539	 สมาคมอุตั้สาห้กรรมเย่ื่อกระดาษั แลิะกระดาษัไทย่
	 กริริมูการิ	และเหุ้ริ่ญญิก	
 บริษััทเงินทุนห้ลิักทรัพีย่์ สินอุตั้สาห้กรรม จำากัด
	 กริริมูการิ
 บมจ. เย่ื่อกระดาษัสย่าม 
	 ริองกริริมูการิผูู้้จ่ดำการิ
2523 – 2529	 บมจ. ป็่นซีีเมนตั้์ไทย่
	 ผูู้้อำานวยการิฝ่่ายการิเงิน	และวางแผู้น
2521 – 2523	 สำานักงานเศรษัฐกิจการคลิัง กระทรวงการคลิัง
	 ผูู้้อำานวยการิกองวางแผู้นการิคล่ง
2511 – 2521	 สำานักงานเศรษัฐกิจการคลิัง กระทรวงการคลิัง
	 เศริษัฐกริโทั่-เศริษัฐกริเอก

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 มู่
•	 บมูจ.	กริ่งเทั่พปริะก่นภ่ย

กริริมูการิ
ปริะธานกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น

•	 บมูจ.	ธนาคาริกริ่งเทั่พ
กริริมูการิ

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 มู่
•	 บจ.	การิแพทั่ย์	ส่ขุ้มูวิทั่	62

กริริมูการิ
•	 บจ.	กาญจนทั่่ติ

กริริมูการิ
 ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่
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นาย ไพรัช เมฆอาภัรณ์  

•	 กริริมูการิอิสริะ
•	 กริริมูการิติริวจสอบ
•	 ปริะธานกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น

อายุ่:		 77
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�งเป็็นกรรมการ:	 20	ก่มูภาพ่นธ์	2547
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััท:	 16
 (นับรวมจำานวนป็ีกรณีได้รับการแตั้่งตั้ั�งในวาระนี�) 
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 ไมู�มู่
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	 ไมู�มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 ปริิญญาโทั่	สาข้าวิศวกริริมูเคริ่�องกล	California	State	University,	Long	Beach,	U.S.A.	
•	 ปริิญญาติริี	สาข้าวิศวกริริมูเคริ่�องกล	จุฬาลงกริณ์มูหุ้าวิทั่ยาล่ย
การอบรมห้ลิักส่ตั้รกรรมการ:
•	 Advanced	ACP:	Advanced	Audit	Committee	Program	ริ่�น	1/2552
•	 ACP:	Audit	Committee	Program	ริ่�น	17/2550
•	 DCP:	Director	Certification	Program	ริ่�น	81/2549
การพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 Advanced	Management	Program:	The	International	Senior	Managers’	Program,	Harvard	University,	Graduated	

School	of	Business	Administration,	U.S.A.	
•	 การิปริะชุ่มูริ�วมูก่บคณะกริริมูการิติริวจสอบข้องบริิษั่ทั่จดำทั่ะเบ่ยน	จ่ดำโดำยสำาน่กงานคณะกริริมูการิกำาก่บหุ้ล่กทั่ริ่พย์	และ

ติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์	(สำาน่กงาน	ก.ล.ติ.)	,	2564
•	 สมู่มูนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	and	Independent	Director:	Experiences	

from	Fraud	Cases	2563,	จ่ดำโดำย	สำาน่กงานคณะกริริมูการิกำาก่บหุ้ล่กทั่ริ่พย์	และติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์	(กลติ.)	ริ�วมูก่บ
สถืาบ่นส�งเสริิมูกริริมูการิบริิษั่ทั่ไทั่ย	(IOD)	

•	 ส่มูมูนา	Independent	Directors’	Forum	1/2562	-	“Tips	and	Tricks	for	Dealing	with	Question	in	AGM”,	สถืาบ่น
ส�งเสริิมูกริริมูการิบริิษั่ทั่ไทั่ย	(IOD)	

•	 ส่มูมูนา	ความูย่�งยืนข้องธ่ริกิจดำิจิทั่่ล:	ริู้ใหุ้้ไว	ใชุ้ใหุ้้เป็น	2562,	บจก.	สำาน่กงาน	อ่วาย
•	 ส่มูมูนา	Directing	in	the	Year	of	the	Rooster:	Hot	Issues	and	Outlook	for	2560,	สถืาบน่ส�งเสริิมูกริริมูการิบริิษัท่ั่ไทั่ย	(IOD)	
•	 ส่มูมูนา	ธ่ริกิจในย่คแหุ้�งความูผู้่นแปริผู้ิดำปกติิ	2560,	บจก.	สำาน่กงาน	อ่วาย
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ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2557 – ป็ัจจุบัน	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิติริวจสอบ
2547 – ป็ัจจุบัน	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิอิสริะ
	 ปริะธานกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น
2550 – ป็ัจจุบัน บริษััท ทีทีดับบลิิว จำากัด (มห้าชน) 
 กริริมูการิอิสริะ
	 ปริะธานกริริมูการิติริวจสอบ
	 กริริมูการิบริิหุ้าริความูเส่�ยง	และบริริษั่ทั่ภิบาล
2550 – 2563 บริษััท ทีทีดับบลิิว จำากัด (มห้าชน) 
	 ปริะธานกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น
	 กริริมูการิบริริษั่ทั่ภิบาล
2550 – 2563 บริษััท ป็ระป็าป็ทุมธุานี จำากัด
 ปริะธานกริริมูการิ
2547 – 2557	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิกำาหุ้นดำกลย่ทั่ธ์ทั่างธ่ริกิจ
2539 – 2546	 บริษััท สย่ามคราฟท์อุตั้สาห้กรรม จำากัด
 บริษััท อุตั้สาห้กรรมกระดาษัคราฟท์ไทย่ จำากัด
 บริษััท กระดาษัสห้ไทย่อุตั้สาห้กรรม จำากัด
	 กริริมูการิผูู้้จ่ดำการิ
2532 – 2539	 บริษััท ผิลิิตั้ภัณฑ์์กระดาษัไทย่ จำากัด
 บมจ. กระดาษัสห้ไทย่
	 กริริมูการิผูู้้จ่ดำการิ

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 มู่
•	 บมูจ.	ทั่่ทั่่ดำ่บบลิว

กริริมูการิอิสริะ
ปริะธานกริริมูการิติริวจสอบ
กริริมูการิบริิหุ้าริความูเส่�ยง	และบริริษั่ทั่ภิบาล

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่
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นายบรรจง จิติติ์แจ้ง

•	 กริริมูการิอิสริะ
•	 ปริะธานกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ
•	 กริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น

อายุ่:		 74
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�งเป็็นกรรมการ:	 8	เมูษัายน	2551
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััท:	 14
 (นับรวมจำานวนป็ีกรณีได้รับการแตั้่งตั้ั�งในวาระนี�) 
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 ไมู�มู่
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	 ไมู�มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 ปริิญญาโทั่	วิศวกริริมูเคริ่�องกล	University	of	Akron,	U.S.A.
•	 ปริิญญาติริี	วิศวกริริมูศาสติริ์เคริ่�องกล	(เก่ยริติินิยมูอ่นดำ่บสอง)	จุฬาลงกริณ์มูหุ้าวิทั่ยาล่ย
การอบรมห้ลิักส่ตั้รกรรมการ:
•	 AACP:	Advanced	Audit	Committee	Program,	2565
•	 DLCP:	Director	Leadership	Certification	Program	ริ่�น	0/2564
•	 BMD:	Boards	that	Make	a	Difference	ริ่�น	7/2561
•	 SBM:	Strategic	Board	Master	Class	ริ่�น	1/2560
•	 BFI:	Boardroom	Success	through	Financing	and	Investment	ริ่�น	1/2560
•	 DCPU:	Director	Certification	Program	Update	ริ่�น	1/2557
•	 ACEP:	Anti-Corruption	for	Executive	Program	ริ่�น	3/2555
•	 EDC:	The	Executive	Director	Course	ริ่�น	1/2555
•	 RCC:	Role	of	the	Compensation	Committee	ริ่�น	7/2551
•	 DCP	Refresher	Course	5/2550
•	 CDC:	Charter	Director	Class	ริ่�น	1/2550
•	 DCP:	Director	Certification	Program	ริ่�น	7/2544	(สมูาชุิกผูู้้ทั่ริงค่ณว่ฒิอาว่โส)	
นอกจากนี� ในป็ี 2565 ย่ังเป็็นวิทย่ากรที่ Thai IOD ในห้ลิักส่ตั้รตั้่อไป็นี�:
1.	 Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	:	Session	7	“Role	of	Audit	Committee	as	Independent	Director”
2.	 Board	Nomination	&	Compensation	Committee	(BNCP)	:	Session	1	“Board	Nomination”
3.	 Board	Reporting	Program	(BRP)	:	Session	1	“Creating	Value	to	Board	Reporting”
4.	 Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)	:	Session	4	“Disclosure	to	the	Board	&	Shareholders”
5.	 Director	Certification	Program	(DCP)	:	Module	1	“Practice	of	Directorship”	&	Module	8	“Board’s	Role	in	

Strategy	–	Part	II”
6.	 Corporate	Governance	Program	for	Insurance	Company	(CIC	1/2565)	
7.	 Role	of	Chairman	Program	(RCP)	:	Session2	“Strengthen	Business	Through	Effective	Board	and	CEO”
8.	 Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	:	Session	4	“Executing	Strategy	Successfully”
	 rategy,	Session	4	“Executing	Strategy	Successfully”
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การพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 Inchcape	Management	Program	at	Euro-Asia	Center,	INSEAD,	Fontainebleau,	France
•	 ใน	ปี	2565	ไดำ้มู่การิพ่ฒนาความูริู้ในการิเป็นกริริมูการิ	ดำ่งน่�
•	 TMA	Thailand	Competitiveness	2565	@	the	Athenee	Hotel,	on	7	July	2565.
•	 Series	of	Thai	IOD	National	Director	conference	2565,	during	July	–	August	2565
•	 IOD	Facilitator	Training	on	5	September	2565
•	 EY	Webinar:	Managing	Through	Current	&	Upcoming	Global	Crises,	on	11	October	2565
Etc.

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2558 – ป็ัจจุบัน	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ปริะธานกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ
2551 – ป็ัจจุบัน	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิอิสริะ
	 กริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ	
	 กริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น
2538 – 2547	 บริษััท มาลิีสามพีราน จำากัด (มห้าชน) 
	 กริริมูการิผูู้้จ่ดำการิใหุ้ญ�	
 สภาอุตั้สาห้กรรมแห้่งป็ระเทศไทย่
	 ริองปริะธานกล่�มูอ่ติสาหุ้กริริมูอาหุ้าริ	
 สมาคมจัดการธุุรกิจแห้่งป็ระเทศไทย่ (TMA) 
	 กริริมูการิอำานวยการิ
2532 – 2537	 บริษััท อินช์เคป็แมน่แฟคเจอริ�ง จำากัด
	 กริริมูการิผูู้้จ่ดำการิ
2524 – 2532	 บริษััท โฟร์โมสตั้์อาห้ารนม (กรุงเทพีฯ ) จำากัด
	 ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายปฏิิบ่ติิการิ

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 มู่
•	 บริิษั่ทั่	ลำ�าสูง	(ปริะเทั่ศไทั่ย)	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	

กริริมูการิอิสริะ
กริริมูการิติริวจสอบ
กริริมูการิกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น
กริริมูการิสริริหุ้า

•	 บริิษั่ทั่	ทั่่พีบ่ไอ	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	
ปริะธานกริริมูการิ
กริริมูการิอิสริะ

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 มู่
•	 สมูาคมูส�งเสริิมูสถืาบ่นกริริมูการิบริิษั่ทั่ไทั่ย	(IOD)	

ทั่่�ปริ้กษัาคณะกริริมูการิ
•	 สมูาคมูส�งเสริิมูผูู้้ลงทั่่นไทั่ย

ทั่่�ปริ้กษัา
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่
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รศ. ดำร. วิชา จิวาลัย

•	 กริริมูการิอิสริะ
•	 กริริมูการิติริวจสอบ	
•	 กริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น

อายุ่:		 78
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�งเป็็นกรรมการ:	 20	ก่มูภาพ่นธ์	2547
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััท: 	 18
 (นับรวมจำานวนป็ีกรณีได้รับการแตั้่งตั้ั�งในวาระนี�) 
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 ไมู�มู่
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	 ไมู�มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 Ph.D.	Geodetic	Science,	the	Ohio	State	University,	U.S.A.
•	 M.S.	Geodetic	Science,	the	Ohio	State	University,	U.S.A.
•	 M.S.	Engineering,	ITC,	The	Netherlands
•	 วศบ.	(โยธา)	จุฬาลงกริณ์มูหุ้าวิทั่ยาล่ย
การอบรมห้ลิักส่ตั้รกรรมการ:
•	 CDC:	Charter	Director	Class	ริ่�น	1/2550
•	 ACP:	Audit	Committee	Program	ริ่�น	11/2549
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	ริ่�น	8/2547
•	 RCP:	Role	of	Chairman	Program	ริ่�น	2543
•	 DCP:	Director	Certification	Program	ริ่�น	14
การพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 การิปริะชุ่มูริ�วมูก่บคณะกริริมูการิติริวจสอบข้องบริิษั่ทั่จดำทั่ะเบ่ยน	จ่ดำโดำยสำาน่กงานคณะกริริมูการิกำาก่บหุ้ล่กทั่ริ่พย์	และ

ติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์	(สำาน่กงาน	ก.ล.ติ.)	,	2564
•	 สมู่มูนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	and	Independent	Director:	Experiences	

from	Fraud	Cases	2563,	จ่ดำโดำย	สำาน่กงานคณะกริริมูการิกำาก่บหุ้ล่กทั่ริ่พย์	และติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์	(กลติ.)	ริ�วมูก่บ
สถืาบ่นส�งเสริิมูกริริมูการิบริิษั่ทั่ไทั่ย	(IOD)	

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2558 – ป็ัจจุบัน	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น
2547 – ป็ัจจุบัน	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิอิสริะ
	 กริริมูการิติริวจสอบ
2555 – ป็ัจจุบัน	 The ASEAN Federation of Land Surveying 
 and Geomatic
	 นายก/นายกกิติติิมูศ่กดำิ�
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2543 – 2548	 สำานักงานพีัฒนาเทคโนโลิย่ีอวกาศ แลิะภ่มิสารสนเทศ 
 (องค์การมห้าชน) 
	 ปริะธานคณะกริริมูการิบริิหุ้าริ
2537 – 2538	 กรรมการคณะอนุกรรมการนโย่บาย่ที่อย่่่อาศัย่แห้่งชาตั้ิ
	 กริริมูการิ
2536 – 2541	 นาย่กสมาคมอาคารชุดไทย่
	 ปริะธาน
2529 Ghajamadha University, Indonesia 
 ภาย่ใตั้้โครงการ The MUCIA - World Bank Project
	 Visiting	Professor
2528 – 2532	 รองผิ่้ว่าราชการกรุงเทพีมห้านคร
2522 – 2528	 จุฬาลิงกรณ์มห้าวิทย่าลิัย่ คณะวิศวกรรมศาสตั้ร์ 
 ภาควิชาวิศวกรรมสำารวจ	
	 ริองศาสติริาจาริย์	และหุ้่วหุ้น้าภาควิชุาวิศวกริริมูสำาริวจ
2509 – 2522	 จุฬาลิงกรณ์มห้าวิทย่าลิัย่ คณะวิศวกรรมศาสตั้ร์
 ภาควิชาวิศวกรรมสำารวจ
	 อาจาริย์ปริะจำาคณะวิศวกริริมูศาสติริ์

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 มู่
•	 บริิษั่ทั่	เอส	ทั่่	พี	แอนดำ์	ไอ	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	

ปริะธานกริริมูการิติริวจสอบ
•	 บริิษั่ทั่	ทั่่	เอ็น	ดำ่	ทั่่	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	

ปริะธานกริริมูการิติริวจสอบ
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 มู่
•	 บริิษั่ทั่	สลิลธาริา	จำาก่ดำ

ปริะธานกริริมูการิ
•	 บริิษั่ทั่	เวิลดำ์ริีสอริ์ทั่	จำาก่ดำ

กริริมูการิ	
•	 การิสำาริวจ	และการิแผู้นทั่่�แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย

นายกสมูาคมู	
•	 วิศวกริริมูสถืานแหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ยในพริะบริมูริาชุูปถื่มูภ์

กริริมูการิวิชุาการิวิศวกริริมูโยธา1
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่
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คุณพอล ไบรอัน ฟััส่ซั่

•	 กริริมูการิทั่่�ไมู�ไดำ้เป็นผูู้้บริิหุ้าริ
•	 กริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ

อายุ่:		 56
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�งเป็็นกรรมการ:	 6	พฤศจิกายน	2562
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััท:	 3
 (นับรวมจำานวนป็ีกรณีได้รับการแตั้่งตั้ั�งในวาระนี�)  
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 ไมู�มู่
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	 ไมู�มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 FCMA	Qualification,	Chartered	Institute	of	Management	Accountants,	United	Kingdom	(2549)	
•	 ACMA	Qualification,	Chartered	Institute	of	Management	Accountants,	United	Kingdom	(2542)	
การอบรมห้ลิักส่ตั้รกรรมการ แลิะการพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 ไมู�มู่

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2562 – ป็ัจจุบัน	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิทั่่�ไมู�ไดำ้เป็นผูู้้บริิหุ้าริ
	 กริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ
2553 – ป็ัจจุบัน	 Specsavers Optical Group
	 Chief	Financial	&	Commercial	Officer
2548 – 2552	 Boots The Chemist
	 Financial	Director
2546 – 2548	 Boots Contract Manufacturing	
	 Managing	Director	
2544 – 2546	 Boots The Chemist
	 Divisional	Finance	Director
2539 – 2544	 Hygena Kitchens
	 Finance	Director

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 มู่
•	 Specsavers	Pty	Limited

Director
•	 Specsavers	Procurement	Asia	Limited

Director

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่

•	 NLRx	Limited
Sharing	the	same	ultimate	holding	company

•	 Lens-Online	Limited
Sharing	the	same	ultimate	holding	company
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คุณเดำวิดำ แอนดำรูว์ ครอส่

•	 กริริมูการิทั่่�ไมู�ไดำ้เป็นผูู้้บริิหุ้าริ
•	 กริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ

อายุ่:		 67
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�งเป็็นกรรมการ:	 2	ธ่นวาคมู	2552
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััท:	 13
 (นับรวมจำานวนป็ีกรณีได้รับการแตั้่งตั้ั�งในวาระนี�) 
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 ไมู�มู่
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	 ไมู�มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 Graduate	of	Australian	Institute	of	Company	Directors	(2551)	
•	 Chartered	Accountant	(since	2522)	
•	 Bachelor	of	Economics	(Adelaide	University	2520)	
การอบรมห้ลิักส่ตั้รกรรมการ แลิะการพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 ไมู�มู่
Australian Institute of Company Directors 
•	 The	Chairman	(2556)	

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2552 – ป็ัจจุบัน	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิ/กริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ
2550  Carl Zeiss Vision-AG
	 Vice	President	Strategic	Business	Development 
2547 – 2550	 SOLA International Inc.
 Carl Zeiss Vision-AG. 
	 Managing	Director	Asia	Pacific
 Optical Distributors and Manufacturers Association  
 of Australia (ODMA) 
	 กริริมูการิทั่่�ไมู�ไดำ้เป็นผูู้้บริิหุ้าริ
2545 – 2547	 SOLA International Inc.
	 Vice	President	Business	Planning	and	Development	
2542 – 2545	 SOLA International Inc.
	 Vice	President	Finance	Global	Operations 
2539 – 2542	 SOLA Australia
	 Commercial	Director 
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2536 – 2539	 SOLA Australia
	 Finance	Director 
2523 – 2536	 Clarks Shoes Australia LTD.
	 Commercial	Director 

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 มู่
•	 Specsavers	Pty	Ltd.,

Director	of	Global	Strategy	(Supply	Chain)	
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 มู่
•	 Royal	Automobile	Association	of	South	Australia	Inc.	

Non-Executive	Director
Member	of	Group	Remuneration	Committee
Member	of	Governance	and	Nominations	Committee

•	 Lion	Distribution	Pte	Limited	(Singapore)	
Director

•	 International	Limited	(Hong	Kong)	
Director

•	 Optic	Century	International	Limited	(Hong	Kong)

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่
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นางพรพรรณ โติ�ะติระกูล

•	 กริริมูการิทั่่�ไมู�ไดำ้เป็นผูู้้บริิหุ้าริ

อายุ่:		 68
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�งเป็็นกรรมการ:	 20	ก่มูภาพ่นธ์	2547
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััท:	 18
 (นับรวมจำานวนป็ีกรณีได้รับการแตั้่งตั้ั�งในวาระนี�) 
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 1.46
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 ปริิญญาโทั่	สาข้าเคมู่วิศวกริริมู,	University	of	Akron,	Ohio,	U.S.A.
•	 ปริิญญาติริี	สาข้าเคมู่วิศวกริริมู	จุฬาลงกริณ์มูหุ้าวิทั่ยาล่ย
การอบรมห้ลิักส่ตั้รกรรมการ แลิะการพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 BRP:	Board	Reporting	Program	2/2553	
•	 DCP:	Director	Certification	Program	ริ่�น	90/2550
•	 RCC:	Role	of	the	Compensation	Committee	ริ่�น	2/2550
•	 FND:	Finance	for	Non-Finance	Director	ริ่�น	28/2549
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	ริ่�น	15/2547

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2555 – ป็ัจจุบัน	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิ
	 ปริะธานกริริมูการิติริวจสอบ
2555 – 2557	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายจ่ดำหุ้าและธ่ริการิ
2547 – 2557	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ริองกริริมูการิผูู้้จ่ดำการิสายบริิหุ้าริ	
2520 – 2547	 บริษััท อุตั้สาห้กรรมแว่นตั้าไทย่ จำากัด
	 ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายติ�างปริะเทั่ศ
2518 – 2522	 สถึาบันเทคโนโลิย่ีพีระจอมเกลิ้า บางมด
	 อาจาริย์พ่เศษั	สาข้าเคมู่วิศวกริริมู	คณะวิศวกริริมูศาสติริ์	

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 มู่
•	 บริิษั่ทั่	นำาศิลป์ไทั่ยอายแวริ์	จำาก่ดำ

กริริมูการิ
•	 บริิษั่ทั่	เอ็น	เอส	ทั่่	เวนเจอริ์ส	จำาก่ดำ

กริริมูการิ
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่

•	 บริิษั่ทั่	เอ็น	เอส	ทั่่	เทั่รินนิ�ง	เซ็นเติอริ์	จำาก่ดำ
กริริมูการิ
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นางส่าววิจิติติ์ ที่วีปรีชาชาติิ

•	 กริริมูการิทั่่�ไมู�ไดำ้เป็นผูู้้บริิหุ้าริ

อายุ่:		 62
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�งเป็็นกรรมการ:	 8	เมูษัายน	2551
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััท:	 14
 (นับรวมจำานวนป็ีกรณีได้รับการแตั้่งตั้ั�งในวาระนี�) 
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 ไมู�มู่
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	 ไมู�มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 ปริิญญาโทั่บริิหุ้าริธ่ริกิจ	สาข้าการิเงินการิธนาคาริ	มูหุ้าวิทั่ยาล่ยริามูคำาแหุ้ง
•	 ปริิญญาติริีบริิหุ้าริธ่ริกิจ	สาข้าบ่ญชุ่	มูหุ้าวิทั่ยาล่ยริามูคำาแหุ้ง
การอบรมห้ลิักส่ตั้รกรรมการ แลิะการพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 ACPG:	Anti-Corruption	Practical	Guide	ริ่�น	7/2556
•	 DCP:	Director	Certification	Program	ริ่�น	138/2553
•	 BRP:	Board	Reporting	Program	ริ่�น	2/2553	
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	ริ่�น	76/2551
•	 EMT:	Effective	Minutes	Taking	ริ่�น	2/2549	
•	 CSP:	Company	Secretary	Program	ริ่�น	6/2547
•	 จุฬาลงกริณ์มูหุ้าวิทั่ยาล่ย:	MMP	ริ่�น	27

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2551 – ป็ัจจุบัน	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิทั่่�ไมู�ไดำ้เป็นผูู้้บริิหุ้าริ
2561  บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายวางแผู้นธ่ริกิจ	และการิเงิน
2548 – 2560	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 เลข้าน่การิบริิษั่ทั่
2536 – 2547	 บริษััท สินไทย่เอสเตั้ท จำากัด
 ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายบ่ญชุ่
2532 – 2536	 บริษััท ไทย่เซี็ลิทรัลิสตั้ีลิ จำากัด
	 ผูู้้ชุ�วยผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายบ่ญชุ่
2530 – 2532	 บริษััท เกีย่รตั้ิไพีศาลิ จำากัด
 สมู่หุ้์บ่ญชุ่
2528 – 2532	 บริษััท ขุมทรัพีย่์ไพีศาลิ จำากัด
 สมู่หุ้์บ่ญชุ่
2527 – 2528	 บริษััท นานาคอนโดมิเนีย่ม จำากัด
	 สมู่หุ้์บ่ญชุ่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่
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นายส่าโรจน์ ประจักษั์ธุรรม

•	 กริริมูการิทั่่�ไมู�ไดำ้เป็นผูู้้บริิหุ้าริ
•	 กริริมูการิกำาหุ้นดำกลย่ทั่ธ์ทั่างธ่ริกิจ

อายุ่:		 75
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�งเป็็นกรรมการ:	 20	ก่มูภาพ่นธ์	2547
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััท:	 18
 (นับรวมจำานวนป็ีกรณีได้รับการแตั้่งตั้ั�งในวาระนี�) 
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 ไมู�มู่
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 Master	of	Industrial	Engineering,	North	Carolina	State	University,	U.S.A.
•	 วศบ.	วิศวกริริมูเคริ่�องกล	จุฬาลงกริณ์มูหุ้าวิทั่ยาล่ย
การอบรมห้ลิักส่ตั้รกรรมการ แลิะการพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 DCP:	Director	Certification	Program	ริ่�น	86/2550
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	ริ่�น	18/2547	
•	 FND:	Finance	for	Non-Finance	Director	ริ่�น	13/2547	

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2562 – ป็ัจจุบัน	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิ
	 กริริมูการิกำาหุ้นดำกลย่ทั่ธ์ทั่างธ่ริกิจ
2555 – 2558	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิ
	 กริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น
2554 – 2558	 บริษััท อุตั้สาห้กรรมแว่นตั้าไทย่ จำากัด
	 ปริะธานกริริมูการิ	
2552 – 2554	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิผูู้้จ่ดำการิ
2547 – 2551	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ริองกริริมูการิผูู้้จ่ดำการิสายปฏิิบ่ติิการิ
2515 – 2546	 บริษััท อุตั้สาห้กรรมแว่นตั้าไทย่ จำากัด
 บริษััท ไทย่โป็ลิีเมอร์เลินส์ จำากัด
	 กริริมูการิ	และผูู้้จ่ดำการิโริงงาน

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 มู่
•	 บริิษั่ทั่	เอ็นเอสทั่่	เวนเจอริ์ส	จำาก่ดำ

กริริมูการิ
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่
*กริริมูการิพ้นจากติำาแหุ้น�งจากการิเส่ยชุ่วิติ	โดำยแจ้งติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์ฯ	เมูื�อว่นทั่่�	9	พฤศจิกายน	2565
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เอกสารแนบ 1

นายธุรณ์ ประจักษั์ธุรรม

•	 กริริมูการิบริิหุ้าริ
•	 กริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ
•	 ปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	(CEO)	

อายุ่:		 55
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�งเป็็นกรรมการ:	 10	พฤศจิกายน	2553
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััท:	 12
 (นับรวมจำานวนป็ีกรณีได้รับการแตั้่งตั้ั�งในวาระนี�) 
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 5.51%
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 M.Sc.	Industrial	and	Systems	Engineering,	Ohio	University,	U.S.A.
•	 วศบ.	วิศวกริริมูเคมู่	มูหุ้าวิทั่ยาล่ยเทั่คโนโลย่พริะจอมูเกล้าธนบ่ริี
การอบรมห้ลิักส่ตั้รกรรมการ แลิะการพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 BMT:	Board	Matters	and	Trends	ริ่�น	8/2562
•	 SBM:	Strategic	Board	Master	Class	ริ่�น	2/2560
•	 SFE:	Successful	Formulation	and	Execution	of	Strategy	ริ่�น	15/2555
•	 DCP:	Director	Certification	Program	ริ่�น	149/2554
Kellogg School of Management, Northwestern University:
•	 Executive	Development	Program	Session	87/2557

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2562 – ป็ัจจุบัน	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ
2553 – ป็ัจจุบัน	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิบริิหุ้าริ
	 กริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ
2558 – 2561	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
 กริริมูการิผูู้้จ่ดำการิ	
2555 – 2557	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ริองกริริมูการิผูู้้จ่ดำการิสายปฎิบ่ติิการิ
2547 – 2555	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายโริงงาน
2544 – 2546	 บริษััท ไทย่โป็ลิีเมอร์เลินส์ จำากัด
	 ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายผู้ลิติและผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายปริะก่นค่ณภาพ	
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2538 – 2544	 บริษััท ไทย่โป็ลิีเมอร์เลินส์ จำากัด
 ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายวางแผู้น	และปริะก่นค่ณภาพ
2537 – 2538	 บริษััท อุตั้สาห้กรรมแว่นตั้าไทย่ จำากัด
	 ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายแผู้นกผู้ลิติแมู�แบบแก้ว

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 มู่
•	 บริิษั่ทั่	อ่ติสาหุ้กริริมูแว�นติาไทั่ย	จำาก่ดำ

ปริะธานกริริมูการิ,	กริริมูการิ,	และกริริมูการิผูู้้จ่ดำการิ
•	 บริิษั่ทั่	ทั่่โอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซ่

ปริะธานกริริมูการิ
•	 บริิษั่ทั่	ทั่่โอจี	ย่โริป	เอสพีซ่โอโอ

ปริะธานกริริมูการิ
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่
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เอกสารแนบ 1

นางอมลรัติน์ ประจักษั์ธุรรม

•	 กริริมูการิบริิหุ้าริ
•	 ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	สายงานบริิหุ้าริ	(CAO)	

อายุ่:		 55
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�งเป็็นกรรมการ:	 7	ธ่นวาคมู	2560
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่งกรรมการบริษััท:	 5
 (นับรวมจำานวนป็ีกรณีได้รับการแตั้่งตั้ั�งในวาระนี�) 
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 1.86%
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 Bachelor	Degree	of	Civil	Distribution	and	Marketing,	Faculty	of	Commerce,	Waseda	University,	Tokyo,	Japan
ห้ลิักส่ตั้รอบรมโดย่ สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย่ (IOD) 
•	 CSP:	Company	Secretary	Program,	Class	126/2565
•	 CRP:	Company	Reporting	Program,	Class	32/2565
•	 DCP:	Director	Certification	Program,	Class	256/2561
การอบรมพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 โคริงการิพ่ฒนาวิชุาชุ่พน่กลงทั่่นส่มูพ่นธ์	โดำยสมูาคมูบริิษั่ทั่จดำทั่ะเบ่ยนไทั่ย	2565
•	 การิอบริมูติริวจสอบความูพริ้อมูใหุ้้มู่�นใจก�อน	PDPA	มู่ผู้ลบ่งค่บใชุ้	จ่ดำโดำย	สำาน่กงานคณะกริริมูการิกำาก่บหุ้ล่กทั่ร่ิพย์	

และติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์	2564
•	 TDPG	2.0	ภาคปฏิบิติ่ิข้องการิค่มู้คริองข้อ้มูลูส�วนบค่คล	ศนูยว์จิย่กฏิหุ้มูาย	และการิพ่ฒนา	จฬุาลงกริณม์ูหุ้าวทิั่ยาลย่	2563

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2562 – ป็ัจจุบัน	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	สายงานบริิหุ้าริ	(CAO)	
2561 – ป็ัจจุบัน	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 กริริมูการิบริิหุ้าริ
2558 – 2561	 บมจ. ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
 ผูู้้จ่ดำการิฝ่่าย	Logistics	and	Supply	Chain
2551 – 2557	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายข้าย	และการิติลาดำ
2547 – 2550	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายโริงงาน
2545 – 2546	 บริษััท ไทย่โป็ลิีเมอร์เลินส์ จำากัด
	 ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายจ่ดำซื�อ	และคล่งสินค้า
2537 – 2545	 บริษััท ไทย่โป็ลิีเมอร์เลินส์ จำากัด
 ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายส�งออก
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2534 – 2537	 Bangkok Float Glass Co., Ltd.
	 หุ้่วหุ้น้าแผู้นกส�งออก
2534  Asahi Glass Co., Ltd., Japan
	 Trainee

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 มู่
•	 บริิษั่ทั่	อ่ติสาหุ้กริริมูแว�นติาไทั่ย	จำาก่ดำ

กริริมูการิ
•	 บริิษั่ทั่	ทั่่โอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซ่

กริริมูการิ
•	 บริิษั่ทั่	ทั่่โอจี	ย่โริป	เอสพีซ่โอโอ

กริริมูการิ
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ : ไมู�มู่
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่
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เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบั 2: รายละเอ่ยด้ผูู้้บัริหาร

นายชัยวัฒน์ จิติติิคุณ

•	 ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	สายงานปฏิิบ่ติิการิ	(COO)	

อายุ่:		 49
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�ง:	 1	ติ่ลาคมู	2561
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่ง: 4	
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 ไมู�มู่
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	 ไมู�มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 วิศวกริริมูศาสติริ์มูหุ้าบ่ณฑ์ิติ	(เคมู่)	จุฬาลงกริณ์มูหุ้าวิทั่ยาล่ย
•	 วิทั่ยาศาสติริ์บ่ณฑ์ิติ	(เคมู่)	มูหุ้าวิทั่ยาล่ยมูหุ้ิดำล
การอบรมห้ลิักส่ตั้รกรรมการ แลิะการพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 ไมู�มู่

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2561 – ป็ัจจุบัน	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	สายงานปฏิิบ่ติิการิ
2558 – 2561	 บจ.โฮย่าเลินซี์ไทย่แลินด์
	 กริริมูการิ	
	 Executive	Officer,	Global	Technology	Center	
 บจ. โฮย่าเลินซี์เวีย่ตั้นาม
	 กริริมูการิ
2554 – 2558	 บจ.โฮย่าเลินซี์ไทย่แลินด์
	 Executive	Officer	
 บจ. โฮย่าเลินซี์เวีย่ตั้นาม
	 กริริมูการิบริิษั่ทั่
2550 – 2554	 บจ.โฮย่าเลินซี์ไทย่แลินด์
	 ผูู้้จ่ดำการิโริงงาน	RX	
2544 – 2550	 บจ.โฮย่าเลินซี์ไทย่แลินด์
	 ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายผู้ลิติ
2539 – 2544	 บจ.โฮย่าเลินซี์ไทย่แลินด์
	 หุ้่วหุ้น้าวิศกริการิผู้ลิติ

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่
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นางส่าวจิรสุ่ดำา ส่ำาเภัาที่อง

•	 ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	สายงานบ่ญชุ่และการิเงิน	(CFO)	

อายุ่:		 51
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�งเป็็น:	 1	ธ่นวาคมู	2561
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่ง:	 4
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 ไมู�มู่
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	 ไมู�มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 ปริิญญาโทั่	สาข้าการิจ่ดำการิ	คณะบริิหุ้าริธ่ริกิจ	มูหุ้าวิทั่ยาล่ยริามูคำาแหุ้ง
•	 ปริิญญาติริี	สาข้าการิบ่ญชุ่ติ้นทั่่น	คณะพาณิชุยศาสติริ์	และการิบ่ญชุ่	จุฬาลงกริณ์มูหุ้าวิทั่ยาล่ย
การอบรมห้ลิักส่ตั้รกรรมการ แลิะการพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 TLCA	CFO	Professional	Development	program	(TLCA	CFO	CPD)

หุ้่วข้้อ	
1.	ยกริะดำ่บค่ณภาพริายงานทั่างการิเงินข้องบริิษั่ทั่จดำทั่ะเบ่ยนไทั่ย	(1/2565)
2.	Economic	Update	for	CFO	(2/2565)
3.	Introduction	to	Sustainable	Finance	(7/2565)

•	 การิวิเคริาะหุ้์ทั่างการิเงินเพ่�อการิติ่ดำสินใจในการิบริิหุ้าริ,	NYC	Management	Co.,	Ltd.,	2564
•	 หุ้ล่กสูติริ	“CFO	2565”,	NYC	Management	Co.,	Ltd.,	2564
•	 โคริงการิอบริมูก้าวสู�ความูเป็นมูืออาชุ่พทั่างการิเงิน	Modern	CFO,	บริิษั่ทั่	ฝ่ึกอบริมู	และส่มูมูนาธริริมูนิติิ	จำาก่ดำ,	2563
•	 การิวิเคริาะหุ้์ข้้อมููลทั่างการิเงิน	เพ่�อการิติ่ดำสินใจข้องผูู้้บริิหุ้าริ,	NYC	Management	Co.,	Ltd.,	2562
•	 DCP:	Director	Certification	Program	ริ่�น	208/2558	
•	 CSP:	Company	Secretary	Program	ริ่�นทั่่�	66/2558

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2562 – ป็ัจจุบัน	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	สายงานบ่ญชุ่และการิเงิน
2558 – 2561	 บมจ. สห้อุตั้สาห้กรรมนำ�ามันป็าลิ์ม
	 กริริมูการิบริิหุ้าริ
	 ผูู้้ชุ�วยกริริมูการิผูู้้จ่ดำการิดำ้านบ่ญชุ่และการิเงิน
2554 – 2561	 บมจ. ลิำ่าส่ง (ป็ระเทศไทย่) 
 ผูู้้อำานวยการิฝ่่ายบ่ญชุ่และการิเงิน
	 ผูู้้จ่ดำการิอาว่โสฝ่่ายบ่ญชุ่และการิเงิน
	 เลข้าน่การิบริิษั่ทั่
	 เลข้าน่การิคณะกริริมูการิติริวจสอบ
	 สมูาชุิกข้องคณะเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริความูเส่�ยง
2551 – 2553	 บมจ. โคห้์เลิอร์ (ป็ระเทศไทย่) 
	 Cost	Accounting	Manager



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2565 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 175

เอกสารแนบ 2

2548 – 2551	 บจก. อเมริกัน สแตั้นดาร์ด บีแอนด์เค (ป็ระเทศไทย่) 
	 Commercial	Finance	Analysis	Manager
	 Senior	Cost	Analysis	Manager
2537 – 2546	 บจก. เนสท์เลิ่ (ไทย่) 
	 Industrial	Accounting	Manager
	 Global	IS	Manager
	 Industrial	Accounting	Assistant	Manager
	 Industrial	Accounting	Supervisor	

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่
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นายลินเซั่ จอน เวน บราวน์

•	 ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	สายงานพาณิชุย์	(CCO)	

อายุ่:		 55
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�ง:	 12	พฤศจิกายน	2561
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่ง: 	 4
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 ไมู�มู่
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	 ไมู�มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 Optometry,	Optometrist	and	Contact	Lens	Practitioner,	University	of	the	Witwatersrand,	Johannesburg,	

South	Africa
•	 Bachelor	of	Science,	majoring	in	Biochemistry,	Zoology	and	Botany,	University	of	Port	Elizabeth,	South	Africa
การอบรมห้ลิักส่ตั้รกรรมการ แลิะการพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 ไมู�มู่

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2561 – ป็ัจจุบัน	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริสายงานพาณิชุย์	(CCO)	
2558 – 2561	 โฮย่า วิชั่น แคร์ ยุ่โรป็
	 Sales	Director	for	EMEA
	 General	Manager	European	and	Global	Key	Accounts	
2548 – 2557	 ทรานซีิชั่น ออพีตั้ิคอลิ
 Managing	Director/General	Manager	EMEA
	 Director	Commercial	Sales	EMEA
	 Business	Director	UK,	Ireland	&	Nordics
2543 – 2548	 KFML Pty Ltd.
	 Board	Member
2536 – 2543	 Private Optometric Practice

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 มู่
•	 LJWB	Consultants	Limited

Owner
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่
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นางส่าวนุชจรินที่ร์ บุญ่เส่ริมสุ่ข

•	 ผูู้้จ่ดำการิสำาน่กติริวจสอบภายใน

อายุ่:		 45
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�ง:	 6	พฤษัภาคมู	2563
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่ง: 2
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 0.002%
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	 ไมู�มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 ปริิญญาติริีบริิหุ้าริธ่ริกิจ	สาข้าบ่ญชุ่	มูหุ้าวิทั่ยาล่ยริามูคำาแหุ้ง
การอบรมห้ลิักส่ตั้ร แลิะการพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 ACPG:	Anti-Corruption	Practical	Guide	ริ่�น	53/2563
•	 EMT:	Effective	Minutes	Taking	ริ่�น	48/2563
•	 BRP:	Board	Reporting	Program	ริ่�น	33/2563
•	 CSP:	Company	Secretary	Program	ริ่�น	110/2563
•	 CRC:	Corruption	Risk	and	Control	Workshop	ริ่�น	6/2563
•	 CPIAT:	Certified	Professional	Internal	Audit	of	Thailand	Class	52

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2563 – ป็ัจจุบัน	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ผูู้้จ่ดำการิสำาน่กติริวจสอบภายใน
	 เลข้าน่การิคณะกริริมูการิติริวจสอบ
2547 – 2563	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ผูู้้ชุำานาญการิ1	ติริวจสอบภายใน
2542 – 2547	 บจก.นิตั้ย่า แลิะเพี่่อน
	 ผูู้้ชุ�วยผูู้้สอบบ่ญชุ่	

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่
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นางส่าวจินตินา ภัาค่กิจ

•	 ผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายบ่ญชุ่

อายุ่:		 48
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�ง:	 4	มูกริาคมู	2565
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่ง:	 -
สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 ไมู�มู่
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	 ไมู�มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 ปริิญญาโทั่	สาข้าการิบ่ญชุ่	มูหุ้าวิทั่ยาล่ยธ่ริกิจบ่ณฑ์ิติย์
•	 ปริิญญาติริี	สาข้าการิบ่ญชุ่	มูหุ้าวิทั่ยาล่ยศริีปทั่่มู
การอบรมห้ลิักส่ตั้ร แลิะการพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 ผูู้้สอบบ่ญชุ่ภาษั่อากริ	(TA001178)	

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2565 – ป็ัจจุบัน	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ติำาแหุ้น�งผูู้้จ่ดำการิฝ่่ายบ่ญชุ่
2556 – 2564	 บมจ.เพีาเวอร์ โซีลิ่ชั่น เทคโนโลิย่ี
	 ติำาแหุ้น�งผูู้้อำานวยการิบ่ญชุ่
2545 – 2556	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 ติำาแหุ้น�งผูู้้จ่ดำการิส�วนบ่ญชุ่ริายงาน	และงบปริะมูาณ

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่
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นางส่าวจิราวรรณ นามนารถื

•	 น่กลงทั่่นส่มูพ่นธ์

อายุ่:		 36
วันที่ได้รับการแตั้่งตั้ั�ง:	 1	สิงหุ้าคมู	2559
จำานวนป็ีที่ดำารงตั้ำาแห้น่ง: 5
 สัดส่วนการถึือหุ้้นบริษััท (%) ณ วันที่ 18 มกราคม 2566:	 ไมู�มู่
ความสัมพีันธุ์ทางครอบครัวระห้ว่างกรรมการ แลิะผิ่้บริห้าร:	 ไมู�มู่

คุณวุฒิทางการศึกษัา:
•	 ปริิญญาโทั่บริิหุ้าริธ่ริกิจ	สาข้าการิติลาดำ	มูหุ้าวิทั่ยาล่ยริามูคำาแหุ้ง
•	 ปริิญญาติริีวิทั่ยาศาสติริ์บ่ณฑ์ิติ	สาข้าว่สดำ่ศาสติริ์	มูหุ้าวิทั่ยาล่ยศริีนคริินทั่ริวิโริฒ
การอบรมห้ลิักส่ตั้ร แลิะการพีัฒนาด้านการจัดการ:
•	 โคริงการิพ่ฒนาศ่กยภาพดำ้าน	Digital	Content	เพ่�อยกริะดำ่บงานน่กลงทั่่นส่มูพ่นธ์	(“IR”)	ปี	2565
•	 หุ้ล่กสูติริพ่เศษัสำาหุ้ริ่บผูู้้บริิหุ้าริบริิษ่ัทั่จดำทั่ะเบ่ยน	“SET	x	IAA:	เทั่คนิคการิเพ่�มูมููลค�าใหุ้้บริิษ่ัทั่จดำทั่ะเบ่ยน	จากมู่มูมูอง	

น่กวิเคริาะหุ้์หุ้ล่กทั่ริ่พย์”	ปี	2565
•	 Workshop	คอริ์สอบริมู	Digital	Content	Marketing	สำาหุ้ริ่บ	IR	โดำยทั่่มู	Content	ลงทั่่นแมูน	ปี	2565
•	 โคริงการิพ่ฒนาวิชุาชุ่พน่กลงทั่่นส่มูพ่นธ์	โดำยสมูาคมูบริิษั่ทั่จดำทั่ะเบ่ยนไทั่ย	ปี	2564
•	 หุ้ล่กสูติริ	“แนวโน้มู	ทั่ิศทั่างการิทั่ำา	M&A	ปริะเดำ็นสำาค่ญทั่่�ติ้องพ่จาริณา	และกลย่ทั่ธ์การิทั่ำา	M&A	ใหุ้้ปริะสบความูสำาเริ็จ”	

ปี	2564

ป็ระวัตั้ิการทำางาน:
2559 – ป็ัจจุบัน	 บมจ.ไทย่ออพีตั้ิคอลิ กรุ๊ป็
	 น่กลงทั่่นส่มูพ่นธ์
2555 – 2559	 บมจ.ย่่บิลิลิี่ เอ็นเตั้อร์ไพีรส์
	 เจ้าหุ้น้าฝ่่ายลูกค้าส่มูพ่นธ์
2553 – 2555	 บจ.ภตั้า อัญ่มณีโคลินนิ�ง
	 เจ้าหุ้น้าทั่่�ฝ่่ายผู้ลิติ

ตั้ำาแห้น่งในบริษััทย่่อย่ แลิะบริษััทร่วม:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่เกี่ย่วโย่งกับธุุรกิจบริษััท:	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ตั้ำาแห้น่งในบริษััทที่ไม่ใช่บริษััทจดทะเบีย่นอื่น ๆ :	 ไมู�มู่
ข้อพี่พีาททางกฎห้มาย่ในระย่ะเวลิา 10 ป็ี ที่ผิ่านมา:	 ไมู�มู่
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เอกสารแนบั 3: รายละเอ่ยด้เก่�ยวกับักรรมูการข้องบัริษััทั่ย่อย บัริษััทั่ร่วมู และบัริษััทั่ทั่่�เก่�ยวข้้อง

ลำาดับท่ี ชื่อ

บริษัท  
ไทยออพติคอล 

กรุ๊ป จำากัด 
(มหาชน) 

บริษัท  
อุตสาหกรรม
แว่นตาไทย 

จำากัด

บริษัท 
ทีโอจี ยูเอสเอ  

ไอเอ็นซี

บริษัท 
ทีโอจี ยุโรป  
เอสพีซีโอโอ

บริษัท 
เอ็มวิช่ัน  

ออพติคอล  
พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท 
สเปคเซฟเวอร์ 
 เอเชีย แปซิฟิค 
โฮลด้ิง จำากัด

1. ดำริ.สว�าง	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 – – – – –

2. นายสิงหุ้์	ติ่งทั่่ติสว่สดำิ� – – – – –

3. นายบริริจง	จิติติ์แจ้ง – – – – –

4. นายไพริ่ชุ	เมูฆอาภริณ์ – – – – –

5. ริศ.ดำริ.วิชุา	จิวาล่ย – – – – –

6. นายเดำวิดำ	แอนดำริูว์	คริอส – – – – –

7. นายพอล	ไบริอ่น	ฟััสซ่ – – – –

8. นางพริพริริณ	โติ�ะติริะกูล – – – – –

9. นางสาววิจิติติ์	ทั่วีปริีชุาชุาติิ – – – – –

10. นายสาโริจน์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 – – – –

11. นายธริณ์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 	 	 	 – –

12. นางอมูลริ่ติน์	ปริะจ่กษั์ธริริมู	 – –

13. นายชุ่ยว่ฒน์	จิติติิค่ณ – – – – –

14. นางสาวจิริส่ดำา	สำาเภาทั่อง – – – – –

15. นายลินเซ�	บริาวน์ – – – –

ห้มาย่เห้ตัุ้:  ป็ระธุานกรรมการ  กรรมการอิสระ  กรรมการที่ไม่ได้เป็็นผิ่้บริห้าร  กรรมการบริห้าร

   ผิ่้บริห้าร  ป็ระธุานเจ้าห้น้าที่บริห้าร/กรรมการผิ่้จัดการ – ไม่มีตั้ำาแห้น่ง

เอกสารแนบั 3
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เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบั 4: หลักการกำากับัดู้แลกิจการ และจรรยาบัรรณธุรกิจข้อง ทั่่โอจี 

บริษััที่ ไที่ยออพติิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) 

หลักการกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ่

เริาบริิหุ้าริจ่ดำการิใหุ้้มู่ความูสมูดำ่ลทั่่�เหุ้มูาะสมูริะหุ้ว�างปริะสิทั่ธิภาพ	และความูสอดำคล้อง	เพ่�อติอบสนองหุ้�วงโซ�อ่ปทั่านริะหุ้ว�าง
ปริะเทั่ศทั่่�ซบ่ซอ้น	ความูคาดำหุ้ว่งทั่างสง่คมูโลก	จริริยาบริริณการิดำำาเนนิธร่ิกจิ	การิจ่ดำการิสิ�งแวดำลอ้มูอย�างมูค่วามูริบ่ผู้ดิำชุอบ	
ติลอดำจนการิดำำาเนินธ่ริกิจทั่่�มู่การิแข้�งข้่นในแติ�ละภูมูิภาค	การิกำาก่บดำูแลกิจการิท่ั่�ดำ่ข้องบริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้นำาหุ้ล่กปฏิิบ่ติิ	8	ปริะการิ	
อ้างอิง	หุ้ล่กการิกำาก่บดำูแลกิจการิท่ั่�ดำ่สำาหุ้ริ่บบริิษ่ัทั่จดำทั่ะเบ่ยนปริะจำาปี	2560	ติามูหุ้ล่กปฏิิบ่ติิข้องสำาน่กงานคณะกริริมูการิ	
กำาก่บหุ้ล่กทั่ริ่พย์	และติลาดำหุ้ล่กทั่ร่ิพย์	(กลติ.)	เพ่�อใหุ้้เกิดำการิปริ่บปริ่งอย�างติ�อเนื�อง	เริาย่งติิดำติามูความูคาดำหุ้ว่ง	และ	
แนวโนมู้อย�างสมูำ�าเสมูอผู้�านทั่าง	ริายงานการิกำาก่บดำแูลกจิการิ	จากสมูาคมูส�งเสริิมูสถืาบน่กริริมูการิบริิษัท่ั่ไทั่ย	(IOD)	ต่ิวชุ่�วด่ำ
แนวคดิำเก่�ยวก่บการิพฒ่นาข้ององคก์ริอย�างย่�งยนื	(ESG)	จากติลาดำหุ้ล่กทั่ร่ิพยแ์หุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	(SET)	และติดิำติามูข้�าวสาริการิ	
ดำำาเนินธร่ิกิจอย�างมูจ่ริิยธริริมูข้องแนวปฏิิบติ่ิข้ององค์การิเพ่�อความูริ�วมูมืูอ	และการิพฒ่นาทั่างเศริษัฐกิจ	(OECD	Guidelines	
for	Multinational	Enterprises)	

ห้ลิักป็ฏิิบัตั้ิ 8 ป็ระการ ของห้ลิักการกำากับด่แลิกิจการที่ดีสำาห้รับบริษััทจดทะเบีย่นป็ระจำาป็ี 2560

ห้ลิักป็ฏิิบัตั้ิ 1 ตั้ระห้นักถึึงบทบาท แลิะความรับผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผิ่้นำาองค์กร 
   ที่สร้างคุณค่าให้้แก่กิจการอย่่างย่ั่งย่ืน
ห้ลิักป็ฏิิบัตั้ิ 2 กำาห้นดวัตั้ถึุป็ระสงค์ แลิะเป็้าห้มาย่ห้ลิักของกิจการที่เป็็นไป็เพี่่อความย่ั่งย่ืน
ห้ลิักป็ฏิิบัตั้ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีป็ระสิทธุิผิลิ
ห้ลิักป็ฏิิบัตั้ิ 4 สรรห้า แลิะพีัฒนาผิ่้บริห้ารระดับส่ง แลิะการบริห้ารบุคลิากร
ห้ลิักป็ฏิิบัตั้ิ 5 ส่งเสริมนวัตั้กรรม แลิะการป็ระกอบธุุรกิจอย่่างมีความรับผิิดชอบ
ห้ลิักป็ฏิิบัตั้ิ 6 ด่แลิให้้มีระบบการบริห้ารความเสี่ย่ง แลิะการควบคุมภาย่ในที่เห้มาะสม
ห้ลิักป็ฏิิบัตั้ิ 7 รักษัาความน่าเชื่อถึือทางการเงิน แลิะการเป็ิดเผิย่ข้อม่ลิ
ห้ลิักป็ฏิิบัตั้ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม แลิะการสื่อสารกับผิ่้ถึือหุ้้น

สามารถึด่ราย่ลิะเอีย่ดเพี่�มเตั้ิมเก่ีย่วกับห้ลัิกเกณฑ์์การกำากับด่แลิกิจการท่ีดีสำาห้รับบริษััทจดทะเบีย่นป็ี 2560 ได้ท่ีลิิงค์นี�: 
https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/CGcode2560_th.pdf

หุ้ลก่การิกำาก่บดูำแลกิจการิท่ั่�ดำข่้องบริษ่ิัทั่ฯ	ไดำร้ิบ่การินำาไปใชุ้โดำยคณะกริริมูการิบริษ่ิัทั่	('คณะกริริมูการิ')	ข้องบริิษ่ัทั่	ไทั่ยออพติิคอล	กริ่�ป		
จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	('บริิษั่ทั่')	เพ่�อชุ�วยในการิปฏิิบ่ติิติามูความูริ่บผู้ิดำชุอบซึ�งสอดำคล้องก่บแนวทั่างปฏิิบ่ติิทั่่�ดำ่ทั่่�ส่ดำข้ององค์กริ		
หุ้ลก่การิกำากบ่ดำแูลน่�ถืกูนำาไปใชุผู้้�านนโยบายการิกำาก่บดำแูล	กฎบต่ิริคณะกริริมูการิ	กฎบต่ิริข้องคณะกริริมูการิย�อย	และนโยบายติ�าง	ๆ		
ในริะบบการิจ่ดำการิค่ณภาพติ�าง	ๆ	เป้าหุ้มูายคือการิส�งมูอบความูสามูาริถืในการิแข้�งข้่น	และปริะสิทั่ธิภาพในริะยะยาว		
ดำ้วยการิดำำาเนินธ่ริกิจอย�างมู่จริิยธริริมู	และมู่ความูริ่บผู้ิดำชุอบ	การิเป็นพลเมูืองทั่่�ดำ่ข้ององค์กริ	และความูยืดำหุ้ย่�นข้ององค์กริ
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หลกัปฏิบิตัิ ิ1: ติระหนกัถืงึบที่บาที่ และความรบัผดิำชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองคก์รที่่�ส่รา้งคณุคา่ใหแ้กก่จิการ
อย่างยั�งยืน

หลักปฏิบิัติิ 1.1:  คณะกรรมการควรเขา้ใจบที่บาที่ และติระหนักถืงึความรบัผดิำชอบในฐานะผูน้ำาติอ้งกำากบัดำแูลใหอ้งคก์ร
ม่การบริหารจัดำการที่่�ดำ่ ซัึ�งครอบคลุมถืึง

 (1)  การกำาห้นดวัตั้ถึุป็ระสงค์ แลิะเป็้าห้มาย่
 (2)  การกำาห้นดกลิย่ทุธุ ์นโย่บาย่การดำาเนินงาน ตั้ลิอดจนการจัดสรรทรพัีย่ากรสำาคญั่เพ่่ีอให้บ้รรลุิ วตัั้ถุึป็ระสงค์ แลิะ 

เป็้าห้มาย่
 (3)  การตั้ิดตั้าม ป็ระเมินผิลิ แลิะด่แลิการราย่งานผิลิการดำาเนินงาน

หลักปฏิิบัติิ 1.2: ในการส่ร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั�งยืน คณะกรรมการควรกำากับดำูแลกิจการให้นำาไปสู่่ผล 
(governance outcome) อย่างน้อย ดำังติ่อไปน่้

 (1)  สามารถึแขง่ขนัได ้แลิะมผีิลิป็ระกอบการท่ีดีโดย่คำานงึถึงึผิลิกระทบในระย่ะย่าว (competitiveness and performance 
with long-term perspective) 

 (2)  ป็ระกอบธุุรกิจอย่่างมีจริย่ธุรรม เคารพีสิทธุิ แลิะมีความรับผิิดชอบต่ั้อผ้่ิถึือหุ้้น แลิะผ้่ิมีส่วนได้ส่วนเสีย่ (ethical 
and responsible business) 

 (3)  เป็็นป็ระโย่ชน์ตั้่อสังคม แลิะพีัฒนา ห้รือลิดผิลิกระทบด้านลิบตั้่อสิ�งแวดลิ้อม (good corporate citizenship) 
 (4)  สามารถึป็รับตั้ัวได้ภาย่ใตั้้ป็ัจจัย่การเป็ลิี่ย่นแป็ลิง (corporate resilience) 

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

1.2.1	 คณะกริริมูการิปริะเมิูนผู้ลการิดำำาเนินงานข้องบริิษ่ัทั่	ริวมูทั่่�งพาริามิูเติอร์ิทั่างการิเงิน	และท่ั่�ไมู�ใชุ�ทั่างการิเงิน	เชุ�น		
การิปฏิิบ่ติิงานดำ้านจริิยธริริมู	และผู้ลกริะทั่บติ�อผูู้้มู่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ย	ส่งคมู	และสิ�งแวดำล้อมู

1.2.2	 คณะกริริมูการิมู่บทั่บาทั่เป็นผูู้้นำาในการิสริ้าง	และข้่บเคลื�อนว่ฒนธริริมูการิปฏิิบ่ติิติามูกฎริะเบ่ยบ	และจริิยธริริมู	
ทั่่�วทั่่�งบริิษั่ทั่	และเป็นผูู้้นำาดำ้วยการิเป็นแบบอย�าง

1.2.3	 คณะกริริมูการิกำาก่บดำูแลการิกำาหุ้นดำนโยบาย	และแนวปฏิิบ่ติิท่ั่�เป็นลายล่กษัณ์อ่กษัริ	เชุ�น	หุ้ล่กธริริมูาภิบาลข้อง	
บริษ่ิัทั่ฯ	และหุ้ล่กจริริยาบริริณทั่างธ่ริกิจ	เพ่�อใหุ้้แน�ใจว�านโยบาย	และแนวปฏิิบติ่ิแติ�ละข้้อมูผู่้ลบง่ค่บใชุ้ก่บคณะกริริมูการิ	
ผูู้บ้ริิหุ้าริริะดำบ่สงู	และเจา้หุ้นา้ทั่่�พนก่งานข้องบริษิัท่ั่ทั่ก่คน	มูก่าริปริะเมูนิผู้ลการิปฏิิบติ่ิติามูนโยบาย	และทั่บทั่วนนโยบาย
ดำ่งกล�าว	อย�างน้อยปีละ	1	คริ่�ง

1.2.4	 คณะกริริมูการิดูำแลใหุ้้มู่การิปฏิิบ่ติิติามูนโยบาย	และแนวปฏิิบ่ติิข้องบริิษ่ัทั่อย�างมู่ปริะสิทั่ธิภาพ	ริวมูถึืงการิสื�อสาริ	
อย�างสมูำ�าเสมูอแก�คณะกริริมูการิ	ผูู้บ้ริหิุ้าริริะดำบ่สูง	และเจา้หุ้น้าท่ั่�พนก่งานข้องบริษ่ิัทั่ทั่ก่คน	คณะกริริมูการิดูำแลใหุ้มู้ก่ลไก	
ในการิติิดำติามู	ติริวจสอบ	และริายงานการิปฏิิบ่ติิติามูนโยบาย	และแนวปฏิิบ่ติิข้องบริิษั่ทั่ฯ	
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หลักปฏิิบัติิ 1.3:  คณะกรรมการม่หนา้ท่ี่�ดำแูลใหก้รรมการที่กุคน และผู้บรหิารปฏิบิตัิหินา้ท่ี่�ดำว้ยความรบัผดิำชอบระมดัำระวงั 
(duty of care) และซัื�อส่ตัิยส์่จุรติิติอ่องคก์ร (duty of loyalty) และดำแูลให้การดำำาเนนิงานเปน็ไปติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และมติิที่่�ประชุมผู้ถืือหุ้น

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

1.3.1	 กริริมูการิทั่่กคน	และผูู้้บริิหุ้าริติ้องปฏิิบ่ติิหุ้น้าท่ั่�ดำ้วยความูร่ิบผู้ิดำชุอบ	ริะมู่ดำริะว่ง	และซื�อส่ติย์ส่จริิติติ�อบริิษั่ทั่ฯ		
ติามูกฎหุ้มูาย	กฏิเกณฑ์์	และข้้อบ่งค่บติ�าง	ๆ	ทั่่�เก่�ยวข้้อง

1.3.2	 คณะกริริมูการิต้ิองดูำแลใหุ้้บริิษ่ัทั่มู่ริะบบ	หุ้ริ่อกลไกอย�างเพียงพอท่ั่�จะมู่�นใจได้ำว�า	การิดำำาเนินงานข้องบริิษ่ัทั่ต้ิองเป็น
ไปติามูกฎหุ้มูาย	ข้้อบ่งค่บ	มูติิทั่่�ปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้น	ติลอดำจนนโยบาย	หุ้ร่ิอแนวทั่างทั่่�ไดำ้กำาหุ้นดำไว้ริวมูทั่่�งมู่กริะบวนการิ
อน่มู่ติิการิดำำาเนินงานทั่่�สำาค่ญเป็นไปติามูทั่่�กฎหุ้มูายกำาหุ้นดำ

หลักปฏิิบัติิ 1.4:  คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขติหน้าที่่� และความรับผิดำชอบของคณะกรรมการ และกำาหนดำขอบเขติ
การมอบหมายหน้าท่ี่� และความรับผิดำชอบให้กรรมการผู้จัดำการใหญ่่ และฝ่่ายจัดำการอย่างชัดำเจน ติลอดำจนติิดำติาม
ดำูแลให้กรรมการผู้จัดำการใหญ่่ และฝ่่ายจัดำการปฏิิบัติิหน้าที่่�ติามที่่�ไดำ้รับมอบหมาย

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

1.4.1	 คณะกริริมูการิไดำ้จ่ดำทั่ำากฎบ่ติริคณะกริริมูการิข้องบริิษั่ทั่ฯ	และกฎบ่ติริข้องคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อยเป็นลายล่กษัณ์
อ่กษัริ	เพ่�อใหุ้้กริริมูการิทั่่�เก่�ยวข้้องอ้างอิงในการิปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�	และทั่บทั่วนการิปฏิิบ่ติิติามูกฎหุ้มูาย	และข้้อบ่งค่บทั่่�
เก่�ยวข้้องอย�างน้อยปีละคริ่�ง

1.4.2	 บทั่บาทั่	และความูริ่บผิู้ดำชุอบข้องคณะกริริมูการิได้ำกำาหุ้นดำไว้เป็นลายล่กษัณ์อ่กษัริในกฎบ่ติริคณะกริริมูการิ
ข้องบริิษั่ทั่	โดำยมูอบหุ้มูายหุ้น้าทั่่�ใหุ้้ก่บปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	(CEO)	ติามูมูติิทั่่�ปริะชุ่มูคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	
เมูื�อว่นทั่่�	20	เมูษัายน	2547	และเมูื�อว่นทั่่�	8	เมูษัายน	2548	อย�างชุ่ดำเจน	

หลักปฏิิบัติิ 2: กำาหนดำวัติถืุประส่งค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่่�เป็นไปเพ่�อความยั�งยืน

หลกัปฏิบัิติ ิ2.1: คณะกรรมการควรกำาหนดำ หรือดูำแลให้วตัิถุืประส่งค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไป 
เพ่�อความยั�งยนื โดำยเป็นวตัิถืปุระส่งค ์และเป้าหมายท่ี่�ส่อดำคลอ้งกบัการส่ร้างคุณคา่ให้ท้ัี่งกจิการ ลกูค้าผูม่้ส่่วนไดำส่้่วนเส่ย่  
และส่ังคมโดำยรวม

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

2.1.1	 คณะกริริมูการิริบ่ผู้ดิำชุอบดำแูลใหุ้ก้จิการิมูเ่ปา้หุ้มูายหุ้ลก่	(objectives)	ทั่่�ชุด่ำเจน	เหุ้มูาะสมู	สามูาริถืใชุเ้ปน็แนวคดิำหุ้ล่ก	
ในการิกำาหุ้นดำริูปแบบธ่ริกิจ	(business	model)	และสื�อสาริใหุ้้ทั่่กคนในองค์กริข่้บเคลื�อนไปในทั่ิศทั่างเดำ่ยวก่น		
โดำยจ่ดำทั่ำาเป็นวิส่ยทั่่ศน์	พ่นธกิจ	และค�านิยมูริ�วมูข้ององค์กริ

2.1.2	 ในการิกำาหุ้นดำรูิปแบบธ่ริกิจ	(Business	Model)	เพ่�อสร้ิางมูลูค�าท่ั่�ย่�งยืน	ไดำจ้ด่ำต่ิ�ง	คณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธร่ิกิจปริะกอบ
ดำว้ยกริริมูการิทั่่�งหุ้มูดำ	6	คน	ได้ำแก�	กริริมูการิทั่่�เป็นผูู้้บริหิุ้าริ	1	คน	กริริมูการิอสิริะ	1	คน	กริริมูการิซึ�งเป็นต่ิวแทั่นข้อง	
ผูู้ถื้ือหุ้่น้ริายใหุ้ญ�	2	คน	และกริริมูการิอื�น	2	คน	โดำยมูก่ริริมูการิอสิริะเปน็ปริะธานคณะกริริมูการิกลยท่ั่ธธ่์ริกจิ	ข้อบเข้ติ
ความูริ่บผู้ิดำชุอบข้องคณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ	มู่ดำ่งน่�
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•	 ทั่บทั่วนเริ่�องธ่ริกิจทั่่�สำาค่ญซึ�งติ้องมู่การิดำูแลอย�างใกล้ชุิดำ	
•	 เสนอกลย่ทั่ธ์ในการิผู้ลิติสินค้า	และนว่ติกริริมูใหุ้มู�	ๆ	ติลอดำจนการิข้ยายชุ�องทั่างการิจ่ดำจำาหุ้น�าย
•	 ทั่บทั่วนโคริงการิลงทั่่นเพ่�อใหุ้้ธ่ริกิจดำำาเนินไปอย�างมู่ปริะสิทั่ธิภาพ
•	 ใหุ้้คำาปริ้กษัา	และข้้อเสนอแนะเก่�ยวก่บกลย่ทั่ธ์ทั่างธ่ริกิจทั่่�เก่�ยวข้้อง	และริายงานติ�อคณะกริริมูการิ

2.1.3	 คณะกริริมูการิส�งเสริิมูพ่นธกิจ	และค�านิยมูข้องบริิษ่ัทั่ซึ�งเป็นส�วนหุ้นึ�งข้องว่ฒนธริริมูองค์กริข้องบริิษ่ัทั่ฯ	และ	
กำาก่บดำูแลว่ติถื่ปริะสงค์	และเป้าหุ้มูายผู้�านกลย่ทั่ธ์	และแผู้นงานทั่่�สื�อสาริอย�างมู่ปริะสิทั่ธิผู้ลทั่่�วทั่่�งบริิษั่ทั่

หลักปฏิิบัติิ 2.2:  คณะกรรมการควรกำากับดูำแลให้มั�นใจว่า วัติถืุประส่งค์ และเป้าหมาย ติลอดำจนกลยุที่ธุ์ในระยะเวลา
ปานกลาง และ/ หรอืประจำาปีของกจิการส่อดำคลอ้งกบัการบรรลุวตัิถุืประส่งค ์และเปา้หมายหลกัของกจิการโดำยม่การนำา
นวัติกรรม และเที่คโนโลย่มาใช้อย่างเหมาะส่ม ปลอดำภััย

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

2.2.1	 คณะกริริมูการิดูำแลใหุ้้มู่การิจ่ดำทั่ำากลย่ทั่ธ์	และแผู้นธ่ริกิจปริะจำาปีข้องบริิษั่ทั่ใหุ้้สอดำคล้องก่บว่ติถ่ืปริะสงค์หุ้ล่กข้อง
ธร่ิกจิข้องบริษิัท่ั่	โดำยคำานงึถืงึบริบิทั่ทั่่�เปล่�ยนแปลงไปข้องสภาพแวดำลอ้มูทั่างธร่ิกจิ	โอกาส	ปจัจย่เส่�ยงทั่่�ยอมูริบ่ไดำ	้และ
กลย่ทั่ธ์สำาหุ้ริ่บริะยะปานกลาง	3-5	ปีดำ้วย	

2.2.2	 คณะกริริมูการิดูำแลใหุ้มู้่�นใจว�ากลย่ทั่ธ์	และแผู้นข้องบริษ่ิัทั่คำานงึถืงึปจัจย่ทั่่�เก่�ยวข้อ้งทั่่�งหุ้มูดำท่ั่�มูอิ่ทั่ธิพลติ�อ	value	chain	
ริวมูถืึงริะบบนิเวศข้องบริิษั่ทั่	ความูเส่�ยง	ทั่ริ่พยากริ	ความูสามูาริถืในการิแข้�งข้่น	และผูู้้มู่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ย	นอกจากน่�	
บริิษั่ทั่ย่งไดำ้ใชุ้กลไกสำาหุ้ริ่บการิมู่ส�วนริ�วมูข้องผูู้้มู่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ยอย�างแข้็งข้่น
พีนักงาน: 	 บริษ่ิัทั่ฯ	และบริษ่ิัทั่ย�อย	จด่ำใหุ้มู้ส่ว่สดำกิาริติ�าง	ๆ	แก�พนก่งาน	อย�างคริบถืว้น	ทั่่�งการิจด่ำกองทั่น่สำาริอง

เล่�ยงชุพ่ใหุ้้ก่บพนก่งาน	เอาใจใส�ดำแูลสภาพแวดำล้อมูการิทั่ำางานใหุ้้มูค่วามูปลอดำภย่ทั่่�งทั่างริ�างกาย	และ
มูส่ข่้ภาพจิติทั่่�ด่ำ	อ่กทั่่�งบริษ่ิัทั่ฯ	ยง่มูน่โยบายยกริะดำบ่ค่ณภาพชุวิ่ติในสถืานปริะกอบการิข้องพนก่งาน
ทั่่กคนใหุ้้มู่ความูเป็นอยู�ทั่่�ดำ่ข้้�น	และความูปลอดำภ่ยในการิทั่ำางาน	บริิษั่ทั่จ่ดำโคริงการิฝ่ึกอบริมูเพ่�อ
พ่ฒนาทั่่กษัะพน่กงาน	และผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูงอย�างติ�อเนื�องติามูพริะริาชุบ่ญญ่ติิส�งเสริิมูการิพ่ฒนา
ฝ่ีมูือแริงงาน	พ.ศ.	2545

สังคม/ชุมชน:	 บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อย	มู่การิบำาบ่ดำข้องเส่ย	และสิ�งปฏิิกูลจากโริงงานอ่ติสาหุ้กริริมูโดำยไมู�ก�อใหุ้้เกิดำ
มูลพ่ษัติ�อชุ่มูชุนโดำยริอบ	นอกจากน่�	บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อยย่งไดำ้มู่ส�วนริ�วมู	และสน่บสน่นกิจกริริมู
เพ่�อส่งคมูทั่่�เป็นปริะโยชุน์แก�ชุ่มูชุนริอบข้้าง

ค่่ค้า/เจ้าห้นี�:	 บริิษ่ัทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อย	ปฏิิบ่ติิติามูเง่�อนไข้	และข้้อติกลงทั่างการิค้าก่บคู�ส่ญญาอย�างเคริ�งคร่ิดำ	และ	
เทั่�าเทั่ย่มูก่น	ในกริณ่ท่ั่�ไมู�สามูาริถืปฏิบิติ่ิติามูได้ำ	ก็จะดำำาเนนิการิจด่ำการิข้อเจริจา	เพ่�อริ�วมูก่นหุ้าแนวทั่าง
แก้ไข้ทั่างออกทั่่�ดำ่ทั่่�ส่ดำโดำยเริ็ว

ค่่แข่ง:	 	 บริิษ่ัทั่ฯ	และบริษ่ิัทั่ย�อย	ดำำาเนนิธร่ิกิจอย�างเปน็ธริริมู	ถูืกติอ้งติามูกฎหุ้มูาย	และอยู�ภายใติแ้นวทั่างปฏิบิติ่ิ	
และข้อ้บง่ค่บในการิดำำาเนนิธร่ิกจิริ�วมูก่น	และจะไมู�แสวงหุ้าผู้ลปริะโยชุนใ์ดำ	ๆ	เพ่�อทั่ำาลายสภาพแวดำลอ้มู
การิแข้�งข้่น

ล่ิกค้า: 	 	 บริิษ่ัทั่ฯ	และบริิษ่ัทั่ย�อย	มู่�งมู่�นท่ั่�จะใหุ้้บริิการิ	ชุ�วยเหุ้ลือ	และปฏิิบ่ติิติ�อลูกค้าอย�างเทั่�าเทั่่ยมูก่น	หุ้าทั่าง
แกไ้ข้ปญัหุ้าเชุงิร่ิกเมูื�อเกดิำข้้�น	บริษิัท่ั่จะไมู�เปดิำเผู้ยข้อ้มูลูข้องลกูคา้โดำยไมู�ไดำร่้ิบอนญ่าติเปน็ลายล่กษัณ์
อ่กษัริ	หุ้ริ่อภายใติ้เง่�อนไข้ข้องกฎหุ้มูาย

ผ้่ิถืึอหุ้้น: 	 ดำำาเนินธ่ริกิจอย�างโปริ�งใส	ติริงไปติริงมูา	ติริวจสอบไดำ้	เพ่�อใหุ้้มู่การิเติิบโติอย�างย่�งยืน	และติ�อเนื�อง	
สริ้างผู้ลติอบแทั่นจากการิลงทั่่นทั่่�เหุ้มูาะสมูในริะยะยาว
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เอกสารแนบ 4

2.2.3	 ในการิกำาหุ้นดำกลย่ทั่ธ์	คณะกริริมูการิควริกำาก่บดำูแลใหุ้้มู่การิส�งเสริิมูการิสริ้างนว่ติกริริมู	และนำานว่ติกริริมู	และ
เทั่คโนโลย่มูาใชุ้ในการิสริ้างความูสามูาริถืในการิแข้�งข่้น	และติอบสนองความูติ้องการิข้องผูู้้มู่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ย		
โดำยย่งคงอยู�บนพ่�นฐานข้องความูริ่บผู้ิดำชุอบติ�อส่งคมู	และสิ�งแวดำล้อมู

2.2.4	 เปา้หุ้มูายทั่่�กำาหุ้นดำควริเหุ้มูาะสมูก่บสภาพแวดำล้อมูทั่างธร่ิกิจ	และศ่กยภาพข้องกิจการิ	โดำยคณะกริริมูการิควริกำาหุ้นดำ
เปา้หุ้มูายทั่่�งทั่่�เปน็ต่ิวเงนิ	และไมู�ใชุ�ต่ิวเงนิ	นอกจากน่�	ควริติริะหุ้นก่ถืงึความูเส่�ยงข้องการิติ่�งเปา้หุ้มูายท่ั่�อาจนำาไปสู�การิ
ปริะพฤติิทั่่�ผู้ิดำกฎหุ้มูาย	หุ้ริ่อข้าดำจริิยธริริมู	(unethical	conduct)	

2.2.5	 คณะกริริมูการิควริกำาก่บดำูแลใหุ้้มู่การิถื�ายทั่อดำว่ติถื่ปริะสงค์	และเป้าหุ้มูายผู้�านกลย่ทั่ธ์	และแผู้นงานใหุ้้ทั่่�วทั่่�งองค์กริ
2.2.6	 คณะกริริมูการิควริกำาก่บดำูแลใหุ้้มู่การิจ่ดำสริริทั่ริ่พยากริ	และการิควบค่มูการิดำำาเนินงานทั่่�เหุ้มูาะสมู	และติิดำติามูการิ

ดำำาเนนิการิติามูกลย่ทั่ธ	์และแผู้นงานปริะจำาป	ีโดำยอาจจด่ำใหุ้มู่้ผูู้ท้ั่ำาหุ้นา้ทั่่�ริบ่ผู้ดิำชุอบดำแูล	และติิดำติามูผู้ลการิดำำาเนนิงาน

หลักปฏิิบัติิ 3: เส่ริมส่ร้างคณะกรรมการที่่�ม่ประส่ิที่ธุิผล

หลักปฏิิบัติิ 3.1: คณะกรรมการควรรับผิดำชอบในการกำาหนดำ และที่บที่วนโครงส่ร้างคณะกรรมการ ท้ัี่งในเรื�องขนาดำ
องค์ประกอบ ส่ัดำส่่วนกรรมการที่่�เป็นอิส่ระ ที่่�เหมาะส่ม และจำาเป็นติ่อการนำาพาองค์กรสู่่วัติถืุประส่งค์ และเป้าหมาย
หลักที่่�กำาหนดำไว้

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

3.1.1	 คณะกริริมูการิบริษิัท่ั่	ปริะกอบดำว้ยบค่คลทั่่�มู	่ภาวะผูู้น้ำา	วส่ิยทั่ศ่นเ์ชิุงกลย่ทั่ธ	์วิจาริณญาณทั่างธ่ริกจิทั่่�ดำ	่ทั่ก่ษัะ	ความูรู้ิ		
ความูเชุ่�ยวชุาญ	การิบริิหุ้าริความูเส่�ยง	และปริะสบการิณ์ทั่่�เก่�ยวข้้องในสายงานติ�าง	ๆ	หุ้ร่ิอการิกำาก่บดำูแล	ซึ�งล้วน
เป็นปริะโยชุน์ติ�อบริิษั่ทั่

	 กริริมูการิสามูาริถือ่ทิั่ศเวลาอย�างเพียงพอเพ่�อปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�กริริมูการิบริิษ่ัทั่ไดำ้อย�างเติ็มูทั่่�	ริวมูทั่่�งมู่	ค่ณธริริมู	และ
จริิยธริริมูท่ั่�ดำ่	กริริมูการิท่ั่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริอย�างน้อย	1	คนจะต้ิองมู่ปริะสบการิณ์	และความูสามูาริถืในธ่ริกิจหุ้ล่ก		
และ/	หุ้ริ่ออ่ติสาหุ้กริริมูข้องบริิษั่ทั่

3.1.2	 ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	มู่คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ริวมู	12	คน	ซึ�งเหุ้มูาะสมูก่บข้นาดำข้องบริิษั่ทั่ฯ	ปริะกอบดำ้วย		
ปริะธานกริริมูการิ	และกริริมูการิ	กริริมูการิอสิริะจำานวนไมู�นอ้ยกว�าหุ้นึ�งในสามูข้องจำานวนกริริมูการิทั่่�งหุ้มูดำ	อย�างนอ้ย	3	คน		
กริริมูการิอสิริะต้ิองมูค่วามูเปน็อิสริะจากฝ่า่ยจด่ำการิ	และไมู�มูค่วามูสมู่พน่ธท์ั่างธร่ิกจิ	หุ้ริอ่ความูสมู่พ่นธอ์ื�นใดำทั่่�อาจ
มู่อิทั่ธิพลติ�อการิพ่จาริณาข้องกริริมูการิ

3.1.3	 คณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่ปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�	และใชุ้ดำ่ลยพ่นิจอย�างเป็นอิสริะในการิพ่จาริณาต่ิดำสินใจในเร่ิ�องติ�าง	ๆ	ทั่่�งจาก	
ฝ่่ายบริิหุ้าริ	และผูู้้ถืือหุ้่้นริายใหุ้ญ�	กริริมูการิแติ�ละทั่�านปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�ดำ้วยความูเป็นอิสริะ	และซื�อส่ติย์	สามูาริถืซ่กถืามู	
แสดำงความูคิดำเหุ้็น	หุ้ริ่อค่ดำค้านเริ่�องทั่่�ข้่ดำแย้งก่นเพ่�อปริะโยชุน์สูงส่ดำข้องผูู้้ถืือหุ้่้น	หุ้ริ่อผูู้้มู่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ย

	 นอกจากค่ณสมูบ่ติิข้องกริริมูการิในข้้อ	3.1.1	แล้ว	คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	กำาหุ้นดำค่ณสมูบ่ติิข้อง	“กริริมูการิอิสริะ”		
ใหุ้้เป็นไปติามูข้้อกำาหุ้นดำข้องติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	เริ่�องค่ณสมูบ่ติิข้องกริริมูการิอิสริะดำ่งน่�
1.	 ถืือหุ้่น้ไมู�เกินริอ้ยละ	0.5	ข้องทั่น่จดำทั่ะเบย่นท่ั่�ชุำาริะแลว้ข้องบริษ่ิัทั่ฯ	บริิษัท่ั่ในเคริอ่	บริิษัท่ั่ริ�วมู	หุ้ร่ิอ	บริิษัท่ั่ทั่่�เก่�ยวข้อ้ง	

ทั่่�งน่�	ใหุ้้น่บหุ้่้นทั่่�ถืือโดำยผูู้้ทั่่�เก่�ยวข้้องดำ้วย
2.	 ไมู�เป็นกริริมูการิทั่่�ไดำ้ร่ิบมูอบหุ้มูายใหุ้้ริ่บผู้ิดำชุอบการิบริิหุ้าริงานในทั่างปกติิธ่ริกิจข้องบริิษั่ทั่ฯ	บริิษั่ทั่ในเคริ่อ		

บริิษ่ัทั่ริ�วมู	และบริิษ่ัทั่ทั่่�เก่�ยวข้้อง	หุ้ริ่อผูู้้ถืือหุ้่้นริายใหุ้ญ�ข้องบริิษ่ัทั่ฯ	ริวมูทั่่�งไมู�เป็นกริริมูการิท่ั่�มู่อำานาจลงนามู
ผูู้กพ่น	บริิษ่ัทั่ฯ	ลูกจ้าง	พน่กงาน	หุ้ริ่อทั่่�ปริ้กษัาทั่่�ไดำ้ริ่บเงินเดำือนปริะจำาจากบริิษั่ทั่ฯ	บริิษั่ทั่ในกล่�มู	บริิษั่ทั่ริ�วมู	
บริษ่ิัทั่ทั่่�เก่�ยวข้อ้ง	ผูู้ถื้ือหุ้่น้ริายใหุ้ญ�ข้องบริิษ่ัทั่ฯ	หุ้ริอ่ผูู้้มูอ่ำานาจควบค่มูในเวลา	2	ปีก�อนหุ้นา้ทั่่�จะไดำร่้ิบการิแติ�งติ่�ง	
เป็นกริริมูการิอิสริะ
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3.	 เป็นกริริมูการิทั่่�ไมู�มูผู่้ลปริะโยชุน	์หุ้ร่ิอส�วนไดำส้�วนเสย่ไมู�ว�าทั่างติริง	หุ้ร่ิอทั่างออ้มูทั่่�งในด้ำานการิเงนิ	และบริิหุ้าริงาน
4.	 เป็นกริริมูการิทั่่�ไมู�ใชุ�ผูู้้สอบบ่ญชุ่ข้องบริิษั่ทั่ฯ	บริิษั่ทั่ย�อย	บริิษั่ทั่ริ�วมู	หุ้ริ่อนิติิบ่คคลทั่่�อาจมู่ความูข้่ดำแย้ง
5.	 เป็นกริริมูการิทั่่�ไมู�ได้ำเป็นผูู้้ใหุ้้บริิการิทั่างวิชุาชุ่พใดำ	ๆ	ซึ�งไดำ้ริ่บค�าบริิการิเกินกว�า	2	ล้านบาทั่ติ�อปีจากบริิษั่ทั่ฯ	

บริิษั่ทั่ย�อย	บริิษั่ทั่ริ�วมู	หุ้ริ่อนิติิบ่คคลทั่่�อาจมู่ความูข้่ดำแย้ง
6.	 เป็นกริริมูการิทั่่�ไมู�ใชุ�เป็นผูู้้ทั่่�เก่�ยวข้้อง	หุ้ริ่อญาติิสนิทั่ข้องผูู้้บริิหุ้าริ	หุ้ริ่อผูู้้ถืือหุ้่้นริายใหุ้ญ�ข้องบริิษั่ทั่ฯ	
7.	 เป็นกริริมูการิทั่่�ไมู�ไดำ้ริ่บการิแติ�งติ่�งข้้�นเป็นติ่วแทั่นเพ่�อริ่กษัาผู้ลปริะโยชุน์ข้องกริริมูการิข้องบริิษั่ทั่ฯ	หุ้ริ่อผูู้้ถืือหุ้่้น

ริายใหุ้ญ�
8.	 สามูาริถืปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�แสดำงความูเหุ้็น	หุ้ร่ิอริายงานผู้ลการิปฏิิบ่ติิงานติามูหุ้น้าทั่่�ทั่่�ไดำ้ร่ิบมูอบหุ้มูายจาก	

คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ไดำ้โดำยอิสริะ
3.1.4	 คณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่มู่การิเปิดำเผู้ยนโยบายในการิกำาหุ้นดำองค์ปริะกอบข้องคณะกริริมูการิท่ั่�มู่ความูหุ้ลากหุ้ลาย	

และข้้อมููลกริริมูการิ	อาทิั่	อาย่	เพศ	ปริะว่ติิการิศึกษัา	ปริะสบการิณ์	ส่ดำส�วนการิถืือหุ้่้น	จำานวนปีทั่่�ดำำาริงติำาแหุ้น�ง
กริริมูการิ	และการิดำำาริงติำาแหุ้น�งกริริมูการิในบริิษั่ทั่จดำทั่ะเบ่ยนอื�น	ในริายงานปริะจำาปี	และบนเว็บไซติ์ข้องบริิษั่ทั่ฯ		

หลกัปฏิบิติัิ 3.2: คณะกรรมการควรเลอืกบุคคลท่ี่�เหมาะส่มเปน็ประธุานกรรมการ และดำแูลให้มั�นใจวา่ องคป์ระกอบ และ
การดำำาเนินงานของคณะกรรมการเอื้อติ่อการใช้ดำุลพินิจในการติัดำส่ินใจอย่างม่อิส่ระ

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

3.2.1	 คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่กำาหุ้นดำใหุ้้ติำาแหุ้น�งปริะธานกริริมูการิ	และปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริเป็นบ่คคลคนละคนก่น		
เพ่�อใหุ้มู้ก่าริแบ�งหุ้นา้ทั่่�ความูริบ่ผู้ดิำชุอบทั่่�ชุด่ำเจน	มูก่าริติริวจสอบอย�างเปน็อิสริะ	และมูก่าริถื�วงดำล่อำานาจภายในโคริงสริา้ง	
การิจ่ดำการิ	ดำ่งน่�
ความรับผิิดชอบของป็ระธุานกรรมการ
1.	 เป็นปริะธานในทั่่�ปริะชุ่มูคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่
2.	 ลงคะแนนเส่ยงชุ่�ข้าดำ	กริณ่ลงคะแนนเส่ยงเทั่�าก่น
3.	 เป็นผูู้้เริียกปริะชุ่มูคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่
4.	 เป็นปริะธานการิปริะชุ่มูสามู่ญผูู้้ถืือหุ้่้น
5.	 กำาก่บ	ดูำแล	และติริวจสอบใหุ้้มู่การิปฏิิบ่ติิติามูหุ้น้าทั่่�ข้องคณะกริริมูการิอย�างมู่ปริะสิทั่ธิภาพ	เพ่�อใหุ้้บริริล่

ว่ติถื่ปริะสงค์ข้องบริิษั่ทั่
6.	 ดำูแลใหุ้้กริริมูการิทั่่กคนมู่ส�วนริ�วมูในว่ฒนธริริมูทั่างจริิยธริริมู	และการิกำาก่บดำูแลกิจการิทั่่�ดำ่ข้องบริิษั่ทั่
7.	 กำาหุ้นดำวาริะการิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิริ�วมูก่บปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ
8.	 ปริะธานกริริมูการิจะจ่ดำสริริเวลาในการิปริะชุ่มูใหุ้้เพียงพอทั่่�ฝ่่ายบริิหุ้าริจะเสนอเริ่�อง	และเปิดำโอกาสใหุ้้กริริมูการิ

แติ�ละทั่�านแสดำงความูคิดำเหุ้็นในปริะเดำ็นท่ั่�สำาค่ญ	โดำยมู่การิจดำบ่นทั่ึกการิปริะชุ่มูไว้เป็นลายล่กษัณ์อ่กษัริ	และ	
จ่ดำเก็บไว้สำาหุ้ริ่บกริริมูการิ	และผูู้้เก่�ยวข้้องทั่ริาบ

9.	 ส�งเสริิมูใหุ้้มู่การิพบปะ	และแลกเปล่�ยนความูคิดำเห็ุ้นริะหุ้ว�างกริริมูการิ	ปริะธานเจ้าหุ้น้าท่ั่�บริิหุ้าริ	และผูู้้บริิหุ้าริ
ริะดำ่บสูง	ในโอกาสอื�นนอกเหุ้นือจากการิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่	เพ่�อสริ้างความูส่มูพ่นธ์ทั่่�ดำ่ในการิทั่ำางาน	
และอำานวยความูสะดำวกในการิสื�อสาริโดำยติริง
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เอกสารแนบ 4

ความรับผิิดชอบของป็ระธุานเจ้าห้น้าที่บริห้าร
1.	 กำาหุ้นดำนโยบาย	แนวทั่าง	และแผู้นกลยท่ั่ธ์	เปา้หุ้มูายทั่างธ่ริกิจ	และงบปริะมูาณปริะจำาปีข้องบริษ่ิัทั่ฯ	และบริษ่ิัทั่ย�อย	

เสนอคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่เพ่�อพ่จาริณาอน่มู่ติิ
2.	 ปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�ติามูนโยบาย	แนวทั่าง	และแผู้นกลย่ทั่ธ์	เป้าหุ้มูายธ่ริกิจ	และงบปริะมูาณปริะจำาปีทั่่�ได้ำริ่บอน่มู่ติิจาก

คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่
3.	 ริายงานผู้ลงาน	และผู้ลปริะกอบการิปริะจำาไติริมูาสข้องบริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อยเทั่่ยบก่บแผู้น	และงบปริะมูาณใหุ้้

คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ทั่ริาบพริ้อมูข้้อเสนอแนะ
4.	 ปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�อื�น	ๆ	ทั่่�คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่มูอบหุ้มูาย

3.2.2	 กริริมูการิอิสริะมูว่าริะการิดำำาริงติำาแหุ้น�ง	3	ป	ีและสามูาริถืดำำาริงติำาแหุ้น�งติ�อเนื�องได้ำเกินกว�า	9	ปกีไ็ด้ำ	หุ้ากคณะกริริมูการิ
พ่จาริณาความูจำาเป็นติามูสมูควริ

3.2.3	 ในการิพ่จาริณาเฉพาะเริ่�อง	กล่�นกริองข้้อมููล	และเสนอแนะการิดำำาเนินการิเพ่�อข้ออน่มู่ติิจาก	คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ไดำ้
แติ�งติ่�งคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	3	คณะ	ไดำ้แก�
	(1)		คณะกริริมูการิติริวจสอบ
	(2)		คณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธ่ริกิจ
	(3)		คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น

3.2.4	 คณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่	มูก่าริเปิดำเผู้ยริายชุื�อ	และบทั่บาทั่หุ้น้าทั่่�ข้องคณะกริริมูการิ	และคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	จำานวนคริ่�ง	
ในการิจ่ดำปริะชุ่มู	และสถืิติิการิเข้้าริ�วมูปริะชุ่มูในแติ�ละปี

หลกัปฏิบิติัิ 3.3: คณะกรรมการควรกำากับดำแูลใหก้ารส่รรหา และคดัำเลอืกกรรมการม่กระบวนการท่ี่�โปรง่ใส่ และชดัำเจน
เพ่�อให้ไดำ้คณะกรรมการที่่�ม่คุณส่มบัติิส่อดำคล้องกับองค์ประกอบที่่�กำาหนดำไว้

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

3.3.1	 คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น	ปริะกอบดำว้ยกริริมูการิอสิริะ	2	ใน	3	โดำยปริะธานกริริมูการิสริริหุ้า	และ
กำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นเป็นกริริมูการิอิสริะ

3.3.2	 คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นทั่ำาหุ้นา้ทั่่�วางหุ้ล่กเกณฑ์์	สริริหุ้า	และค่ดำเลอืกบค่คลมูค่่ณสมูบติ่ิเหุ้มูาะสมู	
เพ่�อเสนอเป็นกริริมูการิบริิษ่ัทั่	คณะกริริมูการินำาเสนอริายละเอ่ยดำข้องหุ้ล่กเกณฑ์์	และกริะบวนการิสริริหุ้าติ�อ	
คณะกริริมูการิบริษิัท่ั่	ก�อนทั่่�จะเสนอชุื�อกริริมูการิใหุ้มู�แทั่นติำาแหุ้น�งทั่่�หุ้มูดำวาริะ	หุ้ริอ่ติำาแหุ้น�งทั่่�ว�างลงติามูความูเหุ้มูาะสมู		
กำาหุ้นดำหุ้ล่กเกณฑ์์	และวิธ่การิในการิสริริหุ้า	และแติ�งต่ิ�งผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูงท่ั่�สำาค่ญ	จ่ดำใหุ้้มู่แผู้นสืบทั่อดำติำาแหุ้น�งงาน	
(Succession	Plan)	วางหุ้ล่กเกณฑ์์	และปริะเมูินผู้ลการิปฏิิบ่ติิงานข้องกริริมูการิ	เสนอนโยบายการิจ�ายค�าติอบแทั่น	
และผู้ลปริะโยชุนอ์ื�นสำาหุ้ร่ิบคณะกริริมูการิบริษิัท่ั่	คณะกริริมูการิชุด่ำย�อย	ปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริหิุ้าริ	และผูู้บ้ริหิุ้าริริะดำบ่สูง		
นอกจากน่�	คณะกริริมูการิพ่จาริณา	และทั่บทั่วนริะบบค�าติอบแทั่นใหุ้้สอดำคลอ้งก่บข้อบเข้ติความูร่ิบผิู้ดำชุอบข้องกริริมูการิ	
ผูู้บ้ริหิุ้าริริะดำบ่สงู	ทั่ริพ่ยากริบค่คลอื�น	ๆ	เพ่�อใหุ้ส้อดำคลอ้งก่บผู้ลการิดำำาเนนิธร่ิกจิข้องบริษ่ิัทั่ทั่่�งในปจัจบุน่	และอนาคติ
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หลักปฏิิบัติิ 3.4: ในการเส่นอค่าติอบแที่นคณะกรรมการให้ผู้ถืือหุ้นอนุมัติิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงส่ร้าง 
และอัติราค่าติอบแที่นม่ความเหมาะส่มกับความรับผิดำชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการ นำาพาองค์กรให้ดำำาเนินงานติาม
เป้าหมายที่ั้งระยะส่ั้น และระยะยาว

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

3.4.1	 คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่น	ติามูข้้อ	3.3.1	มู่หุ้น้าทั่่�กำาหุ้นดำนโยบายค�าติอบแทั่น
3.4.2	 การิพ่จาริณาค�าติอบแทั่นข้องคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	คณะกริริมูการิจะพ่จาริณาโดำยเปริียบเทั่่ยบก่บมูาติริฐาน

อ่ติสาหุ้กริริมูสำาหุ้ริ่บธ่ริกิจทั่่�มู่ข้นาดำใกล้เค่ยงก่น	และคำานึงถืึงผู้ลการิดำำาเนินงานข้องบริิษั่ทั่	ติลอดำจนข้อบเข้ติ	
ความูร่ิบผู้ดิำชุอบข้องกริริมูการิแติ�ละทั่�าน	นโยบายน่�ติอ้งไดำร่้ิบอนมู่ติ่ิจากมูติทิั่่�ปริะชุมู่ผูู้ถ้ือืหุ้่น้	กริริมูการิทั่่�ไดำร่้ิบการิแติ�งต่ิ�ง	
ใหุ้้เป็นคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อยจะไดำ้ริ่บค�าติอบแทั่นติามูความูริ่บผู้ิดำชุอบ

3.4.3	 คณะกริริมูการิไดำ้เปิดำเผู้ยค�าติอบแทั่นข้องกริริมูการิแติ�ละทั่�าน	ริวมูถืึงค�าติอบแทั่นทั่่�ไดำ้ร่ิบในฐานะกริริมูการิข้อง	
บริิษั่ทั่ย�อย	หุ้ริ่อติำาแหุ้น�งอื�นใดำ	เชุ�น	ทั่่�ปริ้กษัา	ไว้ในริายงานปริะจำาปี

หลักปฏิิบัติิ 3.5: คณะกรรมการควรกำากับดำูแลให้กรรมการทีุ่กคนม่ความรับผิดำชอบในการปฏิิบัติิหน้าที่่� และจัดำส่รร
เวลาอย่างเพียงพอ

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

3.5.1	 คณะกริริมูการิดูำแลใหุ้มู้ก่ลไกเพ่�อสนบ่สนน่กริริมูการิใหุ้้เข้า้ใจบทั่บาทั่	และความูริบ่ผิู้ดำชุอบ	ริายละเอย่ดำมูาติริการิเป็น
ไปติามูข้้อ	3.8

3.5.2	 กริริมูการิแติ�ละคนมู่ความูสามูาริถื	และติกลงทั่่�จะอ่ทั่ิศเวลาอย�างเพียงพอใหุ้้ก่บบริิษั่ทั่	และจะดำำาริงติำาแหุ้น�งกริริมูการิ
ในบริิษั่ทั่จดำทั่ะเบ่ยนไดำ้ไมู�เกิน	5	บริิษั่ทั่

3.5.3	 คณะกริริมูการิดำแูลใหุ้มู่้การิริายงานอย�างโปริ�งใส	และการิเปดิำเผู้ยข้อ้มูลูติ�อสาธาริณะข้องกริริมูการิทั่่�ร่ิบติำาแหุ้น�ง	หุ้ร่ิอ
ดำำาริงติำาแหุ้น�งในบริิษั่ทั่อื�น

3.5.4	 คณะกริริมูการิดูำแลใหุ้้นโยบายหุ้้ามู	และป้องก่นมิูใหุ้้กริริมูการิสร้ิางความูข้ด่ำแย้งทั่างผู้ลปริะโยชุน์กบ่บริิษ่ัทั่	ริวมูถึืงการิ
ใชุ้ทั่ร่ิพย์สิน	ข้้อมููล	หุ้ริ่อโอกาสข้องบริิษั่ทั่เพ่�อปริะโยชุน์ส�วนติน	อ่นเป็นผู้ลมูาจากการิดำำาริงติำาแหุ้น�งกริริมูการิ	หุ้ร่ิอ	
ผูู้้บริิหุ้าริ	หุ้ริ่อมู่/สร้ิางส�วนได้ำส�วนเส่ยทั่่�งทั่างติริง	และทั่างอ้อมูในบริิษั่ทั่อื�น	ข้้อมููลการิดำำาริงติำาแหุ้น�งกริริมูการิ	และ
ติำาแหุ้น�งอื�น	ๆ	จะติ้องปริ่บปริ่ง	และริายงานติ�อผูู้้ถืือหุ้่้นติามูข้้อ	6.3.2	ติามูทั่่�เก่�ยวข้้อง

3.5.5	 กริริมูการิแติ�ละคนควริเข้้าริ�วมูปริะชุ่มูไมู�น้อยกว�าริ้อยละ	75	ข้องจำานวนการิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ทั่่�งหุ้มูดำทั่่�ไดำ้
จ่ดำใหุ้้มู่ข้้�นในริอบปี

หลักปฏิิบัติิ 3.6: คณะกรรมการควรกำากับดำูแลให้ม่กรอบ และกลไกในการกำากับดำูแลนโยบาย และการดำำาเนินงานของ
บริษััที่ย่อย และกิจการอื�นท่ี่�บริษััที่ไปลงทุี่นอย่างม่นัยส่ำาคัญ่ ในระดำับท่ี่�เหมาะส่มกับกิจการแติ่ละแห่ง รวมท้ัี่งบริษััที่ย่อย 
และกิจการอื�นที่่�บริษััที่ไปลงทีุ่นม่ความเข้าใจถืูกติ้องติรงกันดำ้วย

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

3.6.1	 คณะกริริมูการิดำูแลใหุ้้มู่�นใจว�ากริอบ	และนโยบายการิกำาก่บดำูแลข้ยายไปถืึงบริิษั่ทั่ย�อย	โดำยจ่ดำทั่ำานโยบายเป็น	
ลายล่กษัณ์อ่กษัริเก่�ยวก่บ
(1)		 การิแติ�งติ่�งกริริมูการิในบริิษั่ทั่ย�อย	
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เอกสารแนบ 4

	(2)		การิกำาก่บดำูแลใหุ้้กริริมูการิในบริิษ่ัทั่ย�อยบริิหุ้าริจ่ดำการิ	เป็นไปติามูนโยบายข้องบริิษ่ัทั่ฯ	ทั่่�จะก�อใหุ้้เกิดำปริะโยชุน์
สูงส่ดำแก�บริิษั่ทั่ย�อย

	(3)		การิบริิหุ้าริความูเส่�ยงทั่่�เหุ้มูาะสมูสำาหุ้ริ่บบริิษั่ทั่ย�อย
	(4)		การิเปิดำเผู้ยข้้อมููลทั่างการิเงิน	และผู้ลการิดำำาเนินงาน	ริายการิริะหุ้ว�างก่นก่บบ่คคลทั่่�เก่�ยวโยงก่น	การิไดำ้มูา	และ

จำาหุ้น�ายไปซึ�งสินทั่ริ่พย์	และริายการิสำาค่ญอื�น	ๆ	
3.6.2	 ในกริณ่กิจการิทั่่�บริิษั่ทั่มู่	หุ้ริ่อมู่แผู้นจะลงทั่่นทั่่�มู่น่ยสำาค่ญ	ติ้องมู่การิทั่ำาข้้อติกลงผูู้้ถืือหุ้่้น	หุ้ริ่อข้้อติกลงอื�น

หลกัปฏิบัิติ ิ3.7: คณะกรรมการควรจัดำใหม้ก่ารประเมินผลการปฏิบัิติหินา้ที่่�ประจำาปขีองคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดำย่อย และกรรมการรายบุคคล โดำยผลประเมินควรถืูกนำาไปใช้ส่ำาหรับการพัฒนาการปฏิิบัติิหน้าที่่�ติ่อไปดำ้วย

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

3.7.1	 คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่กำาหุ้นดำใหุ้้มู่การิปริะเมูินผู้ลการิปฏิิบ่ติิงานข้องคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ริายบ่คคล	คณะกริริมูการิ
ชุ่ดำย�อย	และปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริเป็นปริะจำาทั่่กปี	เพ่�อปริะเมูินผู้ลการิปฏิิบ่ติิงาน	และ/	หุ้ริ่อปริ่บปริ่งปริะสิทั่ธิภาพ

3.7.2	 คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นจะส�งใหุ้้คณะกริริมูการิทั่ำาแบบปริะเมิูนแบบริายคณะ/แบบคณะกริริมูการิ
ชุ่ดำย�อย	และแบบริายบ่คคล	ติามูติ่วอย�างข้องติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	ซึ�งมู่	3	ริูปแบบ	ดำ่งน่�
	(1)		แบบปริะเมูินตินเองข้องคณะกริริมูการิทั่่�งคณะ	
	(2)		แบบปริะเมูินตินเองข้องคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	
	(3)		แบบปริะเมูินตินเองข้องคณะกริริมูการิริายบ่คคล

	 โดำยเปิดำเผู้ยหุ้ล่กเกณฑ์์	วิธ่การิ	และผู้ลการิปริะเมูินไว้ในริายงานปริะจำาปี
3.7.3	 นำาผู้ลการิปริะเมิูนข้องคณะกริริมูการิมูาใชุ้ปริะกอบพจ่าริณาความูเหุ้มูาะสมูข้ององค์ปริะกอบคณะกริริมูการิ	และเสนอแนะ	

ติามูความูเหุ้มูาะสมู

หลักปฏิิบัติิ 3.8: คณะกรรมการควรกำากับดำูแลให้คณะกรรมการ และกรรมการแติ่ละคนม่ความรู้ความเข้าใจเก่�ยวกับ
บที่บาที่หน้าท่ี่� ลกัษัณะการประกอบธุุรกิจ และกฎหมายที่่�เก่�ยวข้องกับการประกอบธุรุกิจ ติลอดำจนส่นับส่นุนให้กรรมการ
ทีุ่กคนไดำ้รับการเส่ริมส่ร้างที่ักษัะ และความรู้ส่ำาหรับการปฏิิบัติิหน้าที่่�กรรมการอย่างส่มำ�าเส่มอ  

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

3.8.1	 คณะกริริมูการิสน่บสน่นใหุ้้กริริมูการิมู่การิฝ่ึกอบริมู	และใหุ้้ความูริู้แก�กริริมูการิอย�างติ�อเนื�อง	เพ่�อริ่กษัาริะดำ่บความู
เชุ่�ยวชุาญทั่่�จำาเปน็ในการิปฏิิบติ่ิหุ้นา้ท่ั่�	คณะกริริมูการิไดำมู้อบหุ้มูายใหุ้ฝ้่า่ยจด่ำการิดำำาเนนิการิปฐมูนเิทั่ศกริริมูการิใหุ้มู�	
ข้องบริิษ่ัทั่	โดำยเชิุญมูาปฐมูนิเทั่ศ	บริริยายสร่ิปธ่ริกิจ	และทั่บทั่วนการิดำำาเนินธ่ริกิจข้องบริิษ่ัทั่	และบริิษ่ัทั่ย�อย	เพ่�อ
ใหุ้้กริริมูการิใหุ้มู�เข้้าใจกฎหุ้มูาย	หุ้ล่กเกณฑ์์	กฎริะเบ่ยบ	มูาติริฐาน	ปัจจ่ยเส่�ยง	และสภาพแวดำล้อมูทั่่�เก่�ยวข้้องก่บ	
การิดำำาเนินธร่ิกจิ	ริวมูทั่่�ง	การิใหุ้ข้้อ้มูลูทั่่�เปน็ปจัจบุ่นอย�างสมูำ�าเสมูอ	มูก่าริเปิดำเผู้ยการิศกึษัาติ�อเนื�อง	และการิพฒ่นา
วิชุาชุ่พข้องกริริมูการิไว้ในริายงานปริะจำาปี
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หลกัปฏิบัิติ ิ3.9: คณะกรรมการควรดูำแลให้มั�นใจว่าการดำำาเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดำว้ยความเรียบร้อยส่ามารถื 
เข้าถืึงข้อมูลที่่�จำาเป็น และม่เลขานุการบริษััที่ท่ี่�ม่ความรู้ และประส่บการณ์ท่ี่�จำาเป็น และเหมาะส่มต่ิอการส่นับส่นุน 
การดำำาเนินงานของคณะกรรมการ

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

3.9.1	 คณะกริริมูการิจ่ดำกำาหุ้นดำการิปริะชุ่มูในแติ�ละปีล�วงหุ้น้าทั่่�งคณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่	และคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	โดำยแจ้ง	
กำาหุ้นดำการิปริะชุ่มูใหุ้้กริริมูการิแติ�ละทั่�านทั่ริาบ

3.9.2	 คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่มู่การิปริะชุ่มูอย�างน้อย	6	คริ่�งติ�อปี	การิปริะชุ่มูจะจ่ดำข้้�นเวลา	10.30	น.	ทั่่กว่นพุธ	ใน	6	ส่ปดำาหุ้์
หุ้ล่งจากสิ�นส่ดำท่ั่กไติริมูาส	หุ้ริ่อติามูกำาหุ้นดำเวลาอื�นทั่่�เหุ้มูาะสมู	เพ่�อพ่จาริณากลย่ทั่ธ์	และทิั่ศทั่างธ่ริกิจริ�วมูก่บ	
ผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูงติามูความูเหุ้มูาะสมู

3.9.3	 มู่วิธ่การิทั่่�ชุ�วยใหุ้้กริริมูการิ	และผูู้้บริิหุ้าริแติ�ละคนสามูาริถืเสนอวาริะทั่่�เก่�ยวข้้องสำาหุ้ริ่บการิปริะชุ่มูไดำ้
3.9.4	 ในการิปริะชุมู่คณะกริริมูการิแติ�ละคร่ิ�ง	จะมูก่าริริะบว่าริะการิปริะชุมู่ทั่่�ชุด่ำเจน	พริอ้มูข้อ้มูลู/เอกสาริการิปริะชุมู่ทั่่�เก่�ยวข้อ้ง

อย�างคริบถ้ืวน	และเพียงพอ	เอกสาริปริะกอบการิปริะชุ่มูจ่ดำส�งใหุ้้คณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่ล�วงหุ้น้าอย�างน้อย	7	ว่น		
เพ่�อใหุ้้คณะกริริมูการิไดำ้มู่เวลาศึกษัาข้้อมููลอย�างเพียงพอก�อนเข้้าริ�วมูปริะชุ่มู

3.9.5	 คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	สน่บสน่นใหุ้้ผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูงข้องบริิษั่ทั่ฯ	เข้้าริ�วมูปริะชุ่มูก่บคณะกริริมูการิ
3.9.6	 กริริมูการิทั่ก่คนไดำร่้ิบข้อ้มูลูทั่่�เหุ้มูาะสมูเก่�ยวก่บริะเบย่บวาริะการิปริะชุมู่จากปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริหิุ้าริ	เลข้านก่าริบริษิัท่ั่	

คณะกริริมูการิ	และผูู้บ้ริหิุ้าริท่ั่�เก่�ยวข้อ้ง	หุ้ากจำาเป็น	คณะกริริมูการิอาจข้อคำาแนะนำาอสิริะจากท่ั่�ปริก้ษัาภายนอก	หุ้ร่ิอ
ผูู้้เชุ่�ยวชุาญทั่างวิชุาชุ่พ	โดำยบริิษั่ทั่ฯ	เป็นผูู้้ออกค�าใชุ้จ�าย

3.9.7	 บริิษั่ทั่จ่ดำใหุ้้มู่การิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิทั่่�ไมู�เป็นผูู้้บริิหุ้าริ	(NED)	ปีละ	1	คริ่�ง	โดำยไมู�มู่ฝ่่ายจ่ดำการิเข้้าริ�วมู	เพ่�อหุ้าริ่อ
เก่�ยวก่บปัญหุ้าด้ำานการิจ่ดำการิติามูความูจำาเป็น	หุ้ริ่อเหุ้มูาะสมู	และแจ้งใหุ้้ปริะธานเจ้าหุ้น้าท่ั่�บริิหุ้าริริบ่ทั่ริาบผู้ลการิ
ปริะชุ่มู

3.9.8	 คณะกริริมูการิมูอบหุ้มูายใหุ้้เลข้าน่การิบริิษั่ทั่:
•	 ติริวจสอบใหุ้้แน�ใจว�าปฏิิบ่ติิติามูกฎบ่ติริข้องคณะกริริมูการิ	และคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย	นโยบาย	และข้่�นติอนทั่่�

เก่�ยวข้้อง
•	 จ่ดำทั่ำาติาริางการิปริะชุ่มูทั่่�งปีข้องคณะกริริมูการิ	และคณะกริริมูการิชุ่ดำย�อย
•	 จด่ำเติริยีมูวาริะการิปริะชุมู่คณะกริริมูการิบริษิัท่ั่	โดำยปริก้ษัาหุ้าริอ่กบ่ปริะธานกริริมูการิ	และปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริหิุ้าริ		

ติลอดำจนหุ้น่งสือเชุิญปริะชุ่มู
•	 จ่ดำการิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิโดำยการิปริะสานงานใหุ้้เสริ็จทั่่นเวลา	และจ่ดำส�งเอกสาริการิปริะชุ่มู
•	 บน่ทึั่กริายงานการิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิบริษ่ิัทั่	และดูำแลใหุ้้มู่การิบ่นทึั่กเนื�อหุ้าข้องการิปริะชุ่มูคณะกริริมูการิ	และ

คณะกริริมูการิชุ่ดำย�อยอย�างถืูกติ้องในริายงานการิปริะชุ่มู
•	 ใหุ้ป้ริะธานกริริมูการิติริวจริ�าง	และข้อความูเห็ุ้นชุอบก�อนเสนอริายงานการิปริะชุ่มูใหุ้ค้ณะกริริมูการิพ่จาริณาอนมู่ติ่ิ
•	 ดำแูลใหุ้มู้ก่าริเกบ็ริก่ษัาบน่ทึั่กการิปริะชุมู่คณะกริริมูการิ	ริายงานการิปริะชุ่มู	และเอกสาริทั่่�เก่�ยวข้อ้งอย�างถืกูติอ้ง

เหุ้มูาะสมู
•	 ชุ�วยบริษิัท่ั่ในการิจด่ำริะเบย่บ	และอำานวยความูสะดำวกในการิแติ�งติ่�ง	และการิพฒ่นาทั่างวชิุาชุพ่ข้องกริริมูการิติามู

ข้้อ	3.8.1	ติลอดำจนการิปริะเมูินตินเองปริะจำาปีติามูข้้อ	3.7.2
3.9.9	 เปิดำเผู้ยค่ณสมูบ่ติิ	และปริะว่ติิข้องเลข้าน่การิบริิษั่ทั่ในริายงานปริะจำาปี	และบนเว็บไซติ์บริิษั่ทั่	เลข้าน่การิบริิษั่ทั่ติ้องไดำ้	

ริ่บการิฝ่ึกอบริมู	และพ่ฒนาความูรู้ิอย�างติ�อเนื�อง	ทั่่�เก่�ยวข้้องก่บข้้อกำาหุ้นดำทั่างกฏิหุ้มูาย	ข้้อบ่งค่บทั่่�เปล่�ยนแปลง		
เพ่�อความูริูท้ั่่�จำาเปน็สำาหุ้ริบ่ดำำาเนนิการิติามูความูร่ิบผู้ดิำชุอบทั่่�เก่�ยวข้อ้ง	และใหุ้ค้ำาแนะนำาเก่�ยวก่บการิกำาก่บดำแูล	การิปฏิิบติ่ิ	
ติามูกฏิหุ้มูาย	และริะเบ่ยบข้้อบ่งค่บ
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เอกสารแนบ 4

หลักปฏิิบัติิ 4: ส่รรหา และพัฒนาผู้บริหารระดำับสู่ง และการบริหารบุคลากร

หลักปฏิิบัติิ 4.1: คณะกรรมการควรดำำาเนินการให้มั�นใจว่าม่การส่รรหา และพัฒนากรรมการผู้จัดำการใหญ่่  
และผู้บริหารระดำับสู่งให้ม่ความรู้ ที่ักษัะ ประส่บการณ์ และคุณลักษัณะที่่�จำาเป็นติ่อการขับเคลื�อนองค์กรไปสู่่เป้าหมาย

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

4.1.1	 คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และพ่จาริณาค�าติอบแทั่นจะเป็นผูู้้พ่จาริณาเสนอชุื�อบ่คคลทั่่�มู่ค่ณสมูบติ่ิเหุ้มูาะสมูเพ่�อดำำาริง
ติำาแหุ้น�งปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริในกริณ่ทั่่�ติำาแหุ้น�งดำ่งกล�าวว�างลง	และนำาเสนอติ�อคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ติ�อไป

4.1.2	 ปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริหิุ้าริติริวจสอบใหุ้แ้น�ใจว�าผูู้ส้มูค่ริริะดำบ่ผูู้บ้ริหิุ้าริริะดำบ่สงูมูค่ณ่สมูบติ่ิเหุ้มูาะสมู	โดำยมูค่ณะกริริมูการิ
สริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นริ�วมูพ่จาริณาค่ณสมูบ่ติิ	หุ้ล่กเกณฑ์์	และกริะบวนการิสริริหุ้าเพ่�อค่ดำเลือกบ่คคลเข้้า
ดำำาริงติำาแหุ้น�งผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	ก�อนเสนอแติ�งติ่�งใหุ้้คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่พ่จาริณาอน่มู่ติิ

4.1.3	 คณะกริริมูการิกำาหุ้นดำใหุ้้มูแ่ผู้นพ่ฒนาศ่กยภาพผูู้้บริหิุ้าริ	และกำาหุ้นดำใหุ้้มูก่าริทั่ำาแผู้นสืบทั่อดำติำาแหุ้น�งผูู้้บริหิุ้าริริะดำบ่สูง	
ข้องบริิษั่ทั่ฯ	โดำยมูอบใหุ้้ฝ่่ายบริิหุ้าริจ่ดำทั่ำาแผู้นการิอบริมู	และริายงานติ�อคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่

4.1.4	 ปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริหิุ้าริ	และผูู้บ้ริหิุ้าริริะดำบ่สงูข้องบริษิัท่ั่ฯ	สามูาริถืดำำาริงติำาแหุ้น�งกริริมูการิบริษิัท่ั่ฯ	อื�นไดำ	้อย�างไริกต็ิามู		
จะติอ้งได้ำริบ่การิอนมู่ต่ิจิากคณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่ก�อน	โดำยจำานวนบริิษัท่ั่ทั่่�ปริะธานเจ้าหุ้นา้ทั่่�บริหิุ้าริ	และผูู้บ้ริหิุ้าริริะดำบ่สูง	
ข้องบริิษั่ทั่ฯ	สามูาริถืดำำาริงติำาแหุ้น�งไดำ้ใหุ้้เป็นไปติามูความูเหุ้็นชุอบข้องคณะกริริมูการิ

หลักปฏิิบัติิ 4.2: คณะกรรมการควรกำากับดำูแลให้ม่การกำาหนดำโครงส่ร้างค่าติอบแที่น และการประเมินผลที่่�เหมาะส่ม

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

4.2.1	 คณะกริริมูการิจะกำาหุ้นดำโคริงสร้ิางค�าติอบแทั่นท่ั่�เป็นเคริ่�องจูงใจใหุ้้กริริมูการิผูู้้จ่ดำการิใหุ้ญ�ผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	และ
บ่คลากริอื�น	ๆ	ทั่่กริะดำ่บปฏิิบ่ติิงานใหุ้้สอดำคล้องก่บว่ติถ่ืปริะสงค์	และเป้าหุ้มูายหุ้ล่กข้ององค์กริ	และสอดำคล้องก่บ	
ผู้ลปริะโยชุน์ข้องกิจการิในริะยะยาวซึ�งริวมูถืึง
	(1)		การิพ่จาริณาความูความูเหุ้มูาะสมูข้องส่ดำส�วนค�าติอบแทั่นทั่่�เป็นเงินเดำือน	ผู้ลการิดำำาเนินงานริะยะส่�น	
	(2)		การิกำาหุ้นดำนโยบายเก่�ยวก่บการิจ�ายค�าติอบแทั่น	ควริคำานึงถืึงปัจจ่ย	เชุ�น	ริะดำ่บค�าติอบแทั่นสูงกว�า	หุ้ริ่อเทั่�าก่บ

ริะดำ่บอ่ติสาหุ้กริริมูโดำยปริะมูาณ	ผู้ลการิดำำาเนินงานข้องกิจการิ
	(3)		การิกำาหุ้นดำนโยบายเก่�ยวก่บเกณฑ์์การิปริะเมูินผู้ล	และการิสื�อสาริใหุ้้เป็นทั่่�ริ่บทั่ริาบ

4.2.2	 คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นพจ่าริณา	และใหุ้้ความูเห็ุ้นติ�อคณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่เก่�ยวก่บการิกำาหุ้นดำ
หุ้ล่กเกณฑ์์ในการิปริะเมูินผู้ลการิปฏิิบ่ติิงานปริะจำาปีข้องปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	โดำยหุ้ล่กเกณฑ์์ติ้องสอดำคล้องก่บ
เป้าหุ้มูายบริิษั่ทั่ทั่่�งในริะยะส่�น	และริะยะยาว

	 คณะกริริมูการิสริริหุ้า	และกำาหุ้นดำค�าติอบแทั่นดำำาเนนิการิปริะเมิูนผู้ลการิปฏิิบติ่ิงานปริะจำาปขี้องปริะธานเจา้หุ้น้าท่ั่�บริหิุ้าริ	
ติามูเกณฑ์์ทั่่�กำาหุ้นดำซึ�งแจ้งไว้ล�วงหุ้น้า	โดำยปริะธานกริริมูการิแจ้งผู้ลการิปริะเมูินใหุ้้ปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริทั่ริาบ

4.2.3	 คณะกริริมูการิเห็ุ้นชุอบหุ้ล่กเกณฑ์์การิปริะเมิูนผู้ลการิปฏิิบ่ติิงาน	และโคริงสร้ิางค�าติอบแทั่นโดำยริวมูสำาหุ้ร่ิบ	
ผูู้บ้ริหิุ้าริริะดำบ่สงู	คณะกริริมูการิติอ้งดำแูลใหุ้ป้ริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริหิุ้าริปริะเมูนิผู้ลการิปฏิบิติ่ิงานข้องผูู้บ้ริหิุ้าริริะดำบ่สงู
ติามูเกณฑ์์การิปริะเมูินผู้ลการิปฏิิบ่ติิงานทั่่�ชุ่ดำเจน	และกำาหุ้นดำไว้ล�วงหุ้น้า

	 ค�าติอบแทั่นผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูงใหุ้้เป็นไปติามูหุ้ล่กเกณฑ์์	และนโยบายทั่่�คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่กำาหุ้นดำโดำยใหุ้้สอดำคล้อง
ก่บผู้ลการิปฏิิบ่ติิงานข้องบริิษั่ทั่	และข้องบ่คคล

4.2.4	 คณะกริริมูการิกำาก่บดำูแลใหุ้้มู่การิปฏิิบ่ติิติามูเกณฑ์์ทั่่�กำาหุ้นดำไว้ล�วงหุ้น้าเพ่�อปริะเมิูนผู้ลการิดำำาเนินงานข้องบริิษั่ทั่	
โดำยริวมู
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หลักปฏิิบัติิ 4.3: คณะกรรมการควรเข้าใจโครงส่ร้าง และความสั่มพันธุ์ของผู้ถืือหุ้นที่่�อาจม่ผลกระที่บต่ิอการบริหาร 
และการดำำาเนินงานของกิจการ

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

4.3.1	 คณะกริริมูการิมูค่วามูเข้า้ใจโคริงสริา้ง	และความูสมู่พ่นธ์ข้องผูู้ถ้ือืหุ้่น้	ซึ�งอาจอยู�ในรูิปแบบข้องข้อ้ติกลงภายในกิจการิ
คริอบคริ่วไมู�ว�าจะเป็นลายล่กษัณ์อ่กษัริ	หุ้ร่ิอไมู�	หุ้ริ่อข้้อติกลงผูู้้ถืือหุ้่้น	ซึ�งมู่ผู้ลติ�ออำานาจในการิควบค่มูการิบริิหุ้าริ
จ่ดำการิกิจการิ

4.3.2	 คณะกริริมูการิดูำแลใหุ้้มู่�นใจว�าโคริงสร้ิางผูู้้ถือืหุ้่้น	และความูสมู่พ่นธ์ข้องบริษ่ิัทั่ไมู�ส�งผู้ลกริะทั่บติ�อการิปฏิบิติ่ิหุ้น้าท่ั่�	และ
ความูริ่บผู้ิดำชุอบข้องคณะกริริมูการิ	ริวมูถืึงการิวางแผู้นสืบทั่อดำติำาแหุ้น�งเพ่�อปริะโยชุน์สูงส่ดำข้องบริิษั่ทั่

4.3.3	 บริิษั่ทั่ฯ	เปิดำเผู้ยโคริงสริ้างผูู้้ถืือหุ้่้นข้องบริิษั่ทั่ในริายงานปริะจำาปี

หลักปฏิบัิติิ 4.4: คณะกรรมการควรติดิำติามดูำแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้ม่จำานวน ความรู ้ที่กัษัะ ประส่บการณ์ 
และแรงจูงใจที่่�เหมาะส่ม

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

4.4.1	 บริิษั่ทั่ฯ	จ่ดำใหุ้้มู่การิบริิหุ้าริทั่ร่ิพยากริบ่คคลทั่่�สอดำคล้องก่บทั่ิศทั่าง	และกลย่ทั่ธ์ข้องบริิษั่ทั่ฯ	พน่กงานในทั่่กริะดำ่บมู่
ความูริู้	ความูสามูาริถื	แริงจูงใจทั่่�เหุ้มูาะสมู	และไดำ้ริ่บการิปฏิิบ่ติิอย�างเป็นธริริมูเพ่�อริ่กษัาบ่คลากริทั่่�มู่ความูสามูาริถื
ข้องบริิษั่ทั่ฯ	ไว้	

4.4.2	 บริิษั่ทั่ฯ	จ่ดำติ่�ง	และเสนอกองทั่่นสำาริองเล่�ยงชุ่พสำาหุ้ริ่บพน่กงาน

หลักปฏิิบัติิ 5: ส่่งเส่ริมนวัติกรรม และการประกอบธุุรกิจอย่างม่ความรับผิดำชอบ

หลักปฏิิบัติิ 5.1: คณะกรรมการควรให้ความส่ำาคัญ่ และส่นับส่นุนการส่ร้างนวัติกรรมที่่�ก่อให้เกิดำมูลค่าแก่ธุุรกิจควบคู่
ไปกับการส่ร้างคุณประโยชน์ติ่อลูกค้า หรือผู้ที่่�เก่�ยวข้อง และม่ความรับผิดำชอบติ่อส่ังคม และส่ิ�งแวดำล้อม

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

5.1.1	 คณะกริริมูการิใหุ้้ความูสำาค่ญก่บการิสร้ิางว่ฒธริริมูองค์กริทั่่�ส�งเสริมิูใหุ้้เกดิำนวต่ิกริริมู	คณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธร่ิกจิ
จะนำานว่ติกริริมูไปเป็นส�วนหุ้นึ�งในการิทั่บทั่วนกลย่ทั่ธ์ธร่ิกิจ	ในข้ณะทั่่�ฝ่า่ยบริหิุ้าริสนบ่สน่นการิข้บ่เคลื�อนนว่ติกริริมูใน
การิวางแผู้นการิพ่ฒนาการิดำำาเนินงาน	และการิติิดำติามูการิดำำาเนินงาน

5.1.2		 คณะกริริมูการิส�งเสริิมูนว่ติกริริมูทั่่�เพ่�มูการิสริา้งมูลูค�าริะยะยาวใหุ้ก่้บธร่ิกจิในสภาพแวดำลอ้มูทั่่�เปล่�ยนแปลงอยู�เสมูอ	
อาจริวมูถืงึการิกำาหุ้นดำริปูแบบธร่ิกิจทั่่�เปน็นวต่ิกริริมูภายใติก้าริกำาก่บดูำแลข้องคณะกริริมูการิกลย่ทั่ธ์ธร่ิกจิ	ผู้ลิติภณ่ฑ์์	
และบริิการิทั่่�เป็นนว่ติกริริมู	การิส�งเสริิมูการิวิจ่ย	และพ่ฒนา	การิปร่ิบปริ่งกริะบวนการิผู้ลิติและการิดำำาเนินงาน	และ
การิริ�วมูมูือก่บพ่นธมูิติริ



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2565 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 193

เอกสารแนบ 4

หลักปฏิิบัติิ 5.2: คณะกรรมการควรติิดำติามดำูแลให้ฝ่่ายจัดำการประกอบธุุรกิจอย่างม่ความรับผิดำชอบติ่อส่ังคม และ 
สิ่�งแวดำล้อม และส่ะท้ี่อนอยู่ในแผนดำำาเนินการ (operational plan) เพ่�อให้มั�นใจได้ำว่า ทีุ่กฝ่่ายขององค์กรได้ำดำำาเนินการ
ส่อดำคล้องกับวัติถืุประส่งค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุที่ธุ์ (strategies) ของกิจการ

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

5.2.1	 นอกจากการิดูำแลใหุ้้บริริล่เป้าหุ้มูาย	และว่ติถ่ืปริะสงค์ทั่างธ่ริกิจแล้ว	บริิษ่ัทั่ย่งปฏิิบ่ติิติ�อผูู้้มู่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ยทั่่กกล่�มู
อย�างเทั่�าเทั่ย่มูก่นโดำยยดึำหุ้ลก่ค่ณธริริมู	และจริยิธริริมู	นอกจากน่�	บริิษัท่ั่ยง่ไดำก้ำาหุ้นดำนโยบายการิดำแูล	และปฏิิบติ่ิติ�อ	
ผูู้มู้ส่�วนไดำส้�วนเสย่ทั่ก่กล่�มูอย�างเทั่�าเทั่ย่มูก่น	โดำยเปดิำเผู้ยไวใ้นริายงานปริะจำาป	ีและ/หุ้ริอ่ริายงานความูย่�งยนื	นโยบาย	
และแนวปฏิิบ่ติิคริอบคล่มูถืึงพน่กงาน	ลูกค้า	คู�ค้า	ชุ่มูชุน	สิ�งแวดำล้อมู	การิแข้�งข่้นทั่่�เป็นธริริมู	การิติ�อติ้านการิทั่่จริิติ	
และคอริ์ริ่ปชุ่�น

หลักปฏิิบัติิ 5.3: คณะกรรมการควรดูำแลให้ฝ่่ายจัดำการจัดำส่รร และจัดำการที่รัพยากรให้เป็นไปอย่างม่ประสิ่ที่ธุิภัาพ
ประส่ทิี่ธุผิล โดำยคำานงึถืงึผลกระที่บ และการพฒันาที่รพัยากรติลอดำส่าย value chain เพ่�อใหส้่ามารถืบรรลวุตัิถุืประส่งค์ 
และเป้าหมายหลักไดำ้อย่างยั�งยืน

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

5.3.1		 คณะกริริมูการิติริะหุ้น่กถืึงความูจำาเป็นข้องทั่ริ่พยากริทั่่�ติ้องใชุ้	ริวมูทั่่�งติริะหุ้น่กว�าการิใชุ้ทั่ริ่พยากริแติ�ละปริะเภทั่มู่
ผู้ลกริะทั่บติ�อก่นและก่น

5.3.2	 ในการิต่ิดำสินใจเลือกริูปแบบธ่ริกิจ	คณะกริริมูการิจะคำานึงถืึงผู้ลกริะทั่บ	และความูค้่มูค�าทั่่�จะเกิดำข้้�นติ�อทั่ร่ิพยากริ		
โดำยย่งคงอยู�บนพ่�นฐานข้องการิมู่จริิยธริริมู	มู่ความูริ่บผู้ิดำชุอบ	และสริ้างค่ณค�าใหุ้้แก�กิจการิอย�างย่�งยืน

5.3.3	 คณะกริริมูการิดำูแลใหุ้้มู่�นใจว�า	ในการิบริริล่เป้าหุ้มูายหุ้ล่กข้องกิจการิ	ฝ่่ายจ่ดำการิมู่การิทั่บทั่วน	พ่ฒนาดำูแลการิใชุ้
ทั่ริ่พยากริใหุ้้เป็นไปอย�างมู่ปริะสิทั่ธิภาพ	และปริะสิทั่ธิผู้ลโดำยคำานึงถืึงการิเปล่�ยนแปลงข้องปัจจ่ยภายใน	และภายนอก
อยู�เสมูอ

หลักปฏิิบัติิ 5.4: คณะกรรมการควรจัดำให้ม่กรอบการกำากับดำูแล และการบริหารจัดำการเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศระดัำบ
องค์กร ที่่�ส่อดำคล้องกับความติ้องการของกิจการ รวมที่ั้งดำูแลให้ม่การนำาเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศมาใช้ในการเพิ�มโอกาส่
ที่างธุุรกิจ และพัฒนาการดำำาเนินงาน การบริหารความเส่่�ยง เพ่�อให้กิจการส่ามารถืบรรลุวัติถุืประส่งค์ และเป้าหมาย
หลักของกิจการ

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

5.4.1	 คณะกริริมูการิจด่ำใหุ้มู้น่โยบายในเริ่�องการิจด่ำสริริ	และการิบริหิุ้าริทั่ริพ่ยากริดำา้นเทั่คโนโลยส่าริสนเทั่ศ	ซึ�งคริอบคลมู่
ถืึงการิจ่ดำสริริทั่ร่ิพยากริใหุ้้เพียงพอติ�อการิดำำาเนินธ่ริกิจ	และการิกำาหุ้นดำแนวทั่างเพ่�อริองริ่บในกริณ่ท่ั่�ไมู�สามูาริถื
จ่ดำสริริทั่ริ่พยากริไดำ้เพียงพอติามูทั่่�กำาหุ้นดำไว้	

5.4.2	 คณะกริริมูการิดำแูลใหุ้มู่้�นใจว�าแนวปฏิบิต่ิ	ิและนโยบายการิบริหิุ้าริความูเส่�ยง	ริวมูถืงึการิบริหิุ้าริความูเส่�ยงดำา้นข้อ้มูลู	
และเทั่คโนโลย่	ติลอดำจนมูาติริการิป้องก่น	และแก้ไข้	ริายละเอ่ยดำมูาติริการิทั่่�ใชุ้เป็นไปติามูข้้อ	6.1.2
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หลักปฏิิบัติิ 6: ดำูแลให้ม่ระบบการบริหารความเส่่�ยง และการควบคุมภัายในที่่�เหมาะส่ม

หลกัปฏิิบติัิ 6.1: คณะกรรมการควรกำากบัดำแูลใหม้ั�นใจวา่ บริษัทัี่ม่ระบบการบริหารความเส่่�ยง และการควบคุมภัายในที่่�
จะที่ำาให้บรรลุวัติถืุประส่งค์อย่างม่ประส่ิที่ธุิผล และม่การปฏิิบัติิให้เป็นไปติามกฎหมาย และมาติรฐานที่่�เก่�ยวข้อง

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

6.1.1	 คณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่มูอบหุ้มูายใหุ้้ฝ่่ายบริิหุ้าริ	ดำำาเนินการิบริิหุ้าริความูเส่�ยงโดำยคริอบคล่มูถึืงบริิษ่ัทั่ฯ	บริิษ่ัทั่ย�อย	
และธ่ริกิจอื�น	ๆ	ทั่่�บริิษ่ัทั่ไดำ้ลงทั่่นอย�างมู่น่ยสำาค่ญ	ฝ่่ายบริิหุ้าริริายงานผู้ลการิติริวจสอบ	และติิดำติามูปริะสิทั่ธิผู้ล	
การิบริิหุ้าริความูเส่�ยงข้องบริิษั่ทั่ติ�อคณะกริริมูการิเป็นปริะจำาทั่่กปี

6.1.2	 คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ดำูแลการิปริะเมูินการิบริิหุ้าริความูเส่�ยงโดำยคริอบคล่มูปัจจ่ยความูเส่�ยงเก่�ยวข้้องก่บวิส่ยทั่่ศน์	
เปา้หุ้มูาย	กลยท่ั่ธ์ทั่างธร่ิกิจ	การิเงิน	การิผู้ลติิ	ความูปลอดำภ่ย	และริะบบสาริสนเทั่ศ	ไปจนถึืงริะดำบ่ความูเป็นไปได้ำข้อง
ความูเส่�ยงแติ�ละริายการิ	และผู้ลกริะทั่บทั่่�อาจเกิดำข้้�น	เพ่�อริะบ่มูาติริการิในการิป้องก่นแก้ไข้	และผูู้้ร่ิบผู้ิดำชุอบท่ั่�ชุ่ดำเจน	
การิลดำความูเส่�ยงจะติ้องจ่ดำในริะดำ่บปฏิิบ่ติิการิโดำยผูู้้ริ่บผู้ิดำชุอบในการิติิดำติามูกลย่ทั่ธ์	และแผู้นการิลดำความูเส่�ยงใน
ปัจจุบ่น	และจะติ้องริายงานผู้ลติ�อฝ่่ายบริิหุ้าริ

	 คณะกริริมูการิได้ำมูอบหุ้มูายใหุ้้คณะกริริมูการิชุ่ดำย�อยทั่ำาหุ้นา้ทั่่�ในการิกำาก่บดำแูลใหุ้้ริะบบการิบริหิุ้าริจด่ำการิความูเส่�ยง
ข้องบริิษั่ทั่ฯ	มู่ความูเหุ้มูาะสมู	และมู่ปริะสิทั่ธิภาพ

6.1.3	 คณะกริริมูการิมูหุ่้น้าท่ั่�ดำแูลใหุ้กิ้จการิปริะกอบธร่ิกิจใหุ้เ้ปน็ไปติามูกฎหุ้มูาย	และมูาติริฐานท่ั่�เก่�ยวข้อ้ง	ทั่่�งข้องในปริะเทั่ศ	
และในริะดำ่บสากล

หลกัปฏิบัิติ ิ6.2: คณะกรรมการต้ิองจัดำต้ัิงคณะกรรมการติรวจส่อบท่ี่�ส่ามารถืปฏิบัิติหิน้าท่ี่�ได้ำอย่างม่ประส่ทิี่ธิุภัาพ และอสิ่ระ

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

6.2.1	 คณะกริริมูการิติริวจสอบ	ปริะกอบดำ้วยกริริมูการิอิสริะอย�างน้อย	3	คน	ทั่ำาหุ้น้าทั่่�ดำ่งติ�อไปน่�
1.	 สอบทั่านใหุ้้บริิษั่ทั่ฯ	มู่การิริายงานทั่างการิเงินอย�างถืูกติ้อง	และพอเพียง
2.	 สอบทั่านใหุ้้บริิษั่ทั่ฯ	มู่การิควบค่มูภายใน	(Internal	Control)	และริะบบการิติริวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ทั่่�

เหุ้มูาะสมู	และมูป่ริะสิทั่ธภิาพ	ใหุ้ค้วามูเห็ุ้นชุอบการิแติ�งต่ิ�ง	โยกย้าย	และ/	หุ้ริอ่เลิกจา้งหุ้ว่หุ้น้าหุ้น�วยงานติริวจสอบ
ภายใน	และ/หุ้ริ่อ	หุ้น�วยงานอื�นใดำทั่่�ริ่บผู้ิดำชุอบงานติริวจสอบภายใน

3.	 สอบทั่านใหุ้้บริิษ่ัทั่ฯ	ปฏิบิติ่ิติามูพริะริาชุบญ่ญติ่ิหุ้ลก่ทั่ริพ่ย์	และติลาดำหุ้ลก่ทั่ร่ิพย์	ข้อ้กำาหุ้นดำข้องติลาดำหุ้ลก่ทั่ริพ่ย์
แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	และกฎหุ้มูายทั่่�เก่�ยวข้้องก่บธ่ริกิจข้องบริิษั่ทั่ฯ	

4.	 พ่จาริณาค่ดำเลือกเสนอชุื�อแติ�งต่ิ�งบ่คคลซึ�งมู่ความูเป็นอิสริะเพ่�อทั่ำาหุ้น้าทั่่�ผูู้้สอบบ่ญชุ่ข้องบริิษ่ัทั่ฯ	และเสนอ	
ค�าติอบแทั่นข้องผูู้ส้อบบญ่ชุ	่ริวมูทั่่�งเข้า้ริ�วมูปริะชุมู่ก่บผูู้ส้อบบญ่ชุโ่ดำยไมู�มูฝ่่า่ยจด่ำการิเข้า้ริ�วมูปริะชุมู่ดำว้ยอย�างนอ้ย	
ปีละ1	คริ่�ง

5.	 พ่จาริณาริายการิท่ั่�เก่�ยวโยงก่น	หุ้ร่ิอริายการิท่ั่�อาจมู่ความูข้่ดำแย้งทั่างผู้ลปริะโยชุน์	เพ่�อใหุ้้เป็นไปติามูกฎหุ้มูาย	
และข้้อกำาหุ้นดำข้องติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	และการิดำำาเนินการิดำ่งกล�าวย่งคงเป็นไปเพ่�อปริะโยชุน์สูงส่ดำ
ข้องบริิษั่ทั่ฯ	

6.	 ริายงานความูเห็ุ้นข้องคณะกริริมูการิติริวจสอบ	และเปิดำเผู้ยไว้ในริายงานปริะจำาปขี้องบริษ่ิัทั่	ซึ�งลงนามูโดำยปริะธาน
คณะกริริมูการิติริวจสอบ

7.	 สอบทั่านการิปริะเมูินตินเองข้องบริิษั่ทั่	และเอกสาริอ้างอิงทั่่�เก่�ยวข้้องก่บการิปฏิิบ่ติิติามูมูาติริการิติ�อติ้านการิ
ทั่่จริิติติามูแนวทั่างข้องแนวริ�วมูปฏิิบ่ติิข้องภาคเอกชุนไทั่ยในการิติ�อติ้านการิทั่่จริิติ	(CAC)	

8.	 ปฏิิบ่ติิการิอื�นใดำติามูทั่่�คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่มูอบหุ้มูายดำ้วยความูเหุ้็นชุอบจากคณะกริริมูการิติริวจสอบ



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2565 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 195

เอกสารแนบ 4

6.2.2	 คณะกริริมูการิติริวจสอบมู่อำานาจแจ้งใหุ้้ฝ่่ายบริิหุ้าริเข้้าริ�วมูปริะชุ่มู	ชุ่�แจง	เสนอแนะ	ใหุ้้คำาปริ้กษัา	หุ้ริ่อริายงานติามู
ความูจำาเป็น	เพ่�อใหุ้้คณะกริริมูการิปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�ไดำ้ติามูทั่่�เหุ้็นควริ

6.2.3	 คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่ได้ำจ่ดำต่ิ�งสำาน่กติริวจสอบภายในซึ�งมู่ความูเป็นอิสริะในการิปฏิิบ่ติิหุ้น้าทั่่�โดำยข้้�นติริงติ�อ	
คณะกริริมูการิติริวจสอบ	สำานก่ติริวจสอบภายในมูหุ่้นา้ทั่่�ปริะเมูนิริะบบควบค่มูภายในทั่่�เก่�ยวข้อ้งก่บริายงานทั่างการิเงนิ		
และการิปฏิบิติ่ิติามูริะเบย่บ	และนโยบาย	คณะกริริมูการิทั่บทั่วนความูเพียงพอข้องริะบบการิควบค่มูภายในอย�างน้อย	
ปีละคริ่�ง

หลกัปฏิบิตัิ ิ6.3: คณะกรรมการควรติดิำติามดำแูล และจดัำการความขดัำแย้งของผลประโยชนท์ี่่�อาจเกดิำขึน้ได้ำระหวา่งบรษิัทัี่
กบัฝ่า่ยจดัำการ คณะกรรมการ หรอืผู้ถือืหุ้น รวมไปถืงึการปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมคิวรในที่รพัยส์่นิ ขอ้มลู และโอกาส่
ของบริษััที่ และการที่ำาธุุรกรรมกับผู้ที่่�ม่ความส่ัมพันธุ์เก่�ยวโยงกับบริษััที่ในลักษัณะที่่�ไม่ส่มควร

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

6.3.1	 บริิษ่ัทั่ฯ	มู่มูาติริการิป้องก่นกริณ่ทั่่�กริริมูการิ	ผูู้้บริิหุ้าริ	และพน่กงาน	ใชุ้ข้้อมููลภายในเพ่�อปริะโยชุน์ใหุ้้แก�ตินเอง	หุ้ริ่อ	
ผูู้อ้ื�นในทั่างมูชิุอบ	และ/หุ้ร่ิอผู้ดิำจริริยาบริริณ	มูหุ่้นา้ทั่่�ไมู�ฉวยโอกาสเอาเปริยีบผูู้ถ้ือืหุ้่น้ริายอื�น	และกำาหุ้นดำแนวทั่าง	และ
นโยบายทั่่�จำาเป็นใหุ้้ทั่่กคนในองค์กริติิดำติามู	และติริวจสอบอย�างสมูำ�าเสมูอ	กริริมูการิ	ผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูง	และพน่กงาน
ทั่่�เข้้าถืึงข้้อมููลภายในไดำ้	หุ้้ามูซื�อ-ข้ายหุ้ล่กทั่ริ่พย์ข้องบริิษั่ทั่เป็นเวลา	30	ว่นก�อนการิเปิดำเผู้ยข้้อมููลติ�อสาธาริณะ	และ	
2	วน่หุ้ล่งการิเผู้ยแพริ�งบการิเงนิข้องบริิษัท่ั่ติ�อสาธาริณะในแติ�ละไติริมูาส	ทั่่�งน่�	กริริมูการิ	และผูู้บ้ริหิุ้าริทั่ก่คน	มูหุ่้นา้ทั่่�	
ริายงานการิถืือคริองหุ้ล่กทั่ริ่พย์ติามูกฎหุ้มูายจ่ดำส�งริายงานดำ่งกล�าวแก�คณะกริริมูการิบริิษั่ทั่เป็นปริะจำา

6.3.2	 เพ่�อปริะโยชุน์สงูสด่ำข้องบริษ่ิัทั่	กริริมูการิ	และผูู้้บริหิุ้าริริะดำบ่สูงข้องบริิษ่ัทั่ติอ้งเปิดำเผู้ยข้อ้มูลูเก่�ยวก่บผูู้้มูส่�วนได้ำส�วนเสย่		
การิถืือคริองหุ้่้น	และบค่คลท่ั่�เก่�ยวข้อ้งติ�อคณะกริริมูการิบริษ่ิัทั่เพ่�อปริะเมิูนว�าการิทั่ำาธร่ิกริริมูใดำ	ๆ	ท่ั่�อาจก�อใหุ้้เกดิำความู
ข้ด่ำแยง้ทั่างผู้ลปริะโยชุน์	และต่ิดำสินใจเพ่�อปริะโยชุน์ข้องบริษ่ิัทั่ฯ	โดำยริวมู	ทั่่�งน่�	ถืา้กริริมูการิ	และผูู้บ้ริหิุ้าริท่ั่�มูส่�วนได้ำส�วนเสย่	
ก่บธ่ริกริริมูท่ั่�ทั่ำาก่บบริิษั่ทั่ฯ	ต้ิองไมู�มู่ส�วนริ�วมูในการิต่ิดำสินใจทั่ำาธ่ริกริริมูดำ่งกล�าว	ทั่่�งน่�	ใหุ้้เป็นไปติามูข้่�นติอน	หุ้ริ่อ
มูาติริการิการิอน่มู่ติิการิทั่ำาริายการิริะหุ้ว�างก่นข้องบริิษั่ทั่ฯ	

	 บริิษั่ทั่ฯ	ไดำ้มู่การิกำาหุ้นดำหุ้ล่กเกณฑ์์	และข้่�นติอนการิอน่มูต่ิิการิทั่ำาริายการิทั่่�เก่�ยวโยงก่น	เปน็ลายล่กษัณอ์่กษัริอย�าง
ชุด่ำเจน	โดำยริายการิทั่่�อาจมูค่วามูข่้ดำแยง้ทั่างผู้ลปริะโยชุนอ์ย�างมูน่ย่สำาคญ่	จะติอ้งไดำร่้ิบการิอน่มู่ติิจากคณะกริริมูการิ
ติริวจสอบ	ในเริ่�องธ่ริกิจใดำทั่่�ส�อไปในทั่างผู้ลปริะโยชุน์ทั่่บซ้อน	คณะกริริมูการิ	และผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูงข้องบริิษั่ทั่จะเริียก
ปริะชุ่มูเพ่�อทั่บทั่วนเริ่�องดำ่งกล�าว	ในกริณ่ทั่่�ติ้องไดำ้ริ่บอน่มู่ติิจากทั่่�ปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้น	บริิษ่ัทั่จะเริียกปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้นเพ่�อ
พ่จาริณาอน่มู่ติิก�อนดำำาเนินการิ	คณะกริริมูการิจะพ่จาริณาเริ่�องติ�าง	ๆ	อย�างริอบคอบ	ซื�อส่ติย์	มู่เหุ้ติ่ผู้ล	และคำานึง
ถืึงปริะโยชุน์สูงส่ดำข้องบริิษั่ทั่	และผูู้้ถืือหุ้่้นโดำยริวมู

6.3.3	 คณะกริริมูการิบริิษ่ัทั่จะพ่จาริณาธ่ริกริริมูท่ั่�มู่ความูข้่ดำแย้งทั่างผู้ลปริะโยชุน์อย�างริอบคอบ	โดำยกริริมูการิท่ั่�มู่	
ส�วนไดำส้�วนเส่ยในวาริะน่�นจะงดำเวน้จากการิมูส่�วนริ�วมูในการิติด่ำสนิใจ	คณะกริริมูการิจะกำาก่บดำแูลใหุ้มู้ก่าริปฏิบิติ่ิติามู	
ข้้อกำาหุ้นดำเก่�ยวก่บข้่�นติอนการิดำำาเนินการิ	และการิเปิดำเผู้ยข้้อมููลใหุ้้ถืูกติ้องคริบถื้วน
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หลกัปฏิบิตัิ ิ6.4: คณะกรรมการควรกำากบัดำแูลใหม้ก่ารจดัำที่ำานโยบาย และแนวปฏิบิติัิดำา้นการติอ่ต้ิานคอรร์ปัชันท่ี่�ชดัำเจน 
และส่ื�อส่ารในทีุ่กระดำับขององค์กร และติ่อบุคคลภัายนอกเพ่�อให้เกิดำการนำาไปปฏิิบัติิไดำ้จริง และพยายามอย่างติ่อเนื�อง
ที่่�จะขยายการติ่อติ้านการทีุ่จริติคอร์รัปชันไปยังผู้ม่ส่่วนไดำ้ส่่วนเส่่ย

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

6.4.1	 บริิษ่ัทั่ฯ	ไดำ้ริ่บการิริ่บริองจากคณะกริริมูการิแนวริ�วมูปฏิิบ่ติิข้องภาคเอกชุนไทั่ยในการิติ�อต้ิานการิทั่่จริิติ	แล้ว	ณ		
ว่นทั่่�	16	มูกริาคมู	2558	และติ�อมูาบริิษ่ัทั่ฯ	ไดำ้ดำำาเนินการิติ�ออาย่การิร่ิบริองจากคณะกริริมูการิแนวริ�วมูปฏิิบ่ติิข้อง
ภาคเอกชุนไทั่ยในการิติ�อติ้านการิทั่่จริิติเป็นริะยะเพ่�อใหุ้้ย่งคงเป็นปัจจุบ่น

หลกัปฏิบัิติิ 6.5: คณะกรรมการควรดูำแลให้กจิการม่กลไกในการรับเรื�องร้องเรียน และการดำำาเนินการกรณ่ม่การช่เ้บาะแส่

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

6.5.1	 คณะกริริมูการิดำูแลใหุ้้บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อยมู่นโยบายการิแจ้งเบาะแส	หุ้ริ่อข้้อริ้องเริียน	(Whistle-Blowing	Policy)	
กำาหุ้นดำถืงึข้อบเข้ติ	และวธิก่าริแจง้เบาะแส	หุ้ร่ิอข้อ้ริอ้งเริยีน	(ผู้�านทั่างอเ่มูล	จดำหุ้มูายปิดำผู้นกึ	และผู้�านเว็บไซดำ)์	กริะบวนการิ
พ่จาริณาเมูื�อไดำ้ริ่บแจ้งเบาะแส	หุ้ริ่อข้้อริ้องเริียน	การิพ่จาริณาหุ้ล่กฐาน	การิสอบสวน	การิค้่มูคริองผูู้้ร้ิองเริียน		
การิค่้มูคริองผูู้้ถืูกริ้องเริียน	จนกว�าจะไดำ้ริ่บการิพ่สูจน์ว�ามู่การิกริะทั่ำาผู้ิดำ	และป้องก่นการิริ้องเริียนทั่่�เป็นเทั่็จ

หลักปฏิิบัติิ 7: รักษัาความน่าเชื�อถืือที่างการเงิน และการเปิดำเผยข้อมูล

หลักปฏิิบัติิ 7.1: คณะกรรมการม่ความรับผิดำชอบในการดำูแลให้ระบบการจัดำที่ำารายงานที่างการเงิน และการเปิดำเผย
ข้อมูลส่ำาคัญ่ติ่าง ๆ ถืูกติ้อง เพียงพอ ที่ันเวลา เป็นไปติามกฎเกณฑ์์ มาติรฐาน และแนวปฏิิบัติิที่่�เก่�ยวข้อง

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

7.1.1	 คณะกริริมูการิจะดำแูลใหุ้บ้ค่ลากริทั่่�เก่�ยวข้อ้งก่บการิจด่ำทั่ำา	และเปิดำเผู้ยข้อ้มูลู	มูค่วามูริู	้ทั่ก่ษัะ	และปริะสบการิณท์ั่่�เหุ้มูาะสมู	
ก่บหุ้นา้ทั่่�ความูร่ิบผู้ดิำชุอบ	และมูจ่ำานวนเพยีงพอ	บค่คลดำง่กล�าวหุ้มูายความูริวมูถึืง	ผูู้บ้ริหิุ้าริสงูสด่ำสายงานบญ่ชุแ่ละ
การิเงิน	ผูู้้จ่ดำทั่ำาบ่ญชุ่	ผูู้้ติริวจสอบภายใน	เลข้าน่การิบริิษั่ทั่	และน่กลงทั่่นส่มูพ่นธ์

7.1.2	 ในการิใหุ้้ความูเห็ุ้นชุอบการิเปิดำเผู้ยข้้อมููล	คณะกริริมูการิจะคำานึงถืึงปัจจ่ยท่ั่�เก่�ยวข้้อง	โดำยในกริณ่ท่ั่�เป็นริายงาน
ทั่างการิเงิน	จะพ่จาริณาปัจจ่ยอย�างน้อยดำ่งติ�อไปน่�ด้ำวย	(1)	ผู้ลการิปริะเมูินความูเพียงพอข้องริะบบควบค่มูภายใน	
(2)	ความูเหุ้น็ข้องผูู้ส้อบบญ่ชุใ่นริายงานทั่างการิเงนิ	และข้อ้สง่เกติข้องผูู้ส้อบบญ่ชุเ่ก่�ยวก่บริะบบควบค่มูภายใน	ริวมูทั่่�ง	
ข้้อส่งเกติข้องผูู้้สอบบ่ญชุ่ผู้�านการิสื�อสาริในชุ�องทั่างอื�น	ๆ	(ถื้ามู่)	(3)	ความูเห็ุ้นข้องคณะกริริมูการิติริวจสอบ	(4)		
ความูสอดำคล้องก่บว่ติถื่ปริะสงค์	เป้าหุ้มูาย	หุ้ล่กกลย่ทั่ธ์	และนโยบายข้องบริิษั่ทั่

7.1.3	 บริิษ่ัทั่ฯ	เปิดำเผู้ยข้้อมููลสาริสนเทั่ศทั่างการิเงิน	และอื�น	ๆ	ท่ั่�เก่�ยวก่บธ่ริกิจ	และผู้ลปริะกอบการิข้องบริิษั่ทั่ฯ	ซึ�งริวมูถืึง
งบการิเงนิ	ริายงานปริะจำาป	ีแบบ	56-1	ทั่่�ติริงติ�อความูเปน็จริงิ	คริบถืว้น	เพยีงพอ	สมูำ�าเสมูอ	ทั่่นเวลา	แสดำงใหุ้เ้หุ้น็ถืงึ
สถืานภาพทั่างการิเงิน	และผู้ลปริะกอบการิทั่่�แทั่้จริิง	ริวมูทั่่�งอนาคติข้องธ่ริกิจข้องบริิษั่ทั่ฯ	

	 คณะกริริมูการิจด่ำทั่ำาคำาอธิบาย	และการิวิเคริาะห์ุ้ข้องฝ่า่ยจด่ำการิ	(MD&A)	ปริะกอบการิเปิดำเผู้ยงบการิเงินทั่ก่ไติริมูาส
7.1.4	 ในกริณ่ท่ั่�การิเปดิำเผู้ยข้อ้มูลูริายการิใดำเก่�ยวข้อ้งก่บกริริมูการิริายใดำริายหุ้นึ�งเปน็การิเฉพาะกริริมูการิริายน่�นติอ้งดำแูล

ใหุ้ก้าริเปดิำเผู้ยในส�วนข้องตินมูค่วามูคริบถืว้นถืกูติอ้งดำว้ย	เชุ�น	ข้อ้มูลูผูู้ถื้ือหุ้่น้ข้องกล่�มูติน	การิเปดิำเผู้ยในส�วนทั่่�เก่�ยวเนื�อง	
ก่บ	shareholders’	agreement	ข้องกล่�มูติน

	 ทั่่�งน่�	บริิษั่ทั่ฯ	จ่ดำใหุ้้มู่การิเปิดำเผู้ยโคริงสริ้างการิถืือหุ้่้น	ในแบบแสดำงริายการิข้้อมููลปริะจำาปี	(แบบ	56-1)	และ	
ริายงานปริะจำาปี	(แบบ	56-2)	
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เอกสารแนบ 4

หลักปฏิิบัติิ 7.2: คณะกรรมการควรติิดำติามดำูแลความเพียงพอของส่ภัาพคล่องที่างการเงิน และความส่ามารถืในการ
ชำาระหน่้

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

7.2.1	 คณะกริริมูการิจะดูำแลใหุ้้ฝ่่ายจ่ดำการิมู่การิติิดำติามู	และปริะเมิูนฐานะทั่างการิเงินข้องกิจการิ	และมู่การิริายงานติ�อ	
คณะกริริมูการิอย�างสมูำ�าเสมูอ	โดำยคณะกริริมูการิ	และฝ่า่ยจด่ำการิควริริ�วมูก่นหุ้าทั่างแกไ้ข้โดำยเร็ิวหุ้ากเริิ�มูมูส่ญ่ญาณบ�งชุ่�	
ถืึงปัญหุ้าสภาพคล�องทั่างการิเงิน	และความูสามูาริถืในการิชุำาริะหุ้น่�

7.2.2	 ในการิอน่มู่ติิการิทั่ำาริายการิใดำ	ๆ	หุ้ริ่อการิเสนอความูเหุ้็นใหุ้้ทั่่�ปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้นอน่มู่ติิ	การิทั่ำาริายการิดำ่งกล�าวจะติ้อง
ไมู�กริะทั่บติ�อความูติ�อเนื�องในการิดำำาเนินกิจการิสภาพคล�องทั่างการิเงิน	หุ้ริ่อความูสามูาริถืในการิชุำาริะหุ้น่�

หลักปฏิิบัติิ 7.3: ในภัาวะที่่�กิจการประส่บปัญ่หาที่างการเงิน หรือม่แนวโน้มจะประส่บปัญ่หา คณะกรรมการควรมั�นใจ
ไดำ้ว่า กิจการม่แผนในการแก้ไขปัญ่หา หรือม่กลไกอื�นที่่�จะส่ามารถืแก้ไขปัญ่หาที่างการเงินไดำ้ ที่ั้งน่้ ภัายใติ้การคำานึงถืึง
ส่ิที่ธุิของผู้ม่ส่่วนไดำ้ส่่วนเส่่ย

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

7.3.1	 คณะกริริมูการิบริษ่ิัทั่จด่ำใหุ้มู้ร่ิะบบการิควบค่มูภายในท่ั่�คริอบคล่มูท่ั่กดำา้นทั่่�งดำา้นการิเงนิการิปฏิบ่ิติิงาน	การิดำำาเนนิการิ	
ใหุ้้เป็นไปติามูติามูหุ้ล่กเกณฑ์์	และข้้อกำาหุ้นดำท่ั่�กฎหุ้มูายกำาหุ้นดำ	บริิษ่ัทั่ฯ	จ่ดำใหุ้้มู่กลไกการิติริวจสอบ	และถื�วงดำ่ล	
ทั่่�มู่ปริะสทิั่ธภิาพเพยีงพอในการิปกปอ้ง	และดำแูลการิลงทั่่น	และทั่ริพ่ยส์นิข้องผูู้ถ้ือืหุ้่น้ในบริษิัท่ั่ฯ	อย�างมู่ปริะสทิั่ธภิาพ
อยู�เสมูอ	กำาหุ้นดำริะเบ่ยบปฏิิบ่ติิไว้อย�างชุ่ดำเจน

หลักปฏิิบัติิ 7.4: คณะกรรมการควรพิจารณาจัดำที่ำารายงานความยั�งยืนติามความเหมาะส่ม

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

7.4.1	 คณะกริริมูการิบริษ่ิัทั่จด่ำใหุ้้มูร่ิายงานความูย่�งยืน	ซึ�งเปิดำเผู้ยข้อ้มููลการิปฏิบ่ิติิติามูกฎหุ้มูาย	การิปฏิบิติ่ิติามูจริริยาบริริณ	
นโยบายการิติ�อต้ิานคอร์ิริ่ปชุ่น	การิปฏิิบ่ติิติ�อพน่กงาน	และผูู้้มู่ส�วนได้ำส�วนเส่ย	ซึ�งริวมูถืึงการิปฏิิบ่ติิอย�างเป็นธริริมู		
และการิเคาริพสิทั่ธิมูน่ษัยชุน	ริวมูทั่่�งความูร่ิบผิู้ดำชุอบติ�อส่งคมู	และสิ�งแวดำล้อมู	โดำยคำานึงถืึงกริอบการิริายงานท่ั่�ไดำ้
ริ่บการิยอมูริ่บในปริะเทั่ศ	หุ้ริ่อในริะดำ่บสากล	

7.4.2	 คณะกริริมูการิบริษ่ิัทั่จด่ำใหุ้้ข้้อมูลูท่ั่�เปิดำเผู้ยเป็นเร่ิ�องสำาค่ญ	และสะทั่อ้นการิปฏิิบติ่ิท่ั่�จะนำาไปสู�การิสร้ิางค่ณค�าแก�กิจการิ
อย�างย่�งยืน
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หลกัปฏิบิตัิ ิ7.5: คณะกรรมการควรกำากบัดำแูลใหฝ่้่ายจดัำการจดัำใหม่้หนว่ยงาน หรอืผูร้บัผดิำชอบงานนกัลงที่นุส่มัพนัธุท่์ี่� 
ที่ำาหนา้ท่ี่�ในการสื่�อส่ารกบัผู้ถืือหุน้ และผู้ม่ส่่วนไดำส่้่วนเส่ย่อื�น เช่น นกัลงที่นุ นกัวเิคราะห ์ให้เปน็ไปอยา่งเหมาะส่ม เท่ี่าเที่ย่มกนั  
และที่ันเวลา

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

7.5.1	 บริษิัท่ั่ฯ	มูน่ก่ลงทั่น่สมู่พ่นธ	์ทั่่�ทั่ำาหุ้นา้ทั่่�ติิดำติ�อสื�อสาริก่บน่กลงท่ั่น	นก่ลงทั่น่สถืาบ่น	ผูู้ถื้ือหุ้่น้	น่กวเิคริาะหุ้	์และหุ้น�วยงาน	
ข้องริ่ฐ	บริิษั่ทั่ฯ	เปิดำโอกาสใหุ้้	น่กวิเคริาะหุ้์	น่กลงทั่่น	น่กลงทั่่นสถืาบ่น	น่กข้�าว	ผูู้้ถืือหุ้่้น	ทั่่�งใน	และติ�างปริะเทั่ศ	พบก่บ
ผูู้้บริิหุ้าริริะดำ่บสูงข้องบริิษั่ทั่ฯ	ผู้�านชุ�องทั่างติ�าง	ๆ	เชุ�น	อ่เมูล	การิปริะชุ่มูทั่างไกล	กิจกริริมูทั่่�จ่ดำโดำยติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์
แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	(Opportunity	Day)	และริายการิโทั่ริทั่่ศน์	บริิษั่ทั่ฯ	ไมู�อน่ญาติเปิดำเผู้ย	หุ้ริ่อใหุ้้ส่มูภาษัณ์ข้้อมููลติ�าง	ๆ		
เก่�ยวก่บผู้ลการิดำำาเนินงานข้องบริิษ่ัทั่ฯ	15	ว่นก�อนปิดำงบการิเงินปริะจำาไติริมูาส	หุ้ริ่อปิดำสิ�นปีบ่ญชุ่	และเป็นเวลา		
2	ว่นปฏิิทิั่นหุ้ล่งการิเปิดำเผู้ยติ�อสาธาริณะในชุ�องข้องติลาดำหุ้ล่กทั่ร่ิพย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	บริิษั่ทั่ไดำ้จ่ดำทั่ำาจริริยาบริริณ
น่กลงทั่่นส่มูพ่นธ์ข้้�นในปี	2554

7.5.2	 ปริะธานเจ้าหุ้น้าท่ั่�บริิหุ้าริมู่อำานาจหุ้น้าท่ั่�เป็นต่ิวแทั่นบริิษ่ัทั่ฯ	ในการิติิดำติ�อบ่คคลภายนอกทั่่�เก่�ยวข้้องท่ั่�เหุ้็นว�าเป็น
ปริะโยชุน์ติ�อบริิษั่ทั่ติามูมูติิทั่่�ปริะชุ่มูคณะกริริมูการิบริิษั่ทั่	เมูื�อว่นทั่่�	20	เมูษัายน	2547	และว่นทั่่�	8	เมูษัายน	2548

หลักปฏิิบัติิ 7.6: คณะกรรมการควรส่่งเส่ริมให้ม่การนำาเที่คโนโลย่ส่ารส่นเที่ศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

7.6.1	 บริิษัท่ั่เปดิำเผู้ยข้อ้มูลูท่ั่�จำาเป็นท่ั่�งหุ้มูดำติามูข้อ้กำาหุ้นดำทั่่�เก่�ยวข้อ้งผู้�านชุ�องทั่างข้องติลาดำหุ้ลก่ทั่ริพ่ย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	และ
บนเว็บไซติ์ข้องบริิษั่ทั่ฯ	http://www.thaiopticalgroup.com	ทั่่�งภาษัาไทั่ย	และภาษัาอ่งกฤษั

หลักปฏิิบัติิ 8: ส่นับส่นุนการม่ส่่วนร่วม และการส่ื�อส่ารกับผู้ถืือหุ้น

หลักปฏิิบัติิ 8.1: คณะกรรมการควรดำูแลให้มั�นใจว่า ผู้ถืือหุ้นม่ส่่วนร่วมในการติัดำส่ินใจในเรื�องส่ำาคัญ่ของบริษััที่

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

8.1.1	 เร่ิ�องทั่่�มูน่ย่สำาค่ญข้องบริิษัท่ั่	หุ้ร่ิอเริ่�องใดำ	ๆ	ติามูทั่่�กฎหุ้มูายกำาหุ้นดำใหุ้ต้ิอ้งข้อมูติิจากทั่่�ปริะชุมู่ผูู้ถ้ือืหุ้่น้จะถืกูบริริจเุปน็
วาริะการิปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้น

8.1.2	 คณะกริริมูการิสนบ่สนน่การิมูส่�วนริ�วมูข้องผูู้้ถืือหุ้่้น	และได้ำกำาหุ้นดำหุ้ลก่เกณฑ์์ดำง่ติ�อไปน่�เผู้ยแพริ�บนเว็บไซต์ิข้องบริิษ่ัทั่	
www.thaiopticalgroup.com	เพ่�ออำานวยความูสะดำวกในการิริบ่ข้อ้เสนอข้องผูู้ถ้ือืหุ้่้นก�อนการิปริะชุมู่สามู่ญผูู้ถ้ือืหุ้่น้	
ปริะจำาปีภายในสิ�นเดำือนธ่นวาคมูข้องทั่่กปี
(1)	 หุ้ล่กเกณฑ์์การิใหุ้้ผูู้้ถืือหุ้่้นเสนอวาริะการิปริะชุ่มูล�วงหุ้น้า
(2)	 หุ้ล่กเกณฑ์์การิใหุ้้ผูู้้ถืือหุ้่้นเสนอชุื�อบ่คคลเพ่�อริ่บการิพ่จาริณาเลือกติ่�งเป็นกริริมูการิ

8.1.3	 คณะกริริมูการิดำูแลใหุ้้หุ้น่งสือเชุิญปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้นมู่ข้้อมููลทั่่�ถืูกติ้อง	คริบถื้วน	และเพียงพอติ�อการิใชุ้สิทั่ธิข้องผูู้	้ถืือหุ้่้น
8.1.4	 คณะกริริมูการิดำแูลใหุ้มู้ก่าริเผู้ยแพริ�หุ้นง่สอืเชุญิปริะชุมู่ผูู้ถื้ือหุ้่น้พริอ้มูเอกสาริทั่่�เก่�ยวข้อ้งบนเวบ็ไซติข์้องบริษิัท่ั่ล�วงหุ้นา้	

อย�างน้อย	28	ว่นก�อนว่นปริะชุ่มู	และเผู้ยแพริ�ผู้�านชุ�องทั่างข้องติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย
8.1.5	 คณะกริริมูการิเปิดำโอกาสใหุ้้ผูู้้ถืือหุ้่้นส�งคำาถืามูได้ำล�วงหุ้น้า	7	ว่นก�อนว่นปริะชุ่มู	หุ้ล่กเกณฑ์์	และวิธ่การิใหุ้้ผูู้้ถืือหุ้่้น	

ส�งคำาถืามูล�วงหุ้น้าไดำ้เผู้ยแพริ�บนเว็บไซติ์ข้องบริิษั่ทั่
8.1.6	 เผู้ยแพริ�หุ้น่งสือเชุิญปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้น	และเอกสาริทั่่�เก่�ยวข้้องพริ้อมูก่นทั่่�งภาษัาไทั่ย	และภาษัาอ่งกฤษั

http://www.thaiopticalgroup.com
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เอกสารแนบ 4

หลักปฏิิบัติิ 8.2: คณะกรรมการควรดำูแลให้การดำำาเนินการในวันประชุมผู้ถืือหุ้นเป็นไปดำ้วยความเรียบร้อย โปร่งใส่ 
ม่ประส่ิที่ธุิภัาพ และเอื้อให้ผู้ถืือหุ้นส่ามารถืใช้ส่ิที่ธุิของติน

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

8.2.1	 บริิษั่ทั่ฯ	จะกำาหุ้นดำว่น	เวลา	และสถืานทั่่�ปริะชุ่มู	โดำยคำานึงถืึงความูสะดำวกในการิเข้้าริ�วมูปริะชุ่มูข้องผูู้้ถืือหุ้่้น	
8.2.2	 บริิษั่ทั่ฯ	จะดำูแลไมู�ใหุ้้มู่การิกริะทั่ำาใดำ	ๆ	ทั่่�เป็นการิจำาก่ดำโอกาสการิเข้้าปริะชุ่มู	หุ้ริ่อสริ้างภาริะใหุ้้ผูู้้ถืือหุ้่้นจนเกินควริ
8.2.3	 บริิษั่ทั่ฯ	ส�งเสริิมูการินำาเทั่คโนโลย่มูาใชุ้ก่บการิปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้น	ทั่่�งการิลงทั่ะเบ่ยนผูู้้ถืือหุ้่้น	การิน่บคะแนน	และแสดำงผู้ล	

เพ่�อใหุ้้การิดำำาเนินการิปริะชุ่มูสามูาริถืกริะทั่ำาไดำ้ริวดำเริ็วถืูกติ้องแมู�นยำา
8.2.4	 ปริะธานกริริมูการิทั่ำาหุ้น้าทั่่�ปริะธานในทั่่�ปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้น	มู่หุ้น้าทั่่�ดำูแลใหุ้้การิปริะชุ่มูใหุ้้เป็นไปติามูกฎหุ้มูาย	กฎเกณฑ์์ทั่่�

เก่�ยวข้อ้ง	และข้อ้บง่ค่บข้องบริษ่ิัทั่	จด่ำสริริเวลาสำาหุ้ริบ่แติ�ละวาริะการิปริะชุมู่ทั่่�กำาหุ้นดำไวใ้นหุ้นง่สือนด่ำปริะชุ่มูอย�างเหุ้มูาะสมู		
บริิษั่ทั่ฯ	สน่บสน่นใหุ้้มู่การิปฏิิบ่ติิ	และใหุ้้โอกาสแก�ผูู้้ถืือหุ้่้นอย�างเทั่�าเทั่่ยมูก่น	ในการิแสดำงความูคิดำเหุ้็น	และติ่�งคำาถืามู		
ใหุ้้ความูสำาค่ญติ�อข้้อเสนอแนะข้องผูู้้ถืือหุ้่้น	และกำาหุ้นดำสิทั่ธิออกเส่ยงในการิเข้้าปริะชุ่มูข้องผูู้้ถืือหุ้่้นอย�างชุ่ดำเจน

8.2.5	 กริริมูการิข้องบริิษั่ทั่ฯ	ในฐานะผูู้้เข้้าริ�วมูปริะชุ่มู	และในฐานะผูู้้ถืือหุ้่้นจะไมู�สน่บสน่นการิเพ่�มูวาริะการิปริะชุ่มูทั่่�ไมู�ไดำ้แจ้ง
เป็นการิล�วงหุ้น้าโดำยไมู�จำาเป็น	โดำยเฉพาะวาริะสำาค่ญทั่่�ผูู้้ถืือหุ้่้นติ้องใชุ้เวลาในการิศึกษัาข้้อมููลก�อนติ่ดำสินใจ

8.2.6	 ในการิปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้น	บริิษั่ทั่ฯ	กำาหุ้นดำใหุ้้กริริมูการิ	และผูู้้บริิหุ้าริทั่่กคนควริเข้้าริ�วมูปริะชุ่มู	เพ่�อใหุ้้สิทั่ธิแก�ผูู้้ถืือหุ้่้น
ทั่่กริายอย�างเทั่�าเทั่่ยมูก่นในการิริ�วมูออกความูคิดำเหุ้็นในทั่่�ปริะชุ่มู	และซ่กถืามูข้้อข้้องใจจากกริริมูการิ	และผูู้้บริิหุ้าริทั่่�
เก่�ยวข้้อง	เพ่�ออธิบาย	และติอบข้้อซ่กถืามู

8.2.7	 ก�อนเริิ�มูการิปริะชุ่มู	บริิษ่ัทั่ฯ	จะเปิดำเผู้ยใหุ้้ผูู้้ถืือหุ้่้นไดำ้ริ่บทั่ริาบจำานวน	และส่ดำส�วนข้องผูู้้ถืือหุ้่้นทั่่�เข้้าริ�วมูปริะชุ่มูด้ำวย
ตินเอง	และข้องผูู้้ถืือหุ้่้นทั่่�มูอบฉ่นทั่ะ	วิธ่การิปริะชุ่มู	การิลงคะแนนเส่ยง	และการิน่บคะแนนเส่ยง	

8.2.8	 ในกริณ่ท่ั่�วาริะใดำมู่หุ้ลายริายการิ	ปริะธานท่ั่�ปริะชุ่มูจะจ่ดำใหุ้้มู่การิลงมูติิแยกในแติ�ละริายการิ	เชุ�น	ผูู้้ถืือหุ้่้นใชุ้สิทั่ธิใน	
การิแติ�งติ่�งกริริมูการิเป็นริายบ่คคลในวาริะการิแติ�งติ่�งกริริมูการิ	เป็นติ้น

8.2.9	 บริิษ่ัทั่ฯ	จะสน่บสน่นใหุ้้มู่การิใชุ้บ่ติริลงคะแนนเส่ยงในวาริะทั่่�สำาค่ญ	และส�งเสริิมูใหุ้้มู่บ่คคลทั่่�เป็นอิสริะเป็นผูู้้ติริวจน่บ	
หุ้ร่ิอติริวจสอบคะแนนเส่ยงในการิปริะชุ่มู	และเปิดำเผู้ยผู้ลการิลงคะแนนท่ั่�เหุ้็นดำ้วย	ไมู�เห็ุ้นดำ้วย	และงดำออกเส่ยง		
ในแติ�ละวาริะใหุ้้ทั่่�ปริะชุ่มูทั่ริาบพริ้อมูทั่่�งบ่นทั่ึกไว้ในริายงานการิปริะชุ่มู

หลักปฏิิบัติิ 8.3: คณะกรรมการควรดูำแลให้การเปิดำเผยมติิท่ี่�ประชุม และการจัดำที่ำารายงานการประชุมผู้ถืือหุ้นเป็นไป
อย่างถืูกติ้อง และครบถื้วน

แนวป็ฏิิบัตั้ิ

8.3.1	 บริิษ่ัทั่ฯ	จะเปิดำเผู้ยมูติิทั่่�ปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้นพริ้อมูผู้ลการิลงคะแนนเส่ยงภายในว่นทั่ำาการิถ่ืดำไปผู้�านริะบบข้�าวข้อง
ติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย	และบนเว็บไซติ์ทั่่�	http://www.thaiopticalgroup.com	

8.3.2	 เมูื�อบริิษัท่ั่ฯ	ไดำจ่้ดำทั่ำาริายงานการิปริะชุมู่ผูู้ถ้ือืหุ้่้นเสริจ็สมูบูริณแ์ลว้	จะทั่ำาการิเผู้ยแพริ�ริายงานการิปริะชุมู่น่�น	ผู้�านทั่าง
เว็บไซติ์ทั่่�	http://www.thaiopticalgroup.com	ภายใน	14	ว่นน่บจากว่นปริะชุ่มู	

8.3.3	 บริิษ่ัทั่บ่นทั่ึกริายงานการิปริะชุ่มูผูู้้ถืือหุ้่้นโดำยมู่ข้้อมููลอย�างน้อยดำ่งน่�	ริายชุื�อกริริมูการิ	และผูู้้บริิหุ้าริท่ั่�เข้้าปริะชุ่มู	และ
ส่ดำส�วนกริริมูการิท่ั่�เข้้าริ�วมูการิปริะชุ่มูไมู�เข้้าริ�วมูปริะชุ่มู,	วิธ่การิลงคะแนน	และน่บคะแนน	มูติิท่ั่�ปริะชุ่มู	และผู้ลการิ	
ลงคะแนนข้องแติ�ละวาริะ,	และปริะเดำ็นคำาถืามู	และคำาติอบในทั่่�ปริะชุ่มู	ริวมูทั่่�งชุื�อ-นามูสก่ลข้องผูู้้ถืามู	และผูู้้ติอบ

http://www.thaiopticalgroup.com
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บริษััที่ ไที่ยออพติิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) 

จรรยาบรรณธุุรกิจ และมาติรฐานที่างจริยธุรรม (จรรยาบรรณ) 

ส่ารจากประธุานกรรมการ

บริิษัท่ั่	ไทั่ยออพติิคอล	กริ่�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	และบริษ่ิัทั่ย�อย	(เริยีกริวมูก่นว�า	"TOG")	มูผู่้ลงานท่ั่�ผู้�านการิพสู่จนม์ูาอย�างยาวนานกว�า	
60	ปี	ในอต่ิสาหุ้กริริมูเลนสแ์ว�นติา	ติลอดำปริะว่ติศิาสติร์ิข้อง	TOG	เริาไดำร่้ิบความูไวว้างใจจากลกูคา้	ซพ่พลายเออริ	์และคู�คา้ทั่าง
ธร่ิกิจทั่่�วโลก	ด้ำวยความูมู่�งมู่�นท่ั่�แน�วแน�ในการิใหุ้้บริิการิท่ั่�เปน็เลศิอย�างสมูำ�าเสมูอ	และนำาเสนอเลนสแ์ว�นติาทั่่�ค้่มูค�าทั่่�สด่ำ	นอกเหุ้นอื	
จากการิติอบสนองความูต้ิองการิพ่�นฐานเพ่�อใหุ้้มูองเห็ุ้นชุ่ดำเจนแล้ว	TOG	ย่งท่ั่�มูเทั่ในการิเติิมูเต็ิมูความูต้ิองการิใชุ้สายติาท่ั่�
เก่�ยวข้อ้งก่บกิจกริริมูในวิถืชุ่วิ่ติ	ชุ�วยใหุ้้ผูู้ค้นดำดูำ	่ริูสึ้กสบายติา	และส�งเสริมิูค่ณภาพชุวิ่ติทั่่�ดำยิ่�งข้้�น	พวกเริาแติ�ละคนล้วนมูบ่ทั่บาทั่
สำาค่ญในการิสริ้างความูมู่�นใจว�า	ผูู้้มู่ปัญหุ้าสายติาสามูาริถืเข้้าถืึง	ข้้อเสนอนว่ติกริริมูทั่่�สริ้างสริริค์	เพ่�อการิมูองเหุ้็นทั่่�ดำ่กว�า

เนื�องจาก	TOG	เติิบโติ	และข้ยายธ่ริกิจอย�างติ�อเนื�องไปทั่่�วโลก	เริาจ้งไดำ้จ่ดำทั่ำาจริริยาบริริณธ่ริกิจ	และมูาติริฐานทั่างจริิยธริริมู	
(จริริยาบริริณ)	สำาหุ้ริบ่เปน็แนวปฏิบิติ่ิหุ้ลก่ข้องผูู้บ้ริหิุ้าริ	และพนก่งาน	เพ่�อใหุ้แ้น�ใจว�ามูก่าริปฏิบิติ่ิติามูกฎหุ้มูาย	ร่ิกษัาว่ฒนธริริมู
การิทั่ำางานท่ั่�มูจ่ริยิธริริมู	ปลูกฝ่งัการิกำาก่บดูำแลกจิการิท่ั่�ดำ	่และเพ่�อสร้ิางความูน�าเชุื�อถือืใหุ้้ก่บชุื�อเสย่งภาพลก่ษัณ์ข้อง	TOG	เริา
ดำำาเนนิการิอย�างติ�อเนื�องเพ่�อใหุ้้แน�ใจว�าพนก่งานใหุ้มู�	และพนก่งานท่ั่�ทั่ำางานยาวนานในท่ั่กริะดำบ่	เข้้าใจ	อ้างถึืง	และร่ิบผิู้ดำชุอบติ�อ
จริริยาบริริณ	ใชุ้วิจาริณญาณทั่่�ดำ่	และปฏิิบ่ติิตินดำ้วยความูซื�อส่ติย์ส่จริิติติลอดำเวลา

เริาคาดำหุ้ว่งการิทั่ำางานเชิุงริ่กจากทั่่กฝ่่าย	แติ�ละคนมู่ส�วนริ�วมูทั่ำางาน	มู่สำานึกในความูร่ิบผิู้ดำชุอบริ�วมูก่น	นำาแนวปฏิิบ่ติิหุ้ล่ก
ไปดำำาเนินการิใหุ้้เกิดำปริะสิทั่ธิผู้ล	ดำ้วยการิปฏิิบ่ติิติามูนโยบายทั่่�เก่�ยวข้้องอย�างเคริ�งคริ่ดำ	สื�อสาริก่บผูู้้มู่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ย	และ	
ผูู้เ้ก่�ยวข้อ้งอื�น	ๆ	เริาจง้จะสามูาริถืแสดำงใหุ้เ้หุ้น็ถืงึความูมู่�งมู่�น	ในพฤติกิริริมูทั่่�มู่จริิยธริริมูอย�างติ�อเนื�อง	ทั่ำางานดำว้ยความูร่ิบผู้ดิำชุอบ	
และพยายามูปฏิิบ่ติิติามูอย�างดำ่ทั่่�ส่ดำ	เพ่�อความูสำาเริ็จทั่่�ย่�งยืน	ไมู�ว�าเริาจะดำำาเนินกิจการิอยู�ทั่่�ใดำก็ติามู

สิว่าง ปรัะจักษั์ธิรัรัม
ปริะธานกริริมูการิ

บริิษั่ทั่	ไทั่ยออพติิคอล	กริ่�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	
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วิธุ่การใช้จรรยาบรรณ

จริริยาบริริณธ่ริกิจ	และมูาติริฐานทั่างจริิยธริริมูข้อง	TOG	ไดำ้จ่ดำทั่ำาข้้�นเพ่�อเป็นแนวปฏิิบ่ติิหุ้ล่กสำาหุ้ริ่บพน่กงาน	TOG	ทั่่กคน	
ไมู�ว�าจะมู่หุ้น้าทั่่�	หุ้ร่ิอดำำาริงติำาแหุ้น�งใดำก็ติามู	เก่�ยวข้้องก่บปริะเด็ำนดำ้านจริิยธริริมูท่ั่�พบเจอในริะหุ้ว�างการิดำำาเนินธ่ริกิจติามูปกติิ	
เริาข้อแนะนำาใหุ้้ทั่่กคนอ�านริายละเอ่ยดำอย�างละเอ่ยดำ	ถืามูคำาถืามูก่บบ่คคลทั่่�ไดำ้กำาหุ้นดำไว้เมูื�อมู่สิ�งใดำทั่่�คล่มูเคริ่อปริากฏิข้้�น	และ
แบ�งปนัจริริยาบริริณก่บเพ่�อนริ�วมูงาน	และ/หุ้ร่ิอคู�คา้ทั่างธร่ิกจิข้องค่ณ	เพ่�อทั่ำาความูเข้า้ใจปริะเดำน็ทั่่�ควริปฏิบิติ่ิติามูข้อ้กำาหุ้นดำ	
หุ้ากค่ณทั่ริาบปริะเดำ็นใดำ	ๆ	ทั่่�อาจละเมูิดำจริริยาบริริณ	ค่ณมู่หุ้น้าทั่่�ติ้องริายงานปริะเดำ็นดำ่งกล�าว	ไปย่งสายดำ�วนจริิยธริริมู	และ
การิชุ�วยเหุ้ลือ

จริริยาบริริณธ่ริกิจ	และมูาติริฐานทั่างจริิยธริริมูข้อง	TOG	ปริะกอบ	(4)	ส่�หุ้มูวดำทั่่�วไป	ดำ่งน่�:
•	 ความูไว้วางใจ	และความูส่มูพ่นธ์	(ก่บพน่กงาน	ซ่พพลายเออริ์	คู�ค้า	และลูกค้า)	
•	 สถืานทั่่�ทั่ำางานทั่่�ปลอดำภ่ย	และมู่ส่ข้ภาวะทั่่�ดำ่
•	 ความูปลอดำภ่ยข้องข้้อมููล	และสาริสนเทั่ศ
•	 ความูเข้้าใจริอบดำ้านสำาหุ้ริ่บธ่ริกิจริะดำ่บโลก

สารบัญ่

บทนำา
1.	 ความูเป็นมูา
2.	 ว่ติถื่ปริะสงค์	และข้อบเข้ติ
3.	 การิปฏิิบ่ติิติามู
4.	 ค�านิยมูหุ้ล่ก

ความไว้วางใจ แลิะความสัมพีันธุ์ (กับพีนักงาน ซีัพีพีลิาย่เออร์ ค่่ค้า แลิะลิ่กค้า) 
5.	 ความูเทั่�าเทั่่ยมู	และความูหุ้ลากหุ้ลาย
6.	 เคาริพสิทั่ธิมูน่ษัยชุน
7.	 หุ้้ามูใชุ้แริงงานบ่งค่บ	ค้ามูน่ษัย์	และแริงงานทั่าสย่คใหุ้มู�
8.	 หุ้้ามูใชุ้แริงงานเดำ็ก
9.	 แนวปฏิิบ่ติิในการิจ้างงานทั่่�ดำ่
10.	การิติิดำสินบน	และการิทั่่จริิติ	(ริวมูถืึงข้องข้ว่ญ	และการิติ้อนริ่บ)	

สถึานที่ทำางานที่ป็ลิอดภัย่ แลิะมีสุขภาวะที่ดี
11.	สิ�งแวดำล้อมูส่ข้ภาพ	และความูปลอดำภ่ย
12.	การิเข้้าพ่�นทั่่�ควบค่มู
13.	ยาเสพติิดำ	และสาริเสพติิดำ

ความป็ลิอดภัย่ของข้อม่ลิ แลิะสารสนเทศ
14.	การิปฏิิบ่ติิติามูกฎหุ้มูาย	และข้้อบ่งค่บ
15.	การิค่้มูคริอง	และการิใชุ้ข้้อมููล	TOG	
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ความเข้าใจรอบด้านสำาห้รับธุุรกิจระดับโลิก
16.	ทั่ริ่พย์สินทั่างปัญญา
17.	การิสื�อสาริการิติลาดำ	และข้้อมููลโฆษัณา
18.	ความูส่มูพ่นธ์ทั่างการิเมูือง
19.	ภาษั่อากริ

สาย่ด่วนจริย่ธุรรม แลิะการช่วย่เห้ลิือ
20.	การิแจ้งเบาะแส	ข้้อริ้องเริียน

บที่นำา

1. ความเป็นมา

บริษิัท่ั่	ไทั่ยออพติคิอล	กริ่�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	และบริษิัท่ั่ย�อย	(เริยีกริวมูก่นว�า	"TOG")	มูพ่น่ธกจิทั่่�จะเปน็ผูู้ผู้้ลติิเลนสอ์สิริะชุ่�นนำา	
ทั่่�เติิบโติอย�างย่�งยืน	ไดำ้ริ่บการิยอมูริ่บในริะดำ่บโลกว�ามู่การิใหุ้้บริิการิทั่่�เป็นเลิศอย�างสมูำ�าเสมูอ	คู�ค้าไดำ้ริ่บความูสะดำวกสบายใน	
การิทั่ำาธร่ิกจิริ�วมูก่น	และเปน็ผูู้จ้ด่ำจำาหุ้น�ายเลนสส์ำาเริจ็ริปูในริาคาทั่่�ค้่มูค�าสงูสด่ำ	อ่กทั่่�งเปน็ผูู้ผู้้ลติิเลนสเ์ฉพาะบค่คลอย�างคริบวงจริ		
ใหุ้้บริิการิติริงเวลาทั่่กคริ่�ง

TOG	มู่�งมู่�นท่ั่�จะดำำาเนินธ่ริกิจอย�างติริงไปติริงมูา	เป็นธริริมู	และเหุ้มูาะสมูติ�อผูู้้มู่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ยทั่่กกล่�มู	และใชุ้ทั่ร่ิพยากริ	
สิ�งแวดำล้อมูภายใต้ิการิกำาก่บดูำแลกิจการิท่ั่�ดำ่	ริวมูทั่่�งเคาริพ	และปฏิิบ่ติิติามูกฎหุ้มูาย	ข้้อบ่งค่บ	และมูาติริฐานท่ั่�จ่ดำทั่ำาข้้�น	เพ่�อ	
ส�งเสริมิูพฤติิกริริมูข้ององคก์ริทั่่�เหุ้มูาะสมู	ริฐ่บาล	และหุ้น�วยงานติ�าง	ๆ	ไดำต้ิริะหุ้นก่ถืงึความูติอ้งการิเหุ้ล�าน่�	และกำาหุ้นดำใหุ้อ้ยู�ใน	
ข้้อบ่งค่บ	และ/หุ้ริ่อริะเบ่ยบแนวปฏิิบ่ติิทั่่�ออกมูา	เพ่�อผู้ล่กดำ่นใหุ้้ปฏิิบ่ติิติามูเป็นพฤติิกริริมูทั่่�พึงปริะสงค์	ต่ิวอย�างเชุ�น	TOG	
สามูาริถือ้างถืึงข้้อบ่งค่บดำ่งกล�าวใน
•	 มูาติริฐานแริงงานไทั่ย	-	มูริทั่.	8001	-	2563
•	 ข้้อกำาหุ้นดำข้องติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์แหุ้�งปริะเทั่ศไทั่ย
•	 กฎหุ้มูายสากลเก่�ยวก่บการิติิดำสินบน	และการิคอริ์ริ่ปชุ่�นทั่่�ปริะกาศใชุ้ทั่่�วโลก
•	 กฎบ่ติริ	หุ้ริ่อข้้อกำาหุ้นดำพฤติิกริริมูซ่พพลายเออริ์ทั่่�ลูกค้ากำาหุ้นดำ
•	 หุ้ล่กสากล	10	ปริะการิ	เคริ่อข้�ายโกลบอลคอมูแพ็กแหุ้�งสหุ้ปริะชุาชุาติิ
•	 กฎหุ้มูายสากลเก่�ยวก่บแริงงานทั่าสย่คใหุ้มู�

2. วัติถืุประส่งค์ และขอบเขติ

TOG	มู่�งมู่�นนำาเสนอมูาติริฐานริะดำ่บสูงทั่่�งในดำ้านส่งคมู	และสิ�งแวดำล้อมู	เพ่�อลดำความูเส่�ยงทั่่�อาจเกิดำในอนาคติ	และเพ่�มู	
ความูโปริ�งใสในการิริายงาน	เปา้หุ้มูายข้องจริริยาบริริณฉบบ่ปร่ิบปร่ิงน่�คือ	เพ่�อใหุ้แ้น�ใจว�า	TOG	ไมู�ว�าจะอยู�ทั่่�ใดำกต็ิามู	เปน็ไปติามู
หุ้ล่กการิติามูแนวทั่างทั่่�ริะบ่ไว้ในเอกสาริน่�	และอยู�ในข้อบเข้ติทั่่�จำาเป็น	นโยบาย	กริะบวนการิ	และริะบบการิฝ่ึกอบริมูทั่่�เหุ้มูาะสมู	
ถืูกกำาหุ้นดำข้้�น	เพ่�อใหุ้้แน�ใจว�า	“พน่กงาน”	ท่ั่กคน	(หุ้มูายถืึง	กริริมูการิ	ผูู้้บริิหุ้าริ	ผูู้้จ่ดำการิ	หุ้่วหุ้น้างาน	และพน่กงานติ�าง	ๆ		
ไมู�ว�าจะเป็นพนก่งานปริะจำา	พนก่งานชุ่�วคริาว	หุ้ริอ่	พนก่งานจากภายนอก)	เข้า้ใจความูริบ่ผิู้ดำชุอบข้องตินในเร่ิ�องน่�อย�างชุด่ำเจน
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3. การปฏิิบัติิติาม

พนก่งาน	TOG	ริวมูถึืง	พนก่งานจากภายนอก	(ถืา้มู่)	จะต้ิองปฏิบ่ิติิติามู	และปฏิิบต่ิติิามูท่ั่กเร่ิ�องข้องจริริยาบริริณธร่ิกิจ	อย�างใดำ	
อย�างหุ้นึ�งติ�อไปน่�จะถืือว�าเป็นการิละเมูิดำจริริยาบริริณ:
•	 ไมู�ปฏิิบ่ติิติามูจริริยาบริริณ	หุ้ริ่อสน่บสน่นผูู้้อื�นใหุ้้ไมู�ปฏิิบ่ติิติามูจริริยาบริริณ
•	 เพ่กเฉยสิ�งทั่่�ไดำ้ริ่บทั่ริาบเก่�ยวก่บ	การิละเมูิดำ	หุ้ริ่อไมู�ปฏิิบ่ติิติามูจริริยาบริริณ
•	 ไมู�ใหุ้้ความูริ�วมูมูือ	ในการิสอบสวนใดำ	ๆ	เก่�ยวก่บริายงานการิละเมูิดำ	หุ้ริ่อการิไมู�ปฏิิบ่ติิติามูจริริยาบริริณ
•	 การิเลือกปฏิิบ่ติิ	หุ้ริ่อการิกริะทั่ำาทั่่�ไมู�เป็นธริริมูติ�อบ่คคลอื�นใดำทั่่�ไดำ้ริายงานการิละเมูิดำ	หุ้ริ่อการิไมู�ปฏิิบ่ติิติามู

4. ค่านิยมองค์กร

ทั่่�	TOG	เริา	รังสรรค์มุมมองที่ดีกว่า	โดำยยึดำมู่�นในค�านิยมูหุ้ล่กข้ององค์กริ	ดำ่งน่�	

C Can Do  ทั่ำางานดำ้วยทั่่ศนคติิ	‘เราทำาได้’	
R Right First Time ทั่ำาใหุ้้	เป็๊ะตั้ั�งแตั้่ ครั�งแรก	ทั่่�ทั่ำา	และทั่่กคริ่�งไป
A Accountable เริามู่	สำานึกรับผิิดชอบร่วมกัน	
A Adaptable เริาป็รับตั้ัว เป็ิดใจรับการเป็ลิี่ย่นแป็ลิง แลิะเรีย่บง่าย่
F Fun เริาทั่ำางานอย�างสนุก แลิะมีความสุข
T Teamwork เราสร้างป็ระโย่ชน์ส่งสุดร่วมกัน

5. ความเที่่าเที่่ยม และความหลากหลาย

TOG	จะพยายามูอย�างติ�อเนื�องในการิสร้ิางสภาพแวดำล้อมู	ท่ั่�ซึ�งทั่่กคนมู่โอกาสท่ั่�จะปริะสบความูสำาเร็ิจอย�างเทั่�าเท่ั่ยมูก่น		
เริาทั่ก่คนมูค่วามูร่ิบผู้ดิำชุอบในการิยอมูร่ิบ	และสนบ่สนน่วสิย่ทั่ศ่นน์่�	ซึ�งมูส่�วนสำาค่ญมูากในการิทั่่�จะบริริลเ่ปา้หุ้มูาย	และพน่ธกจิข้องเริา		
และสอดำคล้องก่บค�านิยมูหุ้ล่กทั่่�เริาไดำ้ปริะกาศไว้	เริามู่�งมู่�นทั่่�จะสริ้างความูมู่�นใจว�าพน่กงานทั่่�มู่อยู�	และพน่กงานทั่่�มู่	
ศ่กยภาพทั่่�งหุ้มูดำ:

*	ไดำ้ริ่บการิปฏิิบ่ติิอย�างย่ติิธริริมู	และดำ้วยความูเคาริพ	ในทั่่กข้่�นติอนข้องการิจ้างงาน
*	มู่สิทั่ธิ�ทั่่�จะเป็นอิสริะจากการิติกเป็นเหุ้ยื�อ	การิกล่�นแกล้ง	และการิค่กคามูในล่กษัณะใดำ	ๆ	
*	มู่โอกาสอย�างเทั่�าเทั่่ยมูในการิมู่ส�วนริ�วมู	และในการิบริริล่ศ่กยภาพสูงส่ดำ
*	เริาปฏิบิติ่ิติ�อทั่ก่คนอย�างย่ติิธริริมู	และดำว้ยความูเคาริพ	และไมู�ยอมูใหุ้มู้ก่าริเลอืกปฏิบิติ่ิติ�อบค่คลใดำ	ๆ	ไมู�ว�าดำว้ยเหุ้ต่ิผู้ล		
	 ใดำ	ๆ	เพ่�อความูชุ่ดำเจน	ใหุ้้ริวมูทั่่�ง	การิเลือกปฏิิบ่ติิ	ด้ำวยเพศสภาพ	เพศทั่างเลือก	ทั่างเพศ	ส่ญชุาติิ	หุ้ริ่อชุาติิพ่นธ์่	หุ้ร่ิอ		
	 เชุื�อชุาติิ	อาย่	การิติ่�งคริริภ	์ความูพก่าริ	ความูเชุื�อ	ศาสนา	การิศกึษัา	สถืานภาพสมูริส	ความูคดิำเหุ้น็ทั่างการิเมูอืง	หุ้ริอ่		
	 ดำ้วยล่กษัณะส�วนบ่คคลอื�นใดำ

6. เคารพส่ิที่ธุิมนุษัยชน

พนก่งานทั่ก่คนจะติอ้งเคาริพในศ่กดำิ�ศริคีวามูเป็นมูนษ่ัย	์และสทิั่ธมิูนษ่ัยชุนในทั่่�ทั่ำางาน	เพ่�อใหุ้แ้น�ใจว�าจะไมู�มูก่าริปฏิบิติ่ิทั่่�ร่ินแริง		
หุ้ร่ิอไริ้มูน่ษัยธริริมู	หุ้้ามูมูิใหุ้้มู่การิทั่ำาริ้ายริ�างกาย	หุ้ริ่อ	การิลงโทั่ษั	การิค่กคามูดำ้วยการิทั่ำาริ้ายริ�างกาย	การิละเมูิดำ		
การิล�วงละเมิูดำทั่างเพศ	หุ้ร่ิออื�น	ๆ	หุ้ริอ่การิละเมิูดำทั่างวาจา	หุ้ร่ิอการิข้�มูขู้�ในรูิปแบบอื�น	ๆ	กฎข้องโริงงาน	และมูาติริการิทั่างวินย่จะมู	่
ความูย่ติิธริริมู	และมู่การิสื�อสาริก่บพน่กงานอย�างชุ่ดำเจน	ในริูปแบบทั่่�ไดำ้ติกลงก่นไว้	จะติ้องมู่การิลงบ่นทั่ึกมูาติริการิทั่างวิน่ย
ทั่่�งหุ้มูดำ	TOG	ติ้องจ่ดำทั่ำาข้่�นติอนการิริ้องทั่่กข้์	และการิแจ้งเบาะแสทั่่�เป็นความูล่บในแติ�ละสถืานปริะกอบการิ
7. ห้ามใช้แรงงานบังคับ ค้ามนุษัย์ และแรงงานที่าส่ยุคใหม่
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งานทั่่�งหุ้มูดำติอ้งเปน็ไปดำว้ยความูสมูค่ริใจ	และคนทั่ำางานมูอ่สิริะทั่่�จะออกจากงาน	หุ้ริอ่เลกิจา้งโดำยมูก่าริแจง้ใหุ้ท้ั่ริาบติามูสมูควริ	
TOG	จะติอ้งไมู�ค้ามูน่ษัย์	หุ้ร่ิอใชุแ้ริงงานรูิปแบบใดำ	ๆ	ทั่่�เปน็ลก่ษัณะ	แริงงานทั่าส	แริงงานบง่ค่บ	ถูืกผู้กูมูด่ำ	ถูืกก่กข้ง่	หุ้ริอ่	ถืกูค่มูข่้ง		
TOG	จะติ้องติริวจสอบใหุ้้แน�ใจว�าหุ้น�วยงานข้องบ่คคลภายนอกทั่่�จ่ดำหุ้าแริงงาน	ปฏิิบ่ติิติามูกฎหุ้มูาย	และแนวทั่างการิจ้างงาน
ทั่่�ดำ่	ไมู�ว�าจะดำำาเนินการิในทั่่�ใดำก็ติามู

8. ห้ามใช้แรงงานเดำ็ก

TOG	ติ้องไมู�จ้างเดำ็ก	อาย่ข้่�นติำ�าสำาหุ้ริ่บการิทั่ำางานจะติ้องเป็นไปติามู	อาย่ข้่�นติำ�าติามูข้้อกำาหุ้นดำการิจ้างงานข้องปริะเทั่ศทั่่�	
TOG	อาจจะไปดำำาเนินธ่ริกิจ	อย�างไริก็ติามูจะไมู�มู่การิจ้างงานเดำ็กอาย่ติำ�ากว�า	16	ปีไมู�ว�าในกริณ่ใดำ	ๆ	หุ้ากมู่การิว�าจ้างคนงาน
อาย่น้อยทั่่�มู่อาย่สูงกว�าข้้อกำาหุ้นดำอาย่ข้่�นติำ�า	แติ�อาย่ติำ�ากว�า	18	ปี	คนงานเหุ้ล�าน่�ติ้องไมู�ทั่ำางานทั่่�มู่ล่กษัณะอ่นติริายทั่างจิติใจ		
ทั่างริ�างกาย	ทั่างสง่คมู	หุ้ริอ่อ่นติริายทั่างศ่ลธริริมู	อาจทั่ำาใหุ้เ้กดิำอน่ติริาย	หุ้ริอ่ข้ด่ำข้วางโอกาสทั่างการิศกึษัาข้องคนงานอาย่นอ้ย

9. แนวปฏิิบัติิในการจ้างงานที่่�ดำ่

TOG	จะติ้องจ�ายเงินใหุ้้พน่กงานท่ั่กคนเป็นอย�างน้อยติามูค�าจ้างข้่�นติำ�า	ติามูกำาหุ้นดำในกฎหุ้มูาย	และข้้อบ่งค่บทั่่�ปริะกาศใชุ้		
และใหุ้ส้ทิั่ธปิริะโยชุนต์ิามูท่ั่�กฎหุ้มูายกำาหุ้นดำ	เง่�อนไข้การิจา้งงานทั่่�งหุ้มูดำ	ริวมูถืงึค�าติอบแทั่น	ชุ่�วโมูงทั่ำางาน	ชุ่�วโมูงการิทั่ำางานล�วงเวลา	
การิลาพก่ร้ิอนริะยะเวลาลา	และว่นหุ้ย่ดำ	จะต้ิองสอดำคล้องติามูกฎหุ้มูาย	และข้อ้บง่ค่บท่ั่�เก่�ยวข้อ้ง	ติามูท่ั่�ติ่�งข้องสถืานปริะกอบการิ	
ทั่่�ดำำาเนนิธร่ิกจิ	ติอ้งมูก่าริจด่ำทั่ำาเอกสาริการิจ�ายค�าจา้งใหุ้ก่้บคนงานทั่่�งหุ้มูดำ	ไมู�อนญ่าติใหุ้หุ้้ก่เงนิจากค�าจา้ง	หุ้ริอ่จากเงนิเดำอืน
ในมูาติริการิลงโทั่ษัทั่างวิน่ย	ใหุ้้น่บเวลาพ่กข้องมูาริดำาในการิเก็บนำ�านมูเป็นส�วนหุ้นึ�งข้องชุ่�วโมูงการิทั่ำางาน

ชุ่�วโมูงการิทั่ำางานไมู�ริวมูการิทั่ำางานล�วงเวลาควริถูืกกำาหุ้นดำในสญ่ญาจ้างงาน	และริวมูเวลาทั่ำางานปกติิไมู�เกิน	48	ชุ่�วโมูงติ�อสป่ดำาห์ุ้	
ยกเว้นได้ำริบ่อนญ่าติติามูกฎหุ้มูายแริงงานในปริะเทั่ศน่�น	ๆ	การิทั่ำางานล�วงเวลาจะต้ิองเป็นไปโดำยความูสมูค่ริใจ	และได้ำริบ่ค�าแริง		
การิทั่ำางานล�วงเวลาจะติ้องถืูกใชุ้อย�างมู่ความูริ่บผู้ิดำชุอบโดำยพ่จาริณาจากสิ�งติ�อไปน่�:	ข้อบเข้ติ	ความูถ่ื�	และชุ่�วโมูงทั่ำางาน	
ข้องแติ�ละคนงาน	และอ่ติริากำาล่งคน	หุ้้ามูนำาไปใชุ้แทั่นทั่่�การิจ้างงานปกติิ	ชุ่�วโมูงการิทั่ำางานทั่่�งหุ้มูดำในชุ�วงเวลา	7	ว่นติ้องไมู�เกิน	
60	ชุ่�วโมูง	ยกเว้นในกริณ่มู่เหุ้ติ่จำาเป็นติามูทั่่�กฎหุ้มูายแริงงานในปริะเทั่ศน่�น	ๆ	อน่ญาติ	พน่กงานไดำ้ยินยอมู	มู่การิใชุ้มูาติริการิ
ปอ้งก่นทั่่�เหุ้มูาะสมูเพ่�อปกปอ้งส่ข้ภาพ	และความูปลอดำภ่ยข้องพนก่งาน	และ	TOG	สามูาริถืแสดำงใหุ้เ้หุ้น็ว�าเปน็กริณ่มูเ่หุ้ต่ิจำาเปน็	
อาทั่ิ	เชุ�น	จำานวนยอดำผู้ลิติทั่่�สูงอย�างไมู�คาดำคิดำ	มู่อ่บ่ติิเหุ้ต่ิ	หุ้ริ่อมู่เหุ้ต่ิฉ่กเฉิน	พน่กงานจะติ้องมู่ว่นหุ้ย่ดำอย�างน้อยหุ้นึ�งว่นใน	
ทั่่กชุ�วงเวลา	7ว่น	หุ้ริ่อใหุ้้หุ้ย่ดำ	2	ว่น	ในทั่่กชุ�วงเวลา	14	ว่น	ติามูทั่่�กฎหุ้มูายในปริะเทั่ศน่�น	ๆ	จะอน่ญาติ

10. การติิดำส่ินบน และการทีุ่จริติ (รวมถืึงของขวัญ่ และการติ้อนรับ) 

ติ้องไมู�มู่การิติิดำสินบน	และไมู�มู่การิทั่่จริิติใดำ	ๆ	ใน	TOG	พน่กงานข้องเริาทั่่�งหุ้มูดำ	และผูู้้ทั่่�เป็นต่ิวแทั่นข้องเริา	ไมู�ว�าจะอยู�ทั่่�ใดำ	
ก็ติามู	ควริเข้้าใจ	และร่ิบทั่ริาบเร่ิ�องน่�	เริาจะดำำาเนินธ่ริกิจอย�างซื�อส่ติย์	มู่จริิยธริริมู	และด้ำวยความูมู่�งมู่�นท่ั่�จะดำำาเนินการิ	
อย�างถูืกติอ้งติามูกฎหุ้มูาย	อย�างมูอือาชุพ่	เสมูอภาค	และด้ำวยความูซื�อสต่ิย์	ในการิติิดำติ�อทั่างธร่ิกิจ	และความูสมู่พ่นธ์ทั่่�งหุ้มูดำ		
ในทั่่กทั่่�ทั่่�เริาดำำาเนินการิธ่ริกิจ

การิใหุ้้สินบนหุ้มูายถืึงสิ�งจูงใจ	หุ้ริ่อข้้อเสนอใหุ้้ริางว่ล	ส่ญญาว�าจะใหุ้้	หุ้ริ่อไดำ้มูอบใหุ้้	เพ่�อใหุ้้ไดำ้มูาซึ�งผู้ลปริะโยชุน์ทั่างธ่ริกิจ	หุ้ริ่อ
ผู้ลปริะโยน์ส�วนติ่ว	ติ่วอย�างอาจเป็น:
•	 พนก่งาน	TOG	เสนอต่ิ�วเข้า้ชุมูการิแข้�งข้น่ก่ฬาทั่่�สำาค่ญ	ใหุ้ต่้ิวแทั่นข้องลกูคา้ทั่่�มูศ่่กยภาพ	แติ�เฉพาะในกริณ่ทั่่�ติกลงทั่่�จะทั่ำา

ธ่ริกิจก่บ	TOG	เทั่�าน่�น
•	 ซ่พพลายเออริ์เสนองานใหุ้้ก่บสมูาชุิกในคริอบคริ่วข้องพน่กงาน	TOG	ด้ำวยความูเข้้าใจว�า	TOG	ย่งคงทั่ำาธ่ริกิจติ�อเนื�อง

ก่บซ่พพลายเออริ์ริายน่�นติ�อไป



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2565 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 205

เอกสารแนบ 4

ในกริณ่ทั่่�ความูส่บสนอาจเกิดำข้้�นไดำ้	คือการิจ�ายเงินอย�างไมู�เป็นทั่างการิเล็กน้อย	(ทั่่�ร่ิบรู้ิก่นว�าคือการิจ�ายเงินเพ่�ออำานวย	
ความูสะดำวก)	ซึ�งมู่การิเสนอสิ�งจูงใจ	หุ้ริ่อข้อใหุ้้ทั่ำา	หุ้ริ่อเพ่�อเริ�งการิดำำาเนินการิติามูปกติิโดำยเจ้าหุ้น้าท่ั่�ข้องริ่ฐ	ต่ิวอย�างเชุ�น		
การิเคลย่ริส์นิคา้ผู้�านดำ�านศล่กากริใหุ้ร้ิวดำเริว็ข้้�น	ไมู�ว�าในกริณ่ใดำ	ๆ	พนก่งานไมู�ควริจ�ายเงนิใหุ้ก่้บเจา้หุ้นา้ท่ั่�ข้องริฐ่ใดำ	ๆ	เนื�องจากมู	่
ความูเส่�ยงสูงทั่่�จะถืูกติ่ความูว�าเป็นสินบน	หุ้ากถืูกถืามูใหุ้้แจ้งริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริในสายงานส่งก่ดำ

เพ่�อความูชุ่ดำเจนในเริ่�องข้องข้ว่ญ	การิติ้อนริ่บ	ฯลฯ	ข้องข้ว่ญใดำ	ๆ	ทั่่�มู่มููลค�าติำ�ากว�า	750	บาทั่	เชุ�น	ข้องข้ว่ญส�งเสริิมูการิ
ข้ายเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	เป็นสิ�งทั่่�ยอมูริ่บไดำ้	หุ้ากพน่กงาน	TOG	ไดำ้ริ่บข้องข้ว่ญทั่่�มู่มููลค�าสูงกว�ามููลค�าน่�	ติ้องแจ้งผูู้้จ่ดำการิต้ินส่งก่ดำ		
เพ่�อใหุ้้ผูู้้จ่ดำการิต่ิดำสินใจได้ำว�าเหุ้มูาะสมูท่ั่�จะริ่บ	หุ้ร่ิอปฏิิเสธอย�างส่ภาพ	บางคริ่�งอาจทั่ำาใหุ้้เกิดำความูขุ้�นเคืองในการิปฏิิเสธ		
ซึ�งในกริณน่่�อาจจะมูก่าริจบ่ฉลากริะหุ้ว�างทั่มู่งานด้ำวยเงินท่ั่�มูอบใหุ้้ก่บองค์กริการิก่ศลทั่่�ไดำร้ิบ่การิเสนอชุื�อจาก	TOG	หุ้ริอ่มูอบใหุ้้ก่บ	
พนก่งาน	โดำยพจ่าริณาใหุ้้พนก่งานทั่ก่คนได้ำจบ่ฉลาก	การิเล่�ยงริบ่ริองต้ิอนริบ่ท่ั่�มูมู่ลูค�าไมู�เกิน	10,000	บาทั่เป็นสิ�งท่ั่�ยอมูริบ่ไดำ้	
หุ้ากพน่กงาน	TOG	วางแผู้นทั่่�จะใหุ้้การิเล่�ยงริ่บริองทั่่�เกินกว�ามููลค�าน่�	จะติ้องไดำ้ริ่บอน่ญาติล�วงหุ้น้าจากริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�
บริิหุ้าริในสายงานส่งก่ดำ	(หุ้มูายถืึง	บ่คคลใดำในติำาแหุ้น�ง	ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริสายงานพาณิชุย์	ริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�
บริิหุ้าริสายงานปฏิบิติ่ิการิ	ริองปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริิหุ้าริสายงานบญ่ชุแ่ละการิเงนิ	ริองปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริิหุ้าริสายงานบริิหุ้าริ)	

ส่ถืานที่่�ที่ำางานที่่�ปลอดำภััย และม่สุ่ขภัาวะที่่�ดำ่

11. ส่ิ�งแวดำล้อมสุ่ขภัาพ และความปลอดำภััย

TOG	สน่บสน่น	และส�งเสริิมูใหุ้้พน่กงานริ�วมูมูือก่บมูาติริฐานริะหุ้ว�างปริะเทั่ศ	และข้้อติกลง	และแนวปฏิิบ่ติิข้องปริะเทั่ศใดำ	ๆ		
ในทั่่�ติ่�งสถืานปริะกอบการิน่�น	ๆ	เก่�ยวก่บการิปกป้องสิ�งแวดำล้อมู	และการิป้องก่น/ลดำผู้ลกริะทั่บท่ั่�เป็นอ่นติริายติ�อสิ�งแวดำล้อมู		
โดำยเฉพาะอย�างยิ�งการิผู้ลิติควริติิดำติ่�งอ่ปกริณ์	ออกแบบข้่�นติอน	และกริะบวนการิเพ่�อกำาจ่ดำ	หุ้ร่ิอลดำมูลพ่ษัในส�วนท่ั่�เก่�ยวก่บ		
นำ�าทั่ิ�ง	ฝ่่่น	ริะบายอากาศ	และการิกำาจ่ดำข้องเส่ยติ�าง	ๆ	TOG	ควริปฏิิบ่ติิติามูนโยบายลดำ	ใชุ้ซำ�า	และริีไซเคิล	เหุ้มูาะสมูก่บปริะเภทั่
ข้องเส่ย

TOG	มู่เป้าหุ้มูายสน่บสน่นส่งคมู	และชุ่มูชุน	โดำยเฉพาะส่งคมู	และชุ่มูชุนริอบสถืานปริะกอบการิข้อง	TOG	ไมู�ว�าจะอยู�ในทั่่�ติ่�งใดำ
ในโลก	ในส�วนน่�ก�อนการิลงทั่น่ในโคริงการิใดำ	ๆ	จง้ควริใชุค้วามูริะมูด่ำริะว่งในการิปริะเมูนิ	และกำาจด่ำ	หุ้ร่ิอลดำความูเส่�ยงผู้ลกริะทั่บ	
ทั่่�อาจเกิดำข้้�น	เก่�ยวก่บสิ�งแวดำล้อมูส่ข้ภาพ	และความูปลอดำภ่ย

ดำว้ยความูติริะหุ้นก่เก่�ยวก่บอน่ติริายจากการิแพริ�ริะบาดำโริคติิดำเชุื�อไวริส่โควดิำ-19	TOG	คาดำหุ้ว่งใหุ้พ้นก่งานทั่ก่คนติอ้งปฏิบิติ่ิติน	
อย�างมู่ความูริ่บผู้ิดำชุอบ	เพ่�อปกป้องตินเอง	เพ่�อนริ�วมูงาน	และธ่ริกิจ	พน่กงานควริติริวจสอบความูพริ้อมูข้องส่ข้ภาพตินเอง
ก�อนมูาทั่ำางาน

สภาพแวดำล้อมูในการิทั่ำางานติ้องปลอดำภ่ย	และถืูกส่ข้อนามู่ยสำาหุ้ร่ิบพน่กงาน	และอยู�ในสภาพทั่่�เหุ้มูาะสมูสำาหุ้ร่ิบผูู้้หุ้ญิง		
สติริีต่ิ�งคริริภ์	และมูาริดำาริะหุ้ว�างใหุ้้นมูบ่ติริท่ั่�กล่บไปทั่ำางาน	ความูปลอดำภ่ยข้องพน่กงานในการิทั่ำางานติ้องไดำ้ร่ิบการิปกป้อง		
และ	TOG	ดำำาเนนิการิจด่ำใหุ้มู่้สภาพแวดำลอ้มูการิทั่ำางานทั่่�ปลอดำภ่ย	และถืกูส่ข้อนามูย่	เข้า้ถืงึนำ�าดำื�มู	โริงอาหุ้าริ	และหุ้อ้งสข่้า/หุ้อ้งนำ�า
ทั่่�สะอาดำ	หุ้ากมูก่าริใหุ้้ทั่่�พ่กจะติอ้งสะอาดำปลอดำภย่	และติอบสนองติามูความูต้ิองการิข้่�นพ่�นฐานข้องพนก่งาน	มูก่าริจด่ำหุ้าอป่กริณ์	
ปอ้งก่นส�วนบค่คลอย�างเหุ้มูาะสมู	และพนก่งานควริริะมูด่ำริะว่งในเร่ิ�องข้องสภาพแวดำล้อมูการิทั่ำางานท่ั่�ปลอดำภย่	ริายงานข้้อก่งวลใดำ	ๆ		
ติ�อหุ้่วหุ้น้างาน	หุ้ริ่อผูู้้จ่ดำการิ	เพ่�อลดำความูเส่�ยงติ�อการิเกิดำอ่บ่ติิเหุ้ติ่
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สาริเคมู่อ่นติริายจะถืูกจ่ดำเก็บ	และใชุ้อย�างปลอดำภ่ย	และเป็นไปติามูแนวทั่างทั่่�แนะนำาสำาหุ้ริ่บการิใชุ้	และการิจ่ดำเก็บดำ่งกล�าว	
อ่ปกริณ์จะไดำ้ริ่บการิป้องก่นทั่่�จำาเป็น	มู่การิฝ่ึกอบริมูอย�างเหุ้มูาะสมู	เพ่�อใหุ้้ใชุ้งานไดำ้อย�างปลอดำภ่ย	ในทั่างหุ้น่ไฟั	และทั่างออก
ฉ่กเฉินในอาคาริจะติ้องไมู�มู่การิปิดำก่�น	หุ้ริ่อป้องก่นไมู�ใหุ้้สามูาริถืเปิดำไดำ้ในกริณ่ฉ่กเฉิน	

ติ้องมู่ชุ่ดำปฐมูพยาบาลเบื�องติ้น	และเวชุภ่ณฑ์์ทั่่�จำาเป็นติ�อการิปฐมูพยาบาล

12. การเข้าพี่�นที่ควบคุม

พ่�นทั่่�ควบค่มู	เชุ�น	การิผู้ลิติ	คล่งจ่ดำเก็บ	การิริ่บ	การิจ่ดำส�ง	และพ่�นทั่่�ข้นถื�าย	จะติ้องมู่ข้่�นติอนการิควบค่มูการิเข้้าถึืง	เพ่�อใหุ้	้
แน�ใจว�าเฉพาะผูู้้ทั่่�ไดำ้ริ่บอน่ญาติเทั่�าน่�นจ้งจะสามูาริถืเข้้าถึืงทั่างกายภาพได้ำ	การิควบค่มูเหุ้ล�าน่�จะทั่ำาใหุ้้มู่�นใจได้ำว�าพน่กงาน		
ผูู้มู้าเยอืน	และการิจด่ำส�ง	และ/หุ้ริอ่บค่ลากริทั่่�เก่�ยวข้อ้งดำา้นโลจสิติิกส	์(ทั่่�งภายนอก	หุ้ริอ่ภายใน)	สามูาริถืพ่สจูนต่์ิวตินอย�างแทั่จ้ริงิ	
ก�อนทั่่�จะไดำร้ิบ่อน่ญาติใหุ้เ้ข้้าพ่�นท่ั่�	เพ่�อปอ้งก่นบค่คลทั่่�ไมู�ได้ำริบ่อนญ่าติ	การิเข้า้มูาโดำยไมู�ไดำร้ิบ่อนญ่าติ	และเพ่�อปริะเมิูนความูเส่�ยง	
ติ�อปริะเดำ็นทั่่�เก่�ยวข้้องก่บ	การิก�อการิริ้าย	และการิล่กลอบส�งสิ�งข้องทั่่�ผู้ิดำกฏิหุ้มูาย

13. ย่าเสพีตั้ิด แลิะสารเสพีตั้ิด

TOG	มู่�งมู่�นทั่่�จะปกปอ้งสข่้ภาพความูปลอดำภ่ย	และสว่สดำภิาพข้องพนก่งานข้องเริาทั่ก่คน	และเพ่�อปกปอ้งชุื�อเสย่งข้อง	TOG	ดำง่น่�น		
TOG	จ้งสร่ิปแนวทั่าง	และความูคาดำหุ้ว่งเก่�ยวก่บ	การิใชุ้	คริอบคริอง	หุ้ริ่อจ่ดำการิยาเสพติิดำ	และสาริเสพติิดำทั่่�ผู้ิดำกฎหุ้มูาย	
นอกจากน่�ย่งริวมูถึืงการิใชุ้ในทั่างทั่่�ผู้ิดำ	หุ้ริ่อการิใชุ้ยาติามูใบส่�งแพทั่ย์	เชุ�น	ยาริะง่บปริะสาทั่	และยานอนหุ้ล่บ	นโยบายน่�ไมู�
คริอบคล่มูการิริ่บปริะทั่านยาติามูใบส่�งแพทั่ย์ทั่่�ถืูกติ้องติามูกฎหุ้มูาย

TOG	ไมู�ยอมูริ่บ	การิใชุ้	การิคริอบคริอง	หุ้ริ่อการิค้ายาเสพติิดำ	หุ้ริ่อสาริเสพติิดำ	และยาติามูใบส่�งแพทั่ย์ทั่่�ผู้ิดำกฎหุ้มูาย	การิใชุ้
ยาเสพติดิำไมู�ว�าชุนดิำใดำไมู�สามูาริถืยอมูริบ่ไดำ	้นอกจากน่�ย่งถือืว�ามูค่วามูผู้ดิำทั่างอาญา	ทั่่�เก่�ยวข้้องก่บการิข้าย	หุ้ริอ่การิเสพยา		
และสาริติ้องหุ้้ามู	หุ้ร่ิอทั่่�มู่ไว้ในคริอบคริอง	ดำ่งน่�นเริาจ้งมู่หุ้น้าทั่่�ทั่่�จะติ้องแจ้งหุ้น�วยงานทั่่�เก่�ยวข้้องเก่�ยวก่บยาเสพติิดำ	หุ้ร่ิอ	
สาริเสพติิดำใดำ	ๆ	

หุ้ากพบว�าค่ณอยู�ภายใติ้อิทั่ธิพล	หุ้ริ่อคริอบคริอง	เสพ	หุ้ร่ิอข้ายยาเสพติิดำ	หุ้ร่ิอสาริเสพติิดำ	อาจส�งผู้ลใหุ้้ถูืกเลิกจ้าง		
โดำยไมู�ติ้องแจ้งใหุ้้ทั่ริาบล�วงหุ้น้า	หุ้ริ่อชุำาริะสินจ้างแทั่นการิบอกกล�าวล�วงหุ้น้า

ความปลอดำภััยของข้อมูล และส่ารส่นเที่ศ

14. การปฏิิบัติิติามกฎหมาย และข้อบังคับ

พน่กงาน	TOG	ไดำ้ริ่บคำาส่�งใหุ้้ปฏิิบ่ติิติามูกฎหุ้มูายข้้อบ่งค่บ	และกฎเกณฑ์์ทั่่�เก่�ยวข้้องทั่่�งหุ้มูดำ	ในเข้ติอำานาจศาลทั่่�งหุ้มูดำในทั่่�ติ่�ง
ข้องสถืานปริะกอบการิทั่่�	TOG	ดำำาเนนิธ่ริกจิ	เนื�องจาก	TOG	เปน็บริษิัท่ั่จดำทั่ะเบย่นในติลาดำหุ้ล่กทั่ริพ่ย	์จง้มูข่้อ้กำาหุ้นดำเพ่�มูเติิมู
บางปริะการิทั่่�ควริทั่ริาบ:
•	 พน่กงานติ้องหุ้ล่กเล่�ยงการิทั่ำาธ่ริกริริมูริะหุ้ว�างก่น	ซึ�งอาจก�อใหุ้้เกิดำความูข้่ดำแย้งทั่างผู้ลปริะโยชุน์ก่บ	TOG
•	 ข้้อมููล	TOG	จะติ้องถืูกเก็บร่ิกษัาไว้เป็นส�วนต่ิว	และไมู�นำาไปใชุ้เพ่�อปริะโยชุน์ส�วนต่ิว	หุ้ร่ิอเพ่�อดำำาเนินธ่ริกิจแข้�งข้่นก่บ	TOG	

โดำยเฉพาะอย�างยิ�งข้้อมููลภายใน	หุ้ริ่อ
ข้อ้มูลูอื�น	ๆ	ท่ั่�ไมู�ไดำเ้ผู้ยแพริ�ติ�อสาธาริณะ	และอาจส�งผู้ลกริะทั่บติ�อริาคาหุ้่น้ในติลาดำหุ้ล่กทั่ริพ่ยฯ์	ไมู�อาจเปดิำเผู้ยติ�อบค่คลภายนอก	
ใดำ	ๆ	หุ้ริ่อนำาไปใชุ้เพ่�อผู้ลปริะโยชุน์ส�วนติ่ว
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เอกสารแนบ 4

TOG	ไดำมู้อบหุ้มูายใหุ้ป้ริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริหิุ้าริ	หุ้ร่ิอผูู้ใ้ดำกต็ิามูทั่่�ไดำร้ิบ่อนญ่าติจากปริะธานเจา้หุ้นา้ทั่่�บริหิุ้าริ	ใหุ้ท้ั่ำาการิส่มูภาษัณ์	
หุ้ริอ่ติอบคำาถืามู	จากผูู้้ถืือหุ้่้น	นก่ลงทั่น่	สื�อมูวลชุน	หุ้ริอ่บค่คลภายนอกอื�น	ๆ	สำานก่งานเลข้านก่าริบริษ่ิัทั่ไดำร่้ิบอนญ่าติใหุ้ติ้ิดำติ�อ	
ติอบคำาถืามูจากผูู้้ถืือหุ้่้น	และสำาน่กงานน่กลงทั่่นส่มูพ่นธ์ไดำ้ริ่บอน่ญาติใหุ้้ติิดำติ�อ/ติอบคำาถืามูจาก	ผูู้้จ่ดำการิกองทั่่น	น่กลงทั่่น
สถืาบน่การิเงนิ	และสื�อมูวลชุน	พนก่งาน	TOG	คนอื�นไมู�สามูาริถืติอบคำาถืามูบค่คลทั่่�สามู	หุ้ริอ่บค่คลภายนอกทั่่�ข้อข้อ้มูลูเก่�ยวก่บ	
เริ่�องเหุ้ล�าน่�ไดำ้	เว้นแติ�จะไดำ้ริ่บอน่ญาติล�วงหุ้น้าอย�างเหุ้มูาะสมูจากปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ

15. การคุ้มครอง และการใช้ข้อมูล TOG

ข้้อมููล	และข้้อมููลทั่่�อยู�ในคอมูพ่วเติอริ์	เซิริ์ฟัเวอริ์	และไฟัล์ข้อง	TOG	และในบ่นทั่ึกอื�น	ๆ	เป็นทั่ริ่พย์สินข้อง	TOG	และดำ้วยเหุ้ต่ิน่�
จ้งติ้องไดำ้ริ่บการิค้่มูคริอง	พน่กงานติ้องไมู�ใชุ้ข้้อมููลด่ำงกล�าว	หุ้ร่ิอข้้อมููลอื�น	ๆ	เพ่�อผู้ลปริะโยชุน์ข้องตินเอง	หุ้ริ่อเปิดำเผู้ยข้้อมููล	
ดำ่งกล�าวแก�บ่คคลทั่่�สามู	เว้นแติ�จะไดำ้ริ่บอน่ญาติล�วงหุ้น้าจากริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริในสายงานส่งก่ดำ	นอกจากน่�ติ้องใชุ้
ความูริะมู่ดำริะว่งเป็นพ่เศษั	เพ่�อใหุ้้แน�ใจว�าข้้อมููลส�วนบ่คคลข้องพน่กงานจะถืูกเก็บไว้อย�างปลอดำภ่ย	และเป็นส�วนติ่ว

นโยบายการิร่ิกษัาความูปลอดำภ่ยเคริอ่ข้�ายสาริสนเทั่ศ	และอป่กริณ์	การิบริิหุ้าริจด่ำการิการิเข้า้ถึืงข้องผูู้้ใชุร้ิะบบ	และข้่�นติอนการิ
ควบค่มูการิเข้า้ถืงึแอปพลเิคชุน่	ควริถืกูจด่ำทั่ำาข้้�น	และมูไ่วเ้พ่�อปอ้งก่น	การิโจมูต่ิทั่างไซเบอริ	์การิใชุร้ิะบบไอทั่ใ่นทั่างทั่่�ผู้ดิำ	การิเข้า้ถืงึ	
ทั่่�ไมู�เหุ้มูาะสมู	การิปลอมูแปลง	หุ้ริอ่การิเปล่�ยนแปลงข้อ้มูลูทั่างธร่ิกจิ	ริหุ้ส่ผู้�าน	TOG	จะติอ้งถืกูเกบ็ริก่ษัาไวอ้ย�างปลอดำภย่	และ
ไมู�เปิดำเผู้ยติ�อบ่คคลทั่่�สามู	ริหุ้่สผู้�านควริถืูกเปล่�ยนเป็นริะยะ	ติามูแนวทั่างปฏิิบ่ติิทั่่�ดำ่ทั่่�ส่ดำเพ่�อลดำความูเส่�ยง

ควริจ่ดำฝ่ึกอบริมูพน่กงานเพ่�มูความูติริะหุ้น่กรู้ิเก่�ยวก่บความูปลอดำภ่ยสาริสนเทั่ศ	โดำยเฉพาะพน่กงานท่ั่�เก่�ยวข้้องก่บความู
ปลอดำภ่ยดำ้านซ่พพลายเชุน	ซึ�งริวมูถืึงการิดูำแลความูคริบถื้วนเริียบริ้อยข้องการิข้นส�ง/สินค้า	การิป้องก่นการิฉ้อโกง	และ/	
หุ้ริ่อการิโจริกริริมู	ติลอดำจนการิเข้้าถืึงโดำยไมู�ไดำ้ริ่บอน่ญาติ	และอื�นใดำทั่่�เก่�ยวข้้อง	นอกจากน่�	TOG	ควริจะฝ่ึกอบริมูพน่กงานทั่่�
เก่�ยวข้้องเก่�ยวก่บวิธ่การิติริวจสอบวิเคริาะหุ้์	และทั่วนสอบริะบบการิทั่ำางาน	เพ่�อริายงานปริะเดำ็นทั่่�เก่�ยวข้้องดำ่งกล�าว

หุ้้ามูใชุ้ซอฟัติ์แวริ์ทั่่�ผู้ิดำกฎหุ้มูาย	หุ้ริ่อซอฟัติ์แวริ์ทั่่�ค่ดำลอกโดำยละเมูิดำลิข้สิทั่ธิ�	ในเคริ่อข้�าย	หุ้ริ่อในริะบบคอมูพ่วเติอริ์	TOG

หุ้้ามูพน่กงานแก้ไข้ฮาริ์ดำแวริ์	หุ้ร่ิอติิดำต่ิ�งอ่ปกริณ์ใดำ	ๆ	ลงในริะบบ	เว้นแติ�จะไดำ้ริ่บอน่ญาติล�วงหุ้น้าจากริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�
บริิหุ้าริในสายงานส่งก่ดำ	หุ้ริ่อผูู้้จ่ดำการิส�วนสาริสนเทั่ศ

หุ้า้มูใชุอ้เ่มูล	และริะบบคอมูพ่วเติอริใ์นการิส�งข้้อความูทั่่�หุ้ยาบคาย/ลามูกอนาจาริ	หุ้ร่ิอข้�มูขู้�	ข้ด่ำข้วาง	หุ้ร่ิออื�น	ๆ	ทั่่�ฝ่า่ฝ่นืพริะริาชุบญ่ญ่ติิ	
ว�าดำ้วยการิกริะทั่ำาความูผู้ิดำเก่�ยวก่บคอมูพ่วเติอริ์	พ.ศ.	2550	ในทั่ำานองเดำ่ยวก่นการิใชุ้อินเทั่อร์ิเน็ติจะติ้องเป็นไปเพ่�อธ่ริกิจ	
TOG	ทั่่�ถืูกติ้องติามูกฎหุ้มูาย	และพน่กงานติ้องหุ้ล่กเล่�ยงเว็บไซติ์ทั่่�ผู้ิดำกฎหุ้มูาย	หุ้ริ่อผู้ิดำศ่ลธริริมู

TOG	มู่สิทั่ธิ�ติริวจสอบการิใชุ้อ่ปกริณ์อิเล็กทั่ริอนิกส์	ข้้อมููลเทั่คโนโลย่สาริสนเทั่ศ	และอ่เมูล	หุ้ริ่อข้้อความูอื�น	ๆ	ในริะบบข้อง	
TOG	โดำยไมู�ติ้องไดำ้ริ่บอน่ญาติจากพน่กงาน

ความูเข้้าใจริอบดำ้านสำาหุ้ริ่บธ่ริกิจริะดำ่บโลก
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16. ที่รัพย์ส่ินที่างปัญ่ญ่า

ทั่ร่ิพยส์นิทั่างปญัญาติ�าง	ๆ	ริวมูทั่่�ง	สทิั่ธบิต่ิริ	อนส่ทิั่ธบิต่ิริ	เคริ่�องหุ้มูายการิคา้	ความูชุำานาญการิ	ลขิ้สทิั่ธิ�	หุ้ริอ่ข้อ้มูลูอื�นใดำ	ๆ		
ทั่่�ถืือได้ำว�าเป็นกริริมูสิทั่ธิ�	หุ้ริ่อได้ำริ่บการิพ่จาริณาว�าเป็นการิใหุ้้ความูได้ำเปรีิยบในการิแข้�งข้่น	จะต้ิองเก็บริ่กษัาไว้เป็นความูล่บ
อย�างเคริ�งคริ่ดำ	และไมู�เปิดำเผู้ยติ�อบ่คคลทั่่�สามู	เว้นแติ�จะไดำ้ริ่บอน่ญาติเป็นลายล่กษัณ์อ่กษัริโดำยปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ

ข้้อติกลงติามูส่ญญาใดำ	ๆ	ทั่่�เก่�ยวข้้องก่บการิใชุ้ทั่ริ่พย์สินทั่างปัญญาดำ่งกล�าว	จะติ้องริ่กษัา	และปกป้องสิทั่ธิ�ข้อง	TOG	ในการิ
เป็นเจ้าข้องทั่ริ่พย์สินทั่างปัญญาน่�น	แติ�เพียงผูู้้เดำ่ยว

ในทั่ำานองเดำ่ยวก่น	TOG	มู่หุ้น้าทั่่�ดำูแลเพ่�อใหุ้้แน�ใจว�าจะไมู�ฝ่่าฝื่น	หุ้ร่ิอละเมิูดำทั่ร่ิพย์สินทั่างปัญญาข้องบ่คคลท่ั่�สามู	และปฏิิบ่ติิ
ติามูกฎหุ้มูายทั่ริ่พย์สินทั่างปัญญาทั่่�เก่�ยวข้้องทั่่�งหุ้มูดำ

พน่กงานควริริายงานติ�อปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	หุ้ริ่อริองปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�ในสายงานทั่่�ส่งก่ดำ	เมูื�อมู่เหุ้ต่ิอ่นควริสงส่ยว�ามู่	
การิละเมูดิำความูปลอดำภ่ยในทั่ร่ิพยส์นิทั่างปญัญาข้อง	TOG	หุ้ร่ิอ	TOG	เส่�ยงติ�อการิละเมูดิำทั่ร่ิพยส์นิทั่างปัญญาข้องบค่คลทั่่�สามู

17. การส่ื�อส่ารการติลาดำ และข้อมูลโฆษัณา

ติอ้งใชุ้ความูริะมูด่ำริะวง่เพ่�อใหุ้้แน�ใจว�า	เคร่ิ�องมืูอสื�อสาริการิติลาดำ	เชุ�น	การิโฆษัณา	การิปริะชุาส่มูพ่นธ์	การิแสดำงสินค้า	และ/หุ้ริอ่
การิบริิการิ	ติลอดำจนเอกสาริทั่างการิติลาดำ	เป็นไปอย�างส่จริิติ	และมู่ความูเป็นจริิง	ทั่่�สามูาริถืพ่สูจน์ไดำ้ในข้้อเทั่็จจริิง	มูิฉะน่�น
ความูเส่�ยงติ�อชุื�อเสย่ง	TOG	น่�นจะร่ินแริง	สิ�งน่�จะยิ�งมูค่วามูสำาค่ญอย�างยิ�งเมูื�อใชุก้าริโฆษัณาเชิุงเปรีิยบเทั่ย่บ	เก่�ยวก่บผู้ลิติภ่ณฑ์์	
หุ้ริ่อบริิการิข้องคู�แข้�ง	ซึ�งจะติ้องไดำ้ริ่บอน่ญาติเป็นลายล่กษัณ์อ่กษัริจากปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริก�อน

18. ความส่ัมพันธุ์ที่างการเมือง

พนก่งานมูส่ทิั่ธิ�เปน็ข้องตินเองในความูสมู่พน่ธท์ั่างการิเมูอืง/ความูจงริก่ภ่กดำ	่แติ�ไมู�สามูาริถืดำำาเนนิกิจกริริมูใดำ	ๆ	ทั่่�อาจบ�งบอก	
หุ้ร่ิออาจทั่ำาใหุ้้เข้า้ใจผิู้ดำดำว้ยเหุ้ต่ิจากบค่คลใดำ	ๆ	ว�า	TOG	สนบ่สนน่พริริคการิเมืูองพริริคใดำพริริคหุ้นึ�ง/กล่�มูใดำกล่�มูหุ้นึ�ง	และไมู�อาจ
ใชุท้ั่ร่ิพยส์นิใดำ	ๆ	ข้อง	TOG	เพ่�อสนบ่สนน่พริริคการิเมืูอง/กล่�มูใดำ	ๆ	หุ้ริอ่สนบ่สนน่กิจกริริมูดำง่กล�าวในชุ�วงเวลาทั่ำาการิข้อง	TOG

19. ภัาษั่อากร

TOG	ถืือว�าการิกำาก่บดำแูลดำา้นภาษัอ่ากริภาษ่ั	และการิปฏิิบติ่ิติามูข้อ้กำาหุ้นดำดำา้นภาษัอ่ากริ	เปน็ส�วนสำาคญ่ข้องการิกำากบ่ดำแูล		
และจ่ดำการิความูเส่�ยงในบริิบทั่ทั่่�กว้างข้้�น	TOG	จะใหุ้ค้วามูริ�วมูมูืออย�างเติม็ูทั่่�	และทั่่นทั่�วงทั่่	ก่บหุ้น�วยงานกำากบ่ดำแูลการิจด่ำเกบ็	
ภาษั่ทั่่�ไดำ้ร่ิบอน่ญาติอย�างถืูกติ้อง	ซึ�งมู่เข้ติอำานาจท่ั่�ถูืกติ้องติามูกฎหุ้มูาย	ในเร่ิ�องข้องการิกำาหุ้นดำริาคาโอนริะหุ้ว�างบริิษ่ัทั่
ทั่่�มู่ความูส่มูพ่นธ์ก่น	TOG	ดำำาเนินการิโดำยใชุ้หุ้ล่กการิริาคาติลาดำ	เมูื�อทั่ำาธ่ริกริริมูริายการิทั่่�เก่�ยวโยงก่นก่บบริิษั่ทั่ย�อย		
บริิษั่ทั่ในเคริ่อ	หุ้ริ่อองค์กริทั่่�เก่�ยวข้้อง

ส่ายดำ่วนจริยธุรรม และการช่วยเหลือ

20. การแจ้งเบาะแส่ ข้อร้องเรียน

พนก่งาน	คู�คา้ทั่างธร่ิกจิ	และผูู้มู้ส่�วนไดำส้�วนเสย่	ทั่่�ติอ้งการิส�งข้อ้ริอ้งเริยีน	หุ้ร่ิอริายงานการิปริะพฤติิมูชิุอบ	สามูาริถืดำำาเนนิการิ
ไดำ้ผู้�านชุ�องทั่างติ�าง	ๆ	ท่ั่�มู่ริายละเอ่ยดำดำ่งริะบ่ด้ำานล�างน่�	หุ้ากการิร้ิองเรีิยนกริะทั่ำาข้้�นอย�างบริิส่ทั่ธิ�ใจ	และเก่�ยวข้้องก่บปริะเด็ำน
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เอกสารแนบ 4

ติ�อไปน่�อย�างใดำอย�างหุ้นึ�ง	กริ่ณาริะบ่ต่ิวตินข้องทั่�านด้ำวยชืุ�อท่ั่�อยู�	และริายละเอ่ยดำการิติิดำติ�ออื�น	ๆ	พริ้อมูทั่่�งริะบ่	ชุื�อบ่คคลท่ั่�	
ถืกูกล�าวหุ้าว�ากริะทั่ำาผู้ดิำ	พริอ้มูริายละเอย่ดำ	และหุ้ล่กฐานท่ั่�มู	่(ถืา้มู)่	หุ้ากค่ณต้ิองการิท่ั่�จะไมู�เปิดำเผู้ยติว่ติน	โปริดำใหุ้้ริายละเอย่ดำ
ทั่่�เก่�ยวข้้องทั่่�งหุ้มูดำ	และหุ้ล่กฐานทั่่�เชุื�อถืือไดำ้
•	 การิละเมิูดำกฎหุ้มูาย	หุ้ริอ่การิไมู�ปฏิบิติ่ิติามู	หุ้ล่กการิกำาก่บดูำแลกิจการิท่ั่�ดำส่ำาหุ้ริบ่บริษ่ิัทั่จดำทั่ะเบย่น	ท่ั่�แนะนำาโดำยสำานก่งาน

คณะกริริมูการิกำาก่บหุ้ล่กทั่ริ่พย์	และติลาดำหุ้ล่กทั่ริ่พย์
•	 การิฝ่่าฝ่ืนกฏิริะเบ่ยบ	และข้้อบ่งค่บข้อง	TOG
•	 การิละเมูิดำความูปลอดำภ่ยดำ้านสาริสนเทั่ศ
•	 ริายงานทั่างการิเงินทั่่�ไมู�ถืูกติ้อง	หุ้ริ่อการิควบค่มูภายในทั่่�ผู้ิดำพลาดำ
•	 การิกริะทั่ำาอื�นใดำทั่่�เป็นการิข้่ดำแย้งติ�อผู้ลปริะโยชุน์ข้อง	TOG

ช่องที่างร้องเรียน

•	 ทั่างอ่เมูล	Hotline@thaiopticalgroup.com
•	 จดำหุ้มูายปิดำผู้นึกส�งติริงไปท่ั่�	ปริะธานกริริมูการิบริิษ่ัทั่	หุ้ริ่อปริะธานกริริมูการิติริวจสอบ	หุ้ร่ิอปริะธานเจ้าหุ้น้าทั่่�บริิหุ้าริ	

หุ้ริ่อสำาน่กติริวจสอบภายใน	หุ้ริ่อคณะทั่ำางานติ�อติ้านการิคอริ์ริ่ปชุ่�น	บริิษั่ทั่	ไทั่ยออพติิคอล	กริ่�ป	จำาก่ดำ	(มูหุ้าชุน)	
•	 เลข้ทั่่�	15/5	หุ้มูู�	6	ถืนนบางบ่วทั่อง-ส่พริริณบ่ริี	ติำาบลละหุ้าริ	อำาเภอบางบ่วทั่อง	จ่งหุ้ว่ดำนนทั่บ่ริี	ริหุ้่สไปริษัณ่ย์	11110
•	 ผู้�านเว็บไซติ์

•	 สำาหุ้ริ่บบ่คคลภายนอก:	www.thaiopticalgroup.com	
•	 สำาหุ้ริ่บพน่กงาน:	Intranet	หุ้ริ่อ	Line@TOGg4.1

หุ้ล่งจากไดำร่้ิบการิริอ้งเริยีนใดำ	ๆ	(หุ้ร่ิอการิแจง้เบาะแส)	สำานก่งานติริวจสอบภายในจะติริวจสอบข้อ้ริอ้งเรีิยน	และลงทั่ะเบย่นหุ้าก	
การิริอ้งเรีิยนดำง่กล�าวเป็นไปติามูนโยบายน่�	และพจ่าริณาหุ้ลก่ฐานทั่่�ใหุ้มู้า	การิร้ิองเริยีนทั่่�ไมู�มูมู่ลูจะถูืกยกเลกิ	แติ�ในกริณ่ทั่่�ข้อ้ร้ิองเริยีน	
น่�นแลดำูมู่เหุ้ติ่ผู้ล	หุ้่วหุ้น้างาน	หุ้ริ่อผูู้้จ่ดำการิ	ข้องบ่คคลทั่่�ถืูกกล�าวหุ้าว�ากริะทั่ำาผู้ิดำ	หุ้ริ่อละเมูิดำ	จะไดำ้ริ่บแจ้ง	และริายละเอ่ยดำทั่่�ถืูก
ส�งไปย่งคณะทั่ำางานติ�อติ้านการิคอริ์ริ่ปชุ่�น	คณะกริริมูการิติริวจสอบ	และคณะกริริมูการิ	อาจมู่การิออกแนวทั่างปฏิิบ่ติิใหุ้้ก่บ
คณะทั่ำางานสืบสวน	เพ่�อทั่ำาการิสอบสวนติ�อไป	

TOG	จะไมู�เผู้ยแพริ�ข้อ้มูลูส�วนบค่คล	หุ้ริอ่ริายละเอย่ดำอื�นใดำท่ั่�อาจจะริะบต่่ิวตินข้องผูู้้แจ้งเบาะแส	หุ้ริอ่บค่คลอื�นใดำท่ั่�ใหุ้้ความูริ�วมูมืูอ
ในการิสอบสวน	ริายละเอย่ดำ	และผู้ลการิสอบสวนดำง่กล�าวจะย่งคงเปน็ความูล่บอย�างแน�นอน	เวน้แติ�จะติอ้งเปิดำเผู้ยติามูกฎหุ้มูาย

TOG	จะบริริเทั่าความูเส่ยหุ้ายทั่่�ไดำ้เกิดำข้้�น	และจะจ่ดำการิอย�างเป็นธริริมูก่บทั่่กคนทั่่�เก่�ยวข้้อง	ริวมูถืึงติริวจสอบใหุ้้แน�ใจว�า		
ในภายหุ้ลง่จะไมู�มูก่าริเลือกปฏิบิติ่ิใดำ	ๆ	ติามูมูาก่บผูู้้แจง้เบาะแส	หุ้ากได้ำริบ่การิร้ิองข้อ	TOG	จะกำาหุ้นดำมูาติริการิดำำาเนนิการิเพ่�อ
ค่้มูคริองผูู้้แจ้งเบาะแส

ในกริณท่่ั่�	TOG	ยืนยน่ว�าการิร้ิองเรีิยนเกิดำข้้�นโดำยไมู�ส่จริติิ	โดำยมูเ่จตินาท่ั่�จะสร้ิางความูเส่ยหุ้ายใหุ้้ก่บพนก่งาน	หุ้ร่ิอธ่ริกิจ	TOG	
อาจดำำาเนนิการิลงโทั่ษัทั่างวนิย่หุ้ากผูู้้แจง้เบาะแสเปน็พนก่งาน	หุ้ริอ่ดำำาเนนิการิทั่างกฎหุ้มูายหุ้ากผูู้้แจง้เบาะแสเปน็บค่คลภายนอก

mailto:Hotline@thaiopticalgroup.com
http://www.thaiopticalgroup.com
mailto:Line@togg4.1
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เอกสารแนบั 5: ทั่รัพัย์สินทั่่�ใช้ในการประกอบัธุรกิจ

ณ	ว่นทั่่�	31	ธ่นวาคมู	2565	ทั่ริ่พย์สินหุ้ล่กทั่่�บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อยใชุ้ปริะกอบธ่ริกิจ	มู่ดำ่งน่�

บริษััที่ ไที่ยออพติิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) 

ป็ระเภท ทั่่�ดำิน	และอาคาริ	สิ�งปลูกสริ้าง

วัตั้ถึุป็ระสงค์ ทั่่�ติ่�งสำาน่กงานใหุ้ญ�	และโริงงาน

ลิักษัณะกรรมสิทธุิ� เป็นเจ้าข้อง

ภาระผิ่กพีัน ไมู�มู่

ที่ตั้ั�ง นนทั่บ่ริี

สินทรัพีย่์ (ห้น่วย่:พีันบาท) ม่ลิค่าทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ม่ลิค่าทาง บัญ่ชีสุทธุิ

30	ไริ�	69.7	ติาาริางวา 100,594 - 100,594

อาคาริ	และส�วนปริ่บปริ่ง 523,871 402,948 120,923

บริษััที่ อุติส่าหกรรมแว่นติาไที่ย จำากัดำ

ป็ระเภท ทั่่�ดำิน	และอาคาริ	สิ�งปลูกสริ้าง

วัตั้ถึุป็ระสงค์ โริงงาน

ลิักษัณะกรรมสิทธุิ� เป็นเจ้าข้อง

ภาระผิ่กพีัน ไมู�มู่

ที่ตั้ั�ง นนทั่บ่ริี

สินทรัพีย่์ ม่ลิค่าทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ม่ลิค่าทางบัญ่ชีสุทธุิ

18	ไริ�	3	งาน	57	ติาริางวา 68,399 - 68,399

อาคาริ	และส�วนปริ่บปริ่ง 165,298 117,162 48,136

งบการเงินรวม

ป็ระเภท เคริ่�องจ่กริ	และอ่ปกริณ์

ลิักษัณะกรรมสิทธุิ� เป็นเจ้าข้อง

สินทรัพีย่์ (ห้น่วย่:พีันบาท) ม่ลิค่าทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผิื่อการด้อย่ค่า ม่ลิค่าทางบัญ่ชีสุทธุิ

เคริ่�องจ่กริ	และอ่ปกริณ์ 1,942,090 1,495,817 - 446,273

บริิษั่ทั่ฯ	และบริิษั่ทั่ย�อย	ไมู�มู่เคริ่�องจ่กริทั่่�มู่มููลค�าติามูบ่ญชุ่เกินกว�าริ้อยละ	10	ข้องสินทั่ริ่พย์ริวมู	เคริ่�องจ่กริทั่่�งหุ้มูดำไมู�ติิดำ
ภาริะผูู้กพ่นใดำ	ๆ	
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