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สารจากประธานกรรมการ

เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

ปี	2564	ทัี�ผู้่านมานับเป็นปีทัี�บริษััทัตระหนักถึึงค่วิาม
สำาค่ญัข้องค่วิามย่ดหยุน่เพ่ั�อการฟื้้�นค่น่ข้องบริษัทัั	(resilience)	
โดยเฉพัาะอย่างยิ�งการบริหารธุรกิจทั่ามกลางสถึานการณ์
การแพัร่ระบาดข้องโรค่ติดเชุ่�อไวิรัสโค่โรนา	(COVID-19)	ซึ่ึ�งมี
ผู้ลกระทับทัั�งทัางบวิกและทัางลบตอ่การดำาเนนิธรุกจิข้องบรษัิัทั		
รวิมถึงึสภาวิะทัางเศรษัฐกจิภายในประเทัศมีการชุะลอตวัิ	กอปร
กบัค่วิามผู้นัผู้วินทัางเศรษัฐกจิทัั�งในระดบัโลกและในระดบัประเทัศ

อยา่งไรกต็าม	ทัางบริษััทัและบริษััทัในเค่รือยงัค่งย่นหยัด	
มุ่งมั�นดำาเนินงาน	และยังค่งสามารถึรักษัาค่วิามสามารถึใน	
การทัำากำาไรในสภาวิการณเ์ชุน่นี�ได	้โดยบรษัิัทัมุง่เนน้การบรหิาร
งานเพ่ั�อสร้างค่วิามยั�งย่นข้องธุรกิจ	โดยมุง่มั�นรักษัาฐานลูกค้่า
เดิม	และข้ยายฐานลูกค้่าใหม่จากทุักภูมิภาค่ทัั�วิโลก	ไม่วิ่าจะ
เป็นในเอเชุีย	ยุโรป	หรืออเมริกา	โดยมีบริษััทัย่อย	TOG	USA,	
Inc.	เพั่�อเป็นฐานกระจายสินค้่าในประเทัศสหรัฐอเมริกานั�น	ซึ่ึ�ง
บรษัิัทัได้เห็นการเติบโตข้องฐานลูกค้่าทัั�งรายใหญ่	และรายย่อย
ข้้�นอย่างเป็นทัี�น่าพัอใจ	ส่งผู้ลให้สินค้่าข้องบริษััทัให้เป็นทัี�รู้จัก
มากข้้�นในตลาดภมูภิาค่ทัวิปีอเมรกิา	นอกจากนี�แลว้ิบรษัิัทัยงั
จดัตั�งบรษัิัทั	TOG	Europe	Sp.	z	o.	o.	ซึ่ึ�งเปน็บรษัิัทัยอ่ยข้้�นใน
ประเทัศโปแลนด์	เพั่�อรักษัาฐานทัี�มั�นสำาค่ัญและการข้ยายฐาน
ลูกค่้าในภูมิภาค่ยุโรป	โดยได้เริ�มดำาเนินงานในชุ่วิงต้นปี	2564	
จนถึึงปัจจุบันมีการเติบโตทัี�น่าพัึงพัอใจ	

นอกจากนี�แล้วิ	ในปทีัี�ผู้า่นมาบริษััทัได้มกีารปรับโค่รงสร้าง
ธุรกิจโดยการโอนกิจการทัั�งหมดข้องบริษััทั	โพัลี	ซึ่ัน	จำากัด	
(“PLS”)	มายังบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	
(“TOG”)	ณ	วัินทัี�	30	กันยายน	2564	ส่งผู้ลให้สิ�นสภาพัการ
เปน็บริษัทััยอ่ยข้องบริษัทัั	และบริษัทััไดจ้ำาหน่ายไปซึ่ึ�งการลงทันุ
ใน	บริษััทั	เอ็มวิิชุั�น	ออพัติค่อล	อินดัสตรี�	เอสดีเอ็น	บีเอ็ชุดี	
(บรษิัทััรว่ิม)	ซึ่ึ�งสง่ผู้ลใหส้ิ�นสภาพัการเปน็บรษิัทััรว่ิมข้องบรษิัทัั

ทัั�งนี�	การเปลี�ยนแปลงเหล่านี�เป็นไปเพ่ั�อพัฒันาระบบการ
บริหารงานภายในให้มีประสิทัธิภาพัมากข้้�น	อีกทัั�ง	เป็นการ
ลดค่่าใชุ้จ่ายทัี�ไม่จำาเป็น	เพั่�อเสริมสร้างค่วิามสามารถึในการ
แข้่งข้ันข้องบริษััทั
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ผู้ลการีดำำาเนินงาน

ในปี	2564	บริษััทัมีกำาไรสุทัธิเท่ัากับ	310.12	ล้านบาทั	จากรายได้	2,316	ล้านบาทั	ซึ่ึ�งเพ่ั�มสูงข้้�นเม่�อเปรียบเทีัยบกับ	
ผู้ลประกอบการข้องป	ี2563	ซึ่ึ�งมีกำาไรสทุัธ	ิ68.78	ลา้นบาทั	จากรายได้ทัั�งสิ�น	1,850	ลา้นบาทั	บรษิัทััมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผู้ล
ให้แก่ผูู้้ถ่ึอหุ้นอย่างสมำ�าเสมอ	ฉะนั�น	จากผู้ลประกอบการในปี	2564	นี�	บริษััทัจะจ่ายเงินปันผู้ลรวิมทัั�งสิ�นเป็นเงิน	265.62		
ล้านบาทัหรือ	เทั่ากับหุ้นละ	0.56	บาทั	

การีกำากับดำ้แลกิจการีเพื่่�อความยั�งยืน

ค่ณะกรรมการบริษััทัมุ่งเน้นการขั้บเค่ล่�อนธุรกิจเพ่ั�อค่วิามยั�งย่น	อีกทัั�งยังให้ค่วิามสำาค่ัญต่อการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี	
(Corporate	Governance)	ค่วิามรับผู้ิดชุอบต่อสังค่ม	สิ�งแวิดล้อม	รวิมถึึงผูู้้มีส่วินได้เสียเสมอมา	โดยในปี	2564	บริษััทัได้รับ
รางวิัลและการประกาศเกียรติคุ่ณต่างๆ	ดังนี�

•	 ได้รับเล่อกให้เป็น	1	ใน	5	บริษััทั	กลุ่มสินค่้าอุปโภค่บริโภค่	(Consumer	Products)	ให้อยู่ในรายชุ่�อหุ้นยั�งย่น	Thailand	
Sustainability	Investment	(THSI)	ประจำาปี	2564	จัดโดยตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย

•	 การรบัรองให้เปน็สมาชิุกข้องแนวิร่วิมตอ่ตา้นค่อรร์ปัชุนัข้องภาค่เอกชุนไทัย	(CAC)	ณ	วัินทั�	ี30	กันยายน	2564	โดยการ
รับรองดังกล่าวิจะมีอายุ	3	ปีนับจากวิันทัี�ได้รับการรับรอง

•	 การจดัอนัดบั	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	2564	อยูใ่นอันดับ	4	ดาวิ	ในกลุม่	Market	
Capital	1,000-2,999	ล้านบาทั	เม่�อวิันทัี�	26	ตุลาค่ม	2564

•	 ผู้ลการประเมินการจัดงาน	AGM	ผู่้านระบบอิเล็กทัรอนิกส	์ประจำาป	ี2564	จัดโดยสมาค่มผูู้้สง่เสริมผูู้้ลงทุันไทัย	(TIA)	อยู่
ระดับ	4	TIA	หรือ	97%	ติดต่อกันเป็นปีทัี�	11	(2554-2564)	

•	 บริษััทัได้รับการประเมินเป็นบริษััทัหลักทัรัพัย์ทัี�มีค่วิามโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั�งย่น	ESG100	จากสถึาบัน
ไทัยพััฒน์	ต่อเน่�องกันเป็นปีทัี�	7

•	 บริษััทัได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทัย	(มรทั.๘๐๐๑-๒๕๖๓	หรือ	TLS	8001-2020)	ระดับสมบูรณ์	จากกรมสวิัสดิการ
คุ้่มค่รองแรงงาน	กระทัรวิงแรงงาน	ใบรบัรองมีผู้ลตั�งแต่	วินัทัี�	10	สงิหาค่ม	2564	–	วินัทัี�	9	สงิหาค่ม	2567	ถึอ่เปน็องค์่กร
ธุรกิจทัี�มีค่วิามรับผิู้ดชุอบทัางสังค่มด้านแรงงาน	มีการบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบและปรับปรุงต่อเน่�อง	ณ		
วิันทัี�	10	สิงหาค่ม	2564

•	 บริษััทัได้รับใบรับรอง	Carbon	Footprint	for	Organization:	CFO	จากองค่์กรบริหารก�าซึ่เรือนกระจก	(องค่์กรมหาชุน)	
หรือ	TGO	เม่�อวิันทัี�	27	พัฤษัภาค่ม	2564

ค่ณะกรรมการบรษิัทััฯ	และค่ณะผูู้บ้รหิารข้องบรษิัทััและบรษิัทััในเค่รอืได้ยดึถึอ่หลกัการกำากบัดแูลกจิการทัี�ดี	ดำาเนนิงาน
ดว้ิยค่วิามซ่ึ่�อสตัย์	โปรง่ใส	มีจรยิธรรม	ศีลธรรม	รับผู้ดิชุอบตอ่สงัค่มและสิ�งแวิดลอ้ม	พัร้อมมุง่มั�นดำาเนนิธรุกจิเพั่�อค่วิามยั�งยน่
ตามกรอบข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	(ตลทั.)	และสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	
(สำานักงาน	ก.ล.ต.)	ซึ่ึ�งผูู้้ถ่ึอหุ้น	ลูกค่้า	พันักงาน	พัันธมิตรทัางธุรกิจ	และผูู้้มีส่วินได้เสียทัุกฝ่่ายจะได้มีค่วิามมั�นใจ	และไวิ้วิางใจ
ในระบบการบริหารงานทัี�มีประสิทัธิภาพั	มีธรรมาภิบาล	โปร่งใส	และตรวิจสอบได้

ข้า้พัเจา้ในนามข้องค่ณะกรรมการบริษัทััฯ	และบรษัิัทัยอ่ยข้อข้อบคุ่ณลกูค่า้	คู่ค้่่าทัางธรุกจิ	ผูู้ถ้ึอ่หุน้	พันักงาน	รวิมถึึงผูู้ม้ี
สว่ินเกี�ยวิข้อ้งทุักท่ัานทัี�เปน็กำาลงัสำาค่ญัในการร่วิมสร้างค่วิามสำาเรจ็และการเติบโตอย่างมั�นค่งและยั�งยน่เรื�อยมา	อีกทัั�งสถึาบัน
การเงินทัี�มอบค่วิามเชุ่�อมั�นและให้การสนับสนุนการดำาเนินงานข้องบริษััทัและบริษััทัในเค่รือด้วิยดีตลอดมา

	
	 	(ดร.สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม)	
	 ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
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วิิสัยทััศน์ พัันธกิจ และค่่านิยมองค่์กร

วิสััยท่ัศน์  

รักษัาค่วิามเป็นหนึ�งในผูู้้ผู้ลิตอิสระชุั�นนำาข้องโลกในการผู้ลิตเลนส์แวิ่นตาทัี�มีคุ่ณภาพั	รวิมทัั�งผู้ลกำาไร	
นวิัตกรรม	รังสรรค่์คุ่ณค่่าให้กับผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย	ตลอดจนเติบโตก้าวิหน้าอย่างยั�งย่น	และตระหนัก
ในค่วิามรับผู้ิดชุอบต่อสังค่ม

พื่ันธกิจ

เป็นผูู้้ผู้ลิตเลนส์อิสระชุั�นนำาทัี�เติบโตอย่างยั�งย่น	
ได้รับการยอมรับในระดับโลกวิ่ามีการให้บริการทัี�เป็นเลิศอย่างสมำ�าเสมอ	
คู่่ค่้าได้รับค่วิามสะดวิกสบายในการทัำาธุรกิจร่วิมกัน	
และเป็นผูู้้จัดจำาหน่ายเลนส์สำาเร็จรูปในราค่าทัี�คุ่้มค่่าสูงสุด	
อีกทัั�งเป็นผูู้้ผู้ลิตเลนส์เฉพัาะบุค่ค่ลอย่างค่รบวิงจร
ให้บริการตรงเวิลาทัุกค่รั�ง

ค่านิยมองค์กรี

• «เห็็นว่าอย่่างไร ให็้ที่ำาต้ามนั�น»	กล่าวิค่่อ	เม่�อค่ณะผูู้้บริหารหรือทัีมงานประชุุมกันแล้วิมีมติอย่างไร	
ต้องทัำาตามมติทัี�ประชุุม	แม้วิ่าส่วินตัวิจะเห็นด้วิยหร่อไม่เห็นด้วิยก็ตาม

• «ม่ส่ำานึกรับผิดำชอบร่วมกัน»	กล่าวิค่่อ	เราร่วิมกันเป็นเจ้าข้องปัญหาทัี�เกิดกับลูกค่้าและร่วิมกันแก้ไข้
ให้ลุล่วิง	เรารักษัาสัจจะตามทัี�ได้ตกลงกับลูกค่้า

• «มุ่งมั�นที่ำางานให็้เน่�ย่บ เฉี่ย่บ เป๊ะ ต้รงเวลา ต้ั�งแต้่ครั�งแรกที่่�ที่ำา และทีุ่กครั�งไป»

• «เปดิำใจและปรับต้วัเต้รีย่มพร้อมรับการเปล่�ย่นแปลง»	กลา่วิค่่อ	กระบวินการทัำางานข้องเราเรียบง่าย		
และทัำางานด้วิยทััศนค่ติวิ่า	‘เราทัำาได้’

• «วดัำกนัที่่�ผลงาน ประเมนิอย่่างเส่มอภาคและเปน็ธุรรม ท่ี่�ส่ำาคญัต้อ้งที่ำางานอย่า่งส่นุกและม่ความส่ขุ»
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ข้้อมูลทัั�วิไปและข้้อมูลสำาค่ัญอ่�น

ชุ่�อบริษััทั บริิษััท ไทยออพติิคอล กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน)

ชุ่�อบริษััทั
(ภาษัาอังกฤษั)

Thai Optical Group Public Company Limited

ชุ่�อย่อหลักทัรัพัย์ TOG

ประเภทัธุรกิจ ผูู้้ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สายตาพัลาสติก	เลนส์สายตากระจก	แม่แบบแก้วิ	
และบริการเค่ล่อบเลนส์สายตาเพั่�อคุ่ณสมบัติต่างๆ

เลข้ทัะเบียนบริษััทั 0107547000044

ทัุนจดทัะเบียน 475,000,000	บาทั

ทัุนจดทัะเบียน
ชุำาระแล้วิ

474,318,000	บาทั	ณ	วิันทัี�	30	ธันวิาค่ม	2564

จำานวินหุ้นจดทัะเบียน	
(หุ้นสามัญ)

475,000,000	หุ้น

จำานวินหุ้นจดทัะเบียน	
ทัี�ออกและจำาหน่ายแล้วิ	
(สามัญ)

474,318,000	หุ้น	ณ	วิันทัี�	30	ธันวิาค่ม	2564

มูลค่่าหุ้นทัี�ตราไวิ้ หุ้นละ	1.00	บาทั

ทัี�ตั�งสำานักงานใหญ่ บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)
15/5	หมู่	6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง
จังหวิัด	นนทับุรี	11110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์:	+66	(0)	2	194	1145	ถึึง	50
โทัรสาร:		+66	(0)	2	925	5710
อีเมล:	info@thaiopticalgroup.com
เวิ็บไซึ่ต์:	www.thaiopticalgroup.com

mailto:info@thaiopticalgroup.com
http://www.thaiopticalgroup.com
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สำำ�นักง�นสำ�ข� (1) บริิษััท อ๊ติสำ�หกริริมแว่่นติ�ไทย จำำ�กัด หริือ TOC
61/9	หมู่ทัี�	5	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง
จังหวิัดนนทับุรี	11110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์:	+66	(0)	2	194	1126	ถึึง	1130
โทัรสาร:		+66	(0)	2	925	5290
เลข้ทัะเบียนบริษััทั:	0105505002039
ทัุนจดทัะเบียน:	130,000,000	บาทั
สัดส่วินการลงทัุน:	99.99%

สำำ�นักง�นสำ�ข� (2) บริิษััท ทีโอจำี ยูเอสำเอ ไอเอ็นซีี
TOG USA, Inc.
3016	W.	Georgia	St.,	Louisiana,	Missouri	63353
โทัรศัพัทั์:	+1	(866)	851-0743
อีเมล:	info@togusainc.com
เวิ็บไซึ่ต์:	https://www.togusainc.com/
เลข้ทัะเบียนบริษััทั:	FEIN	82-126	8015
ทัุนจดทัะเบียนชุำาระแล้วิ:	USD	50,000
สัดส่วินการลงทัุน:	100.00	%

สำำ�นักง�นสำ�ข� (3) บริิษััท ทีโอจำี ย๊โริป เอสำพีซีีโอโอ
TOG Europe Sp. z o.o.
Al.	Wojska	Polskiego	8,
70-471,	Szczecin,	Poland
อีเมล:	info@togeurope.com
เลข้ทัะเบียน	KRS:	0000868527
เลข้ทัะเบียน	REGON:	387468861
เลข้ทัะเบียน	NIP:	8522668014
ทัุนจดทัะเบียนชุำาระแล้วิ:	PLN	50,000
สัดส่วินการลงทัุน:	100.00	%

บริิษััทริ่ว่ม (1) บริิษััท เอ็มว่ิชั�น ออพติิคอล พีทีอี ลิมิเติ็ด
(MVision (สำิงคโปริ์))
60	Robinson	Road,	#12-01	Bea	Building,
Singapore	068892
โทัรศัพัทั์:	+65	6222	1079
โทัรสาร:	+65	6827	5198
เลข้ทัะเบียนบริษััทั	201004338	W
ทัุนจดทัะเบียนชุำาระแล้วิ:	SGD	2,700,000
สัดส่วินการลงทัุน:	SGD	891,000	(33	%)

mailto:info@togusainc.com
https://www.togusainc.com/
mailto:info@togeurope.com
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ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คั่ญอ่�น

บริิษััทริ่ว่ม (2) บริิษััท เว่ียดน�ม ว่ิสำิบิลิติี� ท�ริ์เก็ติ จำำ�กัด
(Vina Vista)
Floor	9,	Room	9.7A,	E	Town	Building,
364	Cong	Hoa	Street,	Ward	13,
Tan	Binh	District,	HCMC,	Viet	Nam
โทัรศัพัทั์:	+84	902	398	828
โทัรสาร:	+848	38134950
เลข้ทัะเบียนบริษััทั:	411022000664
ทัุนจดทัะเบียนชุำาระแล้วิ:	1,450,000	USD
สัดส่วินการลงทัุน:	475,000	USD	(32.76%)

สำานักเลข้านุการบริษััทั คุ่ณสุปัฏิบ์	ค่วิรประดิษัฐ์
อีเมล:	CompanySecretary@thaiopticalgroup.com

ฝ่่ายนักลงทัุนสัมพัันธ์ คุ่ณจิราวิรรณ	นามนารถึ
อีเมล:	ir@thaiopticalgroup.com

นายทัะเบียนหลักทัรัพัย์ บริษััทั	ศูนย์รับฝ่ากหลักทัรัพัย์	(ประเทัศไทัย)	จำากัด	(TSD)
93	ถึนนรัชุดาภิเษัก	แข้วิงดินแดง
เข้ตดินแดง	กรุงเทัพัฯ	10400	ประเทัศไทัย
Call	Center:	+66	(0)	2	009	9999
อีเมล:	TSDCallCenter@set.or.th
Website:	www.set.or.th/tsd

ผูู้้สอบบัญชุี บริษััทั	สำานักงาน	อีวิาย	จำากัด
ชุั�น	33	อาค่ารเลค่รัชุดา	ออฟื้ฟื้ิศ	ค่อมเพัล็กซึ่์
193/136-137	ถึนนรัชุดาภิเษัก	แข้วิงค่ลองเตย
เข้ตค่ลองเตย	กรุงเทัพัฯ	10110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์:	+66	(0)	2	264	9090
โทัรสาร:	+66	(0)	2	264	0789	ถึึง	90
อีเมล:	ey.thailand@th.ey.com
คุ่ณสรินดา	หิรัญประเสริฐวิุฒิ
ผูู้้สอบบัญชุีรับอนุญาตเลข้ทัี�	4799

mailto:CompanySecretary@thaiopticalgroup.com
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
http://www.set.or.th/tsd
mailto:ey.thailand@th.ey.com
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ข้้อมูลสำาค่ัญทัางการเงินโดยสรุป

บริิษััท ไทยออพติิคอล กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่อย  

ราย่ละเอ่ย่ดำ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2562 2564 2563 2562

งบกำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จ 		(ล้านบาทั)

รายได้รวิม 2,466.20 1,850.00 2,022.42 1,778.00 1,247.00 1,452.18

กำาไรก่อนดอกเบี�ย	ภาษัี	ค่่าเส่�อมราค่า	(EBITDA)				 528.80 253.79 327.55 211.80 32.66 16.71

กำาไร	(ข้าดทัุน)	สุทัธิ 310.12 68.78 132.13 242.58 58.53 128.51

งบแส่ดำงฐานะการเงิน 			(ล้านบาทั)

สินทัรัพัย์รวิม 2,887.53 2,811.21 2,582.03 2,173.83 2,032.31 1,840.57

หนี�สินรวิม 930.67 1,004.71 774.20 724.47 669.01 463.12

ส่วินข้องผูู้้ถึ่อหุ้น 1,956.86 1,806.50 1,807.84 1,449.37 1,363.31 1,377.45

ข้อมูลเก่�ย่วกับห็ุ้น

จำานวินหุ้นชุำาระแล้วิ	ณ	สิ�นสุดปี	 (ล้านหุ้น) 474.32 474.32 474.32 474.32 474.32 474.32

กำาไร	(ข้าดทัุน)	สุทัธิต่อหุ้น (บาทั) 0.65 0.15 0.28 0.51 0.12 0.27

มูลค่่าตามบัญชุีต่อหุ้น (บาทั) 4.13 3.81 3.81 3.06 2.87 2.90

เงินปันผู้ลจ่ายต่อหุ้นทัั�งปี (บาทั) 0.56 0.12 0.25 - - -

อัตราการจ่ายเงินปันผู้ลต่อกำาไรสุทัธิ (ร้อยละ) 86 83 90 - - -

ราค่าหุ้น	ณ	สิ�นงวิด (บาทั) 10.40 3.62 5.85 - - -

จำานวินหุ้นสามัญถึัวิเฉลี�ยถึ่วิงนำ�าหนัก (ล้านหุ้น) 474.32 474.32 474.32 474.32 474.32 474.32

อัต้ราส่่วนที่างการเงิน

อัตรากำาไรก่อนดอกเบี�ย		
ภาษัีค่่าเส่�อมราค่า	(EBITDA)

(ร้อยละ) 22.42 13.93 16.61 14.57 3.16 1.40

อัตรากำาไรสุทัธิ (ร้อยละ) 13.15 3.78 6.70 16.69 5.67 10.78

อัตราผู้ลตอบแทันต่อส่วินข้องผูู้้ถึ่อหุ้น (ร้อยละ) 16.48 3.81 7.25 17.25 4.27 9.23

อัตราผู้ลตอบแทันต่อสินทัรัพัย์รวิม (ร้อยละ) 12.02 2.35 5.35 12.76 2.27 6.02

อัตราส่วินหนี�สินต่อผูู้้ถึ่อหุ้น	 (เทั่า) 0.48 0.56 0.43 0.50 0.49 0.34
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ดำร. ส่ว่าง ประจักษ์์ธุรรม 
ประธานกรรมการ

คุณบรรจง จิต้ต้์แจ้ง 
กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการกลยุุทธ์ธุรกิจ

กรรมการสรรหาและก่าหนดค่าตอิบแทน

คุณเดำวิดำ แอนดำรูว์ ครอส่ 
กรรมการท่�ไม่ได้เป็นผู้้้บริหาร 

กรรมการกลยุุทธ์ธุรกิจ

นางส่าววิจิต้ต้์ ที่วีปรีชาชาต้ิ
กรรมการท่�ไม่ได้เป็นผู้้้บริหาร

คุณส่ิงห็์ ต้ังที่ัต้ส่วัส่ดำิ� 
กรรมการอิิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอิบ 

รศ. ดำร. วิชา จิวาลัย่ 
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอิบ  

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอิบแทน

คุณส่าโรจน์ ประจักษ์์ธุรรม 
กรรมการท่�ไม่ได้เป็นผู้้้บริหาร 

กรรมการกลยุุทธ์ธุรกิจ

คุณธุรณ์ ประจักษ์์ธุรรม 
กรรมการบริหาร กรรมการกลยุุทธ์ธุรกิจ 

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร

คุณไพรัช เมฆอาภรณ์ 
กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอิบแทน กรรมการตรวจสอิบ

คุณพอล ไบรอัน ฟััส่ซี่ 
กรรมการท่�ไม่ได้เป็นผู้้้บริหาร 

กรรมการกลยุุทธ์ธุรกิจ

คุณพรพรรณ ประจักษ์์ธุรรม 
กรรมการท่�ไม่ได้เป็นผู้้้บริหาร

คุณอมลรัต้น์ ประจักษ์์ธุรรม
กรรมการบริหาร รอิงประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 

สายุงานบริหาร

ทัำาเนียบัค่ณะกรรมการบัริษััทั
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คุณธุรณ์ ประจักษ์์ธุรรม 
กรรมการบริหาร กรรมการกลยุุทธ์ธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร

คุณอมลรัต้น์ ประจักษ์์ธุรรม 
กรรมการบริหาร 

รอิงประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร สายุงานบริหาร

คุณจิิรสุ่ดำา ส่ำาเภาที่อง 
รอิงประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร สายุงานบัญชี่และการเงิน

คุณลินเซี่ จอน เวน บราวน์ 
รอิงประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร สายุงานพาณิชียุ์

คุณชัย่วัฒน์ จิต้ต้ิคุณ 
รอิงประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร สายุงานปฏิิบัติการ

ทัำาเนียบัผูู้้บัริหาร
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ทำำาเนียบคณะกรรมการ และผู้้�บริหาร

 ดำร. ส่ว่าง ประจักษ์์ธุรรม

•	 ประธานกรรมการ

อ�ย๊: 77

ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งเป็นกริริมก�ริ: 20	กุมภาพัันธ์	2547

จำำ�นว่นปีที�ดำ�ริงติำ�แหน่งกริริมก�ริบริิษััท: 17

สำดัส่ำว่นก�ริถืือห๊น้บริิษััท (%) ณ วั่นที� 30 ธัันว่�คม 2564: 2.53

คว่�มสำมัพันธ์ัท�งคริอบคริวั่ริะหว่่�งกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:
•	 Ph.D.	CE	University	of	Akron,	Ohio,	U.S.A.	ปี	2517	
•	 MSCE	The	University	of	Akron,	Ohio,	U.S.A.	ปี	2513	
•	 วิศบ.	(โยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย	ปี	2509

ก�ริอบริมหลักสำูติริกริริมก�ริ และก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำัดก�ริ:
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	83/2007	
•	 UFS:	Understanding	the	Fundamental	Financial	Statement	รุ่น	2/2006
•	 FND:	Finance	for	Non-Finance	Director	รุ่น	17/2005	
•	 RCP:	Role	of	Chairman	Program	รุ่น	11/2005
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	18/2004

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:

2547	-	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ประธานกรรมการ

2552-2557 บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ประธานกรรมการกำาหนดกลยุทัธ์ธุรกิจ

2547-2551 บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรรมการผูู้้จัดการ

2525-2546 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด	
บริษััทั	หอแวิ่น	กรุ�ป	จำากัด
หสน.	นำาศิลป์ไทัย
กรรมการและผูู้้บริหารด้านนโยบายการตลาด

2522-2524 บริษััทั	สถึาปนิกหนึ�งร้อยสิบ	จำากัด
วิิศวิกรและกรรมการบริหาร
บริษััทั	ทัี�ปร้กษัาไทัยกรุ�ป	จำากัด
วิิศวิกรโค่รงสร้างอาวิุโส

ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม: ไม่มี
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ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท: มี

•	 บริษััทั	เอ็นเอสทัี	เวินเจอร์ส	จำากัด
	 กรรมการ

ติำ�แหน่งในบริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ : ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ : มี

•	 สมาค่มส่งเสริมวิิชุาการแวิ่นตาแห่งประเทัศไทัย
	 กรรมการทัี�ปร้กษัา
•	 วิิศวิกรรมสถึานแห่งประเทัศไทัยและสภาวิิศวิกรแห่งประเทัศไทัย
	 สมาชุิก
•	 หอการค่้าไทัย-อิตาเลียน	(TICC)
	 กรรมการ
•	 บริษััทั	ทั็อปค่อน	จำากัด
	 กรรมการ

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในริะยะเว่ล� 10 ปี ที�ผู้่�นม�: 	ไม่มี



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 17

 นาย่ส่ิงห็์ ต้ังที่ัต้ส่วัส่ดำิ�

•	 กรรมการอิสระ
•	 ประธานกรรมการตรวิจสอบ

อ�ย๊: 79

ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งเป็นกริริมก�ริ: 20	กุมภาพัันธ์	2547

จำำ�นว่นปีที�ดำ�ริงติำ�แหน่งกริริมก�ริบริิษััท: 17

สำัดสำ่ว่นก�ริถืือห๊้นบริิษััท (%) ณ ว่ันที� 30 ธัันว่�คม 2564: ไม่มี

คว่�มสำมัพนัธ์ัท�งคริอบครัิว่ริะหว่่�งกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: ไม่มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิิต	สาข้าการเงินการธนาค่าร	Wharton	School	of	Finance	and	Commerce,	University	of	
Pennsylvania	ประเทัศสหรัฐอเมริกา

•	 เศรษัฐศาสตรบัณฑิิต	มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสตร์

ก�ริอบริมหลักสำูติริกริริมก�ริ และก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำัดก�ริ:
•	 FGP:	Financial	Institutions	Governance	Program	รุ่น	2/2011
•	 MIA:	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	รุ่น	6/2009
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	0/2000
Management Development Program:
•	 Executive	Development	Program,	Harvard	Business	School	ประเทัศสหรัฐอเมริกา	
•	 Management	Development	Program,	Wharton	School	of	Finance	and	Commerce	ประเทัศสหรัฐอเมริกา
•	 การประชุุมร่วิมกับค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้องบริษััทัจดทัะเบียน	จัดโดยสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และ
ตลาดหลักทัรัพัย์	(สำานักงาน	ก.ล.ต.),	2564

•	 สมัมนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	and	Independent	Director:	Experiences	
from	Fraud	Cases	2020,	จดัโดย	สำานกังานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรพััย์และตลาดหลกัทัรพััย์	(กลต.)	รว่ิมกับสถึาบนั
ส่งเสริมกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:

2547-ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวิจสอบ

2548-2556 บมจ.	ทัีดับบลิวิแซึ่ด	ค่อร์ปอเรชุั�น
กรรมการอิสระ

2545-2553 ตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย
ทัี�ปร้กษัาศูนย์พััฒนาการกำากับดูแลกิจการบริษััทัจดทัะเบียน

2542-2544 บมจ.	ธนาค่ารกรุงไทัย
กรรมการผูู้้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร

2539-2542 ตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย
กรรมการและผูู้้จัดการ

2534-2539 บริษััทั	สยามเซึ่ลลูโลส	จำากัด
กรรมการผูู้้จัดการ
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2529-2539 สมาค่มอุตสาหกรรมเย่�อกระดาษัและกระดาษัไทัย
กรรมการและเหรัญญิก	
บริษััทัเงินทัุนหลักทัรัพัย์	สินอุตสาหกรรม	จำากัด
กรรมการ
บมจ.	เย่�อกระดาษัสยาม
รองกรรมการผูู้้จัดการ

2523-2529 บมจ.	ปูนซึ่ีเมนต์ไทัย
ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายการเงินและวิางแผู้น

2521-2523 สำานักงานเศรษัฐกิจการค่ลัง	กระทัรวิงการค่ลัง
ผูู้้อำานวิยการกองวิางแผู้นการค่ลัง

2511-2521 สำานักงานเศรษัฐกิจการค่ลัง	กระทัรวิงการค่ลัง
เศรษัฐกรโทั-เศรษัฐกรเอก

ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: มี

•	 บมจ.	กรุงเทัพัประกันภัย
	 กรรมการ
	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน
•	 บมจ.	ธนาค่ารกรุงเทัพั
	 กรรมการ

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: มี

•	 บจ.	การแพัทัย์	สุขุ้มวิิทั	62
	 กรรมการ
•	 บจ.	กาญจนทััต
	 กรรมการ
•	 บจ.	บูรพัาธารินทัร์
	 กรรมการ
•	 บจ.	ตรีรัชุปณชุัย
	 กรรมการ

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในริะยะเว่ล� 10 ปี ที�ผู้่�นม�: ไม่มี
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ทำำาเนียบคณะกรรมการ และผู้้�บริหาร

 นาย่ไพรัช เมฆอาภรณ์

•	 กรรมการอิสระ
•	 ประธานค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน
•	 กรรมการตรวิจสอบ

อ�ย๊: 76

ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งเป็นกริริมก�ริ: 20	กุมภาพัันธ์	2547

จำำ�นว่นปีที�ดำ�ริงติำ�แหน่งกริริมก�ริบริิษััท: 15

สำัดสำ่ว่นก�ริถืือห๊้นบริิษััท (%) ณ ว่ันที� 30 ธัันว่�คม 2564: ไม่มี

คว่�มสำมัพนัธ์ัท�งคริอบครัิว่ริะหว่่�งกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: ไม่มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:
•	 ปริญญาโทั	สาข้าวิิศวิกรรมเค่รื�องกล	California	State	University,	Long	Beach,	U.S.A.
•	 ปริญญาตรี	สาข้าวิิศวิกรรมเค่รื�องกล	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย

ก�ริอบริมหลักสำูติริกริริมก�ริ:
•	 Advanced	ACP:	Advanced	Audit	Committee	Program	รุ่น	1/2009
•	 ACP:	Audit	Committee	Program	รุ่น	17/2007
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	81/2006

ก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำัดก�ริ:
•	 Advanced	Management	Program:	The	International	Senior	Managers’	Program,	Harvard	University,	Graduated	
School	of	Business	Administration,	U.S.A.

•	 การประชุุมร่วิมกับค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้องบริษััทัจดทัะเบียน	จัดโดยสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และ
ตลาดหลักทัรัพัย์	(สำานักงาน	ก.ล.ต.),	2564

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:

2557-ปัจจุบัน บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรรมการตรวิจสอบ

2547-ปัจจุบัน บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

2547-2557 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรรมการกำาหนดกลยุทัธ์ทัางธุรกิจ

2539-2546 บริษััทั	สยามค่ราฟื้ทั์อุตสาหกรรม	จำากัด
บริษััทั	อุตสาหกรรมกระดาษัค่ราฟื้ทั์ไทัย	จำากัด
บริษััทั	กระดาษัสหไทัยอุตสาหกรรม	จำากัด
กรรมการผูู้้จัดการ

2532-2539 บริษััทั	ผู้ลิตภัณฑิ์กระดาษัไทัย	จำากัด
บมจ.	กระดาษัสหไทัย
กรรมการผูู้้จัดการ
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ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: มี

•	 บมจ.	ทัีทัีดับบลิวิ
	 กรรมการอิสระ
	 ประธานกรรมการตรวิจสอบ
	 กรรมการบริหารค่วิามเสี�ยงและบรรษััทัภิบาล

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: ไม่มี

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในริะยะเว่ล� 10 ปี ที�ผู้่�นม�: ไม่มี
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ทำำาเนียบคณะกรรมการ และผู้้�บริหาร

 นาย่บรรจง จิต้ต้์แจ้ง

•	กรรมการอิสระ
•	ประธานค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
•	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

อ�ย๊: 73

ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งเป็นกริริมก�ริ: 8	เมษัายน	2551

จำำ�นว่นปีที�ดำ�ริงติำ�แหน่งกริริมก�ริบริิษััท: 13

สำัดสำ่ว่นก�ริถืือห๊้นบริิษััท (%) ณ ว่ันที� 30 ธัันว่�คม 2564: ไม่มี

คว่�มสำมัพนัธ์ัท�งคริอบครัิว่ริะหว่่�งกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: ไม่มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:
•	 ปริญญาโทั	วิิศวิกรรมเค่รื�องกล	University	of	Akron,	U.S.A.
•	 ปริญญาตรี	วิิศวิกรรมศาสตร์เค่รื�องกล	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย

ก�ริอบริมหลักสำูติริ กริริมก�ริ:
ในปี	2564	เข้้าร่วิมงานสัมมนาทัาง	Online	จัดโดย	Thai	IOD	จำานวิน	18	ค่รั�ง	และเค่ยเข้้ารับการอบรม	ได้แก่
•	 DLCP:	Director	Leadership	Certification	Program	รุ่น	0	ปี	2021
•	 IOD	Facilitators	Briefing,	2563
•	 IOD	Facilitators	Forum,	2563
•	 Audit	Committee	Forum	“Audit	Committee	in	the	Age	of	Disruption	ปี	2561
•	 National	Director	Conference	2018	“Rising	Above	Disruptions	ปี	2561
•	 Innovation	Trip	to	Japan	ปี	2561
•	 EFC:	Executive	Forum	on	Competitiveness	รุ่นปี	2018
•	 BMD:	Board	that	Make	a	Difference	รุ่น	7/2018
•	 SBM:	Strategic	Board	Master	Class	รุ่น	1/2017
•	 DCPU:	DCP	Update	รุ่น	1/2014
•	 ACEP:	Anti-Corruption	for	Executive	Program	รุ่น	7/2012
•	 RCC:	Role	of	Compensation	Committee	รุ่น	7/2008
•	 ReDCP:	DCO	Refresher	Course	รุ่น	5/2007
•	 CDC:	Charter	Director	Class	รุ่น	1/2007
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	7/2001(สมาชุิกผูู้้ทัรงคุ่ณวิุฒิอาวิุโส)

นอกจากน้�� ได้�ร่่วมกับคณะวิทยากร่ของ Thai IOD เป็็นวิทยากร่บร่ร่ยายในหลัักสููตร่ด้ังน้��
•	 DCP	Module	1:	Practice	of	Directorship
•	 DCP	Module	8:	Directing	Strategic	Progress
•	 AACP:	Advanced	Audit	Committee	Program	“Role	of	Audit	Committee	as	an	Independent	Director”
•	 BNCP:	Board	Nomination	&	Compensation	Program	“Director	Nomination”
•	 BRP:	Board	Reporting	Program	“Creating	Value	to	Board	Reporting”
•	 CGE:	Corporate	Governance	for	Executives	“การเปิดเผู้ยข้้อมูลต่อค่ณะกรรมการและผูู้้ถึ่อหุ้น”
•	 RCP:	Roles	of	Chairman	Program	“Defining	Chairman’s	Role”
•	 SFE:	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	“Executing	Strategy	Successfully”
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ก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำัดก�ริ :
•	 Inchcape	Management	Program	at	Euro-Asia	Center,	INSEAD,	Fontainebleau,	France
•	 สัมมนาออนไลน์	Asian	Financial	Forum	2564	จัดโดย	Hong	Kong	Trade	Development	Center	(HKTDC)
•	 สัมมนา	Thailand	Competitiveness	Conference	2564	จัดโดย	Thailand	Management	Association	(TMA)
•	 สมัมนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	and	Independent	Director:	Experiences	
from	Fraud	Cases	2563,	จดัโดย	สำานกังานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรพััย์และตลาดหลกัทัรพััย์	(กลต.)	รว่ิมกับสถึาบนั
ส่งเสริมกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:

2558-ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ประธานกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

2551-ปัจจุบัน บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรรมการอิสระ
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

2538	-2547 บริษััทั	มาลีสามพัราน	จำากัด	(มหาชุน)
กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทัศไทัย
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร	
สมาค่มจัดการธุรกิจแห่งประเทัศไทัย	(TMA)
กรรมการอำานวิยการ

2532-	2537 บริษััทั	อินชุ์เค่ปแมนูแฟื้ค่เจอริ�ง	จำากัด
กรรมการผูู้้จัดการ

2524-2532 บริษััทั	โฟื้ร์โมสต์อาหารนม	(กรุงเทัพัฯ)	จำากัด
ผูู้้จัดการฝ่่ายปฏิิบัติการ

ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: มี

•	 บริษััทั	ลำ�าสูง	(ประเทัศไทัย)	จำากัด	(มหาชุน)
	 กรรมการอิสระ
	 กรรมการตรวิจสอบ
	 กรรมการกำาหนดค่่าตอบแทัน
	 กรรมการสรรหา
•	 บริษััทั	ทัีพัีบีไอ	จำากัด	(มหาชุน)
	 ประธานกรรมการ
	 กรรมการอิสระ

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: มี

•	 สมาค่มส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)
	 ทัี�ปร้กษัาค่ณะกรรมการ	และสมาชิุกกติตมิศกัดิ�ข้องสมาค่มฯ
•	 สมาค่มส่งเสริมผูู้ล้งทันุไทัย
	 ทัี�ปร้กษัา

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในริะยะเว่ล� 10 ปี ที�ผู้่�นม�: ไม่มี
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ทำำาเนียบคณะกรรมการ และผู้้�บริหาร

 รศ. ดำร. วิชา จิวาลัย่

•	 กรรมการอิสระ
•	 กรรมการตรวิจสอบ
•	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

อ�ย๊: 77

ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งเป็นกริริมก�ริ: 20	กุมภาพัันธ์	2547

จำำ�นว่นปีที�ดำ�ริงติำ�แหน่งกริริมก�ริบริิษััท: 17

สำัดสำ่ว่นก�ริถืือห๊้นบริิษััท (%) ณ ว่ันที� 30 ธัันว่�คม 2564: ไม่มี

คว่�มสำัมพันธั์ท�งคริอบคริัว่กับกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: ไม่มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:
•	 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
•	 วิศบ.	(โยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย

ก�ริอบริมหลักสำูติริกริริมก�ริ:
•	 CDC:	Charter	Director	Class	รุ่น	1/2007
•	 ACP:	Audit	Committee	Program	รุ่น	11/2006
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	8/2004
•	 RCP:	Role	of	Chairman	Program	รุ่น	2000
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	14

ก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำัดก�ริ:
•	 การประชุุมร่วิมกับค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้องบริษััทัจดทัะเบียน	จัดโดยสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และ
ตลาดหลักทัรัพัย์	(สำานักงาน	ก.ล.ต.),	2564

•	 สมัมนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	and	Independent	Director:	Experiences	
from	Fraud	Cases	2020,	จดัโดย	สำานกังานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรพััย์และตลาดหลกัทัรพััย์	(กลต.)	รว่ิมกับสถึาบนั
ส่งเสริมกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:

2558-ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

2547-ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวิจสอบ
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2555-2556 The	ASEAN	Federation	of
Land	Surveying	and	Geomatic
อดีตนายกสมาพัันธ์

2543-2548 สำานักงานพััฒนาเทัค่โนโลยีอวิกาศและภูมิสารสนเทัศ
(องค่์การมหาชุน)
ประธานค่ณะกรรมการบริหาร

2537-2538 กรรมการค่ณะอนุกรรมการนโยบายทัี�อยู่อาศัยแห่งชุาติ
กรรมการ

2536-2541 นายกสมาค่มอาค่ารชุุดไทัย
ประธาน

2529 Ghajamadha	University,	Indonesia
ภายใต้โค่รงการ	The	MUCIA	-	World	Bank	Project
Visiting	Professor

2528-2532 รองผูู้้วิ่าราชุการกรุงเทัพัมหานค่ร

2522-2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย
ค่ณะวิิศวิกรรมศาสตร์	ภาค่วิิชุาวิิศวิกรรมสำารวิจ	
รองศาสตราจารย์	และหัวิหน้าภาค่วิิชุาวิิศวิกรรมสำารวิจ

2509-2522 จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย
ค่ณะวิิศวิกรรมศาสตร์	ภาค่วิิชุาวิิศวิกรรมสำารวิจ	
อาจารย์ประจำาค่ณะวิิศวิกรรมศาสตร์

ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: มี

•	 บริษััทั	เอส	ทัี	พัี	แอนด์	ไอ	จำากัด	(มหาชุน)
	 ประธานกรรมการตรวิจสอบ
•	 บริษััทั	ทัี	เอ็น	ดี	ทัี	จำากัด	(มหาชุน)
	 ประธานกรรมการตรวิจสอบ

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: มี

•	 บริษััทั	สลิลธารา	จำากัด
	 ประธานกรรมการ
•	 บริษััทั	เวิิลด์รีสอร์ทั	จำากัด
	 กรรมการ			 	
•	 การสำารวิจและการแผู้นทัี�แห่งประเทัศไทัย
	 นายกสมาค่ม		
•	 วิิศวิกรรมสถึานแห่งประเทัศไทัยในพัระบรมราชุูปถึัมภ์
	 กรรมการวิิชุาการวิิศวิกรรมโยธา

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในริะยะเว่ล� 10 ปี ที�ผู้่�นม�: ไม่มี
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ทำำาเนียบคณะกรรมการ และผู้้�บริหาร

 นาย่พอล ไบรอัน ฟััส่ซี่

•	 กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร
•	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

อ�ย๊: 55

ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งเป็นกริริมก�ริ: 6	พัฤศจิกายน	2562

จำำ�นว่นปีที�ดำ�ริงติำ�แหน่งกริริมก�ริบริิษััท: 2

สำัดสำ่ว่นก�ริถืือห๊้นบริิษััท (%) ณ ว่ันที� 30 ธัันว่�คม 2564: ไม่มี

คว่�มสำัมพันธั์ท�งคริอบคริัว่กับกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: ไม่มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:

•	 FCMA	Qualification,	Chartered	Institute	of	Management	Accountants,	United	Kingdom	(2006)
•	 ACMA	Qualification,	Chartered	Institute	of	Management	Accountants,	United	Kingdom	(1999)

ก�ริอบริมหลักสูำติริกริริมก�ริ และก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำดัก�ริ: ไม่มี

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:

2562-ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

2553-ปัจจุบัน 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

ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม: ไม่มี	

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท: 	มี

•	 Specsavers	Pty	Limited
	 Director
•	 NLRx	Limited
	 มี	Ultimate	holding	company	ร่วิมกัน
•	 Lens-Online	Limited
	 มี	Ultimate	holding	company	ร่วิมกัน

ติำ�แหน่งอื�นในบริิษััทจำดทะเบียนในติล�ดหลักทริัพย์: ไม่มี

ติำ�แหน่งอื�นในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียนใน
ติล�ดหลักทริัพย์:

ไม่มี

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในริะยะเว่ล� 10 ปี ที�ผู้่�นม�: ไม่มี
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 นาย่เดำวิดำ แอนดำรูว์ ครอส่

•	 กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร
•	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

อ�ย๊: 66

ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งเป็นกริริมก�ริ: 2	ธันวิาค่ม	2552

จำำ�นว่นปีที�ดำ�ริงติำ�แหน่งกริริมก�ริบริิษััท: 12

สำัดสำ่ว่นก�ริถืือห๊้นบริิษััท (%) ณ ว่ันที� 30 ธัันว่�คม 2564: ไม่มี

คว่�มสำัมพันธั์ท�งคริอบคริัว่กับกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: ไม่มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:

•	 Graduate	of	Australian	Institute	of	Company	Directors	(2008)
•	 Chartered	Accountant	(since	1979)
•	 Bachelor	of	Economics	(Adelaide	University	1977)

ก�ริอบริมหลักสำูติริกริริมก�ริ และก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำัดก�ริ:

Australian	Institute	of	Company	Directors
•	 The	Chairman	(2013)

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:

2552	-	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	
กรรมการ/กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

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)	
กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร

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

2536-2539 SOLA	Australia
Finance	Director

2523-2536 Clarks	Shoes	Australia	LTD.
Commercial	Director

2519-2523 Hungerfords/KPMG
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ทำำาเนียบคณะกรรมการ และผู้้�บริหาร

ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม: ไม่มี	

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท:
•	 Specsavers	Pty	Ltd.,
Director	of	Global	Strategy	(Supply	Chain)

มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: 	มี

•	 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

•	 Optic	Century	International	Limited	(Hong	Kong)
Director	 		 	

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในริะยะเว่ล� 10 ปี ที�ผู้่�นม�: ไม่มี
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 นาย่ส่าโรจน์ ประจักษ์์ธุรรม

•	 กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร
•	 กรรมการกำาหนดกลยุทัธ์ทัางธุรกิจ			

อ�ย๊: 74

ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งเป็นกริริมก�ริ: 20	กุมภาพัันธ์	2547

จำำ�นว่นปีที�ดำ�ริงติำ�แหน่งกริริมก�ริบริิษััท: 17

สำัดสำ่ว่นก�ริถืือห๊้นบริิษััท (%) ณ ว่ันที� 30 ธัันว่�คม 2564: 0.69

คว่�มสำัมพันธั์ท�งคริอบคริัว่กับกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:

•	 Master	of	Industrial	Engineering,	North	Carolina	State	University,	U.S.A.
•	 วิศบ.	วิิศวิกรรมเค่รื�องกล	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย

ก�ริอบริมหลักสำูติริกริริมก�ริ และก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำัดก�ริ:

•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	86/2007
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	18/2004
•	 FND:	Finance	for	Non-Finance	Director	รุ่น	13/2004	

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:

2549	-	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรรมการ
กรรมการกำาหนดกลยุทัธ์ทัางธุรกิจ			

2555-2558 บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

2554-2558 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
ประธานกรรมการ	

2552-2554 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรรมการผูู้้จัดการ

2547-2551 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
รองกรรมการผูู้้จัดการสายปฏิิบัติการ

2515-2546 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
บริษััทั	ไทัยโปลีเมอร์เลนส์	จำากัด
กรรมการ	และผูู้้จัดการโรงงาน

ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม: ไม่มี	

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท: มี

•	 บริษััทั	เอ็นเอสทัี	เวินเจอร์ส	จำากัด
กรรมการ

ติำ�แหน่งในบริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: ไม่มี

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในริะยะเว่ล� 10 ปี ที�ผู้่�นม�: ไม่มี
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ทำำาเนียบคณะกรรมการ และผู้้�บริหาร

 นางพรพรรณ โต้๊ะต้ระกูล

•	 กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร

อ�ย๊: 67

ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งเป็นกริริมก�ริ: 20	กุมภาพัันธ์	2547

จำำ�นว่นปีที�ดำ�ริงติำ�แหน่งกริริมก�ริบริิษััท: 17

สำัดสำ่ว่นก�ริถืือห๊้นบริิษััท (%) ณ ว่ันที� 30 ธัันว่�คม 2564: 1.46

คว่�มสำัมพันธั์ท�งคริอบคริัว่กับกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:

•	 ปริญญาโทั	สาข้าเค่มีวิิศวิกรรม,	University	of	Akron,	Ohio,	U.S.A.
•	 ปริญญาตรี	สาข้าเค่มีวิิศวิกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย

ก�ริอบริมหลักสำูติริกริริมก�ริ และก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำัดก�ริ:

•	 BRP:	Board	Reporting	Program	2/2010
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	90/2007
•	 RCC:	Role	of	the	Compensation	Committee	รุ่น	2/2007
•	 FND:	Finance	for	Non-Finance	Director	รุ่น	28/2006
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	15/2004

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:

2555-ปัจจุบัน บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรรมการ

2555-2557 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ผูู้้จัดการฝ่่ายจัดหาและธุรการ

2547-2557 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
รองกรรมการผูู้้จัดการสายบริหาร	

2520-2547	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
ผูู้้จัดการฝ่่ายต่างประเทัศ

2518-2522	 สถึาบันเทัค่โนโลยีพัระจอมเกล้า	บางมด
อาจารย์พั่เศษั	สาข้าเค่มีวิิศวิกรรม	ค่ณะวิิศวิกรรมศาสตร์	

ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม: ไม่มี	

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท: มี

•	 บริษััทั	นำาศิลป์ไทัยอายแวิร์	จำากัด
กรรมการ

•	 บริษััทั	เอ็น	เอส	ทัี	เวินเจอร์ส	จำากัด
กรรมการ

•	 บริษััทั	เอ็น	เอส	ทัี	เทัรนนิ�ง	เซึ่็นเตอร์	จำากัด
กรรมการ

ติำ�แหน่งในบริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: ไม่มี

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในริะยะเว่ล� 10 ปี ที�ผู้่�นม�: ไม่มี
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 นางส่าววิจิต้ต้์ ที่วีปรีชาชาต้ิ

•	 กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร

อ�ย๊: 61

ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งเป็นกริริมก�ริ: 8	เมษัายน	2551

จำำ�นว่นปีที�ดำ�ริงติำ�แหน่งกริริมก�ริบริิษััท: 13

สำัดสำ่ว่นก�ริถืือห๊้นบริิษััท (%) ณ ว่ันที� 30 ธัันว่�คม 2564: ไม่มี

คว่�มสำัมพันธั์ท�งคริอบคริัว่กับกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: ไม่มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:

•	 ปริญญาโทับริหารธุรกิจ	สาข้าการเงินการธนาค่าร	มหาวิิทัยาลัยรามค่ำาแหง
•	 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	สาข้าบัญชุี	มหาวิิทัยาลัยรามค่ำาแหง

ก�ริอบริมหลักสำูติริกริริมก�ริ และก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำัดก�ริ:

•	 ACPG:	Anti-Corruption	Practical	Guide	รุ่น	7/2013
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	138/2010
•	 BRP:	Board	Reporting	Program	รุ่น	2/2010	
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	76/2008
•	 EMT:	Effective	Minutes	Taking	รุ่น	2/2006	
•	 CSP:	Company	Secretary	Program	รุ่น	6/2004			
•	 จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย:	MMP	รุ่น	27

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:

2551	-	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรรมการ

2561 บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ผูู้้จัดการฝ่่ายวิางแผู้นธุรกิจและการเงิน

2548-2560 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
เลข้านุการบริษััทั	

2536-2547 บริษััทั	สินไทัยเอสเตทั	จำากัด
ผูู้้จัดการฝ่่ายบัญชุี	

2532-2536 บริษััทั	ไทัยเซึ่็ลทัรัลสตีล	จำากัด
ผูู้้ชุ่วิยผูู้้จัดการฝ่่ายบัญชุี	

2530-2532 บริษััทั	เกียรติไพัศาล	จำากัด
สมุห์บัญชุี		

2528-2532 บริษััทั	ขุ้มทัรัพัย์ไพัศาล	จำากัด
สมุห์บัญชุี		

2527-2528 บริษััทั	นานาค่อนโดมิเนียม	จำากัด
สมุห์บัญชุี	

ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: ไม่มี

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในริะยะเว่ล� 10 ปี ที�ผู้่�นม�: ไม่มี
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ทำำาเนียบคณะกรรมการ และผู้้�บริหาร

 นาย่ธุรณ์ ประจักษ์์ธุรรม

•	 กรรมการบริหาร
•	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
•	 ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	(CEO)

อ�ย๊: 54

ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งเป็นกริริมก�ริ: 10	พัฤศจิกายน	2553

จำำ�นว่นปีที�ดำ�ริงติำ�แหน่งกริริมก�ริบริิษััท: 11

สำัดสำ่ว่นก�ริถืือห๊้นบริิษััท (%) ณ ว่ันที� 30 ธัันว่�คม 2564: 7.05%

คว่�มสำัมพันธั์ท�งคริอบคริัว่กับกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:

•	 M.Sc.	Industrial	and	Systems	Engineering,	Ohio	University,	U.S.A.
•	 วิศบ.	วิิศวิกรรมเค่มี	มหาวิิทัยาลัยเทัค่โนโลยีพัระจอมเกล้าธนบุรี

ก�ริอบริมหลักสำูติริกริริมก�ริ:

•	 BMT:	Board	Matters	and	Trends	รุ่น	8/2019
•	 SBM:	Strategic	Board	Master	Class	รุ่น	2/2017
•	 SFE:	Successful	Formulation	and	Execution	of	Strategy	รุ่น	15/2012
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	149/2011	

ก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำัดก�ริ:

•	 Executive	Development	Program	Session	87/2014,	Kellogg	School	of	Management,	Northwestern	
University

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:

2562	-	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร

2553	-	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรรมการบริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

2558-2561 บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรรมการผูู้้จัดการ

2555-2557 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
รองกรรมการผูู้้จัดการสายปฎิิบัติการ

2547-2555 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ผูู้้จัดการฝ่่ายโรงงาน

2544-2546 บริษััทั	ไทัยโปลีเมอร์เลนส์	จำากัด
ผูู้้จัดการฝ่่ายผู้ลิต	และผูู้้จัดการฝ่่ายประกันคุ่ณภาพั	

2538-2544 บริษััทั	ไทัยโปลีเมอร์เลนส์	จำากัด
ผูู้้จัดการฝ่่ายวิางแผู้น	และประกันคุ่ณภาพั

2537-2538 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
ผูู้้จัดการฝ่่ายแผู้นกผู้ลิตแม่แบบแก้วิ	
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ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม:
•	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
ประธานกรรมการ
กรรมการผูู้้จัดการ

•	 บริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ี
ประธานกรรมการ

•	 บริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	เอสพัีซึ่ีโอโอ
ประธานกรรมการ

มี	

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: ไม่มี

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในริะยะเว่ล� 10 ปี ที�ผู้่�นม�: ไม่มี
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ทำำ�เนีียบคณะกรรมก�ร และผู้้�บริห�ร

นางอมลรัต้น์ ประจักษ์์ธุรรม
•	 กรรมการบริหาร
•	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบริหาร	(CAO)
อ�ย๊: 54
ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งเป็นกริริมก�ริ: 7	ธันวิาค่ม	2560
จำำ�นว่นปีที�ดำ�ริงติำ�แหน่งกริริมก�ริบริิษััท: 4
สำัดสำ่ว่นก�ริถืือห๊้นบริิษััท (%) ณ ว่ันที� 30 ธัันว่�คม 2564: 1.86
คว่�มสำัมพันธั์ท�งคริอบคริัว่กับกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: มี
ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:
•	 Bachelor	Degree	of	Civil	Distribution	and	Marketing,Faculty	of	Commerce,		
Waseda	University,	Tokyo,	Japan

ก�ริอบริมหลักสำูติริกริริมก�ริ:
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	256/2018
ก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำัดก�ริ:
•	 การอบรมตรวิจสอบค่วิามพัร้อมให้มั�นใจก่อน	PDPA	มีผู้ลบังค่ับใชุ้	จัดโดยสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์
และตลาดหลักทัรัพัย์	(สำานักงาน	ก.ล.ต.),	2564

•	 TDPG2.0	ภาค่ปฏิิบัติข้องการคุ่้มค่รองข้้อมูลส่วินบุค่ค่ล,	ศูนย์วิิจัยกฎิหมายและการพััฒนา	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย,	
2563

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:
2562	-	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารสายงานบริหาร
2561	-	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

กรรมการบริหาร
2558-2561 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

ผูู้้จัดการฝ่่าย	Logistics	and	Supply	Chain
2551-	2557 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

ผูู้้จัดการฝ่่ายพััฒนาธุรกิจ
2547-2550 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

ผูู้้จัดการฝ่่ายข้ายและการตลาด
ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม: มี	
•	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
กรรมการ

•	 บริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ี
กรรมการ

•	 บริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	เอสพัีซึ่ีโอโอ
กรรมการ

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท: ไม่มี
ติำ�แหน่งในบริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: ไม่มี
ติำ�แหน่งในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียนอื�นๆ: ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในริะยะเว่ล� 10 ปี ที�ผู้่�นม�: ไม่มี
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ทำำาเนียบคณะกรรมการ และผู้้�บริหาร

 นาย่ชัย่วัฒน์ จิต้ต้ิคุณ

•	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานปฏิิบัติการ	(COO)

อ�ย๊: 48

ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งเป็นผูู้้บริิห�ริริะดับสำูง: 1	มีนาค่ม	2562

จำำ�นว่นปีที�ดำ�ริงติำ�แหน่งผูู้้บริิห�ริริะดับสำูง: 10

สำัดสำ่ว่นก�ริถืือห๊้นบริิษััท (%) ณ ว่ันที� 30 ธัันว่�คม 2564: ไม่มี

คว่�มสำัมพันธั์ท�งคริอบคริัว่กับกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: ไม่มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:

•	 วิิศวิกรรมศาสตร์มหาบัณฑิิต	(เค่มี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย
•	 วิิทัยาศาสตร์บัณฑิิต	(เค่มี)	มหาวิิทัยาลัยมหิดล

ก�ริอบริมหลักสูำติริกริริมก�ริ และก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำดัก�ริ: ไม่มี

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:

2561	–	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานปฏิิบัติการ

2558	–	2561 บจ.โฮยาเลนซึ่์ไทัยแลนด์
กรรมการ
Executive	Officer,	Global	Technology	Center
บจ.	โฮยาเลนซึ่์เวิียตนาม
กรรมการ

2554	–	2558 บจ.โฮยาเลนซึ่์ไทัยแลนด์
Executive	Officer
บจ.	โฮยาเลนซึ่์เวิียตนาม
กรรมการบริษััทั

2550	–	2554 บจ.โฮยาเลนซึ่์ไทัยแลนด์
ผูู้้จัดการโรงงาน	RX

2544	–	2550 บจ.โฮยาเลนซึ่์ไทัยแลนด์
ผูู้้จัดการฝ่่ายผู้ลิต

2539	–	2544 บจ.โฮยาเลนซึ่์ไทัยแลนด์
หัวิหน้าวิิศกรการผู้ลิต

ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท: ไม่มี

ติำ�แหน่งอื�นในบริิษััทจำดทะเบียน: ไม่มี

ติำ�แหน่งอื�นในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียน: ไม่มี

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในช่ว่ง 10 ปีที�ผู้่�นม�: ไม่มี



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 35

 นางส่าวจิรสุ่ดำา ส่ำาเภาที่อง

•	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบัญชุี	และการเงิน	(CFO)

อ�ย๊: 50

ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งเป็นผูู้้บริิห�ริริะดับสำูง: 1	มีนาค่ม	2562

จำำ�นว่นปีที�ดำ�ริงติำ�แหน่งผูู้้บริิห�ริริะดับสำูง: 10

สำัดสำ่ว่นก�ริถืือห๊้นบริิษััท (%) ณ ว่ันที� 30 ธัันว่�คม 2564: ไม่มี

คว่�มสำัมพันธั์ท�งคริอบคริัว่กับกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: ไม่มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:

•	 ปริญญาโทั	สาข้าการจัดการ	ค่ณะบริหารธุรกิจ	มหาวิิทัยาลัยรามค่ำาแหง
•	 ปริญญาตรี	สาข้าการบัญชุีต้นทัุน	ค่ณะพัาณิชุยศาสตร์และการบัญชุี	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย

ก�ริอบริมหลักสำูติริกริริมก�ริ:

•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	208/2015
•	 CSP:	Company	Secretary	Program	รุ่นทัี�	66/2015

ก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำัดก�ริ

•	 การวิิเค่ราะห์ทัางการเงินเพั่�อการตัดสินใจในการบริหาร,	NYC	Management	Co.,	Ltd.,	2564
•	 หลักสูตร	“CFO	2022”,	NYC	Management	Co.,	Ltd.,	2564
•	 โค่รงการอบรมก้าวิสู่ค่วิามเป็นม่ออาชุีพัทัางการเงิน	Modern	CFO,	บริษััทั	ฝ่ึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ	จำากัด,	2563
•	 การวิิเค่ราะห์ข้้อมูลทัางการเงิน	เพั่�อการตัดสินใจข้องผูู้้บริหาร,	NYC	Management	Co.,	Ltd.,	2562

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:

2562	–	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบัญชุี	และการเงิน

2558	-	2561 บมจ.	สหอุตสาหกรรมนำ�ามันปาล์ม
กรรมการบริหาร
ผูู้้ชุ่วิยกรรมการผูู้้จัดการด้านบัญชุีและการเงิน

2554	-	2561 บมจ.	ลำ�าสูง	(ประเทัศไทัย)
ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายบัญชุีและการเงิน
ผูู้้จัดการอาวิุโสฝ่่ายบัญชุีและการเงิน
เลข้านุการบริษััทั
เลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
สมาชุิกข้องค่ณะเจ้าหน้าทัี�บริหารค่วิามเสี�ยง

2551	-	2553 บมจ.	โค่ห์เลอร์	(ประเทัศไทัย)
Cost	Accounting	Manager

ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท: ไม่มี

ติำ�แหน่งอื�นในบริิษััทจำดทะเบียน: ไม่มี

ติำ�แหน่งอื�นในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียน: ไม่มี

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในช่ว่ง 10 ปีที�ผู้่�นม�: ไม่มี
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 นาย่ลินเซี่ จอน เวน บราวน์

•	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานพัาณิชุย์	(CCO)

อ�ย๊: 54

ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งเป็นผูู้้บริิห�ริริะดับสำูง: 1	มีนาค่ม	2562

จำำ�นว่นปีที�ดำ�ริงติำ�แหน่งผูู้้บริิห�ริริะดับสำูง: 21

สำัดสำ่ว่นก�ริถืือห๊้นบริิษััท (%) ณ ว่ันที� 30 ธัันว่�คม 2564: ไม่มี

คว่�มสำัมพันธั์ท�งคริอบคริัว่กับกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: ไม่มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:

•	 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

ก�ริอบริมหลักสูำติริกริริมก�ริ และก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจัำดก�ริ: ไม่มี

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:

2562-ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารสายงานพัาณิชุย์	(CCO)

2558-2561 โฮยา	วิิชุั�น	แค่ร์	ยุโรป
Sales	Director	for	EMEA
General	Manager	European	and	Global	Key	
Accounts

2548-2557 ทัรานซึ่ิชุั�น	ออพัติค่อล
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

ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม:
•	 บริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	เอสพัีซึ่ีโอโอ
กรรมการ

มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท: ไม่มี

ติำ�แหน่งอื�นในบริิษััทจำดทะเบียน: ไม่มี

ติำ�แหน่งอื�นในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียน: มี

•	 LJWB	Consultants	Limited
Owner

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในช่ว่ง 10 ปีที�ผู้่�นม�: ไม่มี



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 37

ทำำาเนียบคณะกรรมการ และผู้้�บริหาร

 นางส่าวสุ่ปัฏบ์ ควรประดำิษ์ฐ์

•	 เลข้านุการบริษััทั
•	 Personal	Assistant	to	CEO

อ�ย๊: 32

ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งให้ดำ�ริงติำ�แหน่ง: 7	สิงหาค่ม	2562

สำัดสำ่ว่นก�ริถืือห๊้นบริิษััท (%) ณ ว่ันที� 30 ธัันว่�คม 2564: ไม่มี

คว่�มสำัมพันธั์ท�งคริอบคริัว่กับกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: ไม่มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:

•	 ASEM-DUO	Fellowship	Program,	Baltic	Business	School,	Linnaeus	University,	Sweden
•	 ปริญญาตรี	Hospitality	and	Tourism	Management,	DPU	International	College		
(เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง	เหรียญทัอง)

ก�ริอบริมหลักสำูติริเลข�น๊ก�ริบริิษััทโดย IOD:

•	 ACPG:	Anti-Corruption:	The	Practical	Guide	รุ่น	53/2020
•	 CRC:	Corruption	Risk	&	Control	Technical	Update	รุ่น	6/2020
•	 CSP:	Company	Secretary	Program	รุ่น	100/2019
•	 CRP:	Company	Reporting	Program	รุ่น	24/2019
•	 BRP:	Board	Reporting	Program	รุ่น	30/2019
•	 EMT:	Effective	Minutes	Taking	รุ่น	45/2019

ก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริปฏิิบัติิง�นเลข�น๊ก�ริบริิษััท:

•	 โค่รงการพััฒนาวิิชุาชุีพัเลข้านุการบริษััทั,	สมาค่มบริษััทัจดทัะเบียนไทัย	โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัุน	
ส่งเสริมการพััฒนาตลาดทัุน	(Capital	Market	Development	Fund:	CMDF),	2564

•	 หลักสูตรผูู้้ปฏิิบัติงานเลข้านุการบริษััทั	ปี	2563,	สมาค่มบริษััทัจดทัะเบียนไทัย,	2563
•	 ยกระดับการดาษัทัำาการ	เชุี�ยวิชุาญสอบทัานต้านค่อร์รัปชุัน	รุ่น	2,	สภาวิิชุาชุีพับัญชุี	ในพัระบรมราชุูถึัมภ์,	2563

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:

2560	–	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
Personal	Assistant	to	CEO
เลข้านุการบริษััทั	(รับตำาแหน่ง	7	สิงหาค่ม	2562)

2559 โรงเรียนตะวิันชุัยวิิทัยา	จังหวิัดนค่รราชุสีมา
ค่รูผูู้้สอนประจำารายวิิชุาภาษัาอังกฤษั

2556-2558 เค่รือโรงแรมเบสเวิสเทัิร์น	สำานักงานใหญ่	ประจำาภาค่พั่�น
เอเชุียและตะวิันออกกลาง
Personal	Assistant	to	Regional	Director	of	Operations
Operations	Coordinator

2555-2556 หอการค่้าไทัย-อิตาเลียน	(TICC)
Marketing	Executive
Fellowship	Researcher
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ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม: มี

•	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
เลข้านุการบริษััทั

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท: ไม่มี

ติำ�แหน่งอื�นในบริิษััทจำดทะเบียน: ไม่มี

ติำ�แหน่งอื�นในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียน: ไม่มี

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในช่ว่ง 10 ปีที�ผู้่�นม�: ไม่มี
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ทำำาเนียบคณะกรรมการ และผู้้�บริหาร

 นางส่าวนุชจรินที่ร์ บุญเส่ริมสุ่ข

•	 รักษัาการผูู้้จัดการสำานักตรวิจสอบภายใน
•	 เลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

อ�ย๊: 	44

ว่ันที�ได้ริับก�ริแติ่งติั�งให้ดำ�ริงติำ�แหน่ง: 6	พัฤษัภาค่ม	2563

สำัดสำ่ว่นก�ริถืือห๊้นบริิษััท (%) ณ ว่ันที� 30 ธั.ค. 2564: >0.01%

คว่�มสำัมพันธั์ท�งคริอบคริัว่กับกริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริ: ไม่มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั�:

•	 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	สาข้าบัญชุี	มหาวิิทัยาลัยรามค่ำาแหง

ก�ริอบริมด้�นก�ริปฏิิบัติิง�นติริว่จำสำอบภ�ยในและก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำัดก�ริ:

•	 ACPG:	Anti-Corruption	Practical	Guide	รุ่น	53/2020
•	 EMT:	Effective	Minutes	Taking	รุ่น	48/2020
•	 BRP:	Board	Reporting	Program	รุ่น	33/2020
•	 CSP:	Company	Secretary	Program	รุ่น	110/2020
•	 CRC:	Corruption	Risk	and	Control	Workshop	รุ่น	6/2020

ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น:

2563-ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
รักษัาการหัวิหน้างานตรวิจสอบภายใน	
เลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

2547-2563 บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ผูู้้ชุำานาญการ1	ตรวิจสอบภายใน

2542-	2547	 บจก.นิตยาและเพั่�อน
ผูู้้ชุ่วิยผูู้้สอบบัญชุี

ติำ�แหน่งในบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่ว่ม: ไม่มี

ติำ�แหน่งในบริิษััทที�เกี�ยว่โยงกับธั๊ริกิจำบริิษััท: ไม่มี

ติำ�แหน่งอื�นในบริิษััทจำดทะเบียน: ไม่มี

ติำ�แหน่งอื�นในบริิษััทที�ไม่ใช่บริิษััทจำดทะเบียน: ไม่มี

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในช่ว่ง 10 ปีที�ผู้่�นม�: ไม่มี
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

ส่วินทัี� 1 การประกอบัธุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน

1. โค่รงสร้างและการดำาเนินงานข้องกลุ่มบัริษััทั 

1.1. นโยบายและภาพื่รีวมการีปรีะกอบธ้รีกิจ

	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	หรือ	TOG	เป็นผูู้้ผู้ลิตและจัดจำาหน่ายเลนส์แวิ่นตาอิสระชุั�นนำาระดับโลก		
ด้วิยชุ่องทัางการจัดจำาหน่ายทัี�ค่รอบค่ลุมทัั�วิประเทัศ	และข้ยายไปทุักภูมิภาค่ทัั�วิโลก	โดยมีฐานลูกค่้าอยู่มากกว่ิา	50	ประเทัศ	
ทัั�งยังเป็นผูู้้ผู้ลิตเลนส์แวิ่นตาตามค่ำาสั�งข้องลูกค่้าทัั�งในและต่างประเทัศ	(OEM)

	 ผู้ลิตภัณฑิ์เลนส์แว่ินตาข้อง	TOG	นอกจากมีจุดเด่นเรื�องคุ่ณภาพั	ค่วิามหลากหลายข้องผู้ลิตภัณฑิ์	ทัี�ค่รอบค่ลุม	
การใชุ้งานซึ่ึ�งเหมาะกับทัุกเพัศทัุกวิัยแล้วิ	ยังมีค่วิามโดดเด่นเรื�องค่วิามคุ่้มค่่าในทัุกระดับราค่า	ค่วิามสวิยงาม	และการใชุ้งานทัี�	
แตกต่างกนั	ไมว่ิา่จะเปน็เลนสท์ัี�ใชุป้รบัสายตาทัั�วิไป	รวิมถึงึเลนสท์ัี�มมีลูค่่าเพั่�ม	เชุน่	เลนสเ์ปลี�ยนสอีตัโนมตั	ิเลนสกั์นแรงกระแทัก
สูง	เลนส์กันแดด	และเลนส์สายตาเฉพัาะบุค่ค่ล	โดยใชุ้ข้้อมูลการวิิจัยผู้ลิตภัณฑิ์เพั่�อนำาไปสู่การพััฒนาสินค่้า	เพั่�อตอบสนอง
ค่วิามต้องการข้องตลาดสากล	ทัั�งยังมุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการผู่้านแพัลตฟื้อร์มออนไลน์ทัำาให้ลูกค้่าทัั�วิโลกสามารถึ
เข้้าถึึงได้อย่างง่ายดาย	ไม่วิ่าจะเป็นผูู้้ผู้ลิต	ผูู้้ค่้าส่งค่้าปลีก	และเน้นการส่งมอบสินค่้าทัี�ถึูกต้องและตรงเวิลา

 1.1.1. ว่ิสำัยทัศึน์ ว่ัติถื๊ปริะสำงค์ เป้�หม�ย หริือกลย๊ทธั์ในก�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท

 วิสูัยทัศน์ (Vision)

	 รกัษัาค่วิามเปน็หนึ�งในผูู้ผู้้ลติอสิระชุั�นนำาข้องโลกในการผู้ลติเลนสแ์วิน่ตาทัี�มคี่ณุภาพั	รวิมทัั�งผู้ลกำาไร	นวิตักรรม	รงัสรรค่์
คุ่ณค่่าให้กับผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย	ตลอดจนเติบโตก้าวิหน้าอย่างยั�งย่น	และตระหนักในค่วิามรับผู้ิดชุอบต่อสังค่ม

 พัันธกิจ (Mission)

	 เปน็ผูู้ผู้้ลติเลนสอ์สิระชุั�นนำาทัี�เตบิโตอยา่งยั�งยน่ไดร้บัการยอมรบัในระดบัโลกวิา่มกีารใหบ้รกิารทัี�เปน็เลศิอยา่งสมำ�าเสมอ	
คู่่ค้่าไดร้บัค่วิามสะดวิกสบายในการทัำาธรุกจิรว่ิมกนั	และเปน็ผูู้จ้ดัจำาหนา่ยเลนสส์ำาเรจ็รปูในราค่าทัี�คุ้่มค่่าสงูสดุ	อีกทัั�งเปน็ผูู้ผู้้ลติ
เลนส์เฉพัาะบุค่ค่ลอย่างค่รบวิงจรให้บริการตรงเวิลาทัุกค่รั�ง

 ค่านิยมองค์กร่ (Corporate Values)

•	 «เห็นว่าอย่างไร่ ให�ทำาตามนั�น»	กล่าวิค่่อ	เม่�อค่ณะผูู้้บริหารหรือทัีมงานประชุุมกันแล้วิมีมติอย่างไรต้องทัำาตามมติ
ทัี�ประชุุม	แม้วิ่าส่วินตัวิจะเห็นด้วิยหรือไม่เห็นด้วิยก็ตาม

•	 «ม้สูำานึกร่ับผิิด้ชอบร่่วมกัน»	กล่าวิค่่อ	เราร่วิมกันเป็นเจ้าข้องปัญหาทีั�เกิดกับลูกค่้าและร่วิมกันแก้ไข้ให้ลุล่วิง		
เรารักษัาสัจจะตามทัี�ได้ตกลงกับลูกค่้า
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•	 «ม่่งมั�นทำางานให�เน้�ยบ เฉี้ยบ เป็๊ะ ตร่งเวลัา ตั�งแต่คร่ั�งแร่กท้�ทำา แลัะท่กคร่ั�งไป็»

•	 «เป็ิด้ใจแลัะป็ร่ับตัวเตร่ียมพัร่�อมร่ับการ่เป็ล้ั�ยนแป็ลัง»	กล่าวิค่่อ	กระบวินการทัำางานข้องเราเรียบง่าย	และทัำางาน
ด้วิยทััศนค่ติวิ่า	‘เราทัำาได้’

•	 «วัด้กันท้�ผิลังาน ป็ร่ะเมินอย่างเสูมอภาคแลัะเป็็นธร่ร่ม ท้�สูำาคัญต�องทำางานอย่างสูน่กแลัะม้ความสู่ข”

	 บริษััทัตั�งเป้าหมายระยะ	5	ปี	ค่่อระหว่ิางปี	2565-2569	โดยค่าดว่ิาจะสามารถึมียอดข้ายทัี�สามารถึเติบโตได้อีก	10%-
15%	ตามสภาวิการณ์ทัางธุรกิจทัี�เปลี�ยนแปลงไป	ด้วิยเหตุจากโค่รงสร้างรายได้ทัี�แบ่งเป็น	2	ประเภทั	ดังนี�

1.	 การข้ายเลนส์ไปยังลูกค่้าในต่างประเทัศ	บริษััทัมีฐานลูกค่้าอยู่ในทัุกภูมิภาค่มากกวิ่า	50	ประเทัศทัั�วิโลก	โดยมีกลุ่ม
ลูกค้่าทัี�หลากหลายทัั�งเป็นผูู้ผู้้ลิต	ผูู้้จัดจำาหน่าย	กลุ่มร้านค้่าปลีกข้นาดใหญ่	กลาง	และเล็ก	รวิมถึึงผูู้้ค้่าแว่ินตาออนไลน์	
ในปัจจุบันลูกค่้าในต่างประเทัศเป็นกลุ่มลูกค่้าใหญ่ข้องบริษััทัค่ิดเป็นสัดส่วินข้องรายได้ประมาณร้อยละ	95	

2.	 การข้ายเลนส์ไปยังลูกค้่าภายในประเทัศ	บริษััทัดำาเนินการข้ายเลนส์ไปยังลูกค้่าภายในประเทัศผู่้านกลุม่	ร้านค้่าปลีก
ทีั�มีชุ่�อเสียงมายาวินานในประเทัศไทัยและมีสาข้าอยู่ทัั�วิประเทัศและในประเทัศเพั่�อนบ้านสัดส่วินรายได้ข้องลูกค้่าภายใน
ประเทัศค่ิดเป็นสัดส่วินประมาณร้อยละ	5

	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	และบริษััทัย่อย	มุง่มั�นอย่างต่อเน่�องในการผู้ลิตเลนส์สายตาเพั่�อให้ได้คุ่ณภาพั	
มาตรฐานสากลสูงสุด	ด้วิยค่วิามเอาใจใส่ในทุักรายละเอียดการผู้ลิตอีกทัั�งให้ค่วิามสำาคั่ญกับการวิิจัยและพััฒนาตลอดจนการ
ค่วิบคุ่มทัดสอบคุ่ณภาพัอย่างเข้้มงวิด	เพั่�อให้ลูกค้่ามั�นใจในประสิทัธิภาพั	ค่วิามคุ้่มค่่า	และคุ่ณภาพัข้องสินค้่าและบริการ	บริษััทั
มีเป้าหมายทัี�จะข้ยายโอกาสการเจริญเติบโตทัางธุรกิจ	และเพั่�มผู้ลประกอบการเพั่�อผู้ลประโยชุน์ข้องผูู้้ถ่ึอหุน้และคู่่ค้่าทัางธุรกิจ
ในข้ณะทัี�สามารถึนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์ิทัี�ตอบสนองค่รบทุักค่วิามต้องการข้องลูกค้่าได้อย่างเหมาะสมค่วิบคู่่ไปกับการดำาเนินการ
ด้านค่วิามรับผู้ิดชุอบต่อสังค่มและสิ�งแวิดล้อม

 1.1.2. ปริะว่ัติิคว่�มเป็นม�

	 บริษััทัเริ�มต้นโดยกลุ่มตระกูลประจักษั์ธรรมซึ่ึ�งดำาเนินร้านข้ายค่้าปลีกแวิ่นตาตั�งแต่ปี	พั.ศ.	2494	และได้ข้ยายงานเข้้าสู่
ธุรกิจการผู้ลิตเลนส์กระจกโดยการก่อตั�งบริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด	(บริษััทัย่อย)	หรือ	TOC	ซึ่ึ�งเป็น	โรงงานผู้ลิต
เลนส์กระจกรายแรกในประเทัศไทัยในปี	พั.ศ.	2505	ด้วิยทัุนจดทัะเบียนเริ�มต้น	50	ล้านบาทั	โดยเป็นผูู้้ผู้ลิตและส่งออกเลนส์
กระจกไปยังภูมิภาค่เอเชุียและยุโรปและจัดตั�งสายการผู้ลิตเลนส์เฉพัาะบุค่ค่ล	(Prescription	Lens	หรือ	Rx	Lens)	และนำาร่อง
การผู้ลิตเลนส์สายตาพัลาสติกด้วิยกระบวินการหล่อ	โดยจัดตั�งโรงงานข้้�นทัี�	15/5	หมู	่6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุร	ีตำาบล
ละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	จังหวิัดนนทับุร	ี11110	บนเน่�อทัี�ประมาณ	30-2-92	ไร	่โรงงานบริษััทัย่อย	(TOC)	ตั�งอยู	่ทัี�	61/9	หมู่	
5	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุร	ีตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	จังหวิัดนนทับุร	ี11110	เน่�อทัี�ประมาณ	18-3-57	ไร	่เพั่�อผู้ลิต
เลนส์สายตาพัลาสติกและเลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั	(Rx	Lens)	

	 ในปี	2551	บรษิััทัเพั่�มค่วิามแข้็งแกร่งข้องธุรกิจโดยการเพั่�มทัุนจดทัะเบียนเป็น	475	ล้านบาทั	โดยระดมเงินทัุนจาก
สเปค่เซึ่ฟื้เวิอร์สซึ่ึ�งเป็นผูู้้ค่้าปลีกแวิ่นตารายใหญ่ทัี�มีเค่รือข้่ายการดำาเนินธุรกิจในทัวิีปยุโรป	และออสเตรเลีย	ซึ่ึ�งเป็น
พัันธมิตรและเป็นลูกค่้าข้องบริษััทัมาอย่างยาวินาน	เพั่�อพััฒนากระบวินการบริหารการผู้ลิตโดยใชุ้ระบบการผู้ลิตแบบ
ลีน	(Lean	Manufacturing)		ณ	ปัจจุบัน	บริษััทั	มทีัุนจดทัะเบียน	จำานวิน	475	ล้านบาทั	เรียกชุำาระแล้วิ	474.318	ล้านบาทั		
(ณ	วิันทีั�	31	ธันวิาค่ม	2564)	ค่งค่้างชุำาระอีก	0.682	ล้านบาทั	ซึ่ึ�งเป็นใบสำาค่ัญแสดงสิทัธิทัี�หมดอายุแล้วิ	นอกจากนี�แล้วิ		
บริษััทั	ยังร่วิมทุันจัดตั�งบริษััทัเพั่�อค้่าส่งเลนส์สายตาและผู้ลิตเลนส์สายตาเฉพัาะบุค่ค่ลในประเทัศเพั่�อนบ้าน	ในประเทัศสิงค่โปร์	
มาเลเซึ่ีย	และเวิียดนาม	เพั่�อข้ยายชุ่องทัางการจัดจำาหน่าย	
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

	 ในปี	2554	บริษััทัเป็นผูู้้ผู้ลิตรายแรกและรายเดียวิข้องโลก	ทัี�ผู้ลิตและจัดจำาหน่ายเลนส์สายตาพัลาสติกทัี�ทัำาจากวิัสดุทัี�
มีชุ่�อทัางการค่้าวิ่า	‘TribridTM’	ซึ่ึ�งมีคุ่ณสมบัติทัี�กันแรงกระแทักสูงและบางพั่เศษั	ต่อมาในปี	2558	ทัางบริษััทั	ได้ข้ยายงานเข้้าสู่
ธุรกิจเลนส์กันแดดโดยการเข้้าซึ่่�อกิจการบริษััทั	โพัลีซึ่ัน	จำากัด	ผูู้้ผู้ลิตและจัดจำาหน่ายเลนส์ย้อมสีกันแดด	และเลนส์โพัลาไรซึ่์	

	 ในปี	2560	บริษััทั	ได้ลงทุันสร้างสายการผู้ลิตระบบการผู้ลิตอัตโนมัติ	(Rx	Automation)	ในบริษััทัย่อย	บริษััทั	อุตสาหกรรม
แวิ่นตาไทัย	จำากัด	ต่อมาบริษััทัได้เปิดตลาดในประเทัศสหรัฐอเมริกาโดยจัดตั�งบริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ี	(TOG	USA,	Inc.)	
เพั่�อเป็นศูนย์จัดจำาหน่ายและกระจายสินค่้าในภูมิภาค่อเมริกา

	 ในปี	2563	บริษััทัมีนโยบายเสริมค่วิามแข็้งแกร่งให้แก่การทัำาการค้่าในภูมิภาค่ยุโรปโดยจัดตั�งบริษััทั	ทีัโอจี	ยุโรป	เอสพีัซีึ่โอโอ
(TOG	Europe	Sp.	z	o.o.)	ข้้�นเพั่�อเป็นศูนย์จัดจำาหน่ายและกระจายสินค่้าในประเทัศโปแลนด์ซึ่ึ�งมีตำาแหน่งทัี�ตั�งทัี�มีค่วิามสะดวิก
และค่ล่องตัวิในการกระจายสินค่้าภายในภูมิภาค่เป็นอย่างดี

	 ในปี	2564	นี�	บริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	เอสพัีซึ่ีโอโอ(TOG	Europe	Sp.	z	o.o.)	ซึ่ึ�งเป็นศูนย์จัดจำาหน่ายและกระจายสินค่้าใน
ภูมิภาค่ยุโรปได้เปิดดำาเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ	ซึ่ึ�งได้สร้างข้้อได้เปรียบทัางการค้่า	โดยเป็นการรักษัาฐานลูกค้่าเดิม	และสามารถึ
ข้ยายธุรกิจไปยังผูู้้จัดจำาหน่าย	รวิมถึึงลูกค้่ารายย่อย	ซึ่ึ�งเดิมไม่สะดวิกสั�งซึ่่�อสินค้่าในปริมาณมากในค่ราวิเดียวิ	ให้สามารถึเข้้า
ถึึงสินค่้าข้อง	TOG	ได้อย่างสะดวิกสบาย	ได้สินค่้ามีคุ่ณภาพัในราค่าทัี�คุ่้มค่่า

	 นอกจากนี�	ในปี	2564	ทัี�ผู่้านมา	บริษััทัได้มีการปรับโค่รงสร้างธุรกิจ	โดยการโอนกิจการทัั�งหมดข้องบริษััทั	โพัลี	ซัึ่น	จำากัด	
(“PLS”)	มายังบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	(“TOG”)	ณ	วิันทีั�	30	กันยายน	2564	ส่งผู้ลให้สิ�นสภาพัการเป็น
บริษััทัย่อยข้องบริษััทั	และบริษััทัได้จำาหน่ายไปซึึ่�งการลงทัุนใน	บริษััทั	เอ็มวิชิุั�น	ออพัติค่อล	อินดัสตรี�	เอสดีเอ็น	บีเอ็ชุดี	(บริษััทั
ร่วิม)	ซึ่ึ�งส่งผู้ลให้สิ�นสภาพัการเป็นบริษััทัร่วิมข้องบริษััทั

 1.1.3. ก�ริเปลี�ยนแปลงและพัฒิน�ก�ริที�สำำ�คัญ

พ.ศ. เส่้นที่างธุุรกิจเลนส่์แว่นต้าของ TOG

2494 เริ�มต้นธุรกิจจากการดำาเนินธุรกิจร้านค่้าปลีกแวิ่นตา

2505 ก่อตั�งบริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด	(“TOC”)	ด้วิยทัุนจดทัะเบียนเริ�มต้น	50	ล้านบาทั	เพั่�อดำาเนินธุรกิจ
ผู้ลิตเลนส์กระจกเป็นรายแรกในประเทัศไทัย	และส่งออกเลนส์กระจกไปยังเอเชุียและยุโรป

2516 TOC	จัดตั�งสายการผู้ลิตเลนส์เฉพัาะบุค่ค่ลด้วิยกระบวินการสั�งฝ่นเลนส์พั่เศษั

2524 TOC	เริ�มพััฒนากระบวินการผู้ลิตและนำาร่องการผู้ลิตเลนส์พัลาสติกธรรมดา

2534 ก่อตั�งบริษััทั	ไทัยโปลีเมอร์เลนส์	จำากัด	(“TPL”)	ด้วิยทัุนจดทัะเบียนเริ�มต้น	20	ล้านบาทั	เพั่�อข้ยายธุรกิจเลนส์
สายตาพัลาสติกธรรมดา

2537 TPL	เพั่�มทัุนจดทัะเบียนเป็น	120	ล้านบาทั	เพั่�อข้ยายกิจการ

2540 TOC	เพั่�มทัุนจดทัะเบียนเป็น	130	ล้านบาทั	เพั่�อข้ยายกิจการ

2541 TPL	พััฒนาการผู้ลิตเลนส์เปลี�ยนสี

2545 TPL	พััฒนาการผู้ลิตเลนส์บางพั่เศษัค่่าดัชุนีหักเหแสง	1.60	และเลนส์กันกระแทักสูง	(Excelite®	Trivex®)

2546 TPL	เพั่�มทัุนจดทัะเบียนเป็น	265	ล้านบาทั	เพั่�อเข้้าซึ่่�อหุ้นสามัญร้อยละ	99.99	ข้อง	TOC
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พ.ศ. เส่้นที่างธุุรกิจเลนส่์แว่นต้าของ TOG

2547 TPL	เปลี�ยนชุ่�อบริษััทัและแปลงสภาพัเป็นบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	(“TOG”)	เพั่�มทัุนจด
ทัะเบียนเป็น	400	ล้านบาทั	เพั่�อข้ายหุ้นให้กับนักลงทัุนเฉพัาะกลุ่ม	และเพั่�อรองรับการเสนอข้ายหุ้นให้กับ	
ประชุาชุนทัั�วิไป

2549 TOG	นำาหุ้นออกเสนอข้ายแก่ประชุาชุนทัั�วิไป	และนำาหุ้นทัั�งหมดเข้้าจดทัะเบียนในตลาดหลักทัรัพัย์

2550 TOG	พััฒนาการผู้ลิตเลนส์บางพั่เศษัค่่าดัชุนีหักเหแสง	1.67

2551 TOG	เพั่�มทัุนจดทัะเบียนเป็น	475	ล้านบาทั	เพั่�อข้ายหุ้นจำานวิน	68.75	ล้านหุ้น	(มูลค่่าทัี�ตราไวิ้หุ้นละ	1	บาทั)	ให้
กับกลุ่ม	Specsavers	และเพั่�อรองรับการใชุ้สิทัธิข้องใบสำาค่ัญแสดงสิทัธิทัี�จัดสรรให้พันักงานและผูู้้บริหาร

2553 •	 TOG	และ	TOC	พััฒนากระบวินการจัดการโดยใชุ้ระบบการผู้ลิตแบบลีน
•	 จัดตั�งบริษััทั	MVision	Optical	Pte	Ltd	ในประเทัศสิงค่โปร์	และบริษััทั	MVision	Optical	Industry	Sdn	Bhd	
ในประเทัศมาเลเซึ่ียเพั่�อดำาเนินธุรกิจเลนส์เฉพัาะบุค่ค่ลและจัดจำาหน่ายเลนส์สำาเร็จ	โดย	TOG	ถึ่อหุ้นในสัดส่วิน
ร้อยละ	33%

•	 TOG	ข้ยายกิจการโดยการเพั่�มสายการผู้ลิตเลนส์พัลาสติกธรรมดา
•	 TOC	ข้ยายกิจการโดยการลงทัุนในสายการผู้ลิตเลนส์เฉพัาะบุค่ค่ลแบบดิจิตัล

2554 TOG	พััฒนาการผู้ลิตเลนส์กันกระแทักสูงบางพั่เศษั	(Excelite®	Tribrid™)

2556 ร่วิมทัุนกับ	Vina	Vista	ประเทัศเวิียดนาม	เพั่�อข้ยายตลาด

2557 TOG	และ	TOC	พััฒนากระบวินการจัดการโดยใชุ้โปรแกรมการเพั่�มผู้ลผู้ลิต	(Productivity	Improvement	
Program)	ทัำาให้เพั่�มกำาลังการผู้ลิตได้อย่างมีนัยสำาค่ัญโดยไม่ต้องลงทัุนในเค่รื�องจักรเพั่�มเติม

2558 TOG	เข้้าซึ่่�อหุ้นสามัญร้อยละ	99.99	ข้องบริษััทั	โพัลีซึ่ัน	จำากัด	ซึ่ึ�งดำาเนินธุรกิจผู้ลิตเลนส์ย้อมสีและเลนส์โพัลา
ไรซึ่์

2559 TOG	พััฒนาร่วิมกับบริษััทั	Mitsui	Chemicals	ผู้ลิตเลนส์	LeafECO™

2559 TOC	ลงทัุนสายการผู้ลิต	RX	automation

2560 จัดตั�ง	TOG	USA	INC.	เพั่�อดำาเนินการจัดจำาหน่ายสินค่้าในภูมิภาค่อเมริกาเหน่อ

2561 TOG	เปิดตัวิผู้ลิตภัณฑิ์เลนส์ป้องกันแสงสีฟื้้า	Bluloc™

2562 TOC	ลงทัุนสายการผู้ลิตอัตโนมัติ	(RX	Automation)	Phase	2	และ	TOG	เปิดตัวิ	z	design™เลนส์โปรเกรสซึ่ี
ฟื้ดิจิตอลเฉพัาะบุค่ค่ล

2563 TOG	จัดตั�ง	TOG	Europe	Sp.	z	o.	o.	ในประเทัศโปแลนด์	เพั่�อดำาเนินการจัดจำาหน่ายสินค่้าในภูมิภาค่ยุโรป

2564 •	 TOG	Europe	Sp.	z	o.	o.	เปิดดำาเนินการอย่างเต็มรูปแบบ
•	 TOG	ปรับโค่รงสร้างธุรกิจ	โดยการโอนกิจการทัั�งหมดข้องบริษััทั	โพัลี	ซึ่ัน	จำากัด	(“PLS”)	มายังบริษััทัใหญ่	
ณ	วิันทัี�	30	กันยายน	2564	ส่งผู้ลให้สิ�นสภาพัการเป็นบริษััทัย่อยข้องบริษััทั	

•	 TOG	ได้จำาหน่ายไปซึ่ึ�งการลงทัุนใน	บริษััทั	เอ็มวิิชุั�น	ออพัติค่อล	อินดัสตรี�	เอสดีเอ็น	บีเอ็ชุดี	(บริษััทัร่วิม)	ซึ่ึ�งส่ง
ผู้ลให้สิ�นสภาพัการเป็นบริษััทัร่วิมข้องบริษััทั
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

 1.1.4. โคริงสำริ้�งของกล๊่มบริิษััท

บริษััทัย่อย	ประกอบด้วิย

1. บร่ิษััท อ่ตสูาหกร่ร่มแว่นตาไทย จำากัด้

ประเภทัธุรกิจ: ผู้ลิตเลนส์สายตา	เลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั	และแม่แบบแก้วิ

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นร้อยละ	99.99

2. บร่ิษััท ท้โอจี ยูเอสูเอ ไอเอ็นซี้

ประเภทัธุรกิจ: จัดจำาหน่ายสินค่้าจัดส่งผู้ลิตภัณฑิ์

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นร้อยละ	100

3. บร่ิษััท ท้โอจี ย่โร่ป็ เอสูพัีซี้โอโอ

ประเภทัธุรกิจ: จัดจำาหน่ายสินค่้าจัดส่งผู้ลิตภัณฑิ์

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นร้อยละ	100

บริษััทัร่วิม	ประกอบด้วิย

1. บร่ิษััท เอ็มวิชั�น ออพัติคอลั พัีท้อ้ ลัิมิเต็ด้ (จัด้ตั�งข้�นในป็ร่ะเทศสูิงคโป็ร่์)

ประเภทัธุรกิจ: ค่้าส่งเลนส์สายตา	ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้น	ร้อยละ	33

2. บร่ิษััท เวียด้นาม วิสูิบิลัิต้� ทาร่์เก็ต จำากัด้ (VINA VISTA จัด้ตั�งข้�นในป็ร่ะเทศเวียด้นาม)

ประเภทัธุรกิจ: ค่้าส่งเลนส์สายตา	ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นร้อยละ	32.76
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1.2. ลักษณะการีปรีะกอบธ้รีกิจ

 1.2.1  โคริงสำริ้�งริ�ยได้ ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย แบ่งติ�มสำ�ยผู้ลิติภัณฑ์์

โครงส่ร้างราย่ไดำ้ต้ามมูลค่า

ห็น่วย่: % ผู้ผลิต้ งบการเงินรวม

2564 2563 2562

1.	เลนส์พัลาสติกธรรมดา บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย 28.29 25.94 33.00

2.	เลนส์พัลาสติกมูลค่่าเพั่�ม	* บริษััทัฯ 33.88 31.19 26.25

3.	เลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั บริษััทัย่อย 30.85 35.37 33.60

4.	เลนส์กระจก	สินค่้า	และบริการอ่�น บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย 6.98 7.50 7.15

รวม 100 100 100

โครงส่ร้างราย่ไดำ้ต้ามปริมาณ  

ห็น่วย่: % ผู้ผลิต้ งบการเงินรวม

2564 2563 2562

1.	เลนส์พัลาสติกธรรมดา 			บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย 76.72 74.84 79.30

2.	เลนส์พัลาสติกมูลค่่าเพั่�ม	* บริษััทัฯ 15.77 16.61 14.03

3.	เลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั บริษััทัย่อย 7.28 8.27 6.51

4.	เลนส์กระจก	สินค่้า	และบริการอ่�น บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย 0.23 0.28 0.16

รวม 100 100 100

หมายเหตุ	*	เลนส์พัลาสติกมูลค่่าเพั่�ม	ประกอบด้วิย	เลนส์บางพั่เศษั	เลนส์เปลี�ยนสี	และเลนส์กันแรงกระแทักสูง
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

 1.2.2  ข้อมูลเกี�ยว่กับผู้ลิติภัณฑ์์

 1. ลักษัณะผู้ลิติภัณฑ์์หริือบริิก�ริ และก�ริพัฒิน�นว่ัติกริริมธั๊ริกิจำ

	 A)	 ข้้อมูลผู้ลิตภัณฑิ์และบริการ

	 บริษััทัและบริษััทัย่อยดำาเนินธุรกิจเป็นผูู้้ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์แวิ่นตา	สินค้่าข้องบริษััทัแบ่งออกเป็น	4	กลุ่มสินค้่าตาม
ลักษัณะผู้ลิตภัณฑิ์ซึ่ึ�งประกอบไปด้วิย	

	 1.	 เลนส์แว่ินตาพัลาสติก	(Organic	Lenses)	ซึ่ึ�งแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้่าย่อย	6	กลุ่ม	ตามประเภทัข้อง	วัิตถุึดิบใน	
การผู้ลิต	ค่่อ

1.	 เลนส์พัลาสติกธรรมดา	(CR-39®)
2.	 เลนส์เปลียนสี		(Photochromic	Lenses)
3.	 เลนส์บางพัิเศษั	(High	Index	Lenses)
4.	 เลนส์กันแรงกระแทักสูง	(High	Impact	Resistant	Lenses)
5.	 เลนส์กันแดด	(Sun-filtered	Lenses)
6.	 เลนส์โพัลาไรซึ่์	(Polarized	Lenses)

	 2.	 เลนส์แวิ่นตากระจก	(Mineral	Lenses)	
	 3.	 เลนส์เฉพัาะบุค่ค่ล	(Prescription	Lenses	หรือ	Rx	Lenses)
	 4.	 สนิค่า้และบรกิารอ่�นๆ	ได้แก	่แมแ่บบแกว้ิ	(Glass	Mold)	ทัี�ใชุใ้นกระบวินการผู้ลติเลนสส์ายตาพัลาสตกิ	สนิค่า้ซึ่่�อมา
เพั่�อข้ายต่อ	และการให้บริการเค่ล่อบเค่มีผู้ิวิแข้็ง	และเค่ล่อบเค่มีตัดแสงสะทั้อน

	 บรษิัทััและบริษัทััย่อยจำาหนา่ยสินค้่าให้กบัผูู้ค้่า้ส่งทัั�งในประเทัศ	และต่างประเทัศ	โดยผู้ลิตตามค่ำาสั�งซ่ึ่�อภายใต้เค่รื�องหมายการค้่า
ข้องลูกค้่า	(Original	Equipment	Manufacturer:	OEM)	และจำาหน่ายภายใต้เค่รื�องหมายการค้่าข้องบริษัทััเอง	ค่่อ	“Excelite®”

ก�ริปริะกอบธั๊ริกิจำของแติ่ละสำ�ยผู้ลิติภัณฑ์์

1. เลนสำ์แว่่นติ�พล�สำติิก (Organic Lenses) 

	 เป็นเลนส์แวิ่นตาทัี�ผู้ลิตจากวิัตถึุดิบพัลาสติกซึ่ึ�งสินค่้าข้องบริษััทัและบริษััทัย่อยจะแบ่งตามประเภทั	Monomer	ทัี�นำามาใชุ้
ในการผู้ลิตดังนี�

	 1.1.	 เลนส์พัลาสติกธรรมดา	(CR-39®)

	 เปน็เลนสท์ัี�ผู้ลติจาก	Monomer	ทัี�มชีุ่�อการค่า้วิา่	“CR-39®”	มดีชัุนกีารหกัเหข้องแสง	(Index)	ทัี�	1.498	ปจัจบุนัมกีารนำา
มาใชุ้ในการผู้ลิตเลนส์แวิ่นตาพัลาสติกทัี�ใชุ้กันอยู่ทัั�วิไปโดยเลนส์พัลาสติกธรรมดาผู้ลิตทัั�งทัี�บริษััทั

	 1.2.	 เลนส์พัลาสติกเปลี�ยนสี	(Photochromic	Lenses)

	 เป็นเลนส์ทัี�ผู้ลิตจาก	Monomer	ทัี�มีส่วินผู้สมพ่ัเศษั	ซึ่ึ�งเม่�อผู้ลิตเป็นเลนส์แล้วิจะสามารถึเปลี�ยนสีให้เข้้มข้้�นเม่�ออยู่ในทัี�
สวิ่างมาก	และจางลงจนใสในทัี�ร่ม	ทัำาให้ค่วิามเข้้มข้องแสงทัี�ผู้่านเลนส์ไปทัี�ตาอยู่ในระดับทัี�ค่่อนข้้างค่งทัี�ทัำาให้ผูู้้ใส่รู้สึกสบายตา
โดยเลนส์เปลี�ยนสีผู้ลิตทัี�บริษััทั
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	 1.3	 เลนส์พัลาสติกบางพั่เศษั	(High	Index	Lenses)

	 เป็นเลนส์ทัี�ผู้ลิตจาก	Monomer	ทัี�มีดัชุนีการหักเหข้องแสงสูงกวิ่าเลนส์ธรรมดา	ค่่อ	1.6	ซึ่ึ�งเม่�อผู้ลิตเป็นเลนส์ก็จะทัำาให้
สามารถึผู้ลิตเลนส์ทัี�บางลงกวิา่ธรรมดา	ทัำาใหแ้วิน่ตาดูบางลงและไมห่นามากจง้เหมาะทัี�จะใชุท้ัำาเลนส์สายตาสำาหรับผูู้้ทัี�มสีายตา
ผู้ิดปกติมากๆ	เชุ่น	สายตาสั�นมาก	หรือ	ยาวิมาก	เลนส์บางพั่เศษันี�ผู้ลิตทัี�บริษััทั

	 	1.4	 เลนส์พัลาสติกกันแรงกระแทักสูง	(High	Impact	Resistance	Lenses)

	 เป็นเลนส์ทัี�ผู้ลิตจาก	Monomer	ทัี�เม่�อผู้ลิตเป็นเลนส์จะมีค่วิามเหนียวิไม่แตกหักง่ายและไม่เกิดค่มเม่�อแตกทัำาให้สามารถึ	
ตัดเจาะได้ง่ายโดยเลนส์ไม่เสียหายรวิมถึึงมีค่วิามปลอดภัยสูงหากเกิดอุบัติเหตุจ้งเหมาะทัี�จะนำาไปใชุ้ประกอบกับแว่ินตาทัี�ไม่ม	ี
กรอบและเหมาะทัี�จะนำาไปใชุ้ประกอบแวิ่นตาข้องเด็กทัั�งนี�ประเทัศสหรัฐอเมริกาเริ�มมีข้้อบังค่ับให้ใชุ้เลนส์กันแรงกระแทักสูงนี�กับ	
เด็กอายุไม่เกิน	18	ปี	ซึ่ึ�งหากผูู้้ปกค่รองไม่ประสงค่์จะให้เด็กใชุ้เลนส์กันแรงกระแทักสูงนี�จะต้องลงนามในหนังส่อจำากัด	
ค่วิามรับผู้ิดชุอบกับผูู้้ประกอบแว่ินตาและประเทัศในแถึบยุโรปหลายประเทัศก็อยู่ระหว่ิางเตรียมออกข้้อบังคั่บให้ใชุ้เลนส์กัน	
แรงกระแทักสงูกบัเดก็ในลกัษัณะเดยีวิกนัโดยเลนสก์นัแรงกระแทักสงูข้องบรษิัทััผู้ลติจาก	Monomer	ทัี�มชีุ่�อการค่า้วิา่	“Trivex®	”		
โดย	TOG	เป็นผูู้้ผู้ลิตเลนส์แวิ่นตาอิสระรายแรกทีั�ทัำาการผู้ลิตเลนส์กันแรงกระแทักสูงจาก	“Trivex®”	ในรูปแบบข้องสินค่้า
สำาเร็จรูป		(Finished	Lenses)	และ	สินค้่ากึ�งสำาเร็จรูป	(Semi-finished	Lenses)	ได้	ภายใต้ตราสินค้่า	Excelite®	Trivex®	
เลนส์พัลาสติกกันแรงกระแทักสูงนี�ผู้ลิตทัี�บริษััทั

	 1.5	 เลนส์กันแดด	(Sun-filtered	Lenses)

	 เป็นเลนส์ทัี�ผู้ลิตจาก	Monomer	เดียวิกับเลนส์พัลาสติกธรรมดาทัี�มีส่วินผู้สมข้องสารพ่ัเศษักันแสง	UV	แล้วิผู้่าน
กระบวินการย้อมสีทัี�ค่วิบคุ่มให้ได้สีทัี�แม่นยำาตามค่่าสีทัี�กำาหนด	โดยเลนส์กันแดดผู้ลิตทัี�บริษััทัย่อย

	 1.6		เลนส์โพัลาไรซึ่์	(Polarized	Lenses)

	 เป็นเลนส์ทัี�ผู้ลิตจาก	Monomer	เดียวิกับเลนส์พัลาสติกธรรมดา	ซึ่ึ�งมีแผู้่นฟื้ิล์มโพัลาไรซึ่์อยู่ในเน่�อวิัสดุข้องเลนส์		เลนส์
โพัลาไรซึ่์มีคุ่ณสมบัติตัดแสงให้เหล่อในแนวิระนาบเดียวิ	ซึ่ึ�งจะเหมาะกับการใชุ้งานภาวิะแสงจ้ามาก	เชุ่น	กิจกรรมกลางแจ้ง	หรือ
สวิมใส่ข้ณะข้ับรถึ		โดยเลนส์โพัลาไรซึ่์ผู้ลิตทัี�บริษััทัย่อย

เลนส์แวิ่นตาพัลาสติก	จะทัำาการผู้ลิตออกมาใน	2	รูปแบบ	ดังนี�

	 1.	 เลนส์กึ�งสำาเร็จรูป	(Semi-Finished	Lenses)	

	 เปน็เลนส์แวิน่ตาทัี�มกีารทัำาค่วิามโค่ง้ทัี�ผู้วิิเลนสด์า้นนอกใหไ้ดต้ามแบบมาตรฐานโดยผูู้้ซึ่่�อจะตอ้งมหีอ้งแลบ็	(Rx	Lab)	เพั่�อ
นำาเลนส์กึ�งสำาเร็จรูปไปฝ่นผู้ิวิเลนส์ด้านในเพั่�มเติมเพั่�อให้ได้ค่่าสายตาตามทัี�ลูกค่้าแต่ละรายต้องการต่อไป
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

	 2.	 เลนส์สำาเร็จรูป	(Finished	Lenses)

	 เปน็เลนสแ์วิน่ตาทัี�มโีค่ง้ผู้วิิเลนสท์ัั�งดา้นนอกและดา้นในใหไ้ดค้่วิามโค่ง้เปน็ค่่าสายตามาตรฐานซึ่ึ�งผูู้ซ้ึ่่�อสามารถึนำาไปใชุต้ดั
ประกอบกบัแวิน่ตาได	้ทันัทัโีดยเลนสส์ำาเรจ็รปูนี�จะทัำาการจำาหนา่ยทัั�งเลนสไ์มเ่ค่ลอ่บผู้วิิดว้ิยเค่ม	ีและเลนสเ์ค่ลอ่บผู้วิิดว้ิยเค่มซีึ่ึ�ง
เป็นสินค่้ามูลค่่าเพั่�ม(Value	Added)	ดังนี�	

	 2.1.	 เลนส์เค่ล่อบเค่มีผู้ิวิแข้็ง	(Hard	Coated)	

	 เป็นเลนส์สำาเร็จรูป	ทัี�ทัำาการเพั่�มคุ่ณสมบัติพั่เศษัด้วิยการเค่ล่อบแข้็งบนผู้ิวิเลนส์เพั่�อให้ทันต่อการข้ีดข้่วิน		

	 2.2.	 เลนส์เค่ล่อบเค่มีตัดแสงสะทั้อน	(Multicoated)	

	 เปน็เลนสส์ำาเรจ็รูป	ทัี�ทัำาการเพั่�มค่ณุสมบตัพ่ิัเศษัดว้ิยการเค่ลอ่บสารเค่มี	เพั่�อตดัเงาสะทัอ้นบนผู้วิิเลนส	์ซึ่ึ�งเลนสส์ำาเรจ็รปู
ทัี�เค่ล่อบเค่มีตัดแสงสะทั้อนโดยทัั�วิไปจะทัำาการเค่ล่อบเค่มีผู้ิวิแข้็งก่อน	(Hard	Multicoated)	

	 2.3.	 เลนส์เค่ล่อบเค่มีป้องกันนำ�าเกาะผู้ิวิเลนส์	(Water	Repellent)	

	 เป็นเลนส์สำาเร็จรูปทัี�ทัำาการเพั่�มคุ่ณสมบัติพั่เศษัด้วิยการเค่ล่อบสารเค่มี	เพั่�อป้องกันไม่ให้นำ�าเกาะบนผู้ิวิเลนส์โดยหากมี
ละอองนำ�าอยู่บนเลนส์จะไหลออกทัันทัี	ทัำาให้ไม่รบกวินการมองเห็น

เลนส์แต่ละรูปแบบ	จะมีผู้ลิตภัณฑิ์ย่อย	ตามประเภทัการใชุ้งานได้อีก	2	ประเภทั	ค่่อ

	 1.	 เลนส์ชุั�นเดียวิ	(Single	Vision	Lenses)

	 เป็นเลนส์ทัี�ใชุ้แก้ไข้สายตาสั�น		หรือสายตายาวิ	อย่างหนึ�งอย่างใด	โดยอาจจะมีการแก้ไข้สายตาเอียงร่วิมอยู่ด้วิย		
โดยมาตรฐานเลนสท์ัี�ผู้ลติทัั�วิไปจะมสีายตา	ตั�งแต	่+-	0.25	ถึึง	+-	6.00	และ/หรอืสายตาเอยีง	ตั�งแต	่–	0.25	ถึึง	–	2.00	ในทักุระดบั
การเปลี�ยนแปลงทัี�	0.25	ดังนั�นเฉพัาะเลนส์ชุั�นเดียวิจะแบ่งย่อยสินค่้าออกได้ถึึง	384	รายการ	ตามแต่อัตราการแก้ไข้สายตา	
ข้้างต้น

	 2.	 เลนส์หลายชุั�นไร้รอยต่อ	(Progressive	Lenses)

	 เป็นเลนสส์ำาหรบัค่นทัี�มค่ี่าสายตา	2	แบบ	เชุน่เดยีวิกับเลนส์สองชุั�น	แตจ่ะแตกต่างกนัทัี�เลนสห์ลายชุั�นไรร้อยต่อใชุเ้ทัค่โนโลยี
การออกแบบค่วิามโค่ง้ข้องผู้วิิเลนสใ์นการกำาหนดค่่าข้องสายตาใหค่้่อยๆ	ปรบัระยะการมองระหวิา่งชุว่ิงทัี�มองไกลชุดั	และชุว่ิงทัี�
มองใกล้ชุดั	ดังนั�นในเน่�อเลนส์จะมองไม่เหน็เส้นรอยต่อใดๆเลย	ทัำาใหส้ภาพัภายนอกข้องเลนส์หลายชุั�นไร้รอยต่อจะมองดูเหมอ่น
เลนสช์ุั�นเดยีวิ	นอกจากนี�ยงัชุว่ิยใหผูู้้ส้วิมใสรู่ส้กึสบายตามากข้้�น	เน่�องจากสามารถึมองเหน็ไดชุ้ดัในทักุระยะโดยไมเ่หน็ชุว่ิงรอย
ต่อข้องเลนส์
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2. เลนสำ์แว่่นติ�กริะจำก (Mineral Lenses)

	 เป็นเลนส์แวิ่นตาทัี�ผู้ลิตจากกระจก	โดยนำากระจก	(Blank)	มาฝ่นให้ได้ค่วิามโค่้งทัั�งด้านนอก	และ	ด้านในซึ่ึ�งสามารถึแยก
ย่อยผู้ลิตภัณฑิ์ตามวิัตถึุดิบกระจกทัี�นำามาใชุ้ผู้ลิตเลนส์ได้ดังนี�	

	 1.	 เลนส์กระจกธรรมดา	(Mineral	1.523)

	 เป็นเลนส์ทัี�ผู้ลิตจากกระจกมีดัชุนีการหักเหข้องแสงทัี�	1.523		ซึ่ึ�งเป็นเลนส์กระจกทัี�	ใชุ้กันอยู่ทัั�วิไป

	 2.	 เลนส์กระจกบางพั่เศษั	1.6	(Mineral	1.6)

	 เปน็เลนสท์ัี�ผู้ลติจากกระจกทัี�มสีว่ินผู้สมพัเ่ศษั	ทัำาใหม้ดีชัุนกีารหกัเหข้องแสงทัี�1.6	ซึ่ึ�งสงูกวิา่เลนสธ์รรมดาทัำาใหส้ามารถึ
ผู้ลิตเลนส์ได้บางลงจ้งเหมาะทัี�จะใชุ้ทัำาเลนส์แวิ่นตาสำาหรับผูู้้ทัี�มีสายตาผู้ิดปกติมากๆ	เชุ่น	สายตาสั�นมากหรือยาวิมาก	ทัำาให้
เลนส์มีนำ�าหนักเบา

	 3.	 เลนส์กระจกบางพั่เศษั	1.7	(Mineral	1.7)

	 เปน็เลนสท์ัี�ผู้ลติจากกระจกทัี�มสีว่ินผู้สมพัเ่ศษั	ทัำาใหม้ดีชัุนกีารหกัเหข้องแสงทัี�	1.7	ซึ่ึ�งนบัเปน็กระจกทัี�มดีชัุนกีารหกัเหข้อง
แสงสูงสุดทัำาให้สามารถึผู้ลิตเลนส์ได้บางและเบา

	 ทัั�งนี�	เลนส์กระจกจะมีผู้ลิตภัณฑิ์แบ่งย่อยออกเชุ่นเดียวิกับเลนส์พัลาสติกกล่าวิค่่อจะประกอบไปด้วิย		2		รูปแบบ	ดังนี�

	 3.1.	 เลนส์กึ�งสำาเร็จรูป	(Semi-Finished	Lenses)

	 3.2.	 เลนส์สำาเร็จรูป	(Finished	Lenses)	โดยเลนส์สำาเร็จรูป	จะจำาหน่ายแบบไม่เค่ล่อบเค่มี	และเค่ล่อบเค่มีตัดแสง
สะทั้อน(Multicoated)	ซึ่ึ�งเป็นสินค่้า	มูลค่่าเพั่�ม	(Value	Added)	

	 เลนส์แวิ่นตาแต่ละรูปแบบจะมีผู้ลิตภัณฑิ์ย่อย	ตามประเภทัการใชุ้งานได้อีก	2	ประเภทั	ค่่อ

	 1.	 เลนส์ชุั�นเดียวิ	(Single	Vision	Lenses)

	 2.	 เลนส์หลายชุั�นไร้รอยต่อ	(Progressive	Lenses)

	 แต่เน่�องจากเลนส์แวิ่นตากระจกมีแนวิโน้มค่วิามต้องการในตลาดโลกทัี�ลดลงไปตามลำาดับ		และ			การผู้ลิตจำาหน่ายเลนส์
สายตากระจกในแต่ละกลุม่ย่อยมปีรมิาณ	และมลูค่่าไมม่ากนกั		ดังนั�นในโค่รงสร้างรายได้รวิมข้องบริษัทััและบริษัทััย่อย	จง้ไม่แยก
โค่รงสร้างรายได้	โดยจะรวิมเลนส์สายตากระจกทัุกประเภทัไวิ้เป็นกลุ่มเดียวิ	ทัั�งนี�เลนส์แวิ่นตากระจกผู้ลิตทัี�บริษััทัย่อยทัั�งหมด	

3. เลนสำ์เฉพ�ะบ๊คคลสำั�งฝนพิเศึษั (Prescription Lenses หริือ Rx Lenses) 

	 เป็นสินค้่าประเภทัมูลค่่าเพ่ั�ม	(	Value	Added)	โดยจะเป็นการนำาเลนส์แว่ินตาพัลาสติก	หรอืเลนส์แว่ินตากระจก	ประเภทักึ�ง
สำาเรจ็รปูมาฝ่นให้พัอดีกบัสายตาตามทัี�ลกูค่า้ตอ้งการ	ซึ่ึ�งตามปกตทิัางผูู้ซ้ึ่่�อจะตอ้งนำาเลนสก์ึ�งสำาเรจ็รปูไปฝ่นเอง	แตเ่น่�องจาก
ลูกค้่าข้องบริษััทัย่อยในต่างประเทัศบางรายมีข้้อจำากัดในการสร้างห้องแล็บ	(Rx	Lab)	เพั่�อฝ่นเลนส์กึ�งสำาเร็จรูปเอง	เน่�องจาก
ต้องลงทัุนสูงทัั�งเค่รื�องจักร	และเค่รื�องม่อในการฝ่นสำาหรับเลนส์แต่ละประเภทั	และแต่ละอัตราการข้ยาย	รวิมถึึงต้องใชุ้พันักงาน
ทัี�มีค่วิามเชุี�ยวิชุาญทัี�จะมีค่่าจ้างสูงมากจ้งหันมาทัำาการวิ่าจ้างผูู้้ผู้ลิตเลนส์ให้ทัำาการผู้ลิตให้	เน่�องจากการผู้ลิตดังกล่าวิมีการ
ผู้ลิตเป็นจำานวินจำากัดเฉพัาะแต่ละข้นาดข้องสายตาตามค่ำาสั�งซึ่่�อ		โดยเลนส์สั�งฝ่นพั่เศษัผู้ลิตทัี�บริษััทัย่อยทัั�งหมด
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4. สำินค้�และบริิก�ริอื�น   ได้แก่

•	 แม่แบบแก้วิ	(Glass	Mold)	สินค้่าซ่ึ่�อมาเพ่ั�อข้ายต่อ	และการให้บริการเค่ลอ่บเค่มีผู้วิิแข็้งและเค่ลอ่บเค่มีตดัแสงสะท้ัอนแม่
แบบแก้วิ	(Glass	Mold)	เปน็แผู้น่กระจกทัี�นำาไปใชุเ้ป็นแบบในการหลอ่เลนส์พัลาสตกิซึ่ึ�งแม่แบบแก้วิจะประกอบไปดว้ิย	2	
ส่วิน	ค่่อ	แม่แบบเลนส์ด้านนอก	และแม่แบบเลนส์ด้านใน	โดยจะมีลักษัณะเป็นแผู้่นกระจกทัี�มีการฝ่นให้ได้ค่วิามโค่้งตาม
ทัี�ออกแบบไวิ้สำาหรับการผู้ลิตเลนส์ในแต่ละประเภทั	เน่�องจากเลนส์ทัี�ผู้ลิตจากวิัตถึุดิบต่างชุนิดกันจะมีดัชุนีการหักเห
ข้องแสงทัี�ต่างกัน	ทัั�งนี�แม่แบบแก้วิผู้ลิตทัี�บริษััทัย่อยเดิมผู้ลิตเพั่�อใชุ้ในกระบวินการผู้ลิตข้องบริษััทัและบริษััทัย่อยเอง		
ซึ่ึ�งบริษััทัย่อยเริ�มส่งออกแม่แบบแก้วิในปี	พั.ศ.	2547	

•	 สินค่้าซึ่่�อมาเพั่�อข้ายต่อเป็นการข้ายวิัตถึุดิบ	วิัสดุสิ�นเปล่องการผู้ลิต	และสินค่้าเลนส์	
•	 การให้บริการเค่ล่อบเค่มีผู้ิวิแข้็ง	และเค่ล่อบเค่มีตัดแสงสะทั้อนเป็นการให้บริการเค่ล่อบเค่มีสำาหรับเลนส์พัลาสติก	

สำริ๊ปผู้ลิติภัณฑ์์หลักของบริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย และบริิษััทริ่ว่ม

บริษ์ัที่ฯ บริษ์ัที่ย่่อย่ (TOC) 

เลนส์พัลาสติกธรรมดา
	(CR-39)	

เลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั
	(Prescription	Lenses	หรือ	Rx	Lenses)	

เลนส์เปลี�ยนสี
	(Photochromic	Lenses)	

บริการเค่ล่อบเค่มีผู้ิวิแข้็ง	และ
เค่ล่อบเค่มีตัดแสงสะทั้อน

เลนส์บางพั่เศษั
	(High	Index	Lenses)	

เลนส์สายตากระจก
	(Mineral	Lenses)

เลนส์กันแรงกระแทักสูง
	(High	Impact	Resistant	Lenses)	

บริการเค่ล่อบเค่มีผู้ิวิแข้็ง	และ
เค่ล่อบเค่มีตัดแสงสะทั้อน

แม่แบบแก้วิ
	(Glass	Mold)	
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บริษ์ัที่ย่่อย่ (TOG USA, Inc.) บริษ์ัที่ย่่อย่ (TOG Europe Sp. z o.o.)

ธุรกิจจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑิ์
ทัี�	TOG	และ	TOC	ผู้ลิต

ธุรกิจจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑิ์
ทัี�	TOG	และ	TOC	ผู้ลิต

ธุรกิจจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑิ์อ่�นๆ	
เชุ่น	กรอบ	และเลนส์แวิ่นตา
ในลักษัณะซึ่่�อมาและข้ายไป

ธุรกิจจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑิ์อ่�นๆ	
เชุ่น	กรอบ	และเลนส์แวิ่นตา
ในลักษัณะซึ่่�อมาและข้ายไป

บริษ์ัที่ร่วม (MVision Singapore) บริษ์ัที่ร่วม (Vina Vista Vietnam)

เลนส์พัลาสติกธรรมดา
(CR-39)

เลนส์พัลาสติกธรรมดา
(CR-39)

เลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั
(Prescription	Lenses	หรือ	Rx	Lenses)

เลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั
(Prescription	Lenses	หรือ	Rx	Lenses)

	 B)	 การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	มาตราฐานการผู้ลิต	มาตราฐานอุตสาหกรรม

การรับรองมาต้รฐานส่ากลและระดำับประเที่ศ

•	 การรับรองระบบคุ่ณภาพั	ISO9001	ซึ่ึ�งจัดโดย	Bureau	Veritas	Thailand
•	 การรับรองระบบคุ่ณภาพัเค่รื�องม่อแพัทัย์	ISO13485	ซึ่ึ�งจัดโดย	Bureau	Veritas	Thailand
•	 การรับรองระบบการจัดการสิ�งแวิดล้อม	ISO14001	ซึ่ึ�งจัดโดย	Bureau	Veritas	Thailand
•	 การรับรอง	มาตรฐานแรงงานไทัย	TLS8001:2563		
•	 หนังส่อรับรองการทัวินสอบการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก	ปี	2564	ซึ่ึ�งจัดโดย	องค์่การบริหารจัดการก�าซึ่เรือนกระจก	
(องค่์การมหาชุน)

TGO CFO FY21-02-052














  

Direct GHG emissions 961 tonnes of CO2eq

Energy Indirect GHG emissions 15,167 tonnes of CO2eq

Other Indirect GHG emissions 658 tonnes of CO2eq
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	 C)	 นโยบายการวิิจัยและพััฒนาผู้ลิตภัณฑิ์และนวิัตกรรมการผู้ลิต

	 1)	 การวิิจัยและพััฒนาผู้ลิตภัณฑิ์

	 บริษััทัฯ	และบริษัทััย่อยให้ค่วิามสำาค่ญัต่อการวิิจัยและพััฒนาผู้ลิตภัณฑ์ิ	เพั่�อตอบสนองกับค่วิามต้องการข้องผูู้้บรโิภค่ทัี�
เปลี�ยนไปอยา่งรวิดเรว็ิในปจัจบุนั	นอกจากจะผู้ลติผู้ลติภณัฑิท์ัี�มคี่ณุภาพั	ชุว่ิยแกไ้ข้ปญัหาสายตาใหท้ักุค่นไดแ้ลว้ิ	ยงันำาหลกัการ
ใชุ้ทัรัพัยากรการผู้ลิตอย่างคุ่้มค่่า	ลดการใชุ้ทัรัพัยากรตั�งแต่ข้ั�นตอนการออกแบบและพััฒนา	โดยลดปริมาณการใชุ้วิัตถึุดิบทัี�
ใชุใ้นกระบวินการผู้ลติลง	นอกจากจะไดเ้ลนสท์ัี�บาง	และข้นาดเลก็ลงแลว้ิ	ยงัชุว่ิยลดผู้ลกระทับตอ่สิ�งแวิดลอ้ม	และการปลดปลอ่ย
ก�าซึ่เรือนกระจกอีกด้วิย	

	 ในชุ่วิงการแพัร่ระบาดข้องโค่วิิด-19	ทัี�ทัุกค่นต้องสวิมใส่หน้ากาก	ทัำาให้พับปัญหาการเกิดฝ่้าบนเลนส์	บริษััทัฯ	ออกแบบ
วิัสดุเค่ล่อบผิู้วิเลนส์ชุนิดใหม่ทัี�มีคุ่ณสมบัติป้องกันการเกิดฝ้่าบนเลนส์	โดยทัำาให้ละอองไอนำ�ากลายเป็นฟิื้ล์มบางๆ	เกาะทัี�ผู้ิวิ
เลนสแ์ทัน	จง้ไมร่บกวินการมองเหน็	และยงัสามารถึเลอ่กใชุร่้วิมกบัวิสัดทุัี�ปอ้งกนัแสงสฟีื้า้ทัี�มาจากอปุกรณด์จิติอลทัี�เพั่�มค่วิาม
สามารถึในตัดแสงมากข้้�นกวิ่าเดิม		แสงชุ่วิงดังกล่าวิส่งผู้ลต่อการหลั�งข้องฮอร์โมนเมลาโทันิน	(Melatonin)	ซึ่ึ�งเป็นฮอร์โมนทัี�
ชุ่วิยในการนอนหลับ	ชุ่วิยทัำาให้ผูู้้สวิมใส่	ทัี�มีอาการนอนหลับไม่สนิทัลดลง	ลดค่วิามอ่อนล้าจากการนอนหลับไม่เพัียงพัอ	ซึ่ึ�ง
จะส่งผู้ลกระทับต่อการทัำางาน	หรือการดำาเนินชุีวิิตได้		

	 2)	 นวิัตกรรมด้านการผู้ลิต

	 แนวิทัางข้องบริษััทัในการพััฒนานวิัตกรรมการผู้ลิตยังค่งมุ่งการดำาเนินการสู่การผู้ลิตในยุค่อุตสาหกรรม	4.0	ในทุัก
ส่วินการผู้ลิตและการปฏิิบัติการด้านอ่�นๆ	ทัี�เกี�ยวิข้้อง	โดยมีการปฏิิบัติการทัั�งในโรงงานเลนส์พัลาสติกและ	RX	Automation	
ทัั�งนี�ในการพััฒนานวิัตกรรมจะมุ่งเน้นทัี�จะยกระดับคุ่ณภาพัและประสิทัธิภาพั	ดังนี�

1.	 ยกระดับคุ่ณภาพัข้องผู้ลิตภัณฑ์ิทัั�งในการตอบสนองต่อนวัิตกรรมการออกแบบเลนส์	พัฒันานวัิตกรรมการผู้ลิต		
	 และการค่วิบคุ่มการผู้ลิต
2.	 การส่งมอบทัี�รวิดเร็วิแม่นยำาตรงเวิลา	มีค่วิามสามารถึทัี�จะลดระยะเวิลาการส่งมอบสินค่้าในอนาค่ต
3.	 ตอบสนองต่อการบริการและค่ำาสั�งซึ่่�อลูกค่้าเพั่�มข้้�น	มีค่วิามย่ดหยุ่น	และค่วิามแม่นยำามากข้้�น
4.	 มีประสิทัธิภาพัในการผู้ลิตทัี�ดีข้้�น	เพั่�อลดต้นทัุนการผู้ลิต	เพั่�มผู้ลิตผู้ลข้องการผู้ลิต	และเพั่�มทัักษัะข้องพันักงาน

	 บริษััทัให้ค่วิามสำาค่ัญในพััฒนานวัิตกรรมการผู้ลิตเพ่ั�อเข้้าสู่ยุค่อุตสาหกรรม	4.0	ตั�งแต่ในปี	2563	บริษััทัได้จัดตั�ง
หน่วิยงาน	Automation	ในระดับส่วินงานข้้�นภายใต้ฝ่่ายวิิศวิกรรมโดยเฉพัาะ	ดำาเนินการพััฒนานวัิตกรรมตามระบบ	Lean,	
Automation	&	Digital	เพั่�อให้การดำาเนินการมีค่วิามต่อเน่�องสามารถึยกระดับการผู้ลิตนั�นมีประสิทัธิภาพัและผู้ลิตผู้ลสูงสุด	
โดยมีต้นทัุนตำ�าทัี�สุด	และมุ่งเน้นในการพััฒนาทัักษัะข้องพันักงานทัี�สูงข้้�น	

	 โดยในป	ี2564	นี�ไดม้กีารสรา้งเค่รื�องจกัรตน้แบบในการฉดีวัิตถึดุบิข้้�นใชุภ้ายในโรงงานผู้ลติเลนสพ์ัลาสติก	มกีารใชุ้	AGV	
และสายพัานลำาเลยีงเพั่�อเพั่�มผู้ลิตผู้ลข้องสายการผู้ลติ	รวิมถึึงเริ�มการตดิตั�งอปุกรณต์รวิจวิดัอตัโนมตัใินโค่รงการ	IIOT	เปน็ตน้	

	 การดำาเนินการพััฒนานวัิตกรรมการผู้ลิตข้องเลนส์พัลาสติกนั�นเน้นการแสวิงหานวัิตกรรมการผู้ลิตใหม่ทัั�งในส่วินทัี�
เกี�ยวิข้้องกับการผู้ลิตเลนส์	และเทัค่โนโลยีทัี�ใชุ้ในอุตสาหรรมอ่�นทัี�สามารถึนำามาประยุกต์ใชุ้กับการผู้ลิตเลนส์ได้	มีการปร้กษัา
กับหน่วิยงานต่างๆ	ทัั�งในภาค่รัฐ	เอกชุน	และ	สถึาบันการศึกษัา	และวิางโค่รงการภายในร่วิมกับหน่วิยงานวิิศวิกรรม	และ	
Automation	โดยยงัค่งกำาหนดแผู้นงานในการพัฒันาในระยะสามปนีั�นบรษิัทััได้วิางเปา้หมายในการปรบัเปลี�ยนระบบการผู้ลติ
มากกวิ่า	50%	ข้องกิจกกรรมทัั�งหมดในบริษััทัให้เข้้าสู่การผู้ลิตและการดำาเนินการแบบอัตโนมัติ
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	 ในส่วินข้องโรงงาน	RX	Automation	ได้มีการร่วิมม่อบริษััทัผูู้้ผู้ลิตเค่รื�องจักรทัี�สำาค่ัญในการผู้ลิตอย่างสมำ�าเสมอเพั่�อ
ให้รับทัราบและสามารถึลงทัุนกับเค่รื�องจักรรวิมถึึงระบบทัี�มีประสิทัธิภาพัสูงสุด	และคุ้่มค่่าต่อการลงทุันมากทัี�สุด	บริษััทัยังได้
ดำาเนินการในการพััฒนาร่วิมกันเพ่ั�อพััฒนาผู้ลิตภัณฑิ์	และ	รูปแบบการผู้ลิตใหม่ทัี�จะปรับใชุ้ในอนาค่ต	ในข้ณะเดียวิกันบริษััทั
ก็ได้เริ�มพััฒนาปรับปรุงระบบอัตโนมัติข้องบริษััทัเองเข้้าไปในระบบหลักข้อง	RX	Automation	ด้วิย

	 บริษััทัให้ค่วิามสำาค่ัญอย่างยิ�งในการปรับตัวิและปรับเปลี�ยนระบบการผู้ลิตและการปฏิิบัติการเพั่�อเข้้าสู่ยุค่การผู้ลิตด้วิย
นวิตักรรมใหม่ทัี�จะสามารถึบรลุวิตัถึปุระสงค์่ทัี�จะเปน็ผูู้ผู้้ลติเลนสแ์วิน่ตาทัี�มคี่ณุภาพัและประสิทัธภิาพัเชุน่เดยีวิกบัผูู้ผู้้ลติชุั�นนำา
ข้องโลก

 2. ก�ริติล�ดและก�ริแข่งขัน

	 A)	 การทัำาการตลาดข้องผู้ลิตภัณฑิ์และบริการทัี�สำาค่ัญ

	 บริษััทัมีนโยบายการตลาดเน้นค่วิามคุ้่มค่่าข้องผู้ลิตภัณฑิ์	(Value	for	money)	ซึ่ึ�งจะทัำาให้บริษััทัสามารถึสร้างค่วิาม
สัมพัันธ์แบบคู่่ค่้าในระยะยาวิ	(Long-term	Partnership)	โดยทัี�นำาเสนอทัั�งคุ่ณภาพัสินค่้า	ค่วิามหลากหลายและค่รบถึ้วินข้อง
ผู้ลิตภัณฑ์ิและบริการ	การให้บริการทัี�ดีเยี�ยม	และการอำานวิยค่วิามสะดวิกและมีค่วิามย่ดหยุ่นในการทัำาธุรกิจด้วิย		โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี�

คุ่ณภาพัสินค่้า

ค่ณุภาพัสินค่า้เป็นองค์่ประกอบแรกทัี�ลกูค้่าจะใชุ้พัจ่ารณาเลอ่กผูู้้ผู้ลติ	ดังนั�นบริษัทััจง้ให้ค่วิามสำาค่ญัต่อค่ณุภาพัสินค่า้
เป็นอนัดับแรก	โดยเฉพัาะค่วิามเข้ม้งวิดในระบบการค่วิบค่มุค่ณุภาพัสนิค่า้		บรษัิัทัมกีระบวินการตรวิจสอบค่ณุภาพัตั�งแต่
กระบวินการรับเข้้าวิัตถึุดิบ	และกระบวินการผู้ลิต	เลนส์ทุักชิุ�นจะถึูกตรวิจสอบในทัุกคุ่ณลักษัณะ	เชุ่น	ค่่ากำาลังสายตา	
ค่วิามหนาข้องเลนส์	สี	รอยตำาหนิในเน่�อเลนส์และผิู้วิเลนส์	เปน็ตน้	เผู้่�อให้มั�นใจว่ิาสนิค่า้มคี่ณุภาพัสูง		มีอายุการเก็บรกัษัา
และอายกุารใชุง้านนาน	ไดม้าตรฐานเดยีวิกนัทักุรอบการผู้ลติ	ทัำาใหล้กูค่า้มคี่วิามมั�นใจ	ในผู้ลติภณัฑิ	์และมาตรฐานการ
ผู้ลิต		กลับมาซึ่่�อสินค่้าข้องบริษััทัอย่างต่อเน่�อง		ทัำาให้บริษััทัสามารถึรักษัาฐานลูกค่้าเดิมและข้ยายฐานลูกค่้าใหม่ทัี�มี
ค่วิามต้องการสินค่้าคุ่ณภาพัสูง	ในราค่าทัี�เหมาะสมได้

บรษัิัทัใหค้่วิามสำาค่ญัในการบรหิารการใชุท้ัรพััยากรอยา่งมปีระสทิัธภิาพัเพั่�อใหไ้ด้สินค้่าทัี�มคุี่ณภาพั	ณ	31	ธนัวิาค่ม	2564	
บริษััทัได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุ่ณภาพั	สำาหรับผูู้้ผู้ลิตเค่รื�องม่อและอุปกรณ์แพัทัย์	ISO-13485:2016	
จาก	BSI,	ระบบมาตรฐานบรหิารงานค่ณุภาพัระดบัสากลทัี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการจดัการค่ณุภาพัในองค่ก์ร	ISO	9001:2015	
จาก	BSI	และระบบมาตรฐานบริหารจัดการกับค่วิามรับผิู้ดชุอบด้านสิ�งแวิดล้อมในองค์่กร	ISO	14001:	2015	จาก	
Bureau	Veritas	มาตรฐานการผู้ลิตและสินค่้าทัั�งหมดได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลจากองค่์การอาหารและยา
ข้องประเทัศสหรัฐอเมริกา	และสหภาพัยุโรป

ค่วิามหลากหลายและค่รบถึ้วินข้องผู้ลิตภัณฑิ์และบริการ

บริษััทัได้พััฒนาศักยภาพัการผู้ลิตสินค่้าเลนส์สายตาจนสามารถึผู้ลิตสินค่้าด้วิยกระบวินการหล่อได้ทัุกวิัสดุเลนส์	ซึ่ึ�ง
ค่รอบค่ลุมถึึงวิัสดุเลนส์	1.50,	1.53	Trivex,	1.60,	1.60	Tribrid,	1.67	และ	1.74	LeafECO	และด้วิยกระบวินการสั�งฝ่น
พั่เศษัในทัุกวิัสดุเลนส์	ซึ่ึ�งรวิมถึึงบริการต่อเน่�องพั่เศษัแบบเฉพัาะเจาะจงข้องแต่ละลูกค่้า	นอกจากนี�บริษััทัเป็นคู่่ค่้าอย่าง
เป็นทัางการกับกลุ่มบริษััทั	Transitions	Optical	ซึ่ึ�งเป็นผูู้้ผู้ลิตเลนส์กันแดดเปลี�ยนสีชุั�นนำาข้องโลก		ซึ่ึ�งทัำาให้ตำาแหน่ง
การตลาดข้องบริษััทัเป็นผูู้้ผู้ลิตเลนส์อิสระเดียวิในโลกทัี�สามารถึผู้ลิตสินค่้าหลากหลายค่รบทุักประเภทั	มีเทัค่โนโลยี
การผู้ลิตเป็นข้องตนเอง	สามารถึวิิจัยและพััฒนาต่อยอดค่วิามสามารถึการผู้ลิตเลนส์ในวัิสดุใหม่ๆ	และในกระบวินการ
ใหม่ๆ	ทัำาให้ลูกค่้ามีค่วิามสะดวิก	ประหยัด	และค่วิบคุ่มการสั�งซึ่่�อสินค่้าได้ง่าย	จากการผู้ลิต	จัดหาสินค่้าและบริการค่รบ
ถึ้วิน	(One-stop	Solution)	ซึ่ึ�งเป็นกลยุทัธ์ทัี�สร้างค่วิามแตกต่างเป็นอย่างมากจากคู่่แข้่งข้ันรายอ่�นๆ	ในอุตสาหกรรม
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

การให้บริการทัี�ดีเยี�ยม

บริษััทัให้ค่วิามสำาค่ัญอย่างมากในการให้บริการ	ไม่วิ่าจะเป็นชุ่องการทัางส่�อสาร	ค่วิามสามารถึและทัักษัะข้องเจ้าหน้าทัี�
บริษััทัทัี�ส่�อสารกับลูกค่้า	การประสานงานวิางแผู้นการสั�งซึ่่�อล่วิงหน้าเพั่�อให้บริษััทัวิางแผู้นการผู้ลิต	และส่งมอบสินค่้า
ได้ตามทัี�ลูกค่้าต้องการ	รวิมไปถึึงการรับฟื้ังค่วิามคิ่ดเห็นข้องลูกค้่าอย่างลึกซึึ่�งเพั่�อปรับปรุงและพััฒนาสินค้่าและการ
ให้บริการข้องบริษััทั

บริษััทัได้พััฒนาสร้างแบรนด์สินค่้าข้องตัวิเองมากข้้�น	ซึ่ึ�งลูกค่้าหลัก	ค่่อ	กลุ่มลูกค่้าในประเทัศ		อย่างไรก็ดี	ลูกค่้าต่าง
ประเทัศสามารถึใชุ้ข้้อมูลในส่�อการตลาดทัี�บริษััทัจัดทัำาข้้�น	เพั่�อพััฒนาเป็นส่�อการตลาดข้องตัวิเองได้อย่างรวิดเร็วิและ
ประหยดัค่่าใชุจ้า่ย	ภายใตข้้อ้ตกลงเงื�อนไข้ทัางธรุกจิ	นอกจากนี�บรษิัทััมทีัมีงานเทัค่โนโลยสีารสนเทัศทัี�มคี่วิามเชุี�ยวิชุาญ
ดา้นการบรูณาการข้องข้อ้มลูระหวิา่งลกูค่า้และบรษัิัทัโดยเฉพัาะ	ทัำาใหบ้รษัิัทัสามารถึเริ�มธุรกจิกบัลกูค่า้ไดอ้ยา่งรวิดเรว็ิ	
โดยเฉพัาะธุรกิจเลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั

ค่วิามเป็นอิสระ	ค่วิามย่ดหยุ่น	และการอำานวิยค่วิามสะดวิกในการทัำาธุรกิจด้วิย

กลุ่มผูู้้ถึ่อหุ้นหลักข้องบริษััทั	ค่่อ	ค่รอบค่รัวิประจักษั์ธรรมทัี�ก่อตั�งบริษััทัและมีอำานาจค่วิบคุ่มบริษััทั		ทัำาให้บริษััทัมีค่วิาม
เป็นอิสระในการทัำาธุรกิจกับทุักกลุ่มและประเภทัข้องลูกค่้า	ตั�งแต่ผูู้้ผู้ลิตเลนส์รายใหญ่ข้องโลกไปจนถึึงกลุ่มร้านค้่าปลีก
ข้นาดย่อม				นอกจากนี�บริษััทัผู้ลิตสินค่้าด้วิยกระบวินการหล่อ	และกระบวินการสั�งฝ่นเลนส์พ่ัเศษั	และมีกลุ่มลูกค่้าทัี�
หลากหลายลักษัณะในทัุกทัวิีปทัั�วิโลก	บริษััทัจ้งมีค่วิามเข้้าใจในสภาวิะการแข้่งขั้นในอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี		บริษััทัมี	
นโยบายอำานวิยค่วิามสะดวิกและมีค่วิามย่ดหยุ่นในการทัำาธุรกิจด้วิยกับลูกค่้า	เพั่�อให้ลูกค่้าสามารถึปรับเปลี�ยนค่วิาม
ต้องการทัั�งในด้านผู้ลิตภัณฑิ์	และการบริหารห่วิงโซึ่่อุปทัาน		และบริษััทัจะตอบสนองค่วิามต้องการทัี�เปลี�ยนไปข้องลูกค่้า
อย่างรวิดเร็วิและเหมาะสม		เพั่�อให้ลูกค่้าบรรลุวิัตถุึประสงค่์การดำาเนินธุรกิจ	ซึ่ึ�งถ่ึอเป็นอีกกลยุทัธ์สำาคั่ญทัี�สร้างค่วิาม
แตกต่างจากคู่่แข้่งข้ันรายอ่�นๆ	

	 บริษััทัมีมุมมองวิ่าคู่่แข้่งส่วินใหญ่ในอุตสาหกรรมทัี�มีข้นาดธุรกิจใกล้เค่ียงกัน	และมีกลุ่มลูกค่้าเป้าหมายกลุ่มเดียวิกัน	จะ
มุง่เน้นการดำาเนนิธรุกิจในบางผู้ลิตภัณฑ์ิในกระบวินการผู้ลิตดว้ิยวิิธีการหล่อ	หรอืดำาเนนิธุรกิจเฉพัาะเลนส์สั�งฝ่นพัเ่ศษัเท่ัานั�น		
ทัำาใหคู่้่แข่้งนำาเสนอค่วิามหลากหลายและค่รบถ้ึวินข้องผู้ลิตภัณฑ์ิและบริการได้ไมเ่ทัา่กับทัี�บรษิัทััทัำาได	้	นอกจากนี�บริษััทัมีทีัมงาน
วิิจัยและพััฒนาผู้ลิตภัณฑิ์และกระบวินการผู้ลิตทัำาให้บริษััทัสามารถึออกผู้ลิตภัณฑิ์ใหม่ทัี�เป็นทัี�ต้องการข้องลูกค่้าได้อย่างต่อ
เน่�องเทัียบเค่ียงกับบริษััทัข้นาดใหญ่ได้		

	 บริษััทัมีนโยบายการทัำาธุรกิจด้วิยค่วิามเป็นอิสระกับทัุกกลุ่มและประเภทัข้องลูกค่้า		และมีกลุ่มเป้าหมายลูกค่้าทัี�ให้ค่วิาม
สำาค่ญักบัค่ณุภาพัสนิค่า้	การใหบ้รกิารทัี�ดเียี�ยม	และราค่าทัี�เหมาะสม	ทัั�งภายใตชุ้่�อเค่รื�องหมายการค่า้ข้องบรษิัทัั	ข้องลกูค่า้เอง	
หรือเค่รื�องหมายการค่้าอ่�นๆ		บริษััทัได้จำาแนกลักษัณะลูกค่้าตามประเภทัดังต่อไปนี�

กลุ่มเชุนค้่าปลีก	ค่่อ	กลุ่มหรือบริษััทัค้่าปลีกแว่ินตาทัี�มีจำานวินสาข้าและข้นาดทัี�ใหญ่พัอทัี�จะจัดหาและนำาเข้้าสินค่้าตรง
จากผูู้้ผู้ลิต		สินค่้าหลักทัี�บริษััทัข้ายให้ลูกค่้ากลุ่มนี�	ค่่อ	เลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั	และเลนส์สำาเร็จ	ลูกค่้าบางรายในกลุ่มนี�อาจใชุ้
บรกิารจดัเกบ็กรอบแว่ินตาทัี�บริษัทัั	บริการตัดประกอบเลนส์เข้า้กรอบแว่ินตา	บรกิารบรรจุหบีหอ่	พัม่พ์ัฉลากและเอกสาร
ตามแบบทัี�กำาหนด	บริการจัดส่งและนำาเข้้าสินค่้าถึึงปลายทัาง

อีค่อมเมิร์ซึ่	ค่่อ	บริษััทัข้ายปลีกผู้่านชุ่องทัางออนไลน์ทัี�เน้นค่วิามได้เปรียบเรื�องต้นทัุนและราค่าข้าย	โดยลูกค่้าจะสั�งซึ่่�อ
เลนส์สั�งฝ่นพ่ัเศษั	และเลนส์สำาเร็จ	พัร้อมบริการจัดเก็บกรอบแว่ินตาทัี�บริษััทั	บริการตัดประกอบเลนส์เข้้ากรอบแว่ินตา	
บรกิารบรรจุหบีห่อ	พัม่พ์ัฉลากและเอกสารตามแบบทัี�กำาหนด	และอาจใชุ้บริการจัดส่งและนำาเข้า้สินค้่าถึึงปลายทัางเพ่ั�มเติม

ผูู้ค้่า้สง่และจัดจำาหนา่ย	ค่่อ	บรษัิัทัทัี�ทัำาธรุกิจจดัหา	นำาเข้า้สนิค่า้ในปริมาณมากต่อค่รั�ง	เพ่ั�อข้ายต่อใหก้บักลุม่เชุนค้่าปลกี	
ร้านค่้าปลีกแวิ่นตาอิสระ	และห้องแล็บผู้ลิตเลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั
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ห้องแล็บผู้ลิตเลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั	ลูกค่้าในกลุ่มนี�จะจัดหาเลนส์กึ�งสำาเร็จ	เพั่�อเป็นวิัตถุึดิบตั�งต้นในการผู้ลิตเลนส์สั�งฝ่น
พั่เศษั	เพั่�อข้ายต่อให้กับกลุ่มเชุนค้่าปลีก	และร้านค่้าปลีกอิสระ		ลูกค่้าบางรายในกลุ่มนี�อาจซึ่่�อเลนส์สั�งฝ่นพั่เศษัจาก
บริษััทัสำาหรับสินค่้าทัี�ตัวิเองไม่ได้ผู้ลิต	หรือกำาลังการผู้ลิตไม่เพัียงพัอ	และอาจจัดหาเลนส์สำาเร็จเพั่�อข้ายเพั่�มเติมด้วิย

ผูู้้ผู้ลิตเลนส์	ลูกค่้าในกลุ่มนี�	ค่่อ	ผูู้้ผู้ลิตเลนส์ทัี�ต้องการสินค่้าทัี�ตัวิเองไม่ได้ผู้ลิต	จ้งวิ่าจ้างบริษััทัผู้ลิตทัั�งในรูปแบบสินค่้า
เฉพัาะข้องตัวิเอง	และสินค่้ามาตรฐานข้องบริษััทั	ธุรกิจหลักสำาหรับลูกค่้ากลุ่มนี�	ค่่อ	เลนส์ทัี�ข้้�นรูปด้วิยกระบวินการหล่อ
ทัั�งแบบสำาเร็จและกึ�งสำาเร็จ

	 การจัดจำาหน่ายในต่างประเทัศทัั�งหมดข้องบริษััทัเป็นการข้ายด้วิยการส่งออกตรงไปยังลูกค่้าปลายทัาง		ยกเวิ้นการจัด
จำาหน่ายในประเทัศสหรัฐอเมริกา		ทัี�จัดจำาหน่ายผู้่าน	TOG	USA,	Inc.	ซึ่ึ�งเป็นบริษััทัย่อยทัี�จัดตั�งข้้�นเพั่�อเป็นค่ลังสินค่้าและศูนย์
กระจายสินค่้าทัี�นำาเข้้าเลนส์กึ�งสำาเร็จและเลนส์สำาเร็จจากประเทัศไทัย		TOG	USA,	Inc.	เริ�มดำาเนินธุรกิจตั�งแต่ปี	2562

	 บริษััทัได้จัดตั�ง	TOG	Europe	Sp.	Z	o.	o.	ในประเทัศโปแลนด์	เพั่�อดำาเนินธุรกิจในลักษัณะเดียวิกับ	TOG	USA,	Inc.	
สำาหรับลูกค่้าในภูมิภาค่ยุโรป	โดยจะเริ�มดำาเนินธุรกิจตั�งแต่ปี	2564	เป็นต้นไป

	 การจัดจำาหน่ายในประเทัศเป็นการจำาหน่ายสินค่้า	ให้กับบริษััทั	นำาศิลปไทัย	จำากัด	และบริษััทั	หอแวิ่น	กรุ�ป	จำากัด		ซึ่ึ�งทัั�ง	
2	บริษััทัเป็นบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	

	 บริษััทัมีสัดส่วินรายได้จากการข้ายและบริการในประเทัศและต่างประเทัศ	ตามงบการเงินดังต่อไปนี�

การจัดำจำาห็น่าย่
งบรวม งบรวม งบรวม

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

ในประเทัศ 4.5% 6.3% 5.6%

ต่างประเทัศ 95.5% 93.7% 94.4%

และบริษััทัมีสัดส่วินการจำาหน่ายสินค่้าในแต่ละภูมิภาค่ดังนี�

ภูมิภาค
งบรวม งบรวม งบรวม

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

ยุโรป 30% 30% 40%

ออสเตรเลีย 32% 39% 37%

เอเชุียและแปซึ่ิฟื้ิค่ 16% 15% 14%

อเมริกา 20% 15% 8%

แอฟื้ริกาและตะวิันออกกลาง 2% 1% 1%
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

บริษััทัจัดจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑิ์ไปยังลูกค่้าในประเทัศต่างๆ	ตามงบการเงินปี	2564	ดังต่อไปนี�

ภูมิภาค ราย่ชื�อประเที่ศ

ภูมิภาค่ยุโรป

ออสเตรีย

เบลเยี�ยม

สาธารณรัฐเชุ็ก

ฝ่รั�งเศส

เยอรมนี

ฮังการี

อิตาลี

ลิทััวิเนีย

เนเธอร์แลนด์

โปรตุเกส

โรมาเนีย

รัสเซึ่ีย

เซึ่อร์เบีย

สโลวิาเกีย

สเปน

สวิีเดน

ตุรกี

ยูเค่รน

สหราชุอาณาจักร

ภูมิภาค่ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

ภูมิภาค่เอเชุียและแปซึ่ิฟื้ิค่

จีน

ฮ่องกง

อินเดีย

อินโดนีเซึ่ีย

ญี�ปุ่น

มาเลเซึ่ีย

เมียนมาร์

ฟื้ิลิปปินส์

สิงค่โปร์

เกาหลีใต้

ศรีลังกา

ไต้หวิัน

ไทัย

เวิียดนาม
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ภูมิภาค ราย่ชื�อประเที่ศ

ภูมิภาค่อเมริกา

บราซึ่ิล

แค่นาดา

เปรู

สหรัฐอเมริกา

ภูมิภาค่แอฟื้ริกาและตะวิันออกกลาง

แอลจีเรีย

ค่องโก

อียิปต์

อิรัก

อิหร่าน

อิสราเอล

เค่นยา

โมร็อค่โก

ซึ่าอุดิอาระเบีย

แอฟื้ริกาใต้

แทันซึ่าเนีย

ตุนิเซึ่ีย

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ยูกันดา

ซึ่ิมบับเวิ

บริษััทัมีลูกค้่ารายใหญ่ทัี�มีสัดส่วินรายได้จากการข้ายและบริการมากกว่ิา	30%	ค่่อ	กลุ่ม	Specsavers	Optical	Group	Ltd	
(ซึ่ึ�งรวิมถึึงบริษััทัย่อย	และบริษััทัร่วิมทัี�	Specsavers	Optical	Group	Ltd	มีอำานาจค่วิบคุ่ม)

ลักษัณะค่วิามสัมพัันธ์

บริษััทัและ	Specsavers	Optical	Group	Ltd	มีค่วิามสัมพัันธ์ทัางการค่้ามากกวิ่า	25	ปี		และเป็นหุ้นส่วินธุรกิจกันตั�งแต่
ปี	2554	โดย	Specsavers	Optical	Group	Ltd	ถ่ึอหุ้นบริษััทัในสัดส่วิน	25.04%	ผู่้าน	Specsavers	Asia	Pacific	
Holdings	Limited	ซึ่ึ�งเป็นบริษััทัย่อยทัี�	Specsavers	Optical	Group	Ltd	ถึ่อหุ้นทัั�งทัางตรงและทัางอ้อม

ประเภทัสินค่้าทัี�ข้าย

เลนส์สายตาพัลาสติก	และเลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั

ปัจจัยค่วิามเสี�ยงต่อลูกค่้ารายนี�

การข้ายสินค่้าระหวิ่างบริษััทัและกลุ่ม	Specsavers	Optical	Group	Ltd	เป็นไปตามราค่าตลาด		ดังนั�นหากบริษััทัรักษัา
ค่วิามสามารถึในการแข้่งข้ันตามนโยบายการตลาดทัี�กล่าวิในข้้อ	2.1	(คุ่ณภาพัสินค้่า,	ค่วิามหลากหลายและค่รบถึ้วิน
ข้องผู้ลิตภัณฑิ์และบริการ,	การให้บริการทัี�ดีเยี�ยม	และค่วิามเป็นอิสระ	การอำานวิยค่วิามสะดวิกและค่วิามย่ดหยุ่นในการ
ทัำาธุรกิจด้วิย)	บริษััทัเชุ่�อวิ่าบริษััทัจะสามารถึดำาเนินธุรกิจกับกลุ่ม	Specsavers	Optical	Group	Ltd	ต่อไป		อย่างไรก็ดี
บริษััทัได้ประเมินปัจจัยเสี�ยงต่อลูกค่้ารายนี�ดังต่อไปนี�
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

1.	 Specsavers	Optical	Group	Ltd	เปน็บริษััทัข้า้มชุาติทัี�ทัำาธรุกิจเชุนค้่าปลีกร้านแว่ินตาในประเทัศสหราชุอาณาจักร,	
ไอร์แลนด์,	เนเธอร์แลนด์,	สเปน,	นอร์เวิย์,	สวิีเดน,	เดนมาร์ค่	ออสเตรเลีย	นิวิซึ่ีแลนด์	และแค่นาดา	หากเศรษัฐกิจใน
ประเทัศเหล่านี�ได้รับผู้ลกระทับรุนแรง	ก็จะมีผู้ลต่อรายได้ข้องบริษััทัโดยนัยสำาค่ัญ		

2.	 Specsavers	Optical	Group	Ltd	เป็นบริษััทัเอกชุนทัี�ถึ่อหุ้นโดยค่รอบค่รัวิ	Perkins	หาก	Specsavers	Optical	
Group	Ltd	เปลี�ยนโค่รงสร้างผูู้้ถึ่อหุ้นหรือถึูกเข้้าซึ่่�อกิจการ	อาจจะมีผู้ลกระทับต่อการตัดสินใจการซึ่่�อสินค่้าและ
บริการข้องบริษััทั

	 B)	 สภาพัการแข้่งข้ัน

	 ในปีทัี�ผู้า่นมาจากเหตุการณ์โรค่ระบาด	COVID-19	อยา่งต่อเน่�องเป็นปทีัี�	2	การข้นส่งทัางอากาศและทัางเรือยังเป็นปจัจยั
ทัี�ส่งผู้ลกระทับทัำาให้เกดิค่วิามไม่สมดลุข้องอุปสงค่แ์ละอุปทัาน	จากอัตราค่่าข้นส่งทัี�เพั่�มข้้�นอย่างมีนัยสำาค่ัญ	และระยะเวิลาการ
ข้นส่งทัี�ยาวินานข้้�น	ทัำาให้ลูกค่้าสำารองสินค่้าค่งค่ลังในระดับทัี�มากกวิ่าปกติ		บริษััทัตระหนักดีกวิ่าอุตสาหกรรมเลนส์ให้ค่วิาม
สำาค่ัญมากข้องการจัดการห่วิงโซึ่่อุปทัานทัี�ดี		รวิมถึึงค่วิามย่ดหยุ่นในการทัำาธุรกิจด้วิย	และการให้บริการทัี�ดีเยี�ยม	เทัียบ
เค่ียงกับปัจจัยการแข่้งขั้นอ่�น	เชุ่น	ราค่า	การตลาด	ผู้ลิตภัณฑิ์ใหม่	และเทัค่โนโลยี	เป็นต้น	บริษััทัยังมองว่ิาสภาพัการแข่้งขั้น
ภายในอุตสาหกรรม	ณ	สิ�นปี	2564	ยังไม่เข้้าสู่สภาวิะสมดุล	จากสินค่้าค่งค่ลังและสินค่้าระหวิ่างทัางข้องทัั�งห่วิงโซึ่่อุปทัานข้อง
อุตสาหกรรมทัี�มากกวิ่าปกติ	อุปสงค่์ข้องบางตลาดยังอ่อนแอ

	 บริษััทัค่าดการณ์ว่ิาอุตสาหกรรมเลนส์จะยังฟื้้�นตัวิอย่างค่่อยเป็นค่่อยไปอย่างต่อเน่�อง	แม้วิ่ามาตรการล็อกดาวิน์ใน
หลายประเทัศไม่ได้ถึูกบังค่ับใชุ้แล้วิ		แต่สถึานการณ์การติดเชุ่�อก็ยังมีผู้ลกระทับกับการค่้าปลีก	ซึ่ึ�งเป็นจุดเริ�มต้นข้องห่วิงโซ่ึ่
อุปทัาน		บริษััทัค่าดการณ์วิ่าอุตสาหกรรมน่าจะมีสภาพัการแข้่งข้ันใกล้เค่ียงกับปลายปี	2564	ไปอย่างน้อย	6-12	เด่อน		และ
อุตสาหกรรมมีแนวิโน้มทัี�น่าจะเติบโตข้้�นในระดับปกติในปี	2566	

	 อตุสาหกรรมเลนส	์เป็นอตุสาหกรรมทัี�มบีรษัิัทัจำานวินมากแข้ง่ขั้นกนัอยา่งสมบรูณใ์นตลาดโลก		ประเทัศจนี	ประเทัศไทัย	
และประเทัศเม็กซึ่ิโก	ค่่อฐานผู้ลิตเลนส์ทัี�ใหญ่ทัี�สุดข้องโลก	จากข้้อมูลสถึิติการส่งออกนำาเข้้าเลนส์ข้องประเทัศต่างๆ	บริษััทัมี
สัดส่วินการตลาดประมาณ	1%	โดยอ้างอิงจากปริมาณการส่งออกเลนส์จากประเทัศดังกล่าวิ	ทัี�มากกวิ่า	2,270	ล้านชุิ�นต่อ
ปี	(ข้้อมูลปี	2563)	บริษััทัประมาณการณ์จำานวินคู่่แข้่งทัั�วิโลกมากกวิ่า	1,000	ราย		โดยส่วินใหญ่จะเป็นผูู้้ผู้ลิตจากประเทัศจีน		
อย่างไรก็ดีมีผูู้้เล่นรายใหญ่ระดับโลกในอุตสาหกรรมทัี�มีอิทัธิพัลต่อตลาดโลก	3	รายได้แก่

1.	 EssilorLuxottica	S.A.	เป็นบริษััทัข้้ามชุาติสัญชุาติฝ่รั�งเศส-อิตาลี	ผูู้้ออกแบบ	ผู้ลิตและจัดจำาหน่ายเลนส์สายตา	
แวิ่นตา	แวิ่นกันแดด	และอุปกรณ์ทัี�เกี�ยวิข้้อง	เกิดจากการค่วิบรวิมกิจการข้อง	Essilor	International	S.A.	สัญชุาติ
ฝ่รั�งเศส	และ	Luxottica	Group	S.p.A	สัญชุาติอติาลใีนป	ี2561	มีรายไดจ้ากธรุกจิเลนสแ์ละอุปกรณ์ทัี�เกี�ยวิข้้อง	6.7	
พัันล้านยูโรในปี	2563

2.	 Hoya	Vision	Care	Company	เป็นบริษััทัลูกข้อง	Hoya	Corporation	บริษััทัสัญชุาติญี�ปุ่น	ผูู้้ออกแบบ	ผู้ลิตและจัด
จำาหนา่ยผู้ลติภณัฑิท์ัางแสงในธุรกจิการดแูลสขุ้ภาพั	ธุรกจิการแพัทัย์		ธุรกจิชุิ�นสว่ินอเิลก็ทัรอนิกส	์และธุรกจิชุิ�นสว่ิน
การแสดงภาพั	มีรายได้จากธุรกิจเลนส์สายตา	ประมาณ	171	พัันล้านเยนในงบการเงินปี	2563/2564

3.	 Carl	Zeiss	Vision	International	GmbH	บริษััทัสัญชุาติเยอรมัน	ผูู้้ผู้ลิต	ออกแบบและจัดจำาหน่ายเลนส์สายตา	และ
อุปกรณ์เค่รื�องตรวิจวิัดสายตา	เป็นบริษััทัลูกข้อง	Carl	Zeiss	AG	มีรายได้จากธุรกิจเลนส์สายตา	เลนส์ถึ่ายภาพั	
เลนส์ภาพัยนตร์	ประมาณ	1.4	พัันล้านยูโร	ในงบการเงินปี	2563/2564
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 3) ก�ริจำัดห�ผู้ลิติภัณฑ์์และบริิก�ริ 

	 โรงงานผู้ลิตหล่อเลนส์	ทัำาการผู้ลิตแม่พ่ัมพ์ัแก้วิ	หล่อเลนส์กึ�งสำาเร็จ	เลนส์สำาเร็จและเค่ล่อบผิู้วิเลนส์		วัิตถึุดิบหลักทัี�ใชุ้
ในกระบวินการผู้ลิต	ได้แก่	โมโนเมอร์	และวิัตถึุดิบกระจกสำาหรับผู้ลิตแม่พ่ัมพั์แก้วิ		ซึ่ึ�งเป็นวิัตถึุดิบทัี�ใชุ้เฉพัาะในอุตสาหกรรม
ผู้ลิตเลนส์เทั่านั�น	ประมาณ	98%	ข้องวิัตถึุดิบเป็นการจัดหาจากต่างประเทัศ		ซึ่ัพัพัลายเออร์สิบอันดับแรกเป็นผูู้้ผู้ลิตสารเค่มี
เฉพัาะทัางชุั�นนำาทัี�มีโรงงานผู้ลิตและวิิจัยพััฒนาระดับโลก		โดยทัั�วิไปแล้วิการผู้ลิตข้องซึ่ัพัพัลายเออร์ส่วินใหญ่เป็นการผู้สม
ผู้สานระหว่ิางกระบวินการผู้ลิตแบบต่อเน่�องและการผู้ลิตแบบล็อต	เพั่�อจัดการให้สมดุลระหวิ่างการจัดการค่วิบคุ่มต้นทุันและ
การจัดการแบบตอบสนองไวิเพั่�อค่วิามย่ดหยุ่นในการบริหารการส่งมอบ	ปรับกำาหนดส่งมอบให้ทัันเวิลาตามค่วิามต้องการทัี�
เปลี�ยนแปลงตลอดเวิลา

	 ดงันั�น	ระบบการจดัการทัี�มปีระสทิัธภิาพัสงูจำาเปน็ตอ้งรวิบรวิมข้อ้มูลจำานวินมากจากกลุม่ผู้ลติภณัฑิท์ัี�หลากหลาย	จาก
เค่รือข้่ายธุรกิจทัั�วิโลกและเป็นการบริหารจัดการห่วิงโซึ่่อุปทัานทัี�ซึ่ับซึ่้อน	จากการค่าดการณ์ค่วิามต้องการสั�งซึ่่�อ		วิางแผู้นส่ง
มอบ	ทัี�ปรับเปลี�ยนไปตามฤดูกาลข้าย	แปรเปลี�ยนตามภูมิภาค่ข้องตลาด		ปริมาณค่ำาสั�งซึ่่�อและตารางข้นส่งระหวิ่างประเทัศ	
จ้งเป็นสิ�งสำาค่ัญยิ�ง	ทัี�ต้องใชุ้ทัีมงานทัี�มีประสบการณ์ในการทัำางานร่วิมกันอย่างใกล้ชุิด	เพั่�อบริหารจัดการกระบวินการจัดหา
วิัตถึุดิบให้เป็นไปด้วิยดี

	 บริษััทัย่อยในเค่รือผู้ลิตเลนส์สายตาเฉพัาะบุค่ค่ล		โดยการเจียระไนฝ่นเลนส์กึ�งสำาเร็จขั้ดมัน	ให้กลายเป็นเลนส์สำาเร็จ		
ผู้ลติตามค่ำาสั�งซึ่่�อเลนส์ทัี�มคี่า่สายตาเฉพัาะบุค่ค่ล		ซึ่ึ�งบรษิัทััยอ่ยสั�งซึ่่�อเลนส์กึ�งสำาเรจ็สว่ินใหญจ่ากบรษิัทััใหญ	่และซึ่่�อเพั่�มเตมิ
สว่ินนอ้ยจากผูู้้ผู้ลติเลนส์ชุั�นนำารายอ่�น	เพั่�อตอบสนองผู้ลิตภณัฑิเ์ลนส์ทัี�หลากหลายตามค่วิามต้องการลูกค่า้		เราใชุเ้ทัค่โนโลยี
สารสนเทัศข้ั�นสงูเพ่ั�อวิางแผู้นธุรกจิ		ค่วิบคุ่มดแูลค่ลังวิตัถึดุบิแบบเรียลไทัม์และกำาหนดเวิลาส่งมอบ	เพั่�อใหแ้นใ่จว่ิามกีระบวินการ
จัดหาเลนส์กึ�งสำาเร็จซึ่ัพัพัลายได้อย่างทัันทั่วิงทัี	

	 ค่วิามสัมพัันธ์ธุรกิจในอุตสาหกรรมเลนส์แว่ินตานั�น	เป็นการแข่้งขั้นทัี�สร้างสรรค์่และยั�งย่นในระยะยาวิ		การทัำางานร่วิม
กันนานกวิ่าสองทัศวิรรษั	ซึ่ึ�งอาศัยการปฏิิบัติตามจรรยาบรรณทัางธุรกิจข้องแต่ละคู่่ค่้า
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

	 G)	 การผู้ลิต

	 ในระบบการผู้ลิตหลักข้องบริษััทัฯจะประกอบไปด้วิยโรงงานหลัก	2	โรงงานดังนี�

ปริมาณการผลิต้ต้ามกระบวนการห็ลักโดำย่ประมาณต้่อปี (ล้านชิ้น)

เลนส่์
พลาส่ต้ิก

เลนส่์ 
ส่ั�งฝน RX

เลนส่์ 
ย่้อมส่่

เลนส่์เคลือบ
ผิวแข็ง

เลนส่์ลดำ 
การส่ะที่้อน

ประกอบ 
รูปแว่น

รวม

โรงงานผู้ลิตเลนส์พัลาสติก 44 0 3 27.4 7.9 0 44

โรงงาน	RX	Automation 0 3.2 0 3.0 1.8 4.2 4

 4)  ทริัพย์สำินที�ใช้ในก�ริปริะกอบธั๊ริกิจำ

สินทัรัพัย์ถึาวิรข้องบริษััทั	และบริษััทัย่อย

ทัรัพัย์สินทัี�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจข้องบริษััทั	และบริษััทัย่อย	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	ประกอบด้วิย

	 1.1	 ทัี�ดิน	และอาค่าร	สิ�งปลูกสร้าง

	 	 (ก)	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)

(หน่วิย	:	พัันบาทั)

ส่ินที่รัพย่์ มูลค่าทีุ่น ค่าเส่ื�อมราคาส่ะส่ม
มูลค่าที่าง
บัญช่สุ่ที่ธุิ

ลักษ์ณะ
กรรมส่ิที่ธุิ�

26	ไร่	2	งาน	89.3	ตาารางวิา 100,594 - 100,594 เป็นเจ้าข้อง

อาค่ารและส่วินปรับปรุง 519,244 379,780 139,464 เป็นเจ้าข้อง
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ทัั�งนี�	โดยมีรายละเอียดทัี�ดิน	และสิ�งปลูกสร้างดังนี�

แปลงที่่� โฉีนดำเลขที่่� เนื�อที่่� (ไร่) ที่่�ต้ั�ง ผู้ถูือกรรมส่ิที่ธุิ�
วัต้ถูุประส่งค์
การถูือครอง

ประเภที่ ภาระผูกพัน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

26555
26556
56607
142564
26557
34434
55428
77150
133621
34435
26554

2-0-66
3-0-00
6-0-00
0-1-07
3-0-00
4-0-39
2-3-62
2-0-78
2-0-00
0-2-84
0-1-53.3

เลข้ทัี�	15/5
หมู่ทัี�	6

ถึนนบางบัวิ
ทัอง-สุพัรรณบุรี

ต.ละหาร
อ.บางบัวิทัอง
จ.นนทับุรี

บริษััทั ทัี�ตั�งสำานักงาน
ใหญ่และ
โรงงาน

ทัี�ดินและ
อาค่าร

ไม่มีภาระ
ผูู้กพััน

ทัรัพัย์สินทัี�อยู่ระหวิ่างการเปลี�ยนแปลงทัางทัะเบียนเกี�ยวิกับอสังหาริมทัรัพัย์ให้เป็นชุ่�อข้อง	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	
(มหาชุน)	หลังรับโอนกิจการทัั�งหมดจาก	บริษััทั	โพัลี	ซึ่ัน	จำากัด

โฉนดทัี�ดิน	175437				2	ไร่	2	งาน	47	ตารางวิา

โฉนดทัี�ดิน	175704											3	งาน	34	ตารางวิา

	 	 (ข้)	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด

(หน่วิย	:	พัันบาทั)

ส่ินที่รัพย่์ มูลค่าทีุ่น
ค่าเส่ื�อมราคา

ส่ะส่ม
มูลค่าที่าง
บัญช่สุ่ที่ธุิ

ลักษ์ณะ
กรรมส่ิที่ธุิ�

ทัี�ดิน	ข้นาด	18	ไร่	2	งาน	59	ตารางวิา 68,399 - 68,399 เป็นเจ้าข้อง

อาค่ารและส่วินปรับปรุง 161,969 113,822 48,147 เป็นเจ้าข้อง
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

ทัั�งนี�	โดยมีรายละเอียดทัี�ดิน	และสิ�งปลูกสร้างดังนี�

แปลงที่่� โฉีนดำเลขที่่� เนื�อที่่�(ไร่) ที่่�ต้ั�ง ผู้ถูือกรรมส่ิที่ธุิ�
วัต้ถูุประส่งค์
การถูือครอง

ประเภที่ ภาระผูกพัน

1
2
3
4
5

6877
69813
69814
69815
21286

1-0-00
4-0-00
5-0-00
3-0-00
5-2-59

เลข้ทัี�	61/9
หมู่ทัี�	6

ถึนนบางบัวิทัอง-
สุพัรรณบุรี
ต.ละหาร

อ.บางบัวิทัอง
จ.นนทับุรี

บริษััทัย่อย โรงงาน	2 ทัี�ดินและ
อาค่าร

ไม่มีภาระผูู้กพััน

6 - - เลข้ทัี�	153
ถึนนงามวิงศ์วิาน
ตำาบลบางเข้น
อำาเภอเม่อง
จังหวิัดนนทับุรี

บริษััทัย่อย ทัี�ตั�งสำานักงาน
ใหญ่และโรงงาน	

1

อาค่าร ไม่มีภาระผูู้กพััน
แต่เชุ่าอาค่าร
จากบุค่ค่ลทัี�
เกี�ยวิข้้องใน

อัตราค่่าเชุ่าปี	ละ	
264,000	บาทั

	 1.2	 เค่รื�องจักรและอุปกรณ์

งบการเงินรวิม
(หน่วิย:	พัันบาทั)

ส่ินที่รัพย่์ มูลค่าทีุ่น ค่าเส่ื�อมราคาส่ะส่ม
ค่าเผื�อการ 

ดำ้อย่ค่า
มูลค่าที่าง
บัญช่สุ่ที่ธุิ

ลักษ์ณะ
กรรมส่ิที่ธุิ�

เค่รื�องจักรและอุปกรณ์ 2,085,392 1,554,834 0 530,558 เป็นเจ้าข้อง

ทัั�งนี�	บริษััทั	และบริษััทัย่อย	ไม่มีเค่รื�องจักรทัี�มีมูลค่่าตามบัญชุีเกินกวิ่าร้อยละ	10	ข้องสินทัรัพัย์รวิม	และเค่รื�องจักรทัั�งหมดข้อง
บริษััทั	ไม่ติดภาระผูู้กพัันใดๆ

	 1.3	 การเชุ่าทัรัพัย์สินเพั่�อใชุ้ดำาเนินการ

	 	 (ก)	 การเชุ่าทัี�ดินตั�งโรงงานข้องบริษััทัย่อย

การเชุ่าทัรัพัย์ประกอบการ	:	การเชุ่าทัี�ดินโรงงานทัี�	1	ข้องบริษััทัย่อย

โรงงานทัี�	1	ข้องบรษิัทััยอ่ย	ตั�งอยูบ่นทัี�ดนิข้องบรษิัทัั	แค่ราย	แอสเสทั	จำากดั	ซึ่ึ�งเดมิมกีารใชุโ้ดยไมม่ค่ี่าเชุา่	ทัั�งนี�	เพั่�อค่วิามโปรง่ใส
ในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาค่ต	บริษััทั	จ้งได้ทัำาสัญญาเชุ่าทัี�ดินดังกล่าวิ	โดยสรุปสาระสำาค่ัญในสัญญาเชุ่าดังนี�
วิันทัี�ในสัญญา	:	4	มกราค่ม	2564
รายละเอียดทัี�ดิน	:	•	โฉนดเลข้ทัี�	173,	14676,	14767,14678,	14679,	14680,	14681,	และ	14682	รวิม	8	โฉนด			
เน่�อทัี�รวิม	2-1-59	ไร่	เลข้ทัี�	153	ถึนนงามวิงศ์วิาน	ตำาบลบางเข้น	อำาเภอเม่องนนทับุรี	จังหวิัดนนทับุรี
ผูู้้ให้เชุ่า	:	บริษััทั	แค่ราย	แอสเสทั	จำากัด	(เปลี�ยนจากบุค่ค่ลธรรมดา	เป็นนิติบุค่ค่ล	โดยกรรมการผูู้้มีอำานาจเป็นผูู้้ถ่ึอหุ้นกลุ่ม
เดียวิกับข้องบริษััทั)
ผูู้้เชุ่า	:	บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
ระยะเวิลาการเชุ่า	:	1	ปี	นับตั�งแต่วิันทัี�	1	มกราค่ม	2564	ถึึงวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564
ค่่าเชุ่าตามสัญญา	:	อัตราค่่าเชุ่าเด่อนละ	22,000	บาทั	(สองหม่�นสองพัันบาทัถึ้วิน)	ผูู้้เชุ่าตกลงจะชุำาระค่่าเชุ่าให้แก่ผูู้้ให้เชุ่าทัุก
วิันทัี�	25	ข้องเด่อน
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	 1.4	 นโยบายการลงทัุนในบริษััทัย่อยและบริษััทัร่วิม

	 บริษััทัมนีโยบายการกำากบัดูแลบริษััทัยอ่ยและบรษัิัทัรว่ิม	ซึ่ึ�งไดร้บัการอนมัุติจากค่ณะกรรมการบรษัิัทั	มผีู้ลบงัค่บัใชุตั้�งแต่
วิันทัี�	10	พัฤศจิกายน	2564	ดังนี�

	 บริษััทั	ไทัยออพัตคิ่อล	กรุ�ป	จำากดั	(มหาชุน)	(TOG)	ไดก้ำาหนด	นโยบายการกำากบัดแูลบรษัิัทัยอ่ยและบรษัิัทัรว่ิม	เปน็กลไก
ในการกำากบัดแูลการบริหารและค่วิบคุ่มการดำาเนนิงานข้อง	บรษัิัทัยอ่ยและบริษััทัรว่ิม	เพั่�อรกัษัาผู้ลประโยชุน์จากการลงทุัน	ดงั
รายละเอียดต่อไปนี�

	 1.	 ค่ำาศัพัทั์และค่ำานิยาม

บริษััทัย่อย	หมายถึึง	บริษััทัทัี�	TOG	ถึ่อหุ้นเกินกวิ่าร้อยละห้าสิบ	ข้องจำานวินหุ้นทัี�มีสิทัธิออกเสียงทัั�งหมด	

บริษััทัร่วิม	หมายถึึง	บริษััทัทัี�	TOG	ถึ่อหุ้นตั�งแต่ร้อยละยี�สิบ	แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบ	ข้องจำานวินหุ้นทัี�มีสิทัธิออกเสียงทัั�งหมด

ค่ณะกรรมการ	หมายถึึง		ค่ณะกรรมการข้องบริษััทัย่อย		หรือ		ค่ณะกรรมการข้องบริษััทัร่วิม	

ผูู้้บริหาร	หมายถึึง	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และ/หรือผูู้้บริหารระดับสูง

ผูู้ท้ัี�เกี�ยวิข้อ้ง	หมายถึึง	บุค่ค่ล	หรอื	ห้างหุน้ส่วิน	ตามมาตรา	258	ข้อ้(1)	ถึึง	(7)	แหง่พัระราชุบญัญตัหิลกัทัรพััยแ์ละตลาดหลกัทัรพััย์	
(เดิม)พั.ศ.	2535,	และ/หรือ	ญาติสนิทั		หมายถึึง	บุค่ค่ลทัี�มีค่วิามสัมพัันธ์ทัางสายโลหิต	หรือโดยการจดทัะเบียนตามกฏิหมาย

	 2.	 องค่์ประกอบข้องค่ณะกรรมการ	การสรรหา	และการแต่งตั�ง

TOGจะเสนอชุ่�อบุค่ค่ลเป็นตัวิแทัน	หรือ	ตัวิแทันหลายค่น	ทัี�เกี�ยวิข้้อง	เพ่ั�อทัำาหน้าทัี�เป็นกรรมการ	และ/หรือ	ผูู้้บริหาร	ในแต่ละ	
บริษัทััย่อย	และ	บรษิัทััร่วิม	ตามสัดสว่ินการถ่ึอหุน้ในแต่ละบริษัทัันั�นๆ	องค์่ประกอบข้องค่ณะกรรมการใน	บรษิัทััย่อย	และ	บรษิัทัั
ร่วิม	แต่ละแห่ง	จะประกอบด้วิย	กรรมการTOG	และ/หรือ	กรรมการทัี�เป็นบุค่ค่ลในท้ัองถิึ�น	ตามค่วิามจำาเป็นข้องข้้อกำาหนด
กฎิหมายรัฐในต่างประเทัศ

ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า่ตอบแทันข้องTOG	จะดำาเนนิการสรรหา	เสนอชุ่�อบุค่ค่ล	เพั่�อแตง่ตั�งเปน็กรรมการใน	ค่ณะ
กรรมการ	และ/หรือ	ผูู้้บริหาร	และให้ค่วิามเห็นชุอบ	คุ่ณสมบัติทัี�เกี�ยวิข้้อง	เสนอต่อ	ค่ณะกรรมการบริษััทัTOG	เพั่�อพัจ่ารณา
อนุมัติการแต่งตั�งต่อไป

	 3.	 การสนับสนุนให้มีค่วิามสอดค่ล้องในการบริหารจัดการ

กรรมการในค่ณะกรรมการและผูู้้บริหารในแต่ละบริษััทัย่อย	และบริษััทัร่วิม	จะต้องบริหารงานให้สอดค่ล้องกับภาพัรวิมข้อง
กลยุทัธ์ธุรกิจข้องTOG	และปฏิิบัติตาม	หลักการกำากับดูแลกิจการ	จรรยาบรรณทัางธุรกิจ	และจรรยาบรรณซึ่ัพัพัลายเออร์	
ซึ่ึ�งกำาหนดข้้�นโดยTOG			กรรมการในค่ณะกรรมการและผูู้้บริหารในบริษััทัย่อยและบริษััทัร่วิม	จะต้องทัำาหน้าทัี�ตามบทับาทั
และค่วิามรับผู้ิดชุอบข้องตน	ด้วิยเจตนารมณ์เดียวิกันตามทัี�กำาหนดไวิ้ภายใต้	พัันธกิจและค่่านิยมหลักข้องTOG	ตลอดจน
สนับสนุนการทัำางานร่วิมกันในธุรกิจ
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

	 4.	 หน้าทัี�ค่วิามรับผู้ิดชุอบและการค่วิบคุ่มภายใน

เพั่�อให้มั�นใจว่ิามกีารกำากบัดแูลกิจการทัี�ด	ีเรื�องทัี�จะต้องได้รบัการกำากับดแูล	ค่วิบคุ่ม	และมติอนมุตัจิาก	ค่ณะกรรมการข้องTOG		
มีดังนี�

1.	 อนุมัติธุรกรรมเงินกู้จากภายนอก	การลงทัุน	การได้มา	การจำาหน่ายสินทัรัพัย์	โค่รงสร้างเงินทัุน	เพั่�มหรือลด
ทัุน	การชุำาระบัญชุี	การโอนกิจการ	และ	การแก้ไข้ข้้อบังค่ับบริษััทั	

2.	 อนมุตัผิู้งัองค่ก์ร	โค่รงสรา้งค่่าตอบแทัน	กระบวินการสรรหา	การเปลี�ยนแปลง	การแตง่ตั�ง	และแผู้นการสบ่ทัอด
ตำาแหน่ง	ข้อง	กรรมการและผูู้้บริหาร	กฎิเกณฑิ์การมีอำานาจลงนามในบริษััทัและการมอบอำานาจ	และอำานาจ
ดำาเนินการ

3.	 อนุมัติธุรกรรมระหวิ่างผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องกับบริษััทัย่อย	หรือ	รายการทัี�เกี�ยวิข้้องกับการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่ึ�ง
ทัรัพัย์สินข้องบริษััทัย่อยกับผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้อง

4.	 กำากับดูแลการรายงานผู้ลการดำาเนินงานข้อง	บริษััทัย่อย	และ	บริษััทัร่วิม	ไม่น้อยกวิ่า	ไตรมาสละหนึ�งค่รั�ง

เรื�องทัี�จะต้องได้รับการกำากับดูแล	ค่วิบคุ่ม	และอนุมัติ	จาก	ค่ณะกรรมการข้อง	บริษััทัย่อย	หรือ	บริษััทัร่วิม	มีดังนี�

1.	 จดัประชุุมค่ณะกรรมการเพั่�อตดิตามและทับทัวินธรุกจิอยา่งนอ้ยไตรมาสละค่รั�ง	และรายงานการปฏิบิตัหินา้ทัี�
และค่วิามรับผู้ิดชุอบต่อค่ณะกรรมการข้อง	TOG

2.	 อนุมัติการจ่ายเงินปันผู้ลประจำาปี	หรือ	เงินปันผู้ลระหวิ่างกาล	(หากมี)	อนุมัติการแต่งตั�งผูู้้ตรวิจสอบบัญชีุ	
อนมุติัรายงานทัางการเงิน	ตามค่ำาแนะนำาข้องผูู้้ตรวิจสอบบัญชุ	ีในกรณทีัี�กฎิหมายตา่งประเทัศหรือแนวิปฏิิบัติ
ทัางกฎิหมาย	กำาหนดใหต้อ้งมกีารจดัทัำาเอกสารการลงมต	ิโดยการสง่รายงานการประชุมุข้องค่ณะกรรมการ	
ให้จัดทัำาบันทัึกรายงานการประชุุมดังกล่าวิไวิ้ด้วิย	

3.	 อนุมัติงบประมาณประจำาปี	แผู้นรายจ่ายลงทัุน	สินทัรัพัย์สภาพัค่ล่อง	และหนี�สิน

4.	 อนุมัติธุรกรรมระหวิ่างผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องกับบริษััทัร่วิม	หรือ	รายการทัี�เกี�ยวิข้้องกับการได้มา	หรือ	จำาหน่ายไปซึ่ึ�ง
ทัรัพัย์สินข้อง	บริษััทัร่วิมกับผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้อง

5.	 กำากับดแูลกลยทุัธร์ะยะกลางและระยะยาวิ	การจดัการการปฏิิบตังิานโดยรวิม	ผู้ลการดำาเนนิงาน	ยอดข้ายข้อง
บริษััทั	รายได้ต่อหน่วิยธุรกิจ	สายธุรกิจ	สภาพัตลาดในแต่ละภูมิภาค่	และตัวิชุี�วิัดประสิทัธิภาพัทัางการเงิน		
ทับทัวินประสิทัธิผู้ลข้องวิิธีการทัำางานอย่างสมำ�าเสมอ	และดูแลให้บริษััทัมีระบบการตรวิจสอบภายในทัี�เพัียง
พัอ	มีการบริหารค่วิามเสี�ยง	และมีการปฏิิบัติตามข้้อกำาหนดทัี�เหมาะสม

6.	 รายงานสิ�งผู้ิดปกติทัันทัี	ซึ่ึ�งอาจมีผู้ลกระทับอย่างมีนัยสำาค่ัญต่อธุรกิจ

	 5.	 ค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์

กรรมการในค่ณะกรรมการแต่ละทัา่นจะตอ้งบรหิารจดัการผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	เพั่�อหลีกเลี�ยงค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชุนใ์ดๆ			หากมี
ค่วิามข้ดัแยง้ทัางผู้ลประโยชุนเ์กดิข้้�น	กรรมการทัี�มปีระเดน็ดงักลา่วิ	จะตอ้งแจง้ใหป้ระธานในค่ณะกรรมการรบัทัราบ		โดยกรรมการ
ทั่านนั�นจำาเป็นต้องละเวิ้นจากการดำาเนินการ	เม่�อมีการหารือในเรื�องทัี�มีผู้ลกระทับต่อผู้ลประโยชุน์ส่วินตัวิข้องกรรมการ	หรือ	
ข้องบุค่ค่ล	หรอื	นติบิุค่ค่ล	ทัี�เปน็ผูู้ท้ัี�เกี�ยวิข้อ้งอยา่งใกลชุ้ดิ		หรอื	หากสามารถึสนันษิัฐานไดอ้ยา่งสมเหตสุมผู้ลวิา่	ผู้ลประโยชุน์
ดังกล่าวิอาจส่งผู้ลกระทับต่อการตัดสินใจข้องกรรมการทัี�เกี�ยวิข้้อง
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รายการธุรกรรมระหวิ่าง	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	กับ	บุค่ค่ลทัี�เป็นกรรมการในค่ณะกรรมการ	หรือ	ผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องกับกรรมการ	
จะต้องได้รับการอนุมัติจากค่ณะกรรมการบริษััทันั�นๆ

กรรมการในค่ณะกรรมการ	บรษัิัทัย่อย	ข้อให้รบัทัราบข้อ้ปฏิิบัติเกี�ยวิกับ	'Silent	Period'	ก่อนการประชุมุค่ณะกรรมการ	TOG	
ตั�งแต่	45	วิันปฏิิทัินก่อนวิันปิดงบการเงินรายไตรมาส		และ	60	วิันปฏิิทัิน	ก่อนวิันปิดงบการเงินประจำาปี		จนถึึงวิันทัี�เปิดเผู้ยต่อ
สาธารณะในระบบอิเล็กทัรอนิกส์ข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย

	 6.	 การรักษัาค่วิามลับ

กรรมการในค่ณะกรรมการมีหนา้ทัี�ตอ้งรกัษัาค่วิามลบัตอ่บคุ่ค่ลทัี�สาม	เกี�ยวิกบัข้อ้มูลทัั�งหมดทัี�กรรมการอาจได้รบัในระหวิา่ง
การปฏิบิตัหินา้ทัี�	ภาระผู้กูพันันี�ยงัค่งมผีู้ลบงัค่บัใชุห้ลงัจากสิ�นสดุการดำารงตำาแหนง่	การส่�อสารกจิการข้องบรษิัทััจะดำาเนนิการ
โดยประธานค่ณะกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	หรือบุค่ค่ลทัี�ได้รับมอบหมาย

บริษััทัมีสัดส่วินการลงทัุนในบริษััทัย่อยและบริษััทัร่วิมในปัจจุบัน	ดังนี�

บริษััทัย่อย

(1)	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด	ในสัดส่วิน	99.99%

(2)	 บริษััทั	มีนโยบายลงทัุนในบริษััทัย่อยค่่อ	บริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ี	ในสัดส่วิน	100.00%

(3)	 บริษััทั	มีนโยบายลงทัุนในบริษััทัย่อยค่่อ	บริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	เอสพัี	ซึ่ีโอโอ	ในสัดส่วิน	100.00%

บริษััทัร่วิม

(4)	 บริษััทั	มีนโยบายลงทัุนในบริษััทัร่วิม	กับบริษััทั	เอ็มวิิชุั�น	ออพัติค่อล	พัีทัีอี	ลิมิเต็ด	ในสัดส่วิน	33.00	%

(5)	 บริษััทั	มีนโยบายลงทัุนในบริษััทัร่วิม	กับบริษััทั	เวิียดนาม	วิิสิบิลิตี�	ทัาร์เก็ต	จำากัด	ในสัดส่วิน	32.76%

	 1.5	 รายการทัรัพัย์สินไม่มีตัวิตนทัี�สำาค่ัญ	ได้แก่	เค่รื�องหมายการค้่า	เป็นต้น

	 	 a)	 ลักษัณะสำาค่ัญ

ตราสนิค่า้หรอืสว่ินหนึ�งข้องตราสินค่า้ได้รบัการจดทัะเบียนเค่รื�องหมายการค้่าเพั่�อแสดงว่ิาสนิค้่าหรอืบริการทัี�ใชุเ้ค่รื�องหมายการค้่า
นั�น	ซึ่ึ�งมีการออกแบบโลโก้ประกอบด้วิย	ชุ่�อ	ข้้อค่วิาม	วิลี	สัญลักษัณ์	ภาพั	งานออกแบบ	หรือหลายส่วินร่วิมกัน	โดยมีค่วิาม
หมายทัางด้านทัรัพัย์สินทัางปัญญาเป็นเค่รื�องหมายแสดงถึึงชุ่�อสินค่้าหรือบริการเฉพัาะอย่างข้องบริษััทั

	 	 b)	 เงื�อนไข้และอายุข้องสิทัธิ

เค่รื�องหมายการค้่าทัี�จดทัะเบียนแล้วิจะมีอายุค่วิามคุ้่มค่รอง	10	ปี	นับแต่วิันย่�นจดทัะเบียน	ซึ่ึ�งบริษััทัมีสิทัธิตามกฎิหมายใน
เค่รื�องหมายการค่้าแต่เพัียงผูู้้เดียวิ	บุค่ค่ลอ่�นไม่สามารถึใชุ้เค่รื�องหมายการค่้าข้องบริษััทัได้

	 	 c)	 ผู้ลต่อการดำาเนินธุรกิจ

เค่รื�องหมายการค่า้เปน็เค่รื�องมอ่ทีั�สำาคั่ญทัี�ชุว่ิยใหบ้รษิัทัันำาเสนอผู้ลติภณัฑิแ์ละบรกิารเพั่�อใหผูู้้บ้รโิภค่เกดิการจดจำาและสามารถึ
แยกแยะค่วิามแตกต่างกับสินค่้าในตลาด	
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1.3 โครีงสัรี�างการีถืือหุ้้�นของบรีิษัท่

 1.3.1. โคริงสำริ้�งก�ริถืือห๊้นของกล๊่มบริิษััท

	 	 1)	 นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานข้องบริษััทัในกลุ่ม	สัดส่วินการถึ่อหุ้น	และสัดส่วินข้องสิทัธิออกเสียง

การลงทัุนในบริษััทัย่อย	ประกอบด้วิย

1. บริิษััท อ๊ติสำ�หกริริมแว่่นติ�ไทย จำำ�กัด

ประเภทัธุรกิจ: ผู้ลิตเลนส์สายตา	เลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั	และแม่แบบแก้วิ

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นร้อยละ	99.99

2. บริิษััท ทีโอจำี ยูเอสำเอ ไอเอ็นซีี

ประเภทัธุรกิจ: จัดจำาหน่ายสินค่้าจัดส่งผู้ลิตภัณฑิ์

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นร้อยละ	100.00

3. บริิษััท ทีโอจำี ย๊โริป เอสำพีซีีโอโอ

ประเภทัธุรกิจ: จัดจำาหน่ายสินค่้าจัดส่งผู้ลิตภัณฑิ์

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นร้อยละ	100.00

การลงทัุนบริษััทัร่วิม	ประกอบด้วิย

1. บริิษััท เอ็มว่ิชั�น ออพติิคอล พีทีอี ลิมิเติ็ด (จำัดติั�งข้�นในปริะเทศึสำิงคโปริ์)

ประเภทัธุรกิจ: ค่้าส่งเลนส์สายตา	ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้น	ร้อยละ	33.00

2. บริิษััท เว่ียดน�ม ว่ิสำิบิลิติี� ท�ริ์เก็ติ จำำ�กัด (VINA VISTA จำัดติั�งข้�นในปริะเทศึเว่ียดน�ม)

ประเภทัธุรกิจ: ค่้าส่งเลนส์สายตา	ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นร้อยละ	32.76
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	 	 2)	 แผู้นภาพัโค่รงสร้างการถึ่อหุ้นข้องกลุ่มบริษััทั

	 	 3)	 ชุ่�อ	สถึานทัี�ตั�งสำานักงานใหญ่	ประเภทัธุรกิจ	โทัรศัพัทั์	จำานวิน	ชุนิดข้องหุ้น

ชุ่�อบริษััทั บริิษััท ไทยออพติิคอล กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน)

ชุ่�อบริษััทั	(ภาษัาอังกฤษั) Thai Optical Group Public Company Limited

ชุ่�อย่อหลักทัรัพัย์ TOG

ประเภทัธุรกิจ ผูู้้ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สายตาพัลาสติก	เลนส์สายตากระจก	แม่แบบแก้วิ	และ
บริการเค่ล่อบเลนส์สายตาเพั่�อคุ่ณสมบัติต่างๆ

เลข้ทัะเบียนบริษััทั 0107547000044

ทัุนจดทัะเบียน 475,000,000	บาทั

ทัุนจดทัะเบียนชุำาระแล้วิ 474,318,000	บาทั	ณ	วิันทัี�	30	ธันวิาค่ม	2564

จำานวินหุ้นจดทัะเบียน	(หุ้นสามัญ) 475,000,000	หุ้น

จำานวินหุ้นจดทัะเบียนทัี�ออกและ	
จำาหน่ายแล้วิ	(สามัญ)

474,318,000	หุ้น	ณ	วิันทัี�	30	ธันวิาค่ม	2564

มูลค่่าหุ้นทัี�ตราไวิ้ หุ้นละ	1.00	บาทั
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ทัี�ตั�งสำานักงานใหญ่ บริิษััท ไทยออพติิคอล กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน)
15/5	หมู่	6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง
จังหวิัด	นนทับุรี	11110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์:	+66	(0)	2	194	1145	ถึึง	50
โทัรสาร:		+66	(0)	2	925	5710
อีเมล:	info@thaiopticalgroup.com
เวิ็บไซึ่ต์	:	www.thaiopticalgroup.com

สำานักงานสาข้า	(1) บริิษััท อ๊ติสำ�หกริริมแว่่นติ�ไทย จำำ�กัด หริือ TOC
61/9	หมู่ทัี�	5	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง
จังหวิัดนนทับุรี	11110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์:	+66	(0)	2	194	1126	ถึึง	1130
โทัรสาร:		+66	(0)	2	925	5290
เลข้ทัะเบียนบริษััทั:	0105505002039
ทัุนจดทัะเบียน:	130,000,000	บาทั
สัดส่วินการลงทัุน	:	99.99%

สำานักงานสาข้า	(2) บริิษััท ทีโอจำี ยูเอสำเอ ไอเอ็นซีี
TOG USA, Inc.
1958	Production	Court	Louisville,
KY	40299,	United	States
โทัรศัพัทั์	:	+1	502	213	0770
โทัรสาร	:	+1	630	524	9095
อีเมล	:	info@togusainc.com
เวิ็บไซึ่ต์	:	https://togusainc.com/index.html
เลข้ทัะเบียนบริษััทั	:	FEIN	82-126	8015
ทัุนจดทัะเบียนชุำาระแล้วิ	:	USD	50,000
สัดส่วินการลงทัุน	:	100.00	%

สำานักงานสาข้า	(3) บริิษััท ทีโอจำี ย๊โริป เอสำพีซีีโอโอ
TOG Europe Sp. z o.o.
Al.	Wojska	Polskiego	8,
70-471,	Szczecin,	Poland
อีเมล	:	info_EU@thaiopticalgroup.com	
เลข้ทัะเบียน	KRS:	0000868527
เลข้ทัะเบียน	REGON:	387468861
เลข้ทัะเบียน	NIP:	8522668014
ทัุนจดทัะเบียนชุำาระแล้วิ	:	PLN	50,000
สัดส่วินการลงทัุน	:	100.00	%

mailto:info@thaiopticalgroup.com
http://www.thaiopticalgroup.com
mailto:info@togusainc.com
https://togusainc.com/index.html
mailto:info_EU@thaiopticalgroup.com


แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 71

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

บริษััทัร่วิม	(1) บริิษััท เอ็มว่ิชั�น ออพติิคอล พีทีอี ลิมิเติ็ด
(MVision (สำิงคโปริ์))
60	Robinson	Road,	#12-01	Bea	Building,
Singapore	068892
โทัรศัพัทั์	:	+65	6222	1079
โทัรสาร	:	+65	6827	5198
เลข้ทัะเบียนบริษััทั	201004338	W
ทัุนจดทัะเบียนชุำาระแล้วิ	:	SGD	2,700,000
สัดส่วินการลงทัุน	:	SGD	891,000	(33.00%)

บริษััทัร่วิม	(2) บริิษััท เว่ียดน�ม ว่ิสำิบิลิติี� ท�ริ์เก็ติ จำำ�กัด (Vina Vista)
Floor	9,	Room	9.7A,	ETown	Building,
364	Cong	Hoa	Street,	Ward	13,
Tan	Binh	District,	HCMC,	Viet	Nam
โทัรศัพัทั์	:	+84	902	398	828
โทัรสาร	:	+848	38134950
เลข้ทัะเบียนบริษััทั	:	411022000664
ทัุนจดทัะเบียนชุำาระแล้วิ	:	1,450,000	USD
สัดส่วินการลงทัุน	:	475,000	USD	(32.76%)

 1.3.2. คว่�มสำัมพันธั์กับกล๊่มธั๊ริกิจำของผูู้้ถืือห๊้นใหญ่

	 	 1)	 โค่รงสร้างหรือสถึานภาพัข้องกลุ่มบริษััทั

ข้อมูล ณ วันที่่� 30 ธุันวาคม 2564 จำานวนผู้ถูือห็ุ้น จำานวนห็ุ้น
% ของทีุ่นชำาระแล้ว  
(ห็ุ้นส่ามัญเที่่านั�น)

1.	ผูู้้ถึ่อหุ้นเชุิงกลยุทัธ์ทัางธุรกิจ

1.1	กรรมการ	ผูู้้บริหารระดับสูง	ผูู้้จัดการทัี�มีอำานาจตัดสินใจ 5 64,436,800 13.59%

1.2	ผูู้้ถึ่อหุ้นทัี�ถึ่อหุ้นตั�งแต่	5%	ข้้�นไป 2 152,011,100 32.05%

1.3	ผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มอ่�น	ๆ - - -

2.	หุ้นซึ่่�อค่่น - - -

3.	ผูู้้ถึ่อหุ้นรายย่อย 2,778 257,870,100 54.37%

รวม 2,783 474,318,000 100%

	 	 1)	 อธิบายเหตุผู้ลและโอกาสหรือค่วิามจำาเป็นทัี�ต้องมีการพัึ�งพั่งหรือสนับสนุนระหวิ่างกัน	รวิมทัั�งค่วิามสำาค่ัญ	
	 	 	 เชุิงกลยุทัธ์	(positioning)	ข้องกลุ่มบริษััทัต่อผูู้้ถึ่อหุ้นใหญ่

	 กรรมการ	ผูู้้บริหาร	ผูู้้จัดการทัี�มีอำานาจตัดสินใจ	ผูู้้ถึ่อหุ้นใหญ่เชุิงกลยุทัธ์ข้องบริษััทัเป็นผูู้้ก่อตั�งและดำาเนินกิจการเรื�อย
มา	จ้งเป็นผูู้้ทัี�มีค่วิามรู้ค่วิามสามารถึ	มีค่วิามเข้้าใจและมีเค่รือข้่ายในการดำาเนินธุรกิจอย่างลึกซึ่ึ�งและกวิ้างข้วิาง		และผูู้้ถ่ึอหุ้น
เชุิงกลยุทัธ์ธุรกิจยังเป็นลูกค่้าหลักข้องบริษััทั	ทัี�มีชุ่�อเสียงและมีประสบการณ์ดำาเนินธุรกิจค่้าปลีกในหลายประเทัศทัั�วิโลก	ด้วิย
เหตุนี�บริษััทัจ้งต้องมีการพัึ�งพั่งหรือสนับสนุนระหวิ่างกัน	รวิมทัั�งค่วิามสำาค่ัญเชุิงกลยุทัธ์ข้องกลุ่มบริษััทัต่อผูู้้ถึ่อหุ้นใหญ่
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 1.3.4  ผูู้้ถืือห๊้น

	 	 1)	 รายชุ่�อผูู้้ถึ่อหุ้นใหญ่

	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	(“บริษััทัฯ”)	เป็นบริษััทัจดทัะเบียนในตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	
ซึ่ึ�งมีทัุนจดทัะเบียนทัี�ชุำาระแล้วิ	ณ	วิันทัี�	30	ธันวิาค่ม	2564	ทัั�งสิ�น	474,318,000	บาทั	ประกอบด้วิยหุ้นสามัญจำานวินทัั�ง
สิ�น	474,318,000	หุ้น	โดยมีมูลค่่าทัี�ตราไวิ้หุ้นละ	1.0	บาทั

	 	 A.	 กลุ่มผูู้้ถึ่อหุ้นทัี�ถึ่อหุ้นสูงสุด	10	รายแรก

ลำาดำับ ผู้ถูือห็ุ้น

ณ วันที่่� 30 ธุันวาคม 2564 ณ วันที่่� 30 ธุันวาคม 2563
เพิ่มขึ�น
(ลดำลง)จำานวนห็ุ้น

% ของทีุ่น
ชำาระแล้ว 

จำานวนห็ุ้น
% ของทีุ่น
ชำาระแล้ว 

1 กลุ่มตระกูลประจักษั์ธรรม
The	Pracharktam	Family

256,208,600 54.02% 255,423,400 53.85% 785,200

2 สเปค่เซึ่ฟื้เวิอร์ส	เอเชุีย	แปซึ่ิฟื้ิค่		
โฮลดิ�ง	จำากัด
SPECSAVERS	ASIA	PACIFIC		
HOLDINGS	LIMITED

118,767,600 25.04% 118,767,600 25.04%

3 บริษััทั	ไทัยเอ็นวิีดีอาร์	จำากัด
Thai	NVDR	Company	Limited

8,581,000 1.81% 779,500 0.16% 7,801,500

4 กลุ่มการลงทัุนโดย	อเบอร์ดีน	
สแตนดาร์ด	(ประเทัศไทัย)
Aberdeen	Standards	Open	Funds

7,733,600 1.63% 26,279,300 5.54% -18,545,700

5 นายนริศ	จิระวิงศ์ประภา
Mr.	Naris	Jirawongpapha

5,000,000 1.05% 0 0.00% 5,000,000

6 นายเกรียงศักดิ�		อิสระยั�งย่น	
Mr.	Kriangsak	Isarayangyuen

4,248,300 0.90% 5,100,400 1.08% -852,100

7 บริษััทั	เอ็น	เอส	ทัี	เวินเจอร์ส	จำากัด
NST	VENTURES	COMPANY	
LIMITED

4,110,000 0.87% 5,000,000 1.05% -890,000

8 นายวิันฉัตร	ชุ่�นชุม	
Mr.	Wonchud	Chuuchom

1,800,000 0.38% 1,800,000 0.38%

9 นายนิพันธ์	สังวิาลย์มานนทั์
Mr.	Nipol	Sangwanmanon

1,800,000 0.38% 0 0.00% 1,800,000

10 นายมงค่ล	จิรพััฒนกุล	
Mr.	Mongkol	Jirapatthanakul

1,550,000 0.33% 1,550,000 0.33%

ผูู้้ถึ่อหุ้นรายอ่�นๆ
Other	shareholders

64,518,900 13.60% 59,617,800 12.57% -4,901,100

ริว่มทั�งสำิ้น 474,318,000 100.00% 474,318,000 100.00%
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	 	 B.	 ถ่ึอหุน้รายใหญที่ั�โดยพัฤตกิารณม์อิีทัธพิัลตอ่การกำาหนดนโยบายการจดัการหรอืการดำาเนนิงานข้องบรษัิัทั	
	 	 	 อย่างมีนัยสำาค่ัญ

ตารางแจกแจงรายชุ่�อผูู้้ถึ่อหุ้นเชุิงกลยุทัธ์ธุรกิจตามโค่รงสร้างหรือสถึานภาพัข้องกลุ่มบริษััทั

ข้อมูล ณ วันที่่� 30 ธุันวาคม 2564 จำานวนห็ุ้น
% ของทีุ่นชำาระแล้ว  
(ห็ุ้นส่ามัญเที่่านั�น)

1.	กรรมการ	ผูู้้บริหารระดับสูง	ผูู้้จัดการทัี�มีอำานาจตัดสินใจ

1.1	ดร.	สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม 12,000,000 2.53%

1.2	นาย	สาโรจน์	ประจักษั์ธรรม 3,250,000 0.69%

1.3	นาง	พัรพัรรณ	โต�ะตระกูล 6,930,000 1.46%

1.4	นาย	ธรณ์	ประจักษั์ธรรม 33,426,800 7.05%

1.5	นาง	อมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม 8,830,000 1.86%

รวม 64,436,800 13.59%

2.	ผูู้้ถึ่อหุ้นทัี�ถึ่อหุ้นตั�งแต่	5%	ข้้�นไป	รวิมถึึงบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้อง

1.	SPECSAVERS	ASIA	PACIFIC	HOLDINGS	LIMITED 118,767,600 25.04%

2.	นายภาค่ี	ประจักษั์ธรรม 33,243,500 7.01%

รวม 152,011,100 32.05%

รวมทั้้�งสิ้้�น 250,251,800 52.76

ณ	วิันทัี�	30	ธันวิาค่ม	2564	บริษััทัฯ	มีผูู้้ถึ่อหุ้นทัั�งสิ�น	2,783	ราย	ทัุนจดทัะเบียนชุำาระแล้วิ	474,318,000	หุ้น

ทัั�งนี�กลุ่มตระกูลประจักษั์ธรรม	ทัี�เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นกลุ่มใหญ่ข้องบริษััทัฯ	มีรายละเอียดดังนี�

คำานำาห็น้า
ชื�อ

ชื�อ นามส่กุล
ความส่ัมพันธุ์ระห็ว่าง 

ดำร.ส่ว่าง ประจักษ์์ธุรรม
จำานวนห็ุ้น

ณ 30 ธุ.ค. 2564
ส่ัดำส่่วนการ
ถูือห็ุ้น (%)

นาย ประทัีป ประจักษั์ธรรม พัี� 16,000,000 3.37%

นาง รัตนา ประจักษั์ธรรม พัี�สะใภ้	(ภรรยานายประทัีป) 6,554,200 1.38%

นาง พัรพัรรณ โต�ะตระกูล หลาน	(บุตรีนายประทัีป) 6,930,000 1.46%

นาย ชุาค่ร โต�ะตระกูล เหลน	(บุตรนางพัรพัรรณ) 2,600,000 0.55%

น.ส. พัรเพั็ญ ประจักษั์ธรรม หลาน	(บุตรีนายประทัีป) 2,920,000 0.62%

น.ส. พัรทัิพัย์ ประจักษั์ธรรม หลาน	(บุตรีนายประทัีป) 8,730,000 1.84%

นาง ชุาลินี เหล่าสุวิรรณ หลาน	(บุตรีนายประทัีป) 5,010,000 1.06%

นาย สาริน เหล่าสุวิรรณ เหลน	(บุตรนางชุาลินี) 2,070,000 0.44%

นาย อิสรา เหล่าสุวิรรณ เหลน	(บุตรนางชุาลินี) 2,070,000 0.44%

นาง นงลักษัณ์ สมบุญธรรม หลาน	(บุตรีนายประทัีป) 8,830,000 1.86%



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)74

คำานำาห็น้า
ชื�อ

ชื�อ นามส่กุล
ความส่ัมพันธุ์ระห็ว่าง 

ดำร.ส่ว่าง ประจักษ์์ธุรรม
จำานวนห็ุ้น

ณ 30 ธุ.ค. 2564
ส่ัดำส่่วนการ
ถูือห็ุ้น (%)

น.ส. ลักษัมี ประจักษั์ธรรม เหลน 6,190,000 1.31%

นาย สิปปนนทั์ ประจักษั์ธรรม เหลน 6,183,200 1.30%

นาย วิิฑิูรย์ ประจักษั์ธรรม หลาน	(บุตรนายประทัีป) 11,830,000 2.49%

นาง อมลรัตน์ ประจักษั์ธรรม หลาน	(บุตรีนายประทัีป) 8,830,000 1.86%

นาย ภาค่ี ประจักษั์ธรรม หลาน 33,243,500 7.01%

นาย อานันทั์ ประจักษั์ธรรม เหลน	(บุตรนายภาค่ี) 3,641,000 0.77%

นาย ภูวิิศ ประจักษั์ธรรม เหลน	(บุตรนายภาค่ี) 3,641,000 0.77%

นาย กัญจน์ ประจักษั์ธรรม เหลน	(บุตรนายภาค่ี) 3,641,000 0.77%

นาย ธรณ์ ประจักษั์ธรรม หลาน 33,426,800 7.05%

นาย สัมฤทัธิ� ประจักษั์ธรรม พัี� 14,840,000 3.13%

นาย บัญชุา ยงฤทัธิกุล หลาน	(บุตร	น.ส.วิัลย์นภา) 1,260,469 0.27%

น.ส. กรวิรา ยงฤทัธิกุล หลาน	(บุตรี	น.ส.วิัลย์นภา) 1,718,515 0.36%

น.ส. ฤดีพัร ยงฤทัธิกุล หลาน	(บุตรี	น.ส.วิัลย์นภา) 1,718,516 0.36%

น.ส. รุ่งนภา ประจักษั์ธรรม พัี� 9,382,000 1.98%

นาย สวิ่าง ประจักษั์ธรรม - 12,000,000 2.53%

น.ส. ปริณดา ประจักษั์ธรรม บุตรี 10,507,700 2.22%

นาย สาโรจน์ ประจักษั์ธรรม น้อง 3,250,000 0.69%

นาย ยศนันทั์ ประจักษั์ธรรม หลาน	(บุตรนายสาโรจน์) 21,445,000 4.52%

พั.ทั.หญิง เกษันภา เตกาญจนวินิชุ น้อง 3,058,200 0.64%

นาย สรัฐ เตกาญจนวินิชุ หลาน		
(บุตร	พั.ทั.หญิง	เกษันภา)

4,687,500 0.99%

256,208,600 54.02

ข้อจำำ�กัดก�ริถืือห๊้นของช�ว่ติ่�งช�ติิ

	 บริษััทัฯ	ไม่มีข้้อจำากัดการโอนหุ้นข้องบริษััทัฯ	เวิ้นแต่การโอนหุ้นนั�นเป็นเหตุให้มีค่นต่างด้าวิถ่ึอหุ้นเกินกวิ่าร้อยละ	49.0	
ข้องจำานวินหุ้นทัี�จำาหน่ายได้แล้วิทัั�งหมด

	 ณ	วัินทัี�	30	ธันวิาค่ม	2564	หุ้นข้องบริษััทัฯ	ทัี�ถึ่อค่รองโดยชุาวิต่างชุาติ	จำานวิน	121,944,500	หุ้น	คิ่ดเป็นสัดส่วิน	
ร้อยละ		25.71
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1.4 นโยบายการีจ่ายเงินปันผู้ล

 1.4.1  นโยบ�ยก�ริจำ่�ยเงินปันผู้ล

	 การจา่ยเงนิปนัผู้ล	ณ	ชุว่ิงเวิลาใด	และจำานวินเงนิปนัผู้ลเทัา่ไร	(ถึา้ม)ี	ข้้�นอยู่กบัผู้ลการดำาเนนิงาน	สถึานะทัางการเงนิ	
ค่วิามต้องการใชุ้เงินสด	และเงินสดทัี�มีอยู่	และปัจจัยอ่�นๆ	ทัี�เกี�ยวิข้้องตามค่วิามเห็นชุอบข้องค่ณะกรรมการ	บริษััทัฯ
ประกอบธุรกิจและถึ่อหุ้นในบริษััทัย่อย	ดังนั�น	ค่วิามสามารถึในการจ่ายเงินปันผู้ลให้กับผูู้้ถึ่อหุ้นจะข้้�นอยู่กับผู้ลกำาไรและ
กระแสเงินสดข้องบริษัทััฯและ	บรษัิัทัยอ่ย	ทัั�งนี�	ทัี�ประชุมุค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่รั�งทัี�	49	(1/2555)	เม่�อวินัทัี�	22	กุมภาพันัธ์	
2555	มีมตินโยบายการจ่ายเงินปันผู้ลใหม่	ตั�งแต่ปี	2555	ดังนี�	

	 “จ่ายปนัผู้ลไมน่อ้ยกวิา่ร้อยละ	40	ข้องกำาไรสทุัธิ	ข้องงบการเงินรวิมหลังหกัเงนิสำารองตา่ง	ๆ	ทักุประเภทัทัี�กฎิหมาย
และบริษััทัฯได้กำาหนดไวิ้”

	 การประกาศจา่ยเงนิปันผู้ลจะเปน็ไปตามข้อ้กำาหนดประมวิลกฎิหมายแพัง่และพัาณชิุย	์ซึ่ึ�งข้้�นอยูก่บัดลุยพัน่จิข้องทัี�
ประชุมุผูู้ถ้ึอ่หุ้น	ซึ่ึ�งจะพัจ่ารณาตามทัี�ค่ณะกรรมการบรษิัทััเสนอ	และการประกาศและจา่ยเงนิปนัผู้ลระหวิา่งกาลจะข้้�นอยู่
กบัดลุยพัน่จิข้องค่ณะกรรมการบรษัิัทั	นอกจากนี�	กฎิหมายไทัยยงัหา้มจา่ยเงนิปนัผู้ลจากเงนิประเภทัอ่�นนอกจากกำาไร	
(กำาไรสุทัธิรวิมกำาไรสะสมและหักข้าดทัุนสะสมใดๆ)	ทัั�งนี�บริษััทัฯ	จะต้องจัดสรรเงินไวิ้เป็นทัุนสำารองจนกวิ่าจะมีจำานวินถึึง
หนึ�งในสิบข้องทัุนข้องบริษััทัฯหรือมากกวิ่านั�นตามข้้อบังค่ับข้องบริษััทัฯ

  1.4.2  ปริะว่ัติิก�ริจำ่�ยเงินปันผู้ล

ปี กำาไรต้่อห็ุ้น (บาที่) เงินปันผลต้่อห็ุ้น(บาที่)
อัต้ราการจ่าย่เงินปันผล

ต้่อกำาไรสุ่ที่ธุิ (%)

2564 0.65 0.56 86

2563 0.15 0.12 83

2562 0.28 0.25 90

2561 0.31 0.28 91

2560 0.39 0.35 90

2559 0.53 0.42 80

2558 0.48 0.38 78

2557 0.43 0.35 82

2556 0.33 0.26 86

2555 0.32 0.25 77

2554 -0.14 0.05 (36)

2553 0.3 0.25 83

2552 0.28 0.25 89

2551 0.34 0.25 82

2550 0.34 0.2 59

2549 0.24 0.16 71

  1.4.3  นโยบ�ยก�ริจำ่�ยเงินปันผู้ลของบริิษััทย่อย

สำาหรับการจ่ายเงินปันผู้ลบริษััทัย่อยจะจ่ายเข้้าบริษััทัฯไม่น้อยกวิ่าร้อยละ	90	ข้องกำาไรสุทัธิข้องบริษััทัย่อย
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2. การบัริหารจัดการค่วิามเสี�ยง

2.1 นโยบายการีบรีิหุ้ารีความเสั่�ยง (RISK MANAGEMENT POLICY)

	 นโยบายการบริหารค่วิามเสี�ยงไดร้บัการอนมุตัจิากค่ณะกรรมการบริษััทั	TOG	เพั่�อเปน็แนวิทัางให้ผูู้บ้รหิารและพันกังาน
นำาไปปฏิิบัติและจัดการอย่างเหมาะสม:

1.	 ประเมินค่วิามเสี�ยงอยา่งสมำ�าเสมอ	ซึ่ึ�งอาจสง่ผู้ลกระทับตอ่วัิตถุึประสงค่ท์ัางธรุกจิข้อง	TOG	และบรษัิัทัยอ่ย	การดำาเนนิ
ธุรกิจ	และนโยบายทัี�เกี�ยวิข้้อง	ตลอดจนค่วิามน่าเชุ่�อถึ่อข้ององค่์กรและชุ่�อเสียงข้องบริษััทั

2.	 แสดงให้เหน็ถึึงข้ั�นตอนการจดัการค่วิามเสี�ยง	ทัี�มปีระสทิัธิผู้ลในข้อบเข้ตทัี�ยอมรับได	้และทัำาใหม้ั�นใจว่ิาพันักงานทุักค่น
มีส่วินร่วิมในกระบวินการบริหารค่วิามเสี�ยงทัี�เกี�ยวิข้้อง

3.	 สง่เสรมิใหพ้ันกังานทักุค่น	ทัั�วิทัั�งองค่ก์ร	เรยีนรูท้ัี�จะตระหนกัถึึงค่วิามเสี�ยงและโอกาส	โดยกำาหนดและใชุม้าตรการตาม
ค่วิามเหมาะสม

4.	 ตรวิจสอบ	ติดตาม	และประเมินค่วิามเสี�ยงทัี�อาจเกิดข้้�นใหม่อย่างต่อเน่�อง	ตามสภาพัแวิดล้อมทัี�เปลี�ยนแปลง	ทัั�งจาก
ปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก

5.	 ส่งเสริมการประเมินค่วิามเสี�ยง	เป็นส่วินหนึ�งข้องกิจกรรมการทัำางานในแต่ละวิัน	เพั่�อสร้างคุ่ณค่่าใหม่ให้กับองค่์กร

	 TOG	และบริษััทัย่อย	กำาหนดให้แต่ละหน่วิยงาน	เพ่ั�อประเมินค่วิามเสี�ยงและ/หรือผู้ลกระทับทัี�อาจเกิดข้้�นอย่างเป็นระบบ	
และพั่จารณามาตรการตอบโตห้รอืแผู้นป้องกันทัี�เหมาะสม	‘ทัีมบริหารค่วิามเสี�ยง’	ร่วิมกันในทัุกหน้าทัี�งาน	ดำาเนินการประเมิน	
วิิเค่ราะหค์่วิามเสี�ยง	ตัดสินใจทัี�จำาเปน็	และกำาหนดมาตรการค่วิบคุ่มและ/หรือการดำาเนนิการปอ้งกนั	เพั่�อปกปอ้งประเดน็สำาค่ญั
ทัี�มีค่วิามสำาค่ัญสูงสุด	และติดตามค่วิามค่่บหน้าอย่างสมำ�าเสมอ

	 ข้อบเข้ตข้องการประเมินค่วิามเสี�ยงรวิมถึึงเหตุการณ์ต่างๆ	ข้องค่วิามไม่แน่นอน	สภาพัแวิดล้อมทัี�ทั้าทัาย	และบริบทัทัี�
เปลี�ยนแปลงไป	ซึ่ึ�งอาจส่งผู้ลต่อค่วิามสำาเร็จข้องวัิตถุึประสงค์่ทัางธุรกิจและ/หรือการดำาเนินงาน	ปัญหาค่วิามเสี�ยงเกี�ยวิข้้อง
กับการเป็นหุ้นส่วินหลายฝ่่ายและได้รับผู้ลกระทับจากทัั�งปัจจัยภายใน	(การผู้ลิต	พันักงาน	ฯลฯ)	และปัจจัยภายนอก	(การ
พััฒนาตลาด	อัตราแลกเปลี�ยน	ฯลฯ)	ปัจจัยเสี�ยงทัี�ได้รับการตรวิจสอบยังรวิมถึึง	สถึานการณ์ทัางเศรษัฐกิจ	พั่�นทัี�ตลาดทัาง
ภูมิศาสตร์	การจัดซึ่่�อจัดจ้าง	และค่วิามเสี�ยงทัี�เกิดข้้�นใหม่	เพั่�อจัดการผู้ลกระทับทัี�ไม่พัึงประสงค่์ใดๆ	อย่างเหนียวิแน่น	และ/หรือ
เปลี�ยนปัญหาทัี�เกิดข้้�นให้เป็นโอกาส

	 ได้มีการกำาหนดบทับาทัและค่วิามรับผู้ิดชุอบข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ผูู้้บริหารระดับสูง	ผูู้้
ตรวิจสอบภายใน	ตัวิแทันฝ่่ายบริหารคุ่ณภาพั	และพันักงานทัี�เกี�ยวิข้้อง	ซึ่ึ�งอยู่ภายใต้กลยุทัธ์การบริหารค่วิามเสี�ยงอย่างเป็น
ระบบ	มีการบูรณาการการทับทัวินค่วิามเสี�ยงซึ่ึ�งมีอยู่ในแต่ละกิจกรรมเป็นส่วินหนึ�งข้องระบบการค่วิบคุ่มภายในโดยรวิม	การ
บริหารค่วิามเสี�ยงได้รับการทับทัวินและรายงานเป็นระยะๆ	ต่อค่ณะกรรมการตรวิจสอบและค่ณะกรรมการบริษััทั	เพั่�อให้มั�นใจ
วิา่การค่วิบค่มุภายในมคี่วิามเพัยีงพัอ	การรบัรูป้ญัหาค่วิามเสี�ยงทัี�อาจเกดิข้้�นได้ทันัเวิลา	การระบคุ่วิามเปน็เจ้าข้องค่วิามเสี�ยง	
การตดัสนิใจตามค่วิามเสี�ยงทัี�เหมาะสม	และการอนมุตัอิยา่งรวิดเรว็ิข้องสิ�งจำาเปน็	การเปลี�ยนแปลงหรอืแผู้นค่วิามตอ่เน่�องทัาง
ธุรกิจ
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2.2 ปัจจัยความเสั่�ยงต่่อการีดำำาเนินธ้รีกิจของบรีิษัท่

 2.2.1  คว่�มเสำี�ยงติ่อก�ริดำ�เนินธ๊ัริกิจำของบริิษััทหรืิอกล๊่มบริิษััททั�งในปัจำจำุบันและที�อ�จำเกิดข้�นใหม่ 
   (emerging risk) ในอีก 3-5 ปีข้�งหน้�

  1) คว่�มเสำี�ยงในปัจำจำุบัน

A)	 ค่วิามเสี�ยงด้านผู้ลิตภัณฑิ์และการผู้ลิต

1)	 ค่วิามเสี�ยงจากสินค่้าทัดแทัน	การแก้ปัญหาสายตาด้วิยเทัค่โนโลยีการแพัทัย์ทัดแทันการใชุ้เลนส์แวิ่นตา

	 ผู้ลิตภัณฑิ์เลนส์แวิ่นตาข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ตามหลักสากลถ่ึอเป็นสินค่้าทัางการแพัทัย์	ทัี�ใชุ้แก้ไข้
อาการผู้ดิปกตทิัางสายตาดา้นการมองเหน็ทัั�งสายตาสั�น	สายตายาวิ	และสายตาเอยีง	ซึ่ึ�งจากเทัค่โนโลยใีนปัจจบุนั
ทัี�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวิดเร็วิตลอดเวิลา	ก็ได้มีการใชุ้ผู้ลิตภัณฑิ์อ่�นเข้้ามาทัดแทันการใชุ้เลนส์แว่ินตา	เชุ่น	
ค่อนแทัค่เลนส์		(Contact	Lenses)	รวิมถึึงเทัค่โนโลยีทัางการแพัทัย์ด้านการผู้่าตัดรักษัาสายตาด้วิยแสงเลเซึ่อร์	
(Lasik)	ซึ่ึ�งสินค่้าทัดแทันพัวิกค่อนแทัค่เลนส์	จะมีอายุการใชุ้งานสั�น	ต้องการการดูแลรักษัามาก	และยังมีค่่าใชุ้จ่าย
ตอ่เน่�องจากค่า่นำ�ายาทัำาค่วิามสะอาด	รวิมทัั�งค่วิามไมส่ะดวิกสบายในการสวิมใส่โดยเฉพัาะกบัผูู้ใ้ชุบ้างค่นทัี�มนีำ�าตา
น้อย	เน่�องจากเป็นการวิางเลนส์ลงบนผู้ิวิกระจกตาโดยตรง	และมีค่วิามเสี�ยงสูงต่อการเป็นโรค่ตาอ่�นๆ	หากดูแล
รักษัาค่วิามสะอาดไม่ดีพัอ	สำาหรับการผู้่าตัดรักษัาสายตาด้วิยแสงเลเซึ่อร์นั�น	ปัจจุบันสามารถึรักษัาได้เฉพัาะผูู้้
มีสายตายาวิหรือสายตาสั�นอย่างหนึ�งอย่างใดเท่ัานั�น	และไม่สามารถึรักษัาอาการสายตายาวิจากการเส่�อมข้อง
กลา้มเน่�อตาเม่�ออายุมากข้้�นได	้อีกทัั�งมขี้อ้จำากดัด้านค่่าใชุจ้า่ยทัี�สงู	และไมร่บัรองผู้ลวิา่สายตาจะไมก่ลบัไปผู้ดิปกติ
อีกค่รั�ง		ดังนั�นผู้ลิตภัณฑ์ิทัดแทันทัั�ง	2	ประเภทัจ้งยังมีข้้อจำากัดค่่อนข้้างมากและไม่สามารถึทัดแทันการใชุ้แวิ่นตา
ตามปกติได้

2)	 ค่วิามเสี�ยงต่อค่วิามได้เปรียบในการแข้่งข้ันจากผูู้้ผู้ลิตต่างประเทัศ

	 ตลาดหลกัสำาหรบัผูู้ผู้้ลติเลนสส่์วินใหญใ่นประเทัศไทัยค่่อตลาดตา่งประเทัศ	ผูู้ผู้้ลติเลนสใ์นไทัยไมเ่พัยีงตอ้ง
แข้ง่ข้นักนัเองเทัา่นั�น	แตย่งัตอ้งแข้ง่ข้นักบัผูู้ผู้้ลติตา่งประเทัศโดยเฉพัาะจากประเทัศจนีและเกาหลดีว้ิย	ผูู้ท้ัี�มปีริมาณ
การผู้ลิตสูงจะได้เปรียบในการแข้่งข้ันจากการประหยัดต่อข้นาด

	 วิตัถุึดิบทัี�สำาค่ญัทัี�สดุสำาหรับการผู้ลิตเลนส์ค่่อโมโนเมอร์	ซึ่ึ�งหาได้จากผูู้้ผู้ลิตเพีัยงไม่กี�รายเท่ัานั�น	โมโนเมอร์
ส่วินใหญ่ทัำาธุรกรรมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเยนญี�ปุ่นกับผูู้้ผู้ลิตเลนส์ทัั�วิโลก	ดังนั�นผูู้้ผู้ลิตเลนส์จ้งสามารถึ
เข้า้ถึึงแหลง่วิตัถึดุบิทัี�มรีะดบัราค่าใกลเ้ค่ยีงกนั	โดยพ่ัจารณาจากปรมิาณการซ่ึ่�อ	บรษัิัทัมนีโยบายทัี�เนน้ยำ�าและหลอ่
เลี�ยงค่วิามสัมพัันธ์ทัางธุรกิจทัี�มีมายาวินานกับผูู้้ผู้ลิตโมโนเมอร์	ผู้่านการประชุุมเป็นประจำา	อภิปราย	และสำารวิจ
โอกาสทัางธรุกจิใหม่ๆ 	รว่ิมกนั	บรษัิัทัไมไ่ดร้บัผู้ลกระทับจากการเสียเปรียบในการแข้ง่ข้นัในการจดัหาวัิตถึดุบิ	ในแง่
ข้องระดบัราค่าหรอืข้อ้กำาหนดและเงื�อนไข้อ่�น	ๆ	เม่�อเปรยีบเทัยีบกบัผูู้ผู้้ลติเลนสร์ายอ่�นทัี�มขี้นาดธรุกจิใกลเ้ค่ยีงกนั

	 ประสิทัธิภาพัการผู้ลิตเลนส์และค่วิามสามารถึในการค่วิบคุ่มต้นทัุนข้้�นอยู่กับเทัค่โนโลยี	แรงงาน	และการ
จัดการ	บริษััทัเล็งเห็นค่วิามจำาเป็นในการเพั่�มผู้ลิตภาพัด้วิยระบบกึ�งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ	ซึ่ึ�งจะ
ชุ่วิยลดค่วิามเสี�ยงด้านแรงงานซึ่ึ�งมีแนวิโน้มวิ่าจะข้าดแค่ลน	เน่�องจากค่่าจ้างในประเทัศไทัยสูงกวิ่าประเทัศคู่่แข้่ง	
นอกจากนี�	บริษััทัให้ค่วิามสำาค่ัญกับวิิศวิกรรมและการปรับปรุงประสิทัธิภาพัการผู้ลิต	ผู้่านการดำาเนินการการ
ผู้ลิตแบบลีนและการเพั่�มประสิทัธิภาพักำาลังการผู้ลิตอย่างต่อเน่�อง	เพั่�อเพั่�มกำาลังการผู้ลิตจากทัรัพัยากรทัี�มีอยู่
และลดต้นทัุนต่อหน่วิยโดยรวิม	มาตรการเหล่านี�ทัำาให้บริษััทัสามารถึแข้่งข้ันได้และสนับสนุนการข้ยายธุรกิจให้กับ
ลูกค่้าในอนาค่ต
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

3)	 ค่วิามเสี�ยงจากการเส�่อมสภาพัข้องสินค่้าค่งเหล่อ

	 ในระยะเวิลา	3	ปีทัี�ผู้่านมา	(ปี	2562	ถึึง	2564)	กลุ่มบริษัััทัมีสินค่่้าค่งเหล่อสุทัธิจำานวิน	878.97	ล้านบาทั	
818.07	ล้านบาทั	และ	1,086.85	ล้านบาทั	ตามลำาดับ	หรือค่ิดเป็นสัดส่วินร้อยละ	34.40	ร้อยละ	29.10	และร้อย
ละ	37.64	ข้อง	สนิทัรพััยร์วิม	ตามลำาดบั	ซึ่ึ�ง่ถ่ึอเปน็สดัสว่ินสนิทัรพััยท์ัี�มนียัสำาคั่ญ	และอาจสง่ผู้ลกระทับตอ่ผู้ลการ
ดำาเนินงานข้องกลุ่มบริษัััทัหากสินค่่้าค่งเหล่อเกิดการด้อยค่่่าอันเน่�องมาจากการเส่�อมสภาพั	หรือล้าสมัย

	 อย่างไรก็ดีสินค่้าค่งเหล่อส่วินใหญ่ข้องกลุ่มบริษัััทัเป็นสินค่้าสำาเร็จรูปและวิัสดุสิ�นเปล่อง	–	แม่พั่มพั์แก้วิ	ค่ิด
เป็น	สัดส่วินประมาณร้อยละ	72.50	ข้องสินค่้าค่งเหล่อสุทัธิ	(เฉลี�ยปี	2562	ถึึงปี	2564)	โดยในส่วินข้องสินค่้า
สำาเร็จรูปคิ่ดเป็นสัดส่วินประมาณร้อยละ	45.84	ข้องสินค่้าค่งเหล่อสุทัธิ	ซึ่ึ�่งทัางกลุ่มบริษัััทัได้มีการบริหารค่วิาม
เสี�ยงโดยทัางกลุม่บรษิััทััไดตั้�งค่่าเผู้่�อสนิค่า้เส่�อมสภาพั	และลา้สมยัเปน็สดัสว่ินรอ้ยละ50	สำาหรบัสนิค่า้ค่งเหลอ่ทัี�มี
อายเกินกวิ่า	2.5	ปี	และตั�งค่่าเผู้่�อสินค่้าเส่�อมสภาพัร้อยละ	100	สำาหรับสินค่่้าค่งเหล่อทัี�มีอายุเกินกวิ่า	3	ปี	และใน
ส่วินข้องวิัสดุสิ�นเปล่อง	–	แม่พั่มพั์แก้วิซึ่ึ�่งค่ิดเป็นสัดส่วินประมาณร้อยละ	26.67	ข้องสินค่้าค่งเหล่อสุทัธิ	เน่�องจาก
เป็นแก้วิซึ่ึ�่งสามารถึเก็บไวิ้ได้นานโดยไม่เส่�อมสภาพั	และเป็นวัิสดุสิ�นเปล่องทัี�เป็นองค์่่ประกอบหลักทัี�ใชุ้ในการผู้ลิต
อยู่เป็นประจำา	โอกาสทัี�สินค่้าค่งเหล่อดังกล่าวิจะ	เส่�อมสภาพั	หรือล้าสมัยจ้งมีน้อยมาก

B)	 ค่วิามเสี�ยงด้านการเงิน

1)	 ค่วิามเสี�ยงจากค่วิามผู้ันผู้วินข้องอัตราแลกเปลี�ยน

	 	 กลุ่มบริษััทัมีค่วิามเสี�ยงทัี�เกิดข้้�นจากอัตราแลกเปลี�ยนทัี�สำาค่ัญ	อันเกี�ยวิเน่�องจากกิจกรรมการซึ่่�อหรือข้าย
สินค่้าเป็นเงินตราต่างประเทัศ	ซึ่ึ�งมีค่วิามผู้ันผู้วินค่่อนข้้างสูงในปัจจุบัน	ดังนั�นเพั่�อเป็นการป้องกันค่วิามเสี�ยงจาก
อัตราแลกเปลี�ยนดังกล่าวิ	กลุ่มบริษััทัจ้งได้พ่ัจารณาเค่รื�องม่อทัางการเงินค่่อการทัำาสัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่าง
ประเทัศลว่ิงหน้ากับธนาค่ารมาใชุใ้นการบริหารค่วิามเสี�ยงนี�โดยสญัญาซึ่่�อข้ายเงนิตราต่างประเทัศลว่ิงหน้าส่วินใหญ่	
มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ�งปี

	 กลุ่มบริษััทัมียอดค่งเหล่อข้องสินทัรัพัย์และหนี�สินทัางการเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทัศ	ดังนี�

หน่วิย	:	บาทั

ส่กุลเงิน ส่ินที่รัพย่์ ห็น่�ส่ิน
ส่่วนต้่างระห็ว่าง

ส่ินที่รัพย่์และห็น่�ส่ิน

อัต้ราแลกเปล่�ย่นถูัว
เฉีล่�ย่ ณ วันที่่�  

31 ธุันวาคม 2564

ส่่วนต้่างระห็ว่าง
ส่ินที่รัพย่์และห็น่�ส่ิน
เที่่ย่บเป็นเงินบาที่

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 13,486,319 3,099,822 10,386,497 33.3731 346,629,603

ดอลลาร์สิงค่โปร์ 4,606 - 4,606 24.6963 113,751

ยูโร 655,418 1,675,198 (1,019,780) 37.8418 (38,590,311)

เยน 80,238,838 21,173,718 59,065,120 0.2902 17,140,698

ริงกิต 13,735 - 13,735 7.9941 109,799

ปอนด์สเตอร์ลิง - 184,632 (184,632) 45.0223 (8,312,557)

หยวินเรนมินบิ - 2,046,180 (2,046,180) 5.2341 (10,709,911)
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2)			ค่วิามเสี�ยงจากการค่ำ�าประกันระหวิ่างกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน

	 ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	บริษัทััฯ	มภีาระค่ำ�าประกันวิงเงนิสนิเชุ่�อข้องบรษัิัทั	อตุสาหกรรมแว่ินตาไทัย	จำากัด	
ซึ่ึ�งเป็นบรษิัทััย่อยแก่ธนาค่ารจำานวิน	35	ล้านบาทั	และ	1.3	ล้านยูโร	หรอ่เทัยีบเท่ัาประมาณ	85.5	ล้านบาทั	(2563:	
130	ล้านบาทั	และ	2.5	ล้านยูโร	หร่อเทัียบเทั่าประมาณ	222.8	ล้านบาทั)

	 ณ	วัินทัี�	31	ธนัวิาค่ม	2564	บริษัทัั	อตุสาหกรรมแว่ินตาไทัย	จำากัด	ซึ่ึ�งเป็นบรษิัทััย่อยมภีาระค่ำ�าประกันวิงเงนิ
สินเชุ่�อข้องบริษััทัฯ	แก่ธนาค่ารจำานวิน	254	ล้านบาทั	(2563:	300	ล้านบาทั)

	 การค่ำ�าประกันนี�มีผู้ลผูู้กพันัต่อบรษิััทัฯ	และบริษััทัยอ่ยนานเทั่าทัี�ภาระหนี�สินยังไม่ได้ชุำาระ	บริษััทัฯ	และบริษััทั
ย่อยมีการค่ิดค่่าธรรมเนียมการค่ำ�าประกันดังกล่าวิในอัตราร้อยละ	1.5	ต่อปี

C)	 ค่วิามเสี�ยงด้านเทัค่โนโลยีและสารสนเทัศ

1)	 ค่วิามเสี�ยงจากภัยคุ่กค่ามทัางไซึ่เบอร์

	 การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการดำาเนินธุรกิจและวิิธีการทัำางานทีั�อาศัยเทัค่โนโลยีดิจิทััลมากข้ึ�น	การนำาระบบ
อัตโนมัติมาใชุ้ในโรงงานและกระบวินการผู้ลิตเพั่�อเพัิ�มประสิทัธิภาพัการผู้ลิต	รวิมถึึงแนวิโน้มการเชุ่�อมโยงข้้อมูล
ข้องอุปกรณ์และส่วินงานต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมผู้่านอินเทัอร์เน็ตเชุ่�อมโยงไปยังลูกค่้า	ส่งผู้ลให้การดำาเนิน
ธุรกิจมคี่วิามเสี�ยงต่อภยัค่กุค่ามทัางไซึ่เบอร์มากข้ึ�น	เชุ่น	การโจมตีโค่รงสร้างพ่ั�นฐานทัี�ใชุ้ในกระบวินการผู้ลติ	การ
ถึูกโจรกรรมข้้อมูล	การพััฒนาสินค่้าและผู้ลิตภัณฑิ์	ข้้อมูลทัางการค่้า	และข้้อมูลส่วินตัวิข้องพันักงาน	ซึ่ึ�งอาจส่ง
ผู้ลกระทับทัางการเงนิ	ค่วิามต่อเน่�องในการดำาเนนิธุรกิจ	ชุ่�อเสยีงและค่วิามน่าเชุ่�อถ่ึอข้องบรษัิัทั	โดยทัางบรษิัทััได้มี
การประกาศใชุ้	นโยบายการรักษัาค่วิามมั�นค่งปลอดภัยเทัค่โนโลยีสารสนเทัศ	ตลอดจนมกีารตรวิจประเมนิค่วิาม
เสี�ยงทัางไซึ่เบอร์กับระบบค่อมพิัวิเตอร์	ทีั�ใชุ้ค่วิบคุ่มกระบวินการผู้ลติและดำาเนนิการป้องกันค่วิามเสี�ยงอยูเ่ป็นระยะ

2)	 ค่วิามเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงเทัค่โนโลยีดิจิทััล

การเปลี�ยนแปลงข้องเทัค่โนโลยีทัี�เกิดข้ึ�นอย่างรวิดเร็วิเข้้ามา	มีบทับาทัอย่างมากในการทัำาธุรกิจ	มีการแลกเปลี�ยน
การเข้้าถึึงข้้อมูลข้องบริษััทัและลูกค่้าผู้่านชุ่องทัางดิจิทััลทัี�มากข้ึ�น	การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวิเป็นค่วิามเสี�ยงทัี�ส่ง
ผู้ลกระทับต่อสภาพัการณ์ข้องตลาด	พัฤติกรรมข้องลูกค่้าในการเล่อกซึ่่�อสินค่้าและบริการ	ก่อให้เกิดการแข้่งข้ัน
ทัางธุรกิจทัี�เพัิ�มสูงข้ึ�น	นอกจากนี�ยังส่งผู้ลต่อการ	เปลี�ยนรูปแบบการดำาเนินธุรกิจและต้นทัุนในการทัำาธุรกิจอีก
ด้วิย	โดยค่วิามเสี�ยงดังกล่าวิอาจส่งผู้ลต่อธุรกิจข้องบริษััทั	อย่างไรก็ตาม	เทัค่โนโลยีดิจิทััลก็เป็นโอกาสในการ
สร้างโอกาสทัางธุรกิจ	ใหม่ๆ	ทัี�สร้างมูลค่่าเพัิ�มให้กับองค่์กร	บริษััทักำาหนดให้มี	การติดตามและวิิเค่ราะห์แนวิโน้ม
การเปลี�ยนแปลงด้านเทัค่โนโลยี	ดจิทัิัลเพั่�อนำามาพััฒนาการทัำางานและปรบักลยุทัธ์ในการทัำาธรุกิจ	เพั่�อเพิั�มค่วิาม
สามารถึในการแข้่งข้ันต่อไป	นอกจากนี�ยังมีการนำาเทัค่โนโลยีเค่ร่�องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใชุ้ใน	กระบวินการ
ผู้ลิต	เพั่�อสร้างค่วิามได้เปรียบในด้านต้นทัุนการผู้ลิต	และเพัิ�มประสิทัธิภาพัในการดำาเนินธุรกิจ
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

  2) คว่�มเสำี�ยงที�เกิดข้�นใหม่ (Emerging Risk) ในอีก 3-5 ปีข้�งหน้�

A)	 การแพัร่ระบาดข้อง	COVID-19	Delta-Variant

	 ในปี	2564	เชุ่�อไวิรสัโค่โรนา	2019	สายพันัธุเ์ดลตา้	แพัรก่ระจายไปทัั�วิโลก	ทัำาใหเ้ศรษัฐกิจชุะลอตวัิ	และสง่ผู้ล
เสียต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วินใหญ่ทัั�วิโลก	กิจกรรมทัางธุรกิจข้องบริษััทัได้รับผู้ลกระทับจากการเพั่�มข้้�นข้อง
ค่่าข้นส่งระหว่ิางประเทัศ	และจำากัดการล็อกดาวิน์ในบางเม่อง	ส่งผู้ลให้การใชุ้จ่ายข้องผูู้้บริโภค่มีจำากัด	กิจกรรม
การข้ายมีการชุะลอตัวิเล็กน้อยในบางภูมิภาค่ตลาด	เชุ่น	ในยุโรปและบางประเทัศในภูมิภาค่เอเชุียแปซึ่ิฟื้ิก	บริษััทัฯ	
มีการทับทัวินและส่�อสารอย่างสมำ�าเสมอกับลูกค่้าธุรกิจและคู่่ค้่า	เพั่�อทัำาค่วิามเข้้าใจการค่าดการณ์ทัางธุรกิจทีั�
กำาลังดำาเนินอยู่	สถึานะทัางการเงินทัี�ค่าดการณ์ไวิ้	และเพ่ั�อเตรียมกระแสเงินสดทัี�เหมาะสมซึ่ึ�งจำาเป็นสำาหรับการ
ดำาเนินธุรกิจข้องบริษััทัเอง

การ่ค่�มคร่องสู่ขภาพัแลัะความป็ลัอด้ภัยของพันักงานจาก COVID-19 Delta-Variant
มีการใชุ้มาตรการตอบโต้อย่างกวิ้างข้วิางเพั่�อค่วิบคุ่มและปกป้องพันักงานและค่นงานในโรงงานข้องบริษััทั	เพั่�อให้
มั�นใจวิ่าธุรกิจจะดำาเนินต่อไปได้อย่างต่อเน่�อง	โดยกล่าวิถึึงภายใต้	กลยุทัธ์เชุิงรุก	“การ่ป็ลัอด้จากโควิด้-19 อย่าง
ต่อเน่�อง”	และ	“ความสูัมพัันธ์เชิงสูร่�างสูร่ร่ค์กับช่มชนท�องถิ่ิ�น”	รวิมอยู่ใน	ส่วิน	“3.4 ความยั�งย่นทางสูังคม”

B)	 พัระราชุบัญญัติค่วิามปลอดภัยทัางไซึ่เบอร์และการคุ่้มค่รองข้้อมูลส่วินบุค่ค่ล

	 ในปี	2562	ราชุกิจจานุเบกษัาประกาศใชุ้พัระราชุบัญญัติค่วิามปลอดภัยทัางไซึ่เบอร์	พั.ศ.	2562	มีผู้ลใชุ้
บงัคั่บวัินทัี�	28	พัฤษัภาค่ม	2562	และพัระราชุบัญญัติคุ้่มค่รองข้้อมูลส่วินบุค่ค่ล	พั.ศ.	2562	ซึ่ึ�งมีผู้ลบังคั่บใชุ้ตั�งแต่
วิันทัี�	1	มิถึุนายน	พั.ศ.	2565	เป็นต้นไป	โค่รงสร้างพั่�นฐานระบบไอทัี	ฮาร์ดแวิร์	แอปพัลิเค่ชุันข้องบริษััทั	และผูู้้ดูแล
ระบบไดรั้บการประเมนิและวิเิค่ราะหทั์ั�วิทัั�งเค่รอืข้า่ย	เพั่�อตรวิจสอบภยัค่กุค่ามทัี�อาจเกดิข้้�น	รบัประกันการตรวิจจบั
อย่างรวิดเร็วิ	และจัดทัำาแผู้นบรรเทัาผู้ลกระทับ	ทัีมงานด้านไอทัี	กำาลังศึกษัา	ค่ำาแนะนำาและแนวิทัางต่างๆ	อย่างต่อ
เน่�อง	เพั่�อรักษัาและอัพัเกรดค่วิามสมบูรณ์ข้องเค่รือข้่ายและค่วิามปลอดภัยข้องระบบ	และเพั่�อจัดทัำาแผู้นฉุกเฉินทัี�
จำาเป็น

	 รายการดำาเนินการโดยละเอียดเพั่�อปฏิิบัติตามพัระราชุบัญญัติคุ้่มค่รองข้้อมูลส่วินบุค่ค่ลทัี�กำาลังจะจัดข้้�น
ได้อธิบายไวิ้ภายใต้	“การ่ค่�มคร่องข�อมูลัสู่วนบ่คคลั”	ในหัวิข้้อ	“3.4 ความยั�งย่นทางสูังคม”

 2.2.2  คว่�มเสำี�ยงติ่อก�ริลงท๊นของผูู้้ถืือหลักทริัพย์

  1) คว่�มเสำี�ยงจำ�กก�ริมีผูู้้ถืือห๊้นริ�ยใหญ่ที�มีอิทธัิพลติ่อก�ริกำ�หนดนโยบ�ยและบริิห�ริง�น

	 กลุ่มผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทั	ค่่อ	ตระกูลประจักษั์ธรรม	ซึ่ึ�งถ่ึอหุ้นในบริษััทัค่ิดเป็นสัดส่วินร้อยละ	54.02	(ข้้อมูล	ณ	
วิันปิดสมุดทัะเบียนหุ้น	วิันทัี�	30	ธันวิาค่ม	2564)	ข้องจำานวินหุ้นทัี�ออกและจำาหน่ายได้แล้วิทัั�งหมดข้องบริษััทั	นอกจากนี�ตระกูล
ประจกัษัธ์รรมยงัเปน็กรรมการผูู้ม้ีอำานาจลงนามข้องบรษิัทััและเปน็ผูู้บ้รหิารอกีด้วิย	จ้งทัำาใหต้ระกลูประจกัษัธ์รรมเปน็ผูู้ถ้ึอ่หุ้น
ใหญแ่ละเป็นผูู้ม้อีำานาจในการบริหารจดัการ	ตลอดจนค่วิบคุ่มค่ะแนนเสยีงในการลงมตทิัี�สำาค่ญัไดเ้ก่อบทัั�งหมด	ทัั�งเรื�องการแตง่
ตั�งกรรมการ	หรือการข้อมติในเรื�องทัี�ต้องใชุ้เสียงส่วินใหญ่ข้องทัี�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น	ยกเวิ้นในเรื�องทัี�กฎิหมายหรือข้้อบังค่ับบริษััทั
กำาหนดให้ต้องได้รับเสียง	3	ใน	4	ข้องจำานวินหุ้นทัี�เข้้าประชุุมและมีสิทัธิ�ออกเสียงลงค่ะแนน	ผูู้้ถึ่อหุ้นรายอ่�นทัี�เข้้าร่วิมประชุุมและ
มีสิทัธิ�ออกเสียง	อาจไม่สามารถึรวิบรวิมค่ะแนนเสียงเพั่�อมีมติทัี�แตกต่างได้
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	 อย่างไรก็ตาม	ด้วิยโค่รงสร้างการจัดการข้องบริษััทัประกอบด้วิย	ค่ณะกรรมการและค่ณะอนุกรรมการ	รวิม	4	ชุุด	ได้แก่	
ค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	และค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธรุกิจ	
โดยมกีารกำาหนดข้อบเข้ตอำานาจหนา้ทีั�อยา่งชุดัเจน	ทัำาใหร้ะบบการทัำางานข้องบริษัทััมีค่วิามเป็นมาตรฐานและสามารถึตรวิจสอบ
ไดง้า่ย	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบซึึ่�งประกอบด้วิยกรรมการตรวิจสอบซึึ่�งเปน็กรรมการอสิระ	3	ท่ัาน	อีกทัั�งค่ณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่่าตอบแทันนั�นเป็นกรรมการอิสระทัั�งหมด	ค่ณะกรรมการทัุกทั่านล้วินเป็นผูู้้ทัี�มีค่วิามรู้ค่วิามสามารถึ	นอกจากนี�	
บริษััทัยังมีระเบียบปฏิิบัติกรณีทัี�มีการทัำารายการทัี�เกี�ยวิโยงกับกรรมการ	ผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มในกิจการ	
รวิมทัั�งบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้ง	โดยบุค่ค่ลดังกล่าวิจะไม่มีอำานาจการทัำารายการนั�นๆ	ทัำาให้สามารถึลดทัอนค่วิามเสี�ยงอัน
อาจจะเกิดข้้�นได้อีกด้วิย

  2) คว่�มเสำี�ยงกริณีก�ริข�ยสำินค้�ในปริะเทศึผู้่�นบริิษััทที�เกี�ยว่ข้อง 

	 สินค่้าข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยสำาหรับตลาดในประเทัศจะข้ายผู้่าน		บริษััทั	นำาศิลปไทัย	จำากัด	ซึ่ึ�งจะเป็นผูู้้ค่้าส่งทัี�เป็น
ตวัิแทันจำาหนา่ยสนิค่า้ข้องบรษิัทััฯ	และบรษิัทััยอ่ยในประเทัศไทัยเพัยีงผูู้เ้ดยีวิ		ซึ่ึ�งบรษิัทัั	นำาศลิปไทัย	จำากดัเปน็กจิการทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	
ทัำาให้อาจมีค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์ได้		เน่�องจากการข้ายสินค่้าข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยมีตลาดต่างประเทัศเป็นหลัก	
ซึ่ึ�งมีการข้ายสินค้่าในประเทัศเพีัยงประมาณร้อยละ	5	ข้องยอดข้ายรวิมทัั�งหมดเท่ัานั�น		โดยบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยข้ายสินค้่า
ให้กับบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องดังกล่าวิในราค่าตลาดไม่แตกต่างจากลูกค่้าอ่�นทัั�วิไป	ทัั�งนี�โดยมีนโยบายด้านการกำาหนดราค่าข้ายและ
ปรับราค่าสินค่้าตามสภาพัการแข้่งข้ันข้องตลาดในแต่ละทั้องถิึ�นโดยไม่เอ่�อประโยชุน์กับบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้อง	โดยค่ำานึงถึึงต้นทัุน
สนิค่า้บวิกกำาไรมาตรฐาน	และในส่วินข้องการข้ายใหบ้คุ่ค่ลหรอืบรษัิัทัทัี�เกี�ยวิข้อ้งจะต้องจดัทัำาสรปุรายงานการซึ่่�อข้ายดงักลา่วิ	
เสนอต่อค่ณะกรรมการตรวิจสอบทัุกไตรมาส	เพั่�อค่วิามชุัดเจนและโปร่งใส	
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3. การข้ับัเค่ล่�อนธุรกิจเพั่�อค่วิามยั�งย่น

3.1 นโยบ�ยและเป้�หม�ยก�ริจำัดก�ริด้�นคว่�มยั�งยืน

	 TOG	(Thai	Optical	Group)	อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค่้าอุปโภค่บริโภค่	หมวิดธุรกิจข้องใชุ้ส่วินตัวิเวิชุภัณฑิ์ทัี�จำาเป็น	
ผู้ลิตภณัฑิข์้องเราเป็นเลนสส์ายตาซึ่ึ�งเปน็เค่รื�องมอ่แพัทัยท์ัั�วิไป	โรงงานผู้ลติข้องเรามทีัี�ตั�งอยู่ในประเทัศไทัย	ใชุร้ะบบการจดัการ
คุ่ณภาพัตลอดการดำาเนินธุรกิจทัั�งหมด			TOGจัดจำาหน่ายทัั�งในประเทัศไทัย	และส่งออกต่างประเทัศ	โดยทัำางานผู่้านระบบ
บริหารซึ่ัพัพัลายเชุนข้ั�นสูงทัี�เชุ่�อมต่อระบบธุรกิจกับลูกค่้าธุรกิจในประเทัศต่างๆมากกวิ่า	50	ประเทัศ	ใน	6	ทัวิีปทัั�วิโลก

	 ทีั�	TOG	เราชุ่วิยให้ผูู้้ค่นมีสขุ้ภาพัทัี�ดขี้้�น	เติมเต็มชุวิีิตมากข้้�น	ผู่้านพัลังแห่งการมองเห็น		เลนส์สายตาทัี�หลากหลายข้องเรา
ชุว่ิยทัำาให้ผูู้ค้่นมองเหน็ชุดัมากข้้�น	ตอบสนองค่วิามตอ้งการดา้นการมองเหน็ในหลากหลายสถึานการณ	์ระหว่ิางทัี�ทัำากจิกรรม
ตา่งๆ	เพั่�อปรบัปรงุค่ณุภาพัการมองเหน็นั�น	ใหม้คี่วิามเพัลิดเพัลินในการใชุชุ้วิีิตและทัั�งหมดทัี�ค่วิรมใีห	้เพั่�อตอบสนองค่วิามต้องการ	
ข้องผูู้ค้่นทัั�วิโลก	และอำานวิยค่วิามสะดวิกในการมองเห็นทัี�ดข้ี้�นในทุักๆทัี�	เราข้ยายค่วิามร่วิมมอ่อย่างต่อเน่�องกับคู่่ค้่าธรุกจิทัั�วิโลก		
และลงม่อทัำางานเพั่�อตอบสนองประโยชุน์ข้องผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียทัั�งหมดอย่างยั�งย่น

	 TOG	ใหค้่ำานยิามการดำาเนินธรุกจิเพั่�อค่วิามยั�งย่นภายใตแ้นวิปฏิบิติั	‘ก�ริเอ�ใจำใสำอ่ย�่งดทีี�สำด๊ (Best Caring)’	ข้องเรา
ในการผู้ลิตส่งมอบเลนส์สายตาเพั่�อการมองเห็นทัี�ดีกวิ่า	เพั่�มประสิทัธิภาพัสูงสุดในการอำานวิยค่วิามสะดวิกในการทัำาธุรกิจ
ข้องลูกค้่า,	ส่งมอบสินค้่าและบริการทัี�ตรงเวิลา	ตั�งแต่ค่รั�งแรกและทุักค่รั�งไปด้วิยบริการทัี�เป็นเลิศ	อีกทัั�งยังตระหนักถึึงการใชุ้
ทัรพััยากรดว้ิยค่วิามรบัผิู้ดชุอบและอยา่งมปีระสิทัธภิาพั	มกีารจดัการข้องเสยีทัี�เหมาะสม	โดยค่ำานงึถึึงสขุ้ภาวิะข้องสิ�งแวิดลอ้ม	
ส่งเสริมทัุกชุุมชุนแวิดล้อม	ให้ผูู้้ค่นสร้างสภาพัแวิดล้อมทัี�ดีต่อสุข้ภาพัไปด้วิยกัน	ด้วิยแนวิปฏิิบัติ	ก�ริเอ�ใจำใสำ่อย่�งดีที�สำ๊ด  
เป็นส่วินสำาค่ัญอย่างยิ�ง	และได้รับการพั่สูจน์อย่างเป็นรูปธรรมจากรางวิัลค่วิามสำาเร็จด้าน	การพััฒนาค่วิามยั�งย่นข้อง	TOG	
และถึูกปลูกฝ่ังอยู่ในการบริหารจัดการค่วิามยั�งย่น		เป็นสิ�งทัี�แสดงถึึงค่วิามมุ่งมั�นข้องเราในค่วิามรับผู้ิดชุอบต่อการจัดการ
ประเด็นต่างๆด้านสังค่ม,	สิ�งแวิดล้อม	และการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี	(ESG-Environment,	Social	&	Goverance)

	 ด้วิยค่วิามร่วิมม่อไปกับคู่่ค้่าทัางธุรกิจข้องเรา		TOGดำาเนินการก้าวิเล็กๆอย่างต่อเน่�อง	ด้วิยค่วิามมุ่งมั�นอย่างแน่วิแน่		
สูก่ารนำาการจดัการดา้นค่วิามยั�งย่นมาใชุใ้นข้อบเข้ตทัี�กวิา้งกวิา่	เพั่�อใหส้อดค่ล้องกบักรอบการทัำางานด้านค่วิามยั�งย่นข้องTOG

1. Caring for the Environment ใสำ่ใจำสำิ�งแว่ดล้อม

บริหารจัดการสิ�งแวิดล้อมด้วิยระบบการจัดการสิ�งแวิดล้อมมาตรฐานสากล	ISO14001อย่างแข้็งข้ัน	จัดการและตรวิจสอบ	
การทัำางานทัั�งหมดอย่างใกล้ชิุดเพั่�อให้ทุักค่นมีส่วินร่วิมในการจัดการ	ให้แน่ใจว่ิาใชุ้ทัรัพัยากรด้วิยค่วิามรับผิู้ดชุอบและกำาจัด
ข้องเสียอย่างเหมาะสม	เพั่�อสนับสนุนค่วิามยั�งย่นข้องสิ�งแวิดล้อมและมีส่วินชุ่วิยในการฟื้้�นฟืู้สุข้ภาวิะข้องสิ�งแวิดล้อม

2. Caring for People ใสำ่ใจำผูู้้คน

เสรมิสรา้งพันัธมติรทัี�มคี่ณุค่่าทัั�งภายในและภายนอกองค่ก์ร	เพั่�อสนบัสนนุและเค่ารพัซึ่ึ�งกนัและกนั	บนพั่�นฐานข้องค่วิามไวิว้ิางใจ
และค่วิามเข้้าใจต่อกัน	อีกทัั�งส่งเสริมจิตสำานึกการมีส่วินร่วิมจาก	พันักงาน	ซัึ่พัพัลายเออร์	ลูกค่้า	และชุุมชุนโดยรอบ	ปลูกฝ่ัง
ทััศนค่ติเชุิงบวิกและสร้างสังค่มทัี�มีสุข้ภาพัดีไปด้วิยกัน	เพั่�อเสริมสร้างอนาค่ตทัี�มีสุข้ภาพัดีข้้�น
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3. Caring for Operations Management to Maximize Efficiency ใสำ่ใจำก�ริบริิห�ริจำดัก�ริให้มีปริะสำิทธัิภ�พสำูงสำ๊ด

	 เพั่�มประสิทัธิภาพัการปฏิิบัติงานสูงสุดในทุักด้านข้องการดำาเนินงาน	การผู้ลิต	การบริหารซึ่ัพัพัลายเชุน	บริการ	และ	
การบริหารจัดการ	เพั่�อแบ่งปันคุ่ณค่่าทัี�ดีกวิ่าร่วิมกันสำาหรับผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียทัั�งหมดทัั�งภายในและภายนอก

ก�ริเอ�ใจำใสำ่อย่�งดีที�สำ๊ด ช่ว่ยทำ�ให้ชีว่ิติมีสำ๊ขภ�พดีข้�นกับผูู้้คน สำังคม และเศึริษัฐกิจำ

หลงัจากผู้า่นชุว่ิงเวิลาทัี�ทัา้ทัายในการเข้า้ถึงึบริการสาธารณะสุข้ทัี�จำาเปน็ในชุว่ิงทัี�มกีารแพัร่กระจายข้องโรค่ติดเชุ่�อไวิรสัโค่วิดิ-19		
จากเชุ่�อกลายพัันธ์เดลตา	ทีั�ติดต่อจากค่นสู่ค่น		ยิ�งตอกยำ�าอย่างชุัดเจนว่ิา	หากไม่มีการดำารงชีุวิิตอย่างมีสุข้ภาพัแข้็งแรง		
ในพันักงาน	ชุุมชุน	ลูกค้่า	และ	ซัึ่พัพัลายเออร์	ธุรกิจไม่สามารถึสร้างมูลค่่าร่วิมกันหรือฟื้้�นตัวิจากภาวิะเศรษัฐกิจถึดถึอยได้	
สถึานการณ์นี�ยังเน้นยำ�าถึึงข้้อเทั็จจริงทัี�วิ่า	‘สำ๊ขภ�พริ่�งก�ยที�ดีของท๊กคน’	เป็นพั่�นฐานข้องค่วิามเป็นอยู่ทัี�ดีโดยรวิม	และมี
ค่วิามสำาค่ัญอย่างยิ�งต่อค่วิามยั�งย่นทัางเศรษัฐกิจและสังค่มในระยะยาวิ

TOG	ไดพ้ัจ่ารณา	“ก�ริเอ�ใจำใสำอ่ย�่งดทีี�สำด๊” เปน็ตัวิข้บัเค่ล่�อนสำาค่ญัในการใหผู้้ลลพััธ	์	‘ก�ริมชีวี่ติิที�มสีำข๊ภ�พดขี้�น’		ซึ่ึ�งเปน็
หนึ�งในเป้าหมายข้องการพััฒนาทัี�ยั�งย่น	การระบาดข้องโรค่ติดเชุ่�อไวิรัสโค่วิิด-19	ทัี�ได้เกิดข้้�นพัร้อมๆกับชุ่วิงเวิลาทีั�ท้ัาทัายใน
ปัจจุบัน	จากประเด็น	การเปลี�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศโลก	(Climate	Change)	ด้วิยข้้อจำากัดด้านงบประมาณและทัรัพัยากร
ทัี�จำากัด		TOGได้จัดลำาดับค่วิามสำาค่ัญข้องประเด็นสำาค่ัญต่างๆ	เพั่�อสนับสนุนเป้าหมายการพััฒนาทัี�ยั�งย่นข้องสหประชุาชุาติ	
(SDG)	ดังต่อไปนี�

SDG  3. Good Health & Well-Being:  Ensure healthy lives and promote well-being for all, at all ages.

SDG 3. สำ๊ขภ�พและคว่�มเป็นอยู่ที�ดี:  สำ่งเสำริิมสำ๊ขภ�พที�แข็งแริง คว่�มเป็นอยู่ที�ดีสำำ�หริับท๊กคนและท๊กว่ัย 

‘สุข้ภาพัทัี�ดแีละค่วิามเป็นอยู่ทัี�ด’ี	ต้องอาศัยสุข้ภาวิะทัี�ด	ีมีสภาพัแวิดล้อมทัี�ปลอดภัย	บรรเทัาการเปลี�ยนแปลงสภาพัภูมอิากาศ
โลก		ในปีทัี�ผู้่านมาการต่อสู้กับการแพัร่กระจายโรค่ติดเชุ่�อไวิรัสโค่วิิด-19	มีค่วิามสำาค่ัญสูงสุด	และได้ลงม่อดำาเนินการอย่าง
รวิดเร็วิเพั่�อให้มั�นใจวิ่าพันักงานและชุุมชุนรอบข้้างเรามีสุข้ภาพัทัี�ดี	ในข้ณะเดียวิกันเราได้สร้างค่วิามตระหนักให้กับผูู้้มีส่วินได้
ส่วินเสียทัั�งหมด	เพั่�อเสริมสร้างทััศนค่ติทัี�วิ่า	ก�ริเลือกสำิ�งที�เหม�ะสำมในก�ริดูแลแก้ไขปัญห�สำ�ยติ�จำะช่ว่ยเปลี�ยนแปลงไปสำู่
ก�ริใช้ชีว่ิติที�มีสำ๊ขภ�พดีกว่่�

	SDG 12. Responsible Consumption & Production: Ensure sustainable consumption and production patterns.

SDG 12. ก�ริบริิโภคและก�ริผู้ลิติด้ว่ยคว่�มริับผู้ิดชอบ: สำ่งเสำริิมริูปแบบก�ริผู้ลิติและบริิโภคอย่�งยั�งยืน

‘การบริโภค่และการผู้ลิตด้วิยค่วิามรับผู้ิดชุอบ’	มีค่วิามเชุ่�อมโยงอย่างมากกับสุข้ภาพัในระยะยาวิ	และได้รับการยอมรับ	
อย่างกวิ้างข้วิางว่ิาจำาเป็นอย่างยิ�งต่อ’สุข้ภาวิะทีั�ดีข้องสิ�งแวิดล้อม’		TOGได้จัดการนโยบายและแนวิปฏิิบัติด้านสิ�งแวิดล้อม		
ตามแนวิปฏิิบัติทัั�งในระดับประเทัศและระดับสากล	เพั่�อหลีกเลี�ยงการทัำาร้ายสิ�งแวิดล้อม	และมุ่งมั�นทัี�จะลดการปล่อยก�าซึ่	
เรอืนกระจก	ดว้ิยแนวิปฏิบิตัดิา้นค่วิามยั�งย่นและรายงานการจดัการดา้นค่วิามยั�งย่น	รวิมถึึงการจดัการข้องเสยีให้เกิดประโยชุน์
สูงสุด

SDG 13. Climate Action:  Take urgent action to combat climate change and its impacts.

SDG 13. ก�ริรัิบมือติ่อก�ริเปลี�ยนแปลงสำภ�พภูมิอ�ก�ศึโลก:  ลงมือปฏิิบัติิอย่�งเร่ิงด่ว่น เพ่�อติ่อสำู้กับก�ริเปลี�ยนแปลง
สำภ�พภูมิอ�ก�ศึโลกและผู้ลกริะทบ
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การรับม่อต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศโลก	ชุ่วิยปรับปรุงสุข้ภาพัทัี�ดีข้้�นข้องค่นและสุข้ภาวิะสิ�งแวิดล้อมในระยะยาวิ		
การเปลี�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศโลก	ทัำาใหเ้กิดสภาวิะทัี�ไมพ่ังึประสงค์่หลายประการ	เชุน่	การเปลี�ยนแปลงข้องรังสอีลัตราไวิโอเลต
และแสงจากดวิงอาทัติย์	อันเน่�องมากจากค่วิามแปรปรวินข้องสภาพับรรยากาศ	ด้วิยมุมมองทัำางานทัี�ใหญข่้้�น	TOG	ได้ร่วิมม่อ	
กบัพัันธมติรทัางธรุกจิทัั�วิโลก	นำาเสนอผู้ลิติภณัฑ์เ์ลนสำเ์พ่�อริบัมอืกบัสำภ�พภมูอิ�ก�ศึโลกที�เปลี�ยนแปลง	อาทั	ิเชุน่	เลนสผ์ู้ลติ
ด้วิยโพัลีเมอร์ชุีวิภาพัทัี�มีค่าร์บอนฟุื้ตพัรินต์ตำ�ากว่ิา	เลนส์กันแดดพัร้อมดูดซึ่ับรังสียูวิี	เพั่�อป้องกันอันตรายต่อดวิงตาจาก	
การสัมผู้ัสกับรังสียูวิีทัี�มากเกินไป

เลนสำ์ TOG X ก�ริเอ�ใจำใสำ่อย่�งดีที�สำ๊ด = ชีว่ิติที�มีสำ๊ขภ�พที�ดีกว่่�

TOG	ได้นำาแนวิปฏิิบัติ	‘ก�ริเอ�ใจำใสำ่อย่�งดีที�สำ๊ด’	มาใชุ้ในการบริหารจัดการ	ตลอดจนใชุ้เทัค่โนโลยีข้ั�นสูงต่างๆ	เพั่�อรังสรรค่์
คุ่ณภาพัและคุ่ณค่่าทัี�ดีทัี�สุดในการผู้ลิตเลนส์สายตา	เพั่�อตอบสนองค่วิามค่าดหวิังทัี�หลากหลายในการแก้ไข้สายตาทัั�วิโลก		

นอกเหน่อจากการตอบสนองค่วิามต้องการพั่�นฐานเพั่�อการมองเห็นทัี�ค่มชุัด	TOG	ยังมุ่งมั�นทัี�จะเติมเต็มค่วิามปรารถึนาข้อง
ผูู้ค้่น	ส่งมอบเลนส์สายตา	ทัี�แสดงตัวิตนบคุ่ลิกภาพั	ชุ่วิยใหผูู้้ส้วิมใสด่ดู	ีและรูสึ้กสบาย	รวิมทัั�งตอบสนองค่วิามต้องการทัี�หลาก
หลาย	ในการใชุ้สายตาทัี�เกี�ยวิข้อ้งกับไลฟ์ื้สไตลท์ัี�มอียู่ในแว่ินสายตาปัจจุบนั	เชุน่	เลนส์ทัี�ตอบโจทัย์ไลฟื้สไตล์เฉพัาะบคุ่ค่ล		TOG	
ผู้ลิตเลนส์ทัี�ทันต่อแรงกระแทักสูง	เพ่ั�อให้การป้องกันทัี�ดีกวิ่าสำาหรับเด็ก	และเพั่�อเป็นแวิ่นตานิรภัยในการทัำางาน		นอกจากนี�	
TOG	ยังมีเลนส์กันแดดทัี�หลากหลาย	อาทิั	เลนส์ย้อมสี	เลนส์เปลี�ยนสี	และเลนส์ป้องกันรังสียูวิี	TOG	ผู้ลิตเลนส์สายตา	ด้วิย
ค่วิามเอาใจใส่อย่างดีทัี�สุด	เพั่�อชุีวิิตทัี�มีสุข้ภาพัทัี�ดีกวิ่า	

3.2 หุ้่วงโซ่่ค้ณค่าธ้รีกิจ, ปรีะเดำ็นสัำาคัญดำ�านความยั�งยืน และการีม่สั่วนรี่วมของผู้้�ม่สั่วนไดำ�สั่วนเสั่ย

 ในท๊กปี บริิษััทมีก�ริว่ิเคริ�ะห์ปริะเมินบริิบทห่ว่งโซี่ค๊ณค่� พิจำ�ริณ�ปริะเด็นสำำ�คัญด้�นคว่�มยั�งยืนติ่�งๆที�เกี�ยว่ข้อง
ในกล๊ม่อต๊ิสำ�หกริริมสำนิค�้อป๊โภค อปัเดติกฎริะเบยีบเคริื�องมือแพทย์ที�เกี�ยว่ขอ้ง ริะบ๊ผู้ลกริะทบที�อ�จำเกดิข้�นที�เกี�ยว่ขอ้งกบั
องค์กริ ปริะเมินผู้ลกริะทบที�เปน็นยัสำำ�คัญกบัผูู้ม้สีำว่่นได้สำว่่นเสำยี โดยก�ริให้คำ�ปริก้ษั�และให้ผูู้ม้สีำว่่นได้สำว่่นเสำยีในเครืิอข�่ย
ก�ริทำ�ง�นทั�งหมดมีสำ่ว่นริ่ว่ม  	เราระบุประเด็นสำาค่ัญด้านค่วิามยั�งย่น	ประเมินผู้ลกระทับทัี�กำาลังเกิดข้้�นหรือค่าดการณ์วิ่าจะ
เกดิข้้�น	จากการสำารวิจและตรวิจสอบกระบวินการทัำางาน	เราจดัลำาดับผู้ลกระทับดา้นค่วิามยั�งย่นทัี�มนียัสำาค่ญัสงูสดุ	ลงติ�ริ�ง
ปริะเมนิปริะเดน็สำ�ริะสำำ�คญัด�้นคว่�มยั�งยนื	และนำาเสนอตอ่ค่ณะกรรมการบรษิัทััพ่ัจารณาใหค้่ำาแนะนำาและอนมุตั	ิเพั่�อใหม้ั�นใจ
วิ่าการจัดลำาดับหัวิข้้อประเด็นสาระสำาค่ัญด้านค่วิามยั�งย่นได้รับค่วิามเห็นชุอบ	สนับสนุนและสอดค่ล้องกับกลยุทัธ์ข้องบริษััทั	
หลังจากไดร้บัการอนมัุตเิราจดัสรรทัรพััยากรข้องบรษิัทััในการบรหิารจดัการประเดน็สาระสำาค่ญัดา้นค่วิามยั�งยน่	ผู้า่นสายงาน	
ธุรกิจต่างๆภายในองค์่กร	ดังนั�นจ้งมั�นใจได้วิ่าประเด็นสาระสำาค่ัญด้านค่วิามยั�งย่นทัี�มีลำาดับนัยสำาค่ัญสูงสุดได้ถึูกรวิมเข้้าไว้ิ
ในกิจกรรมการจัดการข้องบริษััทัอย่างเหมาะสม			จากนั�นจ้งติดตามผู้ลการปฏิิบัติงานผู้่านการรายงานด้านสิ�งแวิดล้อมและ
สงัค่ม	เพั่�อทัำาค่วิามเข้า้ใจและแสดงถึึงค่วิามค่่บหนา้ในการบรหิารจดัการประเดน็สาระสำาค่ญัในแต่ละรอบระยะเวิลาการรายงาน	
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

4	ข้ั�นตอนในการระบุ	ประเมิน	และพั่จารณาประเด็นสาระสำาค่ัญ

ห่ว่งโซี่ค๊ณค่�ธั๊ริกิจำ

กิจกรรมหลักทัี�ดำาเนินการโดยองค่์กร	รวิมถึึงการออกแบบผู้ลิตภัณฑิ์	การผู้ลิต	,	การข้าย	,	การจัดส่ง	และ	การสนับสนุน
ธุรกิจ	เพั่�อสร้างมูลค่่าให้กับผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียข้องเราอย่างต่อเน่�อง	มีสถึานทัี�ดำาเนินการอยู่ในประเทัศไทัย	กิจกรรมหลักๆ
ค่่อ	การผู้ลิตเลนส์พัลาสติกด้วิยกระบวินการหล่อข้้�นรูป	ทัี�บริษััทั	ไทัยออพัติค่อลกรุ�ป	จำากัด(มหาชุน)	(TOG)	และ	การผู้ลิต
ด้วิยกระบวินการเจียระไนยฝ่นเลนส์สายตาเฉพัาะบุค่ค่ล	ทัี�บริษััทัย่อย	บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด	(TOC)	สายงาน
สนับสนุนประกอบด้วิย	ทัรัพัยากรบุค่ค่ล	จัดซึ่่�อ	การตลาดและการข้าย	ทัั�ง	บริษััทัTOG	และ	บริษััทัทัย่อย	TOC	บูรณาการ
การทัำางานภายใต้ผู้ังองค่์กรเดียวิกัน

ก�ริมีสำ่ว่นริ่ว่มจำ�กผูู้้มีสำ่ว่นได้สำ่ว่นเสำีย

หลังจากประเมินและจัดลำาดับนัยสำาค่ัญข้องผู้ลกระทับข้องประเด็นสาระสำาคั่ญทัี�อาจเกิดข้้�นแล้วิ	เราได้ระบุผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย
ทัั�งภายในและภายนอกทัี�เกี�ยวิข้้องดังนี�
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ผู้ม่ส่่วนไดำ้ส่่วนเส่่ย่ บริบที่
ช่องที่างการส่ื�อส่าร/กระบวนการ

ปฏิส่ัมพันธุ์/วิธุ่การเก็บรวบรวมข้อมูล

คนทำ�ง�น พันักงานและซึ่ัพัพัลายเออร์ระดับ	1	ทัี�ปฏิิบัติงานให้
กับ	TOG	และ	TOC	รวิมทัั�งพันักงานเอ้าทั์ซึ่อส	
ทัีมทัำาค่วิามสะอาด	และเจ้าหน้าทัี�รักษัาค่วิาม
ปลอดภัย	ทัี�ปฏิิบัติหน้าทัี�ในโรงงานผู้ลิตข้องเรา

กิจกรรมแรงงานสัมพัันธ์กับพันักงาน	
การประชุุมแบบตัวิต่อตัวิ	และการประชุุมกลุ่ม	
LINE@TOG	
การสำารวิจค่วิามค่ิดเห็น
ปฐมนิเทัศพันักงาน
การอบรม	ตู้แดงสายด่วิน

ลูกค้� ลูกค่้าธุรกิจ	ผูู้้นำาเข้้า	ผูู้้จัดจำาหน่าย	ธุรกิจฝ่นเลนส์
ทัี�จัดซึ่่�อผู้ลิตภัณฑิ์และบริการข้องเราเพั่�อ
วิัตถึุประสงค่์การใชุ้งาน	ไม่วิ่าจะเป็นการซึ่่�อมาข้าย
ต่อ	การกระจายสินค่้า	การจัดซึ่่�อเพั่�อใชุ้งานเอง	
หรือ	ใชุ้ในกระบวินการผู้ลิตเชุ่น	การเจียระไนย		
การฝ่นเลนส์	การตัดรูปเลนส์ประกอบเข้้าแวิ่น		
และการข้ายต่อไปยังผูู้้บริโภค่ทัี�ใชุ้งาน

การประชุุมธุรกิจผู้่านแพัลตฟื้อร์มดิจิตอล,	
การประชุุมทับทัวินข้องผูู้้บริหารและ
การสำารวิจค่วิามพัึงพัอใจข้องลูกค่้า

ช๊มชนริอบข้�ง ผูู้้ค่นทัี�อาศัยอยู่ในชุุมชุนรอบข้้างสถึานประกอบ
การTOG	ชุุมชุนหมู่	6	และ	TOC	ชุุมชุนหมู่	5	ใน
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	จังหวิัด	นนทับุรี

การสนทันากับแต่ละบุค่ค่ลและการเสวินา
พับปะแบบกลุ่ม

ผูู้้ถืือห๊้น ผูู้้ถึ่อหุ้น	TOG กิจกรรมนักลงทัุนสัมพัันธ์	ติดต่อผู้่าน	
นักลงทัุนสัมพัันธ์	การประชุุมสามัญผูู้้ถึ่อหุ้น
ประจำาปี

หน่ว่ยง�นกำ�กับดูแล หน่วิยงานกำากับดูแลภาค่รัฐ	และองค่์กรมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสากลต่างๆ

การประชุุมออนไลน์	สัมมนาอบรม
โปรแกรมประเมินผู้ล	กิจกรรมภาค่รัฐและ	
การเข้้าร่วิมภาค่ีเค่รือข้่าย	สมาชุิกสมาค่มใน
ต่างประเทัศทัี�เกี�ยวิข้้อง	การสมัค่รรับข้่าวิสาร

ติ�ริ�งปริะเมินปริะเด็นสำ�ริะสำำ�คัญด้�นคว่�มยั�งยืน

	 เราใชุ้กระบวินการรวิบรวิมข้้อมูลทัี�รอบด้าน	ในการเก็บข้้อมูลค่วิามคิ่ดเห็นต่างๆทัี�หลากหลายจากผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย
ทัั�งภายในและภายนอก	เพั่�อพ่ัจารณา	‘ประโยชุน์/ค่วิามต้องการ’	‘อิทัธิพัล/ผู้ลกระทับ’	ข้องผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียแต่ละกลุ่ม	เพั่�อ
จัดลำาดับค่วิามสำาค่ัญ	ในแง่ข้องผู้ลกระทับทัี�มีสาระสำาค่ัญต่อผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย		ผู้ลกระทับทัี�สำาค่ัญต่อค่วิามสำาเร็จทัางธุรกิจ	
ตารางข้า้งลา่งนี�ค่่อตารางประเมนิประเดน็สาระสำาค่ญัดา้นค่วิามยั�งย่น	รายละเอยีดข้องแตล่ะประเดน็สาระสำาค่ญัและแนวิทัางทัี�
เราจัดการ
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ด้�นสำังคม & ผูู้้คน

ลำ�ดับ 
คว่�มสำำ�คัญ

ผูู้้มีสำ่ว่นได้
สำ่ว่นเสำีย

ปริะเด็น
สำำ�คัญด้�น
คว่�มยั�งยืน

ปริะเด็น/คว่�มค�ดหว่ัง ก�ริบริิห�ริจำัดก�ริปริะเด็นสำำ�คัญ

ผู้ลกริะทบติ่อ
ธั๊ริกิจำและผูู้้มี
สำ่ว่นได้สำ่ว่น
เสำียสำูงม�ก

คนทำ�ง�น สำ๊ขภ�พและ
คว่�ม
ปลอดภัย

-	โค่วิิดสายพัันธุ์เดลต้า
แพัร่กระจ่ายในชุุมชุน
อย่ารวิดเร็วิ
-	อัตราการบาดเจ็บจาก
การทัำางาน	มีอัตราทัี�สูง
ข้้�น

รักษัาค่วิามต่อเน่�องข้องมาตรการป้องกัน
โรค่ติดเชุ่�อโค่วิิด-19	โค่รงการไข้่แดง	(Bubble	
&	Seal)	ตลอดจนมาตรการค่วิบคุ่มต่างๆ	ให้
ทัุกค่นเข้้าถึึงวิัค่ซึ่ีนป้องกันโค่วิิด19	บริหาร
จัดการสุข้อนามัยและค่วิามปลอดภัยในทัี�
ทัำางาน

ผู้ลกริะทบติ่อ
ธั๊ริกิจำและผูู้้มี
สำ่ว่นได้สำ่ว่น
เสำียสำูงม�ก

คนทำ�ง�น แนว่ปฏิิบัติิ
ด้�นแริงง�น

-	รายงานสถึานการณ์
การค่้ามนุษัย์ประจำาปี	
2564	(TIP	Report)	จัด
ลำาดับให้ประเทัศไทัยอยู่	
Tier2	Watch	List	ลด
ระดับจาก	Tier	2	ในปี	
2563

ปฏิิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทัย	
มรทั.8001-2563	สนับสนุนนโยบาย	
สิทัธิมนุษัยชุน	ตรวิจสอบให้แน่ใจวิ่าไม่มีการ
ใชุ้แรงงานทัาสยุค่ใหม่	แรงงานบังค่ับ	การค่้า
มนุษัย์	หรือการใชุ้แรงงานเด็ก	บริหาร
แรงงานสัมพัันธ์	และเพั่�มการมีส่วินร่วิมข้อง
พันักงาน
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ผู้ลกริะทบติ่อ
ธั๊ริกิจำและผูู้้มี
สำ่ว่นได้สำ่ว่น
เสำียสำูง

ช๊มชน 
ริอบข้�ง

คว่�มสำัมพันธั์
กับช๊มชน

ศูนย์พัักค่อยชุุมชุน	และ	
โรงพัยาบาลสนามผูู้้ป่วิย
โค่วิิด	ต้องการการ
สนับสนุนทัางการเงิน	
และผู้ลิตภัณฑิ์ทัำาค่วิาม
สะอาดฆ่่าเชุ่�อเพั่�อต่อสู้
กับการแพัร่กระจายโรค่
ติดเชุ่�อไวิรัสโค่วิิด-19	ใน
ชุุมชุนทั้องถึิ�น

จัดการค่วิามสัมพัันธ์ทัี�สร้างสรรค่์กับชุุมชุน
รอบสถึานประกอบการ	สนับสนุนงาน	
ศูนย์พัักค่อยโรงเรียนสุเหร่าลากค่้อน		
เพั่�อต่อสู้กับการแพัร่ระบาดโรค่ติดเชุ่�อ	
ไวิรัสโค่วิิด	บริจาค่ผู้ลิตภัณฑิ์ทัำาค่วิามสะอาด	
ฆ่่าเชุ่�อ	รักษัาสุข้อนามัย	ค่วิามปลอดภัย	และ
บริจาค่เงิน

ผู้ลกริะทบติ่อ
ธั๊ริกิจำและผูู้้มี
สำ่ว่นได้สำ่ว่น
เสำียสำูงม�ก

ลูกค้� ค๊ณภ�พและ
คว่�ม
ปลอดภัยของ
ผู้ลิติภัณฑ์์

สำานักงานค่ณะ
กรรมการอาหารและยา
ข้องไทัยได้ประกาศหลัก
เกณฑิ์การจัดประเภทั
เค่รื�องม่อแพัทัย์ตาม
ค่วิามเสี�ยง	และระบบ
รายงาน	ค่ล้ายค่ลึง	กับ
ระเบียบข้้อบังค่ับ	
เค่รื�องม่อแพัทัย์ข้อง
สหภาพัยุโรป

ปฏิิบัติตามระบบการจัดการคุ่ณภาพัทัี�
เกี�ยวิข้้อง	ระบบการจัดการคุ่ณภาพั	
เค่รื�องม่อแพัทัย์	มาตรฐานอุตสาหกรรม
ระหวิ่างประเทัศทัี�เกี�ยวิข้้อง	และข้้อบังค่ับทัี�
เกี�ยวิข้้องกับเค่รื�องม่อแพัทัย์ทัี�บังค่ับใชุ้ใหม่

ด้�นสำิ�งแว่ดล้อม

ลำ�ดับ 
คว่�มสำำ�คัญ

ผูู้้มีสำ่ว่นได้
สำ่ว่นเสำีย

ปริะเด็น
สำำ�คัญด้�น
คว่�มยั�งยืน

ปริะเด็น/คว่�มค�ดหว่ัง ก�ริบริิห�ริจำัดก�ริปริะเด็นสำำ�คัญ

ผู้ลกริะทบติ่อ
ธั๊ริกิจำและผูู้้มี
สำ่ว่นได้สำ่ว่น
เสำียสำูง

หน่ว่ยง�น
กำ�กับดูแล

ก�ริจำัดก�ริ
ของเสำีย

การปฏิิบัติตามข้้อบังค่ับ
ด้านสิ�งแวิดล้อม

จัดการกระบวินการกำาจัดข้องเสียทัี�เหมาะสม

ผู้ลกริะทบติ่อ
ธั๊ริกิจำและผูู้้มี
สำ่ว่นได้สำ่ว่น
เสำียสำูง

หน่ว่ยง�น
กำ�กับดูแล

ก�ริใช้
ทริัพย�กริ
ด้ว่ยคว่�มริับ
ผู้ิดชอบ

การจัดการใชุ้ทัรัพัยากร
ด้านพัลังงานและนำ�า
อย่างมีประสิทัธิภาพั
ภายในองค่์กร

ใชุ้ทัรัพัยากรอย่างรับผู้ิดชุอบและมี
ประสิทัธิภาพัเพั่�อสนับสนุนสุข้ภาวิะ	
สิ�งแวิดล้อม

ผู้ลกริะทบติ่อ
ธั๊ริกิจำและผูู้้มี
สำ่ว่นได้สำ่ว่น
เสำียสำูงม�ก

หน่ว่ยง�น
กำ�กับดูแล

ก�ริ
เปลี�ยนแปลง
สำภ�พภูมิ
อ�ก�ศึโลก

การเรียกร้องให้ดำาเนิน
การลดการปล่อย	
ก�าซึ่ค่าร์บอน

ลดการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก	ในการปฏิิบัติ
งานภายในองค่์กร	และรายงาน	ร่วิมม่อกับ
พัันธมิตรธุรกิจทัั�วิโลก	ส่งมอบผู้ลิตภัณฑิ์
เลนส์เพั่�อรับม่อกับสภาพัภูมิอากาศโลกทัี�
เปลี�ยนแปลง		
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ก�ริกำ�กับดูแลกิจำก�ริที�ดี

ลำ�ดับ 
คว่�มสำำ�คัญ

ผูู้้มีสำ่ว่นได้
สำ่ว่นเสำีย

ปริะเด็น
สำำ�คัญด้�น
คว่�มยั�งยืน

ปริะเด็น/คว่�มค�ดหว่ัง ก�ริบริิห�ริจำัดก�ริปริะเด็นสำำ�คัญ

ผู้ลกริะทบติ่อ
ธั๊ริกิจำและผูู้้มี
สำ่ว่นได้สำ่ว่น
เสำียสำูงม�ก

ผูู้้ถืือห๊้น จำริริย�บริริณ
ในก�ริดำ�เนิน
ธั๊ริกิจำ

ตรวิจสอบให้มั�นใจวิ่า	
TOG	ปฏิิบัติตามหลัก
เกณฑิ์ทัี�เกี�ยวิข้้องไม่วิ่า
อยู่ในทัี�ตั�งใด	และมุ่งมั�น
ส่งมอบมาตรฐานระดับ
สูง	ในด้านสังค่ม		
สิ�งแวิดล้อม	และการ
กำากับดูแลกิจการทัี�ดี

ดำาเนินธุรกิจด้วิยจริยธรรมและการกำากับ
ดูแลกิจการทัี�ดี	เป็นไปตามข้้อกำาหนดทัาง
กฎิหมาย	ส่งเสริมจรรยาบรรณทัี�ดีใน	
การดำาเนินธุรกิจไปพัร้อมกับค่วิามร่วิมม่อ
จากคู่่ค่้าทัางธุรกิจ		จัดการค่วิามเสี�ยงใน
กระบวินการธุรกิจและการดำาเนินงาน

3.3 การีจัดำการีดำ�านความยั�งยืนในมิต่ิสัิ�งแวดำล�อม

	 TOG	ตระหนักดีถึึงค่วิามรับผู้ิดชุอบต่อสังค่มและสิ�งแวิดล้อมอย่างจริงจัง	และมุ่งมั�นในการใชุ้ทัรัพัยากรอย่างคุ้่มค่่า		
ไดป้ระสทิัธิผู้ลและมปีระสทิัธภิาพั	บรษิัทััฯมจีดุย่นเชิุงรกุในการจดัการสิ�งแวิดลอ้ม	เพั่�อลดผู้ลกระทับดา้นสิ�งแวิดลอ้ม	ทัี�ไมพ่ังึประสงค่จ์าก	
กจิกรรมทัางธุรกจิ	โดยนำาเสนอผู้ลติภณัฑิท์ัี�ใสใ่จสิ�งแวิดลอ้ม	เพั่�อสนบัสนนุสุข้ภาวิะข้องสิ�งแวิดลอ้ม		TOGไดน้ำานโยบายสิ�งแวิดลอ้ม	
ต่อไปนี�ไปใชุ้ในกระบวินการทัำางานประจำาวิันทัี�เป็นมาตรฐานอย่างจริงจัง		

นโยบ�ยสำิ�งแว่ดล้อม TOG

	 บรษิัทััไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากดั	(มหาชุน)	และบริษัทััย่อย	มีค่วิามมุง่มั�นในการผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์ิเลนส์แว่ินตา	ใหม้คี่ณุภาพั	
และมคี่วิามรับผิู้ดชุอบตอ่สิ�งแวิดลอ้ม	บริษัทััได้นำาระบบการจดัการดา้น	สิ�งแวิดล้อมมาตรฐานสากล	ISO14001	มาประยกุตใ์ชุ้	
ข้อให้พันักงานและคู่่ค่้าธุรกิจทัุกค่น	มีส่วินร่วิมอย่างแข้็งข้ัน	และปฏิิบัติตามหลักการดังต่อไปนี�:	

1.	 ปฏิิบตัติามกฎิหมาย	กฎิระเบยีบ	ข้อ้กำาหนด	และพันัธะผู้กูพันัตา่งๆดา้นสิ�งแวิดลอ้มทัี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการดำาเนนิกจิการ
ข้องบริษััทัฯอย่างเค่ร่งค่รัด

2.	 มุ่งเน้นให้มีการใชุ้ทัรัพัยากรอย่างมีประสิทัธิภาพัสูงสุด	เพั่�อให้เกิดการจัดการสิ�งแวิดล้อมอย่างยั�งย่น
3.	 ประเมินค่วิามเสี�ยง	ค่วิบคุ่ม	ป้องกัน	ลดผู้ลกระทับทัางด้านสิ�งแวิดล้อม	ทัี�เกิดจากการดำาเนินกิจกรรมข้องบริษััทัฯ	

เพั่�อให้กระทับต่อสิ�งแวิดล้อมและชุุมชุนน้อยทัี�สุด
4.	 ส่งเสริมและพััฒนาผู้ลิตภัณฑิ์	เทัค่โนโลยี	หรือ	กิจกรรมทัี�เกี�ยวิข้้องในกระบวินการผู้ลิต	ให้เป็นมิตรต่อสิ�งแวิดล้อม

ไม่ส่งผู้ลต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศและสอดค่ล้องกับมุมมองวิัฏิจักรชุีวิิต
5.	 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสมรรถึนะด้านสิ�งแวิดล้อมอย่างต่อเน่�อง	เชุ่�อมโยงกับเป้าหมายค่วิามยั�งย่น
6	 เสริมสร้างค่วิามรู้และค่วิามตระหนักเรื�องการมีส่วินร่วิมรับผู้ิดชุอบต่อสิ�งแวิดล้อม	ให้แก่พันักงาน
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บริิห�ริจำัดก�ริด้ว่ย ริะบบจำัดก�ริสำิ�งแว่ดล้อม - ISO14001 ด้ว่ยคว่�มสำมัคริใจำ เพิ�มเติิมจำ�กข้อบังคับพ่�นฐ�น

	 เจ้าหนา้ทัี�สิ�งแวิดล้อมข้อง	TOG	รับผู้ดิชุอบในการดำาเนินงานด้านสิ�งแวิดล้อม	ซึ่ึ�งเกี�ยวิข้อ้งกับการปฏิบัิตติามให้สอดค่ล้อง
กฎิระเบยีบข้องภาค่รฐั	เปน็ตำาแหนง่งานทัี�ค่วิบค่มุการบรหิารจดัการสิ�งแวิดลอ้มอยา่งมอ่อาชุพีั	เพ่ั�อใหแ้นใ่จวิา่เงื�อนไข้ทัั�งหมดเปน็
ไปตามข้้อบงัค่บัทัี�กำาหนด	เพั่�อลดค่วิามเสี�ยงทัี�อาจเกดิข้้�นจากการดำาเนนิธรุกจิ	ตลอดจนตดิตามข้อ้กำาหนดดา้นกฎิระเบยีบใหม	่ๆ		
และแนวิโน้มในอนาค่ตทัี�อาจเกี�ยวิข้้อง

	 TOG	ดำาเนินการตามระบบการจัดการสิ�งแวิดล้อมISO14001:	2015	ด้วิยค่วิามสมัค่รใจ	โดยมีค่ณะทัำางานจากระดับ
บริหาร	ทัำางานร่วิมกับสมาชุิกจากทัุกหน่วิยงานทัี�เกี�ยวิข้้อง	เชุ่น	หน่วิยงานวิิจัยและพััฒนา	ผู้ลิต	ซึ่ัพัพัลายเชุน	จัดซึ่่�อ	ข้ายและ
การตลาด	ทัรพััยากรบคุ่ค่ล	ทัั�วิทัั�งบรษัิัทัฯ	ต่างเข้า้ร่วิมทัำางานร่วิมกนั	เพั่�อจดัการงานสิ�งแวิดลอ้มดว้ิยค่วิามรบัผู้ดิชุอบ	บรรเทัา
ผู้ลกระทับดา้นลบ	ทัำาให้มั�นใจวิา่	มกีารบรูณาการนโยบายสิ�งแวิดลอ้มโดยทัมีงาน	ในกระบวินการทัำางาน	มกีารประเมนิค่วิามเสี�ยง		
และบริหารจัดการแก้ไข้ป้องกันทัี�จำาเป็น

	 นอกจากนี�	TOG ยังได้ริับก�ริริับริองอ๊ติสำ�หกริริมสำีเขียว่ริะดับ3 (ริะบบสำีเขียว่) ซึ่ึ�งเป็น	บริษััทัผูู้้ผู้ลิตเลนส์แห่งแรกใน
ประเทัศไทัย	ทัี�ศกึษัาการปล่อยก�าซึ่เรอืนกระจก	จากการผู้ลติเลนสพ์ัลาสติก	และไดร้บัการข้�นทะเบยีนใบริบัริองค�ริบ์อนฟุตุิพริิน้ท์ 
สำาหรับเลนส์พัลาสติก1.50	กับองค์ก�ริบริิห�ริจำัดก�ริก��ซีเริือนกริะจำก (องค์ก�ริมห�ชน)ปริะเทศึไทย

ก�ริปล่อยก��ซีเริือนกริะจำก

	 TOG	รวิบรวิมผู้ลค่ำานวิณการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก	จากสถึานประกอบการในประเทัศไทัย	และได้ให้	องค์ก�ริบริิห�ริ
จำัดก�ริก��ซีเริือนกริะจำก (องค์ก�ริมห�ชน) ปริะเทศึไทย	ตรวิจสอบรับรองข้้อมูลผู้ลค่ำานวิณ	TOGรายงานผู้ลการปล่อยก�าซึ่	
เรือนกระจก	(ข้อบเข้ต	1,	2	และ	3)	ในแต่ละปี	ในตาราง	GRI-Referenced Context Index	อยู่ในส่วินท้ัายเล่มข้อง	ริ�ยง�น
คว่�มยั�งยนืปริะจำำ�ป	ีซึ่ึ�งเปน็ไปตามหลกัการ	Carbon	Footprint	สำาหรบัองค่ก์ร	ข้อง	องคก์�ริบริหิ�ริจำดัก�ริก��ซีเริอืนกริะจำก 
(องค์ก�ริมห�ชน) เพั่�อดำาเนินการจัดการทัี�จำาเป็นต่างๆ	ในการลดการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกในระยะยาวิต่อไป

	 กลไกการทัำางานให้สอดค่ล้องตามข้้อบังค่ับพ่ั�นฐานและด้วิยค่วิามสมัค่รใจทัั�งหมดนี�	ทัำาให้มั�นใจได้วิ่า	ทัุกค่นในบริษััทัฯ
มีส่วินร่วิมในค่วิามรับผิู้ดชุอบ	จากระดับตัวิบุค่ค่ลและค่วิามรับผิู้ดชุอบข้องส่วินรวิม	เพั่�อลงม่อจัดการสิ�งทัี�จำาเป็น	ในการลด	
ผู้ลกระทับต่อสิ�งแวิดล้อมข้องTOGให้น้อยทัี�สุด

เลนสำ์ TOG LeafEco เลนสำ์เป็นมิติริกับสำิ�งแว่ดล้อม

	 โดยทัั�วิไปเลนสส์ายตาข้องTOG	ผู้ลติจากพัลาสตกิเทัอรโ์มเซึ่ตตงิ	ไมส่ามารถึยอ่ยสลายได	้เน่�องจากยงัไมม่พีัลาสตกิยอ่ย
สลายไดท้ัี�ให้ค่ณุสมบัตหิกัเหแสงดว้ิยค่ณุภาพัทัี�สมบรูณแ์บบได้	อย่างไรก็ตามในป	ีพัศ.2557	TOG	ไดเ้ริ�มดำาเนนิโค่รงการนำารอ่ง
เพั่�อค่วิามยั�งย่นร่วิมกับมิตซึุ่ย	เค่มิค่อล	ซึ่ึ�งเป็นผูู้้ผู้ลิตวิัตถึุดิบทัางเค่มี	เพั่�อผู้ลิตไบโอพัอลิเมอร์	ซึ่ึ�งผู้ลผู้ลิตก็ค่่อ	‘เลนสำ์TOG 
LeafEco’	ซึ่ึ�งผู้ลิตจากส่วินประกอบชุีวิภาพัทัี�สกัดจากนำ�ามันปาล์ม	เพั่�อลดค่าร์บอนฟืุ้ตพัรินทั์

USDA ได้ริับริองเลนสำ์TOG LeafEco ในโปริแกริมBioPreferred โดยมีผู้ลทัดสอบวิ่า	มีส่วินประกอบทัางชุีวิภาพัถึึง82%	
นอกจากนี�นำ�ามันปาล์มยังมาจากแหล่งทัี�มีการปลูกปาล์มอย่างยั�งย่น	ซึ่ึ�งไม่มีปัญหาเรื�องการตัดไม้ทัำาลายป่า	ได้รับการรับรอง
วิ่าเป็นวิัสดุชุีวิภาพัทัี�ยั�งย่นจากRSB-Roundtable	โดย	SCS	Global	Services

เลนสำ์ TOG LeafEco เป็นอีกตัวิเล่อกสำาหรับผูู้้บริโภค่ทัี�สนับสนุนลดการปล่อยก�าซึ่ค่าร์บอนไดออกไซึ่ด์	ยอดข้ายผู้ลิตภัณฑิ์
เลนส์ทัี�เป็นมิตรกับสิ�งแวิดล้อมนี�เติบโตข้้�นอย่างต่อเน่�องทัุกปี
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

ติัว่ชี�ว่ัดด้�นสำิ�งแว่ดล้อม

	 TOG	ได้เล่อกบางส่วินทัี�เกี�ยวิข้้องจากริ�ยง�นม�ติริฐ�น GRI ใชุ้เป็นตัวิชุี�วิัดอ้างอิงค่ำานิยามสากล	สำาหรับมอนิเตอร์
ติดตามข้้อมูลผู้ลกระทับด้านสิ�งแวิดล้อมข้องเรา	ผู้ลลัพัธ์ข้องตัวิชุี�วิัดจะรายงานอยู่ในตาราง	GRI-Referenced Context 
Index เป็นประจำาทัุกปี	ซึ่ึ�งเป็นตารางรายงานทัี�ส่วินทั้ายเล่มข้องริ�ยง�นคว่�มยั�งยืนปริะจำำ�ปี	เวิอร์ชุั�นล่าสุดข้องมาตรฐาน	
GRI	จะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ	ข้อบเข้ตข้องรายงานเก็บข้้อมูลจนถึึงสิ�นปี	รวิบรวิมข้้อมูลจากการดำาเนินธุรกิจข้องTOG	
สถึานประกอบการในประเทัศไทัย	ประสิทัธิภาพัการใชุ้ทัรัพัยากรได้รับการตรวิจสอบอย่างสมำ�าเสมอภายใต้ตัวิชุี�วัิดทัี�สำาค่ัญ
ทัี�เกี�ยวิข้้องมีดังต่อไปนี�

มาต้ราฐาน GRI การเปิดำเผย่ ห็น่วย่ 2564

GRI 302: Energy 2016

GRI	302-1 ปริมาณการไฟื้ฟื้้าภายในองค่์กร กิโลวิัตต์-ชุั�วิโมง 37,086,197

GRI 303: Water and Effluents 2018

GRI	303-5 ปริมาณการใชุ้นำ�าภายในองค่์กร ลูกบาศก์เมตร 531,485

GRI 305: Emission 2016

GRI	305-1 ปริมาณการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกทัางตรง	(Scope	1) ตันค่าร์บอนไดออกไซึ่ด์
เทัียบเทั่า

1,466.87
(รอการทัวินสอบ)

GRI	305-2 ปริมาณการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกทัางอ้อม	(Scope	2) ตันค่าร์บอนไดออกไซึ่ด์
เทัียบเทั่า

18,539.00
(รอการทัวินสอบ)

GRI 306: Waste 2020

GRI	306-5	b i.นำ�าหนักรวิมข้อง	ข้องเสียอันตรายทัี�นำาไปกำาจัดโดยการ
เผู้าเป็นเชุ่�อเพัลิงผู้สม	(มีการนำาพัลังงานกลับมาใชุ้ใหม่)

เมตริกตัน 531.50

GRI	306-5	b ii.นำ�าหนักรวิมข้อง	ข้องเสียอันตรายทัี�นำาไปกำาจัดโดยการ
เผู้า	(ไม่มีการนำาพัลังงานกลับมาใชุ้ใหม่)

เมตริกตัน 0

GRI	306-5	b iii.	นำ�าหนักรวิมข้อง	ข้องเสียอันตรายทัี�นำาไปกำาจัดโดย
การฝ่ังกลบ

เมตริกตัน 0

GRI	306-5	b iv.	นำ�าหนักรวิมข้อง	ข้องเสียอันตรายทัี�นำาไปกำาจัดโดยผูู้้
ดำาเนินการกำาจัดอ่�น

เมตริกตัน 194.03

GRI	306-5	c i.	นำ�าหนักรวิมข้อง	ข้องเสียไม่อันตรายทัี�นำาไปกำาจัดโดย
การเผู้าเป็นเชุ่�อเพัลิงผู้สม	(มีการนำาพัลังงานกลับมาใชุ้
ใหม่)	

เมตริกตัน 0

GRI	306-5	c ii.	นำ�าหนักรวิมข้อง	ข้องเสียไม่อันตรายทัี�นำาไปกำาจัดโดย
การเผู้า	(ไม่มีการนำาพัลังงานกลับมาใชุ้ใหม่)

เมตริกตัน 0

GRI	306-5	c iii.นำ�าหนักรวิมข้อง	ข้องเสียไม่อันตรายทัี�นำาไปกำาจัดโดย
การฝ่ังกลบ

เมตริกตัน 29.42

GRI	306-5	c iv.นำ�าหนักรวิมข้อง	ข้องเสียไม่อันตรายทัี�นำาไปกำาจัดโดย
ผูู้้ดำาเนินการกำาจัดอ่�น

เมตริกตัน 273.86
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3.4 การีจัดำการีดำ�านความยั�งยืนในมิต่ิสัังคม

	 วิฒันธรรมองค่ก์รและแนวิปฏิบิตัทิัางสงัค่มข้องTOG	ภายในกจิกรรมทัางธรุกิจและค่วิามสมัพัันธ	์ตั�งอยูบ่นหลกัการข้อง
การให้คุ่ณค่่า	สนับสนุน	และเค่ารพัผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย	คู่่ค้่าธุรกิจ	และลูกค้่าทัั�งหมด	เราบริหารจัดการผู่้านกลไกการทับทัวิน
ตรวิจสอบภายใน	เพั่�อไกล่เกลี�ยและแก้ไข้ค่วิามค่ับข้้องใจใดๆและทัั�งหมด	ด้วิยค่วิามเป็นธรรมและเพั่�อประโยชุน์ร่วิมกัน

นโยบ�ยด้�นสำิทธัิมน๊ษัยชนTOG

	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	และบริษััทัย่อย	ยึดมั�นในการดำ�เนินธั๊ริกิจำอย่�งมีคว่�มริับผู้ิดชอบและ
เค�ริพในสำทิธัมินษ๊ัยชน เพั่�อหลกีเลี�ยงการกอ่ใหเ้กดิค่วิามเสยีหายตอ่บุค่ค่ล	โดยถึอ่เปน็องค่ป์ระกอบสำาค่ญัในการกำากบัดแูล
กจิการ	ตามหลกัก�ริชี�แนะของสำหปริะช�ช�ติ ิเริื�อง ธ๊ัริกจิำกบัสำทิธัมิน๊ษัยชน เราปลกูฝ่งัการเค่ารพัสทิัธมินษุัยชุนทัั�วิทัั�งองค่ก์ร		
และสนับสนุนส่งเสริมนโยบายนี�ให้กับคู่่ค่้าธุรกิจ	ดังนี�

1.	 เค่ารพัสาระสำาค่ัญข้องสิทัธิมนุษัยชุน	และปฏิิบัติหน้าทัี�โดยไม่เล่อกปฏิิบัติ
2.	 บริหารจัดการประเมินค่วิามเสี�ยงอยา่งตอ่เน่�อง	ตลอดหว่ิงโซ่ึ่อปุทัาน	เพั่�อชุี�บง่		ป้องกนั	และหรือบรรเทัา	ผู้ลกระทับ

จากการละเมิดสิทัธิมนุษัยชุน
3.	 สร้างสภาพัแวิดล้อมในการทัำางานทัี�ปลอดภัยทัั�งต่อร่างกายและต่อจิตใจ	ไม่ยอมรับค่วิามรุนแรงทัุกรูปแบบ	
4.	 เปิดโอกาสทัี�เทั่าเทัียมกันในทัี�ทัำางาน
5.	 จดัชุอ่งทัางส่�อสารทัี�ปลอดภยัสำาหรบัพันกังานและผูู้ม้สีว่ินไดส้ว่ินเสยี	ในการสนทันาเรื�องใดๆทัี�อาจจะมขี้อ้กงัวิลใจ

ทัี�ต้องการค่วิามไวิ้วิางใจและมั�นใจในค่วิามโปร่งใส	เพั่�อค่วิามร่วิมม่อในระยะยาวิกับผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียทัั�งหมด
6.	 ให้ทัุกค่นตระหนักในหน้าทัี�ข้องตนเอง	ทัี�จะประพัฤติตนด้วิยค่วิามรับผู้ิดชุอบ	และเค่ารพัในสิทัธิข้องผูู้้อ่�น
7.	 รักษัาค่วิามลับข้้อมูลส่วินบุค่ค่ลและค่วิามเป็นส่วินตัวิ	ข้องพันักงานและผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียทัั�งหมด
8.	 ส่�อสารถึึงค่วิามจำาเปน็	และผู้ลกัดนัใหพ้ันกังานและคู่่ค้่าทัางธรุกจิ	ร่วิมกันส่งเสรมิสนบัสนนุ	นโยบายสทิัธมินุษัยชุน		

อย่างมีส่วินร่วิมไปด้วิยกัน

ม�ติริฐ�นแริงง�นและก�ริจำัดก�ริก�ริจำ้�งง�น

	 เพั่�อใหม้ั�นใจวิา่มกีารบรหิารจดัการทัี�ดดีา้นแรงงานสมัพันัธแ์ละแนวิทัางการจา้งงาน		TOGไดร้บัการตอ่อายแุละการรบัรอง	
มาตรฐานแรงงานไทัย	TLS-8001:2563	ระดับสมบูรณ์จากกรมสวิัสดิการและคุ่้มค่รองแรงงาน	กระทัรวิงแรงงาน	ประเทัศไทัย		
มาตรฐานนี�ค่รอบค่ลุมถึึงหลักธรรมาภิบาลในด้านสวิัสดิการ	การจ้างงาน	สภาพัแวิดล้อมในการทัำางาน	การจัดการ	
อาชุวีิอนามัยและค่วิามปลอดภัย	โดยค่รอบค่ลุมพันกังานข้องสถึานประกอบการ	และ	ค่นทัำางานทัี�ปฏิบัิตงิานอยูใ่นสถึานประกอบการ		
การเปลี�ยนแปลงทัี�สำาค่ญัภายใต้เวิอร์ชุนั	2563	ไมเ่พีัยงแค่่นำาแนวิปฏิิบัติสากลมาใชุ้ตามทัี�กำาหนดโดย	องค์ก�ริแริงง�นริะหว่�่ง
ปริะเทศึ (ILO) 	และค่วิบคุ่มค่วิามสอดค่ล้องในการปฏิบัิตติามนโยบาย	ต่อตา้นแรงงานทัาสยุค่ใหม่	เท่ัานั�น	แตย่งัตอ้งการให้มกีาร
ค่วิบคุ่มและตดิตาม	การปฏิิบตังิานดา้นแรงงานทัี�ด	ีและมีค่วิามรบัผู้ดิชุอบตอ่สงัค่มในเชิุงรกุ	ภายใตร้ะบบการจัดการมาตรฐาน
แรงงาน	เพั่�อการพััฒนาอย่างต่อเน่�องและค่วิามยั�งย่นในระยะยาวิ

ก�ริฝึกอบริมและก�ริปริะเมินคว่�มริับผู้ิดชอบท�งสำังคมของซีัพพล�ยเออริ์ริะดับที� 1

	 ในการจัดการใหผูู้้้มสีว่ินได้สว่ินเสียทัี�เกี�ยวิข้้องมีสว่ินรว่ิม	‘ค่นทัำางาน’	ทัี�กำาหนดว่ิาเปน็ซึ่พััพัลายเออร์ระดบั	1	ค่่อ	พันักงาน	
เอา้ทัซ์ึ่อส	ทัมีทัำาค่วิามสะอาด	และเจา้หนา้ทัี�รกัษัาค่วิามปลอดภยั	ซึ่ึ�งปฏิิบตังิานภายในโรงงานTOG/TOC	มซีึ่พััพัลายเออรจ์ำานวิน
ห้ารายทัี�อาจจะมีผู้ลกระทับทัางสังค่มทัี�เกิดข้้�นจริงและทัี�อาจจะเกิดข้้�นได้อย่างมีนัยสำาค่ัญ		มีการจัดฝ่ึกอบรม	และประเมินผู้ล	
ผูู้้ปฏิิบัติงานทัุกค่นทัี�เกี�ยวิข้้องกับซึ่ัพัพัลายเออร์ทัั�งห้ารายนี�	เพั่�อให้เกิดค่วิามเข้้าใจทัี�ถึูกต้องเกี�ยวิกับผู้ลกระทับ	มีการดำาเนิน
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

การตามข้ั�นตอนทัี�จำาเป็นเพั่�อให้แน่ใจวิ่ามีการปฏิิบัติตามหลักปฏิิบัติด้านแรงงานทัี�ดีทัี�จำาเป็นทัั�งหมด	ตามมาตรฐานแรงงาน
ไทัย	และซึ่ัพัพัลายเออร์แต่ละรายผู้่านการประเมินค่วิามรับผู้ิดชุอบทัางสังค่มแล้วิ	

ก�ริค๊้มคริองข้อมูลสำ่ว่นบ๊คคล

	 ในการเตรยีมค่วิามพัรอ้มสำาหรบัพัระราชุบญัญตัคุ้ิ่มค่รองข้อ้มลูสว่ินบคุ่ค่ล	ซึ่ึ�งค่าดวิา่จะมผีู้ลบงัค่บัใชุใ้นประเทัศไทัยในปี
ถึัดไป	TOGได้พั่จารณาประเด็นทัี�อาจจะส่งผู้ลกระทับต่อข้้อมูลส่วินบุค่ค่ลข้องพันักงาน	TOGได้จัดทัำาแนวิปฏิิบัติเพั่�อคุ่้มค่รอง	
ข้้อมูลส่วินบุค่ค่ลอย่างเหมาะสม	โดยได้รับค่วิามยินยอมเป็นลายลักษัณ์อักษัรก่อนการใชุ้งาน	พันักงานเข้้าใจการใชุ้ข้้อมูล	
สว่ินบคุ่ค่ลทัี�อาจเกดิข้้�น	และไดร้บัค่ำาแนะนำาในการปอ้งกนัข้อ้มลูสว่ินบคุ่ค่ล		TOGจำากดับคุ่ลากรทัี�ไดร้บัอนญุาตเทัา่นั�นทัี�สามารถึ	
เข้้าถึึงข้้อมูลส่วินบุค่ค่ลและข้้อมูลสุข้ภาพัทัี�ละเอียดอ่อน	ค่วิบคุ่มรหัสผู่้านในระบบฐานข้้อมูลการจัดการทัรัพัยากรมนุษัย์	และ
ละเวิ้นการระบุตัวิตน	หรือระบุเป็นบางข้้อมูลเทั่าทัี�จำาเป็น

ก�ริจำัดก�ริอ�ชีว่อน�มัยและคว่�มปลอดภัย

	 เจา้หนา้ทัี�ค่วิามปลอดภยัข้องTOG	ดแูลรบัผู้ดิชุอบ	การดำาเนนิการดา้นอาชุวีิอนามยัและค่วิามปลอดภยั	ซึ่ึ�งเกี�ยวิข้อ้งกบั
การปฏิบิัตติามให้สอดค่ล้องตามกฎิระเบียบทัี�เกี�ยวิข้้อง	บริหารจัดการอาชุีวิอนามยัและค่วิามปลอดภัยอย่างม่ออาชุีพั	ดำาเนิน
การประเมินค่วิามเสี�ยงอนัตรายทัี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการทัำางาน	แนะนำาโปรแกรมการฝ่กึอบรมค่วิามปลอดภยัในการทัำางานทัี�จำาเปน็	
ประเมินค่วิามเสี�ยงการทัำางานทัี�เหมาะสมกับ	ธุรกิจและกฎิระเบียบทัี�เกี�ยวิข้้องข้องบริษััทัฯ	ดำาเนินการตรวิจสอบอุบัติเหตุจาก
การทัำางาน	รวิมถึึงเหตกุารณท์ัี�ใกลจ้ะอบุตั	ิเพั่�อวิิเค่ราะหล์ำาดบัชุั�นทัี�ค่วิรค่วิบค่มุ	แนะนำาการดำาเนนิการแกไ้ข้	ปอ้งกนัทัี�เหมาะสม	
เพั่�อข้จดัการเกดิซึ่ำ�าในอนาค่ต	ตรวิจสอบข้อ้บง่ชุี�ทัี�สำาค่ญัในเชุงิวิิเค่ราะห	์เพ่ั�อจดัการการแจง้เต่อนเชุงิปอ้งกนัทัี�รวิดเรว็ิ		กำาหนด
แนวิทัางปฏิิบัติ	ในการเตรียมค่วิามพัร้อม	แผู้นเผู้ชุิญเหตุฉุกเฉิน	ติดตามข้้อกำาหนดด้านกฎิระเบียบใหม่ๆ	ตลอดจนปรับปรุง	
สุข้ภาวิะค่วิามปลอดภัยในพั่�นทัี�ทัำางาน

	 นอกจากนี�ค่ณะทัำางานค่วิามปลอดภัยทัี�ได้รับการแต่งตั�งในระดับหัวิหน้างาน	ระดับบริหาร	มุ่งมั�นในการบริหารจัดการ	
เพั่�อค่วิามปลอดภยัในสขุ้ภาพั	และค่วิามเปน็อยู่ทัี�ดขี้องพันกังาน	ค่วิามรบัผู้ดิชุอบในแตล่ะระดบั	ชุว่ิยใหม้ั�นใจวิา่พันกังานทัั�งหมด
มีส่วินร่วิมอย่างเต็มทัี�	และปรับปรุงอย่างต่อเน่�อง	ด้วิยทัรัพัยากรทัี�เพัียงพัอ	และมีการจัดสรรเงินงบประมาณ

นโยบ�ยคว่�มปลอดภัย อ�ชีว่อน�มัยและสำภ�พแว่ดล้อมในก�ริทำ�ง�น

	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	และบริษััทัย่อย	ค่ำานึงถึึงค่วิามสำาค่ัญข้องสภาพัแวิดล้อม	ในการทัำางานทัี�ดี		
ทัี�มีผู้ลตอ่สขุ้ภาพัและค่วิามปลอดภยัข้องพันกังานทักุค่น	โดยบรษิัทััฯ	ไดป้ฏิบิัตติามกฎิหมาย	กฎิระเบยีบ	ข้อ้บงัค่บั	ทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	
กบัค่วิามปลอดภยั	อาชุวีิอนามยัและสภาพัแวิดลอ้มในการทัำางานอยา่งเค่รง่ค่รดั	เพั่�อแสดงใหเ้หน็ถึึงค่วิามทัุม่เทัและค่วิามมุง่มั�น	
ข้องบรษิัทััฯ	ในการปอ้งกนัอันตรายและสง่เสรมิสุข้ภาพัทัี�ดขี้องพันกังานทุักค่นใหเ้ปน็ไปอยา่งตอ่เน่�อง	จง้ออก	นโยบ�ยคว่�มปลอดภยั  
อ�ชีว่อน�มัยและสำภ�พแว่ดล้อมในก�ริทำ�ง�น TOG โดยยึดหลักปฏิิบัติ	7	ข้้อ	ดังนี�

 1. คว่�มม๊่งมั�นในก�ริจำัดก�ริด้�นสำ๊ขภ�พและคว่�มปลอดภัย

	 ผูู้้บรหิารและหวัิหนา้งานทักุค่นต้องใหค้่วิามสำาคั่ญสงูสดุในการปฏิบิตัติามมาตรการดา้นค่วิามปลอดภัย	อาชีุวิอนามยัและ
สภาพัแวิดล้อมในการทัำางาน	รวิมถึงึต้องสนับสนุนงบประมาณและจัดสรรทัรัพัยากรให้เพีัยงพัอ	เพั่�อข้จัด อนัติริ�ย ก�ริบ�ดเจ็ำบ  
ก�ริเจำ็บป่ว่ยจำ�กก�ริทำ�ง�น และ ก�ริเจำ็บป่ว่ยที�ไม่เกี�ยว่ข้องกับง�น	เชุ่น	การแพัร่เชุ่�อข้อง	COVID-19		ทัุกค่นต้องมุ่งมั�นทัี�จะ
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่�อง	โดยนำานวิัตกรรมทัางเทัค่โนโลยี	หลักการทัางวิิศวิกรรม	และมาตรการด้านสุข้ภาพัมาใชุ้	เพั่�อลด
ค่วิามเสี�ยง	อันตรายต่อสุข้ภาพัและค่วิามปลอดภัยในสถึานทัี�ทัำางาน	
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	 2. ก�ริมีสำ่ว่นริ่ว่มของผูู้้ปฏิิบัติิง�นในม�ติริก�ริด้�นสำ๊ขภ�พและคว่�มปลอดภัย

	 พันักงานทัุกค่นต้องรับผู้ิดชุอบต่อบทับาทัหน้าทัี�ทีั�ได้รับมอบหมาย	เพั่�อค่วิามปลอดภัย	ค่วิามเป็นระเบียบเรียบร้อย		
สุข้อนามัยส่วินบุค่ค่ลและส่วินรวิม	พันักงานทัุกค่นต้องแจ้งให้ผูู้้บังค่ับบัญชุาทัราบทัันทีัเกี�ยวิกับปัญหาทัี�เกิดข้้�น	เพั่�อง่ายต่อ
การชุี�บ่งค่วิามเป็นอันตราย	การหาสาเหตุทัี�แท้ัจริงข้องอุบัติการณ์(incident)	และเหตุการณ์เก่อบเกิดอุบัติเหตุ	(Near	miss)	
เพั่�อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	(Accident)	

	 3. ก�ริชี�บ่งคว่�มเป็นอันติริ�ยและก�ริปริะเมินคว่�มเสำี�ยง 

	 พันักงานทุักค่นมีหน้าทัี�ในการชุี�บ่งอันตรายทัี�อาจเกิดข้้�นหรืออันตรายทัี�แอบแฝ่งอยู่ในแต่ละข้ั�นตอนการทัำางานทัั�งทัี�เป็น	
งานประจำา	และไม่ประจำา	เพั่�อประเมินค่วิามเสี�ยง	และกำาหนดมาตรการการจัดการค่วิามเสี�ยง	(Hierarchy	of	Controls)	โดย
กำาหนดเป็นแนวิทัางการปฏิิบัติงาน	(QP)	วิิธีการปฏิิบัติงาน	(WI)	อย่างปลอดภัย	พัร้อมทัั�งมีการตรวิจติดตามเป็นระยะ		
การประเมินค่วิามเสี�ยงเพ่ั�อค่วิามปลอดภัยต้องทัำาอย่างสมำ�าเสมอ	และทุักค่รั�ง	หลงัเกิดเหตุการณ์ทัี�ไม่พังึประสงค์่	ริว่มถืงึ เมื�อมี
ก�ริเปลี�ยนแปลง	ติัว่บ๊คคล ว่ัติถื๊ดิบ ริะบบก�ริจำัดก�ริว่ัติถื๊ดิบ เคริื�องมือ อ๊ปกริณ์ เคริื�องจำักริ ขั�นติอนก�ริทำ�ง�น ริูปแบบ
ก�ริทำ�ง�น และสำภ�พแว่ดล้อมในก�ริทำ�ง�น	

	 4. ก�ริป้องกันและคว่บค๊มอันติริ�ย

	 พันักงานทัุกค่นต้องร่วิมกันชุี�บ่งและกำาหนดม�ติริก�ริก�ริจำัดก�ริคว่�มเสำี�ยง	(Hierarchy of Controls)	ซึ่ึ�งมีลำาดับ	
เริ�มจาก	การข้จดั/แทันทัี�/ค่วิบค่มุทัางวิิศวิกรรม/การบรหิารจดัการ	และการใชุอ้ปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่ินบคุ่ค่ล	นำาไปใชุเ้ป็น
แผู้นการค่วิบคุ่มการปฏิิบัติ	มีการติดตามค่วิามค่่บหน้า	และตรวิจสอบประสิทัธิภาพัเป็นระยะ

	 5. ก�ริให้คว่�มริู้และฝึกอบริม

	 พันกังานทักุค่นตอ้งรบัการฝ่กึอบรมหลกัการดา้นค่วิามปลอดภยั	สขุ้อนามยัส่วินบคุ่ค่ล	และสุข้อนามยัในสถึานทัี�ทัำางาน
ทัั�งหลักสูตรพ่ั�นฐาน	และเฉพัาะด้าน	ตามหน้าทัี�ทัี�ไดร้บัมอบหมาย	เพั่�อให้เข้า้ใจและตระหนักถึึง	‘อนัตรายจากการทัำางาน’	(Work-
related	hazards)		‘การเจ็บป่วิยทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกับการทัำางาน’(Non-work-related	ill	health)	รวิมถึึง	ติ้องริ�ยง�น อันติริ�ย
จำ�กก�ริทำ�ง�น	และ	ก�ริเจำ็บป่ว่ยที�ไม่เกี�ยว่ข้องกับก�ริทำ�ง�น	เชุ่น	การติดเชุ่�อ	COVID-19	ให้ผูู้้บังค่ับบัญชุาทัราบ	ตลอดจน
วิิธีการทัำางานทัี�ปลอดภัย	และนำาไปปฏิิบัติได้อย่างถึูกต้อง

	 6. ก�ริปริะเมินริะบบก�ริจัำดก�ริด้�นคว่�มปลอดภัย อ�ชีว่อน�มัยและสำภ�พแว่ดล้อมในก�ริทำ�ง�น (OHS) และ
ก�ริปริับปริ๊งอย่�งติ่อเนื�อง

	 ต้องกำาหนดให้มีการตรวิจติดตามระบบการจัดการด้านค่วิามปลอดภัย	อาชุีวิอนามัยและสภาพัแวิดล้อมในการทัำางาน	
(OHS)	อย่างสมำ�าเสมอ	เพั่�อประเมินประสิทัธิภาพัข้องการนำาไปปฏิิบัติ	รวิมถึึงชุี�บ่งข้้อบกพัร่อง	และหาโอกาสในการปรับปรุง
อย่างต่อเน่�อง		

	 7. ก�ริสำื�อสำ�ริและปริะสำ�นง�นกับผูู้้ริับเหม� ซีัพพล�ยเออริ์ และผูู้้ให้บริิก�ริ

	 ผูู้้รับเหมา	ซึ่ัพัพัลายเออร์	ผูู้้ให้บริการ	จะต้องได้รับการตรวิจสอบคุ่ณสมบัติ	ข้้อกำาหนดทัี�เกี�ยวิข้้องล่วิงหน้า	ก่อนการ	
วิา่จา้ง	และ	กอ่นเริ�มปฏิิบตังิานภายในบรษิัทััฯ	จะตอ้งผู้า่นการอบรม	ให้ค่วิามรู้	และ	ส่�อสารข้อ้มลูทัี�เกี�ยวิข้อ้งกบัอนัตรายทัี�มอียู่	
ภายในบริษััทัฯ	หรือ	ค่วิามเสี�ยงจากโรค่ระบาด	โดยผูู้้เกี�ยวิข้้องต้องประสานงาน	วิางแผู้นและประเมินค่วิามเสี�ยงด้านค่วิาม
ปลอดภัยในการทัำางาน	เพั่�อกำาหนดมาตรการลดผู้ลกระทับด้านสุข้ภาพัและค่วิามปลอดภัย	และระหว่ิางปฏิบิตังิานภายในบริษััทัฯ		
ต้องปฏิิบัติตามมาตรการด้านค่วิามปลอดภัย	อาชุีวิอนามัยและสภาพัแวิดล้อมในการทัำางานข้องบริษััทัฯ	อย่างเค่ร่งค่รัด
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

ก�ริเปิดเผู้ยข้อมูลอ�ชีว่อน�มัยและคว่�มปลอดภัย

	 TOG	ได้เล่อกส่วินทัี�เกี�ยวิข้้องข้องมาตรฐาน	GRI	เป็นแนวิทัางสำาหรับการรายงานผู้ลการปฏิิบัติงานทัุกปี	ภายใต้ดัชุนี
บริบทั	GRI	ในตารางทั้ายริ�ยง�นคว่�มยั�งยืนปริะจำำ�ปี	ด้านล่างนี�ค่่อหัวิข้้อการจัดการและประสิทัธิภาพัสำาหรับการเปิดเผู้ยทัี�
เกี�ยวิข้้องกับ	GRI 403 อ�ชีว่อน�มัยและคว่�มปลอดภัย:
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GRI 403: Occupational Health and Safety 2018

GRI	403-9 บาดเจ็บทัี�เกี�ยวิข้้องกับการทัำางาน	
(Lost	Time	Injury	Frequency	Rate)

LTIFR		based	on	one	
million	hours	worked

3.62

ดูแลให้สำถื�นปริะกอบก�ริปลอดโริคติิดเชื�อไว่ริัสำโคว่ิด-19 อย่�งติ่อเนื�อง

	 การแพัรก่ระจายข้องโรค่เชุ่�อไวิรสัโค่วิดิกลายพันัธุเ์ดลตา้อยา่งรวิดเรว็ิในประเทัศไทัย	ในชุว่ิงกลางปทีัี�ผู้า่นมา	ตั�งแตชุ่ว่ิงตน้ไตรมาส
ทัี�	2	TOGได้เพ่ั�มมาตรการป้องกันและค่วิบคุ่มโรค่ติดเชุ่�อไวิรัสโค่วิิด-19	ยกระดับค่วิามเข้ม้งวิดยิ�งข้้�น	เน่�องจากสถึานประกอบการ	
ตั�งอยู่ในจังหวิัดทัี�มีค่วิามเสี�ยงสูง	มาตรการด้านค่วิามปลอดภัยสำาหรับพันักงานทุักค่นทัี�ปฏิิบัติงานในโรงงาน	รวิมถึึง	
การตรวิจค่ดักรองโค่วิดิ-19ดว้ิยวิธิRีT-PCR	ทักุๆ14	วินั	ตอ่เน่�องกนัเปน็ระยะเวิลา	6	เดอ่น	หลงัจากนั�น	ตรวิจค่ดักรองเดอ่นละค่รั�ง	
สำาหรับพันักงานทัี�ยังไม่ได้รับวิัค่ซึ่ีนอย่างค่รบถึ้วิน	นอกจากนี�	เรายังตรวิจค่ัดกรองด้วิยวิิธีทัดสอบแอนติเจนตามค่วิามจำาเป็น	
และมีกำาหนดตรวิจประจำาอย่างต่อเน่�อง	ซึ่ึ�งดำาเนินการตรวิจค่ัดกรองและแปลผู้ลตรวิจโดยพัยาบาลวิิชุาชุีพั

	 ในปี2563	TOGได้เค่ยดำาเนินโคริงก�ริบับเบ้ิลแอนด์ซีีลทัั�งทัี�โรงงานผู้ลิตหล่อเลนส์	และโรงงานฝ่นเลนส์เฉพัาะบุค่ค่ล		
ซึ่ึ�งรู้จกักนัในชุ่�อ	‘โคริงก�ริไข่แดง’	ไปแลว้ิ		ในป2ี564	ตั�งแตป่ลายเดอ่นเมษัายนเป็นตน้มาจนถึึงเดอ่นตุลาค่ม	เราไดจ้ดัโคริงก�ริ
ไข่แดงในโรงงานทัั�งสองแห่งอีกค่รั�ง	โดยเตรียมทัี�พัักทัี�สะอาดสะดวิกสบาย	พัร้อมอาหารสะอาด	อำานวิยค่วิามสะดวิกพันักงาน
ไข้่แดง	ด้วิยรถึรับส่งไปกลับระหว่ิางทัี�พัักและทัี�ทัำางาน	เพ่ั�อค่วิามปลอดภัยในสถึานทัี�ทัำางานทัั�งสองแห่ง		โค่รงการไข่้แดงนี�ค่่อ
การจัดการตามแนวิปฏิิบัติ	บับเบิ้ลแอนด์ซีีล	ทัี�แนะนำาโดยศูนย์บริหารสถึานการณ์โค่วิิด-19	เพั่�อป้องกันการติดเชุ่�อกลุ่มก้อน
ระหวิ่างค่นทัำางานในสถึานประกอบการ	ในข้ณะเดียวิกันยังสามารถึดำาเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเน่�อง

	 ในสถึาณการณช์ุว่ิงทัี�มจีำานวินผูู้ป้ว่ิยตดิเชุ่�อโรค่ไวิรสัโค่วิิด-19สงูสดุ	ระบบการรกัษัาพัยาบาลข้ั�นพั่�นฐานไดร้บัผู้ลกระทับ	
อยา่งรุนแรงจากจำานวินผูู้้ป่วิยรายใหม่ในแต่ละวัิน	หนว่ิยงานเฉพัาะกิจดา้นโค่วิดิ-19ข้องเรา	จัดเตรียมค่วิามพัร้อมให้ค่วิามชุ่วิยเหล่อ		
หากพันักงานข้องเราได้รับการวิินิจฉัยวิ่าติดเชุ่�อโรค่ไวิรัสโค่วิิด-19	เพั่�อให้แน่ใจวิ่าผูู้้ป่วิยสามารถึเข้้าถึึงการรักษัาพัยาบาล	
ได้อย่างรวิดเร็วิ	เรายังทัำาให้แน่ใจวิ่ามีการค่้นหากลุ่มเสี�ยงผูู้้สัมผู้ัสใกล้ชุิด	ผูู้้ป่วิยย่นยันติดเชุ่�อ	ทัันทัี	และส่งชุุดสุข้สะอาด	
เค่รื�องอุปโภค่จำาเป็นต้องใชุ้ในการทัำาค่วิามสะอาด	ฆ่่าเชุ่�อ	รักษัาค่วิามสะอาดในชุีวิิตประจำาวิัน		ซึ่ึ�งรวิมถึึงชุุดตรวิจค่ัดกรอง	
แบบแอนติเจนด้วิยตนเอง	ในระหวิ่างการแยกตัวิเฝ่้าระวิัง	เชุ่นเดียวิกับการให้ค่วิามชุ่วิยเหล่อ	ในการหาทัี�พัักพั่งเพั่�อแยกกักตัวิ
ตามค่วิามจำาเป็น

	 เราใชุค้่วิามพัยายามอยา่งเตม็ทัี�เพั่�อชุว่ิยใหพ้ันักงานทักุค่นเข้า้ถึึงการฉดีวิคั่ซีึ่นโค่วิดิ-19	ทัั�งผู้า่นทัางโค่รงการวิคั่ซีึ่นหลกั
ข้องรฐับาล	และใหว้ิคั่ซีึ่นทัางเลอ่กดว้ิยค่่าใชุจ้า่ยข้องเราเอง	ด้วิยเหตนุี�	เราจง้ประสบค่วิามสำาเรจ็เก่อบ99%	ข้องจำานวินพันักงาน
และค่นทัำางานทัี�ไดร้บัวิคั่ซึ่นีค่รบถึว้ินในทัี�ทัำางานข้องเรา	เพั่�อหลีกเลี�ยงค่วิามเสี�ยงทัี�จะเจบ็ปว่ิยรนุแรงจากโรค่ตดิเชุ่�อไวิรสัโค่วิดิ-19

	 มาตรการป้องกันและค่วิบคุ่มโรค่โค่วิิด-19	ทัั�งหมดยังค่งเป็นไปตามปกติอย่างต่อเน่�อง	โดยมีการเพั่�มข้้�นหรือลดลงข้อง
ค่วิามเข้้มงวิด	ข้้�นอยู่กับสถึานการณ์แพัร่ระบาดข้องโรค่ติดเชุ่�อไวิรัสโค่วิิด-19ในระยะนั�น		อย่างไรก็ตามเราได้ข้อค่วิามร่วิมม่อ
จากทัุกค่นอย่างต่อเน่�อง	เพั่�อให้แน่ใจวิ่ามีการรักษัาสุข้อนามัยส่วินบุค่ค่ลอย่างเค่ร่งค่รัดตลอดเวิลา
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คว่�มสำัมพันธั์ที�สำริ้�งสำริริค์กับช๊มชนริอบสำถื�นปริะกอบก�ริ

	 แม้จะมีการระงับการพับปะชุุมนุม	แต่TOGยังค่งแสดงให้เห็นถึึงค่วิามมุ่งมั�นในการรักษัาค่วิามสัมพัันธ์ทัี�สร้างสรรค่์กับ
ชุุมชุนรอบสถึานประกอบการ	ในการชุ่วิยกันสร้างชุีวิิตทัี�มีสุข้ภาพัดีร่วิมกัน	เพั่�อรับทัราบถึึงการมีส่วินร่วิมกับผูู้้นำาชุุมชุนใน
พั่�นทัี�	และชุ่วิยสนับสนุนค่วิามพัยายามอันโดดเด่นในการจัดตั�ง	ศึูนย์พักคอย โริงเรีิยนบ้�นสำ๊เหร่ิ�ล�กค้อน	ซึ่ึ�งต่อมาในภาย
หลังได้กลายเป็น	ศึูนย์บริิห�ริจำัดก�ริก�ริแพริ่ริะบ�ดโริคติิดเชื�อโคว่ิด โริงเริียนบ้�นสำ๊เหริ่�ล�กค้อน อำ�เภอบ�งบัว่ทอง		
TOGได้บริจาค่อาหารแห้ง	เค่รื�องใชุ้ทัี�จำาเป็น	เวิชุภัณฑิ์	ชุุดดูแล	และบริจาค่เงินอย่างต่อเน่�อง	ศูนย์พัักค่อยได้ให้ค่วิามชุ่วิยเหล่อ
ชุุมชุนในพ่ั�นทัี�	ในการจัดหาทัี�พัักพั่งสำาหรับผูู้้ป่วิยย่นยันติดเชุ่�อไวิรัสโค่วิิด-19	ก่อนทัี�จะถูึกส่งต่อไปยังสถึานพัยาบาล	ซึ่ึ�งได้
ข้าดแค่ลนอย่างมากในชุ่วิงทัี�มีจำานวินผูู้้ปว่ิยติดเชุ่�อสงูสดุ	นอกจากนี�	ยังมอบเงนิบริจาค่อ่�นๆ	อีกจำานวินหนึ�งให้กับโรงพัยาบาล
สนามและหอผูู้ป้ว่ิยโรค่เชุ่�อไวิรสัโค่วิิด-19	เพั่�อสนับสนุนงานสาธารณสขุ้ชุมุชุนในพั่�นทัี�ใกล้เค่ยีงในการตอ่สูก้บัการแพัรก่ระจาย
ข้องโรค่ติดเชุ่�อไวิรัสโค่วิิด-19
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GRI 413: Local Communities 2016

GRI	413-1	a ดำาเนินการให้มี	การมีส่วินร่วิมข้องชุุมชุนในทั้องถึิ�น	ประเมินผู้ลกระทับ	
และ/หรือมีโค่รงการพััฒนา	ซึ่ึ�งรวิมถึึงการใชุ้:
i.	การประเมินผู้ลกระทับทัางสังค่ม	รวิมทัั�งการประเมินผู้ลกระทับทัางเพัศ	
ตามกระบวินการมีส่วินร่วิม
ii	การประเมินผู้ลกระทับสิ�งแวิดล้อม	และการติดตามตรวิจสอบอย่างต่อ
เน่�อง
iii.	การเปิดเผู้ยผู้ลการประเมินผู้ลกระทับต่อสิ�งแวิดล้อมและสังค่มต่อ
สาธารณะ
iv	โค่รงการพััฒนาชุุมชุนทั้องถึิ�นตามค่วิามต้องการข้องชุุมชุนทั้องถึิ�น
v.	แผู้นการมีส่วินร่วิมข้องผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย	ตามกลุ่มผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย
vi.	ค่ณะทัำางานหรือผูู้้ให้ค่ำาปร้กษัาหารือในชุุมชุนทั้องถึิ�น	และกระบวินการ
ทัี�ค่รอบค่ลุมกลุ่มเสี�ยง
vii.	ค่ณะทัำางาน	กรรมการอาชุีวิอนามัยและค่วิามปลอดภัย	และหน่วิยงาน	
อ่�นๆ	ทัี�	เป็นตัวิแทันข้องค่นทัำางาน	เพั่�อจัดการกับผู้ลกระทับ
viii.	กระบวินการร้องทัุกข้์จากชุุมชุนทั้องถึิ�นอย่างเป็นทัางการ

ร้อยละข้อง
สถึาน
ประกอบการ

100

ค๊ณภ�พสำินค้�และคว่�มปลอดภัย ใสำ่ใจำผูู้้บริิโภค

	 ข้อบเข้ตข้องระบบการจัดการคุ่ณภาพั	ISO9001	ค่รอบค่ลุมกระบวินการทัั�งหมด	ตั�งแต่การคั่ดเลอ่กวัิตถึดุบิ	การปฏิิบัติ
ตามข้้อกำาหนดข้องสารเค่มีอันตราย	และกระบวินการตรวิจสอบคุ่ณสมบัติข้องวัิสดุ	เพ่ั�อให้สอดค่ล้องเป็นไปตามข้้อกำาหนด	
ด้านค่วิามปลอดภัยทัี�จำาเป็นทัั�งหมด	นอกจากนี�เพั่�อให้แน่ใจวิ่าเราซึ่ัพัพัลายคู่่ค่้าธุรกิจด้วิยการรักษัาคุ่ณภาพัผู้ลิตภัณฑิ์ทัี�
สมำ�าเสมอ	มกีารบนัทักึตรวิจสอบยอ้นกลบัทัี�เพีัยงพัอ	เราไดใ้ชุร้ิะบบคณ๊ภ�พเคริื�องมอืแพทยI์SO13485 เพั่�อชุว่ิยใหผูู้้บ้รโิภค่
มั�นใจไดถึ้ึงค่วิามปลอดภัย	ไดร้บัการพัจ่ารณาค่วิามต้องการ	ตั�งแต่ข้ั�นตอนแรกๆข้องการพัฒันาผู้ลิตภณัฑิ	์ไปจนถึึงการทัดสอบ
คุ่ณภาพัและตรวิจคุ่ณสมบัติ	เพั่�อให้มั�นใจวิ่าแนวิปฏิิบัติทัี�ดีสุดในการบริหารซึ่ัพัพัลายเชุนจากต้นนำ�าถึึงปลายนำ�า	ตรวิจสอบให้
แน่ใจวิ่าข้ั�นตอนการทัำางานทัี�จำาเป็นทัั�งหมดนั�น	ได้ดำาเนินการอย่างเต็มทัี�
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ก�ริปริับปริ๊งปริะสำิทธัิภ�พในก�ริดำ�เนินง�น

	 การเพ่ั�มประสิทัธิภาพัในการดำาเนินงานสูงสุดเป็นส่วินหนึ�งข้องค่วิามมุ่งมั�นอย่างแน่วิแน่ข้อง	TOG	ในการเสริมสร้าง
ประสิทัธิผู้ลการผู้ลิตในการดำาเนินงาน	ซึ่ึ�งรวิมถึึงการเปลี�ยนแปลงเป็นระบบอัตโนมัติในบางส่วิน	เพั่�อส่งเสริมการปรับปรุง
ประสิทัธิผู้ลการผู้ลิตและปลูกฝั่งค่่านิยมองค์่กรข้องTOG		เราได้ริเริ�มจัดให้มีก�ริแข่งขันง�นด้�นวิ่ศึว่กริริมประจำาปีข้้�น	โดย
จัดให้มีการฝ่ึกอบรมในชุั�นเรียน	การฝึ่กสอน	การให้ค่ำาปร้กษัา	การมอบหมายงาน	การประชุุมและทับทัวินเป็นประจำาอย่าง	
ต่อเน่�อง		การแข้่งข้ันจัดข้้�นเพั่�อเสริมสร้างประสิทัธิผู้ล	ตลอดจนทัักษัะการแก้ปัญหาทัี�เชุี�ยวิชุาญ	ส่งเสริมค่วิามสามารถึใน	
การค่ิดเชุิงวิิเค่ราะห์	และจุดประกายค่วิามค่ิดสร้างสรรค่์	ตลอดจนเพั่�มพัูนทัักษัะการนำาเสนอ	ซึ่ึ�งจำาเป็นสำาหรับการปฏิิบัติ
งานด้านการผู้ลิต	และการขั้บเค่ล่�อนการพััฒนาทัางเทัค่โนโลยี	ในข้ณะเดียวิกันยังชุ่วิยเพ่ั�มประสิทัธิภาพัในการผู้ลิตอีกด้วิย		
ผู้ลการดำาเนินงานประจำาปีข้องTOG	ได้แสดงให้เห็นถึึงค่วิามสำาเร็จจากค่วิามพัยายามเหล่านี�	ด้วิยการปรับปรุงประสิทัธิภาพั
ในการดำาเนินงานอย่างต่อเน่�อง

ก�ริฝึกอบริมและให้คว่�มริู้

	 TOG	ได้เล่อกส่วินทัี�เกี�ยวิข้้องข้องมาตรฐาน	GRI	เป็นแนวิทัางสำาหรับการรายงานผู้ลการปฏิิบัติงานทัุกปี	ภายใต้ดัชุนี
บริบทั	GRI	ในตารางท้ัายรายงานค่วิามยั�งย่นประจำาปี	ด้านล่างนี�ค่่อหัวิข้้อการจัดการและประสิทัธิภาพัสำาหรับการเปิดเผู้ยทัี�
เกี�ยวิข้้องกับ	GRI	404	การฝ่ึกอบรมและการให้ค่วิามรู้	

มาต้ราฐาน GRI การเปิดำเผย่ ห็น่วย่ 2564

GRI 404: Training & Education 2016

GRI	404-1 ชุั�วิโมงฝ่ึกอบรม	 ชุั�วิโมง/ปี/ค่น 4.37
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

4. การวิิเค่ราะห์และค่ำาอธิบัายข้องฝ่่ายจัดการ 
(MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS: 
MD&A)

คำาอธิบายและการีวิเครีาะหุ้์ฐานะการีเงินและผู้ลการีดำำาเนินงานปี 2564 (MD&A)

ผู้ลก�ริดำ�เนินง�น

ก�ริแพริ่ริะบ�ดของโริคติิดเชื�อไว่ริัสำโคโริน� 2019 (COVID – 19)

	 ภ�พริว่มเศึริษัฐกจิำโลก	สถึานการณก์ารแพัรร่ะบาดข้องโค่วิิด-19	เริ�มค่ลี�ค่ลายจากการฉดีวิคั่ซึ่นีทัี�มปีระสทิัธภิาพัมาก
ข้้�น	รวิมไปถึึงการผู้่อนค่ลายมาตรการล็อกดาวิน์และการเปิดประเทัศ	นำาไปสู่การฟื้้�นตัวิอย่างต่อเน่�องข้องอุปสงค่์จากต่าง
ประเทัศในชุ่วิงปลายปี	2021	อยา่งไรก็ตามยงัค่งต้องจับตาการระบาดข้องโค่วิิด-19สายพันัธ์ุโอมิค่รอนและการกลายพัันธุข์้อง
ไวิรสัซึึ่�งอาจสง่ผู้ลใหเ้ศรษัฐกิจชุะลอตวัิลงได	้สงัเกตได้จากกอ่นการระบาดข้องโอมคิ่รอนนั�นเศรษัฐกิจโลกในไตรมาส	4	ป	ี2021		
ส่งสัญญานฟ้ื้�นตัวิทัี�สูงข้้�นโดยสะทั้อนจากยอดค้่าปลีกและการผู้ลิตภาค่อุตสาหกรรมหลังชุะลอตัวิลงในไตรมาส	3	จากการ
แพัร่ระบาดข้องไวิรัสสายพัันธุ์เดลตา	และในบางประเทัศระดับการบริโภค่และระดับการผู้ลิตภาค่อุตสาหกรรมฟื้้�นตัวิกลับไปอยู่
ระดบัสงูกวิา่	Pre-pandemic	level	แลว้ิ	อนัเปน็ผู้ลจากอตัราการฉดีวิคั่ซึ่นีทัี�สูงกวิา่และสามารถึเปดิเมอ่งไดเ้รว็ิกวิา่ประเทัศอ่�น	
ซึ่ึ�งการฟื้้�นตัวิข้องเศรษัฐกิจแต่ละประเทัศแต่ละภูมิภาค่จะมีค่วิามแตกต่างกันไป	ตามค่วิามพัร้อมในการรับม่อการระบาด	อาทิั	
ค่วิามสามารถึในการแจกจ่ายวัิค่ซึ่ีน	รวิมถึึงขี้ดจำากัดข้องระบบสาธารณะสุข้	และการเล่อกใชุ้นโยบายค่วิบคุ่มการระบาดข้อง
รฐับาล	หลายประเทัศสามารถึค่วิบค่มุการแพัรร่ะบาดได้ดีข้้�น	เพัราะได้รบัปจัจยัสนบัสนนุจากการฉดีวิคั่ซึ่นีทัี�สงูข้้�นทัั�วิโลก	โดย
เฉพัาะในกลุม่ประเทัศพัฒันาแลว้ิ	(Developed	markets)	อาทั	ิสหรฐัอเมริกา	ยโุรป	และญี�ปุน่	ทัี�มคี่วิามสามารถึในการแจกจา่ย	
วิัค่ซึ่ีนทัี�ก้าวิหน้าไปมาก	(สัดส่วินข้องผูู้้ได้รับวิัค่ซึ่ีนค่รบโดสเกิน	65%)	และจากการเร่งแจกจ่ายวิัค่ซึ่ีนเข้็มกระตุ้น	(Booster	
shots)	จะส่งผู้ลให้สามารถึผู้่านพั้นปัญหาการระบาดระลอกใหม่ข้องโอมิค่รอนได้โดยทัี�ผู้ลกระทับต่อเศรษัฐกิจมีไม่มากนัก	ใน
ข้ณะทัี�กลุ่มประเทัศกำาลังพััฒนา	(Emerging	markets)	อาจมีการชุะลอตัวิข้องเศรษัฐกิจและได้รับผู้ลกระทับจากปัญหาการ
ระบาดข้องโอมิค่รอนมากกว่ิา	จากการแจกจ่ายวิคั่ซึ่นีทัี�ค่รอบค่ลุมประชุากรน้อยกว่ิา	(สดัสว่ินข้องผูู้้ไดร้บัวิคั่ซึ่นีค่รบโดสน้อยก
วิา่	50%)	สำาหรบัปญัหาหว่ิงโซึ่อ่ปุทัานภาวิะชุะงกังนั	(Supply	chain	disruption)	ทัั�งในภาค่ผู้ลติ	ภาค่บรกิาร	และตลาดแรงงาน		
มแีนวิโนม้ย่ดเย่�อกวิา่ทัี�ค่าดไวิเ้ดมิ	ทัำาใหต้น้ทันุค่่าข้นสง่อาจปรบัเพั่�มข้้�น	นอกจากนี�ค่วิามกงัวิลตอ่การตดิเชุ่�อไวิรสัสายพันัธุใ์หม่
อาจเพั่�มแรงกดดันต่อปัญหาการข้าดแค่ลนแรงงานทัี�อยู่ในภาวิะตึงตัวิอยู่แล้วิในปัจจุบัน	ส่งผู้ลให้ค่่าจ้างแรงงานอาจอยู่ในระดับ
สูงข้้�น	ระดับการฟื้้�นตัวิข้องเศรษัฐกิจจะมีผู้ลต่อการดำาเนินนโยบายการเงินและส่งผู้ลต่อเน่�องไปยังภาวิะตลาดเงินและตลาดทัุน	
รวิมถึึงค่วิามไมแ่นน่อนในเรื�องข้องนโยบายการเงนิข้องธนาค่ารกลางข้องประเทัศสหรฐัอเมรกิา	(FED)	ประกอบกบัปจัจยัภายใน
ประเทัศเอง	อาจทัำาให้เกิดค่วิามผู้ันผู้วินต่ออัตราแลกเปลี�ยนเงินตราระหวิ่างประเทัศได้

	 แม้วิ่าภาพัรวิมข้องเศรษัฐกิจโลกมีแนวิโน้มฟื้้�นตัวิอย่างต่อเน่�อง	ผูู้้ค่นทัั�วิโลกเริ�มปรับตัวิกับการใชุ้ชุีวิิตให้เข้้ากับวิิถึี	New	
normal	ไดม้ากข้้�น	ประกอบกับรัฐบาลทัั�วิโลกพัยายามหลีกเลี�ยงการใชุ้มาตรการล็อกดาวิน์ทัี�เข้ม้งวิดเหมอ่นชุ่วิงการแพัร่ระบาด
ในระลอกทัี�ผู้า่น	ๆ	มา	แต่สถึานการณแ์พัรร่ะบาดจะยงัมผีู้ลกระทับตอ่ตน้ทันุข้องกจิกรรมภาค่ธรุกจิ	เชุน่	ค่่าใชุจ้า่ยในการตรวิจ
ค่ัดกรองและเฝ่้าระวิังเชุ่�อไวิรัสโค่วิิด-19	ค่่าใชุ้จ่ายทัี�เกี�ยวิข้้องกับการปรับโค่รงสร้างและรูปแบบกิจกรรมข้องธุรกิจ	ค่่าใชุ้จ่ายทัี�
เกี�ยวิข้้องกับการจัดหาหรือจัดเตรียมทัี�พัักตลอดจนการเดินทัางข้องพันักงาน	ค่่าใชุ้จ่ายทัี�เกี�ยวิข้้องกับการทัำางานผู้่านระบบ
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ทัางไกล	เป็นต้น	ซึ่ึ�งสถึานการณ์ดังกล่าวิอาจส่งผู้ลกระทับต่อกิจกรรมทัางธุรกิจข้องกลุ่มบริษััทัได้	โดยฝ่่ายบริหารข้องกลุ่ม
บริษััทัได้ติดตามค่วิามค่่บหน้าข้องสถึานการณ์ดังกล่าวิอย่างใกล้ชุิดและจะประเมินผู้ลกระทับทัางการเงินเกี�ยวิกับมูลค่่าข้อง
สินทัรัพัย์	ประมาณการหนี�สินทัี�อาจเกิดข้้�นและจะพั่จารณาบันทัึกผู้ลกระทับดังกล่าวิต่อไป

ภ�พริว่มของผู้ลก�ริดำ�เนินง�น

ฝ่่ายบริหารข้อชุี�แจงผู้ลการดำาเนินงานประจำาปี	2564	ข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ดังนี�

ห็น่วย่: ล้านบาที่
งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะบริษ์ัที่

2564 2563 2562 2564 2563 2562

รายได้รวิม 2,466 1,850 2,022 1,778 1,247 1,453

กำาไร	(ข้าดทัุน)	สุทัธิ 310 69 132 243 59 129

	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	มีรายได้รวิม	2,466	ล้านบาทั	เพั่�มข้้�นจากปีก่อน	616	ล้านบาทั	หรือร้อยละ	33	และมีผู้ลกำาไร
สุทัธิสำาหรับงวิด	310	ล้านบาทั	เพั่�มข้้�นจากปีก่อน	241	ล้านบาทั	หรือร้อยละ	351	ปัจจัยหลักข้องการเพั่�มข้้�นดังกล่าวิมาจาก
รายได้จากการข้ายทัี�เพั่�มข้้�นซึ่ึ�งมีเหตุผู้ลจากการฟื้้�นตัวิข้องเศรษัฐกิจโลกทัี�กล่าวิมาข้้างต้น

1. ริ�ยได้จำ�กก�ริข�ยและบริิก�ริ

	 ในปี	2564	บริษััทัฯและบริษััทัย่อย	มีรายได้จากการข้ายและบริการ	2,381	ล้านบาทั	เพั่�มข้้�นจากปี	2563	จำานวิน		
543	ล้านบาทั	หรือค่ิดเป็นร้อยละ	30	โดยมีโค่รงสร้างรายได้แสดงตามตารางด้านล่างนี�	

โคริงสำริ้�งริ�ยได้จำ�กก�ริข�ยและบริิก�ริติ�มมูลค่�ของแติ่ละสำ�ยผู้ลิติภัณฑ์์

ห็น่วย่: % ผู้ผลิต้
ราย่ไดำ้จากการขาย่และบริการ (งบการเงินรวม)

2564 2563 2562

เลนส์พัลาสติกธรรมดา บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย 28 26 33

เลนส์พัลาสติกมูลค่่าเพัิ�ม* บริษััทัฯ 34 31 26

เลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั บริษััทัย่อย 31 35 34

เลนส์กระจก	สินค่้าและบริการอ่�น บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย 7 8 7

ริว่ม 100 100 100

หมายเหตุ:		*เลนส์พัลาสติกมูลค่่าเพั่�ม	ประกอบด้วิย	เลนส์บางพั่เศษั	เลนส์เปลี�ยนสี	และเลนส์กันแรงกระแทักสูง

	 บริษััทัฯและบริษััทัย่อย	มีรายได้จากการข้ายและบริการ	เพั่�มข้้�นจากปี	2563	โดยมีการเพั่�มข้้�นข้องผู้ลิตภัณฑิ์กลุ่มเลนส์
พัลาสติกมูลค่่าเพั่�ม	231	ล้านบาทั	กลุ่มเลนส์พัลาสติกธรรมดา	195	ล้านบาทั	และกลุ่มเลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั	83	ล้านบาทั		
เม่�อพั่จารณาตามรายภูมิภาค่	พับวิ่ามีรายได้จากการข้ายเพั่�มข้้�นทัุกภูมิภาค่	ได้แก่	ภูมิภาค่แอฟื้ริกาและตะวิันออกกลาง		
ร้อยละ	145	ภูมิภาค่อเมริกา	ร้อยละ	79	ภูมิภาค่ยุโรป	ร้อยละ	30	ภูมิภาค่เอเซึ่ียและแปซึ่ิฟื้ิค่	ร้อยละ	27	และภูมิภาค่ออสเตรเลีย	
ร้อยละ	9
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โคริงสำริ้�งริ�ยได้จำ�กก�ริข�ยและบริิก�ริติ�มมูลค่�ของแติ่ละภูมิภ�ค

ห็น่วย่: %
ราย่ไดำ้จากการขาย่และบริการ (งบการเงินรวม)

2564 2563 2562

ภูมิภาค่ยุโรป 28.30 28.07 38.03

ภูมิภาค่ออสเตรเลีย 30.98 36.96 34.90

ภูมิภาค่เอเชุียและแปซึ่ิฟื้ิค่ 19.88 20.28 18.64

ภูมิภาค่อเมริกา 18.68 13.55 7.78

ภูมิภาค่แอฟื้ริกาและตะวิันออกกลาง 2.16 1.14 0.65

2. ติ้นท๊นข�ย

	 ในปี	2564	บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	มีมีอัตราส่วินต้นทัุนข้ายและบริการ	ต่อรายได้จากการข้ายและบริการในอัตรา	
ร้อยละ	78	ลดลงร้อยละ	7	จากปีก่อน	โดยมีเหตุผู้ลหลักข้องการลดลงข้้างต้นมาจากปริมาณการผู้ลิตทัี�เพ่ั�มข้้�น	ประกอบกับ
การจัดการต้นทัุนสินค่้าทัี�มีประสิทัธิภาพัอย่างต่อเน่�อง	ทัำาให้ได้ผู้ลิตภาพัและผู้ลิตผู้ลทัี�สูงกวิ่าเป้าหมาย	ส่งผู้ลให้ต้นทัุนสินค่้า
ลดลงเม่�อเปรียบเทัียบกับปีก่อน

3. ค่�ใช้จำ่�ยในก�ริข�ยและบริิห�ริ

	 ในป	ี2564	บริษัทััฯ	และบรษิัทััยอ่ย	มค่ี่าใชุจ้า่ยในการข้ายและบรหิารจำานวิน	259	ลา้นบาทั	เพั่�มข้้�น	33	ลา้นบาทั	เม่�อเปรยีบ
เทัียบกับปีก่อน	โดยสาเหตุหลักข้องการเพั่�มข้้�นข้้างต้นเกิดจากค่่าใชุ้จ่ายทัี�เกี�ยวิข้้องกับการข้ายทัี�เพ่ั�มข้้�น	ได้แก่	การสนับสนุน
การข้าย	ค่ลังสินค่้าต่างประเทัศ	ซึ่ึ�งสอดค่ล้องกับกิจกรรมด้านการข้ายทัี�เพั่�มข้้�น

4. ริ�ยได้อื�น

	 ในปี	2564	บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	มีรายได้อ่�นจำานวิน	86	ล้านบาทั	เพั่�มข้้�น	73	ล้านบาทัจากปีก่อน	โดยมีเหตุผู้ลหลัก
จากกำาไรจากอัตราแลกเปลี�ยน	และส่วินลดการค่้าจากการซึ่่�อเลนส์กึ�งสำาเร็จรูปและวิัตถึุดิบ

5. กำ�ไริสำ๊ทธัิ

	 ในป	ี2564	บริษััทัฯ	และบรษัิัทัยอ่ย	มกีำาไรสทุัธิจำานวิน	310	ล้านบาทั	เพั่�มข้้�น	241	ล้านบาทั	หรอืค่ดิเปน็รอ้ยละ	351	จาก
ปีก่อน	โดยเหตุผู้ลหลักข้องการเพั่�มข้้�นข้องกำาไรสุทัธิมาจากการเพั่�มข้้�นข้องรายได้จากการข้ายและการลดลงข้องต้นทัุนสินค่้า	
ตามทัี�กล่าวิไวิ้ข้้างต้น

6. อัติริ�ก�ริจำ่�ยเงินปันผู้ลติ่อห๊้น

	 นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ล	ข้องบริษััทัฯ	มีดังนี�	“จำ่�ยปันผู้ลไม่น้อยกว่่�ริ้อยละ40 ของกำ�ไริสำ๊ทธัิ ของงบก�ริเงินริว่ม
หลังหักเงินสำำ�ริองติ่�ง ๆ ท๊กปริะเภทที�กฎหม�ยและบริิษััทฯได้กำ�หนดไว่้”	

	 จากการประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่รั�งทัี�	98	(3/2564)	เม่�อวิันทัี�	12	สิงหาค่ม	2564	ทัี�ประชุุมได้มีมติให้จ่ายเงินปันผู้ล
ระหวิ่างกาลจากผู้ลประกอบการงวิด	6	เด่อน	ตั�งแต่วิันทัี�	1	มกราค่ม	2564	ถึึง	30	มิถึุนายน	2564	ในอัตรา	0.21	บาทัต่อหุ้น
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	 สำาหรับผู้ลประกอบการปี	2564	นั�น	จากการประชุมุค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่รั�งทัี�	102	(1/2565)	เม่�อวินัทัี�	16	กุมภาพันัธ์	
2565		ทัี�ประชุมุไดม้มีติใหจ้า่ยเงนิปนัผู้ลประจำาปี	2564	ในอตัรา	0.56	บาทัตอ่หุน้	ซึ่ึ�งบรษัิัทัฯ	จา่ยเงนิปนัผู้ลระหวิา่งกาลในอตัรา	
0.21	บาทัต่อหุ้น	ดังนั�นค่งเหล่อการจ่ายเงินปันผู้ลในงวิดดำาเนินงานวิันทัี�	1	กรกฎิาค่ม	2564	ถึึงวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	ใน
อตัรา	0.35	บาทัต่อหุน้	โดยจะนำาเสนอต่อทัี�ประชุมุสามัญผูู้้ถึอ่หุน้ประจำาป	ี2565	ทัี�จะประชุมุในวัินทัี�	7	เมษัายน	2565	พัจ่ารณา
อนุมัติต่อไป

	 การจา่ยเงนิปนัผู้ลในอตัราข้้างตน้นั�น	บรษัิัทัฯ	ไดพ่้ัจารณาโดยค่ำานงึถึึงการประมาณการกระแสเงนิสดรบัจากการดำาเนนิ
งาน	ประกอบกับแผู้นการลงทัุนในปี	2565

ฐ�นะก�ริเงิน

	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	มีสินทัรัพัย์รวิมในปี	2564	จำานวิน	2,888	ล้านบาทั	เพัิ�มข้ึ�นจากปี	2563	จำานวิน	76	ล้านบาทั	
โดยมีรายละเอียดข้องการเพัิ�มข้ึ�นและลดลงทัี�มีสาระสำาค่ัญดังนี�

สินทัรัพัย์หมุนเวิียน	เพัิ�มข้ึ�นจำานวิน	123.64	ล้านบาทั	ซึ่ึ�งเกิดจากการเปลี�ยนแปลงดังนี�

•	 เงนิสดและรายการเทัยีบเทัา่เงนิสดลดลง	231.38	ล้านบาทั	ซึ่ึ�งสาเหตุหลักเกดิจากการชุำาระค่่นเงนิกู้และจา่ยเงนิปันผู้ล
•	 ลูกหนี�การค่้าและลูกหนี�อ่�นเพ่ั�มข้้�น	46.43	ล้านบาทั	โดยมีเหตุผู้ลหลักจากการค่้างชุำาระข้องลูกหนี�การค่้ากิจการ
ทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	15.36	ล้านบาทั	และลูกหนี�การค่้ากิจการทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกัน	29.77	ล้านบาทั	(รายละเอียดแสดงใน	
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้้อ	8)

•	 สนิค้่าค่งเหลอ่สุทัธิเพ่ั�มข้้�น	268.78	ล้านบาทั	โดยเพ่ั�มข้้�นในวัิตถุึดบิ	91.44	ล้านบาทั	และสินค้่าสำาเร็จรูป	173.17	ล้าน
บาทั	(รายละเอียดแสดงใน	หมายเหตุประกอบงบการเงินข้้อ	12)

•	 เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่กิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกันเพั่�มข้้�น	16.29	ล้านบาทั
•	 สินทัรัพัย์หมุนเวิียนอ่�นเพั่�มข้้�น	19.81	ล้านบาทั	

สินทัรัพัย์ไม่หมุนเวิียน	ลดลงจำานวิน	47.32	ล้านบาทั	ซึ่ึ�งเกิดจากการเปลี�ยนแปลงดังนี�

•	 สินทัรัพัย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชุี	ลดลง	22.24	ล้านบาทั
•	 ทัี�ดิน	อาค่าร	และอุปกรณ์สุทัธิ	ลดลง	18.91	ล้านบาทั

บรษิัทััฯ	และบริษัทััย่อยมีหนี�สินรวิมในปี	2564	จำานวิน	930	ลา้นบาทั	ลดลงจากปี	2563	เทัา่กับ	74	ล้านบาทั	โดยมรีายละเอียดดังนี�	

หนี�สินหมุนเวิียน	ลดลง	33.45		ล้านบาทั	ซึ่ึ�งเกิดจากการเปลี�ยนแปลงดังนี�

•	 เงินกู้ระยะสั�นจากธนาค่าร	ลดลง	72	ล้านบาทั	
•	 เจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�อ่�น	เพั่�มข้้�น	40.08	ล้านบาทั	โดยมีเหตุผู้ลหลักจากการเพั่�มข้้�นข้องเจ้าหนี�การค่้ากิจการทัี�ไม่
เกี�ยวิข้อ้งกัน	9.14	ล้านบาทั	และเจา้หนี�อ่�น	30.46	ล้านบาทั	(รายละเอยีดแสดงใน	หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ้	19)

หนี�สินไม่หมุนเวิียน	ลดลง	40.58	ล้านบาทั	ซึ่ึ�งเกิดจากการเปลี�ยนแปลงดังนี�

•	 เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่าร	สุทัธิจากส่วินทัี�ถึึงกำาหนดชุำาระภายในหนึ�งปีลดลง	39.59	ล้านบาทั
บริษััทัฯ	และบริษัทััยอ่ย	มสีว่ินข้องผูู้ถ้ึอ่หุน้รวิมในป	ี2564	จำานวิน	1,957	ลา้นบาทั	เพั่�มข้้�นจากป	ี2563	จำานวิน	150.35	ลา้นบาทั
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สำภ�พคล่อง

ปี	2564	บริษััทั	ฯ	และบริษััทัย่อย	มีเงินสดสุทัธิลดลง	504.78	ล้านบาทั	ลดลงจากกิจกรรมการดำาเนินงาน	109.59	ล้านบาทั	
ลดลงจากกจิกรรมการลงทันุ	34.49	ลา้นบาทั	และลดลงจากการกจิกรรมการจดัหาเงนิ	360.70	ลา้นบาทั	โดยสรปุอตัราสว่ิน
ทัางการเงินทัี�สำาค่ัญ	ดังนี�

คว่�มเพียงพอของสำภ�พคล่อง

อัต้ราส่่วน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะบริษ์ัที่

2564 2563 2562 2564 2563 2562

อัตราส่วินเงินทัุนหมุนเวิียน เทั่า 2.11 1.88 2.29 2.16 2.05 2.62

อัตราส่วินสินทัรัพัย์สภาพัค่ล่อง เทั่า 0.70 0.89 0.79 0.69 0.88 0.74

อัตราส่วินเงินสด เทั่า	 0.19 0.45 0.19 0.13 0.37 0.09

เงินสดเพั่�ม(ลด)	จากการดำาเนินงาน	 ล้านบาทั (109.59) 38.18 56.41 (118.46) 137.97 (91.27)

	 จากตารางข้้างต้น	บริษััทัฯและบริษััทัย่อย	มีอัตราส่วินเงินทุันหมุนเวิียน	2.11	เทั่า	ถึ่อวิ่าบริษััทั	ฯ	มีสภาพัค่ล่องทัี�ดีแต่
อย่างไรก็ตามการเพ่ั�มข้้�นข้องวิัตถุึดิบและสินค่้าสำาเร็จรูปปลายงวิดซึึ่�งสอดค่ล้องกับกิจกรรมด้านการข้ายและการผู้ลิตทัี�เพั่�ม
ข้้�นในชุ่วิงไตรมาสทัี�	4	ทัำาให้อัตราส่วินสภาพัค่ล่อง	0.70	เทั่า	ลดลงจากปี	2563

โคริงสำริ้�งเงินท๊น

อัต้ราส่่วน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะบริษ์ัที่

2564 2563 2562 2564 2563 2562

อัตราส่วินหนี�สินต่อส่วินข้องผูู้้ถึ่อหุ้น		(เทั่า) 0.48 0.56 0.43 0.50 0.49 0.34

อัตราส่วินหนี�สินทัี�มภีาระดอกเบี�ยต่อส่วินข้องผูู้ถ่้ึอหุน้	(เท่ัา) 0.27 0.36 0.26 0.31 0.30 0.20

	 จากตารางข้า้งต้น	บรษิัทััฯ	และบรษิัทััยอ่ย	มอีตัราสว่ินหนี�สนิตอ่สว่ินข้องผูู้ถ้ึอ่หุน้	0.48	เทัา่	ลดลงจากป	ี2563	เน่�องจาก
เงนิกู้ย่มจากธนาค่ารทัี�ลดลง	จะเหน็ไดว้ิา่โค่รงสรา้งเงนิทันุข้องบรษิัทััฯ	นั�นมคี่วิามแข้ง็แกรง่	สงัเกตไดจ้ากการทัี�อตัราสว่ินหนี�สนิ
ทัี�มีภาระดอกเบี�ยต่อส่วินข้องผูู้้ถึ่อหุ้นอยู่ในระดับน้อยกวิ่า	1เทั่า	ถึ่อวิ่าอยู่ในเกณฑิ์ทัี�ดี

คว่�มสำ�ม�ริถืในก�ริทำ�กำ�ไริ

อัต้ราส่่วน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะบริษ์ัที่

2564 2563 2562 2564 2563 2562

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน	(%) 14.52 3.47 6.98 7.52 (7.27) (7.95)

อัตรากำาไรสุทัธิ	(%) 13.15 3.78 6.70 16.69 5.67 10.78

อัตราผู้ลตอบแทันต่อสินทัรัพัย์	(%) 12.02 2.35 5.35 12.76 2.27 6.02

อัตราผู้ลตอบแทันส่วินข้องผูู้้ถึ่อหุ้น	(%) 16.48 3.81 7.25 17.25 4.27 9.23
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เน่�องจากกำาไรจากการดำาเนินงานเพั่�มข้้�น	ดังเหตุผู้ลทัี�กล่าวิมาข้้างต้น	จ้งส่งผู้ลให้อัตราส่วินค่วิามสามารถึในการทัำากำาไรเพั่�ม
ข้้�นจากปี	2563

ก�ริให้สำินเชื�อท�งก�ริค้� (Credit Term)

	 การอนุมัติวิงเงินและระยะเวิลาสินเชุ่�อให้กับลูกค่้า	มีกระบวินการพั่จารณาผู้่านทัางค่ณะกรรมการสินเชุ่�อทัี�บริษััทัแต่งตั�ง
ข้้�น	โดยพัจ่ารณาจากแนวิโนม้มูลค่า่การสั�งซึ่่�อ	ค่วิามน่าเชุ่�อถ่ึอข้องลกูค่า้	วิงเงินการรบัประกนัภัย	เพั่�อพ่ัจารณาระดบัค่วิามเสี�ยง
ข้องลูกค่้า	และประเมินวิงเงินการให้สินเชุ่�อ	เทัอมการจ่ายเงินตั�งแต่	การชุำาระสินค่้าล่วิงหน้า	ไปจนถึึง	ระยะสินเชุ่�อเฉลี�ยทัี�	90	วิัน

	 จากสถึานการณ์การแพัร่ระบาดข้องโรค่ติดเชุ่�อไวิรัสโค่โรนา	2019	ทัี�แพัร่ระบาดไปทัั�วิโลกและส่งผู้ลกับภาพัรวิมข้อง
เศรษัฐกิจโลก	ซึ่ึ�งในปัจจุบันบริษััทัยังไม่ได้รับผู้ลกระทับ	ค่ณะกรรมการสินเชุ่�อข้องบริษััทัมีกระบวินการค่วิบคุ่มดูแลและติดตาม
อยา่งใกล้ชุดิ	เพั่�อประเมินค่วิามเสี�ยงทัี�จะส่งผู้ลกระทับต่อการรับชุำาระหนี�จากลูกค้่า	หากพับลูกค้่าในกลุ่มทัี�ได้รบัผู้ลกระทับ	ค่ณะ
กรรมการสินเชุ่�อจะพั่จารณาปรับข้ยาย	ระยะเวิลาสินเชุ่�อชุั�วิค่ราวิ	ตามค่วิามเหมาะสม	แต่รวิมแล้วิไม่เกิน	90	วิัน

ปัจำจำัยและอิทธัิพลหลักที�อ�จำมีผู้ลติ่อผู้ลก�ริดำ�เนินง�นหริือฐ�นะก�ริเงินในอน�คติ (Forward Looking)

อ้างถึึง	“ภ�ว่ะอ๊ติสำ�หกริริมและก�ริแข่งขัน”	และ	“ปัจำจำัยคว่�มเสำี�ยง”	ทัี�ได้กล่าวิไปแล้วิในส่วินต้น
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5. ข้้อมูลทัั�วิไปและข้้อมูลสำาค่ัญอ่�น

5.1 ข�อม้ลท่ั�วไปของบรีิษัท่ บรีิษัท่ย่อย และบรีิษัท่รี่วม

ชื�อบริิษััท บริิษััท ไทยออพติิคอล กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน)

ชื�อบริิษััท (ภ�ษั�อังกฤษั) Thai Optical Group Public Company Limited

ชื�อย่อหลักทริัพย์ TOG

ปริะเภทธั๊ริกิจำ ผูู้้ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สายตาพัลาสติก	เลนส์สายตากระจก		
แม่แบบแก้วิ	และบริการเค่ล่อบเลนส์สายตาเพั่�อคุ่ณสมบัติต่างๆ

เลขทะเบียนบริิษััท 0107547000044

ท๊นจำดทะเบียน 475,000,000	บาทั

ท๊นจำดทะเบียนชำ�ริะแล้ว่ 474,318,000	บาทั	ณ	วิันทัี�	30	ธันวิาค่ม	2564

จำำ�นว่นห๊้นจำดทะเบียน (ห๊้นสำ�มัญ) 475,000,000	หุ้น

จำำ�นว่นห๊้นจำดทะเบียนที�ออกและจำำ�หน่�ยแล้ว่ (สำ�มัญ) 474,318,000	หุ้น	ณ	วิันทัี�	30	ธันวิาค่ม	2564

มูลค่�ห๊้นที�ติริ�ไว่้ หุ้นละ	1.00	บาทั

ที�ติั�งสำำ�นักง�นใหญ่ บริิษััท ไทยออพติิคอล กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน)
15/5	หมู่	6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง
จังหวิัด	นนทับุรี	11110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์:	+66	(0)	2	194	1145	ถึึง	50
โทัรสาร:		+66	(0)	2	925	5710
อีเมล:	info@thaiopticalgroup.com
เวิ็บไซึ่ต์	:	www.thaiopticalgroup.com

สำำ�นักง�นสำ�ข� (1) บริิษััท อ๊ติสำ�หกริริมแว่่นติ�ไทย จำำ�กัด หริือ TOC
61/9	หมู่ทัี�	5	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง
จังหวิัดนนทับุรี	11110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์:	+66	(0)	2	194	1126	ถึึง	1130
โทัรสาร:		+66	(0)	2	925	5290
เลข้ทัะเบียนบริษััทั:	0105505002039
ทัุนจดทัะเบียน:	130,000,000	บาทั
สัดส่วินการลงทัุน	:	99.99%

mailto:info@thaiopticalgroup.com
http://www.thaiopticalgroup.com


แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 109

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

สำำ�นักง�นสำ�ข� (2) บริิษััท ทีโอจำี ยูเอสำเอ ไอเอ็นซีี
TOG USA, Inc.
1958	Production	Court	Louisville,
KY	40299,	United	States
โทัรศัพัทั์	:	+1	502	213	0770
โทัรสาร	:	+1	630	524	9095
อีเมล	:	info@togusainc.com
เวิ็บไซึ่ต์	:	https://togusainc.com/index.html
เลข้ทัะเบียนบริษััทั	:	FEIN	82-126	8015
ทัุนจดทัะเบียนชุำาระแล้วิ	:	USD	50,000
สัดส่วินการลงทัุน	:	100.00	%

สำำ�นักง�นสำ�ข� (3) บริิษััท ทีโอจำี ย๊โริป เอสำพีซีีโอโอ
TOG Europe Sp. z o.o.
Al.	Wojska	Polskiego	8,
70-471,	Szczecin,	Poland
อีเมล	:	info_EU@thaiopticalgroup.com	
เลข้ทัะเบียน	KRS:	0000868527
เลข้ทัะเบียน	REGON:	387468861
เลข้ทัะเบียน	NIP:	8522668014
ทัุนจดทัะเบียนชุำาระแล้วิ	:	PLN	50,000
สัดส่วินการลงทัุน	:	100.00	%

บริิษััทริ่ว่ม (1) บริิษััท เอ็มว่ิชั�น ออพติิคอล พีทีอี ลิมิเติ็ด
(MVision (สำิงคโปริ์))
60	Robinson	Road,	#12-01	Bea	Building,
Singapore	068892
โทัรศัพัทั์	:	+65	6222	1079
โทัรสาร	:	+65	6827	5198
เลข้ทัะเบียนบริษััทั	201004338	W
ทัุนจดทัะเบียนชุำาระแล้วิ	:	SGD	2,700,000
สัดส่วินการลงทัุน	:	SGD	891,000	(33.00	%)

mailto:info@togusainc.com
https://togusainc.com/index.html
mailto:info_EU@thaiopticalgroup.com
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บริิษััทริ่ว่ม (2) บริิษััท เว่ียดน�ม ว่ิสำิบิลิติี� ท�ริ์เก็ติ จำำ�กัด
(Vina Vista)
Floor	9,	Room	9.7A,	ETown	Building,
364	Cong	Hoa	Street,	Ward	13,
Tan	Binh	District,	HCMC,	Viet	Nam
โทัรศัพัทั์	:	+84	902	398	828
โทัรสาร	:	+848	38134950
เลข้ทัะเบียนบริษััทั	:	411022000664
ทัุนจดทัะเบียนชุำาระแล้วิ	:	1,450,000	USD
สัดส่วินการลงทัุน	:	475,000	USD	(32.76%)

สำำ�นักเลข�น๊ก�ริบริิษััท คุ่ณสุปัฏิบ์	ค่วิรประดิษัฐ์
อีเมล:	CompanySecretary@thaiopticalgroup.com

ฝ่�ยนักลงท๊นสำัมพันธั์ คุ่ณจิราวิรรณ	นามนารถึ
อีเมล:	ir@thaiopticalgroup.com

น�ยทะเบียนหลักทริัพย์ บริษััทั	ศูนย์รับฝ่ากหลักทัรัพัย์	(ประเทัศไทัย)	จำากัด	(TSD)
93	ถึนนรัชุดาภิเษัก	แข้วิงดินแดง
เข้ตดินแดง	กรุงเทัพัฯ	10400	ประเทัศไทัย
Call	Center	:	+66	(0)	2	009	9999
อีเมล	:	TSDCallCenter@set.or.th
Website	:	www.set.or.th/tsd

ผูู้้สำอบบัญชี บริษััทั	สำานักงาน	อีวิาย	จำากัด
ชุั�น	33	อาค่ารเลค่รัชุดา	ออฟื้ฟื้ิศ	ค่อมเพัล็กซึ่์
193/136-137	ถึนนรัชุดาภิเษัก	แข้วิงค่ลองเตย
เข้ตค่ลองเตย	กรุงเทัพัฯ	10110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์	:	+66	(0)	2	264	9090
โทัรสาร	:	+66	(0)	2	264	0789	ถึึง	90
อีเมล	:	ey.thailand@th.ey.com
นางสรินดา		หิรัญประเสริฐวิุฒิ		
ผูู้้สอบบัญชุีรับอนุญาตเลข้ทัี�	4799

5.2 ข�อม้ลสัำาคัญอื�นๆ

	 บรษิัทัั	ได้ระบขุ้อ้มลูสำาค่ญัทัี�ผูู้ล้งทันุค่วิรทัราบดงัไดก้ลา่วิมาแลว้ิข้า้งตน้	ฉะนั�น	จง้ไมม่ขี้อ้มลูอ่�นทัี�อาจมผีู้ลกระทับตอ่การ
ตัดสินใจข้องผูู้้ลงทัุนอย่างมีนัยสำาค่ัญทัี�จะแจ้งให้ทัราบ	ณ	ข้ณะนี�

5.3 ข�อพื่ิพื่าท่ท่างกฎหุ้มาย

	 ไม่มีข้้อพั่พัาทัทัางกฎิหมายทัี�มีผู้ลกระทับต่อบริษััทัหรือบริษััทัย่อยเกินกวิ่าร้อยละ	5	ข้องส่วินข้องผูู้้ถึ่อหุ้น	ณ	สิ�นปีบัญชุี
ล่าสุด

mailto:CompanySecretary@thaiopticalgroup.com
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
http://www.set.or.th/tsd
mailto:ey.thailand@th.ey.com
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ส่วินทัี� 2 การกำากับัดูแลกิจการ

6. นโยบัายการกำากับัดูแลกิจการ

6.1 ภาพื่รีวมของนโยบายและแนวปฏิิบัต่ิการีกำากับดำ้แลกิจการี

	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	(บริษััทัฯ)	มีค่วิามมุ่งมั�นทัี�จะบริหารงานโดยยึดหลักการ
กำากบัดแูลกจิการข้องบรษิัทััฯ	ใหส้อดค่ล้องกบัข้้อพังึปฏิบิัติทัี�ดีสำาหรับกรรมการบรษิัทััจดทัะเบียน	กฎิ	ระเบียบและแนวิปฏิิบัตทิัี�
เกี�ยวิข้อ้งข้องตลาดหลักทัรัพัย์แหง่ประเทัศไทัย	สำานกังานค่ณะกรรมการกำากับหลกัทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	และมคี่วิามมุง่มั�น	
ทัี�จะพััฒนาเพั่�อยกระดับการกำากับดูแลกิจการข้องบริษััทัฯ	ไปสู่แนวิทัางปฏิิบัติอันเป็นเลิศ	

	 ค่ณะกรรมการบรษัิัทัมหีนา้ทัี�ดแูลใหม้กีารปฏิิบตัติามนโยบายและแนวิทัางปฏิบิตัเิปน็ไปตามทัี�วิางไวิอ้ยา่งเค่รง่ค่รดั	และมุง่มั�น	
ทัี�จะพััฒนาการกำากบัดแูลกจิการข้องบรษิัทััฯ	อยา่งตอ่เน่�องเพั่�อใหบ้รรลเุปา้หมายในการสรา้งค่วิามมั�นค่งและค่วิามเจรญิเตบิโต
อย่างยั�งย่นให้กับองค่์กรและ	ผูู้้ถึ่อหุ้น	ค่ณะกรรมการบริษััทั	และผูู้้บริหารระดับสูง	รวิมถึึงผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียทัุกฝ่่าย	

	 ค่ณะกรรมการบรษัิัทัตระหนกัถึึงค่วิามสำาคั่ญข้องการพััฒนาค่วิามรู้	และประสบการณใ์นการปฏิิบตัหินา้ทัี�	โดยกรรมการ
บริษััทัได้ผู้่านการอบรมหลักสูตรจากสมาค่มส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทั	(IOD)	โดยได้รับการอบรมทัั�งในประเทัศไทัย
และหลักสูตรข้องต่างประเทัศ	รวิมถึึงทุักค่รั�งทัี�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการใหม่	ค่ณะกรรมการบริษััทัได้จัดให้มีเอกสาร	
จรรยาบรรณทัางธุรกิจ/	คู่่ม่อกรรมการ/การปฐมนิเทัศกรรมการทัี�เข้้าใหม่	และแนวิทัางการดำาเนินธุรกิจมอบให้กรรมการใหม่
ไดร้บัทัราบ	โดยค่ณะกรรมการบรษัิัทัมอบหมายใหเ้ลข้านกุารบรษัิัทัเปน็ผูู้ป้ระสานกบักรรมการในเรื�องหลกัสตูรการอบรมตา่งๆ	

	 ปัจจุบันบริษััทัฯ	ได้นำาหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�เป็นสากลข้อง	The	Organization	for	Economic	Co-operation	
and	Development	(OECD	Principles	of	Corporate	Governance)	ประกอบด้วิย	8	หมวิดหลัก	เพั่�อมาใชุ้ในการกำากับ	
ดูแลกิจการ	ได้แก่

1)	 การตระหนักถึึงบทับาทัและค่วิามรับผิู้ดชุอบข้องค่ณะกรรมการในฐานะผูู้้นำาองค์่กรทัี�สร้างคุ่ณค่่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั�งย่น	

2)	 กำาหนดวิัตถึุประสงค่์และเป้าหมายหลักข้องกิจการทัี�เป็นไปเพั่�อค่วิามยั�งย่น
3)	 เสริมสร้างค่ณะกรรมการทัี�มีประสิทัธิผู้ล	
4)	 สรรหาและพััฒนาผูู้้บริหารระดับสูงและบริหารบุค่ลากร
5)	 ส่งเสริมนวิัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีค่วิามรับผู้ิดชุอบ
6)	 ดูแลให้มีระบบการบริหารค่วิามเสี�ยงและการค่วิบคุ่มภายในทัี�เหมาะสม
7)	 รักษัาค่วิามน่าเชุ่�อถึ่อทัางการเงินและการเปิดเผู้ยข้้อมูล
8)	 สนับสนุนการมีส่วินร่วิมและการส่�อสารกับผูู้้ถึ่อหุ้น
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

 6.1.1  นโยบ�ยและแนว่ปฏิิบัติิที�เกี�ยว่กับคณะกริริมก�ริ

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีนโยบายเพั่�อกำาหนดบทับาทัและค่วิามรับผู้ิดชุอบในฐานะผูู้้นำาองค่์กรกำากับดูแลให้องค่์กรม	ี
การบริหารจัดการทัี�ดีดังนี�

1)	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรเข้้าใจบทับาทัและตระหนักถึึงค่วิามรับผู้ิดชุอบในฐานะผูู้้นำาองค่์กรกำากับดูแลให้องค่์กรมี
การบริหารจัดการทัี�ดี

2)	 สร้างคุ่ณค่่าให้แก่กิจการอย่างยั�งย่น	กำากับดูแลกิจการให้นำาไปสู่ผู้ล	(governance	outcome)
3)	 ดูแลให้กรรมการและผูู้้บริหารปฏิิบัติหน้าทัี�ด้วิยค่วิามระมัดระวัิงรับผู้ิดชุอบ	(duty	of	care)	และซ่ึ่�อสัตย์สุจริตต่อ

องค่์กร	(duty	of	loyalty)	และดูแลให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกฎิหมาย	ข้้อบังค่ับ	และมติทัี�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น
4)	 เข้้าใจข้อบเข้ตหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชุอบข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	และกำาหนดข้อบเข้ตการมอบหมายหน้าทัี�และ

ค่วิามรับผู้ดิชุอบให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บรหิารและฝ่า่ยบริหารอย่างชุดัเจน	ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหนา้ทัี�
บริหารและฝ่่ายบริหารปฏิิบัติหน้าทัี�ตามทัี�ได้รับมอบหมาย

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัปฏิิบัติหน้าทัี�ด้วิยค่วิามระมัดระวิัง	ซึ่่�อสัตย์สุจริต	และกำากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
นโยบาย	แนวิทัางและเป้าหมายทัี�จะก่อให้เกิดประโยชุน์สูงสุดแก่ผูู้้ถ่ึอหุ้น	และอยู่ในกรอบข้องการมีจริยธรรมทีั�ดีโดยค่ำานึงถึึง	
ผู้ลประโยชุน์ข้องผูู้้มีส่วินได้เสียทุักฝ่่ายเสมอมา	นอกจากนี�แล้วิยังจัดให้มีการจัดทัำาบริษััทัจัดทัำาคู่่ม่อจริยธรรมธุรกิจ	กฎิบัตร
ข้องค่ณะกรรมการบริษััทัเพ่ั�อให้กรรมการได้ใชุ้อ้างอิงในการปฏิิบัติงาน	และการทับทัวินหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดีข้องบ
ริษััทัฯ	เป็นประจำาทัุกปี	อย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง	อีกทัั�งยังส่�อสารเพั่�อให้กรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหาร	และพันักงานทัุกค่นเข้้าใจ	และ
ประเมินผู้ลผู้่านกลไกการประเมินผู้ลงานและค่วิามประพัฤติตามนโยบายข้้างต้น	

1)	 การสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันกรรมการและผูู้้บริหาร

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีนโยบายเพั่�อสรรหาและพััฒนาผูู้้บริหารระดับสูงและการบริหารบุค่ลากรดังนี�	

1)	 ค่ณะกรรมการบรษัิัทัค่วิรดำาเนินการใหม้ั�นใจวิา่มกีารสรรหาและพัฒันาประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิารและผูู้บ้รหิาร
ระดับสูงให้มีค่วิามรู้	ทัักษัะ	ประสบการณ์	และคุ่ณลักษัณะทัี�จำาเป็นต่อการข้ับเค่ล่�อนองค่์กรไปสู่เป้าหมาย

2)	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรกำากับดูแลให้มีการกำาหนดโค่รงสร้างค่่าตอบแทันและการประเมินผู้ลทัี�เหมาะสม
3)	 ค่ณะกรรมการบรษัิัทัค่วิรเข้า้ใจโค่รงสรา้งและค่วิามสมัพัันธข์้องผูู้ถ่้ึอหุน้ทัี�อาจมผีู้ลกระทับตอ่การบรหิารและ

การดำาเนินงานข้องกิจการ
4)	 ค่ณะกรรมการบรษัิัทัค่วิรตดิตามดแูลการบรหิารและพัฒันาบคุ่ลากรใหม้จีำานวิน	ค่วิามรู	้ทักัษัะ	ประสบการณ์	

และแรงจูงใจทัี�เหมาะสม

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัได้มอบหมายให้ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	ทัำาหน้าทัี�สรรหาบุค่ค่ลทัี�มีคุ่ณสมบัติ
เหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษััทั	หากเม่�อใดมีตำาแหน่งกรรมการวิ่างลง	ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน
จะพั่จารณาสรรหาบุค่ค่ลทัี�จะมาดำารงตำาแหน่งกรรมการโดยในอาศัยการแนะนำาข้องกรรมการอ่�นภายในค่ณะกรรมการ
บริษััทั	การสรรหาโดยทัี�ปร้กษัาภายนอก	(professional	firm)	หรือการสรรหาจากฐานข้้อมูลกรรมการข้องหน่วิยงานต่าง 	ๆทัี�
ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันเห็นสมค่วิร	โดยจะพั่จารณาประวิัต	ิอาย	ุค่วิามรู	้ประสบการณ	์ค่วิามเชุี�ยวิชุาญ
พั่เศษั	และปัจจัยอ่�นๆ	เพั่�อให้สามารถึดำาเนินธุรกิจให้บรรลุวิัตถึุประสงค่์และเป้าหมายทัี�วิางไวิ้	และต้องไม่มีคุ่ณสมบัติทัี�ข้ัดต่อ
กฎิหมาย	ทัั�งนี�	บริษััทัไม่มีนโยบายในการกีดกันทัางเพัศหรือเชุ่�อชุาติ	เม่�อค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันพ่ัจารณา
เห็นวิ่าเหมาะสมทัี�จะดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษััทั	จ้งนำาเสนอให้ค่ณะกรรมการบริษััทัพั่จารณาเป็นลำาดับต่อไป
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	 ตามมตทิัี�ประชุมุค่ณะกรรมการบรษัิัทั	ค่รั�งทัี�	85	(1/2562)	ค่ณะกรรมการบรษิัทััมมีตแิตง่ตั�งค่ณะผูู้บ้รหิารระดบัสงู	มผีู้ล
บังค่ับใชุ้ตั�งแต่วิันทัี�	1	มีนาค่ม	2562	เป็นต้นไปจนถึึงปัจุบันนี�	ดังต่อไปนี�

1.	 ตำาแหน่ง	“ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร”	หรือ	“Chief	Executive	Officer”	หรือ	“CEO”	โดยแต่งตั�งให้	นายธรณ์		
ประจักษั์ธรรม	เข้้าดำารงตำาแหน่ง

2.	 ตำาแหน่ง	“รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบริหาร”	หรือ	“Chief	Administrative	Officer”	หรือ	“CAO”	โดย
แต่งตั�งให้	นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม	เข้้าดำารงตำาแหน่ง

3.	 ตำาแหน่ง	“รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานการปฏิิบัติการ”	หรือ	“Chief	Operating	Officer”	หรือ	“COO”	
โดยแต่งตั�งให้	นายชุัยวิัฒน์	จิตติคุ่ณ	เข้้าดำารงตำาแหน่ง

4.	 ตำาแหน่ง	“รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบัญชุีและการเงิน”	หรือ	“Chief	Financial	Officer”	หรือ	“CFO”	
โดยแต่งตั�งให้	นางสาวิจิรสุดา	สำาเภาทัอง	เข้้าดำารงตำาแหน่ง

5.	 ตำาแหน่ง	“รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานพัาณิชุย์”	หรือ	“Chief	Commercial	Officer”	หรือ	“CCO”	โดย
แต่งตั�งให้Mr.	Lindsay	Brown	เข้้าดำารงตำาแหน่ง

2)	 ค่วิามเป็นอิสระข้องค่ณะกรรมการจากฝ่่ายจัดการ

	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	ปฏิิบัตหินา้ทัี�และใชุ้ดลุยพ่ันิจอย่างเป็นอสิระในการพ่ัจารณาตัดสนิใจในเรื�องต่างๆทัั�งจากฝ่า่ยบริหาร
และผูู้้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่	โดยกรรมการบริษััทัฯ	แต่ละค่นมีหน้าทัี�และอิสระทัี�จะตั�งค่ำาถึามแสดงค่วิามคิ่ดเห็นหรือค่ัดค่้านในกรณีทัี�	
มีค่วิามเห็นข้ัดแย้งในเรื�องทัี�มีผู้ลกระทับต่อผู้ลประโยชุน์ข้องผูู้้ถึ่อหุ้นหรือผูู้้มีส่วินได้เสีย	

	 บริษััทัฯ	ได้กำาหนดคุ่ณสมบัติข้องกรรมการ	โดยค่ณะกรรมการบริษััทัประกอบด้วิยบุค่ค่ลทัี�มี	ทัักษัะ	ค่วิามรู	้ค่วิามสามารถึ		
และ	ค่วิามเชุี�ยวิชุาญในด้านต่าง	ๆ	ทัี�เป็นประโยชุน์ต่อกิจการเป็นผูู้้ทัี�สามารถึอุทัิศเวิลาให้กับบริษััทัฯได้อย่างเต็มทัี�และเพัียงพัอ
เพั่�อปฏิิบัติหน้าทัี�ในฐานะกรรมการบริษััทัรวิมทัั�งเป็นผูู้้ทัี�ประกอบด้วิยคุ่ณธรรมและจริยธรรม		นอกจากคุ่ณสมบัติข้องกรรมการ
ดังข้้างต้นแล้วิ	ค่ณะกรรมการบริษััทักำาหนดคุ่ณสมบัติข้อง	“กรรมการอิสระ”	เพั่�มเติม	เพั่�อให้เป็นไปตาม	ข้้อกำาหนดข้อง
ตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	เรื�องคุ่ณสมบัติข้องกรรมการอิสระดังนี�	

1)	 ถึ่อหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ข้องจำานวินหุ้นทัี�มีสิทัธิออกเสียงทัั�งหมดข้องบริษััทัฯ	บริษััทัใหญ่	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	
หรือบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	ทัั�งนี�ให้นับหุ้นทัี�ถึ่อโดยผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องด้วิย	

2)	 ไม่เป็นหรือไม่เค่ยเป็นกรรมการทัี�มีส่วินร่วิมในการบริหารงาน	ลูกจ้าง	พันักงาน	ทัี�ปร้กษัาทัี�ได้เงินเด่อนประจำา	
หรือผูู้้มอีำานาจค่วิบคุ่มข้องบริษััทัฯ		บริษััทัใหญ่	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	หรือบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	ผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่		
หรือผูู้้มอีำานาจค่วิบคุ่ม	เวิ้นแต่ได้พั้นจากการมีลักษัณะดังกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกวิ่า	2	ปีก่อนการได้รับเล่อกตั�ง
เป็นกรรมการบริษััทั	ทัั�งนี�	ลักษัณะต้องห้ามดังกล่าวิ	ไม่รวิมถึึงกรณีทัี�กรรมการอิสระเค่ยเป็นข้้าราชุการ	หรือ
ทัี�ปร้กษัาข้องส่วินราชุการ

3)	 ไม่เป็นบุค่ค่ลทัี�มีค่วิามสัมพัันธ์ทัางสายโลหิต	หรือโดยการจดทัะเบียนตามกฎิหมายในลักษัณะทีั�เป็นญาติสนิทั	
บิดา	มารดา	คู่่สมรส	พีั�น้อง	และบุตร	รวิมถึึงคู่่สมรสข้องบุตร	ข้องผูู้้บริหาร	กรรมการบริษััทั	ผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่		
ผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่ม	หรือบุค่ค่ลทัี�ได้รับการเสนอให้เป็นผูู้้บริหาร	กรรมการ	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มข้องบริษััทัใหญ่	
และบริษััทัย่อย	

4)	 ไม่มีค่วิามสัมพัันธ์ทัางธุรกิจ	ผู้ลประโยชุน์	หรือส่วินได้ส่วินเสียอ่�นใด	ไม่วิ่าทัางตรงหรือทัางอ้อมทัั�งในด้านการเงิน
และบริหารงาน	ในลักษัณะทัี�อาจเป็นการขั้ดข้วิางการใชุ้วิิจารณญาณอย่างอิสระข้องตน	รวิมทัั�งไม่เป็นหรือเค่ยเป็น
ผูู้้ถึ่อหุ้นทัี�มีนัยสำาค่ัญ	เวิ้นแต่จะพั้นจากการมีลักษัณะดังกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกวิ่า	2	ปี	ก่อนได้รับการเล่อกตั�งเป็น
กรรมการบริษััทั
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5)	 ไม่เป็นหรือเค่ยเป็นผูู้้สอบบัญชุีข้องบริษััทัฯ	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	หรือนิติบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัาง
ผู้ลประโยชุน์	หรืออาจมีส่วินได้ส่วินเสียอ่�นใด	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มข้องบริษััทัฯ		บริษััทัใหญ่	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม		
หรือบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	ผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่ม	เวิ้นแต่ได้พั้นจากการมีลักษัณะดังกล่าวิมาแล้วิ
ไม่น้อยกวิ่า	2	ปีก่อนการได้รับเล่อกตั�งเป็นกรรมการบริษััทั

6)	 ไม่เป็นหรือเค่ยเป็นผูู้้ให้บริการทัางวิิชุาชุีพัใดๆ	ซึ่ึ�งได้รับค่่าบริการหรือค่่าตอบแทันอ่�นใดเกินกวิ่า	2	ล้านบาทั
ต่อปีจากบริษััทัฯ	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	หรือนิติบุค่ค่ลทีั�อาจมีค่วิามข้ัดแย้ง	ทัางผู้ลประโยชุน์	หรืออาจมีส่วิน
ได้ส่วินเสียอ่�นใด	หรือผูู้้มอีำานาจค่วิบคุ่มข้องบริษััทัฯ		บริษััทัใหญ่	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	หรือบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง		
ผูู้้ถ่ึอหุน้รายใหญ่	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่ม	เว้ินแต่ได้พ้ันจากการมีลักษัณะดังกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกว่ิา	2	ปีก่อนการได้
รับเล่อกตั�งเป็นกรรมการบริษััทั

7)	 ไม่เป็นกรรมการทัี�ได้รับการแต่งตั�งข้้�นเป็นตัวิแทันข้องกรรมการบริษััทัฯ	ผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่	หรือผูู้้ถึ่อหุ้นซึึ่�งเป็น
ผูู้้เกี�ยวิข้้องกับผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทั	ซึ่ึ�งอาจได้รับแต่งตั�งข้้�นเป็นตัวิแทันเพั่�อรักษัาผู้ลประโยชุน์ข้องกรรมการ
ข้องบริษััทัฯ	หรือผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่	

8)	 ไม่ประกอบกิจการทัี�มีสภาพัอย่างเดียวิกันและเป็นการแข่้งขั้นทัี�มีนัยสำาคั่ญกับกิจการข้องบริษััทัฯ	หรือเป็นกรรมการ
ทัี�มีส่วินร่วิมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พันักงาน	ทัี�ปร้กษัาทัี�รับเงินเด่อนประจำา	หรือถึ่อหุ้นเกินร้อยละ	1	ข้องจำานวินหุ้นทัี�
มีสิทัธิออกเสียงทัั�งหมดข้องบริษััทัอ่�นซึึ่�งประกอบกิจการทัี�มีสภาพัอย่างเดียวิกันและเป็นการแข้่งข้ันทัี�มีนัยสำาค่ัญ
กับกิจการข้องบริษััทัฯ

9)	 ไม่มีลักษัณะอ่�นใดทัี�ทัำาให้ไม่สามารถึให้ค่วิามเห็น	หรือรายงานผู้ลการปฏิิบัติงานตามหน้าทัี�ทีั�ได้รับมอบหมายจาก
ค่ณะกรรมการบริษััทัได้โดยอิสระ	

	 ภายหลังได้รับการแต่งตั�งให้เป็นกรรมการอิสระทัี�มีลักษัณะเป็นไปตามข้้อ	1	ถึึง	9	ด้านบนแล้วิ	กรรมการอิสระอาจะได้รับ
มอบหมายจากค่ณะกรรมการบรษัิัทั	ใหตั้ดสนิใจในการดำาเนนิกจิการข้องบรษัิัทัฯ	บรษัิัทัใหญ	่บรษัิัทัยอ่ย	บรษัิัทัรว่ิม	หรอืบรษัิัทั
ทัี�เกี�ยวิข้้อง	ผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่ม	โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค่์ค่ณะ	(Collective	decision)	ได้

3)	 การพััฒนาค่ณะกรรมการ

	 บริษััทัฯ	จัดให้มีคู่่ม่อกรรมการ	ได้แก่	สรุปข้้อมูลเกี�ยวิกับบริษััทัฯ	นโยบาย	กฏิบัตร	โค่รงสร้างการจัดการ	เอกสารและ
ข้้อมูลทัี�เป็นประโยชุน์ต่อการปฏิิบัติหน้าทัี�ข้องกรรมการทัุกค่นตามตำาแหน่งทัี�ได้รับ	ซึ่ึ�งรวิมถึึงข้้อมูลเบ่�องต้นพั่�นฐานข้องบริษััทั	
อาทัิ	วิิสัยทััศน์	พัันธกิจ	ค่่านิยมองค์่กร	วัิตถุึประสงค์่	เป้าหมายการดำาเนินการ	จรรยาบรรณพันักงาน	หลักการกำากับดูแล
กจิการทัี�ดขี้องบรษิัทัั	เปน็ตน้	โดยจดัใหม้กีารปฐมนิเทัศนก์รรมการเข้า้ใหม่	เพั่�ออำานวิยค่วิามสะดวิกในการปฏิบัิตหินา้ทัี�ไดท้ันัทีั	
นอกจากนี�	ยังจัดให้กรรมการเข้้าใหม่ได้พับกับผูู้้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานเพั่�อทัำาค่วิามเข้้าใจเกี�ยวิกับธุรกิจข้องบริษััทั

	 นอกจากนั�น	บริษััทัฯ	ยังสนับสนุนให้กรรมการได้เข้้าอบรมสัมมนาและพััฒนาค่วิามรู้เพั่�มเติมในหลักสูตรต่างๆ	ซึ่ึ�งจัด
โดยองค่์กรภายนอก	อาทัิ	หลักสูตรกรรมการบริษััทัข้องสมาค่มส่งเสริมกรรมการบริษััทัไทัย	(Thai	Institute	of	Directors	
Associatoin	(“IOD”))	เป็นต้น	
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หลักสูตรกรรมการทัี�กรรมการบริษััทัได้ผู้่านการอบรมจากสมาค่มส่งเสริมกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	มีดังนี�

ราย่ชื�อกรรมการบริษ์ัที่ ห็ลักสู่ต้รที่่�ผ่านการอบรม

ดร.	สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม •	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	83/2007	
•	 UFS:	Understanding	the	Fundamental	Financial	Statement	รุ่น	2/2006
•	 FND:	Finance	for	Non-Finance	Director	รุ่น	17/2005	
•	 RCP:	Role	of	Chairman	Program	รุ่น	11/2005
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	18/2004

นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ� •	 FGP:	Financial	Institutions	Governance	Program	รุ่น	2/2011
•	 MIA:	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	รุ่น	6/2009
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	0/2000	

นายไพัรัชุ	เมฆ่อาภรณ์ •	 Advanced	ACP:	Advanced	Audit	Committee	Program	รุ่น	1/2009
•	 ACP:	Audit	Committee	Program	รุ่น	17/2007
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	81/2006

นายบรรจง	จิตต์แจ้ง •	 DLCP:	Director	Leadership	Certification	Program	รุ่น	0/2021
•	 BMD:	Boards	that	Make	a	Difference	รุ่น	7/2018
•	 SBM:	Strategic	Board	Master	Class	รุ่น	1/2017
•	 BFI:	Boardroom	Success	through	Financing	and	Investment	รุ่น	1/2017
•	 DCPU:	Director	Certification	Program	Update	รุ่น	1/2014
•	 ACEP:	Anti-Corruption	for	Executive	Program	รุ่น	3/2012
•	 EDC:	The	Executive	Director	Course	รุ่น	1/2012
•	 RCC:	Role	of	the	Compensation	Committee	รุ่น	7/2008
•	 DCP	Refresher	Course	5/2007
•	 CDC:	Charter	Director	Class	รุ่น	1/2007	
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	7/2001	(สมาชุิกผูู้้ทัรงคุ่ณวิุฒิอาวิุโส)

รศ.	ดร.	วิิชุา	จิวิาลัย •	 CDC:	Charter	Director	Class	รุ่น	1/2007
•	 ACP:	Audit	Committee	Program	รุ่น	11/2006
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	8/2004
•	 RCP:	Role	of	Chairman	Program	รุ่น	2000	
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	14

นายสาโรจน์	ประจักษั์ธรรม •	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	86/2007
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	18/2004	
•	 FND:	Finance	for	Non-Finance	Director	รุ่น	13/2004		

นางพัรพัรรณ	โต�ะตระกูล •	 BRP:	Board	Reporting	Program	2/2010	
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	90/2007
•	 RCC:	Role	of	the	Compensation	Committee	รุ่น	2/2007
•	 FND:	Finance	for	Non-Finance	Director	รุ่น	28/2006
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	15/2004
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ราย่ชื�อกรรมการบริษ์ัที่ ห็ลักสู่ต้รที่่�ผ่านการอบรม

นางสาวิวิิจิตต์	ทัวิีปรีชุาชุาติ •	 ACPG:	Anti-Corruption	Practical	Guide	รุ่น	7/2013
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	138/2010
•	 BRP:	Board	Reporting	Program	รุ่น	2/2010		
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	76/2008
•	 EMT:	Effective	Minutes	Taking	รุ่น	2/2006		
•	 CSP:	Company	Secretary	Program	รุ่น	6/2004

นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม •	 BMT:	Board	Matters	and	Trends	รุ่น	8/2019
•	 SBM:	Strategic	Board	Master	Class	รุ่น	2/2017
•	 SFE:	Successful	Formulation	and	Execution	of	Strategy	รุ่น	15/2012
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	149/2011			

นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม •	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	256/2018	

นาย	เดวิิด	แอนดรูวิ์	ค่รอส •	 The	Chairman	(2013)	จาก	Australian	Institute	of	Company	Directors	

นายพัอล	ไบรอัน	ฟื้ัสซึ่ี -

	 นอกจากนี�	ในปี	2564	ทัี�ผู้่านมา	บริษััทัได้สนับสนุนให้ค่ณะกรรมการและผูู้้บริหารระดับสูงเข้้าร่วิมการอบรมและ
การสัมมนาต่างๆ	ดังนี�	

•	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้องบริษััทัทัั�ง	3	ทั่าน	ได้แก่	นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ�	รศ.	ดร.	วิิชุา	จิวิาลัย	และนายไพัรชัุ		
เมฆ่อาภรณ์	เข้้าร่วิมการประชุุมร่วิมกับค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้องบริษััทัจดทัะเบียน	จัดโดยสำานักงานค่ณะกรรมการ
กำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(สำานักงาน	ก.ล.ต.)	

•	 ประธานค่ณะกรรมการกลยทุัธธ์รุกจิ	ค่่อ	นายบรรจง	จติตแ์จง้	เข้า้รว่ิมการอบรมหลกัสตูร	Director	Leadership	
Certification	Program	(DLCP)	รุ่น	0/2021จัดโดยสมาค่มส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	อีกทัั�ง	
ยังเข้้าร่วิมการสัมมนาออนไลน์ซึ่ึ�งจัดโดย	IOD	อีกหลายรายการ	และเป็นวิิทัยากรให้แก่หลักสูตรกรรมการบริษััทั	
และหลักสูตรเลข้านุการบริษััทั	ข้อง	IOD	อีกหลากหลายหลักสูตร	ได้แก่	
1)	 AACP:	Advanced	Audit	Committee	Program,	Session	7	“Role	of	Audit	Committee	as	Independent	

Director”
2)	 BNCP:	Board	Nomination	&	Compensation	Committee,	Session	1	“Board	Nomination”	
3)	 BRP:	Board	Reporting	Program,	Session	1	“Creating	Value	to	Board	Reporting”	
4)	 CGE:	Corporate	Governance	for	Executives,	Session	4		“Disclosure	to	the	Board	&	Shareholders”
5)	 DCP:	Director	Certification	Program,	Module	1	“Practice	of	Directorship	&	Module	8	“Board’s	

Role	in	Strategy	–	Part	II”	
6)	 RCP:	Role	of	Chairman	Program,	Session1	“Defining	Chairman’s	Role”
7)	 SFE:	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy,	Session	4	“Executing	Strategy	Successfully”
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•	 นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	(CEO)	เข้้าร่วิมสัมมนาในโค่รงการ	
“LeadershipACT™”	จดัโดย	สลงิชุอทั	กรุ�ป	ซึ่ึ�งเป็นหลักสตูรเกี�ยวิกับการรบัมอ่กับการเปลี�ยนแปลงทัี�กำาลงัถึาโถึม
เข้้ามาทัั�งในด้านเทัค่โนโลยี	รูปแบบธุรกิจและค่วิามหลากหลายข้องพันักงานเพั่�อตอบโจทัย์การเปลี�ยนแปลงทัี�ไม่
หยุดนิ�งดังเชุ่นในปัจจุบัน	นอกจากนี�แล้วิยังเข้้าร่วิมการสัมมนาโค่รงการ	“TMA	ESG	Series	Webinar:	CVC	for	
SDGs”	จดัโดย	สมาค่มการจดัการธรุกจิแหง่ประเทัศไทัย	(Thailand	Management	Association	(TMA))	รว่ิมกบั	
AWR	Lloyd

•	 นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม	กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบริหาร	(CAO)	เข้้าร่วิม	
การอบรมตรวิจสอบค่วิามพัร้อมให้มั�นใจก่อน	PDPA	มีผู้ลบังค่ับใชุ้	จัดโดยสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับ	
หลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(สำานักงาน	ก.ล.ต.)	

•	 นางสาวิจิรสุดา	สำาเภาทัอง	รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบัญชุี	และการเงิน	(CFO)	เข้้าร่วิมการอบรม
หลักสูตร	“CFO	2022”	(CPD:	บัญชุี	3:30	ชุั�วิโมง	และอ่�นๆ	3:30	ชุั�วิโมง)	และ	การอบรมหลักสูตร	“การวิิเค่ราะห์
ทัางการเงินเพั่�อการตัดสินใจในการบริหาร”	(Financial	Analysis	for	Management	Decisions)	(CPD:	บัญชุี	
7:00	ชุั�วิโมง)	

4)	 การประเมินผู้ลการปฏิิบัติหน้าทัี�ข้องกรรมการ

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติหน้าทัี�ข้องกรรมการดังทัี�ปรากฏิอยู่ในหลักการกำากับกิจการทัี�ดี	ดังนี�

1.	 เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดีสำาหรับบริษััทัจดทัะเบียน	โดยเสนอแนะให้ค่ณะกรรมการและค่ณะกรรมการ
ชุุดย่อยข้องบริษััทัค่วิรมีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานด้วิยตนเองอย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง		เพั่�อให้ค่ณะกรรมการร่วิม
กันพั่จารณาผู้ลงานและปรับปรุงแก้ไข้	โดยการประเมินค่วิรจัดทัำาทัั�งแบบรายค่ณะและรายบุค่ค่ล

2.	 เพั่�อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษััทัจดทัะเบียนมีการประเมินค่ณะกรรมการและค่ณะกรรมการชุุดย่อยเป็น	
ประจำาทัุกปีอย่างต่อเน่�อง

	 ทัางค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันจ้งได้ให้ค่ณะกรรมการทัำาแบบประเมินแบบค่ณะกรรมการทัั�งชุุด		
แบบประเมินสำาหรับค่ณะกรรมการชุุดย่อย	และสำาหรับรายบุค่ค่ล	โดยสรุปค่ะแนนข้องแต่ละแบบมาเพั่�อการพั่จารณาดังนี�

แบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการรายค่ณะ	สรุปค่ะแนนในหัวิข้้อต่าง	ๆ	ได้ดังนี�

ห็ัวข้อ จำานวน (ข้อ) คะแนนเต้็ม 2564 2563

1.	โค่รงสร้างและคุ่ณสมบัติข้องค่ณะกรรมการ 13 4.00 3.87 3.83

2.	บทับาทั	หน้าทัี�	และค่วิามรับผู้ิดชุอบข้องค่ณะกรรมการ 20 4.00 3.79 3.73

3.	การประชุุมค่ณะกรรมการ 9 4.00 3.94 3.87

4.	การทัำาหน้าทัี�ข้องค่ณะกรรมการ 7 4.00 3.98 3.87

5.	ค่วิามสัมพัันธ์กับฝ่่ายจัดการ 5 4.00 3.95 3.85

6.	การพััฒนาตนเองข้องกรรมการและการพััฒนาผูู้้บริหาร 6 4.00 3.75 3.61

ริว่ม 60 4.00 3.88 3.79

สรุป	 ผู้ลค่ะแนนจากแบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการรายค่ณะ	ปี	2564	มีผู้ลค่ะแนนรวิมเฉลี�ยเพั่�มข้้�นจากปี	2563
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แบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการชุุดย่อย		สรุปค่ะแนนในหัวิข้้อต่าง	ๆ	ได้ดังนี�

ห็ัวข้อ จำานวน (ข้อ) คะแนนเต้็ม 2564 2563

1.	โค่รงสร้างและคุ่ณสมบัติข้องค่ณะกรรมการมีค่วิามเหมาะสม
ทัำาให้การทัำางานข้องค่ณะกรรมการมีประสิทัธิภาพั

7 4.00 3.91 3.80

2.	การประชุุมค่ณะกรรมการชุุดย่อยได้ดำาเนินการในเรื�องต่างๆ	
เพั่�อให้ค่ณะกรรมการปฏิิบัติหน้าทัี�ในการประชุุมได้อย่างมี		
ประสิทัธิภาพั

6 4.00 3.81 3.88

3.	บทับาทั	หน้าทัี�	ค่วิามรับผู้ิดชุอบข้องค่ณะกรรมการชุุดย่อยได้ให้ค่วิามสำาค่ัญ	ใชุ้เวิลาในการพั่จารณา	ทับทัวินและปฏิิบัติ
ตามในเรื�องต่างๆ	อย่างเพัียงพัอ

	 3.1	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ 7 4.00 4.00 3.95

	 3.2	ค่ณะกรรมการสรรหา 4 4.00 3.58 3.58

	 3.3	ค่ณะกรรมการกำาหนดค่่าตอบแทัน 2 4.00 4.00 4.00

	 3.4	ค่ณะกรรมการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี 5 4.00 3.63 3.77

	 3.5	ค่ณะกรรมการบริหารค่วิามเสี�ยง 5 4.00 3.40 3.57

ริว่ม 23 4.00 3.76 3.79

สรุป	 ผู้ลค่ะแนนจากแบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการชุุดย่อย	ปี	2564	มีค่ะแนนผู้ลค่ะแนนรวิมเฉลี�ยลดลงจากปี	2563

แบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการรายบุค่ค่ล

สรุปค่ะแนนในหัวิข้้อต่าง	ๆ	ได้ดังนี�

ห็ัวข้อ จำานวน (ข้อ) คะแนนเต้็ม 2564 2563

1.	โค่รงสร้างและคุ่ณสมบัติข้องค่ณะกรรมการ 2 4.00 3.92 3.75

2.	การประชุุมค่ณะกรรมการ 4 4.00 3.92 3.83

3.	บทับาทั	หน้าทัี�	และค่วิามรับผู้ิดชุอบข้องค่ณะกรรมการ 5 4.00 3.93 3.83

ริว่ม 11 4.00 3.92 3.80

สรุป	 ผู้ลค่ะแนนจากแบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการรายค่ณะ	ป	ี2564	มีผู้ลค่ะแนนรวิมเฉลี�ยลดลงจากปี	2563

5)	 การกำากับดูแลบริษััทัย่อยและบริษััทัร่วิม

	 บริษััทัฯ	มีนโยบายการกำากับดูแลบริษััทัย่อยและบริษััทัร่วิม	ซึ่ึ�งได้รับการอนุมัติจากค่ณะกรรมการบริษััทั	มีผู้ลบังคั่บใชุ้
ตั�งแต่วิันทัี�	10	พัฤศจิกายน	2564	ดังนี�

	 บรษัิัทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากดั	(มหาชุน)	(TOG)	ไดก้ำาหนดนโยบายการกำากบัดแูลบริษัทััย่อยและบริษัทััร่วิม	เปน็กลไก
ในการกำากับดูแลการบริหารและค่วิบคุ่มการดำาเนินงานข้องบริษััทัย่อยและบริษััทัร่วิม	เพั่�อรักษัาผู้ลประโยชุน์จากการลงทัุน		
ดังรายละเอียดต่อไปนี�



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)120

1.	 ค่ำาศัพัทั์และค่ำานิยาม

บริษััทัย่อย	หมายถึึง	บริษััทัทัี�	TOG	ถึ่อหุ้นเกินกวิ่าร้อยละห้าสิบ	ข้องจำานวินหุ้นทัี�มีสิทัธิออกเสียงทัั�งหมด	

บริษััทัร่วิม	หมายถึึง	บริษััทัทัี�	TOG	ถึ่อหุ้นตั�งแต่ร้อยละยี�สิบ	แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบ	ข้องจำานวินหุ้นทัี�มีสิทัธิออกเสียงทัั�งหมด

ค่ณะกรรมการ	หมายถึึง		ค่ณะกรรมการข้องบริษััทัย่อย		หรือ		ค่ณะกรรมการข้องบริษััทัร่วิม	

ผูู้้บริหาร	หมายถึึง	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และ/หรือผูู้้บริหารระดับสูง

ผูู้ท้ัี�เกี�ยวิข้อ้ง	หมายถึึง	บุค่ค่ล	หรอื	ห้างหุน้ส่วิน	ตามมาตรา	258	ข้อ้(1)	ถึึง	(7)	แหง่พัระราชุบญัญตัหิลกัทัรพััยแ์ละตลาดหลกัทัรพััย์	
(เดิม)	พั.ศ.	2535,	และ/หรือ	ญาติสนิทัหมายถึึงบุค่ค่ลทัี�มีค่วิามสัมพัันธ์ทัางสายโลหิต	หรือโดยการจดทัะเบียนตามกฏิหมาย

2.	 องค่์ประกอบข้องค่ณะกรรมการ	การสรรหา	และการแต่งตั�ง

TOGจะเสนอชุ่�อบคุ่ค่ลเปน็ตวัิแทัน	หรอื	ตัวิแทันหลายค่น	ทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	เพั่�อทัำาหน้าทัี�เปน็กรรมการ	และ/หรอื	ผูู้บ้รหิาร	ในแตล่ะ	บรษัิัทัย่อย		
และ	บริษััทัร่วิม	ตามสัดส่วินการถ่ึอหุ้นในแต่ละบริษััทันั�นๆ	องค่์ประกอบข้องค่ณะกรรมการใน	บริษััทัย่อย	และ	บริษััทัร่วิม		
แต่ละแหง่	จะประกอบด้วิย	กรรมการTOG	และ/หรอื	กรรมการทัี�เปน็บคุ่ค่ลในท้ัองถิึ�น	ตามค่วิามจำาเปน็ข้องข้อ้กำาหนดกฎิหมายรัฐ	
ในต่างประเทัศ

ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันข้องTOG	จะดำาเนินการสรรหา	เสนอชุ่�อบุค่ค่ล	เพั่�อแต่งตั�งเป็นกรรมการใน		
ค่ณะกรรมการ	และ/หรือ	ผูู้บ้ริหาร	และให้ค่วิามเห็นชุอบ	คุ่ณสมบัตทิัี�เกี�ยวิข้อ้ง	เสนอต่อ	ค่ณะกรรมการบริษัทััTOG	เพั่�อพัจ่ารณา
อนุมัติการแต่งตั�งต่อไป

3.	 การสนับสนุนให้มีค่วิามสอดค่ล้องในการบริหารจัดการ

กรรมการในค่ณะกรรมการและผูู้้บริหารในแต่ละบริษััทัย่อย	และบริษััทัร่วิม	จะต้องบริหารงานให้สอดค่ล้องกับภาพัรวิมข้อง
กลยุทัธ์ธุรกิจข้องTOG	และปฏิิบัติตาม	หลักการกำากับดูแลกิจการ	จรรยาบรรณทัางธุรกิจ	และจรรยาบรรณซึ่ัพัพัลายเออร์	
ซึ่ึ�งกำาหนดข้้�นโดยTOG			กรรมการในค่ณะกรรมการและผูู้้บริหารในบริษััทัย่อยและบริษััทัร่วิม	จะต้องทัำาหน้าทัี�ตามบทับาทั
และค่วิามรับผู้ิดชุอบข้องตน	ด้วิยเจตนารมณ์เดียวิกันตามทัี�กำาหนดไวิ้ภายใต้	พัันธกิจและค่่านิยมหลักข้องTOG	ตลอดจน
สนับสนุนการทัำางานร่วิมกันในธุรกิจ

4.	 หน้าทัี�ค่วิามรับผู้ิดชุอบและการค่วิบคุ่มภายใน

เพั่�อให้มั�นใจวิ่ามีการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี	เรื�องทัี�จะต้องได้รับการกำากับดูแล	ค่วิบคุ่ม	และมติอนุมัติจาก	ค่ณะกรรมการข้อง	
TOG		มีดังนี�

1.	 อนุมัติธุรกรรมเงินกู้จากภายนอก	การลงทัุน	การได้มา	การจำาหน่ายสินทัรัพัย์	โค่รงสร้างเงินทัุน	เพั่�มหรือลดทัุน	
การชุำาระบัญชุี	การโอนกิจการ	และ	การแก้ไข้ข้้อบังค่ับบริษััทั	

2.	 อนุมัติผู้ังองค์่กร	โค่รงสร้างค่่าตอบแทัน	กระบวินการสรรหา	การเปลี�ยนแปลง	การแต่งตั�ง	และแผู้นการส่บทัอด
ตำาแหน่ง	ข้อง	กรรมการและผูู้บ้ริหาร	กฎิเกณฑ์ิการมอีำานาจลงนามในบริษััทัและการมอบอำานาจ	และอำานาจดำาเนนิการ

3.	 อนมุติัธรุกรรมระหว่ิางผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้อ้งกับบริษััทัย่อย	หรอื	รายการทัี�เกี�ยวิข้อ้งกับการไดม้าหรือจำาหน่ายไปซึึ่�งทัรพััย์สนิ
ข้องบริษััทัย่อยกับผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้อง
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4.	 กำากับดูแลการรายงานผู้ลการดำาเนินกงานข้อง	บริษััทัย่อย	และ	บริษััทัร่วิม	ไม่น้อยกวิ่า	ไตรมาสละหนึ�งค่รั�ง

เรื�องทัี�จะต้องได้รับการกำากับดูแล	ค่วิบคุ่ม	และอนุมัติ	จาก	ค่ณะกรรมการข้อง	บริษััทัย่อย	หรือ	บริษััทัร่วิม	มีดังนี�

1.	 จัดประชุุมค่ณะกรรมการเพั่�อติดตามและทับทัวินธุรกิจอย่างน้อยไตรมาสละค่รั�ง	และรายงานการปฏิิบัติหน้าทัี�และ
ค่วิามรับผู้ิดชุอบต่อค่ณะกรรมการข้อง	TOG

2.	 อนุมัติการจ่ายเงินปันผู้ลประจำาปี	หรือ	เงินปันผู้ลระหวิ่างกาล	(หากมี)	อนุมัติการแต่งตั�งผูู้้ตรวิจสอบบัญชุี	อนุมัติ
รายงานทัางการเงิน	ตามค่ำาแนะนำาข้องผูู้้ตรวิจสอบบัญชุี	ในกรณีทัี�กฎิหมายต่างประเทัศหรือแนวิปฏิิบัติทัาง
กฎิหมาย	กำาหนดใหต้อ้งมกีารจดัทัำาเอกสารการลงมต	ิโดยการสง่รายงานการประชุมุข้องค่ณะกรรมการ	ใหจ้ดัทัำา	
บันทัึกรายงานการประชุุมดังกล่าวิไวิ้ด้วิย	

3.	 อนุมัติงบประมาณประจำาปี	แผู้นรายจ่ายลงทัุน	สินทัรัพัย์สภาพัค่ล่อง	และหนี�สิน
4.	 อนุมตัธิรุกรรมระหว่ิางผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้อ้งกับบริษััทัร่วิม	หรอื	รายการทีั�เกี�ยวิข้อ้งกับการได้มา	หรอื	จำาหนา่ยไปซึึ่�งทัรัพัย์สนิ

ข้อง	บริษััทัร่วิมกับผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้อง
5.	 กำากับดูแลกลยุทัธ์ระยะกลางและระยะยาวิ	การจัดการการปฏิิบัติงานโดยรวิม	ผู้ลการดำาเนินงาน	ยอดข้ายข้อง

บรษัิัทั	รายได้ต่อหนว่ิยธรุกิจ	สายธรุกิจ	สภาพัตลาดในแตล่ะภมูภิาค่	และตวัิชุี�วิดัประสทิัธภิาพัทัางการเงนิ		ทับทัวิน
ประสิทัธิผู้ลข้องวิธีิการทัำางานอย่างสมำ�าเสมอ	และดูแลให้บริษัทััมีระบบการตรวิจสอบภายในทัี�เพีัยงพัอ	มีการบริหาร
ค่วิามเสี�ยง	และมีการปฏิิบัติตามข้้อกำาหนดทัี�เหมาะสม

6.	 รายงานสิ�งผู้ิดปกติทัันทัี	ซึ่ึ�งอาจมีผู้ลกระทับอย่างมีนัยสำาค่ัญต่อธุรกิจ

5.	 ค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์

กรรมการในค่ณะกรรมการแตล่ะท่ัานจะตอ้งบรหิารจดัการผูู้ท้ัี�เกี�ยวิข้้อง	เพ่ั�อหลกีเลี�ยงค่วิามข้ดัแยง้ทัางผู้ลประโยชุนใ์ดๆ	หากมี
ค่วิามข้ดัแยง้ทัางผู้ลประโยชุนเ์กดิข้้�น	กรรมการทัี�มปีระเดน็ดงักลา่วิ	จะตอ้งแจง้ใหป้ระธานในค่ณะกรรมการรบัทัราบ		โดยกรรมการ
ทั่านนั�นจำาเป็นต้องละเวิ้นจากการดำาเนินการ	เม่�อมีการหารือในเรื�องทัี�มีผู้ลกระทับต่อผู้ลประโยชุน์ส่วินตัวิข้องกรรมการ	หรือ	
ข้องบุค่ค่ล	หรอื	นติบิุค่ค่ล	ทัี�เป็นผูู้ท้ัี�เกี�ยวิข้อ้งอยา่งใกลชุ้ดิ		หรอื	หากสามารถึสนันษิัฐานไดอ้ยา่งสมเหตสุมผู้ลวิา่	ผู้ลประโยชุน์
ดังกล่าวิอาจส่งผู้ลกระทับต่อการตัดสินใจข้องกรรมการทัี�เกี�ยวิข้้อง

รายการธุรกรรมระหวิ่าง	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	กับ	บุค่ค่ลทัี�เป็นกรรมการในค่ณะกรรมการ	หรือ	ผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องกับกรรมการ	
จะต้องได้รับการอนุมัติจากค่ณะกรรมการบริษััทันั�นๆ

กรรมการในค่ณะกรรมการ	บรษัิัทัย่อย	ข้อให้รบัทัราบข้อ้ปฏิิบัติเกี�ยวิกับ	‘Silent	Period’	ก่อนการประชุมุค่ณะกรรมการ	TOG	
ตั�งแต่	45	วัินปฏิิทิันก่อนวัินปิดงบการเงินรายไตรมาส		และ	60	วัินปฏิิทิัน	ก่อนวัินปิดงบการเงินประจำาปี		จนถึึงวัินทัี�เปิดเผู้ย	
ต่อสาธารณะในระบบอิเล็กทัรอนิกส์ข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย

6.	 การรักษัาค่วิามลับ

กรรมการในค่ณะกรรมการมีหนา้ทัี�ตอ้งรกัษัาค่วิามลบัตอ่บคุ่ค่ลทัี�สาม	เกี�ยวิกบัข้อ้มูลทัั�งหมดทัี�กรรมการอาจได้รบัในระหวิา่ง
การปฏิบิตัหินา้ทัี�	ภาระผู้กูพันันี�ยงัค่งมผีู้ลบงัค่บัใชุห้ลงัจากสิ�นสดุการดำารงตำาแหนง่	การส่�อสารกจิการข้องบรษิัทััจะดำาเนนิการ
โดยประธานค่ณะกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	หรือบุค่ค่ลทัี�ได้รับมอบหมาย
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 6.1.2  นโยบ�ยและแนว่ปฏิิบัติิที�เกี�ยว่กับผูู้้ถืือห๊้นและผูู้้มีสำ่ว่นได้เสีำย

	 1)	 การดูแลผูู้้ถึ่อหุ้น

ค่ณะกรรมการบริษััทัมีนโยบายเพั่�อดูแลและสนับสนุนการมีส่วินร่วิมข้องผูู้้ถึ่อหุ้นดังนี�
1.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรดูแลให้มั�นใจวิ่า	ผูู้้ถึ่อหุ้นมีส่วินร่วิมในการตัดสินใจในเรื�องสำาค่ัญข้องบริษััทั
2.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรดูแลให้การดำาเนินการในวัินประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นเป็นไปด้วิยค่วิามเรียบร้อย	โปร่งใส	

มีประสิทัธิภาพั	และเอ่�อให้ผูู้้ถึ่อหุ้นสามารถึใชุ้สิทัธิข้องตน
3.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรดูแลให้การเปิดเผู้ยมติทัี�ประชุุมและการจัดทัำารายงานการประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้นเป็นไป

อย่างถึูกต้องและค่รบถึ้วิน

	 	 บรษิัทััฯ	เลง็เหน็และตระหนกัถึงึค่วิามสำาค่ญัข้องการดแูลผูู้ถ้ึอ่หุน้	บรษิัทััฯ	ปกปอ้งสทิัธขิ้องผูู้ถ่้ึอหุน้อยา่งเค่รง่ค่รดั
โดยการงดเวิน้การกระทัำาใดๆ	อนัอาจละเมดิหรอืลดทัอนสทิัธขิ้องผูู้ถ่้ึอหุน้	บรษัิัทัฯ	สนบัสนนุใหผูู้้ถ่้ึอหุน้ทักุค่นไดร้บัสทิัธิ
ข้ั�นพ่ั�นฐาน	ซึ่ึ�งรวิมถึึงแต่ไม่จำากัดเพัียงสิทัธิในการซึ่่�อข้ายหรือโอนหุ้น	การได้รับส่วินแบ่งผู้ลกำาไรข้องบริษััทัฯ	การได้รับ
ข้้อมูลทัี�เกี�ยวิข้้องกับบริษััทัฯ	อย่างเพีัยงพัอสมำ�าเสมอ	ทัันเวิลา	และเทั่าเทัียมกัน	การเข้้าร่วิมการประชุุมและออกเสียง	
ลงค่ะแนนในเรื�องสำาค่ัญ	เชุ่น	การเล่อกตั�ง	หรือถึอดถึอนกรรมการบริษััทั	การแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชุีข้องบริษััทัฯ	และการ
ตัดสินใจเข้้าทัำาธุรกรรมทัี�มีผู้ลกระทับต่อบริษััทัฯ		อาทัิ	การจ่ายปันผู้ล	การแก้ไข้เพั่�มเติมข้้อบังค่ับข้องบริษััทัฯ	การเพั่�ม
หรือลดทุัน	หรือการอนุมัติรายการพ่ัเศษั	นอกจากนี�	บริษััทัฯ	ได้จัดสรรเวิลาให้แก่ผูู้้ถ่ึอหุ้น	สามารถึซัึ่กถึามหรือแสดง
ค่วิามคิ่ดเห็นในเรื�องทัี�ค่ณะกรรมการเสนอหรือข้ออนุมัติในทัี�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น	อีกทัั�ง	ยังเปิดโอกาสให้ผูู้้ถึ่อหุ้น	นักลงทุัน	
นักวิิเค่ราะห์สามารถึซึ่ักถึามข้้อมูลเกี�ยวิกับกิจการข้องบริษััทัได้	ในงาน	Opportunity	Day	บริษััทัจดทัะเบียนพับผูู้้ลงทัุน	
โดยในปี	2564	ทัี�ผู้่านมา	บริษััทัฯ	ได้เข้้าร่วิมงานดังกล่าวิ	รวิม	3	ค่รั�ง	ได้แก่	

1.	 การพับผูู้ล้งทันุเพั่�อเปดิเผู้ยผู้ลการดำาเนนิงาน	ไตรมาส	1/2564	เม่�อวินัทัี�	17	มถิึนุายน	2564	เวิลา			13:15	-	14:00	น.		
โดยผูู้้ถ่ึอหุน้	นักลงทุัน	นักวิิเค่ราะหส์ามารถึรับชุมย้อนหลังไดท้ัี�	www.youtube.com/watch?v=Zcxun9oiUpE	

2.	 การพับผูู้ล้งทันุเพั่�อเปดิเผู้ยผู้ลการดำาเนนิงาน	ไตรมาส	2/2564	ในวินัทัี�	21	กนัยายน	2564เวิลา	16:15	-	17:00	น.		
โดยผูู้ถ่้ึอหุน้	นกัลงทันุ	นกัวิิเค่ราะหส์ามารถึรบัชุมยอ้นหลงัไดท้ัี�		ww.youtube.com/watch?v=pw_qpnwFimU

3.	 การพับผูู้้ลงทุันเพ่ั�อเปิดเผู้ยผู้ลการดำาเนินงาน	ไตรมาส	3/2564	ในวัินทัี�	16	ธนัวิาค่ม	2564	เวิลา	13:15	-	14:00	น.		
โดยผูู้ถ่้ึอหุน้	นกัลงทุัน	นกัวิิเค่ราะหส์ามารถึรับชุมยอ้นหลังไดที้ั�		www.youtube.com/watch?v=sxEyfEWJ40A

http://www.youtube.com/watch?v=Zcxun9oiUpE
http://ww.youtube.com/watch?v=pw_qpnwFimU
http://www.youtube.com/watch?v=sxEyfEWJ40A
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

2)	 การปฏิิบัติต่อผูู้้ถึ่อหุ้นอย่างเทั่าเทัียม

	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	มีนโยบายทัี�จะให้ผูู้ถ่้ึอหุน้มีสว่ินในการดูแลกิจการ	และให้ค่วิามเห็นเกี�ยวิกับการดำาเนินการให้มากข้้�น	
จง้เปิดโอกาสให้ผูู้ถ้ึอ่หุน้มีสทิัธิต่างๆ		ขั้�นพ่ั�นฐานทีั�เท่ัาเทีัยมกันโดยมอบหมายให้เลข้านุการบริษัทััแจ้งให้ผูู้ถ่้ึอหุน้	รับทัราบผู่้านทัาง	
ชุ่องทัางเวิ็บไซึ่ต์ตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัยและเวิ็บไซึ่ต์บริษััทัดังนี�

1.	 ในการประชุมุสามัญผูู้้ถ่ึอหุน้ประจำาป	ีผู่้านระบบอิเล็กทัรอนิกส์	(e-AGM)	บรษิัทััฯ	มีนโยบายอำานวิยค่วิามสะดวิกให้
แก่ผูู้้ถึ่อหุ้นในการเสนอชุ่�อบุค่ค่ลเพั่�อเข้้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ		และเพั่�มวิาระการประชุุมตามหลักเกณฑิ์ทัี�บริษััทั
กำาหนดซึ่ึ�งไดเ้ผู้ยแพัรร่ายละเอยีดในเวิบ็ไซึ่ตบ์รษิัทััทีั�	www.thaiopticalgroup.com	โดยใหเ้สนอมายงับรษิัทัั	ภายใน
เด่อนธันวิาค่มข้องทัุกปีผู้่านทัางชุ่องทัาง

การติดต่อ	ดังนี�	
E-mail:		 CompanySecretary@thaiopticalgroup.com
เบอร์โทัร:	 02	194	1145	ถึึง	50	ต่อ	3119
ไปรษัณีย์:	 นางสาวิสุปัฏิบ์	ค่วิรประดิษัฐ์	(เลข้านุการบริษััทั)
	 	 สำานักเลข้านุการบริษััทั	
	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)
	 	 15/5	หมู่	6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110

เพั่�อให้ผูู้้ถึ่อหุ้น	นักลงทัุน	นักลงทัุนสถึาบัน	ทัี�สนใจจะลงทัุนในบริษััทั	ได้ข้้อมูลอย่างค่รบถึ้วินเกี�ยวิกับบริษััทั	
บริษััทั	จัดให้มีหน่วิยงานนักลงทัุนสัมพัันธ์ผู้่านชุ่องทัางต่างๆดังนี�	

E-mail:		 ir@thaiopticalgroup.com
เบอร์โทัร:	 02	194	1145	ถึึง	50	
ไปรษัณีย์:	 นางสาวิจิราวิรรณ	นามนารถึ	(นักลงทัุนสัมพัันธ์)
	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)
	 	 15/5	หมู่	6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110

	 เม่�อบริษััทัได้จัดทัำารายงานการประชุุมสามัญผูู้้ถึ่อหุ้นประจำาปี	ผู่้านระบบอิเล็กทัรอนิกส์	(e-AGM)	เสร็จสมบูรณ์	
โดยเผู้ยแพัร่รายงานการประชุมุดงักลา่วิ	ผู้า่นทัางเวิบ็ไซึ่ต์ทัี�		www.thaiopticalgroup.com		ภายใน		14		วัินนบัจาก	
วิันประชุุม

2.	 บริษััทัเปิดโอกาสให้ผูู้้ถ่ึอหุ้นทัี�ไม่สามารถึเข้้าประชุุมด้วิยตนเอง	สามารถึใชุ้สิทัธิออกเสียงโดยมอบฉันทัะให้เล่อก
กรรมการอสิระข้องบรษัิัทั	2	ทัา่นเปน็ทัางเลอ่กในการมอบฉนัทัะข้องผูู้ถ่้ึอหุน้และ	การปฏิิบตัติอ่ผูู้ถ่้ึอหุน้อยา่งเทัา่เทัยีม	
กันมีการเปิดเผู้ยข้้อมูลสารสนเทัศอย่างค่รบถึ้วิน	เพีัยงพัอ	และโปร่งให้จัดให้มีการประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้นในลักษัณะ	
ทัี�สนับสนุนให้มีการปฏิิบัติและให้โอกาสแก่ผูู้้ถึ่อหุ้นอย่างเทั่าเทัียมกัน	ในการแสดงค่วิามค่ิดเห็นและตั�งค่ำาถึาม		
ให้ค่วิามสำาค่ัญต่อข้้อเสนอแนะข้องผูู้้ถึ่อหุ้น	และกำาหนดสิทัธิออกเสียงในการเข้้าประชุุม	ข้องผูู้้ถึ่อหุ้นอย่างชุัดเจน
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3)	 การส่งเสริมการใชุ้สิทัธิข้องผูู้้ถึ่อหุ้น

	 ผูู้้ถึ่อหุ้นมีสิทัธิในค่วิามเป็นเจ้าข้องโดยค่วิบคุ่มบริษััทัฯ	ผู่้านการแต่งตั�งค่ณะกรรมการบริษััทั	ให้ทัำาหน้าทัี�แทันตนและ	
มสีทิัธิในการตดัสินใจเกี�ยวิกับการเปลี�ยนแปลงทัี�สำาค่ญัข้องบริษัทััฯ	ฉะนั�น	บรษัิัทัฯ	จง้มกีารส่งเสริมให้ผูู้้ถ่ึอหุน้ไดใ้ชุสิ้ทัธิข้องตนดังนี�

1.	 สิทัธิในค่วิามเป็นเจ้าข้องโดยค่วิบคุ่มบริษััทัผู้่านการแต่งตั�งกรรมการให้ทัำาหน้าทัี�แทันตน
2.	 สิทัธิในการซึ่่�อข้ายหรือโอนหุ้น
3.	 สิทัธิในการรับทัราบข้่าวิสารข้้อมูลข้องกิจการอย่างเพัียงพัอในเวิลาอันค่วิร
4.	 สิทัธิในการเข้้าร่วิมประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นและออกเสียงลงค่ะแนน
5.	 สิทัธิในการมอบฉันทัะให้บุค่ค่ลอ่�นเข้้าร่วิมประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นและออกเสียงลงค่ะแนนแทัน
6.	 สิทัธิในการรับทัราบกฎิเกณฑิ์และวิิธีการในการเข้้าร่วิมประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้น
7.	 สิทัธิในการแสดงค่วิามค่ิดเห็นและซึ่ักถึามในการประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น
8.	 สิทัธิในการแต่งตั�งหรือถึอดถึอนกรรมการ		และกำาหนดค่่าตอบแทันกรรมการ
9.	 สิทัธิในการออกค่ะแนนเสียงลงค่ะแนนแต่งตั�งและกำาหนดค่่าตอบแทันผูู้้สอบบัญชุี
10.	 สิทัธิในการรับเงินปันผู้ล
11.	 สิทัธิในการออกค่ะแนนเสียงกำาหนดหรือแก้ไข้ข้้อบังค่ับและบริค่ณห์สนธิ
12.	 สิทัธิในการออกค่ะแนนเสียงลดทัุนหรือเพั่�มทัุน
13.	 สิทัธิในการออกค่ะแนนเสียงอนุมัติรายการพั่เศษั

	 นอกจากนี�	บรษิัทััฯไดจ้ดัใหม้กีารรายงานและเปดิเผู้ยข้อ้มลูเกี�ยวิกบัการดำาเนนิงานใดๆ	ข้องบรษัิัทัฯ	อยา่งถึกูตอ้ง	ค่รบถึว้ิน	
โปรง่ใส	และทันัเวิลาในการตดัสนิใจ	รวิมถึึงเพั่�อใหน้กัลงทันุ	และผูู้ส้นใจทัั�วิไปไดร้บัทัราบข้้อมลูเพั่�มเตมิ	อาทั	ิหลกัการกำากบัดแูล
กจิการทัี�ด	ี	จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกจิข้องบริษััทัฯ	รวิมถึึงนโยบายและหลักปฏิิบัติต่างๆ	ข้องบริษััทัฯ	โดยสามารถึเข้า้ถึึง
ข้อ้มลูดงักลา่วิไดจ้ากเวิบ็ไซึ่ตข์้องบรษิัทััฯ	ทัี�	www.thaiopticalgroup.com	ทัั�งภาษัาไทัยและภาษัาองักฤษั	และหากมเีหตกุารณ์
ทัี�อาจมีผู้ลกระทับต่อผูู้้ถึ่อหุ้น		ทัางบริษััทัฯ	จะแจ้งข้่าวิผู้่านทัางเวิ็บไซึ่ต์ข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัยทัันทัี

	 บริษััทัฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผูู้้ถ่ึอหุ้นเสนอวิาระ	เสนอชุ่�อบุค่ค่ลเพั่�อเข้้ารับการพั่จารณาเล่อกตั�งเป็นกรรมการบริษััทั	และ	
สง่ค่ำาถึามล่วิงหน้ากอ่นการประชุมุสามัญผูู้ถ้ึอ่หุน้	ตั�งแต่วินัทัี�	1	ตุลาค่ม	ถึึงวินัทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	โดยได้เผู้ยแพัร่ไวิบ้นเว็ิบไซึ่ต์
บริษััทั	ตามทัี�ได้แจ้งต่อตลาดหลักทัรัพัย์	ผู้่านทัางระบบ	SETLINK	เม่�อวิันทัี�	1	ตุลาค่ม	2563

	 ผูู้ถ่้ึอหุน้ทัี�มชีุ่�อปรากฎิในวัินกำาหนดรายชุ่�อผูู้ม้สีทิัธิเข้า้ร่วิมการประชุมุผูู้้ถึอ่หุน้	(Record	Date)	และถ่ึอหุน้ในสัดสว่ินไม่ตำ�ากวิา่	
รอ้ยละ	5	ข้องทันุจดทัะเบยีนทัี�ชุำาระแลว้ิตอ่เน่�องกนัไมน่อ้ยกวิา่	12	เดอ่น	โดยอาจจะเปน็ผูู้ถ่้ึอหุน้รายเดยีวิหรอืหลายรายรวิมกนักไ็ด้	
และเป็นผูู้้ถ่ึอหุ้นข้องบริษััทัฯ	ณ	วิันเสนอระเบียบวิาระการประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้นมีสิทัธิเสนอระเบียบวิาระการประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้นล่วิงหน้า		
โดยเลข้านกุารบรษัิัทัจะพ่ัจารณาค่ณุสมบตัขิ้องผูู้ถ่้ึอหุน้ทัี�จะเสนอเรื�องเพั่�อพ่ัจารณาบรรจเุปน็ระเบยีบวิาระการประชุมุผูู้ถ่้ึอหุน้
ตามหลกัเกณฑ์ิและวิิธีการทัี�บรษิัทััฯ	กำาหนด	รวิมถึึงค่วิามถูึกตอ้งและค่รบถ้ึวินข้องเอกสาร	ก่อนเสนอตอ่ค่ณะกรรมการบริษัทัั	
เพั่�อพั่จารณาค่วิามเหมาะสมเพั่�อบรรจุเป็นวิาระการประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น	โดยในหนังส่อนัดประชุุมจะระบุวิ่าวิาระดังกล่าวิเป็นวิาระทัี�
เสนอโดยผูู้้ถึ่อหุ้น	พัร้อมค่วิามเห็นข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	แต่สำาหรับเรื�องทัี�ไม่ผู้่านค่วิามเห็นชุอบจากค่ณะกรรมการบริษััทั
ให้บรรจุวิาระ	บริษััทัฯ	จะแจ้งให้ผูู้้ถึ่อหุ้นรับทัราบพัร้อมเหตุผู้ลในทัี�ประชุุมสามัญผูู้้ถึ่อหุ้นประจำาปี	หรือผู้่านชุ่องทัางทัี�เหมาะสม
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

	 สำาหรับการเสนอชุ่�อบุค่ค่ลเพั่�อรับการพั่จารณาเล่อกตั�งเป็นกรรมการบริษััทัล่วิงหน้าในการประชุุมสามัญผูู้้ถึ่อหุ้น	ต้อง
เปน็ผูู้้ถึ่อหุน้ข้องบริษััทัฯ	ทัี�มีชุ่�อปรากฎิ	ณ	วิัน	Record	Date	ถึอ่หุน้ในสัดส่วินไม่ตำ�ากวิ่าร้อยละ	5	ข้องทัุนจดทัะเบียนทัี�ชุำาระแล้วิ
ตอ่เน่�องกนัไม่น้อยกวิ่า	12	เดอ่น	โดยอาจจะเป็นผูู้ถ้ึ่อหุ้นรายเดียวิหรอืหลายรายรวิมกันกไ็ด้	โดยเลข้านุการบรษิััทัจะพั่จารณา
คุ่ณสมบัติข้องผูู้้ถึ่อหุ้นทัี�จะเสนอเรื�องเพั่�อพ่ัจารณาบรรจุเป็นระเบียบวิาระการประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นตามหลักเกณฑิ์และวิิธีการทัี�
บริษัทััฯ	กำาหนด	รวิมถึึงค่วิามถึกูต้องและค่รบถึว้ินข้องเอกสาร	กอ่นเสนอตอ่ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	โดย	
ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันจะเป็นผูู้้พ่ัจารณาและให้ค่วิามเห็นตามหลักเกณฑิ์การสรรหาบุค่ค่ลเข้้าเป็น
กรรมการบริษััทั	จากนั�นจะเสนอรายชุ่�อบุค่ค่ลทัี�เหมาะสมให้ค่ณะกรรมการบริษััทัพั่จารณาก่อนเสนอต่อทัี�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นเพั่�อ
พัจ่ารณาอนมุตัติอ่ไป	สำาหรบับคุ่ค่ลทัี�ไมผู่้า่นการพัจ่ารณาจากค่ณะกรรมการบรษัิัทั	บรษัิัทัฯ	จะแจง้ใหผูู้้ถ่้ึอหุน้รับทัราบพัรอ้ม
เหตุผู้ลในทัี�ประชุุมสามัญผูู้้ถึ่อหุ้นประจำาปี	หรือผู้่านชุ่องทัางทัี�เหมาะสม	โดยถึ่อวิ่ามติข้องค่ณะกรรมการบริษััทัเป็นทัี�สิ�นสุด

	 โดยบริษััทัฯ	ได้กำาหนดให้ผูู้้ถ่ึอหุ้นสามารถึส่งต้นฉบับข้องเอกสารสำาหรับการเสนอวิาระ	เสนอชุ่�อบุค่ค่ลเพั่�อเข้้ารับ	
การพ่ัจารณาเล่อกตั�งเปน็กรรมการบรษิัทััลว่ิงหนา้กอ่นการประชุมุสามัญผูู้ถ่้ึอหุน้	พัรอ้มทัั�งสง่หลกัฐานตามทัี�บรษัิัทักำาหนดให	้
ถึึงบริษััทั	ภายในวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	โดยจัดส่งมายังชุ่�อและทัี�อยู่ดังนี�

น.ส.	สุปัฏิบ์	ค่วิรประดิษัฐ์	
สำานักเลข้านุการบริษััทั	
บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)
15/5	หมู่	6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	
นนทับุรี	11110

	 ผูู้้ถึ่อหุ้นสามารถึจัดส่งเอกสารดังกล่าวิอย่างไม่เป็นทัางการก่อนได้	โดยผู้่านอีเมล	
	 CompanySecretary@thaiopticalgroup.com

	 ทัั�งนี�	ในปี	2564	ทัี�ผู้่านมานี�	ไม่มีผูู้้ถึ่อหุ้นเสนอวิาระ	เสนอชุ่�อบุค่ค่ลเพั่�อเข้้ารับการพั่จารณาเล่อกตั�งเป็นกรรมการบริษััทั
ล่วิงหน้าก่อนการประชุุมสามัญผูู้้ถึ่อหุ้น	ประจำาปี	2564	ตามหลักเกณฑิ์และวิิธีการดังกล่าวิ

	 บรษัิัทัฯ	ไดจั้ดใหม้กีารประชุมุสามญัผูู้ถ่้ึอหุน้ภายใน	4	เดอ่น	นบัแตว่ินัสิ�นสดุข้องรอบปบีญัชุขี้องบรษัิัทัฯสำาหรบัการประชุมุ
ผูู้้ถึ่อหุ้นค่ราวิอ่�นจะเป็นการประชุุมวิิสามัญผูู้้ถึ่อหุ้นซึ่ึ�งค่ณะกรรมการจะเรียกประชุุมตามทัี�เห็นสมค่วิรในการประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น	

	 บริษััทัฯ	กำาหนดให้กรรมการและผูู้้บริหารทุักค่นค่วิรเข้้าร่วิมประชุุม	เพั่�อให้สิทัธิแก่ผูู้้ถึ่อหุ้นทุักรายอย่างเท่ัาเทีัยมกัน	
ในการร่วิมออกค่วิามคิ่ดเหน็ในทัี�ประชุมุ	และซัึ่กถึามข้้อข้อ้งใจจากกรรมการและผูู้้บรหิารทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	เพั่�ออธิบายและตอบข้อ้ซัึ่กถึาม	
โดยมกีารบนัทึักการประชุมุอยา่งถึกูตอ้งค่รบถึว้ิน	เพั่�อรายงานและข้ออนมุตัใินเรื�องทัี�มนียัสำาคั่ญ	หรอืตามทัี�กฎิหมายกำาหนดให้
ตอ้งข้อมติจากทัี�ประชุมุผูู้้ถึอ่หุน้	โดยบริษััทัฯจะส่งสารสนเทัศทัี�เกี�ยวิกบัการประชุมุไปยังผูู้ถ่้ึอหุน้ลว่ิงหนา้	ก่อนวินัประชุมุอย่างนอ้ย		
14	วินัหรอื	21	วินั	ข้้�นกบัวิาระทัี�พ่ัจารณาตามทัี�กฎิหมายกำาหนด		และไดป้ระกาศลงหนงัสอ่พัม่พัติ์ดต่อกนั	3	วินั	กอ่นวินัประชุมุ	
เพั่�อบอกกล่าวิเรียกประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นเป็นการล่วิงหน้าเพั่�อให้ผูู้้ถึ่อหุ้นได้มีโอกาสศึกษัาข้้อมูลต่างๆ	ก่อนการเข้้าประชุุม	

	 ในการประชุมุใหญ่สามัญผูู้้ถ่ึอหุน้	ประจำาป	ี2564	ผู่้านระบบอิเล็กทัรอนิกส	์ซึ่ึ�งจัดข้้�นเม่�อวัินทัี�	8	เมษัายน	2564	เวิลา	10:00-
12:00	น.	โดยบริษััทั	ดิจิทััล	แอค่เซึ่ส	แพัลตฟื้อร์ม	จำากัด	หรือ	Digital	Access	Platform	Company	Limited	(DAP)	ซึ่ึ�งเป็น
บริษััทัในกลุม่ข้องตลาดหลกัทัรพััย์แหง่ประเทัศไทัย	(ตลาดหลกัทัรพััย์ฯ)	เป็นผูู้ใ้หบ้รกิารระบบการจดัประชุมุทัางอเิลก็ทัรอนิกส์
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	 บริษััทัฯ	ไดน้ำาหนงัสอ่เชุญิประชุมุผูู้ถ่้ึอหุน้ฉบบัสมบรูณ	์พัรอ้มเอกสารทัี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการประชุมุทัั�งภาษัาไทัยและภาษัาองักฤษั	
เปิดเผู้ยบนเว็ิบไซึ่ต์ข้องบริษััทัฯ	ล่วิงหน้าก่อนการประชุุมมากกว่ิา	30	วัิน	พัร้อมทัั�งได้เปิดเผู้ยวิิธีการเข้้าร่วิมการประชุุมผู่้าน
ระบบอิเล็กทัรอนิกส์	ซึ่ึ�งเป็นวิิธีการเข้้าร่วิมประชุุมทัี�มีค่วิามสะดวิก	และเหมาะสม	โดยเฉพัาะอย่างยิ�งในสภาวิการณ์แพัร่ระบาด
ข้องโรค่ติดเชุ่�อไวิรัสโค่โรนา	2019	ดังเชุ่นในปัจจุบัน

	 ในทัี�ประชุมุสามัญผูู้้ถ่ึอหุน้ประจำาป	ี2564	ซึ่ึ�งจัดข้้�นเม่�อวัินทัี�	8	เมษัายน	2564	เวิลา	10:00-12:00	น.	โดยบริษััทั	ดิจทิัลั	แอค่เซึ่ส		
แพัลตฟื้อร์ม	จำากัด	หรือ	Digital	Access	Platform	Company	Limited	(DAP)	ซึ่ึ�งเป็นบริษััทัในกลุ่มข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่ง
ประเทัศไทัย	(ตลาดหลกัทัรพััย์ฯ)	เปน็ผูู้้ให้บรกิารระบบการจดัประชุมุทัางอเิล็กทัรอนกิส	์มกีรรมการทัั�งสิ�น	10	จาก	12	ทัา่นเข้า้
รว่ิมประชุมุ	ค่ดิเปน็รอ้ยละ	83.33	ข้องจำานวินกรรมการทัั�งหมด	โดยประธานกรรมการทัำาหนา้ทัี�ประธานในทัี�ประชุมุและมหีนา้ทัี�
ดแูลให้การประชุมุเป็นไปตามกฎิหมาย	กฏิเกณฑ์ิทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	และข้อ้บังคั่บข้องบริษัทััฯ	ประธานทัี�ประชุมุจะจดัสรรเวิลาใหเ้หมาะสม	
และส่งเสริมให้ผูู้้ถึ่อหุ้นมีโอกาสเทั่าเทัียมในการแสดงค่วิามค่ิดเห็นและซึ่ักถึามต่อทัี�ประชุุมตามระเบียบวิาระการประชุุม	

	 นอกจากผูู้ส้อบบญัชุขี้องบรษัิัทัฯ	แลว้ิ	บรษัิัทัฯ	สนบัสนนุใหก้รรมการบริษััทัทักุทัา่น	โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งประธานค่ณะกรรมการ	
ชุุดย่อยเข้้าร่วิมประชุุม	และจัดให้มีผูู้้บริหารระดับสูงข้องบริษััทัฯได้แก่	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	พัร้อมด้วิยผูู้้บริหาร	4	ราย
แรกนับจากผูู้้บริหารสูงสุดให้เข้้าร่วิมประชุุม	เพั่�อทัำาหน้าทัี�ตอบข้้อซัึ่กถึามข้องผูู้้ถ่ึอหุ้น	บริษััทัฯใชุ้ส่�อมัลติมีเดียในการนำาเสนอ	
ในระหวิา่งการประชุมุตลอดจนการแสดงผู้ลการนบัค่ะแนนในแตล่ะระเบยีบวิาระ	ทัั�งนี�	ผูู้ถ่้ึอหุน้จะไดร้บัทัราบจำานวินและสดัสว่ินข้อง
ผูู้้ถึ่อหุ้นทัี�เข้้ามาประชุุมด้วิยตนเอง	และผูู้้ถึ่อหุ้นทัี�มอบฉันทัะ	ข้ั�นตอนการประชุุม	วิิธีการออกเสียงลงค่ะแนน	การนับค่ะแนนเสียง		
และวิิธีการส่งค่ำาถึามหรือซึ่ักถึามในระหวิ่างระเบียบวิาระต่างๆ	

	 บรษิัทััฯ	ไดด้ำาเนินการประชุมุตามวิาระทัี�ไดก้ำาหนดไวิอ้ยา่งค่รบถึว้ินตามทัี�กฎิหมายกำาหนด	และเปดิโอกาสใหผูู้้ถ่้ึอหุน้ทักุค่น	
ออกเสียงลงค่ะแนนได้อย่างเทั่าเทัียมกัน	ผูู้้ถ่ึอหุ้นทัี�มาประชุุมหลังจากการประชุุมเริ�มแล้วิ	ยังค่งมีสิทัธิลงค่ะแนนเสียงในวิาระทัี�
อยู่ระหว่ิางการพ่ัจารณาและยังมิได้ลงค่ะแนนเสียง	ทัั�งนี�	ในวิาระการเล่อกตั�งกรรมการบริษััทันั�น	บริษััทัฯ	ได้ให้สิทัธิผูู้้ถ่ึอหุ้นใน	
การลงค่ะแนนเสียงเล่อกตั�งกรรมการบริษััทัเป็นรายบุค่ค่ล	โดยกรรมการทัี�มสีว่ินได้เสยีจะออกจากห้องประชุมุเป็นการชุั�วิค่ราวิ
ในระหวิ่างทัี�มีการพั่จารณา	เพั่�อส่งเสริมให้ผูู้้ถึ่อหุ้นสอบถึามและลงค่ะแนนได้อย่างอิสระมากข้้�น

	 บริษััทัฯ	ได้เชุิญ	ทันายค่วิามจากสำานักกฎิหมายสุวิิกรม์	เอี�ยมดิลก	มาเป็นทัี�ปร้กษัากฎิหมาย	และทัำาหน้าทัี�ตรวิจสอบ	
การมอบฉันทัะ	การนับค่ะแนนเสียง	และเพ่ั�อให้ค่วิามชัุดเจนในประเด็นทัางกฎิหมายในทัี�ประชุมุผูู้้ถ่ึอหุน้	ตลอดจนเพ่ั�อให้การประชุมุ	
ผูู้้ถึ่อหุ้นข้องบริษััทัฯ	เป็นไปอย่างโปร่งใสและถึูกต้องตามกฎิหมาย

	 ภายหลงัจากการประชุมุ	บรษัิัทัฯ	ได้เปดิเผู้ยมตทิัี�ประชุมุสามญัผูู้ถ่้ึอหุน้ประจำาปี	2564	พัรอ้มทัั�งรายละเอยีดผู้ลการออกเสยีง	
ลงค่ะแนน	ทัั�งเห็นด้วิย	ไม่เห็นด้วิย	งดออกเสียง	และบัตรเสีย	(โดยระบุวิ่าไม่มีบัตรเสียเน่�องจากเป็นการลงค่ะแนนผู้่านระบบ
อิเล็กทัรอนิกส์)	ในแต่ละระเบียบวิาระภายในวิันประชุุมหลังเสร็จสิ�นการประชุุมผู้่านระบบ	SETLINK	ข้องตลาดหลักทัรัพัย์ฯ	และ
บรษิัทััฯ	ไดจ้ดัทัำารายงานการประชุมุสามญัผูู้ถ้ึอ่หุน้ประจำาป	ี2564	ทัั�งฉบบัภาษัาไทัยและภาษัาองักฤษั	นำาสง่ใหกั้บตลาดหลกัทัรพััยฯ์		
และหน่วิยงานทัี�เกี�ยวิข้อ้งภายในกำาหนด	14	วัินนบัแต่วินัประชุมุตามทัี�กฎิหมายกำาหนด	พัร้อมทัั�งเผู้ยแพัร่ไว้ิบนเว็ิบไซึ่ต์ข้องบริษััทั	
www.thaiopticalgroup.com	เพั่�อให้ผูู้้ถึ่อหุ้นสามารถึตรวิจสอบได้
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	 นอกจากนี�	ในปี	2564	บริษััทัฯ	ได้มีการจัดการประชุุมวิิสามัญผูู้้ถึ่อหุ้น	ผู่้านระบบอิเล็กทัรอนิกส์	1	ค่รั�ง	เพ่ั�อพ่ัจารณา
อนุมตัแิผู้นปรับโค่รงสร้างธรุกจิดว้ิยวิิธีการโอนกิจการทัั�งหมดบรษิัทัั	โพัลซีึ่นั	จำากัด	(“PLS”)	มายงั	บรษิัทัั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	
จำากัด	(มหาชุน)	(“TOG”)	โดยทัี�ประชุุมมีมติอนุมัติรายการดังกล่าวิ	เม่�อวิันทัี�	16	มิถึุนายน	2564	กระบวินการรับโอนกิจการ
ทัั�งหมดจากบริษััทั	โพัลี	ซัึ่น	จำากัด	มายงับริษััทัฯ	ไดด้ำาเนินการเสร็จสมบูรณ์เม่�อวัินทัี�	30	กันยายน	2564		บรษัิัทั	โพัลี	ซัึ่น	จำากัด		
ได้ดำาเนินการจดทัะเบียนเลิกกิจการกับกรมพััฒนาธุรกิจการค่้าในวิันเดียวิกัน	ค่่อ	วิันทัี�	30	กันยายน	2564	
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	 อนึ�ง		การรับโอนกิจการทัั�งหมดเป็นการปรับโค่รงสร้างกลุ่มบริษััทัซึ่ึ�งอยู่ภายใต้การค่วิบคุ่มเดียวิกัน	(Under	Common	
Control:	UCC)	รายการดังกล่าวิจ้งไม่จัดเป็นรายการประเภทัการได้มาซึึ่�งสินทัรัพัย์ตามประกาศค่ณะกรรมการกำากับ	
ตลาดทัุนทัี�	ทัจ.	20/2551	เรื�องหลักเกณฑิ์ในการทัำารายการทัี�มีนัยสำาค่ัญทัี�เข้้าข้่ายเป็นการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่ึ�งทัรัพัย์สิน		
ลงวัินทัี�	31	สงิหาค่ม	2551	และประกาศค่ณะกรรมการตลาดหลักทัรพััย์แหง่ประเทัศไทัย	เรื�องการเปดิเผู้ยข้้อมลูและการปฏิิบัติการ	
ข้องบริษััทัจดทัะเบยีนในการไดม้าหรือจำาหน่ายไปซึึ่�งทัรัพัย์สนิ	พั.ศ.	2547	ลงวินัทัี�	29	ตุลาค่ม	2547	และไมเ่ปน็การทัำารายการทัี�
เกี�ยวิโยงกัน	ตามประกาศค่ณะกรรมการกำากับตลาดทุัน	ทัจ.	21/2551	เรื�องหลักเกณฑ์ิในการทัำารายการ	เกี�ยวิโยงกัน	ลงวินัทัี�		
31	สิงหาค่ม	2551	และประกาศค่ณะกรรมการตลาดหลักทัรัพัย์ประเทัศไทัย	เรื�อง	การเปิดเผู้ยข้้อมูลและการปฏิิบัติการข้อง
บริษััทัจดทัะเบียนในรายการเกี�ยวิโยงกัน	พั.ศ.	2546	ลงวิันทัี�	19	พัฤศจิกายน	2546	แต่เพั่�อให้เป็นไปตามมาตรา	107	(2)	(ข้)	
แห่งพัระราชุบัญญัติบริษััทัมหาชุนจำากัด	พั.ศ.	2535	
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4)	 การป้องกันการใชุ้ข้้อมูลภายใน

	 บริษััทัฯ	มีมาตรการป้องกันกรณีทัี�กรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหาร	และพันักงาน	นำาข้้อมูลทัี�เป็นค่วิามลับและส่งผู้ลกระทับต่อ
ราค่าหลักทัรัพัย์ข้องบริษัทััฯ	ไปใชุ้ในทัางทัี�ผู้ดิ	อาทั	ิเพ่ั�อประโยชุน์ให้แก่ตนเองหรือผูู้้อ่�นในทัางมิชุอบ	เพั่�อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบ
ผูู้้ถ่ึอหุ้นอ่�น	โดยมีการแจ้งแนวิทัางและนโยบายให้ทัุกค่นในองค์่กรถ่ึอปฏิิบัติ	และมีการติดตามผู้ลอย่างสมำ�าเสมอ	โดยห้ามมิให้
กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานทัุกระดับชุั�นใชุ้ข้้อมูลภายในอย่างไม่เหมาะสม	และมิให้กรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหารระดับสูง	หรือ
ผูู้้ทัี�อาจล่วิงรู้ข้้อมูลอันเป็นค่วิามลับซึ่่�อ-ข้ายหลักทัรัพัย์บริษััทัฯ	ในระหว่ิางทัี�บริษััทัฯ	ยังไม่ได้เผู้ยแพัร่ข้้อมูลทัี�เป็นค่วิามลับและ	
สง่ผู้ลกระทับต่อราค่าหลักทัรัพัย์ข้องบริษััทัฯ	และห้ามการให้ข้อ้มูลภายในแก่บคุ่ค่ลหรือนติบิคุ่ค่ลอ่�นเพ่ั�อซึ่่�อหรือข้ายหลักทัรัพัย์
ข้องบริษััทัฯ	อีกด้วิย

	 ในส่วินข้องกรรมการและผูู้้บริหาร	ได้กำาหนดห้ามเปลี�ยนแปลงการถึ่อค่รองหลักทัรัพัย์	อาทัิ	การโอนซึ่่�อข้ายหุ้น	ภายใน
ระยะเวิลา	30	วิัน	หลังจากวิันปิดงบการเงิน	ก่อนการประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทัแต่ละไตรมาส	และหลังจากงบการเงินเปิดเผู้ย	
ตอ่สาธารณชุน	2	วินั	ทัั�งนี�	ใหก้รรมการและผูู้บ้รหิารทักุค่นทัี�มหีนา้ทัี�รายงานการถ่ึอค่รองหลกัทัรพััยต์ามกฎิหมายจดัสง่รายงาน
ดังกล่าวิแก่ประธานกรรมการและค่ณะกรรมการบริษััทัเป็นประจำา	โดยเลข้านุการบริษััทัจะทัำาหน้าทัี�แจ้งเต่อนค่ณะกรรมการ
บริษััทัและผูู้้บริหารระดับสูงล่วิงหน้าอย่างน้อย	7	วิัน	ก่อนถึึงชุ่วิงระยะเวิลาห้ามการซึ่่�อข้ายหลักทัรัพัย์

	 บริษััทัฯ	ได้กำาหนดให้กรรมการบริษััทั	และผูู้้บริหารตามนิยามข้องสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และ
ตลาดหลกัทัรพััย	์(สำานกังาน	ก.ล.ต.)	ไดแ้ก	่ประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิาร	และรองประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิาร	4	ราย	รวิมผูู้บ้รหิารระดบั
สงูทัั�งสิ�น	5	ราย	มหีนา้ทัี�ตอ้งรายงานธุรกรรมการเปลี�ยนแปลงการถ่ึอค่รองหลักทัรพััยข์้องตนเองทุักค่รั�งเม่�อมธีรุกรรมภายใน	
3	วัินทัำาการหลักจากวิันกระทัำาธุรกรรมการเปลี�ยนแปลงการถ่ึอค่รองหลักทัรัพัย์ข้องบริษััทัฯ	ตามข้้อกำาหนดข้องสำานักงาน	
ก.ล.ต.	โดยปจัจบุนัรายงานผู้า่นระบบอเิลก็ทัรอนิกสท์ัาง	www.sec.or.th	ตามข้อ้กำาหนดใหมข่้อง	สำานกังาน	ก.ล.ต.	และบคุ่ค่ล
ผูู้้มีหน้าทัี�รายงานจะต้องนำาส่งสำาเนารายงานการเปลี�ยนแปลงการถ่ึอค่รองหลักทัรัพัย์ให้แก่เลข้านุการบริษััทั	เพั่�อรายงานให้
ค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	บริษััทัฯ	บรรจุการรายงานการถ่ึอค่รองหลักทัรัพัย์ข้องกรรมการและผูู้้บริหารเป็นวิาระการประชุุม
ใหค้่ณะกรรมการรบัทัราบทักุไตรมาส	และเม่�อมกีารเปลี�ยนแปลงเกดิข้้�น	รวิมทัั�งเปิดเผู้ยข้อ้มลูดงักลา่วิไว้ิในรายงาน	56-1	One	
Report	ประจำาปี	การละเมิดนโยบายนี�มีโทัษัทัางวิินัย

	 กรรมการบริษัทัั	และผูู้้บริหารข้องบริษัทััจะต้องเปิดเผู้ยข้อ้มูลเกี�ยวิกับผูู้ม้สีว่ินได้เสยี	และผูู้้เกี�ยวิข้อ้งเพ่ั�อใหค้่ณะกรรมการ
บริษััทัได้พั่จารณาธุรกรรมข้องบริษััทัทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์	และตัดสินใจเพั่�อประโยชุน์ข้องบริษััทัโดยรวิม	ทัั�งนี�	
กรรมการบริษััทัและผูู้้บริหารทัี�มีส่วินได้เสียกับธุรกรรมทัี�ทัำากับบริษััทัต้องไม่มีส่วินร่วิมในการตัดสินใจทัำาธุรกรรมดังกล่าวิ	
ทัั�งนี�	ให้เป็นไปตามข้ั�นตอน	หรือมาตรการการอนุมัติการทัำารายการระหวิ่างกันข้องบริษััทั

	 บริษััทัได้มีการกำาหนดนโยบายและข้ั�นตอนการอนุมัติรายการทัี�เกี�ยวิโยงกัน	ไวิ้เป็นลายลักษัณ์อักษัรอย่างชุัดเจน	โดย
รายการทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์อย่างมีนัยสำาค่ัญ	จะต้องมีการผู้่านค่วิามเห็นชุอบจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
การดำาเนนิการใดๆ	ทัี�อาจกอ่ใหเ้กดิค่วิามข้ดัแยง้ข้องผู้ลประโยชุน์	(Conflict	of	Interest)	ค่ณะกรรมการบริษัทัั	และผูู้้บรหิารข้อง
บรษัิัทัจะจดัใหม้กีารประชุมุเพั่�อพ่ัจารณาเรื�องนั�นๆ	ในกรณทีัี�ตอ้งข้อค่วิามเหน็ชุอบจากทัี�ประชุมุผูู้ถ่้ึอหุน้บรษัิัทัจะดำาเนนิการเรยีก
ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นเพั่�อพั่จารณาให้ค่วิามเห็นชุอบก่อนดำาเนินการ	ทัั�งนี�	การพั่จารณาเรื�องต่างๆ	ค่ณะกรรมการจะพั่จารณาด้วิย
ค่วิามรอบค่อบ	ซึ่่�อสัตย์สุจริต	มีเหตุผู้ล	และมุ่งให้เกิดประโยชุน์สูงสุดต่อบริษััทัและผูู้้ถึ่อหุ้นโดยรวิมเป็นสำาค่ัญ

	 รายการทัี�มีค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์	ค่ณะกรรมการจะพั่จารณาอย่างรอบค่อบ	โดยกรรมการผูู้้มีส่วินได้เสียไม่มี
ส่วินร่วิมในการตัดสินใจ	พัร้อมทัั�งกำากับดูแลให้มีการปฏิิบัติตามข้้อกำาหนดเกี�ยวิกับข้ั�นตอนการดำาเนินการ	และการเปิดเผู้ย
ข้้อมูลให้ถึูกต้องค่รบถึ้วิน
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	 ในป	ี2564	ไมป่รากฏิว่ิามคี่ณะกรรมการบริษัทัั	ผูู้บ้ริหารระดบัสูง	หรอืพันักงานค่นใด	มีการกระทัำาค่วิามผิู้ดในเรื�องการใชุ้	
ข้้อมูลภายในแต่อย่างใด

5)	 การป้องกันค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์ข้องผูู้้มีส่วินได้เสีย

	 บริษััทัฯ	มีนโยบายเพั่�อป้องกันค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์ข้องผูู้้มีส่วินได้เสีย	โดยกรรมการบริษััทั	และผูู้้บริหารข้อง	
บริษััทัฯ	จะต้องส่งรายงานการมีส่วินได้เสียหรือค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์ข้องตนเอง	และผูู้้เกี�ยวิข้้องกับการบริหารจัดการ	
บรษิัทััฯ	และบรษัิัทัยอ่ย	และใหร้ายงานเพั่�มเตมิทักุค่รั�งทัี�มกีารเปลี�ยนแปลง	โดยกรรมการบรษิัทัั	และผูู้บ้รหิารระดบัสงูข้องบรษัิัทั
ทีั�เข้้าใหม่จะต้องส่งรายงานนี�ภายใน	30	วัินหลังจากทัี�ได้รับการแต่งตั�ง	ซึ่ึ�งข้้อมูลนี�จะได้รับการจัดเก็บโดยบริษััทัฯ	เพ่ั�อติดตาม
รายการเกี�ยวิโยง	หรือรายการกับบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้องทัี�อาจเกิดข้้�น	เพั่�อให้ค่ณะกรรมการบริษััทัได้พัจ่ารณาธุรกรรมข้องบริษััทั
ทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์	และตัดสินใจเพั่�อประโยชุน์ข้องบริษััทัโดยรวิม	ทัั�งนี�	กรรมการบริษััทัและผูู้้บริหารระดับสูง
ทัี�มีส่วินได้เสียกับธุรกรรมทัี�ทัำากับบริษััทัต้องไม่มีส่วินร่วิมในการตัดสินใจทัำาธุรกรรมดังกล่าวิ	ทัั�งนี�	ให้เป็นไปตามข้ั�นตอน	หรือ
มาตรการการอนุมัติการทัำารายการระหวิ่างกันข้องบริษััทั

	 บรษิัทััไดม้กีารกำาหนดนโยบาย	อำานาจดำาเนนิการ	และข้ั�นตอนการอนมัุตริายการทัี�เกี�ยวิโยงกนั	ไวิเ้ปน็ลายลกัษัณอ์กัษัร
อยา่งชุดัเจน	โดยรายการทัี�อาจมคี่วิามข้ดัแยง้ทัางผู้ลประโยชุนห์รอืมคี่วิามเกี�ยวิข้อ้งกบัผูู้ม้สีว่ินไดเ้สยีอย่างมนียัสำาคั่ญ	จะตอ้ง
มีการผู้่านค่วิามเห็นชุอบจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบก่อนการดำาเนินการใดๆ	ทัี�อาจก่อให้เกิดค่วิามข้ัดแย้งข้องผู้ลประโยชุน์	
(Conflict	of	Interest)	ซึ่ึ�งค่ณะกรรมการบริษััทั	และผูู้้บริหารข้องบริษััทัจะจัดให้มีการประชุุมเพั่�อพั่จารณาเรื�องนั�นๆ	ในกรณีทัี�
ต้องข้อค่วิามเห็นชุอบจากทัี�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นบริษััทัจะดำาเนินการเรียกประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นเพั่�อพั่จารณาให้ค่วิามเห็นชุอบก่อนดำาเนิน
การ	ทัั�งนี�	การพัจ่ารณาเรื�องต่างๆ	ค่ณะกรรมการจะพัจ่ารณาด้วิยค่วิามรอบค่อบ	ซ่ึ่�อสตัย์สจุริต	มีเหตุผู้ล	และมุง่ให้เกดิประโยชุน์
สูงสุดต่อบริษััทัและผูู้้ถึ่อหุ้นโดยรวิมเป็นสำาค่ัญ

6)	 ค่วิามรับผู้ิดชุอบและการดูแลสิทัธิข้องผูู้้มีส่วินได้เสีย

	 บริษััทัมีนโยบายและแนวิปฏิิบัติเกี�ยวิกับค่วิามรับผู้ิดชุอบและการดูแลสิทัธิข้องผูู้้มีส่วินได้เสีย	ดังนี�

ผูู้้ถ่ึอหุ้น:	 	 บริษััทัฯ	ให้ค่วิามเค่ารพัสิทัธิข้ั�นพ่ั�นฐานข้องผูู้้ถ่ึอหุ้น	และปฏิิบัติต่อผูู้้ถ่ึอหุ้นทุักรายอย่างเท่ัาเทีัยมกัน	
เพั่�อสร้างค่วิามพึังพัอใจสูงสุดให้กบัผูู้ถ่้ึอหุน้	และมุง่ทัี�จะดำาเนนิการเพ่ั�อให้เกิดผู้ลประโยชุน์สงูสุดในระยะ
ยาวิแกผูู่้ถ่้ึอหุน้ดว้ิยการพัจ่ารณาค่วิามเสี�ยงในการดำาเนนิธรุกจิอยา่งรอบค่อบ	บรษัิัทัฯ	เปดิเผู้ยข้้อมลู
ทัั�งหมดอยา่งยตุธิรรมและโปรง่ใสในเวิลาอนัสมค่วิร	และพัยายามอยา่งดทีัี�สดุทัี�จะปกปอ้งทัรพััยส์นิและ
ชุ่�อเสยีงข้องบริษััทัฯ	โดยมุง่มั�นการดำาเนนิงานใหบ้รษัิัทัฯ	เตบิโตอยา่งยั�งย่น	และสามารถึใหผู้้ลตอบแทัน
การลงทัุนทัี�เหมาะสมในระยะยาวิ

	 	 	 นอกจากสิทัธิข้ั�นพ่ั�นฐาน	สิทัธิทัี�กำาหนดไว้ิในกฎิหมายและข้้อบังค่ับฯ	อาทัิ	สิทัธิในการข้อตรวิจสอบ
จำานวินหุ้น	สิทัธิในการได้รับใบหุ้น	สิทัธิในการเข้้าประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้นและออกเสียงลงค่ะแนน	สิทัธิในการ
แสดงค่วิามค่ิดเห็นอย่างอิสระในทัี�ประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้น	รวิมถึึงสิทัธิทัี�จะได้รับผู้ลตอบแทันอย่างเป็นธรรม	
โดยบริษััทัฯ	จัดให้มีชุ่องทัางติดต่อกับบริษััทัฯ	ผู่้านทัางเวิ็บไซึ่ต์	www.thaiopticalgroup.com	และ
ผู้่านนักลงทัุนสัมพัันธ์	ทัางอีเมล	ir@thaiopticalgroup.com

พันักงาน:	 	 บริษัทััฯ	ตระหนักดวีิา่พันักงานเป็นหนึ�งในทัรัพัยากรทัี�สำาค่ญัข้องบริษัทััฯ	ทัี�มคี่ณุค่่าต่อการเติบโตอย่าง
เข้ม็แข้ง็และยั�งยน่	รวิมทัั�งเปน็กลไลในการข้บัเค่ล่�อนธรุกจิข้องบรษิัทััฯให้ดำาเนนิไปอยา่งมปีระสทิัธภิาพั	
และสอดค่ล้องกับวิัตถึุประสงค่์และเป้าหมายข้องบริษััทัฯ	รวิมถึึงผู้ลประโยชุน์ข้องธุรกิจในระยะยาวิ	
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

	 	 	 บริษััทัฯ	จ้งได้วิางแผู้นและกำาหนดแผู้นการปฏิิบัติงานด้านการบริหารและจัดโค่รงสร้างพันักงานให้
สอดค่ล้องกับการดำาเนินธุรกิจ	โดยบริษััทัฯ	มีการดูแลและจัดสวิัสดิการให้พันักงานอย่างเหมาะสม	
ค่รบถึ้วิน	และถึูกต้องตามกฎิหมาย	ซึ่ึ�งจะให้ค่วิามสำาค่ัญในการดูแลพันักงานในเรื�องค่่าตอบแทันและ
สวิัสดิการ	เพั่�อเป็นแรงจูงใจและมีค่วิามเหมาะสม	โดยสวิัสดิการทัี�ให้กับพันักงานนั�นสามารถึแข้่งข้ันได้
และเปน็ทัี�จูงใจพันกังานในทักุระดับ	ซึ่ึ�งสวิสัดกิารและนโยบายสว่ินใหญจ่ะค่รอบค่ลมุเกนิกวิา่ทัี�กฎิหมาย
กำาหนด	เพั่�อมุ่งรักษัาพันักงานทัี�มีคุ่ณภาพัให้ทัำางานกับบริษััทัฯ	ในระยะยาวิ	

	 	 	 นอกจากนี�	บริษััทัฯ	มีนโยบายในการจ่ายผู้ลตอบแทันให้แก่พันักงานอย่างเป็นธรรม	เหมาะสม	และ
สอดค่ล้องกับการจ่ายผู้ลตอบแทันข้องอุตสาหกรรมเดียวิกัน	และสอดค่ล้องกับผู้ลการดำาเนินงาน
ในระหวิ่างปีข้องบริษััทัฯ	สำาหรับผู้ลตอบแทันในระยะยาวิ	ได้แก่	กองทัุนสำารองเลี�ยงชุีพัเพั่�อเสริมสร้าง
ค่วิามมั�นค่งในการดำารงชุพีั	และเพ่ั�อเป็นหลกัประกันแก่พันกังานภายหลังสิ�นสดุการเป็นพันกังานหรือ
เกษีัยณอายุการทัำางาน	และเพ่ั�อให้พันักงานมีการออมอย่างเพีัยงพัอเพ่ั�อรองรับการเปลี�ยนแปลงใน
อนาค่ต	รวิมทัั�งเล่อกนโยบายการลงทัุนทัี�สอดค่ล้องกับบุค่ค่ลและระดับค่วิามเสี�ยงอย่างสมำ�าเสมอ

	 	 	 บริษััทัฯ	จัดให้มีสวิัสดิการทัี�เหมาะสมกับพันักงานเพั่�อลดค่่าค่รองชุีพั	ลดค่วิามกังวิล	โดยสวิัสดิการ
ดังกล่าวิสามารถึจำาแนกออกเป็น	4	หมวิดหลัก	ดังนี�

1)	 สวัิสดกิารเงนิชุว่ิยเหลอ่	:	อาทั	ิค่่าข้องเยี�ยมไข้ส้ำาหรบัพันกังานเจบ็ปว่ิย	เงนิชุ่วิยเหลอ่ค่รอบค่รัวิ
พันักงานและพันักงานกรณีเสียชุีวิิต	หรือเงินชุ่วิยเหล่ออ่�นๆ

2)	 สขุ้ภาพัและประกนัชุวิีิต	:	อาทิั	การตรวิจสขุ้ภาพัพันกังานกอ่นเข้า้งาน	การตรวิจสขุ้ภาพัประจำา
ปีตามค่วิามจำาเป็นข้องแต่ละชุ่วิงอายุและเพัศ	และลักษัณะงานทัี�เหมาะสม	การประกันสุข้ภาพั
กลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

3)	 กองทัุน	:	กองทัุนสำารองเลี�ยงชุีพั	กองทัุนเงินทัดแทัน	กองทัุนประกันสังค่ม
4)	 กิจกรรมภายในองค่์กร	:	อาทัิ	การจัดงานปีใหม่ประจำาปี

	 	 	 	 บรษัิัทัฯ	เอาใจใสด่แูลสภาพัแวิดลอ้มการทัำางานใหมี้ค่วิามปลอดภยัทัั�งทัางร่างกาย	และ	มีสุข้ภาพัจติ	
ทัี�ดี	อีกทัั�งบริษััทัยังมีนโยบายยกระดับคุ่ณภาพัชีุวิิตในสถึานประกอบการข้องพันักงานทุักค่นให้ม	ี
ค่วิามเปน็อยูท่ัี�ดขี้้�น	และมคี่วิามปลอดภยัในการทัำางาน	จดัใหม้กีารจดัอบรม	ค่วิามรู	้เพั่�อพัฒันาทักัษัะ
ใหแ้กพ่ันกังาน	และผูู้บ้รหิารข้องบริษััทัฯ	ทุักระดับอยา่งสมำ�าเสมอ	เพั่�อใหส้อดค่ล้องกบัพัระราชุบัญญตัิ
พััฒนาฝ่ีม่อแรงงาน	พั.ศ.	2545	

   ง�นคว่�มปลอดภัย อ�ชีว่อน�มัยและสำภ�พแว่ดล้อมในก�ริทำ�ง�น

	 	 	 	 จากข้อ้มลูสถึติกิารเกดิอบัุตเิหตใุนการทัำางานป	ี2564	พับวิา่เกดิอบัุตเิหตใุนการทัำางาน	17	ค่รั�ง													
โดยสาเหตสุว่ินใหญเ่กิดจากไมป่ฏิิบตัติามขั้�นตอนในการทัำางาน	การใชุเ้ค่รื�องมอ่	เค่รื�องจกัรทัี�ไมเ่หมาะ
สมและสภาพัแวิดลอ้มในการทัำางานทัี�ไมป่ลอดภัย	คิ่ดค่า่อัตราค่วิามถีึ�ข้องการบาดเจบ็จากการทัำางาน
ถึึงข้ั�นหยุดงาน;	LTIFR	(Lost	Time	Injury	Frequency	Rate)	ได้	3.62	
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	 	 	 นอกจากนี�บรษิัทััฯ	ตระหนักถึึงค่วิามสำาค่ญัในเรื�องการอบรมและพัฒันาพันกังาน	ในป	ี2564	บคุ่ลากร
ข้องบริษัทััฯ	ไดร้บัการฝึ่กอบรมและพัฒันาค่วิามรูแ้ละทักัษัะในหลักสตูรทัี�หลากหลาย	ยกตัวิอยา่งเชุน่	

•	 งานสัมมนาในโค่รงการ	“LeadershipACT™”	จัดโดย	สลงิชุอทั	กรุ�ป	ซึ่ึ�งเป็นหลักสูตรเกี�ยวิกับการ
รับม่อกับการเปลี�ยนแปลงทัี�กำาลังถึาโถึมเข้้ามาทัั�งในด้านเทัค่โนโลยี	รูปแบบธุรกิจและค่วิามหลาก
หลายข้องพันักงานเพ่ั�อตอบโจทัย์การเปลี�ยนแปลงทัี�ไมห่ยดุนิ�งดงัเชุน่ในปจัจบุนั	นอกจากนี�แลว้ิยงั
เข้้าร่วิมการสัมมนาโค่รงการ	“TMA	ESG	Series	Webinar:	CVC	for	SDGs”	จัดโดย	สมาค่ม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทัศไทัย	(Thailand	Management	Association	(TMA))	ร่วิมกับ	AWR	
Lloyd

•	 การอบรมตรวิจสอบค่วิามพัร้อมให้มั�นใจก่อน	PDPA	มีผู้ลบงัคั่บใชุ้	จัดโดยสำานกังานค่ณะกรรมการ
กำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(สำานักงาน	ก.ล.ต.)	

•	 การอบรมหลักสูตร	“CFO	2022”	(CPD:	บัญชุี	3:30	ชุั�วิโมง	และอ่�นๆ	3:30	ชุั�วิโมง)	(CFO	ค่่อ	
นางสาวิจริสดุา	สำาเภาทัอง	ผูู้ร้บัผู้ดิชุอบสงูสดุในสายงานบญัชุแีละการเงนิ	เป็นผูู้เ้ข้า้รว่ิมการอบรม
หลักสูตรนี�	ตามกฏิเกณฑิ์และประกาศทัี�เกี�ยวิข้้อง)

•	 การอบรมหลักสตูรการวิเิค่ราะห์ทัางการเงนิเพั่�อการตดัสนิใจในการบรหิาร	(Financial	Analysis	
for	Management	Decisions)	(CPD:	บัญชุี	7:00	ชุั�วิโมง)	(CFO	ค่่อ	นางสาวิจิรสุดา	สำาเภาทัอง	
ผูู้ร้บัผู้ดิชุอบสงูสดุในสายงานบญัชุแีละการเงนิ	เป็นผูู้เ้ข้า้รว่ิมการอบรมหลกัสตูรนี�	ตามกฏิเกณฑิ์
และประกาศทัี�เกี�ยวิข้้อง)	

•	 การอบรมหลักสูตร	Deferred	Tax	และ	Employee	Benefit	จัดโดย	บริษััทั	แอค่เค้่าติ�ง	โค่้ชุ		
(ไทัยแลนด์)	จำากดั	(CPD:	บัญชุ	ี7:00	ชุั�วิโมง)	(ผูู้ค้่วิบคุ่มดแูลการทัำาบญัชุ	ีค่่อ	นางเบญจวิรรณ	ทัวีิกลุ		
เป็นผูู้้เข้้าร่วิมการอบรมหลักสูตรนี�ตามกฏิเกณฑิ์และประกาศทัี�เกี�ยวิข้้อง)

•	 การอบรมหลักสตูร	วิิธบีรหิารเงินธรุกิจทีั�นักบัญชีุค่วิรรู	้จัดโดย	บรษิัทัั	แอค่เค้่าติ�ง	โค่ชุ้	(ไทัยแลนด์)	
จำากัด	(CPD:	บัญชุี	6:30	ชุั�วิโมง)	(ผูู้้ค่วิบคุ่มดูแลการทัำาบัญชุี	ค่่อ	นางเบญจวิรรณ	ทัวิีกุล	เป็นผูู้้
เข้้าร่วิมการอบรมหลักสูตรนี�ตามกฏิเกณฑิ์และประกาศทัี�เกี�ยวิข้้อง)

•	 การอบรมหลักสูตรสรุปการเปลี�ยนแปลงภาษัีเงินได้และทัิศทัางการตรวิจสอบข้องกรมสรรพัากร	
จดัโดย	บริษััทั	แอค่เค้่าติ�ง	โค่ชุ้	(ไทัยแลนด์)	จำากดั	(อ่�นๆ	2:30	ชุั�วิโมง)	(ผูู้ค้่วิบคุ่มดแูลการทัำาบญัชีุ	ค่่อ	
นางเบญจวิรรณ	ทัวิกีลุ	เปน็ผูู้้เข้า้รว่ิมการอบรมหลกัสูตรนี�ตามกฏิเกณฑิแ์ละประกาศทัี�เกี�ยวิข้อ้ง)
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

•	 การอบรมโค่รงการพัฒันาวิิชุาชุพีัเลข้านกุารบรษิัทัั	จดัโดยสมาค่มบรษิัทััจดทัะเบยีนไทัย	ซึ่ึ�งไดร้บั
เงินทัุนสนับสนุนการดำาเนินโค่รงการจากกองทัุนส่งเสริมการพััฒนาตลาดทัุน	(CMDF)

	 	 	 สถึิติการฝ่ึกอบรมและพััฒนาพันักงานย้อนหลัง	3	ปี	เป็นดังนี�	

2564 2563 2562

จำานวินชุั�วิโมงอบรมเฉลี�ยข้องพันักงาน	(ชุั�วิโมง/ค่น/ปี) 4.37 11.20 17.80

คู่่สัญญา	:	 	 บริษัทััฯ	ดำาเนนิธุรกิจกับผูู้ม้สีว่ินได้เสียทีั�สำาค่ญั	ซึ่ึ�งรวิมถึึง	คู่่ค้่า	ลูกค้่า	เจา้หนี�	และคู่่แข่้ง	ตามข้้อกำาหนด
และเงื�อนไข้การซึ่่�อข้ายทัี�ไดท้ัำาสัญญาอยา่งยตุธิรรมและมจีรยิธรรม	โดยมแีนวิปฏิิบตัติอ่คู่ส่ญัญาเพั่�อ
สร้างค่วิามเข้้าใจอันดีและค่วิามร่วิมม่อระหวิ่างกัน	ดังนี�

คู่่ค่้า:	 	 	 บรษิัทััฯ	มหีลกัการค่ดัเลอ่กคู่่ค่า้หรอืผูู้ใ้หบ้รกิารจากภายนอก	โดยเนน้การพัจ่ารณาจากการวิางกลยทุัธ์	
ทัางธุรกจิข้องผูู้ใ้หบ้รกิารทัี�สอดค่ล้องกับกลยทุัธท์ัางธรุกิจข้องบรษิัทััฯ	เชุน่	ค่วิามสามารถึในการแข่้งข้นั		
ค่วิามต่อเน่�องทัางธุรกิจ	การป้องกันและดแูลลกูค่า้	และวิิธีการบริหารค่วิามเสี�ยง	หลกัเกณฑ์ิการคั่ดเลอ่ก	
ผูู้้ให้บริการจากภายนอก	มีดังนี�

•	 ค่วิามสามารถึทัางเทัค่นิค่	รวิมถึึงค่วิามเชุี�ยวิชุาญและประสบการณ์
•	 สภาพัทัางการเงิน
•	 ค่วิามมีชุ่�อเสียงทัางธุรกิจ
•	 ประวิัติทัี�เกี�ยวิข้้องกับการร้องเรียนและการดำาเนินค่ดี
•	 นโยบายด้านการให้บริการ
•	 ค่วิามเสี�ยงจากการให้บริหารลูกค่้าหลายราย
•	 การรักษัาค่วิามปลอดภัย	และสิ�งแวิดล้อม	และ
•	 ประวิัติการทัุจริตค่อร์รัปชุั�น

	 	 	 โดยบรษัิัทัฯ	จะปฏิบิตัติามเงื�อนไข้ทัางการค่า้ทัี�ไดต้กลงกนัไวิอ้ยา่งเค่รง่ค่รดั	และเสมอภาค่เทัา่เทัยีมกนั	
ในกรณีทัี�ไม่สามารถึปฏิิบัติตามได้จะดำาเนินการข้อเจรจา	เพั่�อร่วิมกันหาแนวิทัางแก้ไข้

ลูกค้่า:		 	 บริษััทัฯ	ตระหนักดีวิ่าลูกค้่ามีค่วิามสำาค่ัญอย่างยิ�งต่อค่วิามสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจเพ่ั�อให้เป็นไป	
ตามเปา้หมาย	บริษััทัฯ	จ้งมุง่เน้นทัี�จะสรา้งค่วิามพึังพัอใจใหแ้กล่กูค่า้ดว้ิยสนิค่า้ทัี�มคี่ณุภาพัคุ้่มราค่าและ
การใหบ้รกิารทัี�มคี่ณุภาพัสงู	ซึ่ึ�งตอบสนองค่วิามตอ้งการและค่วิามค่าดหวิงัข้องลกูค่า้อยา่งยตุธิรรมและ
อยา่งเปน็มอ่อาชุพีั	โดยบรษิัทััฯ	มนีโยบายและแนวิปฏิบิตัติอ่ลกูค่า้	ซึ่ึ�งไดก้ำาหนดไวิใ้นคู่่มอ่จรรยาบรรณ	
ธุรกิจ	ดังทัี�ปรากฏิอยู่ใน	เอกสารแนบ	5	นโยบายและแนวิปฏิิบัติการกำากับดูแลกิจการฉบับเต็ม	และ
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม

	 	 	 บริษััทัฯ	มีค่วิามมุง่มั�นให้บริการลูกค่า้ด้วิยค่วิามเตม็ใจ	เตม็กำาลงัค่วิามสามารถึ	พัรอ้มใหค้่ำาแนะนำาชุว่ิยเหลอ่	
แกล่กูค่า้	ยินดรีบัฟื้งัปญัหาและค่น้หาสาเหตุและวิิธกีารแกไ้ข้ปัญหาใหก้บัลกูค่า้	บรษัิัทัฯ	รักษัาค่วิามลบั	
ทัางการค่า้	ไมเ่ปดิเผู้ยข้อ้มูลหรอืค่วิามลับข้องลกูค่า้	เวิน้แตต่ามกฎิหมายกำาหนดใหต้อ้งเปดิเผู้ย	หรอื
ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษัณ์อักษัรจากลูกค่้า



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)134

เจ้าหนี�:	 	 บริษัทััฯ	มคี่วิามมุง่มั�นทัี�จะรกัษัาสมัพัันธภาพัทัี�ยั�งยน่ระหวิา่งบรษิัทััฯ	และเจา้หนี�	โดยมนีโยบายในการปฏิบิตั	ิ
ตอ่เจ้าหนี�อย่างเสมอภาค่และเป็นธรรม	ใหข้้อ้มลูทัี�ถึกูตอ้งโปร่งใส	และตรวิจสอบได้แกเ่จา้หนี�	และยึดมั�น
บนการปฏิิบติัตามข้อ้กำาหนดและเงื�อนไข้ข้องสญัญาทัี�มตีอ่เจา้หนี�อยา่งเค่รง่ค่รดั	ทัั�งในเรื�องการชุำาระค่่น
เงนิตน้	ดอกเบี�ย	และค่่าธรรมเนยีมตา่งๆ	การดำารงอตัราสว่ินทัางการเงนิ	และเงื�อนไข้อ่�นๆ	เปน็ต้น	และ
หากเกิดกรณีทัี�บริษัทััฯ	ไม่สามารถึปฏิบัิต่ตามเงื�อนไข้ข้อ้ใดข้้อหนึ�งได้	บรษิัทััฯ	จะแจ้งให้เจ้าหนี�รบัทัราบ	
โดยเร็วิ	เพั่�อร่วิมกันพ่ัจารณาหาแนวิทัางแก้ไข้	ทัั�งนี�	ในปีทัี�ผู้่านมา	บริษััทัฯ	ไม่มีเหตุผู้ิดนัดชุำาระหนี�	
แต่อย่างใด

คู่่แข้่ง:		 	 บริษััทัฯ	มีแนวิปฏิิบัติต่อคู่่แข้่งโดยการดำาเนินธุรกิจด้วิยค่วิามซึ่่�อตรงและเป็นม่ออาชุีพั	ดังนี�

	 	 	 •	 บริษัทััฯ	จะไม่กระทัำาการใดๆ	ทัี�เป็นการฝ่่าฝื่นหรือขั้ดต่อกฎิหมายทัี�เกี�ยวิข้้องกับการแข่้งขั้นทัางการค้่า	และ
	 	 	 •	 มนีโยบายและมาตรการต่อตา้นการทัจุริตค่อรร์ปัชุนัและหา้มมิใหก้รรมการบริษััทั	ผูู้บ้ริหาร	พันักงาน	

และบคุ่ค่ลอ่�นใดทัี�กระทัำาการในนามจองบริษัทััฯ	ดำาเนนิการอนัมชิุอบดว้ิยกฎิหมายหรือไมเ่หมาะสม
เพั่�อให้ได้มาซึ่ึ�งค่วิามได้เปรียบทัางธุรกิจ

	 	 	 •	 บริษัทััฯ	ไมฉ่วิยโอกาสทัำาลายชุ่�อเสยีงข้องคู่่แข้ง่เพัยีงเพั่�อใหบ้รษิัทััฯ	และบรษิัทััยอ่ยไดป้ระโยชุน	์หรอืข้้อ	
ได้เปรียบทัางการค่้า

7)	 การดำาเนินการในการต่อต้านทัุจริตค่อร์รัปชุัน

	 บรษิัทััฯ	ดำาเนนิธรุกจิอยา่งมคุี่ณธรรม	โดยยึดมั�นในค่วิามรับผู้ดิชุอบต่อผูู้ม้สีว่ินเกี�ยวิข้อ้งทุักท่ัาน	เพั่�อให้เป็นแนวิทัาง
ในการปฏิบัิตเิกี�ยวิกับการต่อต้นการทุัจรติค่อร์รปัชุนั	ค่ณะกรรมการบริษััทั	ไดอ้นมุตัใิหม้นีโยบายและมาตรการต่อ
ตา้นการทัจุรติค่อรร์ปัชุนั	พัรอ้มทัั�งแนวิปฏิิบติั	โดยไดเ้ผู้ยแพัรน่โยบายและแนวิปฏิิบติัดงักลา่วิใหพ้ันกังานในองค่ก์ร
ได้รับทัราบผู่้านระบบข้้อมูลภายใน	และได้ส่�อสารให้แก่ทัั�ง	กรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหาร	พันักงานและผูู้้มีส่วินได้เสีย	
ได้ทัราบ	และกำาหนดให้มีระบบค่วิบคุ่มภายใน	เพั่�อติดตามการดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการ	
ทัี�ได้ประกาศไวิ้	โดยได้กำาหนดกระบวินการค่วิบคุ่มต่างๆ	เชุ่น	อำานาจดำาเนินการในการอนุมัติรายการต่างๆ	ข้อง	
บริษััทัฯ	นโยบายเกี�ยวิกับการจัดซึ่่�อจัดจ้าง	เพั่�อป้องกันการค่อร์รัปชุั�น	เป็นต้น

	 ในการประชุมุค่ณะกรรมการบริษััทั	59(1/2557)	เม่�อวัินทีั�	19		กุมภาพันัธ์	2557	มีมติใหเ้ข้า้ร่วิมประกาศเจตนารมณ์
แนวิร่วิมปฏิิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	ต่อต้านการทัุจริตข้องภาค่เอกชุนไทัย	ร่วิมกับสมาค่มส่งเสริม
สถึาบันกรรมการบริษััทัไทัย	หอการค้่าไทัย	สมาค่มธนาค่ารไทัย	หอการค้่าตา่งชุาติ	และสมาค่มบริษััทั	จดทัะเบียน
ไทัย	ซึ่ึ�งได้รบัการรบัรองจากค่ณะกรรมการแนวิร่วิมปฏิบัิตขิ้องภาค่เอกชุนไทัยในการต่อต้านการทัจุริตเป็นค่รั�งแรก		
เม่�อวิันทัี�	16	มกราค่ม	2558		ต่อมาในปี	2561	บริษััทัฯ	ได้รับการรับรองรับรองต่ออายุบริษััทัเป็นสมาชุิกข้อง	
แนวิรว่ิมปฏิบิตัขิ้องภาค่เอกชุนไทัยในการตอ่ตา้นทัจุรติ	ค่รั�งทัี�	2	เม่�อวินัทัี�	21	สงิหาค่ม	2561	ซึ่ึ�งการรบัรองดงักลา่วิ
มอีาย	ุ3	ปี	นบัจากวินัทัี�มมีตใิหก้ารรบัรอง	ค่่อสิ�นสดุไปเม่�อวินัทัี�	21	สงิหาค่ม	2564	จากนั�น	บรษัิัทัฯ	ไดด้ำาเนนิการ	
ตอ่อายุการรับรองเป็นสมาชิุกแนวิร่วิมต่อต้านค่อร์รัปชัุนข้องภาค่เอกชุนไทัย	(CAC)	อีกค่รั�งหนึ�ง	โดยได้รับการรับรอง		
ค่รั�งทัี�	3	เม่�อวิันทั�ี	30	กันยายน	2564	ซึ่ึ�งการรับรองนี�จะมีอายุ	3	ปีนับจากวิันทัี�มีมติรับรอง

8)	 มาตรการดำาเนินการกับผูู้้ไม่ปฏิิบัติตามนโยบายและแนวิปฏิิบัติดังกล่าวิ

	 บริษััทัฯ	ได้เปิดชุ่องทัางเพั่�อรับแจ้งเบาะแส	และกำาหนดนโยบายเพั่�อคุ้่มค่รองผูู้้แจ้งเบาะแส	เม่�อพันักงานหรือ	
ผูู้ใ้ดพับเหน็การกระทัำาทัี�สงสยัวิา่มกีารฝ่า่ฝื่นหรอืไมป่ฏิิบตัติามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทัจุรติค่อรร์ปัชัุ�น	
กรรมการบรษัิัทั	ผูู้บ้รหิาร	พันกังานหรอืผูู้ม้สีว่ินได้เสียอ่�นๆ	มหีนา้ทัี�แจ้งเบาะแสมายงัชุ่องทัางการส่�อสารทัี�กำาหนด
ไวิ้ในนโยบายการรับเรื�องร้องเรียนและเบาะแสการกระทัำาผู้ิดและการทัุจริตค่อร์รัปชุั�น	ดังนี�	
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

	 ชุ่องทัางทัี�	1		 ทัางอีเมล:	anticorruption@thaiopticalgroup.com
	 ชุ่องทัางทัี�	2		 จดหมายปิดผู้นึกส่งตรงไปทัี�	ประธานกรรมการบริษััทั	/	ประธานกรรมการตรวิจสอบ	/	
	 	 	 	 ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	/สำานักตรวิจสอบภายใน	/	ค่ณะทัำางานต่อต้านการค่อร์รัปชุั�น
	 	 	 	 ทัี�อยู่	:	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)		

	 	 	 	 เลข้ทัี�	15/5	หมู่	6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี		
	 	 	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	จังหวิัดนนทับุรี	11110

	 บริษััทัฯ	มีกระบวินการพั่จารณาเม่�อได้รับแจ้งเบาะแส	หรือข้้อร้องเรียน	ดังนี�
1.	 การลงทัะเบียน	เม่�อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียน	บริษััทัสำานักตรวิจสอบภายในมีหน้าทัี�ตรวิจสอบ

ค่วิามค่รบถ้ึวินข้องการแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียน	หากค่รบถ้ึวินก็ดำาเนินการลงทัะเบียนในระบบการแจ้ง
เบาะแสหรือข้้อร้องเรียนต่อไป

2.	 การพ่ัจารณามลูการกระทัำาค่วิามผู้ดิ		บรษิัทััโดยสำานกัตรวิจสอบภายในตอ้งพ่ัจารณาพัยานหลกัฐานทัี�ได้
รับมาในเบ่�องต้น	กรณีพับวิ่า	การกระทัำาค่วิามผู้ิดมีมูล	ให้สำานักตรวิจสอบภายในแจ้งให้ผูู้้บังค่ับบัญชุาข้อง	
ผูู้้ถึูกแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียน	(“ผูู้้ถึูกร้องเรียน”)	ทัราบ	พัร้อมทัั�งนำาเสนอต่อค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
และค่ณะกรรมการบริษััทัเพ่ั�อรับทัราบและสั�งการหรือกำาหนดแนวิทัางในการดำาเนินการพัร้อมทัั�งแต่งตั�ง
ค่ณะทัำางานเพั่�อสอบสวินข้้อเทั็จจริงต่อไป	หากกรณีการกระทัำาค่วิามผู้ิดนั�นไม่มีมูลเพัียงพัอ	ให้สำานัก	
ตรวิจสอบภายในรายงานต่อค่ณะกรรมการตรวิจสอบทัราบและดำาเนินการจำาหน่ายการแจ้งเบาะแสหรือ	
ข้้อร้องเรียนออกจากระบบต่อไป	

3.	 การสอบสวิน	ค่ณะทัำางานสอบสวินข้อ้เท็ัจจริงต้องดำาเนินการตรวิจสอบข้อ้เท็ัจจริง	กำาหนดประเด็นสอบสวิน	
สรปุผู้ลการสอบสวิน	เสนอแนะแนวิทัางการแก้ไข้	และรายงานให้ค่ณะกรรมการตรวิจสอบและค่ณะกรรมการ	
บรษิัทััฯทัราบ	เพ่ั�อพ่ัจารณาสั�งการและกำาหนดแนวิทัางดำาเนินการแกไ้ข้และพัจ่ารณากำาหนดบทัลงโทัษัต่อไป		
พัร้อมทัั�งแจ้งให้ผูู้้บังค่ับบัญชุาข้องผูู้้ถึูกร้องเรียนทัราบด้วิย

4.	 การแจง้ผู้ลการสอบสวิน	เม่�อกระบวินการสอบสวินเสรจ็สิ�น	ใหส้ำานกังานตรวิจสอบภายในแจง้ผู้ลการสอบสวิน
และการดำาเนินการแก่	ผูู้้รายงาน	ทัราบต่อไป

	 บริษััทัฯ	มีนโยบายเพั่�อคุ่้มค่รองผูู้้ร้องเรียน	โดยบริษััทัฯ	จะไม่เปิดเผู้ยข้้อมูลส่วินบุค่ค่ลหรือข้้อมูลอ่�นใดทัี�สามารถึ
ระบุตัวิผูู้้รายงาน	และผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อในการตรวิจสอบข้้อเทั็จจริง	บริษััทัฯจะเก็บข้้อมูลและผู้ลการสอบสวินไวิ้
เปน็ค่วิามลบั	หรอืเปดิเผู้ยเทัา่ทัี�จำาเปน็หรอืตามทัี�กฎิหมายกำาหนด	โดยค่ำานงึถึงึค่วิามปลอดภยัข้องผูู้ร้ายงาน	และ
ผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อในการตรวิจสอบข้้อเทั็จจริง	แหล่งทัี�มาข้องข้้อมูล	หรือบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้อง	เป็นสำาค่ัญ

	 กรณีทัี�ผูู้ร้ายงานหรือผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมมอ่ในการตรวิจสอบข้อ้เท็ัจจริงร้องข้อและบริษัทััเห็นว่ิาอาจมีอนัตรายเกิดข้้�น
ต่อค่วิามปลอดภัยชุีวิิตและทัรัพัย์สินผูู้้รายงานหรือผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อในการตรวิจสอบข้้อเทั็จจริง	บริษััทัอาจ
กำาหนดมาตรการทัี�เฉพัาะเจาะจงเพ่ั�อคุ้่มค่รองผูู้้รายงานหรือผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อในการตรวิจสอบข้้อเท็ัจจริงเป็น
กรณีไปได้	นอกจากนี�	บริษััทัฯ	จะจัดให้มีการบรรเทัาค่วิามเสียหายด้วิยกระบวินการทัี�เหมาะสมและเป็นธรรมแก่	
ผูู้ท้ัี�ไดร้บัค่วิามเดอ่ดรอ้นเสยีหาย	บรษัิัทัฯ	จะไมก่ระทัำาการใดๆ	ทัี�ไมเ่ปน็ธรรมหรอืเลอ่กปฏิิบตัติอ่ผูู้ร้ายงานและผูู้ท้ัี�ให้
ค่วิามร่วิมมอ่ในการตรวิจสอบข้อ้เท็ัจจริง	และหากบริษััทัฯ	พับว่ิาการแจง้เบาะแสหรือข้อ้ร้องเรียนหรือการใหถ้้ึอยค่ำา
หรือข้อ้มูลใดๆ	ทัี�มหีลักฐานพัสู่จน์ไดว้ิา่เปน็การกระทัำาทัี�มเีจตนาไมส่จุริตหรือเปน็เทัจ็	หรอืเจตนาใหเ้กดิค่วิามเสียหาย	
แก่บริษััทัผูู้้ถึูกร้องเรียน	หรือบุค่ค่ลอ่�น	ในกรณีเป็นพันักงานข้องบริษััทัฯ	บริษััทัฯ	จะพั่จารณาลงโทัษัทัางวิินัยตาม
ข้อ้บงัค่บัข้องบรษัิัทัแตห่ากเปน็บคุ่ค่ลภายนอกเปน็ผูู้ก้ระทัำาและสง่ผู้ลใหบ้รษัิัทัฯ	ไดร้บัค่วิามเสยีหายหรอือาจจะไดรั้บ	
ค่วิามเสียหาย	บริษััทัฯ	จะพั่จารณาดำาเนินค่ดีตามกฎิหมายกับบุค่ค่ลนั�นๆ	ด้วิย
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 6.2 จรีรียาบรีรีณธ้รีกิจ

	 บริษััทัฯ	มีค่วิามมุ่งมั�นทัี�จะดำาเนินธุรกิจภายใต้การกำากับดูแลกิจการทัี�ดีและเล็งเห็นถึึงค่วิามสำาค่ัญในการดำาเนินธุรกิจ
ดว้ิยค่วิามซ่ึ่�อสัตย์	โปร่งใส	และเป็นธรรมกับผูู้ม้สีว่ินได้เสีย	ทัี�เกี�ยวิข้อ้งทุักฝ่า่ย	ดังนั�น	ค่ณะกรรมการบริษัทััจง้กำาหนดหลักปฏิิบัติ	
“จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกจิ”	ทัี�แสดงใหเ้หน็ถึงึจริยธรรมข้องผูู้้บริหารและพันกังานข้องบริษััทัฯ	ถึึงค่วิามรับผิู้ดชุอบในการ
ดำาเนนิธรุกจิข้องบรษิัทััฯ	อนัจะนำาไปสูก่ารเสรมิสรา้งวิฒันธรรมองค่ก์ร	ทัี�มหีลกัการกำากบัดแูลกจิการทัี�ดแีละการดำาเนนิธรุกจิ
อยา่งมจีรรยาบรรณและสรา้งค่วิามนา่เชุ่�อถ่ึอในการดำาเนนิธรุกจิใหแ้กบ่รษิัทััฯ	โดยบรษิัทััฯ	ไดเ้ปดิเผู้ยจรรยาบรรณธรุกจิฉบบั
เตม็	รวิมทัั�งจรรยาบรรณนกัลงทันุสมัพัันธฉ์บบัเตม็	และจรรยาบรรณซึ่พััพัลายเออรฉ์บบัเตม็	ดงัทัี�ปรากฏิอยูใ่น	เอกสารแนบ	5	

 6.3 การีเปล่�ยนแปลง พื่ัฒนาการีท่่�สัำาคัญของนโยบาย แนวปฏิิบัต่ิ และรีะบบกำากับดำ้แลกิจการีในรีอบ 
  ปีท่่�ผู้่านมา 

	 บริษััทัฯ	มีการทับทัวินนโยบาย	แนวิปฏิิบัติ	และระบบกำากับดูแลกิจการทัี�ดีเป็นประจำาทัุกปี	โดยทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการ
บริษััทั	ค่รั�งทัี�	97	(2/2564)	ค่ณะกรรมการบริษััทัได้ทับทัวินและมีมติรับรองนโยบายต่างๆ	ทัี�สำาค่ัญข้องบริษััทัฯ	ได้แก่	หลักการ
กำากับดูแลกิจการทัี�ดี	กฎิบัตรค่ณะกรรมการบริษััทัและค่ณะกรรมการชุุดย่อย	จรรยาบรรณธุรกิจ	นอกจากนี�	ค่ณะกรรมการ	
บริษััทัได้ติดตามดูแลการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี	การปฏิิบัติตามนโยบายและมาตรการต่างๆ	รวิมถึึงค่วิามเพัียงพัอข้อง
ระบบการค่วิบคุ่มภายใน	ผู่้านการรายงานข้องสำานักผูู้้ตรวิจสอบภายในและเลข้าค่ณะกรรมการตรวิจสอบเป็นประจำา	
ทัุกไตรมาส	หรือเม่�อเกิดเหตุการณ์

	 ในปี	2564	ทัี�ผู้า่นมา	บรษิัทััฯ		ไดร้บัผู้ลการประเมนิในโค่รงการทัี�เกี�ยวิข้้องกบัการกำากบัดูแลกิจการทัี�ดี	รวิมถึงึรางวิลัและ
การประกาศเกียรติคุ่ณในด้านต่างๆ	ข้องบริษััทั	ดังนี�

THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) 2021

บริษััทัฯ	ได้รับเล่อกให้เป็น	1	ใน	5	บริษััทั	กลุ่มสินค่้าอุปโภค่บริโภค่	(Consumer	Products)	ให้อยู่ในรายชุ่�อหุ้นยั�งย่น	Thailand	
Sustainability	Investment	(THSI)	ประจำาปี	2564		จัดข้้�นโดยตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย

ก�ริริับริองเป็นสำม�ชิกแนว่ริ่ว่มติ่อติ้�นคอริ์ริัปชันของภ�คเอกชนไทย (CAC)

ค่ณะกรรมการแนวิรว่ิมตอ่ตา้นค่อรร์ปัชุนัข้องภาค่เอกชุนไทัย	(CAC)	ใหก้ารรบัรองแกบ่ริษัทััฯ	เปน็สมาชุกิข้องแนวิรว่ิมต่อตา้น
ค่อรรั์ปชัุนข้องภาค่เอกชุนไทัย	โดยการรบัรองดงักลา่วิจะมอีายุ	3	ปนีบัจากวินัทั�	ี30	กนัยายน	2564	ซึ่ึ�งเปน็วัินทัี�มมีติใหก้ารรบัรอง
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ผู้ลก�ริปริะเมินโคริงก�ริ CGR Checklist ปริะจำำ�ปี 2564

บริษััทัฯ	ได้รับผู้ลการประเมินโค่รงการ	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	ประจำาปี	2564		
อยู่ในระดับ	4	ดาวิ	หรือในเกณฑ์ิ	“ดีมาก”	พัร้อม	TOP	Quartile	ในกลุ่ม	Market	Capital	1,000-2,999	ล้านบาทั	เม่�อวัินทัี�		
26	ตุลาค่ม	2564

ผู้ลก�ริปริะเมินโคริงก�ริ AGM Checklist ปริะจำำ�ปี 2564

ผู้ลการประเมินการจัดการประชุุมสามัญผูู้้ถ่ึอหุ้นประจำาปี	2564	(e-AGM	No.	18/2021)	ผู้่านระบบอิเล็กทัรอนิกส์	ซึ่ึ�ง	
จัดการประเมินโดยสมาค่มผูู้้ส่งเสริมผูู้้ลงทัุนไทัย	(TIA)	อยู่ระดับ	4	TIA	หรือ	97.00%

ก�ริริับริองกล๊่มบริิษััท ESG100

บริษััทัฯ	ได้การรับรองเป็นกลุ่มบริษััทั	ESG100	ประจำาปี	2564	จากสถึาบันไทัยพััฒน์	นับต่อเน่�องเป็นปีทัี�	7

ก�ริริับริองม�ติริฐ�นแริงง�นไทย (มริท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) ริะดับสำมบูริณ์  (TLS 8001-2020)

บริษััทัฯ	ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทัย	(มรทั.๘๐๐๑-๒๕๖๓)	ระดับสมบูรณ์	จากกรมสวัิสดิการคุ้่มค่รองแรงงาน	กระทัรวิง
แรงงาน	ใบรับรองมีผู้ลตั�งแต่วิันทัี�	10	สิงหาค่ม	2564	–	วัินทัี�	9	สิงหาค่ม	2567	ถ่ึอเป็นองค์่กรธุรกิจทัี�มีค่วิามรับผู้ิดชุอบ	
ทัางสังค่มด้านแรงงาน	มีการบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบและปรับปรุงต่อเน่�อง		ณ	วิันทัี�	10	สิงหาค่ม	2564
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ก�ริริับริอง Carbon Footprint for Organization : CFO

บริษััทัฯ	ได้รับใบรับรอง	Carbon	Footprint	for	Organization	:	CFO	จากองค่์กรบริหารก�าซึ่เร่อนกระจก	(องค่์กรมหาชุน)	
หร่อ	TGO	เม่�อวิันทัี�	27	พัฤษัภาค่ม	2564
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7. โค่รงสร้างการกำากับัดูแลกิจการ ข้้อมูลสำาค่ัญเกี�ยวิกับั 
  ค่ณะกรรมการ ค่ณะกรรมการชุุดย่อย ผูู้้บัริหาร พันักงาน
  และอ่�นๆ

7.1 โครีงสัรี�างการีกำากับดำ้แลกิจการี

7.2 ข�อม้ลเก่�ยวกับคณะกรีรีมการี

	 ข้้อมูลเกี�ยวิกับค่ณะกรรมการบริษััทัดังทัี�ปรากฏิในทัำาเนียบค่ณะกรรมการบริษััทัและผูู้้บริหารระดับสูง

 7.2.1  องค์ปริะกอบของคณะกริริมก�ริบริิษััท

ค่ณะกรรมการบริษััทัมีรายนามและการดำารงตำาแหน่งต่างๆ	ดังต่อไปนี�

ที่่� คณะกรรมการ ต้ำาแห็น่ง

1 ดร.สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม ประธานกรรมการ

2 นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ� กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวิจสอบ

3 นายไพัรัชุ	เมฆ่อาภรณ์ กรรมการอิสระ
ประธานค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน
กรรมการตรวิจสอบ
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ที่่� คณะกรรมการ ต้ำาแห็น่ง

4 นายบรรจง	จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

5 รศ.	ดร.	วิิชุา	จิวิาลัย กรรมการอิสระ
กรรมการตรวิจสอบ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

6 นายพัอล	ไบรอัน	ฟื้ัสซึ่ี กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

7 นายเดวิิด	แอนดรูวิ์	ค่รอส กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

8 นายสาโรจน์	ประจักษั์ธรรม กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร
กรรมการกำาหนดกลยุทัธ์ทัางธุรกิจ					

9 นางพัรพัรรณ	โต�ะตระกูล กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร

10 นางสาวิวิิจิตต์	ทัวิีปรีชุาชุาติ กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร

11 นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม กรรมการบริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	(CEO)

12 นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารสายงานบริหาร	(CAO)

 7.2.2  ข้อมูลคณะกริริมก�ริและผูู้้มีอำ�น�จำคว่บค๊มบริิษััทริ�ยบ๊คคล

ค่ณะกรรมการบริษััทัผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มบริษััทัมีรายนามดังต่อไปนี�

ที่่� คณะกรรมการ ต้ำาแห็น่ง

1 ดร.สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม ประธานกรรมการ

2 นายสาโรจน์	ประจักษั์ธรรม กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร
กรรมการกำาหนดกลยุทัธ์ทัางธุรกิจ

3 นางพัรพัรรณ	โต�ะตระกูล กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร

4 นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม กรรมการบริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	(CEO)

5 นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารสายงานบริหาร	(CAO)

ข้้อจำากัดอำานาจข้องกรรมการ:		 ไม่มี
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 7.2.3  บทบ�ทหน้�ที�ของคณะกริริมก�ริ กฎบัติริคณะกริริมก�ริ

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	มีบทับาทัในการกำากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย	และแนวิทัางทัี�จะก่อให้เกิด
ประโยชุน์สูงสุดแก่ผูู้้ถึ่อหุ้น	โดยค่ำานึงถึึงผู้ลประโยชุน์ข้องผูู้้ถึ่อหุ้น	และผูู้้มีส่วินได้เสียทัุกฝ่่าย	ไม่แสวิงหาผู้ลประโยชุน์แก่
ตนเองหรอืแกผูู่้ห้นึ�งผูู้ใ้ด	ไมด่ำาเนนิการใดๆ	ทัี�เปน็การข้ดัแยง้หรอืแข้ง่ข้นักบัผู้ลประโยชุนข์้องบรษัิัทัฯ	และบรษัิัทัในเค่รอื	โดย
ยึดหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	ปฏิิบัติหน้าทัี�ด้วิยค่วิามรับผู้ิดชุอบ	ค่วิามระมัดระวิัง	และค่วิามซึ่่�อสัตย์สุจริต	
ทัั�งนี�	รวิมถึึงการดูแลให้การดำาเนินกิจการเป็นไปตามวิัตถึุประสงค่์	ข้้อบังค่ับข้องบริษััทัฯ	มติค่ณะกรรมการบริษััทั	มติทัี�
ประชุุม	ผูู้้ถ่ึอหุ้น	ตลอดจนกฎิหมาย	หลักเกณฑิ์	ข้้อบังค่ับข้องตลาดหลักทัรัพัย์	และ	สำานักงาน	ก.ล.ต.	โดยค่รอบค่ลุม
เรื�องต่างๆ	ดังนี�

1.	 ปฏิบิตัหิน้าทีั�ดว้ิยค่วิามรับผู้ดิชุอบ	ค่วิามระมัดระวัิง	และค่วิามซ่ึ่�อสตัยส์จุรติ	เปน็ไปตามกฎิหมาย	วัิตถุึประสงค์่	และ
ข้อ้บงัค่บัข้องบริษััทัฯ	ตลอดจนมติทัี�ประชุมุผูู้้ถ่ึอหุน้และมติทัี�ประชุมุค่ณะกรรมการบริษััทั	รวิมทัั�งการเปิดเผู้ยข้อ้มูล
ต่อผูู้้ถึ่อหุ้นอย่างถึูกต้องค่รบถึ้วิน

2.	 กำาหนดนโยบายและทัิศทัางการดำาเนินงานข้องบริษััทัฯ	รวิมทัั�งกำากับค่วิบคุ่มดูแลให้ฝ่า่ยจดัการ	ดำาเนนิการให้เปน็
ไปตามนโยบายและกลยุทัธ์ทัี�กำาหนดไวิ้อย่างมีประสิทัธิภาพัและประสิทัธิผู้ล

3.	 พั่จารณาทับทัวินและอนุมัติ	วิิสัยทััศน์	พัันธกิจ	ค่่านิยมองค่์กรข้องบริษััทัฯ	อย่างน้อยทัุก	5	ปี
4.	 พั่จารณาอนุมัติงบประมาณประจำาปีและงบการลงทัุนข้องบริษััทัฯ	
5.	 พัจ่ารณาแตง่ตั�งกรรมการบรษิัทััฯ	และกรรมการชุดุยอ่ย	แทันกรรมการบรษิัทััทัี�ค่รบกำาหนดออกตามวิาระ	รวิมทัั�ง

พั่จารณาค่่าตอบแทันข้องกรรมการบริษััทัและกรรมการชุุดย่อยทัี�นำาเสนอโดยค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนด	
ค่่าตอบแทัน	เพั่�อนำาเสนอให้ทัี�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นอนุมัติ

6.	 พั่จารณาแต่งตั�งค่ณะกรรมการชุุดย่อยเพั่�อดูแลระบบบริหารและระบบการค่วิบคุ่มภายในให้เปนไปตามนโยบายทัี�
กำาหนดไวิ้	ได้แก่	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์
ธุรกิจ	รวิมถึึง	ค่ณะกรรมการบริหารข้องบริษััทัฯ	

7.	 พั่จารณาแต่งตั�งผูู้้บริหารสูงสุดและเลข้านุการบริษััทั	รวิมทัั�งพั่จารณากำาหนดค่่าตอบแทันข้องฝ่่ายบริหารทัี�เสนอ
โดยค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	

8.	 จดัให้มกีารทัำางบแสดงฐานะการเงนิ	และงบกำาไรข้าดทันุเบด็เสรจ็	ณ	วินัสิ�นสดุรอบบญัชุขี้องบรษิัทััฯ	และลงลายมอ่ชุ่�อ	
เพั่�อรบัรองงบการเงนิดงักลา่วิ	เพั่�อเสนอตอ่ทัี�ประชุมุผูู้ถ่้ึอหุน้ในการประชุมุสามญัผูู้ถ่้ึอหุน้ประจำาปเีพั่�อพ่ัจารณาอนมุตัิ

9.	 พัจ่ารณาเสนอชุ่�อผูู้ส้อบบญัชุแีละกำาหนดค่า่ตอบแทันทัี�เหมาะสมตามทัี�เสนอแนะโดยค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	กอ่น
นำาเสนอให้ทัี�ประชุุมสามัญผูู้้ถึ่อหุ้นพั่จารณาอนุมัติ

10.	 จดัให้มนีโยบายการกำากบัดูแลกิจการและคู่ม่อ่จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจข้องบริษััทัฯ	ทัี�เป็นลายลักษัณ์อกัษัร	
รวิมทัั�งดแูลไม่ให้เกดิปัญหาค่วิามข้ดัแย้งทัางผู้ลประโยชุน์ตลอดจนระบบการค่วิบค่มุภายในและการบริหารค่วิามเสี�ยง

11.	 กำากบัดแูลใหม้กีารบรหิารจดัการตามนโยบายกำากบัดูแลกจิการทัี�ด	ีเพั่�อให้เชุ่�อมั�นไดว้ิา่บรษิัทััฯ	ดำาเนนิธุรกจิอย่าง
มีค่วิามรับผู้ิดชุอบต่อผูู้้มีส่วินเกี�ยวิข้้องทัุกกลุ่มด้วิยค่วิามเป็นธรรมอย่างเค่ร่งค่รัด

12.	 มีหน้าทัี�แจ้งให้บริษััทัฯ	ทัราบโดยมิชุักชุ้าถึึงการมีส่วินได้เสียข้องตนหรือบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้อง	ไม่วิ่าทัางตรงหรือ	
ทัางอ้อมในสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ	ทัี�เกี�ยวิข้้องกับบริษััทัฯ	หรือบริษััทัย่อย

13.	 สนับสนุนให้บริษััทัฯ	มีการดำาเนินงานในการต่อต้านการทัุจริตค่อร์รัปชุันในทัุกรูปแบบเพั่�อค่วิามก้าวิหน้าและ	
การเจริญเติบโตอย่างยั�งย่น

	 บริษััทัฯ	มีกฏิบัตรข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	ซึ่ึ�งได้รับการพั่จารณาทับทัวินและอนุมัติในทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทั	
ค่รั�งทัี�	97	(2/2564)	เม่�อวิันทัี�	5	พัฤษัภาค่ม	2564	ดังนี�
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

กฎบัติริของคณะกริริมก�ริบริิษััท 

ข้้อ	1		กฎิบัตรนี�เรียกวิ่า	“กฎิบัตรข้องค่ณะกรรมการบริษััทั”

ข้้อ	2	 ให้ใชุ้กฎิบัตรนี�ตั�งแต่วิันทัี�ประธานกรรมการบริษััทัลงนามเป็นต้นไป

ข้้อ	3	 นิยามข้องค่ำาทัี�สำาค่ัญในกฎิบัตรนี�

1.	 “บริษััทัฯ”	หมายค่วิามวิ่า	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)
2.	 “ค่ณะกรรมการบริษััทั”	หมายค่วิามวิ่า	ค่ณะกรรมการข้องบริษััทั
3.	 	“กรรมการบริษััทั”	หมายค่วิามวิ่า	กรรมการข้องบริษััทั
4.	 “ประธานกรรมการบริษััทั”	หมายค่วิามวิ่า	ประธานค่ณะกรรมการข้องบริษััทั
5.	 “ค่ณะกรรมการชุดุย่อย”	หมายค่วิามวิา่	ค่ณะกรรมการชุดุยอ่ยข้องบรษิัทัั	3	ค่ณะ	ไดแ้ก	่ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	

ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	และค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	
6.	 “ผูู้ท้ัี�เกี�ยวิข้อ้ง”	หมายค่วิามวิา่	บคุ่ค่ลตามมาตรา	258	แหง่พัระราชุบญัญตัหิลกัทัรพััยแ์ละตลาดหลกัทัรพััย	์พั.ศ.	

2535	(ตามทัี�ได้มีการแก้ไข้เพั่�มเติม)
7.	 “บริษััทัย่อย”	หมายค่วิามวิ่า	บริษััทัทัี�บริษััทั	ถึ่อหุ้นไม่วิ่าทัางตรงหรือทัางอ้อมเกินกวิ่าร้อยละ	50	ข้องทัุนชุำาระแล้วิ

ข้องบริษััทันั�น
8.	 “บริษััทัร่วิม”	หมายค่วิามวิ่า	บริษััทัทัี�บริษััทั	ถึ่อหุ้นไม่วิ่าทัางตรงหรือทัางอ้อมน้อยกวิ่าร้อยละ	50	ข้องทัุนชุำาระแล้วิ

ข้องบริษััทันั�น
9.	 “ผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่”	หมายค่วิามวิ่า	ผูู้้ทัี�ถึ่อหุ้นเกินกวิ่าร้อยละ	10	ข้องจำานวินหุ้นทัี�มีสิทัธิออกเสียงทัั�งหมด
10.	 “กรรมการอิสระ”	หมายค่วิามวิ่า	กรรมการอิสระตามประกาศค่ณะกรรมการกำากับตลาดทัุน	ทัี�	ทั.จ.	28/2551	

ลงวิันทัี�	15	ธันวิาค่ม	2551	(ตามทัี�ได้มีการแก้ไข้เพั่�มเติม)

ข้้อ	4		องค่์ประกอบและหลักเกณฑิ์ข้องค่ณะกรรมการบริษััทั

1.	 มีกรรมการบริษััทัจำานวินไม่น้อยกวิ่า	5	ค่น	และเล่อกตั�งโดยทัี�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น
2.	 มีกรรมการบริษััทัทัี�ไม่เป็นผูู้้บริหารไม่น้อยกวิ่ากึ�งหนึ�ง
3.	 มีกรรมการบริษััทัทัี�มีค่วิามเป็นอิสระอย่างแทั้จริงจากฝ่่ายบริหารและปราศจากค่วิามสัมพัันธ์ทัางธุรกิจ	หรือ	

ค่วิามสมัพันัธอ์่�นใดอนัอาจมอีทิัธพิัลตอ่การใชุด้ลุยพ่ันจิอยา่งเปน็อสิระไมน่อ้ยกวิา่	1ใน	3	ข้องจำานวินกรรมการบรษัิัทั	
ทัั�งหมดและต้องไม่ตำ�ากวิ่า	3	ค่น

4.	 กรรมการบริษััทัไม่น้อยกวิ่ากึ�งหนึ�งต้องมีถึิ�นทัี�อยู่ในราชุอาณาจักร
5.	 ประธานเจ้าหนา้ทัี�บรหิารได้รบัการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัทััในค่ณะกรรมการบริษัทััโดยตำาแหน่งประธานกรรมการ

บริษััทัเป็นบุค่ค่ลค่นละค่นกับประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร
6.	 ประธานค่ณะกรรมการชุุดย่อยต้องเป็นกรรมการอิสระ

ข้้อ	5			คุ่ณสมบัติข้องกรรมการบริษััทั

	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันกำาหนดเกณฑ์ิค่ณุสมบัตขิ้องผูู้้ทัี�จะเป็นกรรมการบริษัทัั	โดยกำาหนดคุ่ณสมบัติ
ทัี�ใชุ้พั่จารณา	3	ประการค่่อ
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1.	 คุ่ณสมบัติทัั�วิไป
(1)	 ไม่เป็นบุค่ค่ลวิิกลจริตหรือจิตฟื้ั�นเฟื้้อนไม่สมประกอบ
(2)	 ไม่เค่ยต้องโทัษัจำาคุ่กโดยค่ำาพั่พัากษัาถึึงทัี�สุดให้จำาคุ่ก	
(3)	 ไม่เค่ยต้องค่ำาพั่พัากษัาหรือค่ำาสั�งศาลให้ทัรัพัย์สินตกเป็นข้องแผู้่นดิน
(4)	 ไม่เป็นหรือเค่ยเป็นบุค่ค่ลล้มละลาย
(5)	 เป็นผูู้้ทัี�สามารถึอุทัิศเวิลาให้กับบริษััทัฯ	ได้อย่างเพีัยงพัอ	และเป็นกรรมการในบริษััทัจดทัะเบียนไม่เกิน	5	

บริษััทั
(6)	 มีคุ่ณธรรมและค่วิามรับผู้ิดชุอบต่อผู้ลงาน	(integrity	and	accountability)
(7)	 ตัดสินใจด้วิยข้้อมูลและเหตุผู้ล
(8)	 มีวิุฒิภาวิะค่วิามมั�นค่ง	กล้าแสดงค่วิามค่ิดเห็นทัี�แตกต่างและเป็นอิสระ
(9)	 ยึดมั�นในการทัำางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี�ยงม่ออาชุีพั
(10)	 คุ่ณลักษัณะอ่�นๆ	ทัี�ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันเห็นวิ่ามีค่วิามสำาค่ัญ

2.	 มีค่วิามรู้ค่วิามชุำานาญเฉพัาะด้านเพ่ั�อค่วิามเหมาะสมโดยรวิมข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	ได้แก่	งานบัญชีุและ	
การเงิน	ด้านธุรกิจการค่้าระหวิ่างประเทัศ	ด้านการตลาด	ด้านกฎิหมายธุรกิจและอ่�นๆ

3.	 กรรมการอิสระต้องมีคุ่ณสมบัติทัั�วิไป	ค่วิามรู้ค่วิามชุำานาญเฉพัาะด้าน	และคุ่ณสมบัติข้อง	“กรรมการอิสระ”		
ตามทัี�กำาหนดไวิ้ในกฎิบัตรนี�

ข้้อ	6			วิาระการดำารงตำาแหน่งและการพั้นจากตำาแหน่ง

1.	 กรรมการบริษััทัมีวิาระการดำารงตำาแหน่งค่ราวิละ	3	ปี
2.	 กรรมการอสิระมวีิาระการดำารงตำาแหนง่	9	ป	ีหรอืไม่เกนิ	3	ค่ราวิตอ่เน่�อง	ทัั�งนี�	กรรมการอสิระสามารถึดำารงตำาแหนง่

ต่อเน่�องได้เกินกวิ่า	9	ปีได้	หากค่ณะกรรมการบริษััทัได้พั่จารณาอย่างสมเหตุสมผู้ลถึึงค่วิามจำาเป็นดังกล่าวิแล้วิ
3.	 ในการประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้นสามัญประจำาปี	ให้กรรมการบริษััทัออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวินหนึ�งในสามข้องจำานวิน

กรรมการบริษััทัทัั�งหมด	ถ้ึาจำานวินกรรมการบริษััทัทัี�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วินไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวิน	
ใกล้ทัี�สุดกับส่วินหนึ�งในสาม

4.	 กรรมการบริษััทัซึ่ึ�งพั้นจากตำาแหน่งตามวิาระอาจได้รับเล่อกเข้้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้
5.	 นอกจากการพั้นจากตำาแหน่งตามวิาระแล้วิ	กรรมการบริษััทัพั้นจากตำาแหน่งเม่�อ

(1)	 ตาย
(2)	 ลาออกจากตำาแหน่งโดยย่�นใบลาออกต่อบริษััทัฯ	และการลาออกมีผู้ลนับแต่วิันทัี�ใบลาออกไปถึึงบริษััทัฯ	

ในกรณีทัี�มิได้ระบุวิันทัี�ผู้ลบังค่ับไวิ้ในหนังส่อลาออก
(3)	 ข้าดคุ่ณสมบัติหรือมีลักษัณะต้องห้ามตามพัระราชุบัญญัติบริษััทัมหาชุนจำากัด	พั.ศ.	2535	และพัระราชุ

บัญญัติหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	พั.ศ.	2535	(ตามทัี�ได้มีการแก้ไข้เพั่�มเติม)
(4)	 ทัี�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นลงมติให้ออกโดยค่ะแนนเสียงไม่น้อยกวิ่าสามในสี�ข้องจำานวินผูู้้ถึ่อหุ้นทัี�มาประชุุมและมีสิทัธิ

ออกเสียง	และมีจำานวินหุ้นนับรวิมกันได้ไม่น้อยกว่ิากึ�งหนึ�งข้องจำานวินหุ้นทัี�ถึ่อโดยผูู้้ถึ่อหุ้นทัี�มาประชุุมและ	
มีสิทัธิออกเสียง

(5)	 ศาลมีค่ำาสั�งให้ออกจากตำาแหน่ง

ข้้อ	7			อำานาจหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชุอบข้องค่ณะกรรมการบริษััทั

	 ในการกำากับดูแลกิจการข้องบริษััทัฯ	บริษััทัย่อย	และบริษััทัร่วิม	นอกเหน่อจากการดำาเนินการอ่�นใดเพั่�อให้เป็นไปตาม
กฎิหมาย	วิัตถึุประสงค่์	ข้้อบังคั่บข้องบริษััทัฯ	และมติทีั�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นข้องบริษััทัแล้วิ	ค่ณะกรรมการบริษััทักำาหนดให้เรื�อง	
ดังต่อไปนี�เป็นอำานาจหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชุอบข้องค่ณะกรรมการบริษััทัทัี�จะเป็นผูู้้พั่จารณาอนุมัติ
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

1.	 นโยบาย	แผู้นยุทัธศาสตร์	และแผู้นงานงบประมาณประจำาปีข้องบริษััทัฯ
2.	 ผู้ลงาน	ผู้ลการดำาเนนิงานประจำาเดอ่นและประจำาไตรมาสข้องบรษัิัทัฯ	เทัยีบกบัแผู้นการดำาเนนิงานและงบประมาณ

ประจำาปี	รวิมถึึงแสดงการค่าดการณ์แนวิโน้มในระยะต่อไปข้องปี
3.	 การซึ่่�อ	ข้าย	แลกเปลี�ยน	จำานอง	รับจำานอง	ข้ายฝ่าก	รับซึ่่�อ	ฝ่าก	เชุ่า	หรือให้เชุ่า	ทัี�ดินและ/หรือ	สิ�งปลูกสร้างหรือ	

สนิทัรัพัย์ใดๆ	รวิมถึงึการซ่ึ่�อกิจการและเข้า้ร่วิมในโค่รงการรว่ิมทุันทัี�ไม่ข้ดัหรือฝ่า่ฝื่นกับหลักเกณฑิข์้องค่ณะกรรมการ
กำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	และตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัยทัี�มีมูลค่่าเกินกวิ่าทัี�มอบอำานาจให้
ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารจะสามารถึทัำาธุรกรรมหรือการกระทัำาใดๆ	ทัี�มีผู้ลกระทับทัี�สำาคั่ญต่อฐานะทัางการเงิน	
ภาระหนี�สิน	ยุทัธศาสตร์การทัำาธุรกิจ	และชุ่�อเสียงข้องบริษััทัฯ

4.	 การทัำาสัญญาใดๆ	ทัี�ไม่เกี�ยวิกับการทัำาธุรกิจปกติ	และสัญญาทัี�เกี�ยวิกับการทัำาธุรกิจปกติทัี�มีค่วิามสำาค่ัญ
5.	 การทัำารายการเกี�ยวิโยงกันระหว่ิางบริษััทัใหญ่	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	กับบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิโยงกัน	ตามกำาหนดใน	

พัระราชุบัญญัติหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	พั.ศ.	2535	(ตามทัี�ได้มีการแก้ไข้เพั่�มเติม)
6.	 การจ่ายเงินปันผู้ลระหวิ่างกาล
7.	 การเปลี�ยนนโยบายและวิิธีปฏิิบัติทัี�มีนัยสำาค่ัญเกี�ยวิกับการบัญชีุ	การบริหารค่วิามเสี�ยงและการเก็บรักษัาเงิน
8.	 การเปลี�ยนแปลงทัี�สำาค่ัญเกี�ยวิกับระบบการค่วิบคุ่มการบริหารงานและการเงิน
9.	 การกำาหนดและทับทัวินอำานาจอนุมัติทัี�มอบให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร		
10.	 การแต่งตั�งประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	
11.	 อนุมัติโค่รงสร้างเงินเด่อน	งบประมาณการปรับเงินเด่อน	ผู้ลตอบแทันอ่�นๆ	หรือสูตรการปรับผู้ลตอบแทันอ่�น	

ข้องผูู้้บริหารและพันักงานข้องบริษััทัฯ	
12.	 การเสนอแต่งตั�งและการสิ�นสุดสถึานภาพัข้องกรรมการบริษััทั	เลข้านุการบริษััทั	และเลข้านุการค่ณะกรรมการ	

ชุุดย่อย
13.	 การมอบอำานาจให้ประธานกรรมการบริษััทั		ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	หรือกรรมการบริษััทัค่นใดค่นหนึ�ง	รวิมถึึง

การปรับปรุงเปลี�ยนแปลงแก้ไข้การมอบอำานาจดังกล่าวิ
14.	 การแต่งตั�งและกำาหนดอำานาจหน้าทัี�แก่ค่ณะกรรมการชุุดย่อย
15.	 การจัดให้มีหลักการกำากบัดูแลกิจการทัี�ดีและกำากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี
16.	 การแต่งตั�งกรรมการบริษััทัหรือผูู้้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษััทัย่อยและบริษััทัร่วิม
17.	 การจดทัะเบียนตั�งบริษััทัใหม่และการแจ้งเลิกบริษััทั
18.	 การทับทัวินวิิสัยทััศน์	พัันธกิจ	และค่่านิยมองค่์กรอย่างน้อยทัุก	5	ปี
19.	 กรรมการบรษิัทััมหีนา้ทัี�เกบ็รกัษัาข้อ้มลูค่วิามลบัข้องบรษิัทััฯ	อยา่งเค่รง่ค่รดัโดยเฉพัาะอยา่งยิ�งข้อ้มลูภายในทัี�ยงั

ไม่เปิดเผู้ยต่อสาธารณะหรือข้้อมูลทัี�มีผู้ลกระทับต่อการดำาเนินธุรกิจหรือราค่าหุ้น	โดยกำาหนดเป็นข้้อปฏิิบัติดังนี�
1)	 ในกรณีทัี�ข้้อมูลเป็นการรายงานประจำารอบระยะเวิลาบัญชีุ	ได้แก่	รายงานผู้ลการดำาเนินงานและงบการเงิน		

และแบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1	One	Report)	กรรมการบริษััทัพึังละเวิ้นการซึ่่�อข้าย
เปลี�ยนแปลงหลักทัรัพัย์บริษััทัฯ	ไม่น้อยกว่ิา	30	วัินก่อนการเปิดเผู้ยข้้อมูลต่อสาธารณะและภายหลังจาก
การเปิดเผู้ยข้้อมูลต่อสาธารณะ	2	วิัน

2)	 ในกรณีทัี�ข้้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำาเนินงานข้องบริษััทัได้แก่	การได้มา/จำาหน่ายไปซึึ่�ง
สินทัรัพัย์	รายการทัี�เกี�ยวิโยงกัน	การร่วิม/ยกเลิกการร่วิมทัุน	การเพั่�มทัุน/ลดทัุน	การออกหลักทัรัพัย์ใหม่	
การซ่ึ่�อหุน้ค่่น	การจ่ายหรอืไมจ่า่ยเงนิปนัผู้ล	หรือเหตุการณท์ัี�มผีู้ลกระทับตอ่ราค่าหุน้	ฯลฯ	กรรมการบรษัิัทั	
พัึงละเวิ้นการซึ่่�อข้ายหลักทัรัพัย์บริษััทัในชุ่วิงเวิลาตั�งแต่ได้รับทัราบข้้อมูลจนถึึงวิันทัี�บริษััทัเปิดเผู้ยข้้อมูล	
ต่อสาธารณะ

20.	 การปรับเปลี�ยนข้อบเข้ตอำานาจพั่จารณาอนุมัติข้องค่ณะกรรมการบริษััทัตามข้้อ	7.1–	7.19



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)146

ข้้อ	8			การประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทัและการออกเสียง

1.	 กำาหนดให้มีการประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทั	อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ค่รั�ง	และประชุุมรวิมอย่างน้อย	6	ค่รั�งต่อปี
2.	 ประธานกรรมการบริษััทัเป็นผูู้้เรียกประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทั	หรือมอบหมายให้ผูู้้ใดกระทัำาแทันได้
3.	 ประธานกรรมการบริษััทักำาหนดระเบียบวิาระการประชุุมร่วิมกับประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารและเลข้านุการบริษััทั
4.	 กำาหนดให้แจ้งการนัดประชุุมไปยังกรรมการบริษััทัไม่น้อยกวิ่า	7	วิันก่อนวิันประชุุม
5.	 ตอ้งมกีรรมการบริษัทััมาประชุมุไม่น้อยกว่ิากึ�งหนึ�งข้องจำานวินกรรมการบริษัทััทัั�งหมดจง้จะนบัเปน็องค่ป์ระชุมุ	โดย

ในการลงมติแต่ละวิาระต้องมีกรรมการบริษััทัในทัี�ประชุุมไม่น้อยกวิ่ากึ�งหนึ�งข้องจำานวินกรรมการบริษััทัทัั�งหมด
6.	 ประธานกรรมการบริษััทัเป็นประธานในทัี�ประชุุม	ในกรณีทัี�ประธานกรรมการบริษััทัไม่อยู่ในทัี�ประชุุม	ให้กรรมการ

บริษััทัซึ่ึ�งมาประชุุมเล่อกกรรมการบริษััทัค่นหนึ�งเป็นประธานในทัี�ประชุุม
7.	 การวิินิจฉัยชุี�ข้าดข้องทัี�ประชุุมให้ถึ่อเสียงข้้างมากข้องกรรมการบริษััทัทัี�มาประชุุม
8.	 ในการเล่อกกรรมการบรษัิัทัแทันกรรมการบริษััทัทัี�วิา่งลงเพัราะเหตุอ่�นนอกจากการออกตามวิาระ	มตขิ้องค่ณะกรรมการ	

บริษััทัต้องประกอบด้วิยค่ะแนนเสียงไม่น้อยกวิ่า	3	ใน	4	ข้องจำานวินกรรมการบริษััทัทัี�เหล่ออยู่
9.	 กรรมการบรษัิัทัค่นหนึ�งใหม้หีนึ�งเสยีงในการลงค่ะแนน	หากกรรมการบรษัิัทัซึ่ึ�งมสีว่ินไดเ้สยีในเรื�องใดไมม่สีทิัธอิอกเสยีง	

ลงค่ะแนนในเรื�องนั�น	ถึ้าค่ะแนนเสียงเทั่ากันให้ประธานทัี�ประชุุมเป็นผูู้้ชุี�ข้าด

7.3 ข�อม้ลเก่�ยวกับคณะกรีรีมการีชุ้ดำย่อย

 7.3.1  ขอบเขติ อำ�น�จำหน้�ที� และบทบ�ทคว่�มริับผู้ิดชอบ และริ�ยชื�อคณะกริริมก�ริช๊ดย่อยแติ่ละช๊ด

ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
1)		 การสรรหากรรมการตรวิจสอบ		
	 บริษััทัฯได้กำาหนดเงื�อนไข้ข้องกรรมการตรวิจสอบ		ตาม	พั.ร.บ.		หลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(ฉบับทัี�	4)		

พั.ศ.	2551	ไวิ้ดังนี�
1.1	 องค่์ประกอบข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
1.	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบต้องเป็นกรรมการข้องบริษััทัฯ
2.	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบประกอบด้วิยกรรมการอิสระ	จำานวิน	3	ค่น
3.	 มกีรรมการตรวิจสอบอย่างน้อย	1	ค่นทีั�มีค่วิามรู้ค่วิามเข้า้ใจหรือมปีระสบการณ์ด้านการบัญชุหีรือการเงิน	

และมีค่วิามรู้ต่อเน่�องเกี�ยวิกับเหตุทัี�มีต่อการเปลี�ยนแปลงข้องรายงานทัางการเงิน
4.	 ผูู้้จัดการสำานักงานตรวิจสอบภายในข้องบริษััทัฯ	ทัำาหน้าทัี�เลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	
1.2	 คุ่ณสมบัติข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
1.	 มคี่ณุสมบัตติามทัี�กำาหนดในกฎิหมายทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	โดยเฉพัาะกฎิหมายว่ิาดว้ิยหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรพััย์

และกฎิเกณฑ์ิข้องสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	และข้้อกำาหนดข้อง
ตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย

2.	 ถึ่อหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ข้องจำานวินหุ้นทัี�มีสิทัธิออกเสียงทัั�งหมดข้องบริษััทัฯ	บริษััทัใหญ่	บริษััทัย่อย	บริษััทั
ร่วิม	หรือบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	ทัั�งนี�ให้นับหุ้นทัี�ถึ่อโดยผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องด้วิย	

3.	 ไม่เป็นหรือไม่เค่ยเป็นกรรมการทัี�มสีว่ินร่วิมในการบริหารงาน	ลูกจ้าง	พันักงาน	ทัี�ปรก้ษัาทัี�ไดเ้งนิเดอ่นประจำา	
หรอืผูู้้มอีำานาจค่วิบคุ่มข้องบริษััทัฯ		บรษิัทััใหญ่	บรษิัทััย่อย	บรษิัทััร่วิม	หรอืบริษัทััทีั�เกี�ยวิข้้อง	ผูู้ถ้ึอ่หุน้รายใหญ่		
หรอืผูู้ม้อีำานาจค่วิบค่มุ	เวิน้แตไ่ดพ้ัน้จากการมลีกัษัณะดงักลา่วิมาแลว้ิไมน่อ้ยกวิา่	2	ปี	ก่อนไดร้บัการแตง่ตั�ง
เปน็กรรมการตรวิจสอบ	ทัั�งนี�	ลกัษัณะตอ้งหา้มดงักลา่วิ	ไมร่วิมถึึงกรณทีัี�กรรมการอสิระเค่ยเปน็ข้า้ราชุการ	
หรือทัี�ปร้กษัาข้องส่วินราชุการ
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

4.	 ไม่เปน็หรอืไมเ่ค่ยกรรมการทีั�มีผู้ลประโยชุนห์รอืสว่ินไดส้ว่ินเสยีไมว่่ิาทัางตรงหรอืทัางออ้มทัั�งในดา้นการเงนิ
และการบริหารงานข้องบริษัทัับริษััทัในเค่รือ	บรษัิัทัร่วิม	บรษิัทััทัี�เกี�ยวิข้้อง	หรอืผูู้้ถ่ึอหุน้รายใหญ่ข้องบริษััทั	ไมม่ี
ค่วิามสัมพัันธ์ทัางธุรกิจ	ผู้ลประโยชุน์	หรือส่วินได้ส่วินเสียอ่�นใด	ไม่วิ่าทัางตรงหรือทัางอ้อมทัั�งในด้านการ
เงินและบริหารงาน	ในลักษัณะทัี�อาจเป็นการข้ัดข้วิางการใชุ้วิิจารณญาณอย่างอิสระข้องตน	รวิมทัั�งไม่เป็น	
หรือเค่ยเป็นผูู้้ถ่ึอหุ้นทีั�มีนัยสำาค่ัญ	เวิ้นแต่จะพั้นจากการมีลักษัณะดังกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกวิ่า	2	ปี	ก่อนได้
รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการตรวิจสอบยกเว้ินค่ณะกรรมการบริษััทัได้พ่ัจารณาอย่างรอบค่อบแล้วิเห็นว่ิา	
การเค่ยมีผู้ลประโยชุน์หรือส่วินได้เสียนั�นจะไม่มีผู้ลกระทับต่อการปฏิิบัติหน้าทีั�และการให้ค่วิามเห็นทัี�เป็น
อิสระข้องกรรมการตรวิจสอบ

5.	 ไม่เป็นบุค่ค่ลทัี�มีค่วิามสัมพัันธ์ทัางสายโลหิต	หรือโดยการจดทัะเบียนตามกฎิหมายในลักษัณะทัี�เป็นญาติ
สนิทั	บิดา	มารดา	คู่่สมรส	พัี�น้อง	และบุตร	รวิมถึึงคู่่สมรสข้องบุตร	ข้องผูู้้บริหาร	กรรมการบริษััทั	ผูู้้ถึ่อหุ้น
รายใหญ่	ผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่ม	หรือบุค่ค่ลทัี�ได้รับการเสนอให้เป็นผูู้้บริหาร	กรรมการ	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่ม
ข้องบริษััทัใหญ่	และบริษััทัย่อย

6.	 ไม่เป็นกรรมการทัี�ได้รับการแต่งตั�งข้้�นเป็นตัวิแทันข้องกรรมการบริษััทัฯ	ผูู้้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่	หรือผูู้้ถ่ึอหุ้นซึึ่�ง
เป็นผูู้้เกี�ยวิข้้องกับผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทั	ซึ่ึ�งอาจได้รับแต่งตั�งข้้�นเป็นตัวิแทันเพั่�อรักษัาผู้ลประโยชุน์ข้อง
กรรมการข้องบริษััทัฯ	หรือผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่

7.	 ไม่เป็นหรือเค่ยเป็นผูู้้สอบบัญชุีข้องบริษััทัฯ	บริษััทัย่อย			บริษััทัร่วิม	หรือนิติบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัาง
ผู้ลประโยชุน์	หรืออาจมีส่วินได้ส่วินเสียอ่�นใด	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มข้องบริษััทัฯ		บริษััทัใหญ่	บริษััทัย่อย	
บริษััทัร่วิม	หรือบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	ผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่ม	เวิ้นแต่ได้พั้นจากการมีลักษัณะ
ดังกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกวิ่า	2	ปีก่อนได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการตรวิจสอบ

8.	 เปน็กรรมการทัี�ไมไ่ดเ้ปน็ผูู้ใ้หบ้รกิารทัางวิชิุาชีุพัใดๆ	ซึ่ึ�งไดร้บัค่่าบรกิารหรอืค่่าตอบแทันอ่�นใดเกนิกวิา่	2	ล้าน
บาทัตอ่ปจีากบรษิัทััฯ	บรษิัทััยอ่ย	บรษิัทััรว่ิม	หรอืนติบิคุ่ค่ลทัี�อาจมคี่วิามข้ดัแยง้	ทัางผู้ลประโยชุน	์หรอือาจมี	
ส่วินได้ส่วินเสียอ่�นใด	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มข้องบริษััทัฯ		บริษััทัใหญ่	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	หรือบริษััทัทัี�
เกี�ยวิข้อ้ง	ผูู้ถ้ึอ่หุน้รายใหญ่	หรอืผูู้้มอีำานาจค่วิบคุ่ม	เวิน้แต่ได้พัน้จากการมีลกัษัณะดังกลา่วิมาแล้วิไม่นอ้ยกวิา่		
2	ปีก่อนได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการตรวิจสอบ

9.	 สามารถึปฏิิบัติหน้าทัี�และแสดงค่วิามเห็นหรือรายงานผู้ลการปฏิิบัติตามหน้าทัี�ทัี�ได้รับมอบหมายจาก	
ค่ณะกรรมการบริษััทัได้โดยอิสระ	โดยไม่อยู่ภายใต้ค่วิามค่วิบคุ่มข้องผูู้้บริหารหรือผูู้้ถ่ึอหุน้รายใหญ่ข้องบริษััทั
รวิมทัั�งผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องหรือญาติสนิทัข้องบุค่ค่ลดังกล่าวิ

10.	 ไม่ประกอบกิจการทัี�มีสภาพัอย่างเดียวิกันและเป็นการแข่้งข้ันทัี�มีนัยสำาค่ัญกับกิจการข้องบริษััทัฯ	หรือเป็น
กรรมการทัี�มีส่วินร่วิมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พันักงาน	ทัี�ปร้กษัาทัี�รับเงินเด่อนประจำา	หรือถ่ึอหุ้นเกินร้อยละ	
1	ข้องจำานวินหุ้นทัี�มีสิทัธิออกเสียงทัั�งหมดข้องบริษััทัอ่�นซึึ่�งประกอบกิจการทีั�มีสภาพัอย่างเดียวิกันและเป็น	
การแข้่งข้ันทัี�มีนัยสำาค่ัญกับกิจการข้องบริษััทัฯ

11.	 ไมม่ลีกัษัณะอ่�นใดทัี�ทัำาใหไ้มส่ามารถึใหค้่วิามเหน็	หรอืรายงานผู้ลการปฏิบิตังิานตามหนา้ทัี�ทัี�ไดร้บัมอบหมาย
จากค่ณะกรรมการบริษััทัได้โดยอิสระ

1.3	 การแต่งตั�ง	วิาระการดำารงตำาแหน่ง	และการพั้นจากตำาแหน่ง
1)	 การแต่งตั�งค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

•	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	เป็นผูู้้แต่งตั�งกรรมการอิสระข้องบริษััทัเป็นกรรมการตรวิจสอบ
•	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	เปน็ผูู้ค้่ดัเลอ่กสมาชุกิค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	1	ทัา่น	ใหด้ำารงตำาแหนง่ประธาน
ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
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	 ทัั�งนี�	การแต่งตั�งค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	บริษััทัฯ	จะรายงานต่อตลาดหลักทัรัพัย์ภายใน	3	วิันทัำาการนับ	
แต่วิันทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัมีมติแต่งตั�งดังกล่าวิ	และรายงานการเปลี�ยนแปลงกรรมการตรวิจสอบต่อ	
ตลาดหลักทัรัพัย์ฯ	ตามข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์วิ่าด้วิยการรายงานผู้่านส่�ออิเล็กทัรอนิกส์

2)	 วิาระการดำารงตำาแหน่ง
•	 กรรมการตรวิจสอบมีวิาระการดำารงตำาแหน่งค่ราวิละ	3	ปี	และเปน็ไปตามวิาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บริษััทั	โดยกรรมการตรวิจสอบซึึ่�งพั้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษััทัตามวิาระ	เม่�อได้รับการเล่อกตั�งเป็น
กรรมการบริษััทัใหม่	ก็ให้เล่อกตั�งเป็นกรรมการตรวิจสอบใหม่อีกวิาระหนึ�ง

•	 เม่�อมีเหตุให้กรรมการตรวิจสอบพั้นจากตำาแหน่ง	และมีผู้ลให้จำานวินกรรมการตรวิจสอบไม่ค่รบถึ้วิน		
ค่ณะกรรมการบริษััทัจะแต่งตั�งกรรมการตรวิจสอบทัดแทันรายใหม่เพ่ั�อให้ค่รบจำานวินอย่างชุ้าภายใน		
3	เด่อนนับจากวิันทัี�มีจำานวินกรรมการไม่ค่รบถึ้วิน

3)	 การพั้นจากตำาแหน่ง
1.		 กรรมการตรวิจสอบพั้นจากตำาแหน่งโดยทัันทัีเม่�อ

•	 ค่รบตามวิาระ
•	 พั้นจากการเป็นกรรมการบริษััทัฯ
•	 ข้าดคุ่ณสมบัติข้องการเป็นกรรมการตรวิจสอบ
•	 ตาย
•	 ลาออก
•	 ถึูกถึอดถึอน

2.	 กรณีกรรมการตรวิจสอบลาออกก่อนค่รบวิาระการดำารงตำาแหน่ง	ค่วิรแจ้งเป็นหนังส่อต่อบริษััทัฯ	
ล่วิงหน้าอย่างน้อย	1	เด่อน	พัร้อมแจ้งเหตุผู้ล	เพั่�อค่ณะกรรมการบริษััทัจะได้พ่ัจารณาสรรหาและ
แต่งตั�งค่ณะกรรมการทัดแทัน	โดยบริษััทัฯ	จะแจ้งเรื�องการลาออกพัร้อมส่งสำาเนาหนังส่อลาออก	
ให้ตลาดหลักทัรัพัย์ทัราบ

3.	 ในกรณีกรรมการตรวิจสอบถึูกถึอดถึอนก่อนค่รบวิาระการดำารงตำาแหน่ง	บริษััทัฯ	จะแจ้งเรื�อง	
การถึูกถึอดถึอนพัร้อมสาเหตุ	ให้ตลาดหลักทัรัพัย์ทัราบ

4.	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้องบริษััทั	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	ประกอบด้วิยกรรมการอิสระ	3	ค่น	
มีรายชุ่�อดังต่อไปนี�

ลำาดำับ ราย่ชื�อ ต้ำาแห็น่ง

1. นายสิงห์		ตังทััตสวิัสดิ�	* ประธานค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

2. รศ.	ดร.	วิิชุา		จิวิาลัย กรรมการตรวิจสอบ

3. นายไพัรัชุ	เฆ่ฆ่อาภรณ์ กรรมการตรวิจสอบ

	 หมายเหตุ:	เป็นกรรมการตรวิจสอบทัี�มีค่วิามรู้และประสบการณ์ในการสอบทัานงบการเงินข้องบริษััทัฯ

	 	 นางสาวินุชุจรนิทัร	์บญุเสริมสขุ้	รกัษัาการผูู้้จดัการสำานกัตรวิจสอบภายใน	ดำารงตำาแหน่ง	เลข้านกุาร
ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้องบรษิัทัั	2	ท่ัาน	จากทัั�งหมด	3	ท่ัาน	ไดผู้้า่นการอบรม
หลักสูตร	ACP:	Audit	Committee	Program	ซึ่ึ�งจัดโดยสมาค่มส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทัไทัย	(Thai	
Institute	of	Directors	Association:	IOD)
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

	 	 ทัั�งนี�	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้มีการทับทัวินกฏิบัตรเพ่ั�อรับทัราบหน้าทัี�และบทับาทัในทุักป	ีโดยได้ทัำาการ	
ทับทัวินกฎิบัตรค่ณะกรรมการตรวิจสอบในการประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทัค่รั�งทัี�	97	(2/2564)	ซึ่ึ�งประชุุม
เม่�อวิันทัี�	5	พัฤษัภาค่ม	2564	

กฎบัติริคณะกริริมก�ริติริว่จำสำอบ

1.	 วิัตถึุประสงค่์	
1.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	ได้แต่งตั�งค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ประกอบด้วิยกรรมการทัี�มีค่วิามเป็นอิสระ	เพั่�อ

เป็นเค่รื�องม่อและกลไกทัี�สำาค่ัญ	ทัี�ทัำาให้บริษััทัฯ	มีการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี
1.2	 เพั่�อให้การปฏิิบัติงานข้องหน่วิยงานต่างๆ	เป็นไปอย่างมีประสิทัธิภาพั	ถึูกต้องตามกฏิหมาย	สอดค่ล้อง

ตามระเบียบปฏิิบัติตลอดจนมาตรฐานทัางจริยธรรมทัี�ดี	การบริหารกิจการดำาเนินไปอย่างเหมาะสม		
มีประสิทัธิภาพั	มีค่วิามยุติธรรม	และโปร่งใส

1.3	 เพั่�อใหบ้รษัิัทัมรีายงานทัางการเงนิทัี�มคี่ณุภาพั	มกีารเปดิเผู้ยข้อ้มลูอยา่งค่รบถึว้ินถึกูตอ้งเปน็ไปตามมาตรฐาน		
และข้้อกำาหนดทัี�เกี�ยวิข้้อง	เพั่�อสร้างค่วิามมั�นใจและค่วิามน่าเชุ่�อถึ่อแก่ผูู้้ลงทัุน	และผูู้้มีส่วินได้เสีย

1.4	 เพ่ั�อกำากบัดูแล	ติดตาม	สอบทัานระบบการบริหารค่วิามเสี�ยง	และแนวิปฎิบัิตติามนโยบายต่อต้านค่อร์รปัชัุน	
ให้มั�นใจวิ่า	ระบบการบริหารค่วิามเสี�ยง	และแนวิปฎิิบัติตามนโยบายต่อต้านค่อร์รัปชุัน	มีการปฏิิบัติอย่าง	
มปีระสทิัธภิาพัและประสทิัธผิู้ลเพ่ั�อจดัการค่วิามเสี�ยงทัั�วิทัั�งบรษิัทััฯ	รวิมทัั�งไดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ข้ใหเ้หมาะสม	
อยู่เสมอ

2.	 องค่์ประกอบข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
2.1	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบต้องเป็นกรรมการข้องบริษััทั
2.2	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบประกอบด้วิยกรรมการอิสระ	จำานวิน	3	ค่น
2.3	 มกีรรมการตรวิจสอบอย่างน้อย	1	ค่นทีั�มีค่วิามรู้ค่วิามเข้า้ใจหรือมปีระสบการณ์ด้านการบัญชุหีรือการเงิน	

และมีค่วิามรู้ต่อเน่�องเกี�ยวิกับเหตุทัี�มีต่อการเปลี�ยนแปลงข้องรายงานทัางการเงิน
2.4	 ผูู้้จัดการสำานักตรวิจสอบภายในข้องบริษััทัฯ	ทัำาหน้าทัี�เลข้านุการข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	

3.	 คุ่ณสมบัติข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
3.1	 มคี่ณุสมบัตติามทัี�กำาหนดในกฎิหมายทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	โดยเฉพัาะกฎิหมายว่ิาดว้ิยหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรพััย์	

และข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์
3.2			ถึ่อหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ข้องทัุนชุำาระแล้วิข้องบริษััทั	ฯ	บริษััทัในเค่รือ	บริษััทัร่วิม	หรือบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	ทัั�งนี�

ให้นับรวิมหุ้นทัี�ถึ่อโดยผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องด้วิย
3.3	 เป็นกรรมการทัี�ไม่มีส่วินร่วิมในการบริหารงานในบริษััทัฯ	บริษััทัในเค่รือ	บริษััทัร่วิม	บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	หรือ	

ผูู้ถ้ึอ่หุน้รายใหญข่้องบรษัิัทัฯ	รวิมทัั�งไมเ่ปน็ลกูจา้ง	พันกังานหรอืทัี�ปรก้ษัาทัี�ไดร้บัเงนิเดอ่นประจำาจากบรษิัทััฯ		
บริษััทัในเค่รือ	บริษััทัร่วิม	บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	หรือผูู้้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ	ในระยะ	2	ปี	ก่อนได้รับ	
การแต่งตั�งเป็นกรรมการตรวิจสอบ

3.4	 เป็นกรรมการทัี�ไม่มีผู้ลประโยชุน์หรือส่วินได้ส่วินเสียไม่ว่ิาทัางตรงหรือทัางอ้อมทัั�งในด้านการเงินและ	
การบริหารงานข้องบริษััทัฯ	บริษััทัในเค่รือ	บริษััทัร่วิม	บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	หรือผูู้้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ	
ในระยะ	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการตรวิจสอบยกเวิ้นค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	ได้พั่จารณาอย่าง
รอบค่อบแล้วิเห็นว่ิาการเค่ยมีผู้ลประโยชุน์หรือส่วินได้เสียนั�นจะไม่มีผู้ลกระทับต่อการปฏิิบัติหน้าทัี�และ	
การให้ค่วิามเห็นทัี�เป็นอิสระข้องกรรมการตรวิจสอบ

3.5	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ใชุ่เป็นผูู้้เกี�ยวิข้้องหรือญาติสนิทัข้องผูู้้บริหารหรือผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ
3.6	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ได้รับการแต่งตั�งข้้�นเป็นตัวิแทันเพั่�อรักษัาผู้ลประโยชุน์ข้องกรรมการบริษััทัฯ	ผูู้้ถ่ึอหุ้น	

รายใหญ่	หรือผูู้้ถึ่อหุ้นทัี�เป็นผูู้้เกี�ยวิข้้องกับผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ
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3.7	 สามารถึปฏิิบัติหน้าทัี�และแสดงค่วิามเห็นหรือรายงานผู้ลการปฏิิบัติตามหน้าทัี�ทัี�ได้รับมอบหมายจากค่ณะ
กรรมการบรษัิัทัฯ	ไดโ้ดยอสิระ	โดยไม่อยู่ภายใตค้่วิามค่วิบค่มุข้องผูู้บ้รหิารหรอืผูู้้ถ่ึอหุน้รายใหญข่้องบรษัิัทัฯ	
รวิมทัั�งผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องหรือญาติสนิทัข้องบุค่ค่ลดังกล่าวิ

4.	 การแต่งตั�ง	วิาระการดำารงตำาแหน่ง	และการพั้นจากตำาแหน่ง
4.1	 การแต่งตั�งค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

•	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	เป็นผูู้้แต่งตั�งกรรมการอิสระข้องบริษััทัฯ	เป็นกรรมการตรวิจสอบ
•	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	เปน็ผูู้ค้่ดัเลอ่กสมาชุกิค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	1	ทัา่น	ใหด้ำารงตำาแหนง่ประธาน
ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

	 ทัั�งนี�การแตง่ตั�งค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	บรษัิัทัฯ	จะรายงานตอ่ตลาดหลกัทัรพััยภ์ายใน	3	วัินทัำาการ	นับแตว่ินัทัี�	
ค่ณะกรรมการบริษัทััฯ	มีมติแต่งตั�งฯ	และรายงานการเปลี�ยนแปลงกรรมการตรวิจสอบต่อตลาดหลักทัรัพัย์ฯ		
ตามข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์วิ่าด้วิยการรายงานผู้่านส่�ออิเล็กทัรอนิกส์

4.2	 วิาระการดำารงตำาแหน่ง
•	 กรรมการตรวิจสอบมีวิาระการดำารงตำาแหน่งค่ราวิละ	3	ปี	และเปน็ไปตามวิาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บริษััทั	โดยกรรมการตรวิจสอบซึึ่�งพั้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษััทัตามวิาระ	เม่�อได้รับการเล่อกตั�งเป็น
กรรมการบริษััทัใหม่	ก็ให้เล่อกตั�งเป็นกรรมการตรวิจสอบใหม่อีกวิาระหนึ�ง

•	 เม่�อมีเหตใุหก้รรมการตรวิจสอบพัน้จากตำาแหน่ง	และมผีู้ลให้จำานวินกรรมการตรวิจสอบไมค่่รบถ้ึวิน	ค่ณะ
กรรมการบริษัทััฯ	จะแตง่ตั�งกรรมการตรวิจสอบทัดแทันรายใหม่เพั่�อใหค้่รบจำานวินอยา่งชุ้าภายใน	3	เดอ่น
นับจากวิันทัี�มีจำานวินกรรมการไม่ค่รบถึ้วิน

4.3	 การพั้นจากตำาแหน่ง
4.3.1		 กรรมการตรวิจสอบพั้นจากตำาแหน่งโดยทัันทัีเม่�อ

•	 ค่รบตามวิาระ
•	 พั้นจากการเป็นกรรมการบริษััทัฯ
•	 ข้าดคุ่ณสมบัติข้องการเป็นกรรมการตรวิจสอบ
•	 ตาย
•	 ลาออก
•	 ถึูกถึอดถึอน

4.3.2	 กรณีกรรมการตรวิจสอบลาออกก่อนค่รบวิาระการดำารงตำาแหน่ง	ค่วิรแจ้งเป็นหนังส่อ	
ตอ่บริษััทัฯ	ล่วิงหน้าอย่างน้อย	1	เดอ่น	พัร้อมเหตุผู้ลเพ่ั�อค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	จะได้พ่ัจารณา
แตง่ตั�งค่ณะกรรมการทัดแทัน	โดยบรษิัทััฯ	จะแจง้เรื�องการลาออกพัรอ้มสง่สำาเนาหนงัสอ่ลาออก
ให้ตลาดหลักทัรัพัย์ทัราบ

4.3.3	 ในกรณีกรรมการตรวิจสอบถึูกถึอดถึอนก่อนค่รบวิาระการดำารงตำาแหน่ง	บริษััทัฯ	จะแจ้งเรื�อง
การถึูกถึอดถึอนพัร้อมสาเหตุ	ให้ตลาดหลักทัรัพัย์ทัราบ

5.	 หน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชุอบ	
5.1	 สอบทัานให้บริษััทัมีรายงานทัางการเงินอย่างถึูกต้องตามทัี�ค่วิรตามมาตรฐานการบัญชุีทัี�รับรองทัั�วิไป

และตามกฎิหมายทีั�เกี�ยวิข้้องโดยเฉพัาะ	ซึ่ึ�งรวิมถึึงการจัดให้มีการเปิดเผู้ยข้้อมูลอย่างค่รบถึ้วินถึูกต้อง	
เพัยีงพัอ	และการเปดิเผู้ยข้้อมลูข้องบริษัทััในกรณทีัี�เกดิรายการทัี�เกี�ยวิโยงกนั	และหรือรายการทัี�อาจมีค่วิาม
ข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์

5.2	 ส่งเสริมให้มีการพััฒนาระบบรายงานทัางการเงินให้สอดค่ล้องทััดเทัียมกับมาตรฐานบัญชุีสากล
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

5.3	 พัจ่ารณาและสอบทัานข้อ้สังเกตข้องผูู้้สอบบัญชีุภายนอก	และผูู้้ตรวิจสอบภายในเกี�ยวิกับรายการทัี�เกี�ยวิโยง
กนัและรายการทัี�อาจมคี่วิามข้ดัแยง้ทัางผู้ลประโยชุนใ์หเ้ป็นไปตามกฎิหมายและข้้อกำาหนดข้องตลาดหลกัทัรพััย์	
ทัั�งนี�เพั่�อใหม้ั�นใจในค่วิามสมเหตสุมผู้ลข้องรายการลกัษัณะดังกลา่วิและเพ่ั�อใหม้ั�นใจไดว้ิา่เป็นไปเพั่�อประโยชุน์
สูงสุดต่อบริษััทั

5.4	 สอบทัานให้บรษิัทััฯ	มีระบบการค่วิบคุ่มภายใน	(Internal	Control)	และการตรวิจสอบภายใน	(Internal	Audit)	
ทัี�เหมาะสมและมีประสิทัธิผู้ลตามวิิธีการและมาตรฐานสากล

5.5	 กำากับดูแลใหม้รีะบบงานเชุงิป้องกัน	เพั่�อลดหรือระงบัค่วิามสูญเสยีและค่วิามสูญเปลา่ข้องทัรพััยากรประเภทัต่างๆ		
ข้องบริษััทัเพั่�อประโยชุน์	เพั่�มประสิทัธิภาพั	ประสิทัธิผู้ลในการปฏิิบัติงานข้องหน่วิยงานในบริษััทัให้สูงยิ�งข้้�น

5.6	 สอบทัานระบบการบริหารค่วิามเสี�ยง	และแนวิปฎิิบัติตามนโยบายต่อต้านค่อร์รัปชุัน	เพั่�อให้มั�นใจวิ่า	ระบบ
ดังกล่าวิ	มีการปฏิิบัติอย่างมีประสิทัธิภาพัและประสิทัธิผู้ล	ทัั�วิทัั�งบริษััทัฯ	รวิมทัั�งได้รับการปรับปรุงแก้ไข้
ให้เหมาะสมอยู่เสมอ

5.7	 สอบทัานค่วิามเหมาะสมข้องระบบเทัค่โนโลยสีารสนเทัศในสว่ินทัี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการค่วิบค่มุภายใน	การจดัทัำารายงาน	
ทัางการเงิน	และการบริหารค่วิามเสี�ยง	เสนอแนะปรับปรุงให้ทัันสมัยและเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจข้อง
บริษััทัอยู่เสมอ

5.8	 สอบทัานใหบ้รษัิัทัฯ	ปฏิิบตัติามกฎิหมายวิา่ดว้ิยหลักทัรพััยแ์ละตลาดหลกัทัรพััย	์ข้อ้กำาหนดข้องตลาดหลกัทัรพััย์	
หรือกฎิหมายทัี�เกี�ยวิข้้องกับธุรกิจข้องบริษััทัฯ

5.9	 พัจ่ารณา	คั่ดเลอ่ก	หรือถึอดถึอน	และเลิกจา้ง	เสนอใหค้่ณะกรรมการบริษััทัพ่ัจารณา	และกำาหนดค่า่ตอบแทัน
ข้องผูู้้สอบบัญชุีภายนอก	รวิมทัั�งประเมินค่วิามเป็นอิสระ	ค่วิามสามารถึและประสิทัธิภาพัการปฏิิบัติหน้าทัี�
ข้องผูู้้สอบบัญชุีภายนอกทัี�ได้รับการแต่งตั�งนั�น

5.10	 ให้ค่วิามเห็นชุอบในการพั่จารณาแต่งตั�ง	โยกย้าย	ถึอดถึอน	และให้ค่วิามเห็นในการพั่จารณาผู้ลการปฏิิบัติ
งานและพ่ัจารณาค่วิามดคี่วิามชุอบข้องหวัิหนา้หนว่ิยงานตรวิจสอบภายในรว่ิมกบัประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิาร

5.11	 สอบทัานและอนุมัติกฎิบัตรการตรวิจสอบภายใน	แผู้นงานการตรวิจสอบภายในและผู้ลการปฏิิบัติงานข้อง
หน่วิยงานตรวิจสอบภายใน	โดยให้มีการทับทัวินกฎิบัตรการตรวิจสอบภายในอย่างสมำ�าเสมอ

5.12	 พั่จารณาค่วิามเป็นอิสระข้องหน่วิยงานตรวิจสอบภายใน	อนุมัติงบประมาณและอัตรากำาลังข้องหน่วิยงาน
ตรวิจสอบภายใน

5.13	 มอีำานาจในการวิา่จ้างทัี�ปรก้ษัาทัางวิิชุาชีุพัอ่�นใด	เม่�อเห็นว่ิาจำาเป็นด้วิยค่่าใชุจ้า่ยข้องบริษััทัฯ	ทัั�งนี�	การวิา่จ้าง	
ทัี�ปร้กษัาแต่ละค่ราวิให้เป็นไปตามระเบียบภายในทัี�เกี�ยวิข้้องกับบริษััทั

5.14	 มีอำานาจเชิุญผูู้้บริหารหรือผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องมาให้ค่วิามเห็น	ร่วิมประชุุม	หรือส่งเอกสารตามทัี�เห็นว่ิาเกี�ยวิข้้อง	
จำาเป็น

5.15	 สอบทัานให้บริษััทัฯ	ปฏิิบัติตามข้้อผูู้กพัันทัี�มีไวิ้กับบุค่ค่ลภายนอก
5.16	 ประธานกรรมการตรวิจสอบ	หรือกรรมการตรวิจสอบ	ค่วิรเข้้าร่วิมประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นข้องบริษััทัฯ	เพั่�อชุี�แจง	

ในเรื�องทัี�เกี�ยวิกับค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	หรือการแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชุี
5.17	 พั่จารณาให้ค่วิามเห็นชุอบการนำาส่งงบการเงินรายไตรมาสข้องบริษััทัฯ	ต่อตลาดหลักทัรัพัย์
5.18	 จัดทัำารายงานข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ลงนามโดยประธานค่ณะกรรมการตรวิจสอบและเปิดเผู้ยไวิ้ใน

แบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาป	ี(แบบ	56-1	One	Report)	ข้องบรษิััทัฯ	ตามหลกัเกณฑิท์ัี�ตลาดหลกัทัรัพัย์
กำาหนด	ประกอบด้วิยข้้อมูลอย่างน้อยดังนี�
•	 ค่วิามเห็นเกี�ยวิกับค่วิามถึูกต้อง	เชุ่�อถึ่อได้ข้องรายงานทัางการเงินข้องบริษััทัฯ	
•	 ค่วิามเห็นเกี�ยวิกับค่วิามเพัียงพัอข้องระบบการค่วิบคุ่มภายในข้องบริษััทัฯ	
•	 ค่วิามเห็นเกี�ยวิกับการปฏิิบัติตามกฎิหมายวิ่าด้วิยหลักทัรัพัย์	และตลาดหลักทัรัพัย์ข้้อกำาหนดข้อง
ตลาดหลักทัรัพัย์	ฯ	หรือกฎิหมายทัี�เกี�ยวิข้้องกับธุรกิจข้องบริษััทัฯ	
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•	 ค่วิามเห็นเกี�ยวิกับค่วิามเหมาะสมข้องผูู้้สอบบัญชุี
•	 ค่วิามเห็นทัี�เกี�ยวิกับรายการทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์
•	 จำานวินการประชุุมค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	และการเข้้าร่วิมประชุุมข้องกรรมการตรวิจสอบแต่ละทั่าน
•	 ค่วิามเห็นหรือข้้อสังเกตโดยรวิมทัี�ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้รับจากการปฏิิบัติหน้าทัี�ตามกฎิบัตร	
ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	(Audit	Committee	Charter)

•	 รายงานอ่�นใดทัี�เห็นว่ิาผูู้้ถ่ึอหุ้นและผูู้้ลงทัุนทัั�วิไปค่วิรทัราบภายใต้ข้อบเข้ตหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชุอบทีั�ได้
รับมอบหมายจากค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	

5.19	 รายงานผู้ลการตรวิจสอบในประเด็นทัี�ผูู้้สอบบัญชุีพับพัฤติการณ์อันค่วิรสงสัยเกี�ยวิกับการทุัจริตหรือ	
การฝ่่าฝ่ืนทัี�เกี�ยวิข้้องกับการปฏิิบัติงานหน้าทัี�ข้องกรรมการและผูู้้บริหารต่อสำานักงานค่ณะกรรมการหลัก
ทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	และผูู้้สอบบัญชุีทัราบภายใน	30	วิันนับแต่วิันทัี�ได้รับแจ้งจากผูู้้สอบบัญชุี

5.20	 ปฏิบิัตกิารอ่�นใดตามทัี�ค่ณะกรรมการบรษิัทััฯ	มอบหมายด้วิยค่วิามเหน็ชุอบจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

6.	 การประชุุม
	 6.1	 จำานวินค่รั�งการประชุุม

•	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบต้องประชุุมร่วิมกันอย่างน้อยปีละ	4	ค่รั�งเพั่�อพ่ัจารณาสอบทัานงบการเงิน	
รายไตรมาสและประจำาป	ีรวิมถึงึพ่ัจารณาผู้ลการตรวิจสอบภายใน	และเข้า้รว่ิมประชุมุกบัผูู้ส้อบบญัชุโีดย
ไม่มีฝ่่ายบริหารเข้้าร่วิมประชุุมด้วิยอย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง

•	 ประธานกรรมการตรวิจสอบอาจเรียกประชุุมค่ณะกรรมการตรวิจสอบเป็นพั่เศษัได้	หากมีการร้องข้อ	
จากผูู้้สอบบัญชุี	กรรมการบริษััทั	ให้พั่จารณาประเด็นปัญหาทัี�จำาเป็นต้องหารือร่วิมกัน

	 6.2	 ผูู้้เข้้าร่วิมประชุุม
•	 การประชุุมค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ต้องมีกรรมการมาประชุุมไม่น้อยกวิ่ากึ�งหนึ�งข้องจำานวินกรรมการ
ตรวิจสอบทัั�งหมดจ้งจะเป็นองค่์ประชุุม	โดยประธานกรรมการตรวิจสอบเป็นประธานทัี�ประชุุม

•	 กรณีทัี�ประธานกรรมการตรวิจสอบไม่อยู่ในทัี�ประชุุมหรือไม่สามารถึปฏิิบัติหน้าทัี�ได้	ให้กรรมการตรวิจ
สอบทัี�มาประชุุมเล่อกกรรมการตรวิจสอบค่นหนึ�งเป็นประธานในทัี�ประชุุม

•	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบอาจเชุิญผูู้้บริหารข้องบริษััทัฯ	หรือผูู้้เกี�ยวิข้้องเข้้าร่วิมประชุุมและให้ข้้อมูลได้
•	 เลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบจะตอ้งเข้า้ร่วิมประชุมุด้วิยทักุค่รั�ง	ในกรณีทัี�มเีหตุจำาเปน็ซึึ่�งเลข้านุการฯ		
ไม่สามารถึเข้้าร่วิมประชุุมได้	บริษััทัฯ	หรือค่ณะกรรมการตรวิจสอบอาจมอบหมายบุค่ค่ลเข้้าร่วิมประชุุม
และทัำาหน้าทัี�แทัน

	 6.3	 การลงค่ะแนนเสียง
•	 มติทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการตรวิจสอบให้ถ่ึอเสียงข้้างมาก	กรรมการตรวิจสอบค่นหนึ�งให้มีเสียงหนึ�งใน	
การลงค่ะแนน	ถ้ึาค่ะแนนเสียงเท่ัากัน	ให้ประธานในทัี�ประชุุมออกเสียงเพ่ั�มข้้�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชุี�ข้าด	
ทัั�งนี�เลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบไม่มีสิทัธิออกเสียงลงค่ะแนน

•	 กรรมการตรวิจสอบทัี�มีส่วินได้เสียในเรื�องทัี�พั่จารณา	จะต้องงดออกเสียงลงค่ะแนนในเรื�องนั�น	ๆ
•	 การลงมติข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบอาจกระทัำาไดโ้ดยไมต้่องมกีารประชุมุและมีผู้ลสมบรูณ์เสมอ่นหนึ�ง
ได้มีการประชุุมลงมติแล้วิ	เม่�อมตินั�น	ๆ	กรรมการตรวิจสอบได้ลงลายม่อชุ่�อรับรองไวิ้ทัุกค่น

	 6.4	 บันทัึกรายงานการประชุุม
•	 ให้เลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบหรือผูู้้ทัี�ได้รับมอบหมายเป็นผูู้้บันทัึกรายงานการประชุุม	

7.	 ค่่าตอบแทัน
	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบจะได้รับค่่าตอบแทันทัี�เหมาะสมกับหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชุอบตามทีั�ได้รับอนุมัติจากทัี�

ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น	
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

	 ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	ข้องบริษััทั	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	ประกอบด้วิยกรรมการ	5	ทั่าน	ดังนี�

ลำาดำับ ราย่ชื�อ ต้ำาแห็น่ง

1. นายบรรจง		จิตต์แจ้ง ประธานค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

2. นายสาโรจน์		ประจักษั์ธรรม กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

3. นายธรณ์		ประจักษั์ธรรม กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

4. นาย	พัอล	ไบรอัน	ฟื้ัสซึ่ี กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

5. นายเดวิิด		แอนดรูวิ์		ค่รอส กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

	 	 นายสรัฐ	เตกาญจนวินิชุ	ผูู้้จัดการสำานักพััฒนาธุรกิจดำารงตำาแหน่งเป็นเลข้านุการค่ณะกรรมการกลยุทัธ์
ธุรกิจ	ซึ่ึ�งได้รับการแต่งตั�งโดยมติทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	ค่รั�งทัี�	1/2558	เม่�อวัินทีั�	11	พัฤษัภาค่ม	
2558	

	 	 ทัั�งนี�	ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธรุกิจไดม้กีารทับทัวินกฏิบตัรเพ่ั�อรับทัราบหน้าทัี�และบทับาทัในทุักป	ีโดยไดท้ัำาการ	
ทับทัวินกฎิบตัรค่ณะกรรมการกลยทุัธธ์รุกจิในการประชุมุค่ณะกรรมการบรษัิัทัค่รั�งทัี�	97	(2/2564)	ซึ่ึ�งประชุมุเม่�อ
วิันทัี�	5	พัฤษัภาค่ม	2564

กฎบัติริคณะกริริมก�ริกลย๊ทธั์ธั๊ริกิจำ
1.	 ประสานงานกับประธานเจ้าหน้าทีั�บริหารและฝ่่ายบริหารในการกำากับดูแลการพััฒนากลยุทัธ์ข้องบริษััทัฯ	และให้

ค่ำาแนะนำาในการวิางแผู้นกลยุทัธ์	เพั่�อให้แผู้นการใชุ้กลยุทัธ์ได้รับการพััฒนา	ยึดมั�น	และฝ่ังแน่นในองค่์กร
2.	 ทับทัวินค่วิามเสี�ยงและโอกาสข้องกลยุทัธ์ตามทัี�ถึูกกำาหนดโดยการประเมินค่วิามเสี�ยงเชุิงกลยุทัธ์ข้องบริษััทัฯ	และ

กระบวินการอ่�น	และผู้ลกระทับจากการแข้ง่ขั้นทัี�เกิดข้้�นใหม่หรือพัฒันาข้้�น	การพััฒนาทัางราชุการหรือทัางกฎิหมาย	
และภาวิะเศรษัฐกิจโลก

3.	 ติดตามค่วิามค่่บหน้าข้องบริษััทัฯ	ในการบรรลุเป้าหมายเชุิงกลยุทัธ์และให้ข้้อเสนอแนะและค่ำาแนะนำาในกลยุทัธ์การ
ค่วิบรวิมกิจการ	กลยุทัธ์ทัุน	ค่วิามสามารถึทัางการตลาด	และค่วิามต้องการด้านทัรัพัยากร

4.	 ทัำางานรว่ิมกับประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารและฝ่่ายบริหารในการดูแลใหม้ีการทับทัวินและเสนอแนะต่อค่ณะกรรมการ
บรษัิัทัเกี�ยวิกบัการตดัสนิใจเชุงิกลยทุัธท์ัี�มนียัสำาค่ญั	เกี�ยวิกบัค่วิามเปน็ไปไดใ้นการออกจากธรุกจิเดมิและการเข้า้สู	่
ธุรกิจใหม่	การเข้้าซึ่่�อกิจการ	กิจการร่วิมค่้า	การลงทัุน	หรือการจัดการธุรกิจและทัรัพัย์สิน

5.	 ประเมินผู้ลการตรวิจสอบรายการหลังทัำารายการเพั่�อติดตามผู้ลการดำาเนินงานตามตัวิชุี�วิัดเป้าหมายการซึ่่�อ
กิจการและการรับรู้ค่วิามสามารถึในการทัำางานร่วิมกัน

6.	 ในการปฏิิบัติหน้าทัี�	ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจจะใชุ้ค่วิามเชุี�ยวิชุาญข้องฝ่่ายบริหารและพันักงาน	บริษััทัฯ	และ
เม่�อมีจำาเป็นหรือเป็นประโยชุน์	จะทัำางานร่วิมกับฝ่่ายบริหารเพ่ั�อจ้างทัี�ปร้กษัาภายนอกหรือผูู้้เชุี�ยวิชุาญเพ่ั�อชุ่วิย
ค่ณะกรรมการกลยุทัธธุรกิจในการทัำางานข้องตน

7.	 รายงานต่อค่ณะกรรมการบริษััทัเกี�ยวิกับกิจกรรมต่างๆ
8.	 ทับทัวินค่วิามเหมาะสมข้องกฎิบัตรค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจและแนะนำาให้ค่ณะกรรมการบริษััทัเสนอ	

การเปลี�ยนแปลงเป็นค่รั�งค่ราวิตามค่วิามจำาเป็น
9.	 ประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานประจำาทัุกปี
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10.	 ปฏิิบัติหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชุอบอ่�นๆ	ตามทัี�ประธานกรรมการกำาหนดให้ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน		
	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564		ประกอบด้วิยกรรมการ	3	ทั่านดังนี�

ลำาดำับ ราย่ชื�อ ต้ำาแห็น่ง

1. นายไพัรัชุ		เมฆ่อาภรณ์ ประธานค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

2. นายบรรจง			จิตต์แจ้ง กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

3. รศ.	ดร.	วิิชุา		จิวิาลัย	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

	 	 นางสาวิศิริพัร	ผู้ลอวิยพัร	ผูู้้จัดการฝ่่ายทัรัพัยากรบุค่ค่ล	ดำารงตำาแหน่งเป็นเลข้านุการค่ณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	ซึ่ึ�งได้รับการแต่งตั�งโดยมติทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	
ค่รั�งทัี�	1/2559	เม่�อวิันทัี�	17	กุมภาพัันธ์	2559

	 	 	ทัั�งนี�	ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันได้มีการทับทัวินกฏิบัตรเพั่�อรับทัราบหน้าทัี�และบทับาทั
ในทุักปี	โดยได้ทัำาการทับทัวินกฎิบัตรค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันในการประชุุมค่ณะกรรมการ
บริษััทั	ค่รั�งทัี�	97	(2/2564)	ซึ่ึ�งประชุุมเม่�อวิันทัี�	5	พัฤษัภาค่ม	2564

กฎบัติริคณะกริริมก�ริสำริริห�และกำ�หนดค่�ติอบแทน

1.	 วิัตถึุประสงค่์	
	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันได้จดัตั�งข้้�นตามหลักการกำากบัดแูลกิจการทัี�ด	ีเพั่�อค่ดัเลอ่ก	กลั�นกรอง	

ผูู้ท้ัี�เหมาะสมจะดำารงตำาแหนง่กรรมการ	ผูู้บ้รหิารระดบัสงู	เพั่�อค่วิามโปรง่ใสในการสรรหา	สรา้งค่วิามมั�นใจวิา่บคุ่ค่ล
ทัี�จะเข้า้มาดำารงตำาแหน่งมีค่ณุสมบัตแิละศกัยภาพัเพ่ั�อดูแลผู้ลประโยชุนข์้องบริษัทัั		พัจ่ารณารูปแบบและหลักเกณฑิ์
การจา่ยค่่าตอบแทัน	เสนอค่วิามเหน็ตอ่ค่ณะกรรมการบรษัิัทัฯ	อนมุติัค่่าตอบแทันผูู้บ้ริหารระดบัสูง	และพัจ่ารณา
ค่่าตอบแทันข้องกรรมการ	เสนอต่อทัี�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นอนุมัติ	ตลอดจนปฏิิบัติงานด้านอ่�นๆตามทัี�ได้รับมอบหมาย

2.	 องค่์ประกอบ	คุ่ณสมบัติ	การแต่งตั�ง
2.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัแต่งตั�งกรรมการ	3	ค่น	เป็นค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	จะต้องเป็น

กรรมการอิสระกึ�งหนึ�ง	โดยประธานค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันต้องเป็นกรรมการอิสระ	
2.2	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันต้องสามารถึอุทัิศเวิลาอย่างเพัียงพัอ	ในการปฏิิบัติหน้าทัี�	เพั่�อ

ให้การดำาเนินงานข้องค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	สำาเร็จตามวิัตถึุประสงค่์	
2.3	 ผูู้จ้ดัการฝ่า่ยทัรัพัยากรบุค่ค่ล	ทัำาหนา้ทัี�เปน็เลข้านุการค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันโดยตำาแหนง่	

	หรือ	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	พั่จารณาเสนอพันักงานบริษััทัฯ	ทัี�เห็นสมค่วิร	ทัำาหน้าทัี�เลข้านุการฯ	โดยให้
ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันให้ค่วิามเห็นชุอบ

3.	 วิาระการดำารงตำาแหน่ง	และการพั้นจากตำาแหน่ง
3.1	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันดำารงตำาแหนง่ค่ราวิละ	3	ป	ีโดยมวีิาระการดำารงตำาแหนง่สอดค่ลอ้ง

กับวิาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษััทั
3.2	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันซึึ่�งพั้นตำาแหน่งตามวิาระ	อาจได้รับการแต่งตั�งกลับเข้้ามาดำารง

ตำาแหน่งต่อไปได้อีก
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3.3	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันพั้นจากตำาแหน่ง	เม่�อ
•	 ค่รบตามวิาระ
•	 ตาย
•	 ลาออกโดยย่�นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษััทั	
•	 ข้าดคุ่ณสมบัติตามข้้อกำาหนดทัางกฏิหมาย
•	 พั้นจากตำาแหน่งโดยมติกรรมการ

3.4	 กรณมีเีหตใุห	้กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	พัน้จากตำาแหนง่	และมผีู้ลใหจ้ำานวินกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่่าตอบแทันไม่ค่รบองค์่ประกอบ	ค่ณะกรรมการบริษััทัแต่งตั�งกรรมการสรรหาและกำาหนด	
ค่่าตอบแทันทัดแทันตำาแหน่งทัี�วิา่งลงภายใน	3	เดอ่นนับตั�งแต่วินัทัี�ตำาแหน่งว่ิางลง	โดยจะอยู่ในตำาแหน่งเท่ัาวิาระ
ดำารงตำาแหนง่ทัี�วิา่งลงยงัค่งเหลอ่อยู่	เวิน้แตว่ิาระดำารงตำาแหนง่ข้องกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน
ทัี�วิา่งลงเหลอ่นอ้ยกวิา่สองเด่อน		ค่ณะกรรมการบรษิัทััจะไมแ่ตง่ตั�งทัดแทันตำาแหนง่ทัี�วิา่งลง	แตจ่ะเสนอตอ่ทัี�
ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นเพั่�อพั่จารณาอนุมัติ

4.	 หน้าทัี�	ค่วิามรับผู้ิดชุอบและแนวิทัางปฏิิบัติหน้าทัี�
	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	มีข้อบเข้ตอำานาจหน้าทัี�	และค่วิามรับผิู้ดชุอบ	และแนวิทัางปฎิิบัติ

หน้าทัี�ดังนี�	
4.1	 การสรรหา
	 4.1.1		 พั่จารณา	โค่รงสร้าง	และองค่์ประกอบ	ข้องค่ณะกรรมการ	
	 พั่จารณาโค่รงสร้างข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	องค์่ประกอบจำานวินค่ณะกรรมการทัี�เหมาะสม	คุ่ณสมบัติ

กรรมการแต่ละค่นในด้านทัักษัะ	ประสบการณ์	ค่วิามสามารถึเฉพัาะด้านทัี�เกี�ยวิกับธุรกิจข้องบริษััทัฯ		
ให้สอดค่ล้องหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี

	 4.1.2		 พั่จารณา	คุ่ณสมบัติ	หลักเกณฑิ์	การสรรหากรรมการ	
	 กำาหนดคุ่ณสมบัติบคุ่ค่ลทัี�จะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษััทัให้เหมาะสมกับธุรกจิบริษััทัฯ	กำาหนดหลักเกณฑิ์	

พัจ่ารณากรรมการเดมิเพั่�อเสนอใหด้ำารงตำาแหนง่ต่อ	พ่ัจารณากรรมการใหมจ่ากรายชุ่�อบคุ่ค่ล	ผู้า่นการเปดิโอกาส	
ให้ผูู้้ถ่ึอหุ้นเสนอรายชุ่�อ	หรือ	ผู่้านการให้กรรมการแต่ละค่นเสนอชุ่�อบุค่ค่ลทีั�เหมาะสม	หรือ	จากฐานข้้อมูล
กรรมการ	กลั�นกรองเสนอรายชุ่�อพัร้อมคุ่ณสมบัติ	ให้ค่ณะกรรมการบริษััทัฯพั่จารณา	ก่อนนำาเสนอให้	
ทัี�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นพั่จารณาอนุมัติ	

	 4.1.3		 พััฒนาค่วิามรู้	รายงานการประเมินการปฏิิบัติงานประจำาปี	ข้องค่ณะกรรมการบริษััทัฯ
	 สนับสนุนการพััฒนาค่วิามรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้้าใหม่ให้เข้้าใจธุรกิจทีั�กรรมการบริษััทั	

ดำารงตำาแหนง่อยู	่กำาหนดให้มกีารประเมนิผู้ลการปฏิบิัตงิานประจำาปขี้องค่ณะกรรมการบรษิัทัั	ทัั�งค่ณะยอ่ย
และเปน็รายบุค่ค่ลอย่างนอ้ยปลีะ	1	ค่รั�ง		รวิบรวิมผู้ลการประเมินการปฏิบัิตงิานประจำาป	ีค่วิามเหน็	ข้อ้เสนอ
แนะจากกรรมการบริษััทั	ให้ค่ณะกรรมการบริษััทัรับทัราบ

	 4.1.4		 พัจ่ารณาค่ณุสมบตั	ิหลกัเกณฑิก์ารสรรหา	การประเมนิการปฏิิบตังิานประจำาปี	ข้อง	ประธานเจ้าหนา้ทัี�	
บริหาร	และรองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร

	 กำาหนดค่ณุสมบตั	ิหลักเกณฑิแ์ละวิิธกีารสรรหาบคุ่ค่ลทัี�จะดำารงตำาแหนง่ประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิาร	กำาหนดเกณฑิ์	
ในการประเมนิการปฎิบิตังิานประจำาป	ีอาทิั	ผู้ลการดำาเนินงานดา้นการเงนิตา่งๆ		นำาเสนอใหค้่ณะกรรมการ
บริษััทัพ่ัจารณาให้ค่วิามเห็นชุอบอนุมัติแต่งตั�งประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร		พั่จารณาทับทัวินคุ่ณสมบัติและ
อนมุตักิารแต่งตั�งใหบ้คุ่ค่ลดำารงตำาแหน่ง	รองประธานเจ้าหนา้ทัี�บรหิาร	ส่�อสารเกณฑ์ิการประเมินการปฎิบัิติ
งานประจำาปี	ให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารรับทัราบ
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	 4.1.5		 พั่จารณาแผู้นการส่บทัอดตำาแหน่งงาน	(Succession	Plan)
	 พั่จารณาทับทัวินแผู้นการพััฒนาตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และ	

ผูู้จ้ดัการฝ่า่ย	เพั่�อเตรยีมค่วิามพัร้อมข้องแผู้นต่อเน่�อง	เรื�องการจดัใหม้ผีูู้ส้บ่ทัอดงานในกรณทีัี�ผูู้ด้ำารงตำาแหน่ง	
นั�นๆ	เกษีัยณอายุ	หรือไม่สามารถึปฏิิบัตหิน้าทัี�ได้	เพั่�อให้การบริหารงานข้องบริษััทัสามารถึดำาเนินไปได้อย่าง	
ต่อเน่�อง

4.2	 การกำาหนดค่่าตอบแทัน
	 4.2.1		 พั่จารณาการจ่ายค่่าตอบแทันประจำาปี	ข้องค่ณะกรรมการและค่ณะกรรมการชุุดย่อย
	 พั่จารณารูปแบบและหลักเกณฑ์ิการจ่ายค่่าตอบแทันประจำาปีข้องค่ณะกรรมการละค่ณะกรรมการชุุดย่อย	

ให้มีค่วิามเหมาะสม	เพั่�อจูงใจให้เกิดผู้ลงานตามทัี�ค่าดหวัิง	โดยพั่จารณาบทับาทัหน้าทัี�ข้องกรรมการ		
ผู้ลประกอบการข้องบรษัิัทัฯ	เปรยีบเทัยีบค่่าตอบแทันกรรมการบรษิัทััในกลุม่บรษิัทััทัี�ดำาเนนิธรุกจิค่ลา้ยกนั
และมีข้นาดเทัียบเค่ียงกัน	ทับทัวินรูปแบบการจ่ายค่่าตอบแทันและสัดส่วินการจ่าย	อาทัิ	ค่่าตอบแทันประจำา	
เบี�ยประชุุม	ค่่าตอบแทันตามผู้ลการดำาเนินงาน	เพั่�อให้มีค่วิามเชุ่�อมโยงกับมูลค่่าทัี�บริษััทัฯ	สร้างให้ผูู้้ถึ่อหุ้น	
เชุน่	ผู้ลกำาไรข้องบริษัทััฯ	หรอื	เงนิปันผู้ลทัี�จา่ยให้ผูู้ถ้ึอ่หุน้	โดยให้ค่ณะกรรมการบริษัทััเป็นผูู้้ให้ค่วิามเห็นชุอบ	
ก่อนนำาเสนอต่อทัี�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นพั่จารณาอนุมัติ

	 4.2.2		 พั่จารณาการจ่ายค่่าตอบแทัน	ข้อง	ฝ่่ายบริหาร
•	 ฝ่่ายบริหาร	หมายค่วิามถึึง	ระดับบริหารตามโค่รงสร้างองค่์กร	3	ระดับ	ได้แก่	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	
รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และผูู้้จัดการฝ่่าย

•	 	พั่จารณารูปแบบและหลักเกณฑิ์การจ่ายค่่าตอบแทันข้อง	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	ให้มีค่วิามเหมาะสม	
เพั่�อจูงใจให้เกิดผู้ลงานตามทัี�ค่าดหวิัง	โดยพั่จารณาทับทัวินค่วิามเหมาะสมข้องหลักเกณฑิ์ทัี�ใชุ้อยู่	
ในปจัจบุนั	ข้อ้มลูจากบรษิัทััอ่�น	ทัี�อยู่ในอตุสาหกรรมใกลเ้ค่ยีงกบับริษัทััฯ	ทับทัวินการจา่ยค่่าตอบแทันและ
สดัสว่ินการจา่ย	อาทั	ิเชุน่	ค่่าตอบแทันประจำา	ค่่าตอบแทันตามผู้ลการดำาเนนิงาน	ค่่าตอบแทันทีั�ไมเ่ปน็ตวัิเงิน		
อาทั	ิรถึยนตป์ระจำาตำาแหนง่	ใหค้่วิามเหน็ชุอบการจา่ยค่า่ตอบแทันข้องประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิาร	และนำาเสนอ	
ต่อค่ณะกรรมการบริษััทัพั่จารณาอนุมัติ		

•	 	พั่จารณารูปแบบและหลักเกณฑิ์การจ่ายค่่าตอบแทัน	การข้้�นค่่าจ้างและการจ่ายเงินรางวิัลประจำาปี		
ข้องรองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และผูู้จ้ดัการฝ่า่ยทัี�ประธานเจา้หน้าทัี�บริหารนำาเสนอ	เพั่�อพ่ัจารณาอนมุตัิ

	 4.2.3		 พั่จารณาการจ่ายค่่าตอบแทัน	ข้องพันักงาน
	 พั่จารณาทับทัวินภาพัรวิมข้องหลักเกณฑ์ิ	โค่รงสร้างการจ่ายค่่าตอบแทัน	สัดส่วินการจ่าย	อาทิั	เชุ่น		

ค่่าตอบแทันประจำา	ค่่าตอบแทันตามผู้ลการดำาเนินงาน	งบประมาณการข้้�นค่่าจ้าง	งบประมาณการจ่ายเงิน
รางวิัลประจำาปี	ให้แก่พันักงาน	นำาเสนอต่อค่ณะกรรมการบริษััทัพั่จารณาอนุมัติ	

5.	 องค่์ประชุุม	การรายงาน
5.1	 มีการประชุุมค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันอย่างน้อยปีละ	4	ค่รั�ง
5.2	 ต้องมีกรรมการมาประชุุมไม่น้อยกวิ่าสองในสามข้องจำานวินกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

ทัั�งหมด	จ้งจะเป็นองค่์ประชุุม	ประธานค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันเป็นประธานการประชุุม		
แต่ละกรรมการมีสิทัธิ�ลงมติหนึ�งค่ะแนน	มติการประชุุมใชุ้ผู้ลรวิมข้องค่ะแนนเสียงส่วินใหญ่

5.3	 รายงานผู้ลการปฏิิบัติงานข้องค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันต่อค่ณะกรรมการบริษััทั	และ
ให้ค่ำาแนะนำาค่ณะกรรมการบริษััทัตามค่วิามเหมาะสม	

6.	 การทับทัวินกฏิบัตร
	 	 เพ่ั�อให้มั�นใจว่ิาแนวิทัางการปฏิิบัติหน้าทัี�ข้องค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันสอดค่ล้องกับ

สถึานการณ์ปัจจุบัน	ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน		ทับทัวิน	ปรับปรุง	กฎิบัตรค่ณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	อย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง		นำาเสนอค่ณะกรรมการบริษััทัพั่จารณาอนุมัติ
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	 ภาค่ผู้นวิก	ประกอบกฎิบัตรค่ณะกรรมการสรรหา	และกำาหนดค่่าตอบแทัน
	 การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการและกรรมการอิสระ
	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	พ่ัจารณาคุ่ณสมบัติเหมาะสมทีั�เป็นประโยชุน์สูงสุดกับการดำาเนิน

ธรุกจิข้องบรษิัทััฯ	อยา่งรอบดา้น	และโปรง่ใส	สอดค่ลอ้งหลกัเกณฑิก์ารสรรหากรรมการบรษิัทััข้องตลาดหลกัทัรพััย	์
แห่งประเทัศไทัย	โดยเปิดโอกาสให้ผูู้้ถึ่อหุ้นรายย่อยเสนอชุ่�อบุค่ค่ลทัี�มีคุ่ณสมบัติเหมาะสม	เพั่�อรับการพั่จารณา
เล่อกตั�งเป็นกรรมการบริษััทั

	
	 กรรมการบริษััทั
	 การเสนอแต่งตั�งกรรมการรายใหม่	พั่จารณาจากองค่์ประกอบ	ได้แก่

•	 ค่ณุสมบตัทิัี�สอดค่ลอ้งตามกฎิหมายและข้อ้กำาหนดทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	อาทั	ิพั.ร.บ.	บรษัิัทัมหาชุนจำากดั,	ข้อ้บังค่บับรษัิัทัฯ	
หลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดีข้องบริษััทัฯ

•	 เปน็ผูู้ท้ัรงค่ณุวิฒิุทัี�มคี่วิามรู้	ค่วิามสามารถึและประสบการณท์ัี�หลากหลายในสาข้าวิิชุาชุพีัตา่งๆทัี�เปน็ประโยชุน์
กับการปฏิิบัติหน้าทัี�กรรมการ

•	 มคี่วิามจำาเปน็ตอ่องค่ป์ระกอบข้องโค่รงสรา้งกรรมการบรษิัทัั	โดยพัจ่ารณาทักัษัะค่วิามเชุี�ยวิชุาญ	ทัั�งดา้น	วิิศวิกรรม	
กฎิหมาย	การเงิน	การบัญชุี	เศรษัฐศาสตร์	ค่วิามมั�นค่ง	การบริหารจัดการธุรกิจ	เทัค่โนโลยีสารสนเทัศ	ฯลฯ	
เพั่�อผู้สานค่วิามรู้ค่วิามสามารถึทัี�เป็นประโยชุน์แก่การดำาเนินงานข้องบริษััทัฯ

•	 การมีส่วินได้เสียหรือค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์ทัี�อาจมีกับบริษััทัฯ
•	 การยินยอมจากผูู้้ทัี�ได้รับการเสนอชุ่�อเพั่�อพั่จารณา
•	 กรณแีตง่ตั�งกรรมการบรษัิัทัทัี�เปน็ผูู้บ้รหิาร	ผูู้ท้ัี�จะดำารงตำาแหนง่ไปเปน็กรรมการในบรษิัทััจดทัะเบยีนรวิมทัั�งหมด
ไม่มากกวิ่า		3	แห่ง

	
	 การเสนอแต่งตั�งกรรมการรายเดิม	พั่จารณาจากองค่์ประกอบ	ได้แก่

•	 ผู้ลการปฏิิบัติงานในปีทัี�ผู้่านมา		
•	 การให้ข้้อเสนอแนะค่วิามค่ิดเห็นทัี�เป็นประโยชุน์
•	 การอุทัิศเวิลาให้กับองค์่กร	แต่ละกรรมการค่วิรมีสัดส่วินการเข้้าร่วิมประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทัอย่างน้อย
ร้อยละ	75	ข้องการประชุุมทัั�งปี

•	 การเข้้าร่วิมกิจกรรมต่างๆ	ข้องกรรมการแต่ละค่น

	 กรรมการอิสระ
	 ในการค่ัดเล่อก	แต่งตั�งกรรมการอิสระนั�น	จะพั่จารณาจำานวินกรรมการอิสระในค่ณะกรรมการบริษััทั	ให้มี	

ค่วิามสอดค่ล้อง	ดังนี�
•	 พั่จารณาคุ่ณสมบัติตามหลักเกณฑิ์ทัี�	สำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์กำาหนด
•	 ตามนิยามกรรมการอิสระข้องบริษััทัมีคุ่ณสมบัติค่วิามเป็นอิสระตามทัี�กำาหนดไวิ้ในคู่่ม่อการกำากับดูแลกิจการ
ทัี�ดีและเปิดเผู้ยไวิ้ในเวิ็บไซึ่ต์บริษััทัฯ

•	 เป็นกรรมการในบริษััทัจดทัะเบียนรวิมทัั�งหมดไม่มากกวิ่า	5	แห่ง		
	 อนึ�ง	ในการเลอ่กตั�งกรรมการทัดแทันตำาแหน่งทัี�ว่ิางในกรณอ่ี�นทัี�ไมใ่ชุเ่น่�องมาจากการค่รบวิาระ	ค่ณะกรรมการสรร

หาฯ	อาจสรรหาอาจจะเสนอชุ่�อผูู้้ทัี�มีคุ่ณสมบัติเหมาะสม	เพั่�อค่ณะกรรมการบริษััทัแต่งตั�งแทันตำาแหน่งกรรมการ
ทัี�วิ่างลง	ด้วิยค่ะแนนเสียงไม่ตำ�ากวิ่าสามในสี�ข้องจำานวินกรรมการทัี�ยังเหล่ออยู่	ทัั�งนี�	บุค่ค่ลทัี�เข้้ามาเป็นกรรมการ
ทัดแทันจะมีวิาระการดำารงตำาแหน่งเทั่ากับวิาระเดิมทัี�เหล่ออยู่ข้องกรรมการทัี�ทัดแทัน	
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	 การสิ�นสุดวิาระดำารงตำาแหน่งข้องกรรมการบริษััทั	จะยุติโดยเหตุต่อไปนี�
•	 ค่รบตามวิาระ
•	 ตาย
•	 ลาออกโดยย่�นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษััทั	
•	 ข้าดคุ่ณสมบัติตามข้้อกำาหนดทัางกฏิหมาย
•	 พั้นจากตำาแหน่งโดยมติกรรมการ

	 การสรรหาและแต่งตั�งประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร
	 การสรรหาประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	แทันตำาแหน่งทัี�วิ่างลง	ค่ณะกรรมการสรรหาฯ	พั่จารณาตามหลักเกณฑิ์	

ประกอบด้วิย	:
•	 ค่วิามรู้	ค่วิามสามารถึ	ในการดำาเนินธุรกิจ	ทัี�มีทัักษัะ	ประสบการณ์	วิิชุาชีุพั	คุ่ณสมบัติเฉพัาะในด้านต่างๆ		
ทัี�มีค่วิามจำาเป็นอย่างยิ�งและเป็นประโยชุน์สูงสุดต่อธุรกิจข้องบริษััทัฯ

•	 ประสบการณ์ในธุรกิจ	และการบริหารจัดการองค่์กร
•	 ประสบการณ์ในการเป็นผูู้้นำาข้ององค่์กร	มีภาวิะค่วิามเป็นผูู้้นำาสูง
•	 ได้รับการยอมรับจากองค่์กรธุรกิจทัี�เกี�ยวิข้้อง
•	 พั่จารณาเรื�องค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์

 7.3.3  ริ�ยชื�อกริริมก�ริติริว่จำสำอบที�มีคว่�มริู้และปริะสำบก�ริณ์ในก�ริสำอบท�นงบก�ริเงิน

	 นายสงิห	์	ตงัทัตัสวิสัดิ�	ประธานค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	เปน็กรรมการตรวิจสอบทัี�มคี่วิามรูแ้ละ	ประสบการณใ์นการสอบทัาน	
งบการเงินข้องบริษััทัฯ

7.4 ข�อม้ลเก่�ยวกับผู้้�บรีิหุ้ารี

 7.4.1  ริ�ยชื�อและติำ�แหน่งผูู้้บริิห�ริสำูงสำ๊ดและผูู้้บริิห�ริ 4 ริ�ยแริกนับจำ�กผูู้้บริิห�ริสำูงสำ๊ด

	 การคั่ดเลอ่กค่ณะผูู้บ้รหิารข้องบรษัิัทัฯ	ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า่ตอบแทันจะเป็นผูู้้ทัำาการสรรหาและค่ดัเลอ่ก
บุค่ค่ลทัี�เหมาะสมให้เป็นผูู้้บริหารข้องบริษััทัฯ	เพั่�อเสนอค่ณะกรรมการบริษััทัแต่งตั�งต่อไป
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ค่ณะผูู้้บริหารระดับสูงข้องบริษััทัฯ	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	มีทัั�งหมด	5	ทั่านมีรายนามดังนี�

ข้อมูลที่ั�วไป ต้ำาแห็น่งของผู้บริห็าร วันเริ่มดำำารงต้ำาแห็น่ง
ประส่บการณ์และความ

ชำานาญ

นาย	ธรณ์	ประจักษั์ธรรม
เพัศ	:	ชุาย
อายุ	:	54	ปี
วิุฒิการศึกษัา	:	ปริญญาโทั
สาข้าวิิชุา	:	วิิศวิกรรม

ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร 1	มีนาค่ม	2562 บรรษััทัภิบาล/	การกำากับดูแล,	
การจัดการกลยุทัธ์,	
การจัดการองค่์กร,	ผูู้้นำา,	
วิิศวิกรรม

นาง	อมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม
เพัศ	:	หญิง
อายุ	:	54	ปี
วิุฒิการศึกษัา	:	ปริญญาตรี
สาข้าวิิชุา	:	บริหารธุรกิจ

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร
สายงานบริหาร

1	มีนาค่ม	2562 บรรษััทัภิบาล/	การกำากับดูแล,	
การจัดการค่วิามเปลี�ยนแปลง,	
การจัดการองค่์กร,	
ค่วิามรับผู้ิดชุอบต่อสังค่ม

นาย	ชุัยวิัฒน์		จิตติคุ่ณ
เพัศ	:	ชุาย
อายุ	:	48	ปี
วิุฒิการศึกษัา	:	ปริญญาโทั
สาข้าวิิชุา	:	วิิศวิกรรม

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร
สายงานปฏิิบัติการ

1	มีนาค่ม	2562 วิิศวิกรรม,	การผู้ลิต,
นวิัตกรรมเพั่�อการผู้ลิต,
ปิโตรเค่มีและเค่มีภัณฑิ์,	
การจัดการองค่์กร

นางสาวิ	จิรสุดา	สำาเภาทัอง
เพัศ	:	หญิง
อายุ	:	50	ปี
วิุฒิการศึกษัา	:	ปริญญาโทั
สาข้าวิิชุา	:	การจัดการ

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร
สายงานบัญชุีและการเงิน

1	มีนาค่ม	2562 บัญชุี,	การเงิน,	
บรรษััทัภิบาล/	การกำากับดูแล,	
การจัดการองค่์กร

นาย	ลินเซึ่่	บราวิน์	
เพัศ	:	ชุาย
อายุ	:	54	ปี
วิุฒิการศึกษัา	:	ปริญญาตรี
สาข้าวิิชุา	:	วิิทัยาศาสตร์	ชุีวิเค่มี

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร
สายงานพัาณิชุย์

1	มีนาค่ม	2562 พัาณิชุย์,	การเจรจาต่อรอง,
การตลาด,	การจัดการ
องค่์กร,
การค่้าระหวิ่างประเทัศ	

	 	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหารระดับสูงข้องบริษััทัฯ	มีคุ่ณสมบัติค่รบตามมาตรา	68	แห่งพัระราชุบัญญัติบริษััทั
มหาชุนจำากัดปี	พั.ศ.	2535	และไม่มีลักษัณะต้องห้ามตามประกาศสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และ
ตลาดหลักทัรัพัย์	(สำานักงาน	ก.ล.ต.)	เกี�ยวิกับเรื�องการข้ออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอข้ายหุ้นทัี�ออกใหม่	นอกจาก
นั�น	ไม่ปรากฏิวิ่ามีประวิัติการทัำาค่วิามผู้ิดตามกฎิหมายในระยะ	10	ปี	ทัี�ผู้่านมา

ก�ริมอบหม�ยอำ�น�จำบริิห�ริให้แก่ปริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ
	 	 ทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทั	เม่�อวิันทัี�	20	เมษัายน	2547	และวิันทัี�	8	เมษัายน	2548	ได้พ่ัจารณาเรื�องอำานาจ

และการปฏิิบัติงานข้องประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และได้มีมติกำาหนดข้อบเข้ตและอำานาจข้องประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารไว้ิ	
โดยชุัดเจน	ดังต่อไปนี�	

	 	 ให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารมีอำานาจหน้าทัี�บริหารจัดการดำาเนินงานต่างๆ	ตามธุรกิจปกติข้องบริษััทัฯ	และดำาเนิน
การตามทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัได้มอบหมายซึ่ึ�งอยู่ภายใต้กฎิระเบียบและข้้อบังค่ับข้องบริษััทัฯ	ประกอบด้วิย
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1.	 กำาหนดภารกิจ		วัิตถุึประสงค์่		แนวิทัาง		นโยบายข้องบริษัทััฯรวิมถึงึการกำากบัดแูลการดำาเนนิงานข้องบริษัทััฯโดยรวิม	
เพั่�อเป็นไปตามวิัตถึุประสงค่์ข้องการดำาเนินธุรกิจ

2.	 มอีำานาจจา้ง	แตง่ตั�ง	ปลดออก	ให้ออก	ไลอ่อก	กำาหนดอตัราค่่าจ้าง	ใหบ้ำาเหนจ็รางวัิล	ปรบัข้้�นเงินเดอ่น	ค่่าตอบแทัน	
เงินโบนัส	ข้องพันักงานทัั�งหมดข้องบริษััทัฯในตำาแหน่งทัี�ตำ�ากวิ่าประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารตลอดจนแต่งตั�งตัวิแทัน
ฝ่่ายนายจ้างในค่ณะกรรมการกองทัุนสำารองเลี�ยงชุีพัข้องบริษััทัฯ

3.	 มีอำานาจอนุมัติ	และมอบอำานาจชุ่วิงอนุมัติการเบิกจ่าย	การพ่ัจารณาอนุมัติการจ่ายค่่าใชุ้จ่ายในการดำาเนินงาน
ปกติ	และในการจัดซึ่่�อจัดจ้างในทัรัพัย์สินและบริการเพั่�อประโยชุน์ข้องบริษััทัฯในวิงเงิน		20	ล้านบาทัต่อค่รั�ง

4.	 มอีำานาจออกค่ำาสั�ง		ระเบยีบ		ประกาศ		บนัทึัก		เพั่�อใหก้ารปฏิบิตังิานเปน็ไปตามนโยบายและผู้ลประโยชุนข์้องบริษััทั
และเพั่�อรักษัาระเบียบวิินัยการทัำางานภายในองค่์กร

5.	 มีอำานาจกระทัำาการและแสดงตนเป็นตัวิแทันบริษััทัฯ	ต่อบุค่ค่ลภายนอกในกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกับบริษััทัฯ	และ	
เป็นประโยชุน์ต่อบริษััทัฯ

6.	 พั่จารณากลั�นกรองการลงทัุนต่างๆ	เพั่�อนำาเสนอต่อค่ณะกรรมการบริษััทั
7.	 พั่จารณาแต่งตั�งทัี�ปร้กษัาต่างๆ	ทัี�จำาเป็นต่อการดำาเนินกิจการข้องบริษััทัฯ	เพั่�อเสนอต่อ	ค่ณะกรรมการบริษััทั
8.	 พั่จารณาอนุมัติการทัำารายการทัี�เกี�ยวิโยงกันทัี�เป็นเงื�อนไข้ปกติทัางการค่้า	เชุ่น	ซ่ึ่�อข้ายสินค้่า	ด้วิยราค่าตลาด	

การให้เค่รดิตเทัอมเหม่อนลูกค่้าทัั�วิไป	ทัี�ได้มีการกำาหนดนโยบาย	และหลักเกณฑิ์	โดยได้รับการตรวิจสอบจาก	
ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	และค่ณะกรรมการบริษััทัพั่จารณาอนุมัติไวิ้แล้วิ

9.	 ดำาเนินกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกับการบริหารงานทัั�วิไปข้องบริษััทัฯ
10.	 ดำาเนินกิจการงานอ่�นตามทัี�ได้รับมอบหมายจากค่ณะกรรมการบริษััทัเป็นรายกรณี
11.	 พั่จารณาเพั่�อการระดมทัุนข้องบริษััทัฯ	เพั่�อนำาเสนอต่อค่ณะกรรมการบริษััทั

	 	 นอกจากนี�ประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิารอาจมอบหมายใหบ้คุ่ค่ลอ่�นตามทัี�ประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิารเหน็สมค่วิรทัำาหนา้ทัี�
จัดการและดำาเนินการแทันในเรื�องทัี�จำาเปน็และสมค่วิร	และภายใตอ้ำานาจหนา้ทัี�ตามทัี�ได้รบัมอบหมายจากค่ณะกรรมการ
บริษััทั

	 	 ทัั�งนี�ประธานเจา้หน้าทัี�บรหิารไมม่อีำานาจในการอนมุตัเิรื�องหรอืรายการทัี�เกี�ยวิโยงกนัทัี�มใิชุเ่ปน็เงื�อนไข้ปกตทิัางการค่า้		
รายการได้มาจำาหน่ายไปซึึ่�งสินทัรัพัย์ทัี�สำาค่ญัข้องบริษัทััและ/หรือ	เรื�องหรือรายการทัี�ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารหรือบุค่ค่ล
ทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งกันหรือมีส่วินได้เสีย	หรืออาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์ในลักษัณะอ่�นใด	(ตามข้้อบังค่ับข้อง
บรษัิัทัและตามทัี�สำานกังานค่ณะกรรมการกำากบัหลกัทัรพััยแ์ละตลาดหลกัทัรัพัยป์ระกาศกำาหนด)	ทัี�จะทัำาข้้�นกับบรษัิัทัใหญ่	
บริษััทัย่อย	หรือบริษััทัร่วิม	ยกเวิ้นเป็นรายการทัี�เป็นเงื�อนไข้ปกติทัางการค้่า	ทัี�ได้มีการกำาหนดนโยบาย	และหลักเกณฑิ์		
โดยไดร้บัการตรวิจสอบจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	และค่ณะกรรมการบรษิัทััพ่ัจารณาอนมุตัไิวิแ้ลว้ิ	และ/หรอืการอนมุตัิ	
รายการทัี�เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑิ์ทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัได้พ่ัจารณาอนุมัติไวิ้	และได้ข้อค่วิามเห็นชุอบจาก	
ผูู้ถ่้ึอหุน้ในการทัำารายการทัี�เกี�ยวิโยงกนัและการไดม้าหรอืจำาหนา่ยไปซึ่ึ�งสนิทัรพััยท์ัี�สำาค่ญัข้องบรษัิัทัหรอืบรษัิัทัยอ่ยแลว้ิ	
เพั่�อให้สอดค่ล้องกับข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัยในเรื�องดังกล่าวิ

	 การมอบหมายอำานาจบริหารให้แก่บุค่ค่ลอ่�นในการกระทัำาการแทันและในนามบริษััทัฯ

	 	 ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารได้มีการมอบหมายอำานาจบริหารให้แก่ผูู้้บริหารตามลำาดับชุั�น	ในการกระทัำาการแทัน	
สำาหรับกิจกรรมต่างๆ		เชุ่นในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่่าใชุ้จ่ายต่างๆ	การอนุมัติสั�งซึ่่�อวิัตถึุดิบ	วิัสดุสิ�นเปล่อง	และอ่�นๆ		
รวิมถึึงการลงนามในเชุค็่เพั่�อเบิกถึอนเงนิจากบญัชุขี้องบริษััทัโดยมเีงื�อนไข้ในการจำากดัประเภทัค่่าใชุจ้า่ย	วิงเงนิการอนุมัติ	
รวิมถึึงวิงเงินในการลงนามในเชุ็ค่เพั่�อเบิกถึอนเงิน	ตามแต่ระดับผูู้้บริหารและหน้าทัี�ค่วิามรับผู้ิดชุอบทัี�เกี�ยวิข้้อง	ซึ่ึ�งผู้่าน
ค่วิามเห็นชุอบจากค่ณะกรรมการบริษััทัแล้วิ	
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

 7.4.2  แผู้นผู้ังโคริงสำริ้�งองค์กริ (Organisation Chart)

	 ด้านล่างนี�ค่่อแผู้นผัู้งองค์่กร	ข้้อมูล	ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	ตั�งแต่	ค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่ณะกรรมการชุุดย่อย		
ไปจนถึึง	ผูู้้บริหารระดับสูง	ประกอบด้วิย	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารสายงานบริหาร	รอง
ประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิารสายงานปฏิบิัติการ	รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารสายงานบัญชุแีละการเงิน	และรองประธานเจ้า
หน้าทัี�บรหิารสายงานพัาณชิุย์	ตลอดจนงานทัี�มีหนา้ทัี�เกี�ยวิข้้องกบัการกำากับดูแลกจิการทัี�ด	ีอาทัิ	เชุน่	สำานกัเลข้านุการ
บริษััทั	สำานักตรวิจสอบภายใน	และงานพััฒนาค่วิามยั�งย่น

 7.4.3  นโยบ�ยก�ริจำ่�ยค่�ติอบแทนกริริมก�ริบริิห�ริและผูู้้บริิห�ริ

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัโดยค่ำาแนะนำาจากค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	ได้กำาหนดค่่าตอบแทันสำาหรับ	
กรรมการบริษััทั	กรรมการชุุดย่อย	และผูู้้บริหารระดับสูง	โดยค่ำานึงถึึงหน้าทัี�ค่วิามรับผู้ิดชุอบ	เปรียบเทัียบกับบริษััทั	
จดทัะเบียนอ่�นทัี�มีค่วิามใกล้เค่ียงกัน	ทัั�งในข้นาดและภาค่อุตสาหกรรม	ในข้ณะทัี�โบนัสจะข้้�นอยู่กับผู้ลประกอบการรวิมทัั�ง
กลุ่ม	เพั่�อจูงใจกรรมการและผูู้้บริหารระดับสงู	ใหบ้รรลุเปา้หมายและบรรลุค่วิามสำาเรจ็ในระยะยาวิ	และสร้างค่วิามมั�นใจว่ิา
ผู้ลประโยชุน์ข้องผูู้้ถึ่อหุ้นและผูู้้บริหารมีค่วิามสอดค่ล้องกัน

	 	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันมีอำานาจพัจ่ารณาการจ่ายค่่าตอบแทันข้องฝ่า่ยบริหาร	โดยพัจ่ารณา
รปูแบบและหลกัเกณฑิก์ารจา่ยค่่าตอบแทันข้องประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิาร	ใหม้คี่วิามเหมาะสมเพั่�อจงูใจใหเ้กดิผู้ลงานตามทัี�
ค่าดหวิงั	โดยพ่ัจารณาทับทัวินค่วิามเหมาะสมข้องหลกัเกณฑิท์ัี�ใชุอ้ยูใ่นปจัจบุนั	ข้อ้มลูจากบรษัิัทัอ่�น	ทัี�อยู่ในอตุสาหกรรม
ใกล้เคี่ยงกับบริษััทัฯ	ทับทัวินการจ่ายค่่าตอบแทันและสัดส่วินการจ่าย	อาทัิ	เชุ่น	ค่่าตอบแทันประจำา	ค่่าตอบแทันตาม	
ผู้ลการดำาเนนิงาน	ค่่าตอบแทันทัี�ไมเ่ปน็ตวัิเงนิ	อาทั	ิรถึยนตป์ระจำาตำาแหนง่	เปน็ตน้	ใหค้่วิามเหน็ชุอบการจา่ยค่่าตอบแทัน
ข้องประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิาร	และนำาเสนอตอ่ค่ณะกรรมการบรษัิัทัพัจ่ารณาอนมุตั	ินอกจากนี�	ค่ณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทันทัำาหน้าทัี�พั่จารณารูปแบบและหลักเกณฑิ์การจ่ายค่่าตอบแทัน	การข้้�นค่่าจ้างและการจ่ายเงินรางวิัล
ประจำาปี	ข้องรองประธานเจ้าหน้าทีั�บริหาร	4	รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และนำาเสนอต่อค่ณะกรรมการ
บริษััทัเพั่�อพั่จารณาอนุมัติ

	



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)162

 7.4.4  ค่�ติอบแทนริว่มของกริริมก�ริบริิห�ริและผูู้้บริิห�ริ

	 1)	 ค่่าตอบแทันรวิมข้องผูู้้บริหาร

สรุปข้องค่่าตอบแทันเงินเด่อนโบนัสและเงินสมทับกองทัุนสำารองเลี�ยงชุีพัทัี�ผูู้้บริหารระดับสูงได้รับในปี	2562	ถึึง	2564	ดังนี�

ประเภที่ค่าต้อบแที่น

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

จำานวน
(คน)

ค่าต้อบแที่น
(บาที่)

จำานวน
(คน)

ค่าต้อบแที่น
(บาที่)

จำานวน
(คน)

ค่าต้อบแที่น
(บาที่)

เงินเด่อนและโบนัส 5 27,365,686 5 21,962,600 5 21,055,734

ค่่าตอบแทันอ่�นๆ 5 891,600 5 787,305 5 797,370

ริว่ม 28,257,286 22,749,905 21,853,104

	 2)	 ลักษัณะค่่าตอบแทันข้องกรรมการบริหารและผูู้้บริหาร
	 	 บริษััทัฯ	มีนโยบายการจ่ายค่่าตอบแทันข้องกรรกมารบริหารและผูู้้บริหารอย่างเหมาะสมโดยมีหลักเกณฑิ์	

การพัจ่ารณาทัี�ชุดัเจน	โปรง่ใส	เปน็ธรรม	และค่ำานงึถึึงภาระหนา้ทัี�	ค่วิามรบัผู้ดิชุอบ	การปฏิบิติังานทัี�สอดค่ลอ้งกบั
เป้าหมายและกลยุทัธ์ข้องบริษััทัฯ	ผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษััทัฯ	โดยค่่าตอบแทันดังกล่าวิมีทัั�งในระยะสั�นและระยะ
ยาวิ	ซึ่ึ�งค่่าตอบแทันระยะสั�น	ได้แก่	เงินเด่อน	เงินโบนัสรางวิัลประจำาปี	สวิัสดิการรถึยนต์ประจำาตำาแหน่ง	และในระยะ
ยาวิ	ได้แก่	กองทัุนสำารองเลี�ยงชุีพั	เป็นต้น	ประกันชุีวิิต	และประกันสุข้ภาพั

	 3)	 ค่่าตอบแทันอ่�น
	 	 บริษััทัฯ	ได้จัดให้มีเงินกองทัุนสำารองเลี�ยงชุีพั	ได้จัดให้มีกองทัุนสำารองเลี�ยงชุีพัให้แก่ผูู้้บริหารโดยบริษััทัฯ		

ได้สมทับในอัตราส่วินร้อยละ	5-9	ข้องเงินเด่อนข้้�นกับอายุงาน
	 	 นอกจากนี�	บริษััทัฯ	มีโค่รงการออกใบสำาค่ัญแสดงสิทัธิทัี�จะซึ่่�อหุ้นสามัญทัี�ออกให้แก่พันักงาน	(ESOP)	ทัี�

ประชุมุวิิสามัญผูู้ถ้ึอ่หุน้เม่�อวัินทัี�	16	กันยายน	2551	ไดอ้นุมตัใิหอ้อกใบสำาค่ญัแสดงสทิัธทิัี�จะซึ่่�อหุน้สามัญทัี�ออกให	้
แก่พันักงาน	(ESOP)	จำานวิน	6,250,000	หน่วิยเพั่�อเป็นการตอบแทันพันักงานทัี�มีค่วิามตั�งใจเสียสละและทัุ่มเทั	
แรงกายแรงใจในการทัำางานเพั่�อประโยชุน์ข้องบริษััทัฯ	โดยมีหลักเกณฑิ์และวิิธีการจัดสรร	ดังนี�

	 ราค่าเสนอข้าย:	 	 	 	 	 	 	 0	บาทั	(ศูนย์บาทั)	ต่อหน่วิย
	 อัตราการใชุ้สิทัธิ:	 	 	 	 	 	 	 ESOP-W	1	หน่วิย	มีสิทัธิซึ่่�ออหุ้นสามัญได้	1	หุ้น
	 ราค่าในการใชุ้สิทัธิ:	 	 	 	 	 	 2	บาทั	(สองบาทั)	ต่อหุ้น
	 หลักเกณฑิ์	เงื�อนไข้และวิิธีการจัดสรร	เสนอข้าย:	 จดัสรร	และเสนอข้ายต่อพันกังานระดับ	6	และ	7	ในสดัสว่ิน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ร้อยละ	40	และ	60	ข้องจำานวิน	ESOP-W	ทัั�งหมด		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 6,250,000	หน่วิย
	 จำานวินหุ้นทัี�รองรับ	ESOP-W	ค่ิดเป็นร้อยละ	1.56	ข้องทัุนชุำาระแล้วิข้องบริษััทั	(400	ล้านบาทั)

	 	 ทัั�งนี�	ในปี	2564	ไม่มีการลงมติเกี�ยวิกับ	แผู้นการเสนอข้ายหลักทัรัพัย์แก่พันักงาน	(ESOP)	หรือ	โค่รงการ
ร่วิมลงทัุนระหวิ่างนายจ้างและลูกจ้าง(EJIP)
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7.5 ข�อม้ลเก่�ยวกับพื่นักงาน

 7.5.1  จำำ�นว่นพนักง�นทั�งหมด

	 ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	มีพันักงานทัั�งหมด	959	ค่น	(ไม่รวิมผูู้้บริหารระดับสูงจำานวิน	5	ค่น)	
ประกอบด้วิยพันักงานชุายและหญิง	ดังนี�

จำานวนพนักงาน 2564 2563 2562

พันักงานชุาย	(ค่น) 333 245 368

พันักงานหญิง	(ค่น) 626 506 763

ริว่ม (คน) 959 751 1,131

 7.5.2  คว่�มเสำี�ยงในก�ริข�ดแคลนแริงง�น

	 บริษััทัฯ	อาจจะประสบปัญหาการข้าดแค่ลนแรงงาน	เน่�องมีการแข้่งข้ันการจ้างงานในพ่ั�นทัี�ค่่อนข้้างสูง	ประชุากรเข้้าสู่
ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมน้อยลง	บริษััทัฯ	มีแนวิทัางป้องกันค่วิามเสี�ยงดังกล่าวิ	โดยการวิางแผู้นการวิ่าจ้างแรงงาน	
Sub-Contract	ในสัดส่วินทัี�เหมาะสม	เพั่�อค่วิามค่ล่องตัวิในชุ่วิงฤดูกาลทัี�มีการผู้ลิตสูง	มีการลงทัุนระบบการผู้ลิต	
Automation	เพั่�อเพ่ั�มประสิทัธิภาพัแรงงาน	มีการจ่ายค่่าแรงทัี�เหมาะสมตามภาวิะตลาด	การฝึ่กอบรมและให้ค่วิามรู้แก่
บคุ่ลากรอยา่งตอ่เน่�อง	รวิมทัั�งการสรา้งสมัพัันธท์ัี�ดกีบับคุ่ลากรในระดบัตา่งๆ	ทัำาใหร้ะยะทัี�ผู้า่นมาบรษิัทััฯ	ไมป่ระสบปญัหา	
ข้าดแค่ลนแรงงาน

 7.5.3  เหติ๊ผู้ล/นโยบ�ย กริณีมีก�ริเปลี�ยนแปลงจำำ�นว่นพนักง�นอย่�งมีนัยสำำ�คัญ หริือมีข้อพิพ�ทท�งด้�น 
   แริงง�นในช่ว่ง 3 ปีที�ผู้่�นม�

	 1)	 แนวิทัางปฏิิบัติด้านการบริหารทัรัพัยากรบุค่ค่ล

	 	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	มีแนวิทัางปฏิิบัติด้านการสรรหา	พััฒนา	และรักษัาบุค่ลากรข้องบริษััทัด้วิยการให	้
ค่่าตอบแทันในรปูข้องเงนิเดอ่น	สวิสัดกิาร	และผู้ลตอบแทันอ่�นๆ	ทัี�อยู่ในเกณฑิน์า่พัอใจ	และสามารถึแข้ง่ขั้นกบับรษิัทัั
อ่�นทัี�อยู่ในธุรกจิเดยีวิกนั	มกีารพัฒันาบคุ่ลากรโดยมุง่เนน้การพััฒนาค่วิามรู	้ทักัษัะ	เพั่�อเพั่�มข้ดีค่วิามสามารถึและ
ศักยภาพัข้องพันักงาน	ให้สามารถึปฏิิบัติงานได้อย่างมีประสิทัธิภาพัสูงสุดประกอบด้วิย

	 	 1.	การ	Up-skills	พััฒนาเพั่�อยกระดับทัักษัะเดิมให้ดีข้้�น	เพั่�อรองรับการเติบโตในอนาค่ตข้องบริษััทั	
	 	 2.	การ	Re-skills	สร้างทัักษัะใหม่ทัี�จำาเป็นในการทัำางาน	ให้สอดค่ล้องกับค่วิามต้องการข้องธุรกิจ
	 บริษัทััฯ	และบรษิัทััยอ่ย	ถ่ึอว่ิาแนวิทัางปฏิบัิตกิารพัฒันาบุค่ลากรดังกล่าวิจะชุว่ิยสง่เสรมิใหพ้ันกังานมขี้ดีค่วิามสามารถึ		

และศักยภาพัทัี�สูงข้้�น	อันจะเป็นประโยชุน์ต่อค่วิามเจริญก้าวิหน้า	ข้องพันักงานและต่อบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย

	 2)	 ข้้อพั่พัาทัทัางด้านแรงงานในชุ่วิง	3	ปีทัี�ผู้่านมา

	 	 เน่�องจากสถึานการณ์การแพัร่ระบาดข้องเชุ่�อ	COVID	19	ตั�งแต่ชุว่ิงต้นป	ี2563	ส่งผู้ลกระทับต่อผู้ลประกอบการ	
และการดำาเนินธุรกิจข้องบริษััทัฯ	บริษััทัฯ	จำาเป็นต้องมีการค่วิบคุ่มต้นทัุน	และลดต้นทัุนด้านแรงงานลงเพั่�อรักษัา
สถึานะข้องบรษิัทััฯ	ไวิ	้โดยในป	ี2563	มกีารปลดพันักงานอยา่งมนียัสำาคั่ญ	ทัั�งนี�จง้ทัำาใหเ้กดิประเดน็ข้อ้พัพ่ัาทัแรงงาน	
ข้้�นจำานวิน	2	ราย	ซึ่ึ�งข้ณะนี�กำาลงัอยู่ในข้ั�นการพัจ่ารณาข้องศาลแรงงาน	ข้้อพัพ่ัาทัทัี�บรษัิัทัเปน็คู่่ค่วิามนั�นยงัไมส่ิ�นสดุ		
ค่ดีค่วิามดังกล่าวิไม่มีผู้ลกระทับอย่างมีนัยสำาค่ัญต่อทัรัพัย์สินหรือการดำาเนินธุรกิจข้องบริษััทัฯ
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 7.5.4  ผู้ลติอบแทนริว่มและลักษัณะผู้ลติอบแทนที�ให้กับพนักง�น

	 สรุปค่่าตอบแทันรวิม	รวิมถึึงโบนัส	และเงินสมทับจากนายจ้างในกองทุันสำารองเลี�ยงชีุพั	สำาหรับพันักงานทุักค่นตั�งแต่ปี	
2562	-	2564

ประเภที่ค่าต้อบแที่น
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

ค่าต้อบแที่น
(บาที่)

ค่าต้อบแที่น
(บาที่)

ค่าต้อบแที่น
(บาที่)

เงินเด่อนและโบนัส 320,723,143 293,340,797 305,621,584

ค่่าตอบแทันอ่�นๆ 11,983,468 13,542,257 16,920,073

ริว่ม 332,706,611 306,883,054 322,541,657

 7.5.5  ข้อมูลกองท๊นสำำ�ริองเลี�ยงชีพ

	 บรษิัทััฯ	มสีวิสัดกิารกองทันุสำารองเลี�ยงชุพีัเพั่�อเสรมิสร้างค่วิามมั�นค่งในการดำารงชุพีั	และเพั่�อเปน็หลักประกนัแก่พันักงาน
ภายหลงัสิ�นสดุการเปน็พันกังานหรอืเกษัยีณอายกุารทัำางาน	ซึ่ึ�งบรษัิัทัฯ	ไดม้บีรษัิัทัหลกัทัรพััยจ์ดัการกองทันุ	พัรนิซึ่เิพัล่	
จำากัด	(Principal	Asset	Management	Company	Limited)	เป็นผูู้้จัดการกองทัุนสำารองเลี�ยงชุีพัข้องบริษััทัฯ	

จำานวินพันักงานทัั�งหมด	(ค่น) 959

จำานวินพันักงานทัี�เข้้าร่วิมกองทัุนสำารองเลี�ยงชุีพั	(ค่น) 608

สัดส่วินข้องพันักงานทัี�เป็นสมาชุิก	(%) 63%

7.6 ข�อม้ลสัำาคัญอื�นๆ

 7.6.1  ริ�ยชื�อผูู้้ได้ริับมอบหม�ยโดยติริงให้ริับผู้ิดชอบคว่บค๊มง�นสำำ�คัญ

1)	 ผูู้้รับผู้ิดชุอบสูงสุดในสายงานบัญชุีและการเงิน	ได้แก่	

ชุ่�อ-สกุล	 	 นางสาวิจิรสุดา	สำาเภาทัอง

ตำาแหน่ง	 	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบัญชุีและการเงิน

เบอร์โทัรศัพัทั์	 02	194	1145	ถึึง	50	

ไปรษัณีย์	:	 	 นางสาวิจิรสุดา	สำาเภาทัอง

	 	 	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบัญชุีและการเงิน

	 	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)

	 	 	 15/5	หมู่	6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	

	 	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110
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2)	 ผูู้้ค่วิบคุ่มการทัำาบัญชุี
ชุ่�อ-สกุล	 	 นางเบญจวิรรณ		ทัวิีกุล
ตำาแหน่ง	 	 ผูู้้จัดการส่วินบัญชุีทัั�วิไป
เบอร์โทัรศัพัทั์	 02	194	1145	ถึึง	50	
ไปรษัณีย์	:	 	 นางเบญจวิรรณ		ทัวิีกุล
	 	 	 ผูู้้จัดการส่วินบัญชุีทัั�วิไป
	 	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)
	 	 	 15/5	หมู่	6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110

3)	 ผูู้้กำากับดูแลการปฏิิบัติงานข้องบริษััทั	(compliance)
ชุ่�อ-สกุล	 	 นางอมลรัตน์		ประจักษั์ธรรม
ตำาแหน่ง	 	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบริหาร
เบอร์โทัรศัพัทั์	 02	194	1145	ถึึง	50	
ไปรษัณีย์	:	 	 นางอมลรัตน์		ประจักษั์ธรรม
	 	 	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบริหาร
	 	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)
	 	 	 15/5	หมู่	6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110

4)	 เลข้านุการบริษััทั
ชุ่�อ-สกุล	 	 นางสาวิสุปัฏิบ์	ค่วิรประดิษัฐ์
ตำาแหน่ง	 	 เลข้านุการบริษััทั
เบอร์โทัรศัพัทั์	 02	194	1145	ถึึง	50	
ไปรษัณีย์	:	 	 นางสาวิสุปัฏิบ์	ค่วิรประดิษัฐ์
	 	 	 สำานักเลข้านุการบริษััทั
	 	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)
	 	 	 15/5	หมู่	6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110

5)	 หัวิหน้างานตรวิจสอบภายใน
ชุ่�อ-สกุล	 	 นางสาวินุชุจรินทัร์	บุญเสริมสุข้
ตำาแหน่ง	 	 รักษัาการผูู้้จัดการสำานักตรวิจสอบภายใน
เบอร์โทัรศัพัทั์	 02	194	1145	ถึึง	50	
ไปรษัณีย์	:	 	 นางสาวินุชุจรินทัร์	บุญเสริมสุข้
	 	 	 สำานักตรวิจสอบภายใน
	 	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)
	 	 	 15/5	หมู่	6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110
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 7.6.2  ง�นนักลงท๊นสำัมพันธั์และข้อมูลติิดติ่อ

ชุ่�อ-สกุล	 	 นางสาวิจิราวิรรณ	นามนารถึ	
ตำาแหน่ง	 	 เจ้าหน้าทัี�ส่�อสารองค่์กรและนักลงทัุนสัมพัันธ์
เบอร์โทัรศัพัทั์	 02	194	1145	ถึึง	50	
ไปรษัณีย์	:					 นางสาวิจิราวิรรณ	นามนารถึ
	 	 	 เจ้าหน้าทัี�ส่�อสารองค่์กรและนักลงทัุนสัมพัันธ์
	 	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)
	 	 	 15/5	หมู่	6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110

 7.6.3  ค่�ติอบแทนผูู้้สำอบบัญชี

1.	 ค่่าตอบแทันจากการสอบบัญชุี	(Audit	fee)
	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	จ่ายค่่าตอบแทันการสอบบัญชุีให้แก่	บริษััทั	สำานักงาน	อีวิาย	จำากัด	ในรอบปีบัญชุี	2564	

เป็นเงินรวิม	2,470,000	บาทั	(สองล้านสี�แสนเจ็ดหม่�นบาทัถึ้วิน)	แยกเป็นค่่าตอบแทันข้องบริษััทัใหญ่	จำานวินรวิม	
1,480,000	บาทั	และบริษััทัย่อย	จำานวินรวิม	990,000	บาทั

2.	 ค่่าบริการอ่�นๆ	(Non-Audit	fee)
	 ไม่มี

3)	 ประเภทัและข้อบเข้ตงานบริการอ่�นทัี�นอกเหน่อจากงานสอบบัญชุี	(Non-audit	service)
	 ไม่มี



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 167

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ
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8. รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาค่ัญด้านการกำากับั 
  ดูแลกิจการ

8.1 สัรี้ปการีปฏิิบัต่ิหุ้น�าท่่�ของคณะกรีรีมการีในรีอบปีท่่�ผู้่านมา

	 อ้างอิงจากแนวิค่ิดเกี�ยวิกับหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี	สำาหรับบริษััทัจดทัะเบียน	ปี	2560	จัดทัำาโดยสำานักงาน	
ค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(สำานักงาน	ก.ล.ต.)	นั�น	

	 “การกำากับดแูลกจิการ”	หมายถึึง	ค่วิามสมัพันัธใ์นเชุงิการกำากับดแูล	รวิมทัั�งกลไกมาตรการทัี�ใชุ้กำากับการตัดสนิใจข้อง
ค่นในองค่์กรให้เป็นไปตามวิัตถึุประสงค่์	ซึ่ึ�งรวิมถึึง	

(1)	 การกำาหนดวิัตถึุประสงค่์และเป้าหมายหลัก	
(2)	 การกำาหนดกลยุทัธ์	นโยบาย	และพั่จารณาอนุมัติแผู้นงานและงบประมาณ	และ	
(3)	 การติดตาม	ประเมิน	และดูแลการรายงานผู้ลการดำาเนินงาน	

	 “การกำากบัดแูลกจิการทัี�ด”ี	จง้หมายถึึง	การกำากบัดแูลกจิการทัี�เปน็ไปเพั่�อการสร้างค่ณุค่่าใหก้จิการอย่างยั�งยน่	นอกเหนอ่	
จากการสร้างค่วิามเชุ่�อมั�นให้แก่ผูู้้ลงทัุน	ซึ่ึ�งค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรกำากับดูแลกิจการให้นำาไปสู่ผู้ลอย่างน้อย	ดังต่อไปนี�

(1)	 สามารถึแข้ง่ข้นัไดแ้ละมผีู้ลประกอบการทัี�ดโีดยค่ำานงึถึงึผู้ลกระทับในระยะยาวิ	(Competitiveness	and	performance	
with	long-term	perspective)	

(2)	 ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	เค่ารพัสิทัธิและมีค่วิามรับผู้ิดชุอบต่อผูู้้ถ่ึอหุ้นและผูู้้มีส่วินได้เสีย	(Ethical	and	
responsible	business)

(3)	 เป็นประโยชุน์ต่อสังค่ม	และพััฒนาหรือลดผู้ลกระทับด้านลบต่อสิ�งแวิดล้อม	(Good	corporate	citizenship)
(4)	 สามารถึปรับตัวิได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี�ยนแปลง	(Corporate	resilience)

	 ค่ณะกรรมการบริษัทัั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากดั	(มหาชุน)	(บริษัทััฯ)		มีค่วิามมุง่มั�นทัี�จะบริหารงานโดยยดึหลักการกำากบั	
ดแูลกจิการข้องบรษิัทัั	ให้สอดค่ลอ้งกบัข้้อพังึปฏิิบตัทิัี�ดสีำาหรบักรรมการบรษัิัทัจดทัะเบยีน		กฏิระเบยีบและแนวิปฏิบิตัทิัี�เกี�ยวิข้อ้ง
ข้องสำานักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	และมีค่วิามมุ่งมั�นทัี�จะพััฒนาเพั่�อยกระดับการกำากับดูแลกิจการ
ข้องบริษััทัไปสู่แนวิทัางปฏิิบัติอันเป็นเลิศ	

	 บรษิัทััฯ	จง้กำาหนดใหม้	ีหลกัการกำากบัดแูลกจิการข้องบรษิัทััฯ	ข้้�นค่รั�งแรก	เม่�อวินัทัี�	18	กมุภาพันัธ	์2552	และมกีารทับทัวิน	
ปรับปรุงเป็นประจำาทัุกปี	โดยในปี	2564	นี�	ค่ณะกรรมการบริษััทัได้พั่จารณาทับทัวินและมีมติอนุมัติ	หลักกำากับดูแลกิจการทัี�ดี
ข้องบริษััทั	ประจำาปี	2564	ในการประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่รั�งทัี�	97	เม่�อวิันทัี�	5	พัฤษัภาค่ม	2564	เพั่�อยึดถึ่อเป็นแนวิทัาง
ปฏิบิัตทิัี�ดขี้องกรรมการบรษิัทัั	ผูู้้บรหิาร	และพันักงาน	ในการปฏิบิัตหินา้ทัี�ทัี�ตอ้งรบัผู้ิดชุอบ	และยกระดบัค่ณุภาพัข้องหลกัการ
กำากับดูแลกิจการให้ค่รอบค่ลมุ	แนวิปฏิิบัติต่างๆ	เพั่�อใหส้อด	ค่ล้องกับค่วิามค่าดหวิังข้องผูู้้ถึ่อหุ้น		นกัลงทัุน	และผูู้้มีส่วินไดเ้สยี
ทัี�มีต่อบริษััทัฯ	โดยยึดหลักทัี�เป็นสากลข้อง	The	Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development	(OECD	
Principles	of	Corporate	Governance)	ประกอบด้วิย	8	หมวิดหลัก	ได้แก่
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

1)	 ตระหนักถึึงบทับาทัและค่วิามรับผิู้ดชุอบข้องค่ณะกรรมการในฐานะผูู้้นำาองค์่กรทัี�สร้างคุ่ณค่่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั�งย่น

2)	 กำาหนดวิัตถึุประสงค่์และเป้าหมายหลักข้องกิจการทัี�เป็นไปเพั่�อค่วิามยั�งย่น
3)	 เสริมสร้างค่ณะกรรมการทัี�มีประสิทัธิผู้ล				
4)	 สรรหาและพััฒนาผูู้้บริหารระดับสูงและบริหารบุค่ลากร
5)	 ส่งเสริมนวิัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีค่วิามรับผู้ิดชุอบ
6)	 ดูแลให้มีระบบการบริหารค่วิามเสี�ยงและการค่วิบคุ่มภายในทัี�เหมาะสม
7)	 รักษัาค่วิามน่าเชุ่�อถึ่อทัางการเงินและการเปิดเผู้ยข้้อมูล
8)	 สนับสนุนการมีส่วินร่วิมและการส่�อสารกับผูู้้ถึ่อหุ้น

	 ค่ณะกรรมการบรษัิัทัมหีนา้ทัี�ดแูลใหม้กีารปฏิิบตัติามนโยบายและแนวิทัางปฏิบิตัเิปน็ไปตามทัี�วิางไวิอ้ยา่งเค่รง่ค่รดั	และมุง่มั�น	
ทัี�จะพััฒนาการกำากับดูแลกิจการข้องบริษััทัฯ	อย่างต่อเน่�อง		เพั่�อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างค่วิามมั�นค่งและค่วิามเจริญ	
เตบิโตอย่างยั�งย่นใหก้บัองค่ก์รและผูู้ถ่้ึอหุน้		โดยมผีู้ลการดำาเนนิงานสำาคั่ญดา้นการกำากับดูแลกจิการในปี	2564	ดังรายละเอยีด
ต่อไป

 8.1.1  ก�ริสำริริห� พัฒิน� และปริะเมินผู้ลก�ริปฏิิบัติิหน้�ที�ของคณะกริริมก�ริ

1)	 หลักเกณฑิ์การค่ัดเล่อกกรรมการอิสระ 
	 	 ในการค่ดัเล่อกและเสนอแตง่ตั�งกรรมการอสิระนั�น	จะพัจ่ารณาจำานวินกรรมการอสิระในค่ณะกรรมการบรษัิัทัฯ		

ให้มีค่วิามสอดค่ล้อง	ดังนี�
•	 ตามข้้อกำาหนดข้องสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	
•	 ตามนิยามกรรมการอสิระข้องบริษััทัฯ	มคุี่ณสมบัติค่วิามเปน็อิสระตามทัี�กำาหนดไวิใ้นคู่่มอ่การกำากบัดูแลกจิการทัี�ดี	
และเปิดเผู้ยไวิ้ในเวิ็บไซึ่ต์บริษััทัฯ

	 อนึ�ง	ในการเล่อกตั�งกรรมการทัดแทันตำาแหน่งทัี�วิ่างในกรณีอ่�นทัี�ไม่ใชุ่เน่�องมาจากการค่รบวิาระ	ค่ณะกรรมการ
สรรหาฯ	อาจสรรหาและเสนอชุ่�อผูู้้ทัี�มีคุ่ณสมบัติเหมาะสม	เพั่�อค่ณะกรรมการบริษััทัอาจเล่อกตั�งกรรมการแทัน
ตำาแหน่งทัี�วิ่างได้ด้วิยค่ะแนนเสียงไม่ตำ�ากวิ่าสามในสี�ข้องจำานวินกรรมการทัี�ยังเหล่ออยู่	ทัั�งนี�	บุค่ค่ลทัี�เข้้ามาเป็น
กรรมการทัดแทันจะมีวิาระการดำารงตำาแหน่งเทั่ากับวิาระเดิมทัี�เหล่ออยู่ข้องกรรมการทัี�ตนแทัน

A)	 คุ่ณสมบัติข้องกรรมการอิสระ
	 	 ค่ณะกรรมการบริษัทัั	ปฏิบิตัหิน้าทัี�และใชุ้ดลุยพ่ันิจอย่างเป็นอสิระในการพ่ัจารณาตดัสนิใจในเรื�องต่างๆทัั�งจาก

ฝ่่ายบริหารและผูู้้ถ่ึอหุน้รายใหญ่	 โดยกรรมการบริษัทััฯ	แต่ละค่นมีหน้าทัี�และอิสระทัี�จะตั�งค่ำาถึามแสดงค่วิามคิ่ดเหน็	
หรือค่ดัค้่านในกรณทีัี�มคี่วิามเหน็ข้ดัแย้งในเรื�องทัี�มผีู้ลกระทับต่อผู้ลประโยชุน์ข้องผูู้ถ้ึอ่หุน้หรือผูู้้มส่ีวินได้เสยี

	 	 บรษัิัทัฯ	ไดก้ำาหนดค่ณุสมบัติข้องกรรมการ	โดยค่ณะกรรมการบริษััทัประกอบดว้ิยบุค่ค่ลทีั�มี	ทักัษัะ	ค่วิามรู้		
ค่วิามสามารถึ	และ	ค่วิามเชุี�ยวิชุาญในด้านต่างๆ	ทัี�เปน็ประโยชุนต่์อกจิการเปน็ผูู้้ทัี�สามารถึอุทัศิเวิลาใหกั้บบริษััทัฯได้
อยา่งเตม็ทัี�และเพัยีงพัอเพั่�อปฏิบิตัหินา้ทัี�ในฐานะกรรมการบรษิัทััรวิมทัั�งเปน็ผูู้ท้ัี�ประกอบดว้ิยค่ณุธรรมและจรยิธรรม		
นอกจากคุ่ณสมบัติข้องกรรมการดังข้้างต้นแล้วิ	ค่ณะกรรมการบริษััทักำาหนดคุ่ณสมบัติข้อง	“กรรมการอิสระ”	
เพั่�มเตมิ	เพั่�อให้เป็นไปตาม	ข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรพััย์แหง่ประเทัศไทัย	เรื�องคุ่ณสมบัตขิ้องกรรมการอิสระดงันี�	
1)	 ถ่ึอหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ	0.5	ข้องจำานวินหุน้ทัี�มสีทิัธอิอกเสยีงทัั�งหมดข้องบรษัิัทัฯ	บรษัิัทัใหญ	่บรษัิัทัยอ่ย	บรษัิัทัรว่ิม		

หรือบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	ทัั�งนี�ให้นับหุ้นทัี�ถึ่อโดยผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องด้วิย	
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2)	 ไม่เป็นหรือไม่เค่ยเป็นกรรมการทัี�มสีว่ินร่วิมในการบริหารงาน	ลูกจ้าง	พันักงาน	ทัี�ปรก้ษัาทัี�ไดเ้งนิเดอ่นประจำา		
หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มข้องบริษััทัฯ		บริษััทัใหญ่	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	หรือบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	ผูู้้ถึ่อหุ้น	
รายใหญ	่หรือผูู้ม้อีำานาจค่วิบค่มุ	เว้ินแตไ่ด้พัน้จากการมลัีกษัณะดังกล่าวิมาแลว้ิไมน้่อยกวิา่	2	ปกีอ่นการได้	
รับเล่อกตั�งเป็นกรรมการบริษััทั	ทัั�งนี�	ลักษัณะต้องห้ามดังกล่าวิ	ไม่รวิมถึึงกรณีทัี�กรรมการอิสระเค่ยเป็น
ข้้าราชุการ	หรือทัี�ปร้กษัาข้องส่วินราชุการ

3)	 ไม่เป็นบุค่ค่ลทัี�มีค่วิามสัมพัันธ์ทัางสายโลหิต	หรือโดยการจดทัะเบียนตามกฎิหมายในลักษัณะทัี�เป็นญาติ
สนิทั	บิดา	มารดา	คู่่สมรส	พัี�น้อง	และบุตร	รวิมถึึงคู่่สมรสข้องบุตร	ข้องผูู้้บริหาร	กรรมการบริษััทั	ผูู้้ถึ่อหุ้น
รายใหญ่	ผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่ม	หรือบุค่ค่ลทัี�ได้รับการเสนอให้เป็นผูู้้บริหาร	กรรมการ	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่ม
ข้องบริษััทัใหญ่	และบริษััทัย่อย	

4)	 ไมม่คี่วิามสัมพันัธท์ัางธรุกจิ	ผู้ลประโยชุน	์หรอืสว่ินไดส้ว่ินเสยีอ่�นใด	ไมว่ิา่ทัางตรงหรือทัางออ้มทัั�งในด้านการเงนิ	
และบริหารงาน	ในลักษัณะทัี�อาจเป็นการข้ัดข้วิางการใชุ้วิิจารณญาณอย่างอิสระข้องตน	รวิมทัั�งไม่เป็น	
หรอืเค่ยเป็นผูู้้ถึอ่หุน้ทัี�มนียัสำาค่ญั	เวิน้แต่จะพัน้จากการมีลกัษัณะดังกล่าวิมาแลว้ิไม่นอ้ยกวิา่	2	ปี	ก่อนได้รบั	
การเล่อกตั�งเป็นกรรมการบริษััทั

5)	 ไม่เป็นหรือเค่ยเป็นผูู้้สอบบัญชุีข้องบริษััทัฯ	บริษััทัย่อย 	 บริษััทัร่วิม	หรือนิติบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้ง	
ทัางผู้ลประโยชุน	์หรอือาจมสีว่ินไดส่้วินเสียอ่�นใด	หรือผูู้้มอีำานาจค่วิบค่มุข้องบรษัิัทัฯ		บรษิัทััใหญ	่บรษัิัทัยอ่ย	
บริษััทัร่วิม	หรือบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	ผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่ม	เวิ้นแต่ได้พั้นจากการมีลักษัณะ
ดังกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกวิ่า	2	ปีก่อนการได้รับเล่อกตั�งเป็นกรรมการบริษััทั

6)	 ไม่เป็นหรือเค่ยเป็นผูู้้ให้บริการทัางวิิชุาชุีพัใดๆ	ซึ่ึ�งได้รับค่่าบริการหรือค่่าตอบแทันอ่�นใดเกินกวิ่า	2	ล้านบาทั
ต่อปีจากบริษััทัฯ	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	หรือนิติบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้ง	ทัางผู้ลประโยชุน์	หรืออาจมี
ส่วินได้ส่วินเสียอ่�นใด	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มข้องบริษััทัฯ		บริษััทัใหญ่	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	หรือบริษััทัทัี�
เกี�ยวิข้อ้ง	ผูู้ถ้ึอ่หุน้รายใหญ่	หรอืผูู้้มอีำานาจค่วิบคุ่ม	เวิน้แต่ได้พัน้จากการมีลกัษัณะดังกลา่วิมาแล้วิไม่นอ้ยกวิา่		
2	ปีก่อนการได้รับเล่อกตั�งเป็นกรรมการบริษััทั

7)	 ไม่เป็นกรรมการทัี�ได้รับการแต่งตั�งข้้�นเป็นตัวิแทันข้องกรรมการบริษััทัฯ	ผูู้้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่	หรือผูู้้ถ่ึอหุ้นซึึ่�ง
เป็นผูู้้เกี�ยวิข้้องกับผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทั	ซึ่ึ�งอาจได้รับแต่งตั�งข้้�นเป็นตัวิแทันเพั่�อรักษัาผู้ลประโยชุน์ข้อง
กรรมการข้องบริษััทัฯ	หรือผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่	

8)	 ไมป่ระกอบกิจการทัี�มสีภาพัอย่างเดียวิกันและเป็นการแข่้งขั้นทัี�มนียัสำาค่ญักับกิจการข้องบริษัทััฯ	หรอืเป็นกรรมการ	
ทัี�มสีว่ินรว่ิมบรหิารงาน	ลกูจา้ง	พันกังาน	ทัี�ปรก้ษัาทัี�รบัเงนิเดอ่นประจำา	หรอืถ่ึอหุน้เกนิรอ้ยละ	1	ข้องจำานวินหุน้	
ทัี�มีสิทัธิออกเสียงทัั�งหมดข้องบริษััทัอ่�นซึ่ึ�งประกอบกิจการทัี�มีสภาพัอย่างเดียวิกันและเป็นการแข่้งข้ันทัี�ม	ี
นัยสำาค่ัญกับกิจการข้องบริษััทัฯ

9)	 ไมม่ลีกัษัณะอ่�นใดทัี�ทัำาใหไ้มส่ามารถึใหค้่วิามเหน็	หรอืรายงานผู้ลการปฏิบิตังิานตามหนา้ทัี�ทัี�ไดร้บัมอบหมาย
จากค่ณะกรรมการบริษััทัได้โดยอิสระ	

	 ภายหลังไดร้บัการแตง่ตั�งใหเ้ปน็กรรมการอสิระทัี�มลีกัษัณะเปน็ไปตามข้อ้	1	ถึึง	9	ด้านบนแลว้ิ	กรรมการอสิระอาจจะ	
ได้รับมอบหมายจากค่ณะกรรมการบริษััทั	ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการข้องบริษััทัฯ	บริษััทัใหญ่	บริษััทัย่อย	
บริษััทัร่วิม	หรือบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	ผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่ม	โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค่์ค่ณะ	
(Collective	decision)	ได้
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

B)	 กระบวินการสรรหากรรมการอิสระ
	 	 ค่ณะกรรมการบริษััทัได้มอบหมายให้ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันทัำาหน้าทัี�สรรหาบุค่ค่ล

ผูู้้มีคุ่ณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษััทั	หากเม่�อใดมีตำาแหน่งกรรมการบริษััทัว่ิางลง	ค่ณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันจะพ่ัจารณาสรรหาบุค่ค่ลทีั�จะมาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษััทั	ผู้่านการแนะนำา	
ข้องกรรมการบริษัทััอ่�นใน	บริษัทััฯ	จากการเสนอชุ่�อโดยผูู้้ถ่ึอหุ้นข้องบริษัทััฯ	การสรรหาโดยอาศัยฐานข้้อมลูระบบการ
รบัสมัค่รบคุ่ค่ลเข้า้รับการคั่ดสรรเพั่�อข้้�นบัญชุรีายชุ่�อกรรมการบริษััทั	(Director	Pool	System)	ข้อง	IOD	หรือการ
สรรหาจากฐานข้อ้มูลกรรมการข้องหน่วิยงานต่างๆ	หรอืการสรรหาโดยกระบวินการอ่�นๆ	ทัี�ค่ณะกรรมการสรรหา	
และกำาหนดค่่าตอบแทันเหน็สมค่วิรและเหมาะสม	โดยจะพัจ่ารณาจากประวิตั	ิอายุ	ค่วิามรู	้ประสบการณ	์ศกัยภาพั	
และปัจจัยอ่�นๆ	ทัี�พ่ัจารณาวิ่าเหมาะสมทัี�จะเป็นกรรมการข้องบริษััทัฯ	ได้	และเสนอค่วิามเห็นต่อกรรมการบริษััทั	
ยิ�งไปกวิ่านั�นยังได้ค่ัดเล่อกและสรรหากรรมการบริษััทัทัี�มีคุ่ณสมบัติเหมาะสม	มีค่วิามรู้	ค่วิามเชุี�ยวิชุาญ	และ
ประสบการณ์ทัี�หลากหลายในสาข้าวิิชุาชีุพัต่างๆ	ทัี�สอดค่ล้องกับธุรกิจข้องบริษััทัฯ	สามารถึจัดการให้บริษััทัฯ	
ดำาเนินธุรกิจบรรลุตามวิัตถึุประสงค่์และเป้าหมายทัี�ตั�งไวิ้	และต้องไม่มีคุ่ณสมบัติทัี�ข้ัดต่อกฎิหมาย	ทัั�งนี�	บริษััทัฯ	
ไม่มีนโยบายในการกีดกันทัางเพัศหรือเชุ่�อชุาติ

2)	 การสรรหากรรมการและผูู้้บริหารระดับสูง

A)	 วิิธีการค่ัดเล่อกกรรมการบริษััทัและผูู้้บริหารระดับสูง
	 	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	พ่ัจารณาคุ่ณสมบัติเหมาะสมทัี�เป็นประโยชุน์กับการดำาเนิน

ธรุกจิข้องบรษิัทััฯ	อยา่งรอบดา้น	และโปรง่ใส	สอดค่ลอ้งหลกัเกณฑิก์ารสรรหากรรมการบรษิัทััข้องตลาดหลกัทัรพััย์
แห่งประเทัศไทัย	โดยเปิดโอกาสให้ผูู้้ถึ่อหุ้นรายย่อยเสนอชุ่�อบุค่ค่ลทัี�มีคุ่ณสมบัติเหมาะสม	เพั่�อรับการพั่จารณา
เล่อกตั�งเป็นกรรมการและการเสนอชุ่�อจากผูู้้ถึ่อหุ้นใหญ่	

	 การค่ัดเล่อกเพั่�อเสนอแต่งตั�งกรรมการรายใหม่	พั่จารณาจากองค่์ประกอบ	ได้แก่
1)	 คุ่ณสมบัติทัี�สอดค่ล้องตามกฎิหมายและข้้อกำาหนดทัี�เกี�ยวิข้้อง	อาทัิ	พั.ร.บ.	บริษััทัมหาชุนจำากัด,	ข้้อบังค่ับ

บริษััทัฯ	หลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดีข้องบริษััทัฯ
2)	 เปน็ผูู้ท้ัรงค่ณุวิฒุทิัี�มคี่วิามรูค้่วิามสามารถึและประสบการณที์ั�หลากหลายในสาข้าวิชิุาชุพีัต่างๆ	ทัี�เปน็ประโยชุน์

กับการปฏิิบัติหน้าทัี�กรรมการ
3)	 มีค่วิามจำาเป็นต่อองค่์ประกอบข้องโค่รงสร้างกรรมการทัี�ยังข้าดอยู่	โดยพั่จารณาทัักษัะค่วิามเชุี�ยวิชุาญ		

ทัั�งด้าน	วิิศวิกรรม	กฎิหมาย	การเงิน	การบัญชีุ	เศรษัฐศาสตร์	ค่วิามมั�นค่ง	และการบริหารจัดการธุรกิจ		
เพั่�อผู้สานค่วิามรู้ค่วิามสามารถึทัี�เป็นประโยชุน์แก่การดำาเนินงานข้องบริษััทัฯ

4)	 การมีส่วินได้เสียหรือค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์ทัี�อาจมีกับบริษััทัฯ
5)	 การยินยอมจากผูู้้ทัี�ได้รับการเสนอชุ่�อเพั่�อพั่จารณา

	 การค่ัดเล่อกเพั่�อเสนอแต่งตั�งกรรมการบริษััทัรายเดิม	พั่จารณาจากองค่์ประกอบ	ได้แก่
1.	 ผู้ลการปฏิิบัติงานในปีทัี�ผู้่านมา
2.	 การให้ข้้อเสนอแนะค่วิามค่ิดเห็นทัี�เป็นประโยชุน์
3.	 การอุทัิศเวิลาให้กับองค่์กร
4.	 การเข้้าร่วิมกิจกรรมต่างๆ	ข้องกรรมการแต่ละค่น
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	 การค่ดัเลอ่กบคุ่ค่ลเพ่ั�อเสนอให้ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	แทันตำาแหน่งทัี�ว่ิางลง	พ่ัจารณาตามหลกัเกณฑ์ิ	
ดงันี�	:
1.	 ค่วิามรู้	ค่วิามสามารถึ	ในการดำาเนินธุรกิจ	ทัี�มีทัักษัะ	ประสบการณ์	วิิชุาชุีพั	คุ่ณสมบัติเฉพัาะในด้านต่างๆ	

ทัี�มีค่วิามจำาเป็นอย่างยิ�งและเป็นประโยชุน์สูงสุดต่อธุรกิจข้องบริษััทัฯ
2.	 ประสบการณ์ในธุรกิจ	และการบริหารจัดการองค่์กร
3.	 ประสบการณ์ในการเป็นผูู้้นำาข้ององค่์กร	มีภาวิะค่วิามเป็นผูู้้นำาสูง
4.	 ได้รับการยอมรับจากองค่์กรธุรกิจทัี�เกี�ยวิข้้อง
5.	 พั่จารณาเรื�องค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์

	 ตามมติทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่รั�งทัี�	85	(1/2562)	ค่ณะกรรมการบริษััทัมีมติแต่งตั�งค่ณะผูู้้บริหารระดับ
สูง	มีผู้ลบังค่ับใชุ้ตั�งแต่วิันทัี�	1	มีนาค่ม	2562	เป็นต้นไปจนถึึงปัจุบันนี�	ดังต่อไปนี�
1.	 ตำาแหน่ง	“ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร”	หรือ	“Chief	Executive	Officer”	หรือ	“CEO”	โดยแต่งตั�งให้	นายธรณ์	

ประจักษั์ธรรม	เข้้าดำารงตำาแหน่ง
2.	 ตำาแหน่ง	“รองประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิาร	สายงานบรหิาร”	หรอื	“Chief	Administrative	Officer”	หรอื	“CAO”	

โดยแต่งตั�งให้	นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม	เข้้าดำารงตำาแหน่ง
3.	 ตำาแหน่ง	“รองประธานเจ้าหน้าทีั�บริหาร	สายงานการปฏิิบัติการ”	หรือ	“Chief	Operating	Officer”	หรือ	

“COO”	โดยแต่งตั�งให้	นายชุัยวิัฒน์	จิตติคุ่ณ	เข้้าดำารงตำาแหน่ง
4.	 ตำาแหน่ง	“รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบัญชุีและการเงิน”	หรือ	“Chief	Financial	Officer”	หรือ	

“CFO”	โดยแต่งตั�งให้	นางสาวิจิรสุดา	สำาเภาทัอง	เข้้าดำารงตำาแหน่ง
5.	 ตำาแหน่ง	“รองประธานเจา้หน้าทัี�บริหาร	สายงานพัาณชิุย์”	หรอื	“Chief	Commercial	Officer”	หรอื	“CCO”	

โดยแต่งตั�งให้ Mr.	Lindsay	Brown	เข้้าดำารงตำาแหน่ง

B)	 จำานวินกรรมการบริษััทัทัี�มาจากผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่
	 	 ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	ค่ณะกรรมการบริษััทัประกอบด้วิยกรรมการ	12	ค่น	โดยมีองค่์ประกอบดังนี�

•	 กรรมการอิสระ	4	ค่น	ซึ่ึ�งค่ิดเป็นสัดส่วิน	33.33%	จากจำานวินกรรมการทัั�งหมด
•	 กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร	6	ค่น	ซึ่ึ�งค่ิดเป็นสัดส่วิน	50.00%	จากจำานวินกรรมการทัั�งหมด
•	 กรรมการบริหาร	2	ค่น	ซึ่ึ�งค่ิดเป็นสัดส่วิน	16.67%	จากจำานวินกรรมการทัั�งหมด
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

	 ซึึ่�งในค่ณะกรรมการบริษััทั	เป็นกรรมการทัี�มาจากผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่หรือการเป็นตัวิแทันผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่จำานวิน	
7	ค่น	ดังรายละเอียดต่อไปนี�

ลำาดำับ ราย่ชื�อคณะกรรมการบริษ์ัที่ ต้ำาแห็น่ง
การถูือห็ุ้นของบริษ์ัที่ห็รือ การเป็นต้ัวแที่นผู้ถูือห็ุ้น

ราย่ให็ญ่ ข้อมูล ณ วันที่่� 30 ธุันวาคม 2564

1 ดร.สวิ่าง		ประจักษั์ธรรม ประธานกรรมการบริษััทั เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นข้องบริษััทัฯ	ในสัดส่วินร้อยละ	2.53

2 นายพัอล	ไบรอัน	ฟื้ัสซึ่ี กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษััทัในฐานะเป็นตัวิแทัน
นิติบุค่ค่ลทัี�เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่	ได้แก่	
SPECSAVERS	ASIA	PACIFIC	HOLDINGS	
LIMITED	ซึ่ึ�งถึ่อหุ้นข้องบริษััทัฯ	ในสัดส่วินร้อยละ	
25.04

3 นาย	เดวิิด	แอนดรูวิ์	ค่รอส กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษััทัในฐานะเป็นตัวิแทัน
นิติบุค่ค่ลทัี�เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่	ได้แก่	
SPECSAVERS	ASIA	PACIFIC	HOLDINGS	
LIMITED	ซึ่ึ�งถึ่อหุ้นข้องบริษััทัฯ	ในสัดส่วินร้อยละ	
25.04

4 นายสาโรจน์		ประจักษั์ธรรม กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นข้องบริษััทัฯ	ในสัดส่วินร้อยละ	0.69

5 นางพัรพัรรณ		โต�ะตระกูล กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นข้องบริษััทัฯ	ในสัดส่วินร้อยละ	1.46

6 นายธรณ์		ประจักษั์ธรรม กรรมการบริหาร เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นข้องบริษััทัฯ	ในสัดส่วินร้อยละ	7.05

7 นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม กรรมการบริหาร เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นข้องบริษััทัฯ	ในสัดส่วินร้อยละ	1.86

C)	 สิทัธิข้องผูู้้ลงทัุนรายย่อยในการแต่งตั�งกรรมการบริษััทั
	 	 บริษััทัฯ	เล็งเห็นและตระหนักถึึงค่วิามสำาค่ัญข้องการดูแลผูู้้ถ่ึอหุ้นทัุกค่น	บริษััทัฯ	ปกป้องสิทัธิข้องผูู้้ถ่ึอหุ้น

อย่างเค่ร่งค่รัดโดยการงดเวิ้นการกระทัำาใดๆ	อันอาจละเมิดหรือลดทัอนสิทัธิข้องผูู้้ถึ่อหุ้น	บริษััทัฯ	สนับสนุนให้	
ผูู้้ถ่ึอหุ้นทุักค่นได้รับสิทัธิข้ั�นพั่�นฐาน	ซึ่ึ�งรวิมถึึงแต่ไม่จำากัดเพัียงสิทัธิในการซึ่่�อข้ายหรือโอนหุ้น	การได้รับส่วินแบ่ง	
ผู้ลกำาไรข้องบรษัิัทัฯ	การไดร้บัข้อ้มลูทัี�เกี�ยวิข้อ้งกบับรษัิัทัฯ	อยา่งเพัยีงพัอสมำ�าเสมอ	ทันัเวิลา	และเทัา่เทัยีมกนั	การเข้า้รว่ิม	
การประชุมุและออกเสยีงลงค่ะแนนในเรื�องสำาคั่ญ	เชุน่	การเล่อกตั�งหรอืถึอดถึอนกรรมการบรษิัทัั	การแตง่ตั�งผูู้ส้อบ
บญัชุขี้องบริษััทัฯ	และการตัดสนิใจเข้า้ทัำาธรุกรรมทัี�มผีู้ลกระทับตอ่บรษิัทััฯ		อาทั	ิการจา่ยปนัผู้ล	การแกไ้ข้เพั่�มเตมิ
ข้้อบังค่ับข้องบริษััทัฯ	การเพั่�มหรือลดทัุน	หรือการอนุมัติรายการพั่เศษั	

	 	 บริษััทัฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผูู้้ถ่ึอหุ้นเสนอวิาระ	เสนอชุ่�อบุค่ค่ลเพั่�อเข้้ารับการพั่จารณาเล่อกตั�งเป็นกรรมการ
บริษััทั	และส่งค่ำาถึามล่วิงหน้าก่อนการประชุุมสามัญผูู้้ถ่ึอหุ้น	ตั�งแต่วิันทัี�	1	ตุลาค่ม	ถึึงวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	
โดยได้เผู้ยแพัร่ไวิ้บนเวิ็บไซึ่ต์บริษััทั	ตามทัี�ได้แจ้งต่อตลาดหลักทัรัพัย์	ผู้่านทัางระบบ	SETLINK	เม่�อวิันทัี�	1	ตุลาค่ม	
2563

	 	 ผูู้้ถึ่อหุ้นทัี�มีชุ่�อปรากฎิในวิันกำาหนดรายชุ่�อผูู้้มีสิทัธิเข้้าร่วิมการประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น	(Record	Date)	และถึ่อหุ้นใน
สัดส่วินไม่ตำ�ากวิ่าร้อยละ	5	ข้องทัุนจดทัะเบียนทัี�ชุำาระแล้วิต่อเน่�องกันไม่น้อยกวิ่า	12	เด่อน	โดยอาจจะเป็นผูู้้ถึ่อหุ้น	
รายเดยีวิหรอืหลายรายรวิมกนัก็ได้	และเปน็ผูู้ถ่้ึอหุน้ข้องบรษัิัทัฯ	ณ	วินัเสนอระเบยีบวิาระการประชุมุผูู้ถ่้ึอหุน้มสีทิัธิ
เสนอระเบียบวิาระการประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้นล่วิงหน้า	โดยเลข้านุการบริษััทัจะพั่จารณาคุ่ณสมบัติข้องผูู้้ถ่ึอหุ้นทัี�จะเสนอ
เรื�องเพั่�อพั่จารณาบรรจุเป็นระเบียบวิาระการประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นตามหลักเกณฑิ์และวิิธีการทัี�บริษััทัฯ	กำาหนด	รวิมถึึง
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ค่วิามถูึกต้องและค่รบถ้ึวินข้องเอกสาร	ก่อนเสนอต่อค่ณะกรรมการบริษัทัั	เพั่�อพัจ่ารณาค่วิามเหมาะสมเพ่ั�อบรรจุ
เป็นวิาระการประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้น	โดยในหนังส่อนัดประชุุมจะระบุว่ิาวิาระดังกล่าวิเป็นวิาระทัี�เสนอโดยผูู้้ถ่ึอหุ้น	พัร้อม
ค่วิามเห็นข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	แต่สำาหรับเรื�องทัี�ไม่ผู้่านค่วิามเห็นชุอบจากค่ณะกรรมการบริษััทัให้บรรจุวิาระ	
บริษััทัฯ	จะแจ้งให้ผูู้้ถึ่อหุ้นรับทัราบพัร้อมเหตุผู้ลในทัี�ประชุุมสามัญผูู้้ถึ่อหุ้นประจำาปี	หรือผู้่านชุ่องทัางทัี�เหมาะสม

	 	 สำาหรับการเสนอชุ่�อบุค่ค่ลเพ่ั�อรับการพั่จารณาเล่อกตั�งเป็นกรรมการบริษััทัล่วิงหน้าในการประชุุมสามัญ	
ผูู้ถ่้ึอหุน้	ต้องเป็นผูู้้ถ่ึอหุน้ข้องบริษััทัฯ	ทัี�มชีุ่�อปรากฎิ	ณ	วัิน	Record	Date	ถ่ึอหุน้ในสัดส่วินไม่ตำ�ากว่ิาร้อยละ	5	ข้อง
ทัุนจดทัะเบียนทัี�ชุำาระแล้วิต่อเน่�องกันไม่น้อยกวิ่า	12	เด่อน	โดยอาจจะเป็นผูู้้ถึ่อหุ้นรายเดียวิหรือหลายรายรวิมกัน
ก็ได้	โดยเลข้านุการบริษััทัจะพ่ัจารณาคุ่ณสมบัติข้องผูู้้ถึ่อหุ้นทัี�จะเสนอเรื�องเพั่�อพั่จารณาบรรจุเป็นระเบียบวิาระ
การประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้นตามหลักเกณฑิ์และวิิธีการทีั�บริษััทัฯ	กำาหนด	รวิมถึึงค่วิามถึูกต้องและค่รบถึ้วินข้องเอกสาร	
ก่อนเสนอต่อค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	โดยค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันจะ
เป็นผูู้้พั่จารณาและให้ค่วิามเห็นตามหลักเกณฑ์ิการสรรหาบุค่ค่ลเข้้าเป็นกรรมการบริษััทั	จากนั�นจะเสนอรายชุ่�อ	
บคุ่ค่ลทัี�เหมาะสมให้ค่ณะกรรมการบริษัทััพัจ่ารณาก่อนเสนอต่อทัี�ประชุมุผูู้้ถึอ่หุน้เพ่ั�อพ่ัจารณาอนุมตัติอ่ไป	สำาหรับ
บคุ่ค่ลทัี�ไมผู่้า่นการพัจ่ารณาจากค่ณะกรรมการบรษัิัทั	บรษัิัทัฯ	จะแจง้ใหผูู้้ถ่้ึอหุน้รบัทัราบพัรอ้มเหตผุู้ลในทัี�ประชุุม
สามัญผูู้้ถึ่อหุ้นประจำาปี	หรือผู้่านชุ่องทัางทัี�เหมาะสม	โดยถึ่อวิ่ามติข้องค่ณะกรรมการบริษััทัเป็นทัี�สิ�นสุด

	 โดยบริษััทัฯ	ได้กำาหนดให้ผูู้้ถ่ึอหุ้นสามารถึส่งต้นฉบับข้องเอกสารสำาหรับการเสนอวิาระ	เสนอชุ่�อบุค่ค่ลเพั่�อเข้้า
รับการพั่จารณาเล่อกตั�งเป็นกรรมการบริษััทัล่วิงหน้าก่อนการประชุุมสามัญผูู้้ถึ่อหุ้น	พัร้อมทัั�งส่งหลักฐานตาม
ทัี�บริษััทักำาหนดให้ถึึงบริษััทั	ภายในวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	โดยจัดส่งมายังชุ่�อและทัี�อยู่ดังนี�

น.ส.	สุปัฏิบ์	ค่วิรประดิษัฐ์	
สำานักเลข้านุการบริษััทั	
บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)
15/5	หมู่	6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	
นนทับุรี	11110

	 	 ผูู้้ถึ่อหุ้นสามารถึจัดส่งเอกสารดังกล่าวิอย่างไม่เป็นทัางการก่อนได้	โดยผู้่านอีเมล	CompanySecretary@
thaiopticalgroup.com				

	 	 ทัั�งนี�	ในปี	2564	ทัี�ผู้่านมานี�	ไม่มีผูู้้ถ่ึอหุ้นเสนอวิาระ	เสนอชุ่�อบุค่ค่ลเพั่�อเข้้ารับการพั่จารณาเล่อกตั�งเป็น
กรรมการบริษััทัล่วิงหน้าก่อนการประชุุมสามัญผูู้้ถึ่อหุ้น	ประจำาปี	2564	ตามหลักเกณฑิ์และวิิธีการดังกล่าวิ

D)	 วิิธีการค่ัดเล่อกผูู้้บริหารระดับสูง
	 	 ค่ณะกรรมการบริษััทัได้มอบหมายให้ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันทัำาหน้าทัี�สรรหาบุค่ค่ล

ผูู้ม้คี่ณุสมบัตเิหมาะสมในการเป็นผูู้บ้ริหารระดับสงูข้องบริษัทััฯ	หากเม่�อใดมีตำาแหน่งผูู้บ้รหิารระดับสงูข้องบริษัทััฯ	
วิา่งลง	ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันจะพ่ัจารณาสรรหาบุค่ค่ลทัี�จะมาดำารงตำาแหน่งผูู้้บริหารระดับสูง	
ข้องบรษิัทััฯ	ผู้า่นการแนะนำาข้องกรรมการบรษิัทััอ่�นในบรษิัทััฯ	หรอืการสรรหาจากฐานข้อ้มลูผูู้บ้รหิารระดบัสงูข้อง
หนว่ิยงานตา่งๆ	หรอืการสรรหาโดยกระบวินการอ่�นๆ	ทัี�ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันเหน็สมค่วิร
และเหมาะสม	โดยจะพัจ่ารณาจากประวิตั	ิอายุ	ค่วิามรู	้ประสบการณ์	ศักยภาพั	และปจัจัยอ่�นๆ	ทัี�พัจ่ารณาว่ิาเหมาะ
สมทัี�จะเป็นผูู้้บริหารระดับสูงข้องบริษััทัฯ	ได้	และเสนอค่วิามเห็นต่อกรรมการบริษััทั	ยิ�งไปกวิ่านั�นยังได้ค่ัดเล่อกและ
สรรหาผูู้้บรหิารระดับสงูข้องบริษัทััฯ	ทัี�มคี่ณุสมบัตเิหมาะสม	มีค่วิามรู	้ค่วิามเชุี�ยวิชุาญ	และประสบการณ์ทัี�ตรงหรือ
เก่�อหนุนต่อการดำาเนินธุรกจิข้องบริษัทััฯ	สามารถึจดัการให้บริษัทััฯ	ดำาเนินธุรกิจบรรลตุามวัิตถึปุระสงค์่และเป้าหมาย	
ทัี�ตั�งไวิ้	และต้องไม่มีคุ่ณสมบัติทัี�ข้ัดต่อกฎิหมาย	ทัั�งนี�	บริษััทัฯ	ไม่มีนโยบายในการกีดกันทัางเพัศหรือเชุ่�อชุาติ
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

 8.1.4  ก�ริติิดติ�มให้มีก�ริปฏิิบัติิติ�มนโยบ�ยและแนว่ปฏิิบัติิในก�ริกำ�กับดูแลกิจำก�ริ

1)	 การป้องกันค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์
	 	 กรรมการบริษััทั	และผูู้้บริหารข้องบริษััทัจะต้องเปิดเผู้ยข้้อมูลเกี�ยวิกับผูู้้มีส่วินได้เสีย	และผูู้้เกี�ยวิข้้องเพั่�อให้

ค่ณะกรรมการบริษััทัไดพ่้ัจารณาธุรกรรมข้องบริษััทัทัี�อาจมีค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชุน	์และตดัสินใจเพ่ั�อประโยชุน์
ข้องบรษิัทััโดยรวิม	ทัั�งนี�	กรรมการบรษัิัทัและผูู้บ้รหิารทัี�มสีว่ินไดเ้สยีกบัธรุกรรมทัี�ทัำากบับรษัิัทัตอ้งไมม่สีว่ินรว่ิมใน
การตัดสนิใจทัำาธรุกรรมดงักลา่วิ	ทัั�งนี�	ใหเ้ปน็ไปตามข้ั�นตอน	หรอืมาตรการการอนุมัตกิารทัำารายการระหวิา่งกนั
ข้องบริษััทั

	 	 บริษััทัได้มีการกำาหนดนโยบายและข้ั�นตอนการอนุมัติรายการทัี�เกี�ยวิโยงกัน	ไวิ้เป็นลายลักษัณ์อักษัรอย่าง
ชุดัเจน	โดยรายการทัี�อาจมคี่วิามข้ดัแยง้ทัางผู้ลประโยชุนอ์ยา่งมนียัสำาค่ญั	จะตอ้งมกีารผู้า่นค่วิามเหน็ชุอบจากค่ณะ
กรรมการตรวิจสอบการดำาเนินการใดๆ	ทัี�อาจกอ่ใหเ้กดิค่วิามขั้ดแยง้ข้องผู้ลประโยชุน	์(Conflict	of	Interest)	ค่ณะ
กรรมการบริษััทั	และผูู้้บรหิารข้องบริษััทัจะจัดใหมี้การประชุมุเพ่ั�อพ่ัจารณาเรื�องนั�นๆ	ในกรณีทีั�ตอ้งข้อค่วิามเห็นชุอบ	
จากทัี�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นบริษััทัจะดำาเนินการเรียกประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นเพั่�อพั่จารณาให้ค่วิามเห็นชุอบก่อนดำาเนินการ	ทัั�งนี�	
การพ่ัจารณาเรื�องต่างๆ	ค่ณะกรรมการจะพ่ัจารณาด้วิยค่วิามรอบค่อบ	ซ่ึ่�อสัตย์สุจริต	มีเหตุผู้ล	และมุ่งให้เกิด
ประโยชุน์สูงสุดต่อบริษััทัและผูู้้ถึ่อหุ้นโดยรวิมเป็นสำาค่ัญ

	 	 รายการทัี�มคี่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์	ค่ณะกรรมการจะพ่ัจารณาอย่างรอบค่อบ	โดยกรรมการผูู้้มสีว่ินได้เสีย	
ไมม่สีว่ินร่วิมในการตัดสินใจ	พัร้อมทัั�งกำากบัดูแลให้มกีารปฏิบัิตติามข้อ้กำาหนดเกี�ยวิกับข้ั�นตอนการดำาเนินการ	และ	
การเปิดเผู้ยข้้อมูลให้ถึูกต้องค่รบถึ้วิน

	 	 ในปี	2564	ไมป่รากฏิว่ิามคี่ณะกรรมการบริษัทัั	ผูู้บ้ริหารระดับสูง	หรอืพันักงานค่นใด	มีการกระทัำาค่วิามผิู้ด
ในเรื�องการใชุ้ข้้อมูลภายในแต่อย่างใด

2)	 การใชุ้ข้้อมูลภายในเพั่�อแสวิงหาผู้ลประโยชุน์
	 	 บริษัทััฯ	มีมาตรการป้องกันกรณีทัี�กรรมการบริษัทัั	ผูู้บ้ริหาร	และพันักงาน	นำาข้อ้มูลทัี�เป็นค่วิามลับและสง่ผู้ล	

กระทับต่อราค่าหลักทัรัพัย์ข้องบริษััทัฯ	ไปใชุ้ในทัางทัี�ผู้ิด	อาทิั	เพั่�อประโยชุน์ให้แก่ตนเองหรือผูู้้อ่�นในทัางมิชุอบ		
เพั่�อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผูู้้ถ่ึอหุ้นอ่�น	โดยมีการแจ้งแนวิทัางและนโยบายให้ทัุกค่นในองค์่กรถ่ึอปฏิิบัติ	และมีการ
ตดิตามผู้ลอยา่งสมำ�าเสมอ	โดยหา้มมใิหก้รรมการ	ผูู้บ้รหิาร	และพันักงานทักุระดับชุั�นใชุข้้อ้มลูภายในอยา่งไมเ่หมาะสม		
และมิให้กรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหารระดับสูง	หรือผูู้้ทัี�อาจล่วิงรู้ข้้อมูลอันเป็นค่วิามลับซึ่่�อ-ข้ายหลักทัรัพัย์บริษััทัฯ		
ในระหว่ิางทัี�บริษััทัฯ	ยังไม่ได้เผู้ยแพัร่ข้้อมูลทัี�เป็นค่วิามลับและส่งผู้ลกระทับต่อราค่าหลักทัรัพัย์ข้องบริษััทัฯ	และ	
ห้ามการให้ข้้อมูลภายในแก่บุค่ค่ลหรือนิติบุค่ค่ลอ่�นเพั่�อซึ่่�อหรือข้ายหลักทัรัพัย์ข้องบริษััทัฯ	อีกด้วิย

	 	 บรษัิัทัฯ	ได้กำาหนดให้กรรมการบริษััทั	และผูู้้บริหารตามนิยามข้องสำานกังานค่ณะกรรมการกำากบัหลักทัรพััย์
และตลาดหลักทัรัพัย์	(สำานักงาน	ก.ล.ต.)	ได้แก่	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และรองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	4	ราย	
รวิมผูู้บ้รหิารระดับสงูทัั�งสิ�น	5	ราย	มหีนา้ทัี�ตอ้งรายงานธรุกรรมการเปลี�ยนแปลงการถ่ึอค่รองหลกัทัรพััยข์้องตนเอง
ทัุกค่รั�งเม่�อมีธุรกรรมภายใน	3	วิันทัำาการหลักจากวิันกระทัำาธุรกรรมการเปลี�ยนแปลงการถ่ึอค่รองหลักทัรัพัย	์
ข้องบริษััทัฯ	ตามข้้อกำาหนดข้องสำานกังาน	ก.ล.ต.	โดยปจัจุบนัรายงานผู่้านระบบอิเล็กทัรอนิกสท์ัาง	www.sec.or.th		
ตามข้อ้กำาหนดใหมข่้อง	สำานกังาน	ก.ล.ต.	และบคุ่ค่ลผูู้ม้หีนา้ทัี�รายงานจะตอ้งนำาสง่สำาเนารายงานการเปลี�ยนแปลง
การถึ่อค่รองหลักทัรัพัย์ให้แก่เลข้านุการบริษััทั	เพั่�อรายงานให้ค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	บริษััทัฯ	บรรจุการรายงาน
การถ่ึอค่รองหลกัทัรพััยข์้องกรรมการและผูู้บ้รหิารเปน็วิาระการประชุมุใหค้่ณะกรรมการรบัทัราบทักุไตรมาส	และ
เม่�อมีการเปลี�ยนแปลงเกิดข้้�น	รวิมทัั�งเปิดเผู้ยข้้อมูลดังกล่าวิไวิ้ในรายงาน	56-1	One	Report	ประจำาปี	การละเมิด
นโยบายนี�มีโทัษัทัางวิินัย
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	 	 กรรมการบริษััทั	และผูู้้บริหารข้องบริษััทัจะต้องเปิดเผู้ยข้้อมูลเกี�ยวิกับผูู้้มีส่วินได้เสีย	และผูู้้เกี�ยวิข้้องเพั่�อให้
ค่ณะกรรมการบริษััทัไดพ่้ัจารณาธุรกรรมข้องบริษััทัทัี�อาจมีค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชุน	์และตดัสินใจเพ่ั�อประโยชุน์
ข้องบรษิัทััโดยรวิม	ทัั�งนี�	กรรมการบรษัิัทัและผูู้บ้รหิารทัี�มสีว่ินไดเ้สยีกบัธรุกรรมทัี�ทัำากบับรษัิัทัตอ้งไมม่สีว่ินรว่ิมใน
การตัดสนิใจทัำาธรุกรรมดงักลา่วิ	ทัั�งนี�	ใหเ้ปน็ไปตามข้ั�นตอน	หรอืมาตรการการอนุมัตกิารทัำารายการระหวิา่งกนั
ข้องบริษััทั

	 	 บริษััทัได้มีการกำาหนดนโยบายและข้ั�นตอนการอนุมัติรายการทัี�เกี�ยวิโยงกัน	ไวิ้เป็นลายลักษัณ์อักษัร	
อย่างชุดัเจน	โดยรายการทัี�อาจมีค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์อยา่งมนียัสำาค่ญั	จะต้องมีการผู่้านค่วิามเห็นชุอบจาก
ค่ณะกรรมการตรวิจสอบการดำาเนินการใดๆ	ทัี�อาจก่อให้เกิดค่วิามข้ัดแย้งข้องผู้ลประโยชุน์	(Conflict	of	Interest)		
ค่ณะกรรมการบริษััทั	และผูู้้บรหิารข้องบริษัทััจะจัดใหม้กีารประชุมุเพ่ั�อพัจ่ารณาเรื�องนั�นๆ	ในกรณีทัี�ตอ้งข้อค่วิามเห็นชุอบ	
จากทัี�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นบริษััทัจะดำาเนินการเรียกประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นเพั่�อพั่จารณาให้ค่วิามเห็นชุอบก่อนดำาเนินการ	ทัั�งนี�	
การพ่ัจารณาเรื�องต่างๆ	ค่ณะกรรมการจะพ่ัจารณาด้วิยค่วิามรอบค่อบ	ซ่ึ่�อสัตย์สุจริต	มีเหตุผู้ล	และมุ่งให้เกิด
ประโยชุน์สูงสุดต่อบริษััทัและผูู้้ถึ่อหุ้นโดยรวิมเป็นสำาค่ัญ

	 รายการทัี�มีค่วิามข้ดัแยง้ทัางผู้ลประโยชุน	์ค่ณะกรรมการจะพัจ่ารณาอยา่งรอบค่อบ	โดยกรรมการผูู้ม้สีว่ินไดเ้สยี
ไมม่สีว่ินร่วิมในการตัดสินใจ	พัร้อมทัั�งกำากบัดูแลให้มกีารปฏิบัิตติามข้อ้กำาหนดเกี�ยวิกับข้ั�นตอนการดำาเนินการ	และ
การเปิดเผู้ยข้้อมูลให้ถึูกต้องค่รบถึ้วิน

	 ในปี	2564	ไมป่รากฏิวิา่มคี่ณะกรรมการบริษัทัั	ผูู้บ้รหิารระดบัสงู	หรอืพันกังานค่นใด	มีการกระทัำาค่วิามผู้ดิในเรื�อง
การใชุ้ข้้อมูลภายในแต่อย่างใด

A)	 นโยบายและวิิธีดูแลกรรมการและผูู้้บริหารเรื�องการนำาข้้อมูลภายในไปใชุ้เพั่�อแสวิงหาผู้ลประโยชุน์ส่วินตน	รวิมถึึง
นโยบายการงดซึ่่�อข้ายหลักทัรัพัย์ในชุ่วิง	1	เด่อนก่อนทัี�งบการเงินจะเผู้ยแพัร่ต่อสาธารณชุน

	 	 ในส่วินข้องกรรมการและผูู้้บริหาร	ไดก้ำาหนดห้ามเปลี�ยนแปลงการถ่ึอค่รองหลักทัรพััย์	อาทิั	การโอนซึ่่�อข้ายหุน้		
ภายในระยะเวิลา	30	วัิน	ก่อนการประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทัแต่ละไตรมาสและจะมีการเปิดเผู้ยต่อสาธารณชุน	
และหลังจากงบการเงินเปิดเผู้ยต่อสาธารณชุนแล้วิ	2	วิัน	ทัั�งนี�	

	 	 นอกจากนี�	บรษัิัทัฯ	กำาหนดใหก้รรมการบรษัิัทัและผูู้บ้รหิารทักุค่นทัี�มหีนา้ทัี�รายงานการถ่ึอค่รองหลกัทัรพััย์
ตามกฎิหมายจดัสง่รายงานดงักลา่วิแกป่ระธานกรรมการและค่ณะกรรมการบรษัิัทัเปน็ประจำา	โดยเลข้านกุารบรษัิัทั
จะทัำาหน้าทัี�แจ้งเต่อนค่ณะกรรมการบริษััทัและผูู้้บริหารระดับสูงล่วิงหน้าอย่างน้อย	7	วิัน	ก่อนถึึงชุ่วิงระยะเวิลา	
ห้ามการซึ่่�อข้ายหลักทัรัพัย์

3)	 การต่อต้านทัุจริตค่อร์รัปชุั�น

A)	 นโยบายป้องกันการมีส่วินเกี�ยวิข้้องกับการค่อร์รัปชุัน
	 	 บริษััทัฯ	มี	นโยบายป้องกันการมีส่วินเกี�ยวิข้้องกับการค่อร์รัปชุัน	เรื�อง	การติดสินบนและการทัุจริต		

(รวิมถึึงข้องข้วิัญและการต้อนรับ)	โดยกรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหาร	และพันักงานทัุกระดับต้องไม่มีการติดสินบนและ	
ไม่มีการทัุจริตใดๆ	ในบริษััทัฯ		พันักงานทัั�งหมด	และผูู้้ทัี�เป็นตัวิแทันข้องบริษััทัฯ	ไม่วิ่าจะอยู่ทัี�ใดก็ตาม	ค่วิรเข้้าใจ
และรบัทัราบเรื�องนี�		เราจะดำาเนนิธรุกจิอยา่งซึ่่�อสตัย	์มจีรยิธรรม	และดว้ิยค่วิามมุง่มั�นทัี�จะดำาเนนิการอยา่งถึกูตอ้ง
ตามกฎิหมาย	อย่างม่ออาชุีพั	เสมอภาค่	และด้วิยค่วิามซึ่่�อสัตย์	ในการติดต่อทัางธุรกิจและค่วิามสัมพัันธ์ทัั�งหมด	
ในทัุกทัี�ทัี�เราดำาเนินการธุรกิจ

	 	 การให้สินบน	หมายถึึง	สิ�งจูงใจ	หรือข้้อเสนอให้รางวัิล		สัญญาว่ิาจะให้	หรือได้มอบให้	เพั่�อให้ได้มาซึ่ึ�ง		
ผู้ลประโยชุน์ทัางธุรกิจหรือผู้ลประโยน์ส่วินตัวิ	ตัวิอย่างอาจเป็น:

•	 พันักงานบริษััทัฯ	เสนอตั�วิเข้้าชุมการแข้่งข้ันกีฬาทัี�สำาค่ัญ	ให้ตัวิแทันข้องลูกค่้าทัี�มีศักยภาพั	แต่เฉพัาะ	
ในกรณีทัี�ตกลงทัี�จะทัำาธุรกิจกับบริษััทัฯ	เทั่านั�น
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

•	 ซึ่พััพัลายเออรเ์สนองานใหกั้บสมาชิุกในค่รอบค่รัวิข้องพันักงานข้องบริษััทัฯ	ด้วิยค่วิามเข้า้ใจว่ิา	บรษัิัทัฯ	
ยังค่งทัำาธุรกิจต่อเน่�องกับซึ่ัพัพัลายเออร์รายนั�นต่อไป

	 	 ในกรณีทีั�ค่วิามสับสนอาจเกิดข้้�นได	้ค่อ่	การจา่ยเงินอยา่งไมเ่ปน็ทัางการเล็กนอ้ย	(ทัี�รบัรู้กันวิา่ค่่อการจ่ายเงิน
เพั่�ออำานวิยค่วิามสะดวิก)	ซึ่ึ�งมีการเสนอสิ�งจูงใจ	หรือข้อให้ทัำา	หรือ	เพั่�อเร่งการดำาเนินการตามปกติโดยเจ้าหน้าทัี�
ข้องรัฐ	ตัวิอย่างเชุ่น	การเค่ลียร์สินค่้าผู่้านด่านศุลกากรให้รวิดเร็วิข้้�น	ไม่วิ่าในกรณีใดๆ	พันักงานไม่ค่วิรจ่ายเงิน
ให้กับเจ้าหน้าทัี�ข้องรัฐใดๆ	เน่�องจากมีค่วิามเสี�ยงสูง	ทัี�จะถึูกตีค่วิามวิ่าเป็นสินบน	หากถึูกถึามให้แจ้งรองประธาน	
เจ้าหน้าทัี�บริหารในสายงานสังกัด

	 	 เพั่�อค่วิามชุัดเจนในเรื�องข้องข้วิัญ	การต้อนรับ	ฯลฯ	ข้องข้วิัญใดๆทัี�มีมูลค่่าตำ�ากวิ่า	750	บาทั	เชุ่น	ข้องข้วิัญ
สง่เสรมิการข้ายเล็กๆ	น้อยๆ	เปน็สิ�งทัี�ยอมรบัได้	หากพันกังานข้องบริษัทััฯ	ได้รบัข้องข้วัิญทัี�มมีลูค่่าสงูกว่ิามลูค่่านี�		
ต้องแจ้งผูู้้จัดการต้นสังกัด	เพั่�อให้ผูู้้จัดการตัดสินใจได้วิ่าเหมาะสมทัี�จะรับหรือปฏิิเสธอย่างสุภาพั	บางค่รั�ง	
อาจทัำาใหเ้กดิค่วิามขุ้น่เค่่องในการปฏิิเสธ	ซึ่ึ�งในกรณนีี�อาจจะมกีารจบัฉลากระหวิา่งทัมีงานดว้ิยเงนิทัี�มอบใหก้บัองค่ก์ร	
การกุศลทัี�ได้รับการเสนอชุ่�อจากบริษััทัฯ	หรือมอบให้กับพันักงาน	โดยพั่จารณาให้พันักงานทัุกค่นได้จับฉลาก		
การเลี�ยงรับรองต้อนรบัทัี�มมีลูค่่าไม่เกิน	10,000	บาทัเปน็สิ�งทัี�ยอมรับได	้หากพันักงานข้องบริษััทัฯ	วิางแผู้นทัี�จะให้	
การเลี�ยงรับรองทัี�เกนิกวิา่มลูค่่านี�	จะต้องไดร้บัอนญุาตลว่ิงหนา้จากรองประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิารในสายงานสงักดั		
(หมายถึึง	บุค่ค่ลใดในตำาแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารสายงานพัาณิชุย์	รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	
สายงานปฏิบิตักิาร	รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารสายงานบัญชุ	ีและการเงิน	รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงาน	
บริหารข้้�นไป)	

B)	 มติและนโยบายข้องค่ณะกรรมการในเรื�องการดำาเนินธุรกิจโดยไม่มีส่วินเกี�ยวิข้้องกับการค่อร์รัปชัุน	และข้อบเข้ต	
การดำาเนนิการ	การประกาศเจตนารมณ์เจา้รว่ิมกับองค์่กรเพ่ั�อการต่อตา้นค่อร์รปัชุนั	และการดำาเนนิการทัี�เกี�ยวิข้้อง
กับการต่อต้านทัุจริตค่อร์รัปชุั�น

	 	 บริษััทัฯ	ดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุ่ณธรรม	โดยยึดมั�นในค่วิามรับผิู้ดชุอบต่อผูู้้มีส่วินเกี�ยวิข้้องทัุกผู้่าน	เพั่�อให้
เป็นแนวิทัางในการปฏิิบัติเกี�ยวิกับการต่อต้นการทุัจริตค่อร์รัปชัุน	ค่ณะกรรมการบริษััทั	ได้อนุมัติให้มีนโยบาย
และมาตรการต่อต้านการทัุจริตค่อร์รัปชุัน	พัร้อมทัั�งแนวิปฏิิบัติ	โดยได้เผู้ยแพัร่นโยบายและแนวิปฏิิบัติดังกล่าวิให้
พันักงานในองค่์กรได้รับทัราบผู้่านระบบข้้อมูลภายใน	และได้ส่�อสารให้แก่ทัั�ง	กรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหาร	พันักงาน
และผูู้้มีส่วินได้เสียได้ทัราบ	และกำาหนดให้มีระบบค่วิบคุ่มภายใน	เพั่�อติดตามการดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
และมาตรการทัี�ไดป้ระกาศไวิ	้โดยไดก้ำาหนดกระบวินการค่วิบคุ่มต่างๆ	เชุน่	อำานาจดำาเนนิการในการอนุมตัริายการ
ต่างๆ	ข้องบริษััทัฯ	นโยบายเกี�ยวิกับการจัดซึ่่�อจัดจ้าง	เพั่�อป้องกันการค่อร์รัปชุั�น	เป็นต้น

	 	 ในการประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทั	59(1/2557)	เม่�อวิันทัี�	19		กุมภาพัันธ์	2557	มีมติให้เข้้าร่วิมประกาศ
เจตนารมณแ์นวิรว่ิมปฏิบิติั	(Collective	Action	Coalition)	ตอ่ตา้นการทัจุรติข้องภาค่เอกชุนไทัย	รว่ิมกบัสมาค่ม
สง่เสรมิสถึาบนักรรมการบริษััทัไทัย	หอการค่า้ไทัย	สมาค่มธนาค่ารไทัย	หอการค่า้ตา่งชุาต	ิและสมาค่มบรษิััทัจด
ทัะเบียนไทัย	ซึ่ึ�งได้รับการรับรองจากค่ณะกรรมการแนวิร่วิมปฏิิบัติข้องภาค่เอกชุนไทัยในการต่อต้านการทุัจริต
เป็นค่รั�งแรก	เม่�อวิันทัี�			16		มกราค่ม	2558		ต่อมาในปี	2561	บริษััทัฯ	ได้รับการรับรองรับรองต่ออายุบริษััทัเป็น
สมาชุิกข้องแนวิร่วิมปฏิิบัติข้องภาค่เอกชุนไทัยในการต่อต้านทัุจริต	ค่รั�งทัี�	2	เม่�อวิันทัี�	21	สิงหาค่ม	2561	ซึ่ึ�งการ
รบัรองดงักลา่วิมอีายุ	3	ปี	นับจากวินัทัี�มมีติใหก้ารรบัรอง	ค่่อส่�นสุดไปเม่�อวัินทัี�	21	สิงหาค่ม	2564	จากนั�น	บรษิัทััฯ		
ได้ดำาเนินการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชุิกแนวิร่วิมต่อต้านค่อร์รัปชุันข้องภาค่เอกชุนไทัย	(CAC)	อีกค่รั�งหนึ�ง	
โดยได้รับการรับรอง	ค่รั�งทัี�	3	เม่�อวิันทั�ี	30	กันยายน	2564	ซึ่ึ�งการรับรองนี�จะมีอายุ	3	ปีนับจากวิันทัี�มีมติรับรอง
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4)	 การแจ้งเบาะแส	(Whistleblowing)	ข้้อร้องเรียน
	 	 พันักงาน	คู่่ค่้าทัางธุรกิจ	และผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย	ทัี�ต้องการส่งข้้อร้องเรียน	หรือรายงานการประพัฤติมิชุอบ	

สามารถึดำาเนินการได้ผู้า่นชุ่องทัางต่างๆ	ทัี�มรีายละเอียดดังระบุดา้นล่างนี�	หากการร้องเรียนกระทัำาข้้�นอย่างบริสทุัธิ�ใจ		
และเกี�ยวิข้อ้งกบัประเดน็ตอ่ไปนี�อยา่งใดอยา่งหนึ�ง	กรณุาระบตุวัิตนข้องทัา่นดว้ิยชุ่�อทัี�อยู่และรายละเอยีดการตดิตอ่
อ่�นๆ	พัรอ้มทัั�งระบ	ุชุ่�อบคุ่ค่ลทัี�ถึกูกลา่วิหาว่ิากระทัำาผิู้ด	พัรอ้มรายละเอยีดและหลกัฐานทัี�ม(ีถึา้ม)ี	หากค่ณุตอ้งการ
ทัี�จะไม่เปิดเผู้ยตัวิตน	โปรดให้รายละเอียดทัี�เกี�ยวิข้้องทัั�งหมดและหลักฐานทัี�เชุ่�อถึ่อได้
•	 การละเมิดกฎิหมาย	หรอืการไม่ปฏิิบตัติาม	หลกัการกำากบัดแูลกิจการทัี�ดสีำาหรบับรษัิัทัจดทัะเบียน	ทัี�แนะนำา

โดยสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์
•	 การฝ่่าฝ่ืนกฏิระเบียบและข้้อบังค่ับข้องบริษััทัฯ	
•	 การละเมิดค่วิามปลอดภัยด้านสารสนเทัศ
•	 รายงานทัางการเงินทัี�ไม่ถึูกต้อง	หรือการค่วิบคุ่มภายในทัี�ผู้ิดพัลาด
•	 การกระทัำาอ่�นใดทัี�เป็นการข้ัดแย้งต่อผู้ลประโยชุน์ข้องข้องบริษััทัฯ	

ชุ่องทัางร้องเรียน
•	 ทัางอีเมล	Hotline@thaiopticalgroup.com
•	 จดหมายปดิผู้นกึสง่ตรงไปทัี�	ประธานกรรมการบรษัิัทั	หรอืประธานกรรมการตรวิจสอบ	หรอืประธานเจ้าหน้าทัี�	

บริหาร	หรือสำานักตรวิจสอบภายใน	หรือค่ณะทัำางานต่อต้านการค่อร์รัปชุั�น		บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	
จำากัด	(มหาชุน)	เลข้ทัี�	15/5	หมู่6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	จังหวิัด
นนทับุรี	รหัสไปรษัณีย์	11110

•	 ผู้่านเวิ็ปไซึ่ด์	สำาหรับบุค่ค่ลภายนอก	:	www.thaiopticalgroup.com		และสำาหรับพันักงาน	:	Intranet	หรือ	
Line@togg4.1

	 	 หลังจากได้รับการร้องเรียนใดๆ	(หรือการแจ้งเบาะแส)	สำานักงานตรวิจสอบภายในจะตรวิจสอบข้้อร้องเรียน	และ	
ลงทัะเบยีนหากการรอ้งเรยีนดงักลา่วิเปน็ไปตามนโยบายนี�และพัจ่ารณาหลักฐานทัี�ใหม้า	การรอ้งเรยีนทัี�ไมม่มีลูจะถึกูยกเลกิ		
แต่ในกรณีทัี�ข้้อร้องเรียนนั�นแลดูมีเหตุผู้ล	หัวิหน้างาน	หรือผูู้้จัดการ	ข้องบุค่ค่ลทัี�ถูึกกล่าวิหาว่ิากระทัำาผู้ิดหรือละเมิด		
จะไดร้บัแจง้	และรายละเอียดทัี�ถึกูส่งไปยงั	ค่ณะทัำางานต่อตา้นการค่อรร์ปัชุั�น	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	และ	ค่ณะกรรมการ		
อาจมีการออกแนวิทัางปฏิิบัติให้กับค่ณะทัำางานส่บสวิน	เพั่�อทัำาการสอบสวินต่อไป	

	 	 บริษััทัฯ	จะไมเ่ผู้ยแพัรข่้อ้มูลสว่ินบุค่ค่ล	หรือรายละเอียดอ่�นใดทัี�อาจจะระบตุวัิตนข้องผูู้แ้จง้เบาะแส	หรือบคุ่ค่ลอ่�นใด	
ทัี�ใหค้่วิามร่วิมมอ่ในการสอบสวิน	รายละเอียดและผู้ลการสอบสวินดังกล่าวิจะยังค่งเป็นค่วิามลับอย่างแน่นอน	เว้ินแต่จะต้อง	
เปิดเผู้ยตามกฎิหมาย

	 	 บริษััทัฯ	จะบรรเทัาค่วิามเสียหายทัี�ได้เกิดข้้�น	และจะจัดการอย่างเป็นธรรมกับทัุกค่นทัี�เกี�ยวิข้้อง	รวิมถึึงตรวิจสอบ	
ให้แน่ใจวิ่า	ในภายหลังจะไม่มีการเล่อกปฏิิบัติใดๆตามมากับผูู้้แจ้งเบาะแส		หากได้รับการร้องข้อ	บริษััทัฯ	จะกำาหนด	
มาตรการดำาเนินการเพั่�อคุ่้มค่รองผูู้้แจ้งเบาะแส

	 	 ในกรณีทัี�	บริษััทัฯ	ย่นยันวิ่าการร้องเรียนเกิดข้้�นโดยไม่สุจริต	โดยมีเจตนาทัี�จะสร้างค่วิามเสียหายให้กับพันักงาน
หรือธุรกิจ		บริษััทัฯ	อาจดำาเนินการลงโทัษัทัางวิินัยหากผูู้้แจ้งเบาะแสเป็นพันักงาน	หรือดำาเนินการทัางกฎิหมายหาก	
ผูู้้แจ้งเบาะแสเป็นบุค่ค่ลภายนอก
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

รีายงานคณะกรีรีมการีบรีิษัท่
เรียน	 ทั่านผูู้้ถึ่อหุ้น	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)

	 ในปี	2564	ประธานค่ณะกรรมการบรษัิัทั	ไทัยออพัตคิ่อล	กรุ�ป	จำากดั	(มหาชุน)	(“บรษัิัทัฯ”)	จดัใหม้กีารประชุมุค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	
รวิม	6	ค่รั�ง	ดังนี�

1.	 การประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	ค่รั�งทัี�	96	(1/2021)	เม่�อวิันทัี�	17	กุมภาพัันธ์	2564
2.	 การประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	ค่รั�งทัี�	97	(2/2021)	เม่�อวิันทัี�	5	พัฤษัภาค่ม	2564
3.	 การประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	ค่รั�งทัี�	98	(3/2021)	เม่�อวิันทัี�	12	สิงหาค่ม	2564
4.	 การประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	ค่รั�งทัี�	99	(4/2021)	การประชุุมแผู้นกลยุทัธ์ธุรกิจ	3	ปี	(2565-2567)	เม่�อวิันทัี�	

12	สิงหาค่ม	2564
5.	 การประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	ค่รั�งทัี�	100	(5/2021)	เม่�อวิันทีั�	10	พัฤศจิกายน	2564
6.	 การประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	ค่รั�งทัี�	101	(6/2021)	โดยไม่มีฝ่่ายจัดการเข้้าร่วิม	เม่�อวิันทัี�	10	พัฤศจิกายน	

2564

นอกจากนี�	บริษััทัฯ	ได้จัดประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น	รวิม	2	ค่รั�ง	ดังนี�

1.	 การประชุุมสามัญผูู้้ถึ่อหุ้นประจำาปี	2564	(ค่รั�งทัี�	18/2564)	เม่�อวัินทัี�	8	เมษัายน	2564
2.	 การประชุุมวิิสามัญผูู้้ถึ่อหุ้น	ค่รั�งทัี�	1/2564	เม่�อวิันทัี�	16	มิถึุนายน	2564

โดยมีรายงานการเข้้าประชุุมตามบุค่ค่ลดังต่อไปนี�

ที่่� ราย่ชื�อคณะกรรมการบริษ์ัที่ ต้ำาแห็น่ง
การเข้าประชุม

กรรมการบริษ์ัที่
การเข้าประชุม 

ผู้ถูือห็ุ้น

1 ดร.สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม ประธานค่ณะกรรมการ 6/6 2/2

2 นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ� กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวิจสอบ 5/6 2/2

3 นายไพัรัชุ	เมฆ่อาภรณ์ กรรมการอิสระ	/	ประธานค่ณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน	/	กรรมการตรวิจสอบ

6/6 2/2

4 นายบรรจง	จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ	/	ประธานค่ณะกรรมการกลยุทัธ์
ธุรกิจ	/	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

6/6 2/2

5 รศ.ดร.วิิชุา	จิวิาลัย กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวิจสอบ	/		
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

6/6 1/2

6 นายพัอล	ไบรอัน	ฟื้ัสซึ่ี กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร	/	กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ 6/6 0/2

7 นายเดวิิด		แอนดรูวิ์		ค่รอส กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร	/	กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ 6/6 2/2

8 นายสาโรจน์	ประจักษั์ธรรม กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร	/	กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ 5/6 1/2

9 นางพัรพัรรณ	โต�ะตระกูล กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร 6/6 2/2

10 นางสาวิวิิจิตต์	ทัวิีปรีชุาชุาติ กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร 6/6 2/2

11 นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม กรรมการบริหาร	/	กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ 5/5* 2/2

12 นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม กรรมการบริหาร 5/5* 2/2

หมายเหตุ	
ในการจัดประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทัในปี	2564	นั�น	ประกอบด้วิย	การประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทัเต็มค่ณะ	5	ค่รั�ง	และ	
การประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทั	โดยไม่มีฝ่่ายจัดการเข้้าร่วิม	1	ค่รั�ง	รวิม	6	ค่รั�ง	ซึ่ึ�งนายธรณ์	ประจักษั์ธรรม	และนางอมลรัตน์	
ประจักษั์ธรรม	ดำารงตำาแหน่งเป็น	กรรมการบริหาร	จ้งมีจำานวินเข้้าร่วิมกันการประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทั	จำานวิน	5	ค่รั�ง		
จากจำานวินรวิม	5	ค่รั�ง	แตกต่างจากกรรมการบริษััทัทั่านอ่�นทัี�ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริหารข้องบริษััทัฯ
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โดยมีนางสาวิสุปัฏิบ์	ค่วิรประดิษัฐ์	ดำารงตำาแหน่งเป็นเลข้านุการบริษััทัและมีการพั่จารณาเรื�องสำาค่ัญสรุปได้ดังนี�

1.	 กำาหนดนโยบาย	แผู้นยุทัธศาสตร์	และแผู้นงานงบประมาณประจำาปีข้องบริษััทัฯ
2.	 พั่จารณาผู้ลงานและผู้ลประกอบการประจำาเด่อนและประจำาไตรมาสข้องบริษััทัฯ	เทัียบกับแผู้นและงบประมาณ	และ

แนวิโน้มในระยะต่อไปข้องปี
3.	 พัจ่ารณาการซึ่่�อ	ข้าย	แลกเปลี�ยน	จำานอง	รับจำานอง	ข้ายฝ่าก	รับซ่ึ่�อ	ฝ่าก	เชุา่	หรอืใหเ้ชุา่	ทัี�ดนิและ/หรือ	สิ�งปลกูสรา้ง	

หรือ	สินทัรัพัย์ใดๆ	รวิมถึึงการซ่ึ่�อกิจการและเข้้าร่วิมในโค่รงการร่วิมทุันทัี�ไม่ข้ดักับเกณฑ์ิข้องค่ณะกรรมการกำากบัหลักทัรัพัย์	
และตลาดหลักทัรพััย์	และตลาดหลักทัรพััย์แหง่ประเทัศไทัยทัี�มมีลูค่่าเกนิกวิา่ทัี�มอบอำานาจใหป้ระธานเจา้หน้าทัี�บรหิาร	
การทัำาธรุกรรมหรอืการกระทัำาใดๆ	ทัี�มผีู้ลกระทับทัี�สำาค่ญัตอ่ฐานะทัางการเงนิ	ภาระหนี�สนิยทุัธศาสตรก์ารทัำาธรุกจิ	
และชุ่�อเสียงข้องบริษััทัฯ

4.	 พัจ่ารณาการทัำาสญัญาใดๆทัี�ไมเ่กี�ยวิกับการทัำาธรุกจิปกต	ิและสญัญาทัี�เกี�ยวิกับการทัำาธรุกจิปกตทิัี�มคี่วิามสำาค่ญั
5.	 พัจ่ารณาการทัำารายการเกี�ยวิโยงกันระหวิา่งบรษัิัทัฯ	บรษัิัทัยอ่ย	บรษัิัทัรว่ิม	กับบคุ่ค่ลทัี�เกี�ยวิโยงกัน	ตามทีั�กำาหนด

ในพัระราชุบัญญัติหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	พั.ศ.	2535	(ตามทัี�ได้มีการแก้ไข้เพั่�มเติม)
6.	 พั่จารณาการจ่ายเงินปันผู้ลระหวิ่างกาล
7.	 พ่ัจารณาการเปลี�ยนนโยบายและวิิธีปฏิิบตัทิัี�มนียัสำาคั่ญเกี�ยวิกับการบัญชุ	ีการบริหารค่วิามเสี�ยงและการเก็บรักษัาเงิน
8.	 พั่จารณาการเปลี�ยนแปลงทัี�สำาค่ัญเกี�ยวิกับระบบการค่วิบคุ่มการบริหารงานและการเงิน
9.	 พั่จารณาการกำาหนดและทับทัวินอำานาจอนุมัติทัี�มอบให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร		
10.	 พั่จารณาการแต่งตั�งประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	
11.	 พัจ่ารณาอนุมติัโค่รงสร้างเงนิเดอ่น	งบประมาณการปรับเงนิเดอ่น	ผู้ลตอบแทันอ่�น	หรอืสตูรการปรับผู้ลตอบแทัน

อ่�นข้องผูู้้บริหารและพันักงาน
12.	 พั่จารณาการเสนอแต่งตั�งและการสิ�นสุดสถึานภาพัข้องกรรมการบริษััทั	และเลข้านุการบริษััทั	หรือเลข้านุการ	

ค่ณะกรรมการบริษััทั
13.	 พัจ่ารณาการมอบอำานาจใหป้ระธานกรรมการบรษิัทัั		ประธานเจ้าหน้าทัี�บรหิาร	หรอืกรรมการบรษิัทััค่นใดค่นหนึ�ง	

รวิมถึึงการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงแก้ไข้การมอบอำานาจดังกล่าวิ
14.	 พั่จารณาการแต่งตั�งและกำาหนดอำานาจหน้าทัี�แก่ค่ณะกรรมการชุุดย่อย
15.	 พั่จารณาการจัดให้มีและกำากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี
16.	 พั่จารณาการแต่งตั�งกรรมการบริษััทัหรือผูู้้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษััทัย่อยและบริษััทัในเค่รือ
17.	 พั่จารณาการจดทัะเบียนตั�งบริษััทัใหม่และการแจ้งเลิกบริษััทั
18.	 พั่จารณาการทับทัวินวิิสัยทััศน์และพัันธกิจอย่างน้อยทัุก	5	ปี
19.	 พั่จารณากรรมการบริษััทัมีหน้าทัี�เก็บรักษัาข้้อมูลค่วิามลับข้องบริษััทัฯอย่างเค่ร่งค่รัดโดยเฉพัาะอย่างยิ�งข้้อมูล

ภายในทัี�ยังไม่เปิดเผู้ยต่อสาธารณะหรือข้้อมูลทัี�มีผู้ลกระทับต่อการดำาเนินธุรกิจหรือราค่าหุ้น	

	 สรุปในภาพัรวิมปี	2564	ค่ณะกรรมการบริษััทัได้ปฏิิบัติหน้าทัี�ตามทัี�ได้ระบุไวิ้ในกฎิบัตรค่ณะกรรมการบริษััทั	และ	
ได้รายงานการปฏิิบัติหน้าทัี�ดังกล่าวิต่อผูู้้ถึ่อหุ้นอย่างสมำ�าเสมอ

(ดร.สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม)
ประธานค่ณะกรรมการบริษััทั
วิันทัี�	16	กุมภาพัันธ์	2565
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

รีายงานคณะกรีรีมการีต่รีวจสัอบ

เรียน	 ทั่านผูู้้ถึ่อหุ้น	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)

	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	ประกอบด้วิยผูู้้ทัรงคุ่ณวิุฒิด้านต่างๆ		
ทัี�เป็นกรรมการอิสระ	3	ท่ัาน	โดยมีนางสาวินุชุจรินทัร์	บุญเสริมสุข้	รักษัาการผูู้้จัดการสำานักตรวิจสอบภายในข้องบริษััทัฯ		
เป็นเลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

	 ในปี	พั.ศ.	2564	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	จัดให้มีการประชุุมทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง	โดยมีการประชุุมร่วิมกับผูู้้สอบบัญชุี	4	ค่รั�ง	
โดยมีรายงานการเข้้าประชุุมตามบุค่ค่ล	และจัดประชุุมเป็นการเฉพัาะกับผูู้้สอบบัญชุีโดยไม่มีฝ่่ายจัดการเข้้าร่วิม	1	ค่รั�ง	

กรรมการต้รวจส่อบ ต้ำาแห็น่ง จำานวนครั�งที่่�เข้าประชุม

1.	นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ� ประธานค่ณะกรรมการตรวิจสอบ 4/5

2.	นายวิิชุา	จิวิาลัย กรรมการตรวิจสอบ 5/5

3.	นายไพัรัชุ	เมฆ่อาภรณ์ กรรมการตรวิจสอบ 5/5

มีการพั่จารณาเรื�องสำาค่ัญสรุปได้ดังนี�

1.	 สอบทัานรายงานทัางการเงิน	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้สอบทัานข้้อมูลทัี�สำาคั่ญข้องรายงานทัางการเงินทัั�ง
รายไตรมาสและประจำาปี	2564	ข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ร่วิมกับผูู้้บริหารฝ่่ายบัญชุี	ผูู้้ตรวิจสอบภายใน	และ	
ผูู้ต้รวิจสอบบญัชีุ	รวิมถึึงสอบทัานประเดน็เกี�ยวิกบันโยบายการบญัชุทีัี�สำาค่ญั	การเปลี�ยนแปลงในรอบปทีัี�ผู้า่นมา		
ผู้ลกระทับในอนาค่ตทัี�อาจจะเกิดข้้�น	และรายการทัี�ไม่ใชุ่รายการปกติทัี�มีนัยสำาค่ัญ	และข้้อสังเกตข้องผูู้้ตรวิจสอบ
บัญชุีและผูู้้ตรวิจสอบภายใน	มีค่วิามเห็นว่ิารายงานทัางการเงินแสดงฐานะทัางการเงินและผู้ลการดำาเนินงานข้อง	
บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	มีค่วิามถึูกต้อง	ค่รบถึ้วิน	เชุ่�อถ่ึอได้	การจัดทัำารายงานทัางการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชุทีีั�รบัรองโดยทัั�วิไป	มกีารเปดิเผู้ยข้อ้มลูในงบการเงนิอยา่งเพัยีงพัอและไมพ่ับรายการใดทัี�อาจมผีู้ลกระทับ	
อันเป็นสาระสำาค่ัญต่องบการเงิน	

2.	 สอบทัานรายการทีั�เกี�ยวิโยงกัน	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้สอบทัานรายการทัี�เกี�ยวิโยงกันซึึ่�งต้องปฏิิบัติให้เป็น
ไปตามกฎิหมายและข้้อกำาหนดข้อง	ตลทั.	และสำานักงาน	กลต.	เรื�องการเปิดเผู้ยข้้อมูลและการปฏิิบัติข้องบริษััทั	
จดทัะเบียนในรายการทัี�เกี�ยวิโยงกันซึึ่�งอาจเกิดค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์	ทัั�งนี�	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบมี
ค่วิามเห็นวิ่ารายการทัี�เกี�ยวิโยงกันเป็นการดำาเนินการตามเงื�อนไข้ทัางการค่้าปกติทัั�วิไป	ไม่มีค่วิามข้ัดแย้งกันทัาง
ผู้ลประโยชุน์	มีค่วิามเป็นธรรมและสมเหตุสมผู้ล	โดยไม่พับรายการใดทัี�ผู้ดิปกติและมกีารเปิดเผู้ยข้อ้มูลสารสนเทัศ
อย่างค่รบถึ้วินเพัียงพัอ	

3.	 สอบทัานระบบการค่วิบคุ่มภายใน	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้สอบทัานระบบการค่วิบคุ่มภายในข้องบริษััทัฯ	
และบริษััทัย่อย	ประจำาปี	2564	มีค่วิามเห็นวิ่าเหมาะสมและมีประสิทัธิภาพัเพัียงพัอกับการดำาเนินธุรกิจ	โดยไม่พับ
ประเด็นทัี�เป็นสาระสำาค่ัญอันอาจจะกระทับต่อการดำาเนินกิจการข้องบริษััทัฯ

4.	 การกำากบัดแูลงานตรวิจสอบภายใน	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบเป็นผูู้พ่้ัจารณาให้ค่วิามเห็นชุอบแผู้นงานการตรวิจสอบ	
ข้องผูู้ต้รวิจสอบภายในประจำาป	ี2564	รวิมถึงึให้ข้อ้เสนอแนะการดำาเนนิงานข้องหน่วิยงานตรวิจสอบภายในเพ่ั�อให้
บรรลแุผู้นงานทัี�วิางไว้ิตามมาตรฐานทัี�ได้รบัค่วิามเชุ่�อถึอ่ทัั�วิไปและได้ประเมินผู้ลการปฏิิบัตหินา้ทัี�ข้องฝ่า่ยตรวิจสอบ	
ภายในเพั่�อนำาไปเป็นแนวิทัางในการปรับปรุงพััฒนางานตรวิจสอบภายใน
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5.	 สอบทัานการปฏิิบัติตามกฎิหมาย	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้สอบทัานและกำากับดูแลให้บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย
ดำาเนนิกจิการตา่งๆ	อย่างถึกูตอ้งตามกฎิหมายวิา่ดว้ิยหลกัทัรพััยแ์ละตลาดหลกัทัรพััย	์ข้อ้กำาหนดข้อง	กลต.	และ
ตลทั.	และกฎิหมายทัี�เกี�ยวิข้้องกับธุรกิจข้องบริษััทัฯ	โดยไม่พับข้้อบ่งชุี�ทัี�ทัำาให้เชุ่�อว่ิา	มีข้้อบกพัร่องเกี�ยวิกับการไม่
ปฏิิบัติตาม	และ/หรือการปฏิิบัติทัี�ข้ัดหรือแย้งกับข้้อกำาหนด	ระเบียบ	และกฎิหมายทัี�เกี�ยวิข้้อง	

6.	 สอบทัานการบริหารค่วิามเสี�ยง	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้สอบทัานการบริหารค่วิามเสี�ยงข้องบริษัทััฯ	และบริษัทัั
ย่อย	เพั่�อให้มั�นใจว่ิาบริษััทัฯ	มีกระบวินการบริหารค่วิามเสี�ยงทัี�เหมาะสมและมีประสิทัธิผู้ล	โดยค่ณะกรรมการ
บริหารค่วิามเสี�ยงซึ่ึ�งประกอบด้วิยประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารเป็นประธานและผูู้้บริหารทัุกหน่วิยงานเป็นกรรมการ
ทัำาหน้าทัี�พั่จารณาโค่รงสร้าง	นโยบาย	กรอบการบริหารค่วิามเสี�ยง	ติดตามการดำาเนินการประเมินค่วิามเสี�ยง
จากสถึานการณส์ภาพัแวิดลอ้มทัางธรุกจิทัี�เปลี�ยนแปลงไปและกำาหนดมาตรการบรหิารค่วิามเสี�ยงอยา่งสมำ�าเสมอ
ทัั�งระยะสั�นและระยะยาวิ	โดยจะรายงานค่วิามเสี�ยงทัี�สำาค่ัญหรือค่วิามเสี�ยงทัี�เกิดข้้�นใหม่ให้ค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	
ทัราบเป็นระยะ

7.	 การรายงานเกี�ยวิกับประเด็นทัี�เป็นข้้อสงสัย	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบมีหน้าทัี�ในการรายงานต่อค่ณะกรรมการ
บรษัิัทั	หากพับหรอืมขี้อ้สงสยัวิา่มรีายการหรอืการกระทัำาซึ่ึ�งอาจมผีู้ลกระทับอยา่งมนัียสำาค่ญัตอ่ฐานะการเงนิและ
ผู้ลการดำาเนนิงานข้องบรษิัทััฯ	โดยในรอบปทีัี�ผู้า่นมาไมม่เีหตกุารณห์รอืสถึานการณใ์ดทัี�เปน็ข้อ้บง่ชุี�ว่ิามเีหตกุารณ์
ดังกล่าวิ

8.	 พั่จารณาเสนอแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชุีข้องบริษััทัฯ	สำาหรับปี	2564	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้ค่ัดเล่อกผูู้้สอบบัญชุี
โดยพั่จารณาจากค่วิามเป็นอิสระ	ค่วิามรู้ค่วิามสามารถึ	ประสบการณ์	ผู้ลการปฏิิบัติงาน	รวิมถึึงค่่าตอบแทันใน
การสอบบัญชุีข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	และนำาเสนอต่อค่ณะกรรมการบริษััทั	เพั่�อพั่จารณาและข้ออนุมัติต่อทัี�
ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นประจำาปี	2564	ทัี�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั�ง	นางสาวิศิริวิรรณ	นิตย์ดำารง	ผูู้้สอบบัญชุี
รับอนุญาตเลข้ทัี�	5906	หรือ	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุิฒิ	ผูู้้สอบบัญชุีรับอนุญาตเลข้ทัี�	4799	หรือ	นางสาวิ
กมลทัิพัย์	เลิศวิิทัย์วิรเทัพั	ผูู้้สอบบัญชุีรับอนุญาตเลข้ทัี�	4377	แห่งสำานักงาน	อีวิาย	เป็นผูู้้สอบบัญชุีข้องบริษััทัฯ	
และบริษััทัย่อย

	 สรุปในภาพัรวิมปี		2564	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้ปฏิิบัติหน้าทัี�ตามทัี�ได้ระบุไว้ิในกฎิบัตรค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
โดยใชุ้ค่วิามรู้ค่วิามสามารถึติดตามการดำาเนินงานข้องบริษััทัฯและบริษััทัย่อย	อย่างมีค่วิามเป็นอิสระเพัียงพัอ	และมีค่วิามเห็น
วิา่บรษิัทััฯ	และบรษิัทััยอ่ย	ไดร้ายงานทัางการเงนิในสาระสำาคั่ญอยา่งถึกูตอ้ง	เชุ่�อถ่ึอไดโ้ดยจดัทัำาข้้�นตามมาตรฐานการบญัชุทีัี�
รบัรองโดยทัั�วิไป	มีการเปิดเผู้ยข้อ้มูลอย่างเพีัยงพัอ	และในการเข้้าทัำารายการทัี�เกี�ยวิโยงกัน	หรอืรายการทัี�อาจมคี่วิามขั้ดแย้งทัาง
ผู้ลประโยชุน์	บริษััทัฯ	ก็ได้จัดให้มีการปฏิิบัติตามกฎิหมาย	และข้้อกำาหนดข้องตลทั.	และสำานักงานกลต.	อย่างเค่ร่งค่รัด	รวิมทัั�ง	
มีการปฏิิบัติตามกฎิหมาย	ระเบียบ	และข้้อบังค่ับทัี�เกี�ยวิข้้องกับการดำาเนินธุรกิจอย่างค่รบถ้ึวิน	นอกจากนั�นบริษััทัฯ	ยังจัดให	้
มีการบริหารค่วิามเสี�ยงทัี�เพัียงพัอและมีการกำากับดูแลกิจการทัี�ดีในองค์่กร	มีผูู้้ตรวิจสอบบัญชุีและผูู้้ตรวิจสอบภายในทัี�มี
ค่วิามเปน็อสิระและมคี่ณุสมบตัเิหมาะสม	ทัี�ชุว่ิยใหก้ารสอบบญัชุแีละระบบการค่วิบค่มุภายในมคี่วิามเหมาะสมและมปีระสทิัธผิู้ล

(นายสิงห์		ตังทััตสวิัสดิ�)
ประธานค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

วิันทัี�	16	กุมภาพัันธ์	2565
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

รีายงานคณะกรีรีมการีสัรีรีหุ้า และกำาหุ้นดำค่าต่อบแท่น

เรียน	 ทั่านผูู้้ถึ่อหุ้น	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)

	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	ข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	ประกอบด้วิยกรรมการ
อิสระ	3	ท่ัาน	ซึ่ึ�งเป็นผูู้้มีค่วิามรู้	ค่วิามสามารถึและ	เป็นผูู้้ทัรงคุ่ณวิุฒิด้านต่างๆ	โดยมีนางสาวิศิริพัร	ผู้ลอวิยพัร	ผูู้้จัดการ
ทัรัพัยากรบุค่ค่ล	เป็นเลข้านุการค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	ในปี	พั.ศ.	2564	ค่ณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน	ไดจ้ดัให้มกีารประชุมุทัั�งสิ�น4	ค่รั�ง	โดยมจีำานวินค่รั�งการประชุมุและการเข้า้ประชุุมข้องค่ณะกรรมการชุุดย่อย	
รายบุค่ค่ล	ดังต่อไปนี�

กรรมการส่รรห็าและกำาห็นดำค่าต้อบแที่น ต้ำาแห็น่ง จำานวนครั�งที่่�เข้าประชุม

1.นายไพัรัชุ	เมฆ่อาภรณ์ ประธานค่ณะกรรมการสรรหาและ	
กำาหนดค่่าตอบแทัน

4/4

2.รศ.ดร.วิิชุา	จิวิาลัย กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน 4/4

3.นายบรรจง	จิตต์แจ้ง กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน 4/4

ประเด็นสำาค่ัญทัี�ได้พั่จารณาและสรุปได้ดังนี�

สูร่ร่หากร่ร่มการ่ทด้แทนกร่ร่มการ่ท้�คร่บกำาหนด้ออกตามวาร่ะ

ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า่ตอบแทัน	ไดป้ระเมินหลักเกณฑ์ิตามข้อ้บังคั่บข้องบริษััทั	และทับทัวินคุ่ณสมบัติข้องผูู้้สมัค่ร
ทัี�เหมาะสมซึ่ึ�งเป็นประโยชุน์สูงสุด	ต่อการดำาเนินธุรกิจข้องบริษััทัอย่างค่รอบค่ลุม	และโปร่งใส		โดยค่ณะกรรมการจะพั่จารณา
กลั�นกรอง	เสนอชุ่�อผูู้้ได้รับการค่ัดเล่อกเป็นค่ณะกรรมการบริษััทัฯอีกค่รั�งในการประชุุมสามัญผูู้้ถึ่อหุ้นประจำาปี	เพั่�อข้ออนุมัติ
แต่งตั�งใหม่ต่อไป

พัิจาร่ณาการ่จ่ายค่าตอบแทนป็ร่ะจำาป็ี

ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	พ่ัจารณากลั�นกรองงบประมาณค่่าตอบแทันประจำาปี	ให้กับกรรมการบริษััทัฯ	
กรรมการชุดุยอ่ย	ผูู้บ้รหิาร	และพันกังานข้องบรษัิัทัฯและบรษัิัทัยอ่ย	ภายใต้การอนุมตัขิ้องค่ณะกรรมการบริษัทััฯ	โดยพัจ่ารณา
ประกอบกับผู้ลการดำาเนินธุรกิจตลอดทัั�งปี	และเป้าหมายข้องบริษััทัฯ	เพั่�อจูงใจให้บรรลุผู้ลทัี�ค่าดหวิัง

ติด้ตามมาตร่การ่ป็้องกันควบค่มการ่แพัร่่ร่ะบาด้โร่คติด้เช่�อไวร่ัสูโควิด้-19

ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	ไดต้ดิตามรายงานมาตรการค่วิบค่มุและปอ้งกัน	การแพัรเ่ชุ่�อไวิรสัโค่วิิด-19	กลายพันัธ์ุ	
เดลตา้	และให้ค่ำาแนะนำาทัี�จำาเปน็เพั่�อปอ้งกนัการแพัรร่ะบาด		การตดิเชุ่�อกลุ่มกอ้นระหวิา่งพันักงานและค่นทัำางานอ่�นๆในโรงงาน
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ทบทวนกฏบัตร่

ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันได้ทับทัวิน	ค่วิามเหมาะส	และการเปลี�ยนแปลงทัี�จำาเป็น	สำาหรับกฎิบัตร	เพั่�อให้
แน่ใจวิา่มขี้ั�นตอนทัี�ถูึกต้อง	เพ่ั�อใหค้่ณะกรรมการฯปฏิิบัตหิน้าทัี�ตามข้อ้กำาหนดตามแนวิปฏิิบัตทิัี�เปน็ปจัจุบนั	และได้รบัการอนุมตัิ
จากค่ณะกรรมการบริษััทัฯ

	 โดยสรุป	ภาพัรวิมสำาหรับปี	2564	ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	ได้ปฏิิบัติหน้าทัี�ตามทัี�กำาหนดไวิ้ใน
กฎิบัตรค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	โดยปฏิิบัติตามค่วิามรับผู้ิดชุอบในการกำากับดูแลทัี�เกี�ยวิข้้อง	ติดตาม
ตรวิจสอบผู้ลการปฏิิบัติงาน	และรายงานผู้ลการปฏิิบัติหน้าทัี�ต่อค่ณะกรรมการบริษััทัฯอย่างสมำ�าเสมอ

(นายไพัรัชุ	เมฆ่อาภรณ์)
ประธานค่ณะกรรมการสรรหา	และกำาหนดค่่าตอบแทัน

วิันทัี�	16	กุมภาพัันธ์	2565
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รีายงานคณะกรีรีมการีกลย้ท่ธ์ธ้รีกิจ

เรียน	 ทั่านผูู้้ถึ่อหุ้น	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)

	 ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	ประกอบด้วิยกรรมการผูู้้ทัรงคุ่ณวิุฒิใน
ด้านธุรกิจ	และในอุตสาหกรรม	5	ทั่าน	ได้แก่

1.	 นายบรรจง	จิตต์แจ้ง	 	 	 ประธานค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
2.	 นายสาโรจน์	ประจักษั์ธรรม	 	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
3.	 นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม		 	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
4.	 นายเดวิิด		แอนดรูวิ์		ค่รอส	 	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
5.	 นายพัอล	ไบรอัน	ฟื้ัสซึ่ี	 	 	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

	 โดยมีนายสรัฐ	เตกาญจนวินิชุ	ผูู้้จัดการพััฒนาธุรกิจและการตลาด	เป็นเลข้านุการค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

	 ในปี	พั.ศ.	2564	ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์	จัดให้มีการประชุุมทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง	โดยมีรายงานการเข้้าประชุุมตามบุค่ค่ลดังต่อ
ไปนี�

กรรมการกลยุ่ที่ธุ์ธุุรกิจ ต้ำาแห็น่ง จำานวนครั�งที่่�เข้าประชุม

1.	นายบรรจง	จิตต์แจ้ง ประธานค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ 4/4

2.	นายสาโรจน์	ประจักษั์ธรรม กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ 1/4

3.	นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ 4/4

4.	นายเดวิิด	แอนดรูวิ์	ค่รอส กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ 4/4

5.	นาย	พัอล	ไบรอัน	ฟื้ัสซึ่ี กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ 4/4

	 และมีการพั่จารณาเรื�องสำาค่ัญสรุปได้ดังนี�

1.	 กำ�กบัดแูลก�ริพฒัิน�แผู้นกลย๊ทธับ์ริษัิัท	ค่ณะกรรมการกลยทุัธท์ัำางานรว่ิมกบัผูู้บ้รหิารในการกำากบัดกูารพััฒนา
แผู้นกลยุทัธ์ข้องบริษัทัั	และให้ค่ำาแนะนำากระบวินการวิางแผู้นเชิุงกลยุทัธ์กบัผูู้บ้ริหาร	เพั่�อให้องค์่กรยึดถึอ่และปฏิิบัติ
ตามแผู้นกลยุทัธ์ดังกล่าวิ

2.	 ติิดติ�มและทบทว่นผู้ลก�ริดำ�เนินง�นเชิงกลย๊ทธั์	ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ติดตามและทับทัวินผู้ลการดำาเนินงาน
เชุิงกลยุทัธ์เทีัยบกับเป้าหมายทัี�ตั�งไว้ิ	และให้ข้้อเสนอแนะต่อผูู้้บริหารในเรื�องการข้าย	การตลาด	ชุ่องทัางการจัด
จำาหน่าย	การผู้ลิตและวิางแผู้นบริหารห่วิงโซึ่่อุปทัาน	และการวิางแผู้นการใชุ้ทัรัพัยากรข้องบริษััทั

3.	 สำอบท�นก�ริตัิดสำนิใจำก�ริลงท๊นและก�ริถือนท๊น	ค่ณะกรรมการกลยุทัธท์ัำางานรว่ิมกับผูู้บ้รหิารในการสอบทัาน
การตดัสินใจเชุงิกลยุทัธ์ทัี�สำาค่ญัเรื�องการลงทันุในธุรกจิหรือผู้ลติภณัฑิใ์หม่	การถึอนทุัน	และการข้ายทัรพััย์สนิและ
นำาเสนอค่ำาแนะนำาดังกล่าวิต่อค่ณะกรรมการบริษััทั
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4.	 ปริะเมินคว่�มเสำี�ยงและโอก�สำเชิงกลย๊ทธั์	ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ประเมินค่วิามเสี�ยงและโอกาสเชิุงกลยุทัธ์จาก
กระบวินการทับทัวินค่วิามเสี�ยงเชุงิกยยทุัธแ์ละกระบวินอ่�นทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	ผู้ลกระทับจากการเปลี�ยนแปลงดา้นการแข้ง่ข้นั	
ในอุตสาหกรรม	ด้านการปกค่รอง	ด้านกฏิหมาย	และสภาพัเศรษัฐกิจข้องโลก

	 สรุปในภาพัรวิมปี		2564	ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ได้ปฏิบัิตหิน้าทัี�ตามทัี�ได้ระบุไว้ิในกฎิบัตรค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธรุกิจใน
การปฏิบัิตติามค่วิามรับผู้ดิชุอบในการกำากบัดแูลเรื�องทัี�เกี�ยวิข้อ้งกับกลยุทัธ์ระยะยาวิข้องบริษััทั	ค่วิามเสี�ยงและโอกาสทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	
รวิมถึึงการตดิตามและทับทัวินผู้ลการดำาเนนิงานเชุงิกลยทุัธ	์และไดร้ายงานการปฏิบิตัหินา้ทัี�ดงักลา่วิตอ่ค่ณะกรรมการบรษัิัทั
อย่างสมำ�าเสมอ

(นายบรรจง	จิตต์แจ้ง)
ประธานค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

วิันทัี�	16	กุมภาพัันธ์	2565
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9. ระบับัการค่วิบัคุ่มภายในและตรวิจสอบัภายใน

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัและผูู้้บริหารข้องบริษััทั	ให้ค่วิามสำาค่ัญและตระหนักว่ิา	ระบบการค่วิบคุ่มภายในเป็นกลไกสำาค่ัญ	
ทัี�จะสร้างค่วิามมั�นใจต่อฝ่่ายบริหารในการชุ่วิยลดค่วิามเสี�ยงทัางธุรกิจ	ชุ่วิยให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทัธิภาพั		
โดยมีการจัดสรรทัรัพัยากรอย่างเหมาะสม	และบรรลุเป้าหมายตามทัี�ได้ตั�งไวิ้

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัได้มอบหมายให้ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ทัำาหน้าทัี�ในการกำากับดูแลให้ระบบการค่วิบคุ่มภายใน	
ระบบการบริหารจัดการค่วิามเสี�ยงข้องบริษััทั	มีค่วิามเหมาะสมและมีประสิทัธิภาพั	รวิมถึึงการดูแลให้บริษััทัมีการปฏิิบัติตาม
ข้้อกำาหนดและกฎิหมายทัี�เกี�ยวิข้้อง	การดูแลมิให้เกิดค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์	การทัำารายการเกี�ยวิโยงกัน	ตลอดจนการ
ติดตามค่วิบคุ่มดูแลการดำาเนินงานข้องบริษััทั	การนำาทัรัพัย์สินข้องบริษััทัไปใชุ้ประโยชุน์ในทัางมิชุอบหรือไม่มีอำานาจ	รวิมทัั�ง
ชุว่ิยปกปอ้งคุ่ม้ค่รองทัรัพัย์สนิไม่ให้รั�วิไหล	สูญหาย	หรอืจากการทุัจริตประพัฤติมชิุอบ	บรษิัทััได้จดัให้มกีลไกการตรวิจสอบและ
ถึ่วิงดุล	โดยมีฝ่่ายตรวิจสอบภายในซึ่ึ�งมีค่วิามเป็นอิสระทัำาหน้าทัี�ในการตรวิจสอบและประเมินประสิทัธิภาพั	และค่วิามเพัียงพัอ	
ข้องระบบการค่วิบคุ่มภายใน	ระบบการบริหารจัดการค่วิามเสี�ยง	และระบบการกำากับดูแลกิจการ	ในการปฏิิบัติงานข้อง	
ทักุหน่วิยงานข้องบริษััทั	โดยนำากรอบแนวิทัางข้องระบบการค่วิบคุ่มภายในตามมาตรฐานสากลข้อง	COSO	(The	Committee	
of	Sponsoring	Organizations	of	the	Tread	way	Commission)	และกรอบการบรหิารค่วิามเสี�ยงทัั�วิทัั�งองค่ก์ร	(Enterprise	
Risk	Management)	มาประยุกต์ใชุ้ให้การค่วิบคุ่มภายใน	และการบริหารค่วิามเสี�ยงให้มีค่วิามสมบูรณ์มากยิ�งข้้�น	เพั่�อให้การ
ดำาเนินงานด้านต่าง	ๆ	ข้องบริษััทัมีประสิทัธิภาพัและประสิทัธิผู้ลมากทัี�สุด	ฝ่่ายบริหารข้องบริษััทัจะนำาผู้ลการตรวิจสอบไป
พั่จารณาดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข้ในเรื�องต่าง	ๆ	ทัี�เกี�ยวิข้้อง	เพั่�อการพััฒนางานให้มีคุ่ณภาพั	และฝ่่ายตรวิจสอบภายในได้จัด
ให้มีระบบการติดตามการดำาเนินการข้องบริษััทัอย่างสมำ�าเสมอ	

	 นอกจากนี�	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้มีการประเมินค่วิามเพัียงพัอข้องระบบการค่วิบคุ่มภายใน	และมีการรายงาน
ต่อค่ณะกรรมการบริษััทัเป็นประจำาทัุกปีโดยอ้างอิง	“แบบประเมินค่วิามเพีัยงพัอข้องระบบการค่วิบคุ่มภายใน”	ข้องสำานักงาน	
ค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	

	 ในปี	2564	บริษััทัไม่พับข้้อบกพัร่องทัี�มีนัยสำาค่ัญต่อระบบการค่วิบคุ่มภายในข้องบริษััทั	ดังนี�

9.1 การีควบค้มภายในองค์กรี

	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ไดก้ำาหนดให้มสีภาพัแวิดล้อมข้องการค่วิบคุ่มภายในทัี�ด	ีโดยจัดโค่รงสร้างองค์่กรและสายงานการ
บงัค่บับญัชุาทัี�ชุดัเจนเหมาะสม	มหีนว่ิยงานตรวิจสอบภายในเปน็หนว่ิยงานอสิระ	รายงานตรงตอ่ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	รวิมทัั�ง	
กำาหนดเปา้หมายทัางธรุกจิ	และดชัุนชีุี�วิดัผู้ลสำาเรจ็	(Key	Performance	Indicators	:	KPI)	เพั่�อใชุใ้นการประเมนิประสทิัธภิาพัใน
การปฏิบัิติงานสอดค่ล้องกับเปา้หมายข้ององค์่กร	พัฒันาระบบการจา่ยผู้ลตอบแทันตามผู้ลงานในการสร้างแรงจูงใจพันักงาน
ทัี�สมเหตุสมผู้ลและเพัียงพัอ	มีแผู้นในการสรรหาและพััฒนาผูู้้ส่บทัอดตำาแหน่งทัี�สำาค่ัญ	กำาหนดให้มีคู่่ม่อการใชุ้อำานาจและคู่่ม่อ
การปฏิิบัติงานข้องทัุกระบบอย่างเป็นลายลักษัณ์อักษัร	เพ่ั�อใชุ้เป็นแนวิทัางในการปฏิิบัติงาน	นอกจากนี�บริษััทัยังปลูกฝ่ังให้	
ผูู้บ้รหิารและพันักงานทุักค่นข้องบริษัทัั	ตระหนักถึึงการกำากบัดแูลกิจการทีั�ด	ีโดยกำาหนดให้มีนโยบายการกำากบัดแูลกิจการทัี�ดี		
จริยธรรมทัางธุรกิจ	และจรรยาบรรณข้องกรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานข้องบริษััทั	ปฏิิบัติตนไม่ให้ก่อให้เกิดค่วิามขั้ดแย้ง
ทัางผู้ลประโยชุน์กับบริษััทัฯและบริษััทัย่อย	รวิมถึึงการปฏิิบัติต่อผูู้้มีส่วินได้เสียด้วิยค่วิามเป็นธรรม	
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

การ่บร่ิหาร่ความเสู้�ยง

	 นอกจากการประเมินค่วิามเพีัยงพัอข้องระบบการค่วิบคุ่มภายในโดยอ้างอิง	“แบบประเมินค่วิามเพัียงพัอข้องระบบ
การค่วิบคุ่มภายใน”	ตามแนวิ	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission)	
Framework	ข้องสำานกังานค่ณะกรรมการกำากบัหลักทัรพััย์และตลาดหลักทัรพััย์แลว้ิ	บรษัิัทัยังไดจ้ดัทัำาการประเมินค่วิามเสี�ยง	
ตามกรอบการบริหารค่วิามเสี�ยงทัั�วิทัั�งองค์่กร	(Enterprise	Risk	Management)	ซึ่ึ�งค่รอบค่ลุมค่วิามเสี�ยงสำาค่ญั	4	ด้าน	ไดแ้ก่	
ค่วิามเสี�ยงด้านกลยุทัธ์	ค่วิามเสี�ยงด้านการปฏิิบัติงาน	ค่วิามเสี�ยงด้านการรายงาน	และค่วิามเสี�ยงด้านการปฏิิบัติตามกฏิ
ระเบียบ	โดยทัำาการประเมินระดับค่วิามเสี�ยง	ผู้ลกระทับทัี�อาจเกิดข้้�น	พัร้อมแนวิทัางการป้องกันและแก้ไข้รวิมถึึงการติดตาม
การบริหารค่วิามเสี�ยงอย่างเป็นระบบโดยค่วิามเสี�ยงด้านกลยุทัธ์ได้มีการประเมินและติดตามในการประชุุมค่ณะกรรมการ
กลยทุัธธ์รุกิจ	เปน็ประจำาทักุไตรมาส	สำาหรบัค่วิามเสี�ยงดา้นอ่�น	ๆ	จะมกีารทับทัวินและตดิตามโดยค่ณะกรรมการบรหิารค่วิาม
เสี�ยงข้องบริษััทัฯ	ซึ่ึ�งประกอบด้วิยประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารเป็นประธาน	และฝ่่ายบริหารทัุกทั่านเป็นกรรมการ	ทัำาหน้าทัี�ในการ
พัจ่ารณาโค่รงสรา้ง	นโยบาย	กรอบบรหิารค่วิามเสี�ยงตามแนวิทัางข้องระบบ	ISO31000	และกำากับดแูลการดำาเนนิการบรหิาร
ค่วิามเสี�ยงข้ององค่ก์รใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย	อยู่ในระดบัทีั�องค์่กรยอมรับได	้บรษิัทััฯ	ยังไดม้กีารตดิตามปจัจัยตา่งๆ	ทีั�อาจทัำาให้
เกิดค่วิามเสี�ยงข้้�นทัั�งปัจจัยภายใน		และปัจจัยภายนอกอยู่ตลอดเวิลา		โดยเฉพัาะค่วิามเสี�ยงทัี�เกิดข้้�นใหม่	Emerging	Risk	ซึ่ึ�ง
เป็นค่วิามเสี�ยงด้านเทัค่โนโลยี	The	Risk	of	Disruptive	Technology	เพั่�อหาทัางป้องกันและรับม่อกับค่วิามเสี�ยงทัี�อาจเกิดข้้�น	
ทัั�งนี�จะมีการรายงานค่วิามเสี�ยงทัี�สำาค่ัญและแผู้นการบริหารค่วิามเสี�ยง	ต่อค่ณะกรรมการข้องบริษััทั	เพั่�อรับทัราบและกำาหนด
เปน็แนวินโยบายในการป้องกนัค่วิามเสี�ยงนั�นๆ	และมชีุอ่งทัางการส่�อสารค่วิามเสี�ยง	แผู้นการจัดการค่วิามเสี�ยงให้ผูู้เ้กี�ยวิข้อ้งได้
รับทัราบ	เพั่�อใชุ้เป็นแนวิทัางปฏิิบัติ		รวิมถึึงการติดตามป้องกันค่วิามเสี�ยงดังกล่าวิไม่ให้มีผู้ลกระทับกับบริษััทัฯและบริษััทัย่อย
อีกในอนาค่ต	

การ่ควบค่มการ่ป็ฏิบัติงาน

	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ได้มีการแบ่งแยกหน้าทัี�ค่วิามรับผู้ิดชุอบข้องแต่ละตำาแหน่งงานอย่างชุัดเจน	มีการทับทัวินคู่่ม่อ
อำานาจดำาเนินการและคู่่ม่อ/ข้ั�นตอนการปฏิิบัติงานให้เหมาะสมกับโค่รงสร้างองค่์กรทัี�ปรับเปลี�ยนและการปฏิิบัติงานในปัจจุบัน	
รวิมทัั�งมกีารสอบทัานผู้ลการปฏิิบติังานให้เปน็ไปตามกฎิระเบยีบ	ข้้อบงัค่บั	คู่่มอ่อำานาจดำาเนนิการและคู่่มอ่การปฏิิบตังิานตา่ง	
ๆ	อยา่งสมำ�าเสมอ	เพั่�อใหม้ั�นใจว่ิาการปฏิบิตังิานมรีะบบการค่วิบค่มุภายในทัี�เพีัยงพัอเหมาะสม	และการปฏิบิตังิานมปีระสทิัธภิาพั	
ซึ่ึ�งทักุกจิกรรมมกีารตดิตามตรวิจสอบและสอบทัานการปฏิิบติัให้เปน็ไปตามระเบยีบและข้อ้กำาหนดข้องกฎิหมายโดยหนว่ิยงาน
ตรวิจสอบภายใน	ทัั�งนี�ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้พ่ัจารณาทับทัวินและอนุมัติแผู้นการตรวิจสอบประจำาปี	เพั่�อให้ค่รอบค่ลุม
ทักุกระบวินการปฏิบิตังิานทัี�มคี่วิามเสี�ยงสงู		บริษััทัฯมั�นใจวิา่หนว่ิยงานตา่ง	ๆ	มกีารค่วิบค่มุภายในในการปฏิิบตังิานทัี�เพัยีงพัอ	
ตอบสนองค่วิามเสี�ยงในการดำาเนินงานทัั�งด้านการเงิน	การปฏิิบัติตามกฎิหมาย	ข้้อบังค่ับ	ระเบียบกฎิเกณฑิ์ต่าง	ๆ	รวิมถึึงได้
พัจ่ารณาประเด็นสำาค่ญัทัี�ตรวิจพับโดยหน่วิยงานตรวิจสอบภายในและผูู้ต้รวิจสอบภายนอก	มกีารตดิตามอย่างใกล้ชุดิรายงาน
ให้ฝ่่ายบริหารและผูู้้เกี�ยวิข้้องทัราบเพั่�อปรับปรุงแก้ไข้ปัญหาและทัำามาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหา	โดยทัี�ผู้่านมาบริษััทัฯและ
บริษััทัย่อยไม่เค่ยกระทัำาการใดๆทัี�ฝ่่าฝื่นกฎิหมาย	ในส่วินข้องการทัำารายการกับบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้อง	ค่ณะกรรมการบริษััทัได้มี
มตอินมุตัหิลกัการในการทัำาข้อ้ตกลงทัางการค่า้ทัี�มลีกัษัณะเปน็ธุรกรรมระหวิา่งบคุ่ค่ลทัี�มคี่วิามเกี�ยวิข้อ้งกนั	เพั่�อใหส้อดค่ลอ้ง
กับทัี�กฎิหมายบัญญัติดังทัี�ได้กล่าวิถึึงข้้างต้น	โดยให้ฝ่่ายบริหารสามารถึทัำาธุรกรรมหรือรายการหรือข้้อตกลงทัางการค่้า
ทัี�มีลักษัณะเป็นรายการระหว่ิางบุค่ค่ลทัี�มีค่วิามเกี�ยวิข้้องกันตามค่วิามหมายทัี�กำาหนดไว้ิในกฎิหมายว่ิาด้วิยหลักทัรัพัย์และ
ตลาดหลักทัรัพัย์	ทัั�งนี�	ธุรกรรมหรือรายการหรือข้้อตกลงดังกล่าวิ	ให้เป็นไปในลักษัณะเดียวิกับทัี�วิิญญููชุนจะพัึงกระทัำากับคู่่
สัญญาทัั�วิไปในสถึานการณ์เดียวิกัน	ด้วิยอำานาจต่อรองทัางการค่้าทัี�ปราศจากอิทัธิพัลในการทัี�ตนมีสถึานะเป็นกรรมการ	
ผูู้้บริหาร	หรือบุค่ค่ลทัี�มีค่วิามเกี�ยวิข้้อง	(“รายการทัี�มีข้้อตกลงทัางการค้่าทัั�วิไป”)	รวิมทัั�งรายการทัี�มีการดำาเนินมาแล้วิอย่าง
ตอ่เน่�อง	และทัี�อาจจะเกดิข้้�นในอนาค่ต	โดยหนว่ิยงานตรวิจสอบภายในเปน็ผูู้ต้ดิตามสอบทัานการปฏิบิตัริวิมถึึงรายงานข้อ้มลู
ข้องธรุกรรมทัี�เกดิข้้�นใหค้่ณะกรรมการตรวิจสอบรับทัราบและพัจ่ารณาทักุไตรมาส	หากบรษัิัทัมกีารทัำารายการระหวิา่งกนักับ
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บคุ่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามขั้ดแยง้เกิดข้้�นในอนาค่ต	บรษัิัทัจะจดัใหค้่ณะกรรมการตรวิจสอบเป็นผูู้้พ่ัจารณาเกี�ยวิกับค่วิามเหมาะสมข้อง
รายการดังกล่าวิ	หากค่ณะกรรมการตรวิจสอบไม่มีค่วิามชุำานาญในการพั่จารณารายการระหวิ่างกันทัี�เกิดข้้�น	บริษััทัจะจัดให้
มีบุค่ค่ลทัี�มีค่วิามรู้ค่วิามชุำานาญพั่เศษั	เชุ่น	ผูู้้สอบบัญชุี	หรือ	ผูู้้ประเมินราค่าทัรัพัย์สิน	หรือสำานักงานกฎิหมาย	เป็นต้น	ทัี�เป็น
อิสระจากบริษััทัและบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งเป็นผูู้้ให้ค่วิามเห็นเกี�ยวิกับรายการระหวิ่างกันดังกล่าวิ	

ร่ะบบสูาร่สูนเทศแลัะการ่สู่�อสูาร่ข�อมูลั

	 บรษัิัทัฯ	และบรษัิัทัยอ่ยไดใ้หค้่วิามสำาค่ญัตอ่ระบบสารสนเทัศและการส่�อสารข้้อมลู	สง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้กีารพััฒนา
ระบบอย่างต่อเน่�องเพั่�อให้ข้้อมูลต่าง	ๆ	มีค่วิามถึูกต้องและเป็นปัจจุบัน	โดยได้นำาระบบเทัค่โนโลยีสารสนเทัศทัี�ทัันสมัยและมี
ประสิทัธภิาพั	รวิมทัั�งมีค่วิามปลอดภัยข้องข้อ้มูล	ตั�งแต่การรวิบรวิมข้อ้มูล	ประมวิลผู้ลข้อ้มูล	จัดเกบ็	และติดตามผู้ลข้อ้มูล	เพั่�อ
ให้การปฏิิบัติงานและการนำาข้้อมูลทัี�สำาค่ัญไปใชุ้ในการบริหารจัดการข้องผูู้้บริหาร	หรือผูู้้มีส่วินได้เสียต่างๆ	มีค่วิามค่รบถ้ึวิน
ถึูกต้องอย่างเพัียงพัอ	ภายในเวิลาทัี�เหมาะสม	เพั่�อใชุ้ในการตัดสินใจทัางธุรกิจ	รวิมทัั�งมีการกำาหนดนโยบายค่วิามปลอดภัย
ทัางเทัค่โนโลยีสารสนเทัศและการใชุ้	ข้้อมูล	และจัดให้มีระบบ	Intranet	เพั่�อเป็นชุ่องทัางการส่�อสารภายในองค่์กร	ในการเผู้ย
แพัร่นโยบาย	กฎิระเบียบค่ำาสั�งและคู่่ม่อการปฏิิบัติงาน	รวิมทัั�งข้่าวิสารต่างๆ	ได้อย่างทัั�วิถึึงทัั�งองค่์กรพัร้อมทัั�งมีมาตรการเพั่�อ
ค่วิามปลอดภัยข้องระบบสารสนเทัศ		โดยได้วิางมาตรการป้องกันค่วิามเสี�ยงทัี�อาจจะเกิดข้้�นจากระบบสารสนเทัศ

	 ในการประชุมุค่ณะกรรมการและผูู้ถ้ึอ่หุน้บรษิัทััฯ	มกีารจดัสง่จดหมายเชุญิประชุมุพัรอ้มทัั�งมขี้อ้มลูประกอบทัี�เพัยีงพัอตอ่
การตดัสนิใจ		โดยเฉลี�ยจดัสง่ให้ทัราบล่วิงหนา้ไมน่อ้ยกว่ิา		5	วินั		และกำาหนดใหมี้เลข้านุการบริษััทัฯ	ใหค้่ำาแนะนำา	ดา้นกฎิหมาย
และกฎิเกณฑิ์ต่างๆ	ทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทั	ต้องทัราบ	ดูแลกิจกรรมข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	ประสานงานให้มีการปฏิิบัติตาม
มตคิ่ณะกรรมการบรษิัทัั	เปน็ศนูยก์ลางในการจดัทัำาและจดัเกบ็เอกสารสำาค่ญัตา่งๆ	ไดแ้ก	่ทัะเบยีนกรรมการหนงัสอ่นดัประชุุม
กรรมการ	รายงานการประชุมุกรรมการ	หนงัสอ่นดัประชุมุผูู้ถ่้ึอหุน้	และรายงานการประชุมุผูู้ถ่้ึอหุน้บรษัิัทัไดจ้ดัใหม้ชีุอ่งทัางการ
ส่�อสารให้บุค่ค่ลภายนอกสามารถึแจ้งข้้อมูลเกี�ยวิกับการร้องเรียน	หรือแจ้งเบาะแสการทัุจริตผู้่านชุ่องทัางทัี�บริษััทักำาหนด

	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้พัจ่ารณาร่วิมกับผูู้ส้อบบัญชุ	ีหนว่ิยงานตรวิจสอบภายใน	และผูู้้เกี�ยวิข้อ้งเกี�ยวิกับการจัดทัำา
งบการเงนิข้องบรษัิัทัฯ	ทักุไตรมาส	เพั่�อใหมี้ค่วิามมั�นใจวิา่	บรษัิัทัฯ	มกีารใชุน้โยบายบญัชุตีามหลกัการบญัชุทีัี�รบัรองทัั�วิไป	และ
เหมาะสมกับลักษัณะธุรกิจข้องบริษััทัฯรวิมถึึงการเปิดเผู้ยข้้อมูลอย่างเหมาะสม

ร่ะบบการ่ติด้ตาม

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัได้จัดให้มีระบบการค่วิบคุ่มภายในทัี�ค่รอบค่ลุมทัุกด้าน	เชุ่น	ด้านบัญชุีและการเงิน	การปฏิิบัติงาน	
การปฏิิบัติตามกฎิหมาย/กฎิระเบียบ	และการดูแลทัรัพัย์สิน	บริษััทัได้มีการติดตามผู้ลการปฏิิบัติงานว่ิาเป็นไปตามเป้าหมาย
ทัี�วิางไวิ้	โดยมีการประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทัและมีระบบการติดตามการปฏิิบัติงานเป็นลำาดับชุั�น	ตั�งแต่ค่ณะกรรมการบริษััทั
และค่ณะผูู้้บริหาร	เพั่�อติดตามเป้าหมายและกำากับการดำาเนินการตามแผู้นกลยุทัธ์	แผู้นงาน	และโค่รงการทัี�ดำาเนินงานอยู่ใน
แผู้นธุรกิจประจำาปีทีั�ได้รับอนุมัติจากค่ณะกรรมการบริษััทัเป็นประจำา	โดยมีการเปรียบเทัียบเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจกับ	
ผู้ลการดำาเนินงานอย่างสมำ�าเสมอ	มีการทัำารายงานให้ค่ณะกรรมการได้ทัราบ	โดยในปี	พั.ศ.	2564	ค่ณะกรรมการบริษััทัมี
การประชุุมรวิม	4	ค่รั�ง	

	 นอกจากนี�	บรษิัทััยงัไดจ้ดัใหม้กีารตรวิจสอบการปฏิิบตัติามระบบการค่วิบค่มุภายในอยา่งสมำ�าเสมอโดยฝ่า่ยตรวิจสอบ	
ภายในทัำาการตรวิจสอบการปฏิิบัติงาน	และรายงานผู้ลอย่างเป็นอิสระต่อค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	โดยในปี	พั.ศ.	2564		
ค่ณะกรรมการตรวิจสอบมีการประชุุมรวิม	4	ค่รั�ง
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

	 ในการประชุมุค่ณะกรรมการตรวิจสอบค่รั�งทัี�	1/2565	เม่�อวินัทัี�	16	กุมภาพันัธ	์2565	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบไดป้ระเมนิ
ระบบการค่วิบคุ่มภายใน	ด้านต่างๆ	5	องค่์ประกอบ	ค่่อ	การค่วิบคุ่มภายในองค่์กร	การประเมินค่วิามเสี�ยง	การค่วิบคุ่มการ
ปฏิบิตังิาน	ระบบสารสนเทัศและการส่�อสารข้อ้มลู	และระบบการตดิตาม	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	เหน็ว่ิา	บรษิัทััฯ	และบรษิัทััยอ่ย	
มีระบบการค่วิบคุ่มภายในทัี�เพัียงพัอ	และเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจข้องบริษััทั	มีการบริหารค่วิามเสี�ยงในระดับทัี�ยอมรับได้	
ระบบบัญชุี	และรายงานทัางการเงินมีค่วิามถึูกต้อง	เชุ่�อถึ่อได้	รวิมทัั�งปฏิิบัติตามกฏิหมาย	ระเบียบข้้อบังค่ับทัี�เกี�ยวิข้้องกับการ
ดำาเนินธุรกิจข้องบริษััทั

หัวหน�างานตร่วจสูอบภายใน

	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้อง	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด(มหาชุน)	ประกอบด้วิยผูู้้ทัรงคุ่ณวุิฒิ	ด้านต่างๆ	ทัี�
เป็นกรรมการอิสระ	3	ท่ัาน	ค่่อ	นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ�	เป็นประธานค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	นายวิิชุา	จิวิาลัย	และ	นายไพัรัชุ		
เมฆ่อาภรณ์	เป็นกรรมการตรวิจสอบ	โดยมี	นางสาวินุชุจรินทัร์	บุญเสริมสุข้	รักษัาการผูู้้จัดการสำานักตรวิจสอบภายในข้อง	
บริษััทัฯ	เป็นเลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ซึ่ึ�งได้รับการแต่งตั�งจากทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่รั�งทัี�	92	(3/2563)		
เม่�อวินัทัี�	6	พัฤษัภาค่ม	พั.ศ.	2563	เน่�องจากเปน็ผูู้ท้ัี�มปีระสบการณใ์นปฏิบิติังานดา้นการตรวิจสอบภายในธรุกจิ	มคี่วิามเข้า้ใจใน
กจิกรรมการดำาเนนิงานข้องบรษิัทััฯ	ซึ่ึ�งค่ณะกรรมการตรวิจสอบมคี่วิามเหน็วิา่	ค่ณุสมบตัขิ้องผูู้ด้ำารงตำาแหนง่	หวัิหนา้งานตรวิจสอบ	
ภายใน	มีค่วิามเหมาะสมและปฏิิบัติหน้าทัี�ได้อย่างมีประสิทัธิภาพั	ทัั�งนี�ในการพั่จารณาแต่งตั�ง	ประเมินผู้ล	ถึอดถึอน	โยกย้าย	
เลกิจา้ง	ผูู้ด้ำารงตำาแหนง่หวัิหน้าหนว่ิยงานตรวิจสอบภายในข้องบริษััทัฯ	ต้องไดร้บัค่วิามเห็นชุอบจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	

หัวิหน้างานตรวิจสอบภายในข้องบริษััทั	มีหน้าทัี�ค่วิามรับผู้ิดชุอบ	ดังนี�

1.	 ประเมินค่วิามเพีัยงพัอและประสิทัธิผู้ลข้องกระบวินการปฏิบัิตงิานและระบบสารสนเทัศ	การค่วิบค่มุภายใน	และการ
บริหารค่วิามเสี�ยงภายใต้ภารกิจและข้อบเข้ตการปฏิิบัติงานตรวิจสอบ

2.	 รายงานประเด็นสำาค่ัญเกี�ยวิกับกระบวินการค่วิบคุ่มในกิจกรรมต่างๆ	ข้องบริษััทั	และแนวิทัางในการปรับปรุง
กระบวินการในกิจกรรมนั�นๆ

3.	 ให้ค่ำาปร้กษัาหรือข้้อเสนอแนะแก่ผูู้้บริหาร	เพั่�อให้การปฏิิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทัธิภาพั	ประสิทัธิผู้ล	ประหยัด	
และมีการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี

4.	 เสนอข้้อมูลเกี�ยวิกับค่วิามค่่บหน้าและผู้ลการปฏิิบัติงานตามแผู้นการตรวิจสอบประจำาปี	และค่วิามเพีัยงพัอข้อง
ทัรัพัยากรทัี�จำาเป็นในการปฏิิบัติงาน

5.	 ประสานงาน	และกำากับดูแลการติดตามและการค่วิบคุ่มอ่�น	เชุ่น	การบริหารค่วิามเสี�ยง	การปฏิิบัติตามกฎิระเบียบ	
ค่วิามปลอดภัย	หลักจรรยาบรรณ	สภาพัแวิดล้อม	และการสอบบัญชุี

6.	 ปฏิิบัติงานอ่�นทัี�เกี�ยวิข้้องกับการตรวิจสอบภายในตามทัี�ได้รับมอบหมายจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

9.2 รีายการีรีะหุ้ว่างกัน

1. ลักษัณะของริ�ยก�ริริะหว่่�งกันและนโยบ�ยในก�ริทำ�ริ�ยก�ริริะหว่่�งกัน

	 ลักษัณะข้องรายการระหว่ิางกันทัี�ผู้่านมา	เป็นข้้อตกลงทัางการค้่าทัี�มีเงื�อนไข้ทัางการค้่าโดยทัั�วิไป	ในการทัำาธุรกรรม	
ระหวิ่างบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	กับกรรมการ	ผูู้้บริหาร	หรือบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้องกันซึ่ึ�งทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการค่รั�งทัี�	5/2551		
ณ	วินัทัี�	13	สิงหาค่ม	2551	ได้มมีตใินหลกัการว่ิา	บรษิัทััฯ	และบริษัทััย่อย	อาจมรีายการระหว่ิางกนั	(เชุ่น	ซึ่่�อวิตัถึดุบิ	ข้ายสินค่า้	
รับจ้าง	หรือการบริการ	เป็นต้น)	กับกรรมการ	ผูู้้บริหาร	หรือบุค่ค่ลทัี�มีค่วิามเกี�ยวิข้้องในอนาค่ต	จ้งอนุมัติในหลักการให้ฝ่่าย
จัดการสามารถึอนุมัติการทัำาธุรกรรมดังกล่าวิตามคู่่ม่ออำานาจดำาเนินการทัี�ถ่ึอปฏิิบัติอยู่	หากธุรกรรมเหล่านั�นมีข้้อตกลง
ทัางการค่า้ในลกัษัณะเดยีวิกบัทัี�วิญิญููชุนจะพังึกระทัำากบัคู่่สญัญาทัั�วิไปในสถึานการณเ์ดยีวิกนั	ดว้ิยอำานาจตอ่รองทัางการค่า้
ทัี�ปราศจากอิทัธิพัลในการทัี�ตนมีสถึานะเป็นกรรมการ	ผูู้้บริหาร	หรือบุค่ค่ลทัี�มีค่วิามเกี�ยวิข้้อง	ทัั�งนี�ผูู้้จัดการสำานักตรวิจสอบ	
ภายใน	ในฐานะเลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้นำาเสนอค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	เพั่�อพั่จารณาประจำาทัุกไตรมาส
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	 หากรายการทัี�เกิดข้้�นมิใชุ่เป็นรายการธุรกิจปกติ	ผูู้้บริหารหรือผูู้้มีส่วินได้เสียในเรื�องนั�นๆ	จะไม่มีส่วินอนุมัติในรายการ	
ดังกล่าวิ	เพั่�อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี	และเป็นจริยธรรมข้องกรรมการและหากมีการประเมินราค่าก็จะใชุ้
บริษััทัประเมินทีั�ข้้�นทัะเบียนกับสำานักงานค่ณะกรรมการหลักทัรัพัย์	และตลาดหลักทัรัพัย์	(ก.ล.ต.)	เป็นผูู้้ประเมินเพ่ั�อให้ค่วิาม
เห็นชุอบหรือค่วิามเหมาะสม	ทัั�งนี�เม่�อมีรายการเกิดข้้�นทัางบริษััทัจะมีการเปิดเผู้ยสารสนเทัศ	ในรูปแบบ	Online	ผู้่านระบบ	
อิเล็ค่ทัรอนิค่ส์	(Set	Portal)	ภายในเวิลาทัี�ตลาดหลักทัรัพัย์ฯ	กำาหนดในปี	2564		

	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	มีรายการธุรกิจทัี�สำาค่ัญกับบุค่ค่ลหรือกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวิเป็นไปตาม
เงื�อนไข้ทัางการค่า้	และเกณฑิต์ามทัี�ตกลงกนัระหว่ิางบริษััทัและบคุ่ค่ลหรือกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกนัเหล่านั�น	ซึ่ึ�งเปน็ไปตามปกตธิรุกจิ	
และบริษััทัมีนโยบายในการกำาหนดราค่าสำาหรับรายการค่้าระหวิ่างกันดังต่อไปนี�ค่่อ

	 นโยบายการกำาหนดราค่าสำาหรับกลุ่มบริษััทัย่อย

1.	 การซึ่่�อ/ข้ายวิัตถึุดิบ	วิัสดุสิ�นเปล่อง	และอ่�นๆ	ระหวิ่างกัน	กำาหนดราค่าโดยค่ิดจากค่่าสินค่้าบวิกค่่าบริการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ	10	ข้องราค่าทัุน

2.	 การซึ่่�อ/ข้ายสินค้่าสำาเร็จรูประหวิ่างกัน	กำาหนดราค่าตามอัตราทัี�ตกลงกัน	อย่างไรก็ตาม	นโยบายการกำาหนด
ราค่าดังกล่าวิอาจมีการปรับเปลี�ยนไปตามสภาพัการแข้่งข้ันในข้ณะทัี�เกิดรายการ

3.	 รายได้ค่่าบริการและค่่าบริการจ่ายเรียกเก็บตามราค่าทัี�ตกลงร่วิมกัน
4.	 รายได้ค่่าบริหารและบริการจัดทัำาเอกสารเรียกเก็บตามราค่าทัี�ระบุไวิ้ในสัญญาทัี�ตกลงร่วิมกัน
5.	 รายได้ค่่าธรรมเนียมการค่ำ�าประกันและค่่าธรรมเนียมการค่ำ�าประกันจ่ายค่ิดในอัตราร้อยละ	1.5	ต่อปี
6.	 การซึ่่�อ/ข้ายสนิทัรพััยถ์ึาวิรระหวิา่งกนั	กำาหนดราค่าตามอตัราทัี�ตกลงกนั	โดยอา้งองิจากราค่าประเมนิสนิทัรพััย์

ข้องผูู้้ประเมินอิสระ
7.	 เงินปันผู้ลรับรับรู้เป็นรายได้เม่�อมีการประกาศจ่ายและมีสิทัธิในการรับเงินปันผู้ล
8.	 เงินให้กู้ย่มแก่บริษััทัย่อยค่ิดดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ	1.15	ต่อปี	(2563:	ร้อยละ	1.0	ต่อปี)

	 นโยบายการกำาหนดราค่าสำาหรับบริษััทัร่วิมและบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกันซึ่ึ�งมีผูู้้ถึ่อหุ้นร่วิมกันหรือกรรมการร่วิมกัน

1.	 การข้ายสินค่้าสำาเร็จรูประหวิ่างกัน	กำาหนดราค่าตามอัตราตลาด
2.	 รายได้ค่่าบริการเรียกเก็บตามราค่าตลาด
3.	 เงินปันผู้ลรับรับรู้เป็นรายได้เม่�อมีการประกาศจ่ายและมีสิทัธิในการรับเงินปันผู้ล
4.	 การซึ่่�อ/ข้ายสนิทัรพััยถ์ึาวิรระหวิา่งกนั	กำาหนดราค่าตามอตัราทัี�ตกลงกนั	โดยอา้งองิจากราค่าประเมนิสนิทัรพััย์

ข้องผูู้้ประเมินอิสระ
5.	 เงินให้กู้ย่มแก่บริษััทัร่วิมค่ิดดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ	3.4	ต่อปี	(2563:	ไม่มี)

บริษััทัย่อย	ประกอบด้วิย

1.	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
	 ประเภทัธุรกิจ:	ผู้ลิตเลนส์สายตา	เลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั	และแม่แบบแก้วิ
	 ค่วิามสัมพัันธ์:	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นร้อยละ	99.99
2.	 บริษััทั	โพัลีซึ่ัน	จำากัด
	 ประเภทัธุรกิจ:	ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์ย้อมสี
	 ค่วิามสัมพัันธ์:	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นร้อยละ	99.99
	 (การโอนธุรกิจทัั�งหมดข้องบริษััทั	โพัลีซัึ่น	จำากัด	ไปยังบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เม่�อวัินทัี�		

30	กันยายน	พั.ศ.	2564	โดยบริษััทัย่อยดังกล่าวิ	ได้จดทัะเบียนเลิกกิจการกับกระทัรวิงพัาณิชุย์แล้วิ	ข้ณะนี�อยู่ใน
ข้ั�นตอนการชุำาระบัญชุี)
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

3.	 บริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ี
	 ประเภทัธุรกิจ:	จัดจำาหน่ายสินค่้าและจัดส่งผู้ลิตภัณฑิ์
	 ค่วิามสัมพัันธ์:	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นร้อยละ	100
4.	 บริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	เอสพัีซึ่ีโอโอ
	 ประเภทัธุรกิจ:	จัดจำาหน่ายสินค่้าและจัดส่งผู้ลิตภัณฑิ์
	 ค่วิามสัมพัันธ์:	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นร้อยละ	100

บริษััทัร่วิม	ประกอบด้วิย

1.	 บริษััทั	เอ็มวิิชุั�น	ออพัติค่อล	พัีทัีอี		ลิมิเต็ด	(จัดตั�งข้้�นในประเทัศสิงค่โปร์)										
	 ประเภทัธุรกิจ:	ค่้าส่งเลนส์สายตา	ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั
	 ค่วิามสัมพัันธ์:	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นร้อยละ	33
2.	 บริษััทั	เอ็มวิิชุั�น	ออพัติค่อล	อินดัสตรี�	เอสดีเอ็น	บีเอชุดี	(จัดตั�งข้้�นในประเทัศมาเลเซึ่ีย)
	 ประเภทัธุรกิจ:	ค่้าส่งเลนส์สายตา	ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั	
	 ค่วิามสัมพัันธ์:	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นร้อยละ	33	
	 (ในเด่อนมิถึุนายน	2564	บริษััทัฯ	ได้จำาหน่ายการลงทัุนในบริษััทั	เอ็มวิิชุั�น	ออพัติค่อล	อินดัสตรี�	เอสดีเอ็น	บีเอชุดี)
3.	 บริษััทั	เวิียดนาม	วิิสิบิลิตี�	ทัาร์เก็ต	จำากัด	(VINA	VISTA	จัดตั�งข้้�นในประเทัศเวิียดนาม)
	 ประเภทัธุรกิจ:	ค่้าส่งเลนส์สายตา		ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สั�งฝ่นพั่เศษั
	 ค่วิามสัมพัันธ์:	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้น	ร้อยละ	32.76

บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	ประกอบด้วิย

1.	 บริษััทั	นำาศิลปไทัย	จำากัด
	 ประเภทัธุรกิจ:	ค่้าส่งเลนส์สายตา	กรอบแวิ่นตา	ค่อนแทัค่เลนส์	และอุปกรณ์ประกอบแวิ่นตา
	 ค่วิามสัมพัันธ์:	ผูู้้ถึ่อหุ้นข้อง	บริษััทั	นำาศิลปไทัย	จำากัด	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นกลุ่มเดียวิกับผูู้้ถึ่อหุ้นข้องบริษััทัฯ
2.	 บริษััทั	หอแวิ่นกรุ�ป	จำากัด
	 ประเภทัธรุกจิ:	ธรุกจิค่า้ปลกีแบบ	Chain	Store	ใหบ้รกิารตรวิจวิดัสายตาประกอบแวิน่ตา	จำาหนา่ยค่อนแทัค่เลนส์		
	 และวิัสดุสิ�นเปล่องทัี�เกี�ยวิข้้องกับแวิ่นตาและค่อนแทัค่เลนส์
	 ค่วิามสัมพัันธ์:	ผูู้้ถึ่อหุ้นข้องบริษััทั	หอแวิ่นกรุ�ป	จำากัด	เป็นผูู้้ถึ่อหุ้นกลุ่มเดียวิกับผูู้้ถึ่อหุ้นข้องบริษััทัฯ
3.	 บริษััทั	สเปค่เซึ่ฟื้เวิอร์	เอเชุีย	แปซึ่ิฟื้ิค่	โฮลดิ�ง	จำากัด		
	 ประเภทัธุรกิจ:	ธุรกิจโฮลดิ�ง	เป็นบริษััทัทัี�ไม่ได้ดำาเนินธุรกิจหรือ	ผู้ลิตสินค้่าและบริการใดๆ	แต่มีรายได้จากการ	

ถึ่อหุ้นบริษััทัอ่�น
	 ค่วิามสัมพัันธ:์	บริษััทั	สเปค่เซึ่ฟื้เวิอร์	เอเชุยี	แปซึ่ฟิื้คิ่	โฮลดิ�ง	จำากัด	เปน็ผูู้ถ่้ึอหุน้รายใหญข่้องบรษัิัทั	และมกีรรมการ	

2	ทั่านเข้้าร่วิมพั่จารณาและกำาหนดนโยบายข้องบริษััทั	และบริษััทัย่อย	
4.	 บริษััทั	สเปค่เซึ่ฟื้เวิอร์ส	พัีทัีวิาย	จำากัด
	 ประเภทัธุรกิจ:	เป็นบริษััทัทัี�ดำาเนินธุรกิจหรือผู้ลิตสินค่้าและบริการข้องกลุ่มกิจการสเปค่เซึ่ฟื้เวิอร์สในออสเตรเลีย
	 ค่วิามสัมพัันธ์:	บริษััทั	สเปค่เซึ่ฟื้เวิอร์ส	พัีทัีวิาย	จำากัด	มีธุรกรรมกับบริษััทัฯ	รายละเอียดข้องธุรกรรมในปี	2564	

และ	2563	ทัี�เกี�ยวิข้อ้งกนั	ไดแ้สดงไวิใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ	หัวิข้อ้ทัี�	9	(รายการธรุกจิกับกิจการทัี�เกี�ยวิข้อ้ง
กัน)		ซึ่ึ�งประกอบด้วิยรายการธุรกิจกับบริษััทัย่อย	บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	ทัั�งในประเทัศและต่างประเทัศ	ยอดค่งค่้าง
ข้องรายการลูกหนี�และเจ้าหนี�	กับบริษััทัย่อย	บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกัน

5.	 บริษััทั	เอ็น	แอล	อาร์	เอ็กซึ่์	จำากัด		
	 ประเภทัธุรกิจ:	ค่้าส่งเลนส์สายตา		
	 ค่วิามสมัพันัธ:์	บรษิัทัั	เอน็	แอล	อาร	์เอก็ซึ่	์จำากดั	มบีรษิัทัั	สเปค่เซึ่ฟื้เวิอร	์เอเชุยี	แปซึ่ฟิื้คิ่	โฮลดิ�ง	จำากดั	เปน็ผูู้ถ่้ึอหุน้
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รายใหญ่	รายละเอียดข้องธุรกรรมในปี	2564	และ	2563	ทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	ได้แสดงไวิ้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	
หวัิข้อ้ทัี�	9	(รายการธุรกจิกับกิจการทัี�เกี�ยวิข้อ้งกัน)		ซึ่ึ�งประกอบด้วิยรายการธุรกจิกับบริษััทัย่อย	บรษัิัทัทัี�เกี�ยวิข้อ้ง
กัน	ทัั�งในประเทัศและต่างประเทัศ	ยอดค่งค่้างข้องรายการลูกหนี�และเจ้าหนี�	กับบริษััทัย่อย	บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกัน

6.	 บริษััทั	เลนส์	ออนไลน์	จำากัด		
	 ประเภทัธุรกิจ:	ค่้าเลนส์สายตาผู้่านชุ่องทัางออนไลน์	ตั�งอยู่ในประเทัศอังกฤษั
	 ค่วิามสัมพัันธ์:	บริษััทั	เลนส์	ออนไลน์	จำากัด	มี	Ultimate	holding	company	ร่วิมกันค่่อ	Specsavers	Optical	

Group	Limited

2. คว่�มจำำ�เป็นและคว่�มสำมเหติ๊สำมผู้ลของริ�ยก�ริ

	 บริษัทััฯ	และบริษััทัยอ่ย	มีนโยบายในการทัำารายการระหว่ิางกนัดว้ิยค่วิามโปร่งใส	โดยค่ำานงึถึึงค่วิามเป็นธรรมและเป็นผู้ล
ประโยชุนสู์งสดุตอ่บรษิัทััและบรษิัทััยอ่ย	เชุน่เดยีวิกบัการทัำารายการกบับคุ่ค่ลภายนอก	โดยปฏิบิตัติาม	หลกัเกณฑิแ์ละวิิธกีารทัี�
กำาหนดโดยค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	โดยสามารถึ
สรุปรายการระหวิ่างกันในแต่ละประเภทั	ได้ดังนี�

1.	 รายการซึ่่�อข้ายสินค่้า	วิัตถึุดิบ	และอ่�นๆ
1.1	 การข้ายสินค่้ากับบริษััทัค่้าส่งเลนส์สายตา		
	 	 บรษัิัทัฯ	และบรษัิัทัยอ่ย	มนีโยบายในการการข้ายสนิค่า้ใหก้บัผูู้ข้้ายสง่	(Wholesaler)	และผูู้จ้ดัจำาหนา่ย	

(Distributor)	ในแต่ละประเทัศเพัียงไม่กี�รายเทั่านั�น	เพั่�อไม่ให้เกิดปัญหาด้านการแข้่งข้ันกับลูกค่้าข้องบริษััทัฯ	
และบริษััทัย่อยเองอีกทัั�งเป็นการลดภาระและข้ั�นตอนค่วิามยุ่งยากในการกระจายสินค่้าและการเรียกเก็บเงิน
กับลูกค่้ารายย่อยทัี�เป็นภาระกับบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยซึ่ึ�งบริษััทัค่้าส่ง	ประกอบด้วิย	บริษััทั	นำาศิลปไทัย	
จำากัด	เพั่�อจัดจำาหน่ายให้แก่ลูกค่้ารายย่อยในประเทัศต่อไปโดย	ทัี�ผู้่านมาการข้ายสินค่้าให้กับบริษััทัค่้าส่งนี�
ไม่ปรากฏิวิา่มกีารชุำาระเงนิลา่ชุา้กวิา่กำาหนดและไมม่หีนี�เสยีเกดิข้้�นเปน็การทัำารายการเพั่�อการดำาเนนิธรุกจิ
ปกติและตามเงื�อนไข้การค้่าโดยทัั�วิไปข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ไม่แตกต่างจากการจำาหน่ายสินค่้าให้กับ
ลูกค่้ารายอ่�นซึึ่�งเป็นไปตามค่วิามจำาเป็นทัางธุรกิจโดยค่ำานึงถึึงประโยชุน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษััทัฯ	และ
บริษััทัย่อย		

	 	 เน่�องจากรายการระหว่ิางกันกับบริษััทัค้่าส่งจะยังค่งมีอยู่ต่อไปในอนาค่ต	ดังนั�นเพั่�อค่วิามโปร่งใส		
ค่ณะกรรมการบริษััทัจ้งได้มีการกำาหนดนโยบายการกำาหนดราค่าสินค่้า	ตามมติทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการ
บริษััทั	ค่รั�งทัี�	15/2551	ณ	วิันทัี�	13	สิงหาค่ม	2551	ซึ่ึ�งนโยบายดังกล่าวิ	บังค่ับใชุ้กับการกำาหนดราค่าข้าย
สินค่้าให้กับผูู้้ข้ายส่งข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยทัุกราย	ทัั�งนี�สาระสำาค่ัญทัี�จะมีผู้ลบังค่ับกับบริษััทัค่้าส่งนี�
ค่่อ	ให้บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ใชุ้	Price	List	มาตรฐาน	ทัี�ใชุ้กับการข้ายในประเทัศและการข้ายต่างประเทัศ	
อยา่งไรกด็บีรษัิัทัฯ	และบรษัิัทัย่อย	อาจจะใหส้ว่ินลดจาก	Price	List	ดังกลา่วิได	้โดยค่ำานงึถึึงสภาพัการแข้ง่ข้นั
ข้องตลาดแตล่ะทัอ้งถิึ�นข้องผูู้ซ้ึ่่�อโดยยงัมกีำาไรอยู่ไมต่ำ�ากวิา่กำาไรมาตรฐานทัี�กำาหนดไวิ	้โดยบรษัิัทัฯ	และบรษัิัทั
ยอ่ย	จะไมเ่อ่�อประโยชุนแ์กบ่คุ่ค่ลหรอืบรษิัทััทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	ทัั�งนี�การซ่ึ่�อข้ายสนิค่า้กบับคุ่ค่ลหรอืบรษิัทััทัี�เกี�ยวิข้อ้ง
จะต้องจัดทัำาสรุปรายงาน	เสนอค่ณะกรรมการตรวิจสอบทุักไตรมาส	ทัั�งนี�	นโยบายดังกล่าวิจะใชุ้สำาหรับ
บุค่ค่ลหรือบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องอ่�นๆ	ด้วิย	ถึ้ามีในอนาค่ต	

1.2	 การข้ายสินค่้ากับธุรกิจค่้าปลีก	แบบ	Chain	Store
	 	 บริษััทัฯ	และบรษัิัทัยอ่ย	มนีโยบายในการข้ายสนิค่า้ใหก้บัผูู้ค้่า้ปลกี	แบบ	Chain	Store	เพั่�อใหผู้้ลติภณัฑิ์

ข้องบริษััทั	เข้้าถึึงผูู้้บริโภค่	ตอบสนองผูู้้บริโภค่ได้รวิดเร็วิ	และเป็นแหล่งกระจายข้้อมูลข้องบริษััทัในกรณีทัี�
มีผู้ลิตภัณฑ์ิใหม่ออกสู่ตลาดหรือผูู้้บริโภค่	สำาหรับบริษััทัค้่าปลีก	บริษััทั	หอแว่ินกรุ�ป	จำากัด	โดยทีั�ผู้่านมา	
การข้ายสินค่้าให้กับบริษััทัค่้าปลีกนี�	ไม่ปรากฏิวิ่ามีการชุำาระเงินล่าชุ้ากวิ่ากำาหนด	และไม่มีหนี�เสียเกิดข้้�น	
และเป็นการทัำารายการเพั่�อการดำาเนินธุรกิจปกติ	ตามเงื�อนไข้การค่้าโดยทัั�วิไปข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

ไม่แตกต่างจากการจำาหน่ายสินค่้าให้กับลูกค่้ารายอ่�นๆ	ซึ่ึ�งเป็นไปตามค่วิามจำาเป็นทัางธุรกิจ	โดยค่ำานึงถึึง
ประโยชุน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย		

1.3	 การซึ่่�อสินค่้ากับบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง
	 	 สำาหรบัการซึ่่�อสินค่า้จากบรษัิัทัทัี�เกี�ยวิข้้องนั�น	เปน็ลกัษัณะข้องการซ่ึ่�อสนิค่า้บางรายการทัี�	บรษัิัทัฯ	และ

บริษััทัย่อย	ไม่สามารถึ	ผู้ลิตเองได้แต่ได้รับค่ำาสั�งซึ่่�อจากลูกค่้า	ซึ่ึ�งจำาเป็นต้องจัดหาส่งให้กับลูกค่้าเพั่�อรักษัา
ฐานลูกค่้าข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยไวิ้	แต่เน่�องจากบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ไม่สามารถึซึ่่�อสินค่้าได้โดยตรง
จากผูู้้ผู้ลิตรายอ่�น	จำาเป็นต้องซึ่่�อผู่้านตัวิแทัน	จ้งมีการซึ่่�อสินค่้าผู่้านผูู้้ค่้าส่ง	โดยบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	
ต้องมีกำาไรสำาหรับรายการสินค้่าทัี�ซึ่่�อเข้้ามาจำาหน่ายทัั�งนี�รายการดังกล่าวิมีจำานวินไม่มาก	และมีนโยบาย
ในอนาค่ตทัี�จะข้ายสินค้่าทัี�ไม่สามารถึผู้ลิตเองได้ให้น้อยทัี�สุด	ทัั�งนี�ได้มีการกำาหนดนโยบายในการค่วิบคุ่ม
การซึ่่�อสนิค่า้ในกรณดีงักลา่วิ	โดยใหท้ัำาการซึ่่�อสนิค้่าในราค่าตลาดทัั�วิไป	และมกีารรายงานสรปุรายละเอยีด	
การซึ่่�อสินค่้าดังกล่าวิ	ให้กับค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	และค่ณะกรรมการบริษััทั	พั่จารณาและให้ค่วิามเห็น
ทัุกไตรมาส	

2.	 รายการเชุ่า	การให้บริการ	และอ่�นๆ
2.1	 การเชุ่าทัรัพัย์ประกอบการ	:	การเชุ่าอาค่ารค่ลังสินค่้าโรงงานทัี�	1	ข้องบริษััทัย่อย
	 โรงงานข้องบริษััทัยอ่ยไดเ้ชุ่าอาค่ารค่ลงัสนิค่า้	4	ชุั�น	ข้องบรษิัทัั	แค่ราย	แอสเสทั	จำากดั	ทัั�งนี�	เพั่�อค่วิามโปรง่ใส

ในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาค่ต	บริษััทัจ้งได้ทัำาสัญญาเชุ่าอาค่ารค่ลังสินค่้าดังกล่าวิ	โดยสรุปสาระ
สำาค่ัญในสัญญาเชุ่าดังนี�

	 วิันทัี�ในสัญญา:	 	 4	มกราค่ม	2564
	 ผูู้้ให้เชุ่า:	 	 	 บริษััทั	แค่ราย	แอสเสทั	จำากัด
	 ผูู้้เชุ่า:		 	 	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
	 ระยะเวิลาการเชุ่า:	 	 1	ปี	นับตั�งแต่วิันทัี�	1	มกราค่ม	2564	ถึึงวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564
	 ค่่าเชุ่าตามสัญญา:	 อัตราค่่าเชุ่าเด่อนละ	22,000	บาทั	(สองหม่�นสองพัันบาทัถึ้วิน)		
	 ผูู้้เชุ่าตกลงจะชุำาระค่่าเชุ่าให้แก่ผูู้้ให้เชุ่า	ทัุกวิันทัี�	25	ข้องเด่อน
2.2	 การเชุ่าทัรัพัย์ประกอบการ	:	การเชุ่าทัี�ดนิและสิ�งปลูกสร้าง	ข้องนายภาคี่	ประจักษ์ัธรรม	และนายธรณ์	ประจักษ์ัธรรม
	 บริษััทัย่อย	ได้เข้้าใชุ้อาค่ารหอพัักและทัี�ดิน	ข้องนายภาค่ี	ประจักษั์ธรรม	และนายธรณ์	ประจักษั์ธรรม	ทัั�งนี�	

เพั่�อค่วิามโปรง่ใสในการประกอบธรุกจิตอ่ไปในอนาค่ต	บริษััทัฯ	จง้ไดท้ัำาสญัญาเชุา่ทัี�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งดงั
กล่าวิโดยสรุปสาระสำาค่ัญในสัญญาเชุ่าดังนี�

	 วิันทัี�ในสัญญา:	 	 7	พัฤษัภาค่ม	2563
	 ผูู้้ให้เชุ่า:	 	 	 นายภาค่ี	ประจักษั์ธรรม	และนายธรณ์	ประจักษั์ธรรม
	 ผูู้้เชุ่า:		 	 	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
	 ระยะเวิลาการเชุ่า:	 	 3	ปี	นับตั�งแต่วิันทัี�	1	มกราค่ม	2563	ถึึงวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2565
	 ค่่าเชุ่าตามสัญญา:	 อัตราค่่าเชุ่าปีละ	540,000	บาทั	(ห้าแสนสี�หม่�นบาทัถึ้วิน)		
	 ผูู้้เชุ่าตกลงจะชุำาระค่่าเชุ่าให้แก่ผูู้้ให้เชุ่า	ภายในเด่อนมกราค่มข้องปีถึัดไป
	 ซึ่ึ�งผู้่านการพั่จารณาจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ค่รั�งทัี�	69/2020	เม่�อวิันทัี�	6	พัฤษัภาค่ม	2563	และผู้่าน

การอนุมัติจากค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่รั�งทัี�	92/2020	เม่�อวิันทัี�	6	พัฤษัภาค่ม	2563
3.	 การกู้ย่มระหวิ่างกัน
	 สำาหรบันโยบายการกู้ย่มระหว่ิางกนั		บรษิัทััและบริษัทััย่อย		จะใชุว้ิงเงินสนิเชุ่�อจากสถึาบนัการเงิน		เพ่ั�อค่วิามโปร่งใส	

โดยจะค่งเหล่อเฉพัาะการกู้ย่มระหวิ่างกันข้องบริษััทัและบริษััทัย่อยตามค่วิามจำาเป็นเทั่านั�น
4.	 การค่ำ�าประกันระหวิ่างกัน
	 การค่ำ�าประกันระหวิ่างกันเป็นการค่ำ�าข้องบริษััทัและบริษััทัย่อยเทั่านั�น
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ม�ติริก�ริ ก�ริอน๊มัติิก�ริทำ�ริ�ยก�ริริะหว่่�งกัน

	 ประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิารไดร้บัมอบอำานาจจากกรรมการบรษัิัทั	ใหเ้ปน็ผูู้อ้นมุตักิารดำาเนนิธรุกจิกบันติบิคุ่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้อ้ง
กนั	หรอืบคุ่ค่ลทัี�มผีู้ลประโยชุนร์ว่ิมภายใตเ้งื�อนไข้ปฏิบิตัใินการดำาเนนิธุรกจิตามปกตแิละเงื�อนไข้การค่า้ทัั�วิไป	ซึ่ึ�งไดม้กีารกำาหนด
นโยบาย	และหลักเกณฑิ์	โดยได้รับการตรวิจสอบจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	และค่ณะกรรมการบริษััทั	ทัี�กรรมการผูู้้มีส่วิน
เกี�ยวิข้อ้งไมม่สีทิัธิ�ออกเสยีงพัจ่ารณาอนุมตัไิวิแ้ลว้ิ	โดยจะตอ้งปฏิบิตัใิหเ้ปน็ไปตามกฎิหมายวิา่ด้วิยหลักทัรัพัย์	และตลาดหลักทัรัพัย์	
ข้้อบังค่ับ	หรือข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย		ซึ่ึ�งค่ณะกรรมการบริษััทัได้มีการกำาหนด	นโยบายการกำาหนด
ราค่าสินค้่า	ซึ่ึ�งระบุถึึงนโยบายการซึ่่�อข้ายกับบุค่ค่ลหรือบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้อ้งไว้ิดว้ิยแล้วิตามมติทัี�ประชุมุค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่รั�ง
ทัี�	15/2551	ณ	วิันทัี�	13	สิงหาค่ม	2551		

	 หากมีรายการระหวิ่างกันข้องบริษััทัและบริษััทัย่อยกับนิติบุค่ค่ลหรือบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์	บริษััทั	
จะจัดให้ผู้่านทัี�ประชุุมกรรมการบริษััทั	ทัี�มีกรรมการตรวิจสอบ	เป็นผูู้้ให้ค่วิามเห็นเกี�ยวิกับค่วิามจำาเป็นและค่วิามเหมาะสมข้อง
รายการนั�น	โดยกรรมการผูู้้มีส่วินได้เสียไม่มีสิทัธิออกเสียงในรายการดังกล่าวิ	และในกรณีทัี�กรรมการตรวิจสอบไม่มีค่วิาม
ชุำานาญในการพั่จารณารายการระหวิ่างกันทัี�อาจเกิดข้้�นรายการใด	บริษััทัฯ	จะจัดให้ผูู้้เชุี�ยวิชุาญหรือผูู้้สอบบัญชุีข้องบริษััทัฯ	
เป็นผูู้้ให้ค่วิามเห็น	เพั่�อนำาไปใชุ้ประกอบการตัดสินใจข้องค่ณะกรรมการบริษััทัหรือผูู้้ถ่ึอหุ้นตามแต่กรณี	ทัั�งนี�รายการระหว่ิาง
กนัทัั�งหมดทัี�เกดิข้้�นจะตอ้งมกีารสรปุใหกั้บค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	และใหค้่ณะกรรมการบรษัิัทั	พ่ัจารณารบัทัราบทักุไตรมาส	
บริษัทััฯ	จะเปดิเผู้ยรายการระหวิา่งกนัไวิใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้องบรษัิัทั	ดว้ิยนอกเหนอ่จากรายการระหวิา่งกนัจาก
การดำาเนินธุรกิจปกติตามทัี�กล่าวิถึึงในวิรรค่แรกแล้วิ	บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ไม่มีนโยบายให้ค่วิามชุ่วิยเหล่อทัางการเงินกับ
นิติบุค่ค่ลหรือบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์

ติ�ริ�งสำริ๊ปริ�ยก�ริริะหว่่�งกันในริะยะเว่ล� 3 ปีที�ผู้่�นม� มีดังนี� 

ลกัษัณะค่วิามสมัพันัธ	์				A	=	บรษัิัทัฯ	เป็นผูู้ถ่้ึอหุน้					B	=	มีกรรมการรว่ิมกบับรษัิัทัฯ					C	=	เปน็ผูู้ถ่้ึอหุน้รายใหญข่้องบรษัิัทัฯ
(หน่วิย	:	ล้านบาทั)

ราย่ชื�อ
ความ

ส่ัมพันธุ์
บริษ์ัที่ฯ 

ถูือห็ุ้น (%)
ลักษ์ณะราย่การที่่�ส่ำาคัญ

มูลค่าราย่การระห็ว่างกัน

2564 2563 2562

1.	บริษััทั	อุตสาหกรรม
แวิ่นตาไทัย	จำากัด

A	และ	B 99.99 ข้ายสินค่้า	วิัตถึุดิบและบริการ 156.11 124.93 121.25

รายได้อ่�น 79.79 73.23 34.76

ซึ่่�อสินค่้า	วิัตถึุดิบ	และบริการ 44.93 38.99 60.63

ค่่าใชุ้จ่ายอ่�น 4.31 5.07 2.91

ซึ่่�อทัรัพัย์สิน - 10.10 1.70

2.	บริษััทั	โพัลีซึ่ัน	จำากัด A	และ	B 99.99 ข้ายสินค่้า	วิัตถึุดิบและบริการ 0.57 2.25 7.83

รายได้อ่�น 0.18 1.81 1.21

ซึ่่�อสินค่้า	วิัตถึุดิบ	และบริการ 5.35 3.33 17.32

3.	บริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	
ไอเอ็นซึ่ี

A	และ	B 100 ข้ายสินค่้า	วิัตถึุดิบและบริการ 221.94 82.82 85.26

รายได้อ่�น - 0.03 0.05

4.	บริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	
เอสพัีซึ่ีโอโอ

A	และ	B 100 ข้ายสินค่้า	วิัตถึุดิบและบริการ 11.26 - -

รายได้อ่�น 0.05 - -
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

ราย่ชื�อ
ความ

ส่ัมพันธุ์
บริษ์ัที่ฯ 

ถูือห็ุ้น (%)
ลักษ์ณะราย่การที่่�ส่ำาคัญ

มูลค่าราย่การระห็ว่างกัน

2564 2563 2562

5.	บริษััทั	เอ็มวิิชุั�น		
ออพัติค่อล	พัีทัีอี		ลิมิเต็ด	

A	และ	B 33.00 ข้ายสินค่้า	วิัตถึุดิบและบริการ 1.18 1.56 0.44

6.	บริษััทั	เอ็มวิิชุั�น		
ออพัติค่อล	อินดัสตรี�		
เอสดีเอ็น	บีเอชุดี	

A	และ	B 33.00 ข้ายสินค่้า	วิัตถึุดิบและบริการ 0.78 1.07 2.00

7.	บริษััทั	เวิียดนาม		
วิิสิบิลิตี�	ทัาร์เก็ต	จำากัด

A 32.76 ข้ายสินค่้า	วิัตถึุดิบและบริการ 1.99 5.61 6.96

รายได้อ่�น 0.21 - -

ค่วิามชุ่วิยเหล่อทัางการเงิน 16.38 - -

8.	บริษััทั	นำาศิลปไทัย	
จำากัด	

B - ข้ายสินค่้า	วิัตถึุดิบและบริการ 6.11 8.39 10.03

ซึ่่�อและค่่าใชุ้จ่ายอ่�น 0.54 0.05 0.36

ซึ่่�อทัรัพัย์สิน - 0.10 0.89

9.	บริษััทั	หอแวิ่นกรุ�ป	
จำากัด	

B - ข้ายสินค่้า	วิัตถึุดิบและบริการ 0.81 0.47 0.96

ค่่าใชุ้จ่ายอ่�น - - 0.003

10.	บรษิัทัั	สเปค่เซึ่ฟื้เวิอรส์		
พัีทัีวิาย	จำากัด

B - ข้ายสินค่้า	วิัตถึุดิบและบริการ 25.95 28.88 28.40

ค่่าใชุ้จ่ายอ่�น 0.07 0.09 0.1

11.	บริษััทั	เอ็น	แอล	อาร์	
เอ็กซึ่์	จำากัด		

B - ข้ายสินค่้า	วิัตถึุดิบและบริการ 322.33 190.98 333.10

ค่่าใชุ้จ่ายอ่�น - - -

12.	บริษััทั	เลนส์	ออนไลน์	
จำากัด		

B ข้ายสินค่้า	วิัตถึุดิบและบริการ 57.54 51.22 103.62

ค่่าใชุ้จ่ายอ่�น - - -

14.	บริษััทั	แค่ราย		
แอสเสทั	จำากัด	

C - บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด	
จ่ายค่่าเชุ่าอาค่ารค่ลังสินค่้า

0.26 0.26 0.26

15.	นายภาค่ี		
ประจักษั์ธรรม	และ	
นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม

C - บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด	
จ่ายค่่าเชุ่าทัี�ดินและสิ�งปลูกสร้าง

0.54 0.54 -
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

ส่วินทัี� 3 งบัการเงิน

บัริษััทั ไทัยออพัติค่อล กรุ�ป จำากัด (มหาชุน) และบัริษััทัย่อย
รายงาน และ งบัการเงินรวิม
31 ธันวิาค่ม 2564

รีายงานของผู้้�สัอบบัญชุ่รีับอน้ญาต่

เสนอต่อผูู้้ถึ่อหุ้นข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	

ความเห็น

ข้้าพัเจา้ไดต้รวิจสอบงบการเงนิรวิมข้องบรษัิัทั	ไทัยออพัตคิ่อล	กรุ�ป	จำากดั	(มหาชุน)	และบรษิัทััยอ่ย	(กลุม่บรษัิัทั)	ซึ่ึ�งประกอบดว้ิย	
งบแสดงฐานะการเงินรวิม	ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	งบกำาไรข้าดทันุเบด็เสรจ็รวิม	งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วินข้องผูู้้ถ่ึอหุน้รวิม	
และงบกระแสเงนิสดรวิมสำาหรบัปสิี�นสดุวินัเดยีวิกนั	และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวิม	รวิมถึงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชุ	ี
ทัี�สำาค่ัญ	และได้ตรวิจสอบงบการเงินเฉพัาะกิจการข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	ด้วิยเชุ่นกัน

ข้้าพัเจ้าเห็นวิ่างบการเงินข้้างต้นนี�แสดงฐานะการเงิน	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	ผู้ลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด	สำาหรับ
ปีสิ�นสุดวิันเดียวิกันข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	และบริษััทัย่อย	และเฉพัาะข้อง	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	
จำากัด	(มหาชุน)	โดยถึูกต้องตามทัี�ค่วิรในสาระสำาค่ัญตามมาตรฐานการรายงานทัางการเงิน	

เกณฑ์์ในการ่แสูด้งความเห็น

ข้้าพัเจ้าได้ปฏิบัิตงิานตรวิจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีุ	ค่วิามรับผู้ดิชุอบข้องข้า้พัเจ้าได้กล่าวิไว้ิในวิรรค่ค่วิามรับผู้ดิชุอบ
ข้องผูู้้สอบบัญชุีต่อการตรวิจสอบงบการเงินในรายงานข้องข้้าพัเจ้า	ข้้าพัเจ้ามีค่วิามเป็นอิสระจากกลุ่มบริษััทัตามข้้อกำาหนด
จรรยาบรรณข้องผูู้้ประกอบวิิชุาชุีพับัญชุีทีั�กำาหนดโดยสภาวิิชุาชุีพับัญชุี	ในส่วินทัี�เกี�ยวิข้้องกับการตรวิจสอบงบการเงิน	และ
ข้้าพัเจ้าได้ปฏิิบัติตามข้้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอ่�นๆตามทัี�ระบุในข้้อกำาหนดนั�นด้วิย	ข้้าพัเจ้าเชุ่�อวิ่าหลักฐานการสอบบัญชุี
ทัี�ข้้าพัเจ้าได้รับเพัียงพัอและเหมาะสมเพั่�อใชุ้เป็นเกณฑิ์ในการแสดงค่วิามเห็นข้องข้้าพัเจ้า

ข�อมูลัแลัะเหต่การ่ณ์ท้�เน�น

ข้้าพัเจา้ข้อใหสั้งเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ้	13	เม่�อวินัทัี�	30	กันยายน	2564	บรษัิัทัฯได้รบัโอนกิจการทัั�งหมดข้องบริษััทั	
โพัลี	ซึ่ัน	จำากัด	ซึ่ึ�งเป็นบริษััทัย่อยภายใต้กระบวินการรับโอนกิจการทัั�งหมด	(Entire	Business	Transfer)	แล้วิ	ตามมติทัี�ประชุุม
วิิสามญัผูู้ถ่้ึอหุน้ข้องบรษิัทััฯ	เม่�อวินัทัี�	16	มิถึนุายน	2564	ทัั�งนี�	ข้้าพัเจา้มไิด้แสดงค่วิามเหน็อย่างมเีงื�อนไข้ตอ่กรณีนี�แต่อยา่งใด
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เร่่�องสูำาคัญในการ่ตร่วจสูอบ 

เรื�องสำาค่ัญในการตรวิจสอบค่่อเรื�องต่าง	ๆ	ทัี�มีนัยสำาค่ัญทัี�สุดตามดุลยพ่ันิจเยี�ยงผูู้้ประกอบวิิชุาชีุพัข้องข้้าพัเจ้าในการตรวิจ
สอบงบการเงินสำาหรับงวิดปัจจุบัน	ข้้าพัเจ้าได้นำาเรื�องเหล่านี�มาพ่ัจารณาในบริบทัข้องการตรวิจสอบ	งบการเงินโดยรวิมและ
ในการแสดงค่วิามเห็นข้องข้้าพัเจ้า	ทัั�งนี�	ข้้าพัเจ้าไม่ได้แสดงค่วิามเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื�องเหล่านี�	

ข้้าพัเจา้ได้ปฏิิบัติงานตามค่วิามรับผิู้ดชุอบทัี�ไดก้ลา่วิไวิใ้นวิรรค่ค่วิามรับผิู้ดชุอบข้องผูู้้สอบบัญชุต่ีอการตรวิจสอบ	งบการเงินใน
รายงานข้องข้า้พัเจา้	ซึ่ึ�งไดร้วิมค่วิามรบัผู้ดิชุอบทัี�เกี�ยวิกบัเรื�องเหลา่นี�ดว้ิย	การปฏิบิตังิานข้องข้้าพัเจา้ไดร้วิมวิธิกีารตรวิจสอบ	
ทัี�ออกแบบมาเพั่�อตอบสนองตอ่การประเมนิค่วิามเสี�ยงจากการแสดงข้อ้มลูทัี�ข้ดัตอ่ข้อ้เทัจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาค่ญัในงบการเงนิ	
ผู้ลข้องวิิธกีารตรวิจสอบข้องข้า้พัเจา้	ซึ่ึ�งไดร้วิมวิิธกีารตรวิจสอบสำาหรบัเรื�องเหลา่นี�ดว้ิย	ไดใ้ชุเ้ปน็เกณฑิใ์นการแสดงค่วิามเหน็
ข้องข้้าพัเจ้าต่องบการเงินโดยรวิม

เร่่�องสูำาคัญในการ่ตร่วจสูอบ พัร่�อมวิธ้การ่ตร่วจสูอบม้ด้ังต่อไป็น้�

การ่ร่ับรู่�ร่ายได้�

รายได้จากการข้ายสินค่า้ถ่ึอเป็นรายการบัญชุทีัี�มสีาระสำาค่ญัและส่งผู้ลกระทับโดยตรงต่อกำาไรข้าดทุันข้องกลุ่มบริษัทัั	ประกอบกับ	
กลุม่บรษิัทััมรีายการข้ายกบัลกูค่า้เปน็จำานวินมากซึ่ึ�งมขี้อ้ตกลงและเงื�อนไข้ทัี�มคี่วิามหลากหลาย	เชุน่	รายการสง่เสรมิการข้าย		
สว่ินลดต่าง	ๆ	รวิมทัั�งการใหส้ว่ินลดพัเ่ศษัเพั่�อกระตุ้นยอดข้าย	ดว้ิยเหตนุี�	ข้า้พัเจา้จง้ใหค้่วิามสำาค่ญัเปน็พัเ่ศษัตอ่การรบัรูร้ายได้	
ข้องกลุ่มบริษััทั

ข้า้พัเจ้าตรวิจสอบการรับรู้รายไดข้้องกลุม่บรษิัทััโดยการประเมนิและทัดสอบระบบการค่วิบค่มุภายในข้องกลุม่บรษิัทััทัี�เกี�ยวิข้อ้ง
กบัวิงจรรายได้	สุ่มตัวิอย่างรายการข้ายทัี�เกดิข้้�นในระหวิา่งปีและชุว่ิงใกล้สิ�นรอบระยะเวิลาบัญชุเีพ่ั�อตรวิจสอบกับเอกสารประกอบ
รายการข้ายและสอบทัานใบลดหนี�ทีั�กลุ่มบรษัิัทัออกภายหลงัวินัสิ�นรอบระยะเวิลาบญัชุ	ีวิา่เปน็ไปตามเงื�อนไข้ทัี�ระบไุวิใ้นข้อ้ตกลงการให	้
ส่วินลดแก่ลูกค่้าข้องกลุ่มบริษััทั	และสอดค่ล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ข้องกลุ่มบริษััทั	ประกอบกับได้วิิเค่ราะห์เปรียบเทัียบ	
ข้้อมลูบญัชุรีายได้แบบแยกย่อย	(Disaggregated	data)	เพ่ั�อตรวิจสอบค่วิามผิู้ดปกตทิัี�อาจเกดิข้้�นข้องรายการข้ายตลอดรอบ
ระยะเวิลาบัญชุี	โดยเฉพัาะรายการบัญชุีทัี�ทัำาผู้่านใบสำาค่ัญทัั�วิไป	

ข�อมูลัอ่�น 

ผูู้้บริหารเป็นผูู้้รับผู้ิดชุอบต่อข้้อมูลอ่�น	ซึ่ึ�งรวิมถึึงข้้อมูลทัี�รวิมอยู่ในรายงานประจำาปีข้องกลุ่มบริษััทั	(แต่ไม่รวิมถึึงงบการเงินและ
รายงานข้องผูู้้สอบบัญชีุทัี�แสดงอยู่ในรายงานนั�น)	ซึ่ึ�งค่าดว่ิาจะถูึกจัดเตรยีมให้กบัข้้าพัเจ้าภายหลังวัินทัี�ในรายงานข้องผูู้้สอบบัญชีุนี�

ค่วิามเห็นข้องข้้าพัเจ้าต่องบการเงินไม่ค่รอบค่ลุมถึึงข้้อมูลอ่�นและข้้าพัเจ้าไม่ได้ให้ข้้อสรุปในลักษัณะการให้ค่วิามเชุ่�อมั�นในรูป
แบบใดๆต่อข้้อมูลอ่�นนั�น

ค่วิามรับผู้ิดชุอบข้องข้้าพัเจ้าทัี�เกี�ยวิเน่�องกับการตรวิจสอบงบการเงินค่่อ	การอ่านและพั่จารณาวิ่าข้้อมูลอ่�นนั�นมีค่วิามข้ัดแย้ง
ทัี�มสีาระสำาคั่ญกบังบการเงนิหรอืกบัค่วิามรูท้ัี�ไดร้บัจากการตรวิจสอบข้องข้า้พัเจา้หรอืไม	่หรอืปรากฏิวิา่ข้อ้มลูอ่�นแสดงข้ดัตอ่
ข้้อเทั็จจริงอันเป็นสาระสำาค่ัญหรือไม่	

เม่�อข้า้พัเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขี้องกลุม่บริษััทัตามทัี�กลา่วิข้า้งตน้แลว้ิ	และหากสรปุไดว้ิา่มกีารแสดงข้อ้มลูทัี�ข้ดัตอ่ข้อ้เทัจ็จรงิ
อนัเป็นสาระสำาค่ญั	ข้้าพัเจ้าจะส่�อสารเรื�องดงักล่าวิให้ผูู้ม้หีนา้ทัี�ในการกำากบัดแูลทัราบเพ่ั�อใหม้กีารดำาเนนิการแก้ไข้ทัี�เหมาะสมต่อไป
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

ความร่ับผิิด้ชอบของผิู�บร่ิหาร่แลัะผิู�ม้หน�าท้�ในการ่กำากับดู้แลัต่องบการ่เงิน

ผูู้บ้รหิารมหีน้าทัี�รบัผู้ดิชุอบในการจดัทัำาและนำาเสนองบการเงนิเหลา่นี�โดยถึกูตอ้งตามทัี�ค่วิรตามมาตรฐานการรายงานทัางการเงนิ		
และรับผู้ิดชุอบเกี�ยวิกับการค่วิบคุ่มภายในทัี�ผูู้้บริหารพั่จารณาวิ่าจำาเป็นเพั่�อให้สามารถึจัดทัำางบการเงินทัี�ปราศจากการแสดง
ข้้อมูลทัี�ข้ัดต่อข้้อเทั็จจริงอันเป็นสาระสำาค่ัญไม่วิ่าจะเกิดจากการทัุจริตหรือข้้อผู้ิดพัลาด

ในการจดัทัำางบการเงนิ	ผูู้บ้รหิารรบัผู้ดิชุอบในการประเมนิค่วิามสามารถึข้องกลุ่มบรษิัทััในการดำาเนนิงานตอ่เน่�อง	การเปดิเผู้ย
เรื�องทัี�เกี�ยวิกับการดำาเนินงานต่อเน่�องในกรณีทัี�มีเรื�องดังกล่าวิ	และการใชุ้เกณฑิ์การบัญชุีสำาหรับกิจการทัี�ดำาเนินงานต่อเน่�อง
เวิ้นแต่ผูู้้บริหารมีค่วิามตั�งใจทัี�จะเลิกกลุ่มบริษััทัหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถึดำาเนินงานต่อเน่�องอีกต่อไปได้

ผูู้้มีหน้าทัี�ในการกำากับดูแลมีหน้าทัี�ในการสอดส่องดูแลกระบวินการในการจัดทัำารายงานทัางการเงินข้องกลุ่มบริษััทั	

ความร่ับผิิด้ชอบของผิู�สูอบบัญช้ต่อการ่ตร่วจสูอบงบการ่เงิน

การตรวิจสอบข้องข้้าพัเจ้ามีวิัตถึุประสงค์่เพั่�อให้ได้ค่วิามเชุ่�อมั�นอย่างสมเหตุสมผู้ลว่ิางบการเงินโดยรวิมปราศจากการแสดง
ข้้อมูลทัี�ข้ัดต่อข้้อเท็ัจจริงอันเป็นสาระสำาค่ัญหรือไม่	ไม่วิ่าจะเกิดจากการทุัจริตหรือข้้อผิู้ดพัลาด	และเสนอรายงานข้องผูู้้สอบ
บญัชุซีึ่ึ�งรวิมค่วิามเห็นข้องข้า้พัเจ้าอยู่ด้วิย	ค่วิามเชุ่�อมั�นอย่างสมเหตุสมผู้ลค่่อค่วิามเชุ่�อมั�นในระดับสงูแต่ไมไ่ดเ้ปน็การรับประกัน
วิ่าการปฏิิบัติงานตรวิจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชุีจะสามารถึตรวิจพับข้้อมูลทัี�ข้ัดต่อข้้อเทั็จจริงอันเป็นสาระสำาค่ัญทัี�มี
อยู่ได้เสมอไป	ข้้อมูลทัี�ข้ัดต่อข้้อเทั็จจริงอาจเกิดจากการทัุจริตหรือข้้อผู้ิดพัลาดและถ่ึอวิ่ามีสาระสำาค่ัญเม่�อค่าดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผู้ลได้วิ่ารายการทัี�ข้ัดต่อข้้อเทั็จจริงแต่ละรายการหรือทัุกรายการรวิมกันจะมีผู้ลต่อการตัดสินใจทัางเศรษัฐกิจข้อง
ผูู้้ใชุ้งบการเงินจากการใชุ้งบการเงินเหล่านี�

ในการตรวิจสอบข้องข้า้พัเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชุ	ีข้า้พัเจ้าใชุ้ดลุยพัน่จิและการสังเกตและสงสัยเยี�ยง	ผูู้ป้ระกอบวิิชุาชีุพั
ตลอดการตรวิจสอบ	และข้้าพัเจ้าได้ปฏิิบัติงานดังต่อไปนี�ด้วิย

•	 ระบุและประเมินค่วิามเสี�ยงทัี�อาจมีการแสดงข้้อมูลทัี�ข้ัดต่อข้้อเท็ัจจริงอันเป็นสาระสำาค่ัญในงบการเงิน	ไม่วิ่าจะเกิด
จากการทัจุรติหรอืข้อ้ผู้ดิพัลาด	ออกแบบและปฏิบิตังิานตามวิิธกีารตรวิจสอบเพั่�อตอบสนอง	ตอ่ค่วิามเสี�ยงเหลา่
นั�น	และได้หลักฐานการสอบบัญชุีทัี�เพัียงพัอและเหมาะสมเพั่�อเป็นเกณฑิ์ในการแสดงค่วิามเห็นข้องข้้าพัเจ้า	ค่วิาม
เสี�ยงทัี�ไม่พับข้้อมูลทัี�ข้ัดต่อข้้อเทั็จจริงอันเป็นสาระสำาค่ัญซึ่ึ�งเป็นผู้ลมาจาก	การทัุจริตจะสูงกวิ่าค่วิามเสี�ยงทัี�เกิด
จากข้้อผิู้ดพัลาด	เน่�องจากการทุัจริตอาจเกี�ยวิกับการสมรู้ร่วิมคิ่ด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั�งใจ
ละเวิ้นการแสดงข้้อมูล	การแสดงข้้อมูลทัี�ไม่ตรงตามข้้อเทั็จจริงหรือการแทัรกแซึ่งการค่วิบคุ่มภายใน

•	 ทัำาค่วิามเข้้าใจเกี�ยวิกับระบบการค่วิบคุ่มภายในทัี�เกี�ยวิข้้องกับการตรวิจสอบ	เพั่�อออกแบบวิิธีการตรวิจสอบให้
เหมาะสมกับสถึานการณ์	แต่ไม่ใชุ่เพั่�อวิัตถึุประสงค์่ในการแสดงค่วิามเห็นต่อค่วิามมีประสิทัธิผู้ลข้องการค่วิบคุ่ม
ภายในข้องกลุ่มบริษััทั

•	 ประเมินค่วิามเหมาะสมข้องนโยบายการบัญชุีทัี�ผูู้้บริหารใชุ้และค่วิามสมเหตุสมผู้ลข้องประมาณการทัางบัญชีุและ
การเปิดเผู้ยข้้อมูลทัี�เกี�ยวิข้้องทัี�ผูู้้บริหารจัดทัำา

•	 สรุปเกี�ยวิกับค่วิามเหมาะสมข้องการใชุ้เกณฑิ์การบัญชุีสำาหรับกิจการทัี�ดำาเนินงานต่อเน่�องข้องผูู้้บริหาร	และสรุป
จากหลักฐานการสอบบัญชุทีัี�ไดร้บัว่ิามีค่วิามไมแ่นน่อนทัี�มสีาระสำาค่ญัทีั�เกี�ยวิกับเหตุการณห์รือสถึานการณที์ั�อาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้้อสงสัยอย่างมีนัยสำาค่ัญต่อค่วิามสามารถึข้องกลุ่มบริษััทัในการดำาเนินงานต่อเน่�องหรือไม่	หาก
ข้า้พัเจา้ไดข้้อ้สรปุวิา่มคี่วิามไม่แนน่อนทัี�มสีาระสำาค่ญั	ข้า้พัเจ้าจะตอ้งใหข้้อ้สงัเกตไว้ิในรายงานข้องผูู้้สอบบญัชุขี้อง
ข้้าพัเจ้าถึึงการเปิดเผู้ยข้้อมูลทัี�เกี�ยวิข้้องในงบการเงิน	หรือหากเห็นวิ่าการเปิดเผู้ยดังกล่าวิไม่เพัียงพัอ	ข้้าพัเจ้าจะ
แสดงค่วิามเหน็ทัี�เปลี�ยนแปลงไป	ข้อ้สรปุข้องข้า้พัเจา้ข้้�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชุทีัี�ไดร้บัจนถึึงวินัทัี�ในรายงาน
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ข้องผูู้้สอบบัญชุีข้องข้้าพัเจ้า	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถึานการณ์ในอนาค่ตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษััทัต้อง
หยุดการดำาเนินงานต่อเน่�องได้

•	 ประเมินการนำาเสนอ	โค่รงสร้างและเน่�อหาข้องงบการเงินโดยรวิม	รวิมถึึงการเปิดเผู้ยข้้อมูลทัี�เกี�ยวิข้้อง	ตลอดจน
ประเมินวิ่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทัี�เกิดข้้�นโดยถึูกต้องตามทัี�ค่วิรหรือไม่	

•	 รวิบรวิมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชุีทัี�เหมาะสมอย่างเพัียงพัอเกี�ยวิกับข้้อมูลทัางการเงินข้องกิจการหรือข้อง
กิจกรรมทัางธุรกิจภายในกลุ่มบริษััทัเพั่�อแสดงค่วิามเห็นต่องบการเงินรวิม	ข้้าพัเจ้ารับผู้ิดชุอบต่อการกำาหนด
แนวิทัาง	การค่วิบคุ่มดูแล	และการปฏิิบัติงานตรวิจสอบกลุ่มบริษััทั	ข้้าพัเจ้าเป็นผูู้้รับผิู้ดชุอบแต่เพีัยงผูู้้เดียวิต่อ
ค่วิามเห็นข้องข้้าพัเจ้า

	 ข้้าพัเจ้าได้ส่�อสารกับผูู้้มีหน้าทัี�ในการกำากับดูแลในเรื�องต่างๆซึ่ึ�งรวิมถึึงข้อบเข้ตและชุ่วิงเวิลาข้องการตรวิจสอบตามทัี�
ได้วิางแผู้นไวิ้	ประเด็นทัี�มีนัยสำาค่ัญทัี�พับจากการตรวิจสอบรวิมถึึงข้้อบกพัร่องทัี�มีนัยสำาค่ัญในระบบการค่วิบคุ่มภายในหาก
ข้้าพัเจ้าได้พับในระหวิ่างการตรวิจสอบข้องข้้าพัเจ้า

	 ข้า้พัเจ้าได้ใหค้่ำารบัรองแก่ผูู้ม้หีนา้ทัี�ในการกำากบัดูแลว่ิาข้า้พัเจ้าได้ปฏิิบัตติามข้อ้กำาหนดจรรยาบรรณทัี�เกี�ยวิข้อ้งกับค่วิาม
เปน็อสิระและได้ส่�อสารกับผูู้้มหีนา้ทัี�ในการกำากับดแูลเกี�ยวิกบัค่วิามสมัพันัธท์ัั�งหมดตลอดจนเรื�องอ่�นซึ่ึ�งข้า้พัเจ้าเชุ่�อวิา่มเีหตผุู้ล
ทัี�บคุ่ค่ลภายนอกอาจพัจ่ารณาว่ิากระทับต่อค่วิามเป็นอสิระข้องข้า้พัเจ้าและมาตรการทัี�ข้า้พัเจา้ใชุเ้พั่�อปอ้งกนัไม่ใหข้้า้พัเจา้ข้าด
ค่วิามเป็นอิสระ

	 จากเรื�องทัั�งหลายทัี�ส่�อสารกับผูู้ม้หีนา้ทัี�ในการกำากบัดแูล	ข้า้พัเจ้าได้พัจ่ารณาเรื�องต่าง	ๆ	ทีั�มีนัยสำาคั่ญทัี�สดุในการตรวิจ
สอบงบการเงนิในงวิดปจัจบุนัและกำาหนดเปน็เรื�องสำาค่ญัในการตรวิจสอบ	ข้า้พัเจ้าไดอ้ธบิายเรื�องเหลา่นี�ไวิใ้นรายงานข้องผูู้ส้อบ
บญัชุี	เวิน้แตก่ฎิหมายหรอืข้อ้บงัค่บัหา้มไมใ่หเ้ปดิเผู้ยเรื�องดงักลา่วิตอ่สาธารณะ	หรอืในสถึานการณท์ัี�ยากทัี�จะเกดิข้้�น	ข้า้พัเจา้
พัจ่ารณาวิา่ไมค่่วิรส่�อสารเรื�องดังกลา่วิในรายงานข้องข้้าพัเจ้าเพัราะการกระทัำาดงักล่าวิสามารถึค่าดการณ์ได้อย่างสมเหตสุม
ผู้ลวิ่าจะมีผู้ลกระทับในทัางลบมากกวิ่าผู้ลประโยชุน์ทัี�ผูู้้มีส่วินได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่�อสารดังกล่าวิ

	 ข้้าพัเจ้าเป็นผูู้้รับผู้ิดชุอบงานสอบบัญชุีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี�

สรินดา	หิรัญประเสริฐวิุฒิ
ผูู้้สอบบัญชุีรับอนุญาต	เลข้ทัะเบียน	4799

บริษััทั	สำานักงาน	อีวิาย	จำากัด
กรุงเทัพัฯ:	16	กุมภาพัันธ์	2565	
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

บริิษััท ไทยออพติิคอล กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่อย
งบแส่ดำงฐานะการเงิน ณ ว่ันที� 31 ธัันว่�คม 2564

(หน่วิย:	บาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

ห็มาย่เห็ตุ้ 2564 2563 2564 2563

สำินทริัพย์

สำินทริัพย์หม๊นเว่ียน

เงินสดและรายการเทีัยบเท่ัาเงินสด 7 157,910,424 389,294,644 83,369,644 225,237,675

ลูกหนี�การค่้าและลูกหนี�อ่�น 8 419,585,927 373,158,570 383,825,120 322,377,570

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น-ส่วินทัี�ถึึงกำาหนดรับชุำาระ

			ภายในหนึ�งปี 9,	10 4,414,507 2,485,116 -

เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่กิจการทีั�เกี�ยวิข้้องกัน 9 16,291,532 - 26,764,148 -

เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่กิจการทีั�ไม่เกี�ยวิข้้องกัน 11 14,625,776 13,135,374 14,625,776 13,135,374

สินค่้าค่งเหล่อ 12 1,086,852,099 818,070,616 864,505,036 653,349,984

สินทัรัพัย์ทัางการเงินหมุนเวิียนอ่�น 1,204,097 917,385 919,018 917,385

สินทัรัพัย์หมุนเวิียนอ่�น 48,578,558 28,764,370 34,462,158 19,409,699

ริว่มสำินทริัพย์หม๊นเว่ียน 1,749,462,920 1,625,826,075 1,408,470,900 1,234,427,687

สำินทริัพย์ไม่หม๊นเว่ียน

เงินฝ่ากธนาค่ารทีั�มีภาระค่�ำาประกัน 7 4,330,000 - 4,330,000 -

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น-สุทัธิจากส่วินทัี�ถึึงกำาหนดรับชุำาระ

			ภายในหนึ�งปี 9,	10 2,588,929 3,653,511 - -

เงินลงทัุนในบริษััทัย่อย 13 - - 136,017,430 187,619,000

เงินลงทัุนในบริษััทัร่วิม 14 33,182,773 32,066,644 26,062,126 28,358,356

อสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุน 15 8,245,050 9,739,332 8,245,050 9,739,332

ทัี�ดิน	อาค่ารและอุปกรณ์ 16 995,680,997 1,014,594,016 526,256,508 482,459,264

สินทัรัพัย์สิทัธิการใชุ้ 21 18,590,019 23,099,730 7,979,497 11,527,636

สินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตน 17 19,104,865 23,627,727 7,491,802 7,816,932

สินทัรัพัย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชุี 29 56,283,581 78,519,290 48,930,186 70,317,206

สินทัรัพัย์ไม่หมุนเวิียนอ่�น 58,000 85,000 49,000 49,000

ริว่มสำินทริัพย์ไม่หม๊นเว่ียน 1,138,064,214 1,185,385,250 765,361,599 797,886,726

ริว่มสำินทริัพย์ 2,887,527,134 2,811,211,325 2,173,832,499 2,032,314,413

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วินหนึ�งข้องงบการเงินนี�
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งบแส่ดำงฐานะการเงิน ณ ว่ันที� 31 ธัันว่�คม 2564 (ติ่อ)
(หน่วิย:	บาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

ห็มาย่เห็ตุ้ 2564 2563 2564 2563

หนี�สำินและสำ่ว่นของผูู้้ถืือห๊้น

หนี�สำินหม๊นเว่ียน

เงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่าร 18	 485,000,000 557,000,000	 450,000,000	 410,000,000	

เจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�อ่�น 19	 297,235,497 257,158,329	 198,153,280	 186,303,166	

ส่วินข้องเงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่ารทัี�ถึึงกำาหนด

			ชุำาระภายในหนึ�งปี 20 40,936,797 43,656,231 - -

ส่วินข้องหนี�สินตามสัญญาเชุ่าทีั�ถึึงกำาหนด

			ชุำาระภายในหนึ�งปี 21 3,474,204	 4,283,474	 3,113,483	 3,685,453	

สำารองผู้ลประโยชุน์ระยะสั�นข้องพันักงาน 22 2,998,612	 1,353,022	 2,237,646	 1,222,606	

ภาษัีเงินได้ค่้างจ่าย 353,318	 	-	 	-	 	-	

หนี�สินทัางการเงินหมุนเวิียนอ่�น 33,950	 34,874	 33,950	 60,184	

ริว่มหนี�สำินหม๊นเว่ียน 830,032,378	 	863,485,930	 	653,538,359	 601,271,409	

หนี�สำินไม่หม๊นเว่ียน

เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่าร	-	สุทัธิจากส่วินทีั�ถึึงกำาหนด

			ชุำาระภายในหนึ�งปี 20 9,556,491 49,143,285 - -

หนี�สินตามสัญญาเชุ่า	-	สุทัธิจากส่วินทัี�ถึึงกำาหนด

			ชุำาระภายในหนึ�งปี 21 11,557,277 14,735,241	 	5,513,142	 	8,341,963	

สำารองผู้ลประโยชุน์ระยะยาวิข้องพันักงาน 22 79,525,611 77,344,797	 	65,415,018	 	59,393,259	

ริว่มหนี�สำินไม่หม๊นเว่ียน 100,639,379 141,223,323	 	70,928,160	 	67,735,222	

ริว่มหนี�สำิน 930,671,757 1,004,709,253	 	724,466,519	 	669,006,631	

สำ่ว่นของผูู้้ถืือห๊้น

ทัุนเรือนหุ้น

			ทัุนจดทัะเบียน

							หุ้นสามัญ	475,000,000	หุ้น	มูลค่่าหุ้นละ	1	บาทั	 475,000,000 475,000,000 475,000,000 	475,000,000

				ทัุนออกจำาหน่ายและชุำาระเต็มมูลค่่าแล้วิ

							หุ้นสามัญ	474,318,000	หุ้น	มูลค่่าหุ้นละ	1	บาทั	 474,318,000 	474,318,000	 	474,318,000	 	474,318,000	

ส่วินเกินมูลค่่าหุ้นสามัญ 481,749,828 	481,749,828	 	481,749,828	 	481,749,828	

ส่วินเกินทัุนจากการรวิมธุรกิจภายใต้
การค่วิบคุ่มเดียวิกัน 13 167,792,071	 	167,792,071	 	-	 	-	

กำาไรสะสม

			จัดสรรแล้วิ	-	สำารองตามกฎิหมาย 23 60,500,000	 	62,500,000	 	47,500,000	 	47,500,000	

			ยังไม่ได้จัดสรร 776,441,211	 	620,845,309	 	445,798,152	 	359,739,954	

องค่์ประกอบอ่�นข้องส่วินข้องผูู้้ถึ่อหุ้น 	(3,945,733) 	(703,136) 	-	 	-	

ริว่มสำ่ว่นของผูู้้ถืือห๊้น 1,956,855,377 1,806,502,072	 1,449,365,980	 1,363,307,782	

ริว่มหนี�สำินและสำ่ว่นของผูู้้ถืือห๊้น 2,887,527,134	 2,811,211,325	 2,173,832,499	 2,032,314,413	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วินหนึ�งข้องงบการเงินนี�
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

บริิษััท ไทยออพติิคอล กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่อย
งบกำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จ สำำ�หริับปีสำิ้นสำ๊ดว่ันที� 31 ธัันว่�คม 2564

(หน่วิย:	บาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

ห็มาย่เห็ตุ้ 2564 2563 2564 2563

กำ�ไริข�ดท๊น:

ริ�ยได้

รายได้จากสัญญาทัี�ทัำากับลูกค่้า 26	 2,380,521,700	 1,837,578,010	 1,468,937,710	 1,043,011,526	

เงินปันผู้ลรับ 13	 	-	 	-	 	158,943,970	 	119,000,000	

กำาไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 	48,935,556	 	687,248	 	37,944,899	 	811,496	

รายได้อ่�น 	36,743,194	 	11,739,092	 	112,170,417	 	84,173,310	

ริว่มริ�ยได้ 2,466,200,450		 1,850,004,350	 1,777,996,996	 1,246,996,332

ค่�ใช้จำ่�ย 27	

ต้นทัุนข้ายและบริการ 1,866,534,736	 1,564,644,519	 1,346,260,551	 1,048,064,914	

ค่่าใชุ้จ่ายในการข้ายและจัดจำาหน่าย 	81,728,275	 	75,105,971	 	42,072,963	 	41,026,269	

ค่่าใชุ้จ่ายในการบริหาร 	177,265,672	 	150,724,452	 	122,604,143	 	114,995,201	

ริว่มค่�ใช้จำ่�ย 2,125,528,683	 1,790,474,942	 1,510,937,657	 1,204,086,384	

กำ�ไริจำ�กก�ริดำ�เนินง�น 	340,671,767	 	59,529,408	 	267,059,339	 	42,909,948	

ส่วินแบ่งกำาไรจากเงินลงทัุนใน	
บริษััทัร่วิม 14	 	270,232	 	2,482,048	 	-	 	-	

รายได้ทัางการเงิน 	1,440,661	 	1,270,225	 	1,205,159	 	994,699	

ต้นทัุนทัางการเงิน 28	 	(8,565,318) 	(10,318,048) 	(4,767,583) 	(4,992,408)

กำ�ไริก่อนภ�ษัีเงินได้ 	333,817,342	 	52,963,633	 	263,496,915	 	38,912,239	

ภาษัีเงินได้ 29	 	(23,696,575) 	15,817,269	 	(20,913,852) 	19,614,348	

กำ�ไริสำำ�หริับปี 	310,120,767	 	68,780,902	 	242,583,063	 	58,526,587	

กำ�ไริข�ดท๊นเบ็ดเสำริ็จำอื�น:

รายการที่่�จะถููกบัันที่ึกในส่่วนของกำาไรหรือขาดทีุ่นในภายหลััง

ผู้ลต่างข้องอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่่างบการเงิน

			ทัี�เป็นเงินตราต่างประเทัศ 	(6,704,963) 	2,928,775	 	-	 	-	

ส่วินแบ่งกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�นข้องบริษััทัร่วิม	-

			ผู้ลต่างข้องอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่่างบการเงิน
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

ห็มาย่เห็ตุ้ 2564 2563 2564 2563

			ทัี�เป็นเงินตราต่างประเทัศ 14.2 	3,462,366	 	95,004	 	-	 	-	

รายการทัี�จะถึูกบันทัึกในส่วินข้อง
กำาไรหรือข้าดทัุนในภายหลัง 	(3,242,597) 	3,023,779	 	-	 	-	

ผู้ลข้าดทัุนจากการประมาณการ
ตามหลักค่ณิตศาสตร์ประกันภัย 	-	 	(2,489,129) 	-	 	(1,900,038)

หัก:	ผู้ลกระทับข้องภาษัีเงินได้ 29	 	-	 497,826	 	-	 380,008	

รายการทัี�จะไม่ถึูกบันทัึกในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน

			ในภายหลัง	-	สุทัธิจากภาษัีเงินได้ 	-	 	(1,991,303) 	-	 	(1,520,030)

กำ�ไริข�ดท๊นเบ็ดเสำริ็จำอื�นสำำ�หริับปี 	(3,242,597) 	1,032,476	 	-	 	(1,520,030)

กำ�ไริข�ดท๊นเบ็ดเสำริ็จำริว่มสำำ�หริับปี 	306,878,170	 	69,813,378	 	242,583,063	 	57,006,557

กำ�ไริติ่อห๊้น (บ�ท) 30

กำาไรต่อหุ้นข้ั�นพั่�นฐาน	

			กำาไร 0.65 0.15 0.51 0.12

			จำานวินหุ้นสามัญถึัวิเฉลี�ยถึ่วิงนำ�าหนัก	(หุ้น) 474,318,000	 474,318,000	 474,318,000	 474,318,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วินหนึ�งข้องงบการเงินนี�

งบกำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จ สำำ�หริับปีสำิ้นสำ๊ดว่ันที� 31 ธัันว่�คม 2564 (ติ่อ)
(หน่วิย:	บาทั)
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บริิษััท ไทยออพติิคอล กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่อย 
งบแส่ดำงการเปล่�ย่นแปลงส่่วนของผู้ถูือห็ุ้น สำำ�หริับปีสำิ้นสำ๊ดว่ันที� 31 ธัันว่�คม 2564

(หน่วิย:	บาทั)		
งบการเงินรวม

ห็มาย่เห็ตุ้
ทีุ่นเรือนห็ุ้น
 ที่่�ออกและ
ชำาระแล้ว

 ส่่วนเกิน
มูลค่า 

ห็ุ้นส่ามัญ

ส่่วนเกินทีุ่น 
จากการรวมธุุรกิจ

ภาย่ใต้้การ
ควบคุมเดำ่ย่วกัน

กำาไรส่ะส่ม
 องค์ประกอบอื�น 

ของส่่วนของผู้ถูือห็ุ้น 

รวมส่่วน
ของผู้ถูือห็ุ้น จัดำส่รรแล้ว - 

ส่ำารองต้าม 
กฎห็มาย่

ย่ังไม่ไดำ้ 
จัดำส่รร

กำาไรขาดำทุี่นเบ็ดำเส่ร็จอื�น - 
ผลต่้างจากการแปลงค่า 
งบการเงินที่่�เป็นเงินต้รา 

ต้่างประเที่ศ

ยอดคงเหลือ ณ ว่ันที� 1 มกริ�คม 2563 	474,318,000	 	481,749,828	 	167,792,071	 	62,500,000	 	625,203,395	 	(3,726,915) 1,807,836,379

กำาไรสำาหรับปี - - - - 68,780,902 - 68,780,902

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปี - - - - (1,991,303) 3,023,779 1,032,476

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จรวิมสำาหรับปี - - - - 66,789,599 3,023,779 69,813,378

เงินปันผู้ลจ่าย 24 - - - - (71,147,685) - 	(71,147,685)

ยอดคงเหลือ ณ วั่นที� 31 ธัันว่�คม 2563 474,318,000 481,749,828 167,792,071 	62,500,000 620,845,309 (703,136) 1,806,502,072

ยอดคงเหลือ ณ ว่ันที� 1 มกริ�คม 2564 474,318,000 481,749,828 167,792,071 62,500,000 620,845,309 (703,136) 1,806,502,072

กำาไรสำาหรับปี - - - - 310,120,767 - 310,120,767

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปี - - - - - 	(3,242,597) (3,242,597)

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

โอนค่่นสำารองตามกฎิหมายไปยังกำาไร
สะสม 13 - - - (2,000,000) 2,000,000 - -

เงินปันผู้ลจ่าย 24 - - - - (156,524,865) - (156,524,865)

ยอดคงเหลือ ณ วั่นที� 31 ธัันว่�คม 2564 474,318,000 481,749,828 167,792,071 60,500,000 776,441,211 (3,945,733) 1,956,855,377

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วินหนึ�งข้องงบการเงินนี�	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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บริิษััท ไทยออพติิคอล กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่อย
งบแส่ดำงการเปล่�ย่นแปลงส่่วนของผู้ถูือห็ุ้น สำำ�หริับปีสำิ้นสำ๊ดว่ันที� 31 ธัันว่�คม 2564 (ติ่อ)

ห็มาย่เห็ตุ้

งบการเงินเฉีพาะกิจการ

ทีุ่นเรือนห็ุ้น
ที่่�ออกและชำาระแล้ว

 ส่่วนเกินมูลค่า
ห็ุ้นส่ามัญ

 กำาไรส่ะส่ม 
 รวมส่่วนของ

ผู้ถูือห็ุ้น จัดำส่รรแล้ว -
ส่ำารองต้ามกฎห็มาย่

 ย่ังไม่ไดำ้จัดำส่รร

ยอดคงเหลือ ณ ว่ันที� 1 มกริ�คม 2563 474,318,000 481,749,828 47,500,000 373,881,082 1,377,448,910

กำาไรสำาหรับปี - - - 58,526,587 58,526,587

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปี	 - - - (1,520,030) (1,520,030)

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จรวิมสำาหรับปี	 - - - 57,006,557 57,006,557

เงินปันผู้ลจ่าย	 24 - - - (71,147,685) (71,147,685)

ยอดคงเหลือ ณ ว่ันที�  31 ธัันว่�คม 2563 474,318,000 481,749,828 47,500,000 359,739,954 1,363,307,782

ยอดคงเหลือ ณ ว่ันที� 1 มกริ�คม 2564 474,318,000 481,749,828 47,500,000 359,739,954 1,363,307,782

กำาไรสำาหรับปี - - - 242,583,063 242,583,063

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปี	 - - - - -

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จรวิมสำาหรับปี	 - - - 242,583,063 242,583,063

เงินปันผู้ลจ่าย	 24 - - - (156,524,865) (156,524,865)

ยอดคงเหลือ ณ ว่ันที�  31 ธัันว่�คม 2564 474,318,000 481,749,828 47,500,000 445,798,152 1,449,365,980

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วินหนึ�งข้องงบการเงินนี�

(หน่วิย:	บาทั)
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

บริิษััท ไทยออพติิคอล กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่อย
งบกระแส่เงินส่ดำ สำำ�หริับปีสำิ้นสำ๊ดว่ันที� 31 ธัันว่�คม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กริะแสำเงินสำดจำ�กกิจำกริริมดำ�เนินง�น 

กำาไรก่อนภาษัี 333,817,342 52,963,633 263,496,915 38,912,239

รายการปรับกระทับยอดกำาไรก่อนภาษัีเป็นเงินสด
รับ(จ่าย)

			จากกิจกรรมดำาเนินงาน

			ส่วินแบ่งกำาไรจากเงินลงทัุนในบริษััทัร่วิม (270,232) (2,482,048) - -

			ข้าดทัุนจากการจำาหน่ายเงินลงทัุนในบริษััทัร่วิม 320,239 - - -

			กำาไรจากการปรับมูลค่่ายุติธรรมข้องเงินลงทัุน (1,633) (3,838) (1,633) (3,838)

			ข้าดทุัน(กำาไร)จากอัตราแลกเปลี�ยนทีั�ยังไม่เกิดข้้�นจริง (5,872,634) 14,245,797 (9,591,205) 1,946,318

			ข้าดทัุน(กำาไร)จากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายทัี�ดิน	
อาค่าร	และอุปกรณ์ 1,396,214 (174,631) 27,573 (169,862)

			รายได้เงินปันผู้ล - - (158,943,970) (119,000,000)

			ค่่าเส่�อมราค่าและค่่าตัดจำาหน่าย 183,654,515 187,625,725 102,481,953 107,758,830

			หนี�สูญและผู้ลข้าดทุันด้านเค่รดิตทีั�ค่าดว่ิาจะเกิดข้้�น 1,505,750 2,127,544 2,345,548 953,759

			การปรับลดสินค้่าค่งเหล่อเป็นมูลค่่าสุทัธิทีั�จะได้รับ 19,284,208 12,208,683 20,261,323 2,318,026

			ค่่าเผู่้�อการลดลงข้องมูลค่่าเงินลงทุันในบริษััทัร่วิม - 2,200,000 - 12,891,991

			สำารองผู้ลประโยชุน์ระยะยาวิข้องพันักงาน 7,162,574 16,102,685 5,230,059 12,100,524

			รายได้ทัางการเงิน (1,440,661) (1,270,225) (1,205,159) (994,699)

			ต้นทัุนทัางการเงิน 8,565,318 10,318,048 4,767,583 4,992,408

กำาไรจากกิจกรรมดำาเนินงานก่อนการ

			เปลี�ยนแปลงในสินทัรัพัย์และหนี�สินดำาเนินงาน 548,121,000 293,861,373 228,868,987 61,705,696

สินทัรัพัย์จากการดำาเนินงาน(เพั่�มข้้�น)ลดลง

			ลูกหนี�การค่้าและลูกหนี�อ่�น (39,034,810) (14,200,565) (37,858,957) (53,959,334)

			สินค่้าค่งเหล่อ (288,065,691) 48,694,324 (210,923,007) 56,006,417

			สินทัรัพัย์หมุนเวิียนอ่�น	 (15,109,561) 288,253 (10,331,497) 2,766,744

			สินทัรัพัย์ไม่หมุนเวิียนอ่�น 27,000 - - -

หนี�สินจากการดำาเนินงานเพั่�มข้้�น(ลดลง)

			เจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�อ่�น 40,112,637 43,140,989 10,477,380 44,585,637

	เงินสดจาก(ใชุ้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน 246,050,575 371,784,374 (19,767,094) 111,105,160

			จ่ายผู้ลประโยชุน์ระยะยาวิข้องพันักงาน (3,336,170) (20,664,470) (1,565,445) (15,618,974)

			จ่ายภาษัีเงินได้ (6,014,979) (14,223,594) (4,704,627) (3,063,802)

เงินสำดสำ๊ทธัิจำ�ก(ใช้ไปใน)กิจำกริริมดำ�เนินง�น 236,699,426 336,896,310 (26,037,166) 92,422,384

(หน่วิย:	บาทั)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วินหนึ�งข้องงบการเงินนี�
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กริะแสำเงินสำดจำ�กกิจำกริริมลงท๊น 

เงินฝ่ากติดภาระค่�ำาประกันเพั่�มข้้�น (4,330,000) - (4,330,000) -

เงินสดจ่ายสำาหรับเงินลงทัุนในบริษััทัย่อย - - (398,430) -

เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกัน (16,378,362) - (27,127,937) (10,773,910)

รับค่่นเงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่บริษััทัย่อย - - - 11,031,755

เงินสดจ่ายเพั่�อซึ่่�อกิจการข้องบริษััทัย่อย - - (57,898,161) -

เงินสดรับจากการค่่นทัุนและสำารองตามกฎิหมาย
จากบริษััทัย่อย - - 18,000,000 -

เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทัุนในบริษััทัร่วิม 2,296,230 - 2,296,230 -

เงินสดจ่ายในการซึ่่�อทัี�ดิน	อาค่าร	และอุปกรณ์ (154,606,547) (133,416,401) (110,428,515) (84,304,086)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายทัี�ดิน	อาค่าร	และ
อุปกรณ์ 350,425 716,479 35,000 420,560

เงินสดจ่ายในการซึ่่�อสินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตน (2,837,158) (8,401,771) (2,493,609) (2,946,231)

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 384,773 474,741 129,038 167,419

เงินสดรับจากเงินปันผู้ล - - 191,051,000 119,000,000

เงินสำดสำ๊ทธัิจำ�ก(ใช้ไปใน)กิจำกริริมลงท๊น (175,120,639) (140,626,952) 8,834,616 32,595,507

กริะแสำเงินสำดจำ�กกิจำกริริมจำัดห�เงิน 

เงินสดรับจากการกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่าร 310,000,000 767,000,000 310,000,000 570,000,000

เงินสดจ่ายค่่นเงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่าร (382,000,000) (547,000,000) (270,000,000) (430,000,000)

เงินสดจ่ายค่่นเงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่าร (45,357,797) (56,486,758) - -

ชุำาระค่่นเงินต้นข้องหนี�สินตามสัญญาเชุ่า	 (3,965,040) (7,849,457) (3,378,597) (2,304,457)

จ่ายดอกเบี�ย (8,596,308) (10,253,575) (4,762,019) (4,953,740)

จ่ายเงินปันผู้ล (156,524,865) (71,147,685) (156,524,865) (71,147,685)

เงินสำดสำ๊ทธัิจำ�ก(ใช้ไปใน)กิจำกริริมจำัดห�เงิน (286,444,010) 74,262,525 (124,665,481) 61,594,118

ผู้ลต่างจากการแปลงค่่างบการเงินเพั่�มข้้�น(ลดลง) (6,518,997) 2,872,331 - -

เงินสำดและริ�ยก�ริเทียบเท่�เงินสำดเพิ�มข้�น(ลดลง)
สำ๊ทธัิ (231,384,220) 273,404,214 (141,868,031) 186,612,009

เงินสดและรายการเทัียบเทั่าเงินสด	ณ	วิันต้นปี 389,294,644 115,890,430 225,237,675 38,625,666

เงินสำดและริ�ยก�ริเทียบเท่�เงินสำด ณ ว่ันสำิ้นปี 157,910,424 389,294,644 83,369,644 225,237,675

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วินหนึ�งข้องงบการเงินนี�

บริิษััท ไทยออพติิคอล กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่อย
งบกระแส่เงินส่ดำ สำำ�หริับปีสำิ้นสำ๊ดว่ันที� 31 ธัันว่�คม 2564 (ติ่อ)
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

บริิษััท ไทยออพติิคอล กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) และบริิษััทย่อย
หม�ยเหติ๊ปริะกอบงบก�ริเงินริว่ม
สำำ�หริับปีสำิ้นสำ๊ดว่ันที� 31 ธัันว่�คม 2564

1. ข้อมูลทั�ว่ไป

1.1	 ข้้อมูลบริษััทัฯ
	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	(“บริษััทัฯ”)	เป็นบริษััทัมหาชุนซึึ่�งจัดตั�งและมีภูมิลำาเนาในประเทัศไทัย	

ธุรกิจหลักข้องบริษััทัฯค่่อการผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สายตาพัลาสติกและผู้ลิตภัณฑ์ิทัี�เกี�ยวิข้้อง	ทัี�อยู่ตามทัี�จด
ทัะเบียนข้องบริษััทัฯอยู่ทัี�	15/5	หมู่ทัี�	6	ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	จังหวิัดนนทับุรี

1.2	 การแพัร่ระบาดข้องโรค่ติดเชุ่�อไวิรัสโค่โรนา	2019
	 สถึานการณ์การแพัรร่ะบาดข้องโรค่ตดิเชุ่�อไวิรสัโค่โรนา	2019	ทัี�ปจัจุบันยงัมผีู้ลกระทับต่อธรุกิจและอุตสาหกรรม

สว่ินใหญ่	สถึานการณ์ดงักล่าวิอาจนำามาซึึ่�งค่วิามไม่แน่นอนและผู้ลกระทับต่อสภาพัแวิดลอ้มข้องการดำาเนินธุรกิจ	
ฝ่่ายบริหารข้องกลุ่มบริษััทัได้ติดตามค่วิามค่่บหน้าข้องสถึานการณ์ดังกล่าวิอย่างใกล้ชุิดและประเมินผู้ลกระทับ
ทัางการเงินเกี�ยวิกับมลูค่่าข้องสนิทัรพััย	์ประมาณการหนี�สนิและหนี�สนิทัี�อาจเกดิข้้�นอยา่งตอ่เน่�อง	ทัั�งนี�ฝ่า่ยบรหิาร
ได้ใชุ้ประมาณการและดุลยพั่นิจในประเด็นต่างๆ	เม่�อสถึานการณ์มีการเปลี�ยนแปลง

2. เกณฑ์์ในก�ริจำัดทำ�งบก�ริเงิน

2.1	 งบการเงนินี�จดัทัำาข้้�นตามมาตรฐานการรายงานทัางการเงนิทีั�กำาหนดในพัระราชุบญัญตัวิิิชุาชุพีับญัชุ	ีพั.ศ.	2547	
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อ้กำาหนดในประกาศกรมพัฒันาธุรกิจการค้่าออกตามค่วิามในพัระราชุบัญญัติ
การบัญชุี	พั.ศ.	2543

	 งบการเงินฉบับภาษัาไทัยเป็นงบการเงินฉบับทัี�บริษััทัฯใชุ้เป็นทัางการตามกฎิหมาย	งบการเงินฉบับภาษัาอังกฤษั
แปลจากงบการเงินฉบับภาษัาไทัยนี�

	 งบการเงินนี�ได้จัดทัำาข้้�นโดยใชุ้เกณฑิ์ราค่าทัุนเดิมเวิ้นแต่จะได้เปิดเผู้ยเป็นอย่างอ่�นในนโยบายการบัญชุี
2.2	 เกณฑิ์ในการจัดทัำางบการเงินรวิม

ก)	 งบการเงินรวิมนี�ได้จัดทัำาข้้�นโดยรวิมงบการเงินข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	(ซึ่ึ�งต่อไปนี�
เรียกวิ่า	“บริษััทัฯ”)	และบริษััทัย่อย	(ซึ่ึ�งต่อไปนี�เรียกวิ่า	“บริษััทัย่อย”)	(รวิมเรียกวิ่า	“กลุ่มบริษััทั”)	ดังนี�	

บริษ์ัที่ย่่อย่ ลักษ์ณะของธุุรกิจ จัดำต้ั�งขึ�น ในประเที่ศ

อัต้ราร้อย่ละของการถูือห็ุ้น

2564 2563

ร้อย่ละ ร้อย่ละ

บริษััทั	อุตสาหกรรม
แวิ่นตาไทัย	จำากัด

ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สายตากระจกเลนส์
สายตาพัลาสติกและแม่พั่มพั์แก้วิ

ไทัย 100 100

บริษััทั	โพัลี	ซึ่ัน	จำากัด ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์พัลาสติก ไทัย 100 100

บริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	
ไอเอ็นซึ่ี

จัดจำาหน่ายสินค่้าและจัดส่งผู้ลิตภัณฑิ์ข้อง
บริษััทัฯไปยังลูกค่้าในประเทัศสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา 100 100

บริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	เอ
สพัี	ซึ่ีโอโอ

จัดจำาหน่ายสินค่้าและจัดส่งผู้ลิตภัณฑิ์ข้องบริ
ษััทัฯไปยังลูกค่้าในในทัวิีปยุโรป

โปแลนด์ 100 -
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ข้)	 บริษััทัฯจะถ่ึอว่ิามีการค่วิบคุ่มกิจการทัี�เข้้าไปลงทุันหรือบริษััทัย่อยได้	หากบริษััทัฯมีสิทัธิได้รับหรือมีส่วิน
ได้เสียในผู้ลตอบแทันข้องกิจการทัี�เข้้าไปลงทุัน	และสามารถึใชุ้อำานาจในการสั�งการกิจกรรมทัี�ส่งผู้ลกระทับ
อย่างมีนัยสำาค่ัญต่อจำานวินเงินผู้ลตอบแทันนั�นได้	

ค่)	 บริษััทัฯนำางบการเงินข้องบริษััทัย่อยมารวิมในการจัดทัำางบการเงินรวิมตั�งแต่วิันทัี�บริษััทัฯมีอำานาจในการ
ค่วิบคุ่มบริษััทัย่อย	จนถึึงวิันทัี�บริษััทัฯสิ�นสุดการค่วิบคุ่มบริษััทัย่อยนั�น

ง)	 งบการเงินข้องบริษััทัย่อยได้จัดทัำาข้้�นโดยใชุ้นโยบายการบัญชุีทัี�สำาค่ัญเชุ่นเดียวิกันกับข้องบริษััทัฯ
จ)	 สินทัรัพัย์และหนี�สินตามงบการเงินข้องบริษััทัย่อยซึ่ึ�งจัดตั�งในต่างประเทัศแปลงค่่าเป็นเงินบาทัโดยใชุ้อัตรา

แลกเปลี�ยน	ณ	วิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน	ส่วินรายได้และค่่าใชุ้จ่ายแปลงค่่าเป็นเงินบาทัโดยใชุ้อัตราแลก
เปลี�ยนถัึวิเฉลี�ยรายเด่อน	ผู้ลต่างซึ่ึ�งเกิดข้้�นจากการแปลงค่่าดังกล่าวิได้แสดงไว้ิเป็นรายการ	“ผู้ลต่างจาก
การแปลงค่่างบการเงินทัี�เป็นเงินตราต่างประเทัศ”	ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วินข้องผูู้้ถึ่อหุ้น	

ฉ)	 ยอดค่งค้่างระหว่ิางกลุม่บริษััทั	รายการค้่าระหว่ิางกันทัี�มสีาระสำาคั่ญได้ถึกูตดัออกจากงบการเงินรวิมนี�แล้วิ	
ชุ)	 ยอดเงนิลงทุันในบรษิัทััย่อยในบญัชุขี้องบริษัทััฯไดต้ดักับส่วินข้องผูู้้ถ่ึอหุน้ข้องบริษัทััย่อย	ณ	วินัซึ่่�อหุน้	รายการ

กำาไรสะสมทัี�เป็นส่วินข้องบริษััทัย่อยซึ่ึ�งเกิดจากการทัี�บริษััทัฯซึ่่�อบริษััทัย่อยดังกล่าวิในราค่าทัี�ตำ�ากวิ่ามูลค่่า
ตามบัญชุีข้องบริษััทัย่อย	ณ	วิันซึ่่�อได้แสดงไวิ้เป็นรายการในส่วินข้องผูู้้ถึ่อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวิม

2.3	 บริษััทัฯจัดทัำางบการเงินเฉพัาะกิจการ	โดยแสดงเงินลงทัุนในบริษััทัย่อยและบริษััทัร่วิมตามวิิธีราค่าทัุน

3. ม�ติริฐ�นก�ริริ�ยง�นท�งก�ริเงินใหม่

3.1	 มาตรฐานการรายงานทัางการเงินใหม่ทัี�เริ�มมีผู้ลบังค่ับใชุ้ในปีปัจจุบัน	

	 ในระหว่ิางปี	กลุม่บรษัิัทัได้นำามาตรฐานการรายงานทัางการเงนิและการตีค่วิามมาตรฐานการรายงานทัางการเงนิ
ฉบับปรับปรุงจำานวินหลายฉบับ	ซึ่ึ�งมีผู้ลบังค่ับใชุ้สำาหรับงบการเงินทัี�มีรอบระยะเวิลาบัญชุีทัี�เริ�มในหร่อหลังวิันทัี�	1	
มกราค่ม	2564	มาถ่ึอปฏิิบัติ	มาตรฐานการรายงานทัางการเงินดังกล่าวิได้รับการปรับปรุงหร่อจัดให้มีข้ึ�นเพ่ั�อ
ให้มีเน่�อหาเทั่าเทัียมกับมาตรฐานการรายงานทัางการเงินระหวิ่างประเทัศ	โดยส่วินใหญ่เป็นการอธิบายให้ชุัดเจน
เกี�ยวิกับวิิธีปฏิิบัติทัางการบัญชุีและการให้แนวิปฏิิบัติทัางการบัญชุีกับผูู้้ใชุ้มาตรฐาน	

	 การนำามาตรฐานการรายงานทัางการเงินดังกล่าวิมาถ่ึอปฏิิบัตินี�ไม่มีผู้ลกระทับอย่างเป็นสาระสำาค่ัญต่องบการ
เงินข้องกลุ่มบริษััทั	

3.2		 มาตรฐานการรายงานทัางการเงินทัี�จะมีผู้ลบังค่ับใชุ้สำาหรับงบการเงินทัี�มีรอบระยะเวิลาบัญชุีทัี�เริ�มในหร่อหลังวิัน
ทัี�	1	มกราค่ม	2565

	 สภาวิิชุาชุีพับัญชีุได้ประกาศใชุ้มาตรฐานการรายงานทัางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ	ซึึ่�งจะมีผู้ลบังคั่บใชุ้
สำาหรับงบการเงินทัี�มีรอบระยะเวิลาบัญชุีทัี�เริ�มในหร่อหลังวิันทัี�	1	มกราค่ม	2565	มาตรฐานการรายงานทัางการ
เงนิดงักล่าวิได้รบัการปรบัปรงุหร่อจดัให้มขึี้�นเพ่ั�อให้มเีน่�อหาเท่ัาเทีัยมกับมาตรฐานการรายงานทัางการเงนิระหว่ิาง
ประเทัศ	โดยส่วินใหญ่เป็นการอธบิายให้ชุดัเจนเกี�ยวิกับวิธีิปฏิบิตัทิัางการบญัชุแีละมาตรฐานการรายงานทัางการ
เงินบางฉบับมีการให้ข้้อผู้่อนปรนในทัางปฏิิบัติหร่อข้้อยกเวิ้นชุั�วิค่ราวิกับผูู้้ใชุ้มาตรฐาน

	 ฝ่่ายบริหารข้องกลุ่มบริษัทััเชุ่�อว่ิาการปรับปรุงมาตรฐานนี�จะไม่มผีู้ลกระทับอย่างเป็นสาระสำาค่ญัต่องบการเงนิข้อง
กลุ่มบริษััทั
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

4. นโยบ�ยก�ริบัญชีที�สำำ�คัญ 

4.1	 การรับรู้รายได้และค่่าใชุ้จ่าย

	 ขายส่ินค้้า

	 รายได้จากการข้ายสินค่้ารับรู้เม่�อกลุ่มบริษััทัได้โอนอำานาจค่วิบคุ่มในสินค่้าให้แก่ลูกค่้าแล้วิ	กล่าวิค่่อ	เม่�อมีการส่ง
มอบสินค้่า	รายได้จากการข้ายแสดงตามมูลค่่าทัี�ได้รับหรือค่าดว่ิาจะได้รับสำาหรับสินค่้าทัี�ได้ส่งมอบหลังจากหัก
ประมาณการสินค่้ารับค่่นและส่วินลด	โดยไม่รวิมภาษัีมูลค่่าเพั่�ม

	 รายได้ค้่าบัริการ

	 รายได้ค่่าบริการรับรู้เม่�อกิจการให้บริการเสร็จสิ�น

		 เงินปัันผลัรับั

	 เงินปันผู้ลรับถึ่อเป็นรายได้เม่�อบริษััทัฯมีสิทัธิในการรับเงินปันผู้ล

	 รายได้ดอกเบั่�ย	

	 รายได้ดอกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑิค์่งค่า้งด้วิยวิิธีดอกเบี�ยทัี�แท้ัจริง	โดยจะนำามลูค่่าตามบัญชีุข้ั�นต้นข้องสินทัรัพัย์ทัางการ
เงนิมาคู่ณกับอตัราดอกเบี�ยทีั�แท้ัจรงิ	ยกเว้ินสนิทัรัพัยท์ัางการเงินทัี�เกดิการด้อยค่่าด้านเค่รดิตในภายหลัง	ทัี�จะนำา
มูลค่า่ตามบญัชุีสุทัธิข้องสินทัรพััย์ทัางการเงนิ	(สทุัธิจากค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทันุดา้นเค่รดติทัี�ค่าดวิา่จะเกดิข้้�น)	มาค่ณู
กับอัตราดอกเบี�ยทัี�แทั้จริง

	 ต้้นทีุ่นที่างการเงิน

	 ค่่าใชุ้จ่ายดอกเบี�ยจากหนี�สินทัางการเงินทัี�วิัดมูลค่่าด้วิยราค่าทุันตัดจำาหน่ายค่ำานวิณโดยใชุ้วิิธีดอกเบี�ยทัี�แทั้จริง
และรับรู้ตามเกณฑิ์ค่งค่้าง

4.2	 เงินสดและรายการเทัียบเทั่าเงินสด

	 เงินสดและรายการเทีัยบเท่ัาเงินสด	หมายถึึง	เงินสดและเงินฝ่ากธนาค่าร	และเงินลงทุันระยะสั�นทัี�มีสภาพัค่ล่องสูง	
ซึ่ึ�งถึึงกำาหนดจ่ายค่่นภายในระยะเวิลาไม่เกิน	3	เด่อนนับจากวิันทัี�ได้มาและไม่มีข้้อจำากัดในการเบิกใชุ้

4.3	 สินค่้าค่งเหล่อ

	 สินค่้าสำาเร็จรูปและสินค่้าระหวิ่างผู้ลิตแสดงมูลค่่าตามราค่าทัุน	(ตามวิิธีถึัวิเฉลี�ยถึ่วิงนำ�าหนัก)	หรือมูลค่่าสุทัธิทัี�จะ
ได้รับแล้วิแต่ราค่าใดจะตำ�ากวิ่า	ราค่าทัุนดังกล่าวิวิัดมูลค่่าตามวิิธีต้นทัุนมาตรฐานซึ่ึ�งใกล้เค่ียงกับต้นทัุนจริง	และ
ประกอบด้วิยต้นทัุนวิัตถึุดิบ	แรงงานและค่่าโสหุ้ยในการผู้ลิต

	 วิัตถึุดิบ	วิัสดุสิ�นเปล่อง	แม่พั่มพั์	และสินค่้าสำาเร็จรูปซึ่่�อมาเพั่�อข้ายไปแสดงมูลค่่าตามราค่าทัุนถึัวิเฉลี�ย	หรอืมูลค่่า
สุทัธิทัี�จะได้รับแล้วิแต่อย่างใดจะตำ�ากวิ่า	และจะถึ่อเป็นส่วินหนึ�งข้องต้นทัุนการผู้ลิตเม่�อมีการเบิกใชุ้

	 มลูค่่าสทุัธทีิั�จะไดร้บัข้องสนิค่า้ประมาณจากราค่าทัี�ค่าดวิา่จะข้ายไดต้ามปกตขิ้องธรุกจิหกัดว้ิยประมาณการตน้ทันุ
ในการผู้ลิตสินค่้านั�นให้เสร็จและค่่าใชุ้จ่ายทัี�จำาเป็นในการข้าย

	 สำารองเผู้่�อการลดมูลค่่าสินค่้าจะตั�งข้้�นสำาหรับสินค่้าเก่าล้าสมัย	เค่ล่�อนไหวิชุ้าหรือเส่�อมคุ่ณภาพั

4.4	 เงินลงทัุนในบริษััทัย่อยและบริษััทัร่วิม

ก)	 เงินลงทัุนในบริษััทัร่วิมทัี�แสดงอยู่ในงบการเงินรวิมแสดงมูลค่่าตามวิิธีส่วินได้เสีย	
ข้)	 เงินลงทัุนในบริษััทัย่อยและบริษััทัร่วิมทัี�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพัาะกิจการแสดงมูลค่่าตามวิิธีราค่าทัุน	



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)214

	 บริษััทัฯจะบันทัึกข้าดทัุนจากการลดลงข้องมูลค่่าเงินลงทัุนต่อเม่�อมูลค่่าทัี�จะได้รับค่่นข้องเงินลงทัุนตำ�ากวิ่า
ราค่าทัุนในบัญชุี

4.5	 อสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุน

	 บริษััทัฯบันทึักมลูค่่าเริ�มแรกข้องอสังหาริมทัรัพัย์เพ่ั�อการลงทุันในราค่าทุันซึึ่�งรวิมต้นทุันการทัำารายการ	หลงัจากนั�น	
บริษัทััฯจะบนัทักึอสงัหาริมทัรพััย์เพ่ั�อการลงทันุด้วิยราค่าทุันหกัค่่าเส่�อมราค่าสะสมและค่่าเผู้่�อการด้อยค่่า	(ถ้ึาม)ี

	 ค่่าเส่�อมราค่าข้องอสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทุันค่ำานวิณจากราค่าทุันโดยวิิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชุน์
โดยประมาณ	20	ปี	ค่่าเส่�อมราค่าข้องอสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุนรวิมอยู่ในการค่ำานวิณผู้ลการดำาเนินงาน

	 บริษััทัฯรับรู้ผู้ลต่างระหว่ิางจำานวินเงินทัี�ได้รับสุทัธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่่าตามบัญชุีข้องสินทัรัพัย์ในส่วินข้อง
กำาไรหรือข้าดทัุนในปีทัี�ตัดรายการอสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุนออกจากบัญชุี

4.6	 ทัี�ดิน	อาค่ารและอุปกรณ์	และค่่าเส่�อมราค่า

	 ทัี�ดนิแสดงมลูค่่าตามราค่าทันุ	อาค่ารและอปุกรณแ์สดงมลูค่่าตามราค่าทันุหกัค่่าเส่�อมราค่าสะสม	และค่่าเผู้่�อการ
ด้อยค่่าข้องสินทัรัพัย์	(ถึ้ามี)	

	 ค่่าเส่�อมราค่าข้องอาค่ารและอุปกรณ์ค่ำานวิณจากราค่าทัุนข้องสินทัรัพัย์โดยวิิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชุน์
โดยประมาณดังนี�

อาค่าร	 -	 20	 ปี
ส่วินปรับปรุงทัี�ดิน	 -	 10,	20	 ปี
โค่รงสร้างระบบ	 -	 10,	20	 ปี
เค่รื�องจักรและอุปกรณ์	 -	 5,	10	 ปี
เค่รื�องตกแต่ง	ติดตั�ง	เค่รื�องม่อ	และอุปกรณ์สำานักงาน	 -	 3,	5	 ปี
ยานพัาหนะ	 -	 5,	7	 ปี

ค่่าเส่�อมราค่ารวิมอยู่ในการค่ำานวิณผู้ลการดำาเนินงาน

ไม่มีการค่ิดค่่าเส่�อมราค่าสำาหรับทัี�ดิน	สินทัรัพัย์ระหวิ่างดำาเนินการ

	 กลุ่มบริษััทัตัดรายการทัี�ดิน	อาค่าร	และอุปกรณ์	ออกจากบัญชีุ	เม่�อจำาหน่ายสินทัรัพัย์หรือค่าดว่ิาจะไม่ได้รับ
ประโยชุน์เชุิงเศรษัฐกิจในอนาค่ตจากการใชุ้หรือการจำาหน่ายสินทัรัพัย์	รายการผู้ลกำาไรหรือข้าดทัุนจากการ
จำาหน่ายสินทัรัพัย์	จะรับรู้ในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุนเม่�อกลุ่มบริษััทัตัดรายการสินทัรัพัย์นั�นออกจากบัญชุี

4.7	 สัญญาเชุ่า

	 ณ	วัินเริ�มต้นข้องสัญญาเชุ่า	กลุ่มบริษััทัจะประเมินว่ิาสัญญาเป็นสัญญาเชุ่าหรือประกอบด้วิยสัญญาเชุ่าหรือไม่	
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเชุ่าหรือประกอบด้วิยสัญญาเชุ่า	ก็ต่อเม่�อสัญญานั�นมีการให้สิทัธิในการค่วิบคุ่มการ
ใชุ้สินทัรัพัย์ทัี�ระบุได้สำาหรับชุ่วิงเวิลาหนึ�งเพั่�อเป็นการแลกเปลี�ยนกับสิ�งตอบแทัน

	 กลุ่มบริษััทัในฐานะผูู้้เชุ่า

	 กลุม่บรษิัทััใชุว้ิธิกีารบญัชุเีดยีวิสำาหรบัการรบัรูร้ายการและการวิดัมลูค่า่สญัญาเชุา่ทักุสญัญา	เวิน้แตส่ญัญาเชุา่
ระยะสั�นและสัญญาเชุ่าทัี�สินทัรัพัย์อ้างอิงมีมูลค่่าตำ�า	ณ	วัินทัี�สัญญาเชุ่าเริ�มมีผู้ล	(วิันทัี�สินทัรัพัย์อ้างอิงพัร้อมใชุ้
งาน)	กลุ่มบริษััทับันทัึกสินทัรัพัย์สิทัธิการใชุ้ซึ่ึ�งแสดงสิทัธิในการใชุ้สินทัรัพัย์อ้างอิงและหนี�สินตามสัญญาเชุ่าตาม
การจ่ายชุำาระตามสัญญาเชุ่า	



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 215

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

	 สินทัรัพัย์สิทัธิการใชุ้	

	 สินทัรัพัย์สิทัธิการใชุ้วิัดมูลค่่าด้วิยราค่าทัุนหักค่่าเส่�อมราค่าสะสม	ผู้ลข้าดทัุนจากการด้อยค่่าสะสม	และปรับปรุง
ดว้ิยการวิดัมูลค่่าข้องหนี�สนิตามสญัญาเชุา่ใหม	่ราค่าทันุข้องสนิทัรพััยส์ทิัธกิารใชุป้ระกอบดว้ิยจำานวินเงนิข้องหนี�
สินตามสัญญาเชุ่าจากการรับรู้เริ�มแรก	ต้นทัุนทัางตรงเริ�มแรกทัี�เกิดข้้�น	จำานวินเงินทัี�จ่ายชุำาระตามสัญญาเชุ่า	ณ	
วิันทัี�สัญญาเชุ่าเริ�มมีผู้ลหรือก่อนวิันทัี�สัญญาเชุ่าเริ�มมีผู้ล	และหักด้วิยสิ�งจูงใจตามสัญญาเชุ่าทัี�ได้รับ

	 ค่่าเส่�อมราค่าข้องสินทัรัพัย์สิทัธิการใชุ้ค่ำานวิณจากราค่าทัุนโดยวิิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเชุ่าหรืออายุการให้
ประโยชุน์โดยประมาณข้องสินทัรัพัย์สิทัธิการใชุ้แล้วิแต่ระยะเวิลาใดจะสั�นกวิ่า	ดังนี�

	 ทัี�ดินและอาค่าร	 	 20	 ปี
	 อาค่ารค่ลังสินค่้า	 	 2	 ปี
	 เค่รื�องตกแต่ง	ติดตั�งและอุปกรณ์สำานักงาน	 	 4	 ปี
	 ยานพัาหนะ	 	 5	 ปี		

	 หากค่วิามเปน็เจา้ข้องในสนิทัรพััยอ์า้งองิไดโ้อนใหก้บักลุม่บรษิัทััเม่�อสิ�นสดุอายสุญัญาเชุา่หรอืราค่าทันุข้องสนิทัรพััย์
ดงักล่าวิได้รวิมถึึงการใชุ้สทิัธิเลอ่กซึ่่�อ	ค่่าเส่�อมราค่าจะค่ำานวิณจากอายุการให้ประโยชุน์โดยประมาณข้องสินทัรัพัย์

	 หนี�สินตามสัญญาเชุ่า

	 หนี�สนิตามสัญญาเชุา่วัิดมลูค่่าดว้ิยมลูค่่าปจัจุบนัข้องจำานวินเงนิทัี�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเชุา่ตลอดอายสุญัญาเชุา่	
จำานวินเงนิทัี�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเชุา่ประกอบด้วิยค่่าเชุา่ค่งทัี�หกัดว้ิยสิ�งจงูใจตามสัญญาเชุา่	ค่่าเชุา่ผู้นัแปรทัี�ข้้�นอยู่
กบัดชัุนหีรอือัตรา	จำานวินเงนิทัี�ค่าดวิา่จะจา่ยภายใตก้ารรบัประกนัมลูค่า่ค่งเหลอ่	รวิมถึึงราค่าใชุส้ทิัธขิ้องสทิัธเิล่อก
ซึ่่�อซึ่ึ�งมีค่วิามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผู้ลทัี�กลุ่มบริษััทัจะใชุ้สิทัธินั�น	และการจ่ายค่่าปรับเพั่�อการยกเลิกสัญญาเชุ่า	
หากข้้อกำาหนดข้องสัญญาเชุ่าแสดงให้เห็นวิ่ากลุ่มบริษััทัจะใชุ้สิทัธิในการยกเลิกสัญญาเชุ่า	กลุ่มบริษััทับันทัึกค่่า
เชุ่าผู้ันแปรทัี�ไม่ข้้�นอยู่กับดัชุนีหรืออัตราเป็นค่่าใชุ้จ่ายในงวิดทัี�เหตุการณ์หรือเงื�อนไข้ซึึ่�งเกี�ยวิข้้องกับการจ่ายชุำาระ
นั�นได้เกิดข้้�น	

	 	กลุ่มบริษััทัค่ิดลดมูลค่่าปัจจุบันข้องจำานวินเงินทัี�ต้องจ่ายตามสัญญาเชุ่าด้วิยอัตราดอกเบี�ยตามนัยข้องสัญญา
เชุา่หรอือตัราดอกเบี�ยการกู้ยม่ส่วินเพ่ั�มข้องกลุม่บริษััทั	หลงัจากวัินทัี�สญัญาเชุ่าเริ�มมผีู้ล	มูลค่่าตามบัญชุขี้องหนี�
สนิตามสญัญาเชุา่จะเพั่�มข้้�นจากดอกเบี�ยข้องหนี�สนิตามสญัญาเชุา่และลดลงจากการจา่ยชุำาระหนี�สนิตามสญัญา
เชุา่	นอกจากนี�	มูลค่่าตามบัญชุขี้องหนี�สนิตามสัญญาเชุ่าจะถูึกวัิดมูลค่่าใหม่เม่�อมีการเปลี�ยนแปลงอายุสญัญาเชุ่า	
การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชุำาระตามสัญญาเชุ่า	หรือการเปลี�ยนแปลงในการประเมินสิทัธิเล่อกซึ่่�อสินทัรัพัย์อ้างอิง

	 สัญญาเชุ่าระยะสั�นและสัญญาเชุ่าซึ่ึ�งสินทัรัพัย์อ้างอิงมีมูลค่่าตำ�า

	 สญัญาเชุา่ทัี�มอีายสุญัญาเชุา่	12	เดอ่นหรือนอ้ยกว่ิานบัตั�งแตว่ินัทัี�สญัญาเชุา่เริ�มมผีู้ล	หรอืสญัญาเชุา่ซึ่ึ�งสนิทัรพััย์
อ้างอิงมีมูลค่่าตำ�า	จะบันทัึกเป็นค่่าใชุ้จ่ายตามวิิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเชุ่า

4.8	 สินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตน

	 กลุม่บรษิัทััจะรบัรู้รายจา่ยทัี�เกดิจากการพัฒันาหรอืเกดิในข้ั�นตอนการพัฒันาข้องโค่รงการภายในเปน็สนิทัรพััยไ์มม่ี
ตัวิตนก็ต่อเม่�อมีค่วิามเป็นไปได้ทัางเทัค่นิค่และกลุ่มบริษััทัมีค่วิามตั�งใจและมีค่วิามสามารถึ	ตลอดจนมีทัรัพัยากร
ด้านเทัค่นิค่	ด้านการเงิน	และทัรัพัยากรอ่�นเพัียงพัอทัี�จะนำามาใชุ้เพั่�อทัำาให้การพััฒนาเสร็จสิ�นลงและนำาสินทัรัพัย์
ไม่มีตัวิตนมาใชุ้ประโยชุน์หรือนำามาข้ายได้

	 ส่วินสินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตนอ่�น	กลุ่มบริษััทัจะบันทัึกต้นทัุนเริ�มแรกข้องสินทัรัพัย์นั�นตามราค่าทัุน	ภายหลังการรับรู้
รายการเริ�มแรก	สนิทัรพััยไ์มมี่ตวัิตนแสดงมลูค่า่ตามราค่าทันุหกัค่า่ตดัจำาหนา่ยสะสมและค่า่เผู้่�อการดอ้ยค่่าสะสม	
(ถึ้ามี)	ข้องสินทัรัพัย์นั�น	
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	 กลุ่มบริษััทัตัดจำาหน่ายสินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตนทัี�มีอายุการให้ประโยชุน์จำากัดโดยวิิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชุน์
เชุงิเศรษัฐกจิข้องสนิทัรพััยนั์�น	และจะประเมนิการดอ้ยค่่าข้องสนิทัรพััยด์งักลา่วิเม่�อมขี้อ้บง่ชุี�วิา่สนิทัรพััยน์ั�นเกดิการ
ดอ้ยค่่า	กลุม่บริษัทััจะทับทัวินระยะเวิลาการตัดจำาหนา่ยและวิิธีการตัดจำาหนา่ยข้องสินทัรัพัย์ไม่มตีวัิตนดังกล่าวิทุัก
สิ�นปีเป็นอย่างน้อย	ค่่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่่าใชุ้จ่ายในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน

	 สินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตนทัี�มีอายุการให้ประโยชุน์จำากัดมีดังนี�

โปรแกรมค่อมพั่วิเตอร์	 	 3,	5,	10	 ปี
ค่่าใชุ้จ่ายในการพััฒนาผู้ลิตภัณฑิ์รอตัดจ่าย	 	 5	 ปี
ลิข้สิทัธิ�	 	 5	 ปี

4.9	 รายการธุรกิจกับบุค่ค่ลหรือกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน

	 บคุ่ค่ลหรือกจิการทัี�เกี�ยวิข้้องกันกบับริษััทัฯ	หมายถึึง	บุค่ค่ลหรือกิจการทัี�มอีำานาจค่วิบคุ่มบริษััทัฯ	หรือถูึกบรษัิัทัฯ
ค่วิบคุ่มไม่วิ่าจะเป็นโดยทัางตรงหรือทัางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การค่วิบคุ่มเดียวิกันกับบริษััทัฯ

	 นอกจากนี�บคุ่ค่ลหรอืกจิการทัี�เกี�ยวิข้อ้งกนัยงัหมายรวิมถึึงบรษัิัทัรว่ิมและบคุ่ค่ลหรือกจิการทัี�มสีทิัธอิอกเสยีงโดย
ทัางตรงหรอืทัางออ้มซึ่ึ�งทัำาใหม้อีทิัธิพัลอยา่งเป็นสาระสำาค่ญัตอ่บรษิัทััฯ	ผูู้บ้รหิารสำาค่ญั	กรรมการหรอืพันกังาน
ข้องบริษััทัฯทัี�มีอำานาจในการวิางแผู้นและค่วิบคุ่มการดำาเนินงานข้องบริษััทัฯ

4.10	 การด้อยค่่าข้องสินทัรัพัย์ทัี�ไม่ใชุ่สินทัรัพัย์ทัางการเงิน

	 ทัุกวิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน	กลุ่มบริษััทัจะทัำาการประเมินการด้อยค่่าข้องทัี�ดิน	อาค่ารและอุปกรณ์	สินทัรัพัย์
สทิัธกิารใชุ	้อสงัหารมิทัรพััยเ์พั่�อการลงทันุหรอืสนิทัรพััยท์ัี�ไมม่ตีวัิตนอ่�นข้องกลุม่บรษัิัทัหากมขี้อ้บง่ชุี�วิา่สนิทัรพััย์
ดังกล่าวิอาจด้อยค่่า	กลุ่มบริษััทัรับรู้ข้าดทัุนจากการด้อยค่่าเม่�อมูลค่่าทัี�ค่าดวิ่าจะได้รับค่่นข้องสินทัรัพัย์มีมูลค่่า
ตำ�ากวิ่ามูลค่่าตามบัญชุีข้องสินทัรัพัย์นั�น	ทัั�งนี�มูลค่่าทัี�ค่าดวิ่าจะได้รับค่่นหมายถึึงมูลค่่ายุติธรรมหักต้นทัุนในการ
ข้ายข้องสินทัรัพัย์หรือมูลค่่าจากการใชุ้สนิทัรัพัย์แล้วิแตร่าค่าใดจะสูงกว่ิา	ในการประเมินมูลค่่าจากการใชุ้สนิทัรัพัย์	
กลุม่บริษัทััประมาณการกระแสเงินสดในอนาค่ตทัี�กจิการค่าดว่ิาจะได้รบัจากสินทัรัพัย์และค่ำานวิณคิ่ดลดเป็นมลูค่่า
ปจัจบุนัโดยใชุอ้ตัราค่ดิลดกอ่นภาษัทีัี�สะทัอ้นถึงึการประเมนิค่วิามเสี�ยงในสภาพัตลาดปจัจุบนัข้องเงนิสดตามระยะ
เวิลาและค่วิามเสี�ยงซึึ่�งเป็นลกัษัณะเฉพัาะข้องสินทัรัพัยท์ัี�กำาลงัพัจ่ารณาอยู่	ในการประเมินมลูค่่ายุตธิรรมหักต้นทันุ
ในการข้าย	กลุ่มบริษััทัใชุ้แบบจำาลองการประเมินมูลค่่าทีั�ดีทัี�สุดซึ่ึ�งเหมาะสมกับสินทัรัพัย์	ซึ่ึ�งสะท้ัอนถึึงจำานวินเงิน
ทัี�กิจการสามารถึจะได้มาจากการจำาหน่ายสินทัรัพัย์หักด้วิยต้นทุันในการจำาหน่าย	โดยการจำาหน่ายนั�นผูู้้ซึ่่�อกับ
ผูู้้ข้ายมีค่วิามรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถึต่อรองราค่ากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษัณะข้องผูู้้ทัี�
ไม่มีค่วิามเกี�ยวิข้้องกัน	

	 กลุ่มบริษััทัจะรับรู้รายการข้าดทัุนจากการด้อยค่่าในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน	

4.11	 ผู้ลประโยชุน์ข้องพันักงาน

	 ผู้ลประโยชุน์ระยะสั�นข้องพันักงาน

	 กลุ่มบริษััทัรับรู้	เงินเด่อน	ค่่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทับกองทัุนประกันสังค่มเป็นค่่าใชุ้จ่ายเม่�อเกิดรายการ

	 ผู้ลประโยชุน์หลังออกจากงานข้องพันักงาน	และผู้ลประโยชุน์ระยะยาวิอ่�นข้องพันักงาน

	 โค้รงการส่มที่บัเงิน

	 บริษััทัฯ	บริษััทัย่อยและพันักงานได้ร่วิมกันจัดตั�งกองทัุนสำารองเลี�ยงชุีพั	ซึ่ึ�งประกอบด้วิยเงินทัี�พันักงานจ่ายสะสม
และเงินทัี�บริษััทัฯและบริษััทัย่อยจ่ายสมทับให้เป็นรายเด่อน	สินทัรัพัย์ข้องกองทุันสำารองเลี�ยงชีุพัได้แยกออกจาก
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

สินทัรัพัย์ข้องบริษััทัฯและบริษััทัย่อย	เงินทัี�บริษััทัฯและบริษััทัย่อยจ่ายสมทับกองทัุนสำารองเลี�ยงชุีพับันทัึกเป็นค่่า
ใชุ้จ่ายในปีทัี�เกิดรายการ	

	 โค้รงการผลัปัระโยชน์หลัังออกจากงาน	แลัะผลัปัระโยชน์ระยะยาวอ่�นของพนักงาน

	 บริษััทัฯและบริษััทัย่อยมีภาระสำาหรับเงินชุดเชุยทัี�ต้องจ่ายให้แก่พันักงานเม่�อออกจากงานตามกฎิหมายแรงงาน	
และตามโค่รงการผู้ลตอบแทันพันักงานอ่�นๆ	ซึ่ึ�งบริษััทัฯและบริษััทัย่อยถ่ึอวิ่าเงินชุดเชุยดังกล่าวิเป็นโค่รงการผู้ล
ประโยชุน์หลังออกจากงานสำาหรับพันักงาน	นอกจากนั�นบริษััทัฯและบริษััทัย่อยจัดให้มีโค่รงการผู้ลประโยชุน์ระยะ
ยาวิอ่�นข้องพันักงาน	ได้แก่	โค่รงการเงินรางวิัลการปฏิิบัติงานค่รบกำาหนดระยะเวิลา

	 บริษััทัฯและบริษััทัย่อยค่ำานวิณหนี�สินตามโค่รงการผู้ลประโยชุน์หลังออกจากงานข้องพันักงาน	และโค่รงการผู้ล
ประโยชุนร์ะยะยาวิอ่�นข้องพันกังาน	โดยใชุวิ้ิธคี่ดิลดแตล่ะหนว่ิยทัี�ประมาณการไวิ	้(Projected	Unit	Credit	Method)	
โดยผูู้้เชุี�ยวิชุาญอิสระได้ทัำาการประเมินภาระผูู้กพัันดังกล่าวิตามหลักค่ณิตศาสตร์ประกันภัย	

	 ผู้ลกำาไรหรอืข้าดทันุจากการประมาณการตามหลกัค่ณติศาสตรป์ระกนัภยั	(Actuarial	gains	and	losses)	สำาหรบั
โค่รงการผู้ลประโยชุน์หลังออกจากงานข้องพันักงานจะรับรู้ทัันทัีในกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�น

	 ผู้ลกำาไรหรือข้าดทันุจากการประมาณการตามหลักค่ณิตศาสตร์ประกนัภัย(Actuarial	gains	and	losses)	สำาหรบั
โค่รงการผู้ลประโยชุน์ระยะยาวิอ่�นข้องพันักงานจะรับรู้ทัันทัีในกำาไรหรือข้าดทัุน

	 ตน้ทุันบริการในอดีตจะถึกูรบัรูท้ัั�งจำานวินในกำาไรหรือข้าดทุันทันัทีัทัี�มกีารแกไ้ข้โค่รงการหรือลดข้นาดโค่รงการ	หรอื
เม่�อกิจการรับรู้ต้นทัุนการปรับโค่รงสร้างทัี�เกี�ยวิข้้อง

4.12	 เงินตราต่างประเทัศ

	 บริษััทัฯแสดงงบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพัาะกิจการเป็นสกุลเงินบาทั	ซึ่ึ�งเป็นสกุลเงินทัี�ใชุ้และวิัดมูลค่่าในการ
ดำาเนนิงานข้องบริษััทัฯ	รายการต่างๆ	ข้องแต่ละกิจการทัี�รวิมอยู่ในงบการเงินรวิมวัิดมลูค่า่ดว้ิยสกุลเงนิทัี�ใชุใ้นการ
ดำาเนินงานข้องแต่ละกิจการนั�น

	 รายการทัี�เป็นเงินตราต่างประเทัศแปลงค่่าเป็นเงินบาทัโดยใชุ้อัตราแลกเปลี�ยน	ณ	วิันทัี�เกิดรายการ	สินทัรัพัย์และ
หนี�สินทัี�เป็นตัวิเงินซึึ่�งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทัศได้แปลงค่่าเป็นเงินบาทัโดยใชุ้อัตราแลกเปลี�ยน	ณ	วัินสิ�นรอบ
ระยะเวิลารายงาน	

	 กำาไรและข้าดทัุนทัี�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนได้รวิมอยู่ในการค่ำานวิณผู้ลการดำาเนินงาน

4.13	 ประมาณการหนี�สิน

	 กลุ่มบรษิัทััจะบนัทักึประมาณการหนี�สนิไวิใ้นบัญชุเีม่�อภาระผู้กูพัันซึึ่�งเปน็ผู้ลมาจากเหตกุารณใ์นอดีตไดเ้กดิข้้�นแลว้ิ	
และมีค่วิามเปน็ไปไดค้่อ่นข้า้งแนน่อนวิา่กลุม่บรษิัทััจะเสยีทัรพััยากรเชุงิเศรษัฐกจิไปเพั่�อปลดเปล่�องภาระผู้กูพันันั�น	
และกลุ่มบริษััทัสามารถึประมาณมูลค่่าภาระผูู้กพัันนั�นได้อย่างน่าเชุ่�อถึ่อ	

4.14	 ภาษัีเงินได้

	 ภาษัีเงินได้ประกอบด้วิยภาษัีเงินได้ปัจจุบันและภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชุี

	 ภาษัีเงินได้ปัจจุบัน

	 กลุ่มบริษััทับันทัึกภาษีัเงินได้ปัจจุบันตามจำานวินทัี�ค่าดว่ิาจะจ่ายให้กับหน่วิยงานจัดเก็บภาษีัข้องรัฐ	โดยค่ำานวิณ
จากกำาไรทัางภาษัีตามหลักเกณฑิ์ทัี�กำาหนดในกฎิหมายภาษัีอากร

	 ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชุี
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	 กลุ่มบริษััทับันทัึกภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชุีข้องผู้ลแตกต่างชุั�วิค่ราวิระหวิ่างราค่าตามบัญชุีข้องสินทัรัพัย์และหนี�
สิน	ณ	วัินสิ�นรอบระยะเวิลารายงานกับฐานภาษีัข้องสินทัรัพัย์และหนี�สินทัี�เกี�ยวิข้้องนั�น	โดยใชุ้อัตราภาษีัทัี�มีผู้ล
บังค่ับใชุ้	ณ	วิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน	

	 กลุม่บรษิัทััรบัรู้หนี�สนิภาษีัเงนิไดร้อการตัดบญัชุขี้องผู้ลแตกต่างชุั�วิค่ราวิทัี�ตอ้งเสียภาษัทีักุรายการ	แต่รบัรู้สนิทัรพััย์
ภาษัเีงนิไดร้อการตดับญัชุสีำาหรบัผู้ลแตกตา่งชุั�วิค่ราวิทัี�ใชุหั้กภาษั	ีรวิมทัั�งผู้ลข้าดทันุทัางภาษัทีัี�ยงัไม่ไดใ้ชุใ้นจำานวิน
เท่ัาทัี�มีค่วิามเป็นไปได้ค่่อนข้้างแน่ทัี�บริษััทัฯจะมีกำาไรทัางภาษัีในอนาค่ตเพีัยงพัอทัี�จะใชุ้ประโยชุน์จากผู้ลแตกต่าง
ชุั�วิค่ราวิทัี�ใชุ้หักภาษัีและผู้ลข้าดทัุนทัางภาษัีทัี�ยังไม่ได้ใชุ้นั�น

	 กลุ่มบริษััทัจะทับทัวินมูลค่่าตามบัญชุีข้องสินทัรัพัย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชุีทัุกสิ�นรอบระยะเวิลารายงานและจะ
ทัำาการปรับลดมูลค่่าตามบัญชุีดังกล่าวิ	หากมีค่วิามเป็นไปได้ค่่อนข้้างแน่วิ่าบริษััทัฯจะไม่มีกำาไรทัางภาษัีเพัียงพัอ
ต่อการนำาสินทัรัพัย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชุีทัั�งหมดหรือบางส่วินมาใชุ้ประโยชุน์

	 กลุม่บรษัิัทัจะบนัทักึภาษีัเงนิไดร้อการตดับญัชุโีดยตรงไปยงัสว่ินข้องผูู้ถ่้ึอหุน้หากภาษัทีัี�เกดิข้้�นเกี�ยวิข้อ้งกับรายการ
ทัี�ได้บันทัึกโดยตรงไปยังส่วินข้องผูู้้ถึ่อหุ้น	

4.15	 เค่รื�องม่อทัางการเงิน

	 กลุ่มบริษัทััรบัรูร้ายการเม่�อเริ�มแรกข้องสินทัรพััยท์ัางการเงินดว้ิยมลูค่่ายุตธิรรม	และบวิกด้วิยต้นทันุการทัำารายการ
เฉพัาะในกรณทีัี�เปน็สนิทัรพััยท์ัางการเงนิทัี�ไมไ่ดว้ิดัมลูค่่าดว้ิยมลูค่่ายตุธิรรมผู้า่นกำาไรหรอืข้าดทันุ	อยา่งไรกต็าม	
สำาหรับลูกหนี�การค่้าทัี�ไม่มีองค่์ประกอบเกี�ยวิกับการจัดหาเงินทัี�มีนัยสำาคั่ญ	กลุ่มบริษััทัจะรับรู้สินทัรัพัย์ทัางการ
เงินดังกล่าวิด้วิยราค่าข้องรายการ	ตามทัี�กล่าวิไวิ้ในนโยบายการบัญชุีเรื�องการรับรู้รายได้	

 การ่จัด้ป็ร่ะเภทร่ายการ่แลัะการ่วัด้มูลัค่าของสูินทร่ัพัย์ทางการ่เงิน

	 กลุ่มบริษััทัจัดประเภทัสินทัรัพัย์ทัางการเงิน	ณ	วิันทัี�รับรู้รายการเริ�มแรก	เป็นสินทัรัพัย์ทัางการเงินทัี�วิัดมูลค่่า
ในภายหลังด้วิยราค่าทัุนตัดจำาหน่าย	สินทัรัพัย์ทัางการเงินทัี�วิัดมูลค่่าในภายหลังด้วิยมูลค่่ายุติธรรมผู่้านกำาไร
ข้าดทันุเบ็ดเสร็จอ่�น	และสินทัรัพัย์ทัางการเงินทัี�วิดัมลูค่่าในภายหลังดว้ิยมูลค่่ายุตธิรรมผู่้านกำาไรหรือข้าดทุัน	โดย
พัจ่ารณาจากแผู้นธรุกจิข้องกจิการในการจดัการสนิทัรพััยท์ัางการเงนิ	และลกัษัณะข้องกระแสเงนิสดตามสญัญา
ข้องสินทัรัพัย์ทัางการเงิน

	 สิินทรััพย์์ทางการัเงินท่�วััดมููลค่่าด้วัย์รัาค่าทุนตััดจำำาหน่าย์	

	 กลุ่มบริษััทัวิัดมูลค่่าสินทัรัพัย์ทัางการเงินด้วิยราค่าทัุนตัดจำาหน่าย	เม่�อกลุ่มบริษััทัถ่ึอค่รองสินทัรัพัย์ทัางการ
เงินนั�นเพั่�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา	และเงื�อนไข้ตามสัญญาข้องสินทัรัพัย์ทัางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสด
ทัี�เป็นการรับชุำาระเพัียงเงินต้นและดอกเบี�ยจากยอดค่งเหล่อข้องเงินต้นในวิันทัี�ระบุไวิ้เทั่านั�น	

	 สินทัรัพัย์ทัางการเงินดังกล่าวิวิัดมูลค่่าในภายหลังโดยใชุ้วิิธีดอกเบี�ยทัี�แทั้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่่า	
ทัั�งนี�	ผู้ลกำาไรและข้าดทุันทัี�เกิดข้้�นจากการตัดรายการ	การเปลี�ยนแปลง	หรือการด้อยค่่าข้องสินทัรัพัย์ดังกล่าวิ
จะรับรู้ในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน	

	 สิินทรััพย์์ทางการัเงินท่�วััดมููลค่่าด้วัย์มููลค่่าย์ุตัิธรัรัมูผ่่านกำาไรัขาดทุนเบ็็ดเสิรั็จำอื่่�น	(ตัรัาสิารัหน่�)	

	 กลุ่มบริษััทัวัิดมูลค่่าสินทัรัพัย์ทัางการเงินด้วิยมูลค่่ายุติธรรมผู่้านกำาไรข้าดทุันเบ็ดเสร็จอ่�น	เม่�อกลุ่มบริษััทัถ่ึอ
ค่รองสินทัรัพัย์ทัางการเงินนั�นเพั่�อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพั่�อข้ายสินทัรัพัย์ทัางการเงิน	และเงื�อนไข้ตาม
สัญญาข้องสินทัรัพัย์ทัางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดทัี�เป็นการรับชุำาระเพัียงเงินต้นและดอกเบี�ยจากยอดค่ง
เหล่อข้องเงินต้นในวิันทัี�ระบุไวิ้เทั่านั�น
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

	 ทัั�งนี�	รายได้ดอกเบี�ย	กำาไรหรือข้าดทุันจากอัตราแลกเปลี�ยน	และผู้ลข้าดทุันจากการด้อยค่่าหรือการโอนกลับ
รายการผู้ลข้าดทัุนนั�นจะรับรู้ในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุนและค่ำานวิณด้วิยวิิธีการเชุ่นเดียวิกับสินทัรัพัย์ทัางการ
เงนิทัี�วิดัมูลค่่าดว้ิยราค่าทุันตดัจำาหน่าย	ในข้ณะทัี�การเปลี�ยนแปลงในมลูค่่ายตุธิรรมอ่�น	ๆ	จะรบัรูผู่้้านกำาไรข้าดทันุ
เบ็ดเสร็จอ่�น	ผู้ลสะสมข้องการเปลี�ยนแปลงในมูลค่่ายุติธรรมทัี�เค่ยรับรู้ในกำาไรข้าดทุันเบ็ดเสร็จอ่�นจะโอนเข้้าไปยัง
ส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุนเม่�อมีการตัดรายการสินทัรัพัย์ทัางการเงินนั�น

	 สิินทรััพย์์ทางการัเงินท่�วััดมููลค่่าด้วัย์มููลค่่าย์ุตัิธรัรัมูผ่่านกำาไรัหรืัอื่ขาดทุน

	 สินทัรัพัย์ทัางการเงินทัี�วิัดมูลค่่าด้วิยมูลค่่ายุติธรรมผู้่านกำาไรหรือข้าดทุัน	จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วิย
มลูค่า่ยตุธิรรม	โดยรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงสุทัธขิ้องมลูค่า่ยุตธิรรมซึ่ึ�งรวิมถึึงดอกเบี�ยรบัในส่วินข้องกำาไรหรอืข้าดทันุ

	 ทัั�งนี�	สนิทัรพััยท์ัางการเงินดงักล่าวิ	หมายค่วิามรวิมถึึง	ตราสารอนพุันัธ	์เงนิลงทันุในหลักทัรพััยท์ัี�ถึอ่ไว้ิเพั่�อค่า้	เงนิ
ลงทัุนในตราสารทัุนซึ่ึ�งกลุ่มบริษััทัไม่ได้เล่อกจัดประเภทัให้วิัดมูลค่่าด้วิยมูลค่่ายุติธรรมผู้่านกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จ
อ่�น	และสินทัรัพัย์ทัางการเงินทัี�มีกระแสเงินสดทัี�ไม่ได้รับชุำาระเพัียงเงินต้นและดอกเบี�ย

	 เงินปันผู้ลรับจากเงินลงทัุนในตราสารทัุนข้องบริษััทัจดทัะเบียนถึ่อเป็นรายได้อ่�นในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน	

 การ่จัด้ป็ร่ะเภทร่ายการ่แลัะการ่วัด้มูลัค่าของหน้�สูินทางการ่เงิน

	 ยกเว้ินหนี�สินตราสารอนุพัันธ์	กลุ่มบริษััทัรับรู้รายการเม่�อเริ�มแรกสำาหรับหนี�สินทัางการเงินด้วิยมูลค่่ายุติธรรม
หกัตน้ทุันการทัำารายการ	และจดัประเภทัหนี�สนิทัางการเงนิเปน็หนี�สนิทัางการเงนิทัี�วิดัมลูค่่าในภายหลงัดว้ิยราค่า
ทัุนตัดจำาหน่าย	โดยใชุ้วิิธีดอกเบี�ยทัี�แทั้จริง	ทัั�งนี�	ผู้ลกำาไรและข้าดทัุนทัี�เกิดข้้�นจากการตัดรายการหนี�สินทัางการ
เงินและการตัดจำาหน่ายตามวิิธีดอกเบี�ยทัี�แทั้จริงจะรับรู้ในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทุัน	โดยการค่ำานวิณมูลค่่าราค่า
ทัุนตัดจำาหน่ายค่ำานึงถึึงค่่าธรรมเนียมหรือต้นทัุนทัี�ถ่ึอเป็นส่วินหนึ�งข้องอัตราดอกเบี�ยทัี�แทั้จริงนั�นด้วิย	ทัั�งนี�	ค่่า
ตัดจำาหน่ายตามวิิธีดอกเบี�ยทัี�แทั้จริงแสดงเป็นส่วินหนึ�งข้องต้นทัุนทัางการเงินในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน	

 การ่ร่ับรู่�แลัะการ่ตัด้ร่ายการ่ของเคร่่�องม่อทางการ่เงิน

	 กลุม่บรษิัทััรบัรู้หรอืตดัรายการสนิทัรพััยท์ัางการเงนิในวินัทัี�เข้า้ทัำารายการ	ซึ่ึ�งเปน็วินัทัี�กลุม่บรษัิัทัมขี้อ้ผู้กูมดัทัี�จะ
ซึ่่�อหรือข้ายสินทัรัพัย์นั�น	สำาหรับการซึ่่�อหรือการข้ายสินทัรัพัย์ทัางการเงินตามปกติ

	 สนิทัรัพัย์ทัางการเงินจะถูึกตัดรายการออกจากบัญชีุ	เม่�อสิทัธิทัี�จะได้รบักระแสเงินสดข้องสินทัรัพัย์นั�นได้สิ�นสุดลง	
หรือไดมี้การโอนสทิัธทีิั�จะไดรั้บกระแสเงนิสดข้องสนิทัรพััยน์ั�น	รวิมถึึงไดม้กีารโอนค่วิามเสี�ยงและผู้ลตอบแทันเก่อบ
ทัั�งหมดข้องสินทัรัพัย์นั�น	หรือมีการโอนการค่วิบคุ่มในสินทัรัพัย์นั�น	

	 กลุม่บรษิัทััตดัรายการหนี�สนิทัางการเงนิกต็อ่เม่�อได้มกีารปฏิบิัตติามภาระผู้กูพันัข้องหนี�สนินั�นแลว้ิ	มกีารยกเลกิ
ภาระผูู้กพัันนั�น	หรือมีการสิ�นสุดลงข้องภาระผูู้กพัันนั�น	ในกรณีทัี�มีการเปลี�ยนหนี�สินทัางการเงินทัี�มีอยู่ให้เป็นหนี�
สินใหม่จากผูู้้ให้กู้รายเดียวิกันซึึ่�งมีข้้อกำาหนดทัี�แตกต่างกันอย่างมาก	หรือมีการแก้ไข้ข้้อกำาหนดข้องหนี�สินทัี�มีอยู่
อย่างเป็นสาระสำาค่ัญ	จะถึ่อวิ่าเป็นการตัดรายการหนี�สินเดิมและรับรู้หนี�สินใหม่	โดยรับรู้ผู้ลแตกต่างข้องมูลค่่า
ตามบัญชุีดังกล่าวิในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน	

 การ่ด้�อยค่าของสูินทร่ัพัย์ทางการ่เงิน

	 กลุม่บรษิัทััรบัรู้ค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทันุดา้นเค่รดติทีั�ค่าดวิา่จะเกดิข้้�นข้องตราสารหนี�ทัั�งหมดทัี�ไมไ่ดว้ิดัมลูค่่าดว้ิยมลูค่่า
ยุติธรรมผู้่านกำาไรหรือข้าดทัุน	ผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�นค่ำานวิณจากผู้ลต่างข้องกระแสเงินสดทัี�
จะค่รบกำาหนดชุำาระตามสัญญากับกระแสเงินสดทัั�งหมดทัี�กลุ่มบริษััทัค่าดว่ิาจะได้รับชุำาระ	และค่ิดลดด้วิยอัตรา
ดอกเบี�ยทัี�แทั้จริงโดยประมาณข้องสินทัรัพัย์ทัางการเงิน	ณ	วิันทัี�ได้มา	
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	 ในกรณีทัี�ค่วิามเสี�ยงด้านเค่รดิตข้องสินทัรัพัย์ไม่ได้เพั่�มข้้�นอย่างมีนัยสำาค่ัญนับตั�งแต่การรับรู้รายการเริ�มแรก	
กลุ่มบริษััทัวัิดมูลค่่าผู้ลข้าดทุันด้านเค่รดิตทีั�ค่าดว่ิาจะเกิดข้้�นโดยพ่ัจารณาจากการผิู้ดสัญญาทัี�อาจจะเกิดข้้�น
ใน	12	เด่อนข้้างหน้า	ในข้ณะทัี�หากค่วิามเสี�ยงด้านเค่รดิตข้องสินทัรัพัย์เพ่ั�มข้้�นอย่างมีนัยสำาค่ัญนับตั�งแต่การรับ
รู้รายการเริ�มแรก	กลุ่มบริษััทัวัิดมูลค่่าผู้ลข้าดทุันด้วิยจำานวินเงินทีั�เทั่ากับผู้ลข้าดทุันด้านเค่รดิตทีั�ค่าดว่ิาจะเกิด
ข้้�นตลอดอายุทัี�เหล่ออยู่ข้องเค่รื�องม่อทัางการเงิน	

	 กลุ่มบริษััทัพ่ัจารณาวิ่าค่วิามเสี�ยงด้านเค่รดิตจะเพั่�มข้้�นอย่างมีนัยสำาค่ัญ	เม่�อมีการค่้างชุำาระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกวิ่า	30	วิัน	และพั่จารณาวิ่าสินทัรัพัย์ทัางการเงินนั�นมีการด้อยค่่าด้านเค่รดิตหรือมีการผู้ิดสัญญา	
เม่�อมีการค่้างชุำาระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกวิ่า	90	วิัน	อย่างไรก็ตาม	ในบางกรณี	กลุ่มบริษััทัอาจพั่จารณา
วิ่าสินทัรัพัย์ทัางการเงินนั�นมีการเพั่�มข้้�นข้องค่วิามเสี�ยงด้านเค่รดิตอย่างมีนัยสำาค่ัญและมีการผู้ิดสัญญา	โดย
พั่จารณาจากข้้อมูลภายในหรือข้้อมูลภายนอกอ่�น	เชุ่น	อันดับค่วิามน่าเชุ่�อถึ่อด้านเค่รดิตข้องผูู้้ออกตราสาร	

	 กลุม่บรษัิัทัใชุวิ้ิธกีารอยา่งงา่ยในการค่ำานวิณผู้ลข้าดทันุดา้นเค่รดติทัี�ค่าดวิา่จะเกดิข้้�นสำาหรบัลกูหนี�การค่า้ดงันั�น	
ทักุวินัสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน	กลุม่บรษิัทััจง้ไมม่กีารตดิตามการเปลี�ยนแปลงข้องค่วิามเสี�ยงทัางดา้นเค่รดติ	แต่
จะรับรู้ค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�นตลอดอายุข้องลูกหนี�การค่้า	

	 การค่ำานวิณผู้ลข้าดทุันดา้นเค่รดิตทัี�ค่าดว่ิาจะเกิดข้้�นข้า้งต้นอา้งอิงจากข้อ้มูลผู้ลข้าดทุันดา้นเค่รดิตจากประสบการณ์
ในอดีต	ปรับปรุงด้วิยข้้อมูลการค่าดการณ์ไปในอนาค่ตเกี�ยวิกับลูกหนี�นั�นและสภาพัแวิดล้อมทัางด้านเศรษัฐกิจ	

	 สินทัรัพัย์ทัางการเงินจะถึูกตัดจำาหน่ายออกจากบัญชุี	เม่�อกิจการค่าดวิ่าจะไม่ได้รับค่่นกระแสเงินสดตามสัญญา
อีกต่อไป	

 การ่หักกลับของเคร่่�องม่อทางการ่เงิน

	 สินทัรัพัย์ทัางการเงินและหนี�สินทัางการเงินจะนำามาหักกลบกัน	และแสดงด้วิยยอดสุทัธิในงบแสดงฐานะการเงิน	ก็
ต่อเม่�อกิจการมีสิทัธิบังคั่บใชุ้ได้ตามกฎิหมายอยู่แล้วิในการหักกลบจำานวินเงินทัี�รับรู้	และกิจการมีค่วิามตั�งใจทัี�จะ
ชุำาระด้วิยยอดสุทัธิ	หรือตั�งใจทัี�จะรับสินทัรัพัย์และชุำาระหนี�สินพัร้อมกัน

4.16	 ตราสารอนุพัันธ์

	 กลุ่มบริษััทัใชุ้ตราสารอนุพัันธ์	เชุ่น	สัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้า	เพั่�อป้องกันค่วิามเสี�ยงจากค่วิาม
ผู้ันผู้วินข้องอัตราแลกเปลี�ยน

	 กลุ่มบริษััทัรับรู้มูลค่่าเริ�มแรกข้องตราสารอนุพัันธ์ด้วิยมูลค่่ายุติธรรม	ณ	วัินทัี�ทัำาสัญญา	และวิัดมูลค่่าในภาย
หลงัดว้ิยมลูค่่ายตุธิรรม	โดยรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงข้องมูลค่่ายตุธิรรมในภายหลังในสว่ินข้องกำาไรหรอืข้าดทันุ	ทัั�งนี�	
กลุม่บรษิัทััแสดงตราสารอนพุันัธเ์ปน็สนิทัรพััยท์ัางการเงนิเม่�อมมีลูค่่ายตุธิรรมมากกวิา่ศนูย	์และแสดงเปน็หนี�สนิ
ทัางการเงินเม่�อมีมูลค่่ายุติธรรมน้อยกวิ่าศูนย์	

	 กลุ่มบริษััทัแสดงตราสารอนุพัันธ์ทัี�มีอายุสัญญาค่งเหล่อมากกว่ิา	12	เด่อนและยังไม่ถึึงกำาหนดชุำาระภายใน	12	
เดอ่น	เป็นสนิทัรพััยไ์มห่มนุเวิยีนอ่�น	หรือหนี�สนิไมห่มนุเวิยีนอ่�น	และแสดงตราสารอนพุันัธอ์่�นเปน็สนิทัรพััยห์มนุเวิยีน	
หรือหนี�สินหมุนเวิียน

4.17	 การวิัดมูลค่่ายุติธรรม

	 มูลค่่ายุติธรรม	หมายถึึง	ราค่าทีั�ค่าดวิ่าจะได้รับจากการข้ายสินทัรัพัย์หรือเป็นราค่าทัี�จะต้องจ่ายเพั่�อโอนหนี�สิน
ให้ผูู้้อ่�นโดยรายการดังกล่าวิเป็นรายการทัี�เกิดข้้�นในสภาพัปกติระหวิ่างผูู้้ซึ่่�อและผูู้้ข้าย	(ผูู้้ร่วิมในตลาด)	ณ	วิันทัี�
วิัดมูลค่่า	กลุ่มบริษััทัใชุ้ราค่าเสนอซึ่่�อข้ายในตลาดทัี�มีสภาพัค่ล่องในการวิัดมูลค่่ายุติธรรมข้องสินทัรัพัย์และหนี�
สินซึ่ึ�งมาตรฐานการรายงานทัางการเงินทัี�เกี�ยวิข้้องกำาหนดให้ต้องวิัดมูลค่่าด้วิยมูลค่่ายุติธรรม	ยกเวิ้นในกรณีทัี�
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

ไมม่ตีลาดทัี�มสีภาพัค่ลอ่งสำาหรบัสนิทัรพััยห์รือหนี�สินทัี�มลีกัษัณะเดยีวิกนัหรอืไม่สามารถึหาราค่าเสนอซ่ึ่�อข้ายใน
ตลาดทัี�มสีภาพัค่ล่องได้	กลุม่บริษััทัจะประมาณมูลค่่ายุตธิรรมโดยใชุ้เทัค่นิค่การประเมินมูลค่่าทัี�เหมาะสมกับแต่ละ
สถึานการณ์	และพัยายามใชุ้ข้้อมูลทัี�สามารถึสังเกตได้ทัี�เกี�ยวิข้้องกับสินทัรัพัย์หรือหนี�สินทัี�จะวิัดมูลค่่ายุติธรรม
นั�นให้มากทัี�สุด	

	 ลำาดบัชุั�นข้องมลูค่า่ยตุธิรรมทัี�ใชุว้ิดัมลูค่่าและเปดิเผู้ยมลูค่า่ยตุธิรรมข้องสนิทัรพััยแ์ละหนี�สนิในงบการเงนิแบ่งออก
เป็นสามระดับตามประเภทัข้องข้้อมูลทัี�นำามาใชุ้ในการวิัดมูลค่่ายุติธรรม	ดังนี�

	 ระดับ	1		 ใชุ้ข้้อมูลราค่าเสนอซึ่่�อข้ายข้องสินทัรัพัย์หรือหนี�สินอย่างเดียวิกันในตลาดทัี�มีสภาพัค่ล่อง

	 ระดับ	2	 ใชุ้ข้้อมูลอ่�นทัี�สามารถึสังเกตได้ข้องสินทัรัพัย์หรือหนี�สิน	ไม่วิ่าจะเป็นข้้อมูลทัางตรงหรือทัางอ้อม

	 ระดับ	3	 ใชุ้ข้้อมูลทัี�ไม่สามารถึสังเกตได้	เชุ่น	ข้้อมูลเกี�ยวิกับกระแสเงินสดในอนาค่ตทัี�กิจการประมาณข้้�น	

	 ทัุกวิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน	กลุ่มบริษััทัจะประเมินค่วิามจำาเป็นในการโอนรายการระหวิ่างลำาดับชุั�นข้องมูลค่่า
ยตุธิรรมสำาหรบัสนิทัรพััยแ์ละหนี�สนิทัี�ถ่ึออยู	่ณ	วินัสิ�นรอบระยะเวิลารายงานทัี�มกีารวิดัมลูค่่ายตุธิรรมแบบเกดิข้้�น
ประจำา

	
5. ก�ริใช้ด๊ลยพินิจำและปริะม�ณก�ริท�งบัญชีที�สำำ�คัญ

	 ในการจดัทัำางบการเงนิตามมาตรฐานการการรายงานทัางการเงนิ	ฝ่า่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชุด้ลุยพัน่จิและการประมาณ
การในเรื�องทัี�มีค่วิามไม่แน่นอนเสมอ	การใชุ้ดุลยพ่ันิจและการประมาณการดังกล่าวินี�ส่งผู้ลกระทับต่อจำานวินเงินทัี�แสดงในงบ
การเงินและต่อข้้อมูลทัี�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ผู้ลทัี�เกิดข้้�นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวินทัี�ประมาณการไวิ้	การ
ใชุ้ดุลยพั่นิจและการประมาณการทัี�สำาค่ัญมีดังนี�

สูัญญาเช่า 

การักำาหนดอื่าย์สุิญัญาเช่า่ท่�มู่สิิทธกิารัเล่อื่กในการัขย์าย์อื่าย์สุิญัญาเช่า่หรัอืื่ย์กเลกิสิญัญาเช่า่	-	กลุ่มูบ็ริัษััทในฐานะผู้่เช่า่

	 ในการกำาหนดอายุสัญญาเชุ่า	ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้องใชุ้ดุลยพั่นิจในการประเมินวิ่ากลุ่มบริษััทัมีค่วิามแน่นอนอย่างสม
เหตุสมผู้ลหรือไม่ทัี�จะใชุ้สิทัธิเล่อกในการข้ยายอายุสัญญาเชุ่าหรือยกเลิกสัญญาเชุ่าโดยค่ำานึงถึึงข้้อเทั็จจริงและสภาพั
แวิดล้อมทัี�เกี�ยวิข้้องทัั�งหมดทัี�ทัำาให้เกิดสิ�งจูงใจทัางเศรษัฐกิจสำาหรับกลุ่มบริษััทัในการใชุ้หรือไม่ใชุ้สิทัธิเล่อกนั�น

การักำาหนดอื่ัตัรัาดอื่กเบ็่�ย์การักู้ย์่มูสิ่วันเพ่�มู	-	กลุ่มูบ็รัิษััทในฐานะผู่้เช่่า

	 กลุ่มบริษััทัไม่สามารถึกำาหนดอัตราดอกเบี�ยตามนัยข้องสัญญาเชุ่า	ดังนั�น	ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้องใชุ้ดุลยพั่นิจในการ
กำาหนดอตัราดอกเบี�ยการกู้ย่มสว่ินเพั่�มข้องกลุ่มบรษัิัทัในการค่ดิลดหนี�สนิตามสญัญาเชุา่	โดยอตัราดอกเบี�ยการกู้ย่ม
สว่ินเพ่ั�มเปน็อัตราดอกเบี�ยทัี�กลุม่บริษััทัจะตอ้งจ่ายในการกู้ยม่เงนิทัี�จำาเป็นเพั่�อให้ไดม้าซึึ่�งสนิทัรัพัย์ทัี�มมีลูค่่าใกลเ้ค่ยีงกบั
สินทัรัพัย์สิทัธิการใชุ้ในสภาพัแวิดล้อมทัางเศรษัฐกิจทัี�ค่ล้ายค่ลึง	โดยมีระยะเวิลาการกู้ย่มและหลักประกันทัี�ค่ล้ายค่ลึง	

ค่าเผิ่�อผิลัขาด้ท่นด้�านเคร่ด้ิตท้�คาด้ว่าจะเกิด้ข้�นของลัูกหน้�การ่ค�า

	 ในการประมาณค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�นข้องลูกหนี�การค่้า	ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้องใชุ้ดุลยพั่นิจใน
การประมาณการผู้ลข้าดทันุด้านเค่รดติทัี�ค่าดวิา่จะเกดิข้้�นจากลกูหนี�แตล่ะราย	โดยค่ำานงึถึงึประสบการณก์ารเกบ็เงนิใน
อดีต	อายุข้องหนี�ทัี�ค่งค่้างและสภาวิะเศรษัฐกิจทัี�ค่าดการณ์ไวิ้ข้องกลุ่มลูกค่้าทัี�มีค่วิามเสี�ยงด้านเค่รดิตทัี�ค่ล้ายค่ลึงกัน	
เป็นต้น	ทัั�งนี�	ข้้อมูลผู้ลข้าดทุันด้านเค่รดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการค่าดการณ์สภาวิะเศรษัฐกิจข้องกลุ่มบริษััทั
อาจไม่ได้บ่งบอกถึึงการผู้ิดสัญญาข้องลูกค่้าทัี�เกิดข้้�นจริงในอนาค่ต
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 การ่ป็ร่ับลัด้ลังของมูลัค่าสูินค�าคงเหลั่อ

	 ในการประมาณรายการปรับลดลงข้องมูลค่่าสินค้่าค่งเหล่อฝ่่ายบริหารได้ใชุ้ดุลยพั่นิจในการประมาณการผู้ลข้าดทุัน
ทัี�ค่าดว่ิาจะเกิดข้้�นจากสินค้่าค่งเหล่อนั�น	โดยรายการปรับลดเป็นมูลค่่าสุทัธิทัี�จะได้รับ	พั่จารณาจากราค่าทัี�ค่าดว่ิาจะ
ข้ายได้ตามปกติข้องธุรกิจหักด้วิยค่่าใชุ้จ่ายในการข้ายสินค่้านั�น	และการปรับลดมูลค่่าสินค่้าค่งเหล่อสำาหรับสินค่้าเก่า
ล้าสมัย	เค่ล่�อนไหวิชุ้าหรือเส่�อมคุ่ณภาพัพั่จารณาจากอายุโดยประมาณข้องสินค่้าแต่ละชุนิดและผู้ลการตรวิจสอบจาก
ฝ่่ายค่วิบคุ่มคุ่ณภาพั

 ค่าเผิ่�อการ่ด้�อยค่าของเงินลังท่น

	 บริษััทัฯจะตั�งค่่าเผู้่�อการด้อยค่่าข้องเงินลงทัุน	เม่�อมูลค่่ายุติธรรมข้องเงินลงทัุนดังกล่าวิได้ลดลงอย่างมีสาระสำาค่ัญและ
เป็นระยะเวิลานานหรือเม่�อมีข้้อบ่งชุี�ข้องการด้อยค่่า	การทัี�จะสรุปวิ่าเงินลงทัุนดังกล่าวิได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคั่ญหรือ
เป็นระยะเวิลานานหรือไม่นั�นจำาเป็นต้องใชุ้ดุลยพั่นิจข้องฝ่่ายบริหาร

 ท้�ด้ิน อาคาร่แลัะอ่ป็กร่ณ์แลัะค่าเสู่�อมร่าคา

	 ในการค่ำานวิณค่่าเส่�อมราค่าข้องอาค่ารและอุปกรณ์	ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้องทัำาการประมาณอายุการให้ประโยชุน์และ
มูลค่่าค่งเหล่อเม่�อเลิกใชุ้งานข้องอาค่ารและอุปกรณ์	และต้องทัำาการทับทัวินอายุการให้ประโยชุน์และมูลค่่าค่งเหล่อใหม่
หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดข้้�น

	 นอกจากนี�	ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทัานการด้อยค่่าข้องทัี�ดิน	อาค่ารและอุปกรณ์ในแต่ละชุ่วิงเวิลาและบันทัึกข้าดทัุน
จากการด้อยค่่าหากค่าดว่ิามูลค่่าทัี�ค่าดว่ิาจะได้รับค่่นตำ�ากว่ิามูลค่่าตามบัญชุีข้องสินทัรัพัย์นั�น	ในการนี�ฝ่่ายบริหาร
จำาเป็นต้องใชุ้ดุลยพั่นิจทัี�เกี�ยวิข้้องกับการค่าดการณ์รายได้และค่่าใชุ้จ่ายในอนาค่ตซึ่ึ�งเกี�ยวิเน่�องกับสินทัรัพัย์นั�น

 สูินทร่ัพัย์ภาษั้เงินได้�ร่อการ่ตัด้บัญช้

	 กลุ่มบริษััทัจะรับรู้สินทัรัพัย์ภาษีัเงินได้รอการตัดบัญชีุสำาหรับผู้ลแตกต่างชุั�วิค่ราวิทัี�ใชุ้หักภาษีัและข้าดทุันทัางภาษีัทัี�ไม่
ได้ใชุ้เม่�อมีค่วิามเป็นไปได้ค่่อนข้้างแน่วิ่ากลุ่มบริษััทัจะมีกำาไรทัางภาษีัในอนาค่ตเพีัยงพัอทัี�จะใชุ้ประโยชุน์จากผู้ลแตกต่าง
ชุั�วิค่ราวิและข้าดทุันนั�น	ในการนี�ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการวิ่ากลุ่มบริษััทัค่วิรรับรู้จำานวินสินทัรัพัย์ภาษัีเงินได้
รอการตัดบัญชุีเป็นจำานวินเทั่าใด	โดยพั่จารณาถึึงจำานวินกำาไรทัางภาษัีทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดในอนาค่ตในแต่ละชุ่วิงเวิลา

 ผิลัป็ร่ะโยชน์หลัังออกจากงานของพันักงานตามโคร่งการ่ผิลัป็ร่ะโยชน์แลัะผิลัป็ร่ะโยชน์ร่ะยะยาวอ่�นของพันักงาน

	 หนี�สินตามโค่รงการผู้ลประโยชุน์หลังออกจากงานข้องพันักงาน	และโค่รงการผู้ลประโยชุน์ระยะยาวิอ่�นข้องพันักงาน	
ประมาณข้้�นตามหลักค่ณิตศาสตร์ประกันภัย	ซึ่ึ�งต้องอาศัยข้้อสมมติฐานต่าง	ๆในการประมาณการนั�น	เชุ่น	อัตราค่ิด
ลด	อัตราการข้้�นเงินเด่อนในอนาค่ต	อัตรามรณะ	และอัตราการเปลี�ยนแปลงในจำานวินพันักงาน	เป็นต้น
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

6. ข้อมูลเพิ�มเติิมเกี�ยว่กับกริะแสำเงินสำด

	 รายการกิจกรรมลงทัุน	ซึ่ึ�งไม่เกี�ยวิข้้องกับกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	มีดังต่อไปนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เจ้าหนี�อ่�นจากการซึ่่�อทัี�ดิน	อาค่าร	และอุปกรณ์และ
สินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตน 14,405 15,382 11,774 12,849

การได้มาซึ่ึ�งสินทัรัพัย์สิทัธิการใชุ้ภายใต้สัญญาเชุ่า - 20,028 - 8,575

7. เงินสำดและริ�ยก�ริเทียบเท่�เงินสำด 

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินสด 150 165 60 60

เงินฝ่ากธนาค่าร 162,090 389,130 87,640 225,178

รวิม 162,240 389,295 87,700 225,238

หัก:	เงินฝ่ากธนาค่ารทัี�มีภาระค่ำ�าประกัน (4,330) - (4,330) -

รวิมเงินสดและรายการเทัียบเทั่าเงินสด 157,910 389,295 83,370 225,238

	 ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	เงินฝ่ากออมทัรัพัย์มีอัตราดอกเบี�ยร้อยละ	0.05	ถึึง	0.125	ต่อปี	(2563:	ร้อยละ	0.05	ถึึง	
0.38	ต่อปี)

	 ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	บริษััทัฯได้นำาเงินฝ่ากธนาค่ารจำานวิน	4.33	ล้านบาทั	(2563:	ไม่มี)	ไปวิางไวิ้กับธนาค่ารเพั่�อ
เป็นหลักประกันการออกหนังส่อค่ำ�าประกันทัี�ออกโดยธนาค่ารในนามบริษััทัย่อยแห่งหนึ�ง
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8. ลูกหนี�ก�ริค้�และลูกหนี�อื�น

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหนี�การค่้า	-	กิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน

อายุหนี�ค่งค่้างนับจากวิันทัี�ถึึงกำาหนดชุำาระ

ยังไม่ถึึงกำาหนดชุำาระ 141,030 130,982 140,174 104,726

ค่้างชุำาระ

-	ไม่เกิน	30	วิัน 72,750 67,267 13,396 14,983

-	31	ถึึง	90	วิัน - 218 30,018 10,629

-	91	ถึึง	180	วิัน	 - 137 50,374 18,297

-	181	ถึึง	365	วิัน - 195 - 38,079

รวิมลูกหนี�การค่้า	-	กิจการทัี�	เกี�ยวิข้้องกัน	 213,780 198,799 233,962 186,714

หัก:	ค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิต	ทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�น (28) (408) (19) (370)

ริว่มลูกหนี�ก�ริค้� - กิจำก�ริที�เกี�ยว่ข้องกัน - สำ๊ทธัิ 
(หม�ยเหติ๊ 9) 213,752 198,391 233,943 186,344

ลูกหนี�การค่้า	-	กิจการทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกัน

อายุหนี�ค่งค่้างนับจากวิันทัี�ถึึงกำาหนดชุำาระ

ยังไม่ถึึงกำาหนดชุำาระ 165,247 135,636 105,551 90,682

ค่้างชุำาระ

-	ไม่เกิน	30	วิัน 28,996 30,989 19,223 21,008

-	31	ถึึง	90	วิัน 8,993 5,455 7,337 5,402

-	91	ถึึง	180	วิัน	 2,296 1,548 2,195 1,127

-	181	ถึึง	365	วิัน 290 1,226 274 89

-	เกิน	365	วิัน	 - 5,972 - 36

รวิมลูกหนี�การค่้า	-	กิจการทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกัน 205,822 180,826 134,580 118,344

หัก:	ค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิต	ทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�น (3,376) (8,145) (3,238) (659)

ริว่มลูกหนี�ก�ริค้� - กิจำก�ริที�ไม่เกี�ยว่ข้องกัน - สำ๊ทธัิ 202,446 172,681 131,342 117,685

ริว่มลูกหนี�ก�ริค้� - สำ๊ทธัิ 416,198 371,072 365,285 304,029
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(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหนี�อ่�น

ลูกหนี�อ่�น	-	กิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	(หมายเหตุ	9) 209 20 15,361 16,282

ลูกหนี�อ่�น	-	กิจการทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกัน	 3,179 2,067 3,179 2,067

ริว่มลูกหนี�อื�น 3,388 2,087 18,540 18,349

ริว่มลูกหนี�ก�ริค้�และลูกหนี�อื�น - สำ๊ทธัิ 419,586 373,159 383,825 322,378

การเปลี�ยนแปลงข้องบัญชุีค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�นข้องลูกหนี�การค่้าและลูกหนี�อ่�น	มีรายละเอียดดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ยอดค่งเหล่อต้นปี 8,553 6,425 1,029 75

สำารองผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�น 1,506 2,128 2,345 954

ตัดจำาหน่าย (6,655) - (117) -

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

9. ริ�ยก�ริธั๊ริกิจำกับกิจำก�ริที�เกี�ยว่ข้องกัน

	 ในระหวิ่างปี	กลุ่มบริษััทัมีรายการธุรกิจทัี�สำาค่ัญกับบุค่ค่ลหรือกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวิเป็นไปตาม
เงื�อนไข้ทัางการค่า้และเกณฑ์ิตามทัี�ตกลงกันระหวิา่งกลุม่บรษิัทััและบคุ่ค่ลหรอืกจิการทัี�เกี�ยวิข้อ้งกันเหลา่นั�น	ซึ่ึ�งเปน็ไปตามปกติ
ธุรกิจ	และกลุ่มบริษััทัมีนโยบายในการกำาหนดราค่าสำาหรับรายการค่้าระหวิ่างกันดังต่อไปนี�ค่่อ

นโยบายการกำาหนดราค่าสำาหรับกลุ่มบริษััทัย่อย
1.	 การซึ่่�อ/ข้ายวิตัถึดุบิ	วิสัดสุิ�นเปลอ่ง	และอ่�น	ๆ	ระหวิา่งกนั	กำาหนดราค่าโดยค่ดิจากค่่าสนิค่า้บวิกค่่าบรกิารจดัการ

ไม่เกินร้อยละ	10	ข้องราค่าทัุน
2.	 การซึ่่�อ/ข้ายสินค้่าสำาเร็จรูประหวิ่างกัน	กำาหนดราค่าตามอัตราทัี�ตกลงกัน	อย่างไรก็ตาม	นโยบายการกำาหนด

ราค่าดังกล่าวิอาจมีการปรับเปลี�ยนไปตามสภาพัการแข้่งข้ันในข้ณะทัี�เกิดรายการ
3.	 รายได้ค่่าบริการและค่่าบริการจ่ายเรียกเก็บตามราค่าทัี�ตกลงร่วิมกัน
4.	 รายได้ค่่าบริหารและบริการจัดทัำาเอกสารเรียกเก็บตามราค่าทัี�ระบุไวิ้ในสัญญาทัี�ตกลงร่วิมกัน
5.	 รายได้ค่่าธรรมเนียมการค่ำ�าประกันและค่่าธรรมเนียมการค่ำ�าประกันจ่ายค่ิดในอัตราร้อยละ	1.5	ต่อปี
6.	 การซึ่่�อ/ข้ายสนิทัรพััยถ์ึาวิรระหวิา่งกนั	กำาหนดราค่าตามอตัราทัี�ตกลงกนั	โดยอา้งองิจากราค่าประเมนิสนิทัรพััย์

ข้องผูู้้ประเมินอิสระ
7.	 เงินปันผู้ลรับรับรู้เป็นรายได้เม่�อมีการประกาศจ่ายและมีสิทัธิในการรับเงินปันผู้ล
8.	 เงินให้กู้ย่มแก่บริษััทัย่อยค่ิดดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ	1.15	ต่อปี	(2563:	ร้อยละ	1.0	ต่อปี)
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	 นโยบายการกำาหนดราค่าสำาหรับบริษััทัร่วิมและบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกันซึ่ึ�งมีผูู้้ถึ่อหุ้นร่วิมกันหรือกรรมการร่วิมกัน

1.	 การข้ายสินค่้าสำาเร็จรูปและวิัตถึุดิบระหวิ่างกัน	กำาหนดราค่าตามอัตราตลาด
2.	 รายได้ค่่าบริการเรียกเก็บตามราค่าตลาด
3.	 เงินปันผู้ลรับรับรู้เป็นรายได้เม่�อมีการประกาศจ่ายและมีสิทัธิในการรับเงินปันผู้ล
4.	 การซึ่่�อ/ข้ายสนิทัรพััยถ์ึาวิรระหวิา่งกนั	กำาหนดราค่าตามอตัราทัี�ตกลงกนั	โดยอา้งองิจากราค่าประเมนิสนิทัรพััย์

ข้องผูู้้ประเมินอิสระ
5.	 เงินให้กู้ย่มแก่บริษััทัร่วิมค่ิดดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ	3.4	ต่อปี	(2563:	ไม่มี)

รายการธุรกิจทัี�สำาค่ัญระหวิ่างบริษััทัฯและบริษััทัเหล่านั�น	สามารถึสรุปได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

รายการธุุรกิจกับับัริษััที่ย่อย

(ต้ัดออกจากงบัการเงินรวมแลั้ว)

ข้ายสินค่้าสำาเร็จรูปและวิัตถึุดิบ - - 379,445 203,684

รายได้ค่่าบริการ - - 310 129

ข้ายอ่�น	ๆ - - 10,115 6,188

รายได้ค่่าบริหารและบริการจัดทัำาเอกสาร - - 76,851 69,452

รายได้ค่่าบริการอ่�น - - 186 1,738

ดอกเบี�ยรับ - - 46 33

รายได้ค่่าธรรมเนียมการค่ำ�าประกัน - - 2,942 3,855

เงินปันผู้ลรับ	(หมายเหตุ	13) - - 191,051 119,000

ต้นทัุนข้าย - - 369,785 198,362

ซึ่่�อสินค่้าสำาเร็จรูปและวิัตถึุดิบ - - 11,766 25,441

ซึ่่�อสินทัรัพัย์ - - - 10,100

ค่่าบริการจ่าย - - 36,394 13,363

ค่่าธรรมเนียมการค่ำ�าประกันจ่าย - - 4,310 5,073

ซึ่่�ออ่�น	ๆ	 - - 2,092 3,527

รายการธุุรกิจกับับัริษััที่ร่วม

ข้ายสินค่้าสำาเร็จรูป 4,239 8,482 3,942 8,156

รายได้ค่่าบริการอ่�น 47 105 37 96

ดอกเบี�ยรับ 210 - 210 -
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

รายการธุุรกิจกับับัริษััที่ที่่�เก่�ยวข้องกันในปัระเที่ศไที่ย
ซึ่ึ�งม่กรรมการร่วมกันหรือผู้ถู่อหุ้นร่วมกัน

ข้ายสินค่้าสำาเร็จรูปและวิัตถึุดิบ 94,482 103,115 6,926 8,869

รายได้ค่่าบริการ - 1 - -

ข้ายอ่�น	ๆ 7 4 7 4

ซึ่่�ออ่�น	ๆ 3,183 2,132 303 47

ค่่าบริการจ่าย 5,330 4,681 236 -

ซึ่่�อสินทัรัพัย์ 4 247 4 104

รายการธุุรกิจกับับัริษััที่ที่่�เก่�ยวข้องกันในต้่างปัระเที่ศ	

ข้ายสินค่้าสำาเร็จรูป 1,170,501 954,173 469,163 310,143

ข้ายอ่�นๆ 10,693 4,866 1,564 1,758

ยอดค่งค่า้งข้องรายการข้า้งตน้	ณ	วัินสิ�นปไีดแ้สดงแยกตา่งหากในงบแสดงฐานะการเงนิ	ซึ่ึ�งมรีายละเอยีด	ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	
2564	และ	2563	ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหนี�ก�ริค้� - กิจำก�ริที�เกี�ยว่ข้องกัน

บริษััทัย่อย - - 190,992 135,694

บริษััทัร่วิม 274 2,429 274 2,288

บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	(มีผูู้้ถึ่อหุ้นและ/	
หรือกรรมการร่วิมกัน) 213,506 196,370 42,696 48,732

ริว่มลูกหนี�ก�ริค้� - กิจำก�ริที�เกี�ยว่ข้องกัน 213,780 198,799 233,962 186,714

หัก:	ค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�น	 (28) (408) (19) (370)

ริว่มลูกหนี�ก�ริค้� - กิจำก�ริที�เกี�ยว่ข้องกัน -  
สำ๊ทธัิ (หม�ยเหติ๊ 8) 213,752 198,391 233,943 186,344

	

(หน่วิย:	พัันบาทั)
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(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหนี�อื�น - กิจำก�ริที�เกี�ยว่ข้องกัน

บริษััทัย่อย - - 15,152 16,282

บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	(มีผูู้้ถึ่อหุ้นและ/	
หรือกรรมการร่วิมกัน) 209 20 209 -

ริว่มลูกหนี�อื�น - กิจำก�ริที�เกี�ยว่ข้องกัน (หม�ยเหติ๊ 8) 209 20 15,361 16,282

ลูกหนี�ริะยะย�ว่อื�น - กิจำก�ริที�เกี�ยว่ข้องกัน

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น	-	บริษััทัร่วิม	(หมายเหตุ	10) - 6,139 - -

หัก:	ส่วินทัี�ถึึงกำาหนดรับชุำาระภายในหนึ�งปี - (2,485) - -

ลูกหนี�ริะยะย�ว่อื�น - กิจำก�ริที�เกี�ยว่ข้องกัน  
- สำ๊ทธัิจำ�กสำ่ว่นที�ถืึงกำ�หนดริับชำ�ริะภ�ยในหนึ�งปี - 3,654 - -

ในระหว่ิางไตรมาส	2	ข้องปี	2564	บริษััทัฯได้ข้ายเงินลงทุันในบริษััทั	เอ็มวิิชุั�น	ออพัติค่อล	อินดัสตรี�	เอสดีเอ็น	บีเอชุดี	ซึ่ึ�งเป็น
บรษัิัทัรว่ิมตามทัี�ไดก้ล่าวิไว้ิในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ้	14	ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	บริษััทัฯจง้จัดประเภทัลูกหนี�ระยะ
ยาวิอ่�นจากบริษััทัร่วิมดังกล่าวิเป็นลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น	-	กิจการทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกัน

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เจำ้�หนี�ก�ริค้� - กิจำก�ริที�เกี�ยว่ข้องกัน

บริษััทัย่อย - - 1,246 1,528

บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	(มีผูู้้ถึ่อหุ้นและ/หรือกรรมการ
ร่วิมกัน) 566 86 16 6

ริว่มเจำ้�หนี�ก�ริค้� - กิจำก�ริที�เกี�ยว่ข้องกัน 
(หม�ยเหติ๊ 19) 566 86 1,262 1,534
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(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เจำ้�หนี�อื�น - กิจำก�ริที�เกี�ยว่ข้องกัน

บริษััทัย่อย - - 324 619

บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	(มีผูู้้ถึ่อหุ้นและ/	
หรือกรรมการร่วิมกัน) 8,821 8,707 127 50

ริว่มเจำ้�หนี�อื�น - กิจำก�ริที�เกี�ยว่ข้องกัน  
(หม�ยเหติ๊ 19) 8,821 8,707 451 669

ในระหวิ่างปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	เงินกู้ย่มระหวิ่างบริษััทัฯและกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกันมีการเค่ล่�อนไหวิดังต่อไปนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม

ย่อดำคงเห็ลือ
ณ วันที่่�

31 ธุันวาคม 
2563

เพิ่มขึ�น
ในระห็ว่างปี

ขาดำทีุ่น
จากอัต้รา
แลกเปล่�ย่น

ย่อดำคงเห็ลือ
ณ วันที่่�

31 ธุันวาคม 
2564

เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่บริษััทัร่วิม

บริษััทั	เวิียดนาม	วิิสิบิลิตี�	ทัาร์เก็ต	จำากัด - 16,378 (87) 16,291

รวิม - 16,378 (87) 16,291

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินเฉีพาะกิจการ

ย่อดำคงเห็ลือ
ณ วันที่่�

31 ธุันวาคม 
2563

เพิ่มขึ�น
ในระห็ว่างปี

ขาดำทีุ่น
จากอัต้รา
แลกเปล่�ย่น

ย่อดำคงเห็ลือ
ณ วันที่่�

31 ธุันวาคม 
2564

เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่บริษััทัย่อย

บริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	เอสพัี	ซึ่ีโอโอ - 10,750 (277) 10,473

รวิม - 10,750 (277) 10,473

เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่บริษััทัร่วิม

บริษััทั	เวิียดนาม	วิิสิบิลิตี�	ทัาร์เก็ต	จำากัด - 16,378 (87) 16,291

รวิม - 16,378 (87) 16,291

รวิมเงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่กิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน - 27,128 (364) 26,764
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ค่่าตอบแทันกรรมการและผูู้้บริหาร

ในระหวิ่างปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	กลุ่มบริษััทัมีค่่าใชุ้จ่ายผู้ลประโยชุน์พันักงานข้องกรรมการและผูู้้บริหาร	
ดังต่อไปนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวมและ งบการเงิน เฉีพาะกิจการ

2564 2563

ผู้ลประโยชุน์ระยะสั�น 34,220 29,688

ผู้ลประโยชุน์หลังออกจากงาน 852 677

รวิม 35,072 30,365

	 ภาระค่ำ�าประกันกับกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน

		 บริษััทัฯมีภาระจากการค่ำ�าประกันให้กับกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกันตามทัี�กล่าวิไวิ้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้้อ	34

10. ลูกหนี�ริะยะย�ว่อื�น

	 เม่�อวัินทัี�	19	สิงหาค่ม	2562	บริษััทัย่อยแห่งหนึ�งได้ข้ายสินทัรัพัย์ให้แก่บริษััทัแห่งหนึ�งซึึ่�งเดิมเค่ยเป็นบริษััทัร่วิมข้อง	
บริษััทัฯในราค่า	0.24	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	7.37	ล้านบาทั	โดยมีกำาหนดชุำาระค่่นเป็นรายเด่อน
จำานวิน	60	งวิด	

	 ณ	วัินทัี�	31	ธนัวิาค่ม	2564	บรษัิัทัยอ่ยมยีอดค่งเหลอ่ข้องลกูหนี�ระยะยาวิอ่�นจำานวิน	0.22	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาหรอื	
เทัียบเทั่าประมาณ	7	ล้านบาทั

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น 7,161 6,432 - -

หัก:	ดอกเบี�ยรอการตัดบัญชุี (157) (293) - -

รวิม 7,004 6,139 - -

หัก:	ส่วินทัี�ถึึงกำาหนดรับชุำาระภายในหนึ�งปี	 (4,415) (2,485) - -

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น	-	สุทัธิจากส่วินทัี�ถึึงกำาหนดรับชุำาระ
ภายในหนึ�งปี 2,589 3,654 - -
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	บริษััทัย่อยมีลูกหนี�ระยะยาวิอ่�นข้ั�นตำ�าทัี�จะได้รับดังนี�
(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น 4,509 2,652 7,161

ดอกเบี�ยรอการตัดบัญชุี	 (94) (63) (157)

มูลค่่าปัจจุบันข้องลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น 4,415 2,589 7,004

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น 2,620 3,812 6,432

ดอกเบี�ยรอการตัดบัญชุี	 (135) (158) (293)

มูลค่่าปัจจุบันข้องลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น 2,485 3,654 6,139

11. เงินให้กู้ยืมริะยะสำั�นแก่กิจำก�ริที�ไม่เกี�ยว่ข้องกัน

	 ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	บริษััทัฯมีเงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่บริษััทัแห่งหนึ�งซึ่ึ�งจดทัะเบียนจัดตั�งในประเทัศสหรัฐอเมริกา
จำานวิน	0.44	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	หรอ่เทัยีบเท่ัาประมาณ	14.63	ล้านบาทั	(2563:	0.44	ล้านเหรยีญสหรัฐอเมรกิา	หรอ่
เทัียบเทั่าประมาณ	13.14	ล้านบาทั)	โดยค่ิดดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ	6	ต่อปี	(2563:	ร้อยละ	6	ต่อปี)	และมีกำาหนดชุำาระค่่นเม่�อ
ทัวิงถึาม	เงินให้กู้ย่มดังกล่าวิโอนมาจากลูกหนี�การค่้า

12.  สำินค้�คงเหลือ

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม

ราคาทีุ่น
ราย่การปรับลดำเป็น 
มูลค่าสุ่ที่ธุิที่่�จะไดำ้รับ

ส่ินค้าคงเห็ลือ - สุ่ที่ธุิ

2564 2563 2564 2563 2564 2563

สินค่้าสำาเร็จรูป 544,979 362,791 (28,118) (19,103) 516,861 343,688

งานระหวิ่างทัำา 10,435 12,120 - - 10,435 12,120

วิัตถึุดิบ 197,111 107,806 (6,882) (9,020) 190,229 98,786

อะไหล่และวิัสดุโรงงาน 45,562 42,231 (744) (258) 44,818 41,973

วิัสดุสิ�นเปล่อง	-	แม่พั่มพั์แก้วิ 263,735 249,193 (15,598) (3,677) 248,137 245,516

สินค่้าระหวิ่างทัาง 76,372 75,988 - - 76,372 75,988

รวิม 1,138,194 850,129 (51,342) (32,058) 1,086,852 818,071
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(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินเฉีพาะกิจการ

ราคาทีุ่น
ราย่การปรับลดำเป็น 
มูลค่าสุ่ที่ธุิที่่�จะไดำ้รับ

ส่ินค้าคงเห็ลือ - สุ่ที่ธุิ

2564 2563 2564 2563 2564 2563

สินค่้าสำาเร็จรูป 364,023 240,539 (15,738) (7,254) 348,285 233,285

งานระหวิ่างทัำา 9,682 10,293 - - 9,682 10,293

วิัตถึุดิบ 186,670 92,586 - (720) 186,670 91,866

อะไหล่และวิัสดุโรงงาน 23,037 19,905 - - 23,037 19,905

วิัสดุสิ�นเปล่อง	-	แม่พั่มพั์แก้วิ 263,735 243,200 (15,598) (3,101) 248,137 240,099

สินค่้าระหวิ่างทัาง 48,694 57,902 - - 48,694 57,902

รวิม 895,841 664,425 (31,336) (11,075) 864,505 653,350

	 ในระหว่ิางปีปัจจบุนั	กลุม่บริษััทับนัทึักการปรบัลดราค่าทันุข้องสินค้่าค่งเหล่อให้เป็นมลูค่่าสุทัธิทีั�จะได้รับเป็นจำานวิน	19.28	
ล้านบาทั	(2563:	12.21	ล้านบาทั)	(เฉพัาะบรษิัทััฯ:	20.26	ล้านบาทั	2563:	2.32	ล้านบาทั)	โดยแสดงเป็นส่วินหนึ�งข้องต้นทุันข้าย

13. เงินลงท๊นในบริิษััทย่อย

	 ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	เงินลงทัุนในบริษััทัย่อยซึ่ึ�งบันทัึกโดยวิิธีราค่าทัุนในงบการเงินเฉพัาะกิจการมีราย
ละเอียดดังนี�

	(หน่วิย:	พัันบาทั)

ชื�อบริษ์ัที่

งบการเงินเฉีพาะกิจการ

ทีุ่นเรีย่กชำาระแล้ว ส่ัดำส่่วนเงินลงทีุ่น ราคาทีุ่น
เงินปันผลที่่�บริษ์ัที่ฯ

ไดำ้รับระห็ว่างปี 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

ร้อยละ ร้อยละ

บริษััทัย่อยในประเทัศ

บริษััทั	อุตสาหกรรม	แวิ่นตา
ไทัย	จำากัด	(ผู้ลิตและจำาหน่าย
เลนส์สายตากระจก	เลนส์
สายตาพัลาสติก	และแม่พั่มพั์
แก้วิ) 130,000 130,000 100 100 130,000 130,000 153,000 119,000

บริษััทั	โพัลี	ซึ่ัน	จำากัด	(ผู้ลิต
และจำาหน่ายเลนส์พัลาสติก) 4,000 20,000 100 100 4,000 56,000 38,051 -
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

	(หน่วิย:	พัันบาทั)

ชื�อบริษ์ัที่

งบการเงินเฉีพาะกิจการ

ทีุ่นเรีย่กชำาระแล้ว ส่ัดำส่่วนเงินลงทีุ่น ราคาทีุ่น
เงินปันผลที่่�บริษ์ัที่ฯ

ไดำ้รับระห็ว่างปี 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

บริษััทัย่อยในต่างประเทัศ

บริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ี	
(จัดจำาหน่ายสินค่้าและจัดส่ง
ผู้ลิตภัณฑิ์ข้องบริษััทัฯไปยัง
ลูกค่้าในประเทัศ
สหรัฐอเมริกา)

50,000	
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

50,000	
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 100 100 1,619 1,619 - -

บริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	เอสพัี	ซึ่ี
โอโอ	(จัดจำาหน่ายสินค่้าและ
จัดส่งผู้ลิตภัณฑิ์ข้องบริษััทัฯ	
ไปยังลูกค่้าในทัวิีปยุโรป)

50,000
ซึ่วิอตี
โปแลนด์ - 100 - 398 - - -

รวิม 136,017 187,619 191,051 119,000

	หัก:	ส่วินทัี�นำาไปสุทัธิจากเงิน
ลงทัุนในบริษััทัย่อย - - (32,108) -

รวิม 136,017 187,619 158,943 119,000

บริิษััท อ๊ติสำ�หกริริมแว่่นติ�ไทย จำำ�กัด

	 บรษัิัทัฯมีเงินลงทันุในหุน้สามัญข้องบริษััทั	อุตสาหกรรมแวิน่ตาไทัย	จำากดั	(ซึ่ึ�งประกอบกิจการผู้ลติและจำาหน่ายเลนส์แวิน่ตา	
และมีทัุนจดทัะเบียนและชุำาระแล้วิ	130	ลา้นบาทั)	เป็นจำานวินรวิม	12,999,994	หุ้น	ในราค่าหุ้นละ	10	บาทั	รวิมเป็นเงินประมาณ	
130	ล้านบาทั	บริษััทัฯมีอัตราส่วินการถึ่อหุ้นในบริษััทัดังกล่าวิค่ิดเป็นร้อยละ	100	บริษััทัฯและบริษััทัดังกล่าวิมีกรรมการและ
ผูู้้ถ่ึอหุ้นเดิมร่วิมกัน	การลงทุันดังกล่าวิเป็นไปเพ่ั�อการจัดโค่รงสร้างการลงทุันข้องกลุ่มบริษััทั	ดังนั�นบริษััทัฯจ้งบันทัึกมูลค่่า
ยุติธรรมข้องสินทัรัพัย์สุทัธิข้องบริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด	ซึ่ึ�งสูงกวิ่าราค่าทัุนทัี�ซึ่่�อจำานวินประมาณ	168	ล้านบาทั	
ไวิ้ภายใต้ส่วินข้องผูู้้ถึ่อหุ้นในงบการเงินรวิมภายใต้หัวิข้้อ	“ส่วินเกินทัุนจากการรวิมธุรกิจภายใต้การค่วิบคุ่มเดียวิกัน”

บริิษััท โพลี ซีัน จำำ�กัด - ก�ริริับโอนกิจำก�ริทั�งหมด

	 เม่�อวิันทัี�	11	สิงหาค่ม	2558	ทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการข้องบริษััทัฯ	ได้มีมติอนุมัติการเข้้าซึ่่�อหุ้นสามัญข้องบริษััทั	โพัลี	ซึ่ัน	
จำากดั	จากผูู้ถ้ึอ่หุน้รายเดมิ	ค่ดิเปน็รอ้ยละ	100	ข้องทันุทัี�ออกและเรยีกชุำาระ	โดยเม่�อวินัทัี�	15	สงิหาค่ม	2558	บรษิัทััฯไดล้งนาม
ในสญัญาซึ่่�อข้ายหุน้กบัผูู้ถ้ึอ่หุน้เดมิข้องบรษิัทััดงักลา่วิ	(ผูู้้ข้าย)	โดยบรษิัทััฯไดซ้ึ่่�อหุน้สามญัจำานวิน	0.2	ลา้นหุน้	มลูค่่าทัี�ตราไวิ้
หุ้นละ	100	บาทั	ในราค่า	56	ล้านบาทั	และบริษััทัฯได้ชุำาระเงินงวิดแรกเพั่�อซึ่่�อเงินลงทัุนดังกล่าวิเป็นจำานวินเงิน	20	ล้านบาทัแก่
ผูู้้ข้าย	ส่วินทัี�เหล่อจำานวิน	36	ล้านบาทั	บริษััทัฯจะแบ่งชุำาระเป็นสามงวิด	งวิดละ	12	ล้านบาทัในเด่อนสิงหาค่ม	2559,	2560	
และ	2561	ซึ่ึ�งเป็นไปตามเงื�อนไข้ทัี�ระบุในสัญญาซึ่่�อข้ายหุ้น

	 เม่�อวัินทัี�	30	กันยายน	2564	บริษัทััฯได้รบัโอนกิจการทัั�งหมดข้องบริษัทัั	โพัลี	ซัึ่น	จำากดั	ภายใต้กระบวินการรับโอนกิจการ
ทัั�งหมด	(Entire	Business	Transfer)	ตามมติทัี�ประชุุมวิิสามัญผูู้้ถ่ึอหุ้นข้องบริษััทัฯ	เม่�อวิันทีั�	16	มิถุึนายน	2564	โดยบริษััทั
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ยอ่ยดงักลา่วิไดจ้ดทัะเบยีนเลกิบรษิัทัักับกระทัรวิงพัาณิชุย์แลว้ิเม่�อวินัทัี�	30	กันยายน	2564	และข้ณะนี�อยูร่ะหว่ิางการชุำาระบญัชุี

มลูค่า่สุทัธิตามบัญชุขี้องสนิทัรัพัย์และหนี�สนิ	ณ	วัินทัี�รบัโอนกิจการทัี�เดมิแสดงไวิใ้นงบการเงินรวิมและเงินสดจ่ายเพั่�อซึ่่�อกิจการ	
แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

สำินทริัพย์

ลูกหนี�การค่้าและลูกหนี�อ่�น 15,492

สินค่้าค่งเหล่อ 20,493

สินทัรัพัย์หมุนเวิียนอ่�น 16

ทัี�ดิน	อาค่ารและอุปกรณ์	(หมายเหตุ	16) 29,299

สินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตน	(หมายเหตุ	17) 6

รวิมสินทัรัพัย์ 65,306

หนี�สำิน

เจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�อ่�น 1,671

สำารองผู้ลประโยชุน์ระยะยาวิข้องพันักงาน	(หมายเหตุ	22) 3,372

หนี�สินภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชุี 473

รวิมหนี�สิน 5,516

สำินทริัพย์สำ๊ทธัิของบริิษััทย่อย 59,790

หัก:	ผู้ลแตกต่างระหวิ่างเงินสดจ่ายเพั่�อซึ่่�อกิจการกับมูลค่่าสินทัรัพัย์สุทัธิข้องบริษััทัย่อย (1,892)

เงินสดจ่ายสุทัธิเพั่�อการซึ่่�อกิจการข้องบริษััทัย่อย 57,898

การรับโอนกิจการข้้างต้นถ่ึอเป็นการรวิมธุรกิจภายใต้การค่วิบคุ่มเดียวิกัน	บริษััทัฯได้นำาผู้ลแตกต่างระหวิ่างเงินสดจ่ายเพั่�อ
ซึ่่�อกิจการกับมูลค่่าสินทัรัพัย์สุทัธิข้องบริษััทัย่อยทัี�เดิมแสดงไวิ้ในงบการเงินรวิมจำานวิน	1.89	ล้านบาทั	ไปหักจากเงินลงทัุนใน
บริษััทัย่อย

นอกจากนี�	เม่�อวิันทัี�	9	สิงหาค่ม	2564	ทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการข้องบริษััทั	โพัลี	ซึ่ัน	จำากัด	มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผู้ลจาก
กำาไรสะสม	ณ	วินัทัี�	30	กนัยายน	2564	เปน็จำานวินเงนิ	38.1	ลา้นบาทั	โดยบรษัิัทัฯไดรั้บเงินปันผู้ลดงักล่าวิแล้วิในเดอ่นตลุาค่ม	
2564	ทัั�งนี�	เงนิปนัผู้ลทัี�บรษัิัทัฯไดร้บัจากบรษัิัทัยอ่ยข้า้งตน้เปน็เงนิปนัผู้ลทัี�ประกาศจา่ยจากผู้ลการดำาเนนิงานกอ่นการซึ่่�อเงนิ
ลงทัุนจ้งได้นำาเงินปันผู้ลจำานวิน	32.11	ล้านบาทั	ไปหักจากเงินลงทัุนในบริษััทัย่อยและส่วินทัี�เหล่อแสดงเป็นเงินปันผู้ลรับ

ตอ่มาเม่�อวัินทัี�	1	ตุลาค่ม	2564	ทีั�ประชุมุวิสิามัญผูู้ถ่้ึอหุน้ข้องบริษัทััย่อยดังกล่าวิได้มมีตอินมุตัใิหค่้่นทุันและสำารองตามกฎิหมาย
บางสว่ินใหแ้กผูู้่้ถ่ึอหุน้เปน็จำานวินเงนิ	16	ลา้นบาทั	และ	2	ล้านบาทั	ตามลำาดบั	บรษิัทััยอ่ยดงักลา่วิไดจ้า่ยค่่นทันุและสำารองตาม
กฎิหมายแล้วิในเด่อนตุลาค่ม	2564	
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

บริิษััท ทีโอจำี ยูเอสำเอ ไอเอ็นซีี

	 เม่�อวิันทัี�	15	กุมภาพัันธ์	2560	ทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการข้องบริษััทัฯมีมติให้จัดตั�งบริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ี	เป็นบริษััทั
ย่อยแห่งใหม่	เพั่�อดำาเนินธุรกิจด้านการจัดจำาหน่ายสินค่้าและจัดส่งผู้ลิตภัณฑิ์ข้องบริษััทัฯ	ไปยังลูกค่้าในประเทัศสหรัฐอเมริกา	
โดยมีทัุนจดทัะเบียนจำานวิน	50,000	เหรียญสหรัฐอเมริกา	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	1.6	ล้านบาทั	(หุ้นสามัญ	5,000	หุ้น	มูลค่่า
หุ้นละ	10	เหรียญสหรัฐอเมริกา)	โดยบริษััทัฯถึ่อหุ้นจำานวินร้อยละ	100	ในบริษััทัย่อยดังกล่าวิ	บริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ีได้
จดทัะเบียนจัดตั�งบริษััทัแล้วิเสร็จเม่�อวิันทัี�	7	เมษัายน	2560

	 ต่อมาเม่�อวิันทัี�	4	มกราค่ม	2561	บริษััทัย่อยได้เรียกชุำาระค่่าหุ้นและบริษััทัฯได้จ่ายชุำาระค่่าหุ้นจำานวิน	50,000	เหรียญ
สหรัฐอเมริกาแก่บริษััทัย่อยแล้วิ

บริิษััท ทีโอจำี ย๊โริป เอสำพี ซีีโอโอ

	 เม่�อวิันทัี�	6	พัฤษัภาค่ม	2563	ทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการข้องบริษััทัฯมีมติให้จัดตั�งบริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	เอสพัี	ซึ่ีโอโอ	ประเทัศ
โปแลนด	์เปน็บรษิัทััยอ่ยแหง่ใหม	่เพ่ั�อดำาเนนิธรุกจิดา้นการจดัจำาหนา่ยสนิค่า้และจดัสง่ผู้ลติภณัฑิข์้องบรษิัทััฯ	ไปยงัลกูค่า้ในทัวิปี
ยุโรป	โดยมีทัุนจดทัะเบียนจำานวิน	50,000	ซึ่วิอตีโปแลนด์	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	0.4	ล้านบาทั	(หุ้นสามัญ	5,000	หุ้น	มูลค่่า
หุ้นละ	10	ซึ่วิอตีโปแลนด์)	โดยบริษััทัฯ	จะถึ่อหุ้นจำานวินร้อยละ	100	ในบริษััทัย่อยดังกล่าวิ	บริษััทัย่อยดังกล่าวิได้จดทัะเบียนจัด
ตั�งบริษััทัแล้วิเสร็จเม่�อวิันทัี�	9	พัฤศจิกายน	2563

	 ต่อมาเม่�อวิันทัี�	26	มกราค่ม	2564	บริษััทัย่อยได้เรียกชุำาระค่่าหุ้นและบริษััทัฯได้จ่ายชุำาระค่่าหุ้นจำานวิน	50,000	ซึ่วิอตี
โปแลนด์	แก่บริษััทัย่อยแล้วิ	ในเด่อนมกราค่มและเด่อนเมษัายน	2564
	
14. เงินลงท๊นในบริิษััทริ่ว่ม

14.1	 รายละเอียดข้องบริษััทัร่วิม
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ชื�อบริษ์ัที่ ลักษ์ณะธุุรกิจ
ลักษ์ณะ

ความส่ัมพันธุ์

ทีุ่นเรีย่กชำาระแล้ว ส่ัดำส่่วนเงินลงทีุ่น

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉีพาะกิจการ

มูลค่าต้ามบัญช่ต้าม 
วิธุ่ส่่วนไดำ้เส่่ย่

มูลค่าต้ามบัญช่ต้าม 
วิธุ่ราคาทีุ่น

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

ร้อยละ ร้อยละ พัันบาทั พัันบาทั พัันบาทั พัันบาทั

เอ็มวิิชุั�น	ออพัติค่อล	
พัีทัีอี	ลิมิเต็ด	(จัดตั�ง
ข้้�นในประเทัศสิงค่โปร์)

ผู้ลิตเลนส์สั�งฝ่น
พั่เศษั

ถึ่อหุ้นทัางตรงและมี
กรรมการร่วิมกัน

2.7	ล้านเหรียญ
สิงค่โปร์

2.7	ล้านเหรียญ
สิงค่โปร์

33 33 13,050 11,006 20,968 20,968

เอ็มวิิชุั�น	ออพัติค่อล	
อินดัสตรี�	เอสดีเอ็น	บี
เอชุดี	(จัดตั�งข้้�นใน
ประเทัศมาเลเซึ่ีย)

ผู้ลิตเลนส์สั�งฝ่น
พั่เศษั

ถึ่อหุ้นทัางตรงและมี
กรรมการร่วิมกัน

- 6	ล้านริงกิตมาเลเซึ่ีย - 33 - 4,661 - 18,091

เวิียดนาม	วิิสิบิลิตี�	
ทัาร์เก็ต	จำากัด	(จัด
ตั�งข้้�นในประเทัศ
เวิียดนาม)

ผู้ลิตเลนส์สั�งฝ่น
พั่เศษั

ถึ่อหุ้นทัางตรงและมี
กรรมการร่วิมกัน

1.45	ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

1.45	ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 33 33 20,133 18,600 15,272 15,272

รวิม 33,183 34,267 36,240 54,331

หัก:	ค่่าเผู้่�อการลดลง
ข้องมูลค่่าเงินลงทัุน - (2,200) (10,178) (25,973)

เงินลงทัุนในบริษััทั
ร่วิม	-	สุทัธิ

33,183 32,067 26,062 28,358
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

	 ในเด่อนมิถึุนายน	2564	บริษััทัฯ	ได้ข้ายเงินลงทุันในบริษััทั	เอ็มวิิชุั�น	ออพัติค่อล	อินดัสตรี�	เอสดีเอ็น	บีเอชุดี	เป็น
จำานวินเงิน	0.32	ล้านริงกิตมาเลเซีึ่ยหรือเทีัยบเท่ัาประมาณ	2.30	ล้านบาทั	บริษััทัฯได้บันทัึกค่่าเผู่้�อการลดลง
ข้องมูลค่่าเงินลงทัุนในบริษััทั	เอ็มวิิชุั�น	ออพัติค่อล	อินดัสตรี�	เอสดีเอ็น	บีเอชุดี	แล้วิเป็นจำานวิน	2.20	ล้านบาทั	และ	
15.80	ล้านบาทั	ในงบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพัาะกิจการตามลำาดับ	บริษััทัฯจ้งรับรู้ผู้ลข้าดทัุนจากการข้าย
เงินลงทัุนเพั่�มเติมจำานวิน	0.32	ล้านบาทั	ในงบการเงินรวิมและบริษััทัฯ	ไม่มีผู้ลข้าดทัุนเพั่�มเติมในงบการเงินเฉพัาะ
กิจการสำาหรับปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	

	 ณ	วัินทัี�	31	ธนัวิาค่ม	2564	บรษัิัทัฯ	ไมม่ค่ี่าเผู้่�อการลดลงข้องมลูค่่าเงนิลงทันุในบรษัิัทัรว่ิมในงบการเงนิรวิม	(2563:	
2.2	ลา้นบาทั)	และบรษิัทััฯ	บนัทักึค่่าเผู้่�อการลดลงข้องมลูค่่าเงนิลงทันุในบรษิัทัั	เอม็วิชิุั�น	ออพัตคิ่อล	พัทีัอี	ีลิมเิตด็	
เปน็จำานวินรวิม	10.18	ล้านบาทั	ในงบการเงนิเฉพัาะกจิการ	(2563:	บันทึักค่า่เผู้่�อการลดลงข้องมูลค่่าเงนิลงทันุใน
บริษััทั	เอ็มวิิชุั�น	ออพัติค่อล	พัีทัีอี	ลิมิเต็ด	และ	บริษััทั	เอ็มวิิชุั�น	ออพัติค่อล	อินดัสตรี�	เอสดีเอ็น	บีเอชุดี	เป็นจำานวิน
รวิม	25.97	ล้านบาทั)	

	14.2	ส่วินแบ่งกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผู้ลรับ

	 ในระหวิ่างปี	บริษััทัฯรับรู้ส่วินแบ่งกำาไร(ข้าดทัุน)และกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�นจากเงินลงทัุนในบริษััทัร่วิมในงบการ
เงินรวิมและรับรู้เงินปันผู้ลรับจากบริษััทัร่วิมดังกล่าวิในงบการเงินเฉพัาะกิจการดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ชื�อบริษ์ัที่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

ส่่วนแบ่งกำาไร(ขาดำทีุ่น)
จากเงินลงทีุ่นในบริษ์ัที่ร่วม

ในระห็ว่างปี 

ส่่วนแบ่งกำาไรขาดำทีุ่น
เบ็ดำเส่ร็จอื�นจากเงินลงทีุ่น
ในบริษ์ัที่ร่วมในระห็ว่างปี

เงินปันผลที่่�บริษ์ัที่ฯไดำ้รับ
ในระห็ว่างปี

2564 2563 2564 2563 2564 2563

บริษััทั	เอ็มวิิชุั�น	
ออพัติค่อล	พัีทัีอี	
ลิมิเต็ด 946 2,330 1,098 129 - -

บริษััทั	เอ็มวิิชุั�น	
ออพัติค่อล	
อินดัสตรี�	
เอสดีเอ็น	บีเอชุดี 78 (1,452) 77 153 - -

บริษััทั	เวิียดนาม
วิิสิบิลิตี�	ทัาร์เก็ต	
จำากัด (754) 1,604 2,287 (187) - -

รวิม 270 2,482 3,462 95 - -
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14.3		ข้้อมูลทัางการเงินข้องบริษััทัร่วิมทัี�มีสาระสำาค่ัญ
	 สรุปรายการฐานะทัางการเงิน	

(หน่วิย:	ล้านบาทั)

บริษ์ัที่ เอ็มวิชั�น 
ออพต้ิคอล พีที่่อ่ ลิมิเต้็ดำ 

บริษ์ัที่ เอ็มวิชั�น ออพต้ิคอล 
อินดำัส่ต้รี� เอส่ดำ่เอ็น บ่เอชดำ่

บริษ์ัที่ เวีย่ดำนาม 
วิส่ิบิลิต้่� ที่าร์เก็ต้ จำากัดำ

2564 2563 2564 2563 2564 2563

สินทัรัพัย์หมุนเวิียน 44 39 - 21 127 93

สินทัรัพัย์ไม่หมุนเวิียน 1 2 - 9 24 24

หนี�สินหมุนเวิียน (4) (8) - (16) (89) (60)

หนี�สินไม่หมุนเวิียน (1) - - - - -

สำินทริัพย์สำ๊ทธัิ 40 33 - 14 62 57

มูลค่�ติ�มบัญชีของสำ่ว่นได้
เสำียของกิจำก�ริในบริิษััทริ่ว่ม 13.1 11.0 - 4.7 20.1 18.6

สรุปรายการกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จ	

(หน่วิย:	ล้านบาทั)

ส่ำาห็รับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม

บริษ์ัที่ เอ็มวิชั�น ออพต้ิคอล 
พีที่่อ่ ลิมิเต้็ดำ

บริษ์ัที่ เอ็มวิชั�น ออพต้ิคอล 
อินดำัส่ต้รี� เอส่ดำ่เอ็น บ่เอชดำ่

บริษ์ัที่ เวีย่ดำนาม วิส่ิบิลิต้่� 
ที่าร์เก็ต้ จำากัดำ

2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายได้ 59.3 56.1 16.5 39.1 110.0 136.6

กำาไร	(ข้าดทัุน)	 2.9 7.1 0.2 (4.4) (2.3) 4.9

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จรวิม 2.9 7.1 0.2 (4.4) (2.3) 4.9
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15. อสำังห�ริิมทริัพย์เพ่�อก�ริลงท๊น

	 มูลค่่าตามบัญชุีข้องอสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุน	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉีพาะกิจการ

อาคารส่ำานักงานให็้เช่า

ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564:

ราค่าทัุน 34,997

หัก:	ค่่าเส่�อมราค่าสะสม (26,752)

มูลค่่าตามบัญชุี	-	สุทัธิ 8,245

ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563:

ราค่าทัุน 34,997

หัก:	ค่่าเส่�อมราค่าสะสม (25,258)

มูลค่่าตามบัญชุี	-	สุทัธิ 9,739

	 การกระทับยอดมูลค่่าตามบัญชุีข้องอสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุนสำาหรับปี	2564	และ	2563	แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563

มูลค่่าตามบัญชุีต้นปี 9,739 11,234

ค่่าเส่�อมราค่า (1,494) (1,495)

มูลค่่าตามบัญชุีปลายปี 8,245 9,739

	 มูลค่่ายุติธรรมข้องอสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุน	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563

อาค่ารสำานักงานให้เชุ่า 25,618 26,561

	 มูลค่่ายุติธรรมประเมินโดยใชุ้เกณฑ์ิวิิธีพั่จารณาจากรายได้	(Income	Approach)	สำาหรับอาค่ารสำานักงานให้เชุ่า	ข้้อ
สมมติฐานหลักทัี�ใชุ้ในการประเมินมูลค่่ายุติธรรมข้องอาค่ารดังกล่าวิประกอบด้วิย	อัตราค่่าเชุ่าต่อพั่�นทัี�	อัตราผู้ลตอบแทัน	
อัตราพั่�นทัี�วิ่างระยะยาวิ	และอัตราการเติบโตระยะยาวิข้องค่่าเชุ่า
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16. ที�ดิน อ�ค�ริและอ๊ปกริณ์

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม

ที่่�ดำิน

อาคาร
และส่่วน
ปรับปรุง

ที่่�ดำิน

เครื�องจักร
และอุปกรณ์

เครื�อง
ต้กแต้่ง

ต้ิดำต้ั�งและ
อุปกรณ์

ส่ำานักงาน

ย่านพาห็นะ
ส่ินที่รัพย่์
ระห็ว่าง

ดำำาเนินการ
รวม

ริ�ค�ท๊น 

1	มกราค่ม	2563 168,993 628,484 2,011,282 153,399 27,530 120,756 3,110,444

ซึ่่�อเพั่�ม - - 554 1,488 1,915 133,823 137,780

โอนเข้้า/(ออก) - 19,350 130,682 6,444 - (156,476) -

โอนไปสินทัรัพัย์สิทัธิการใชุ้ - - - (2,624) (1,732) - (4,356)

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - (233) (105,657) (3,778) (1,526) - (111,194)

ผู้ลต่างจากการแปลงค่่างบ
การเงิน - - - (1) - - (1)

31	ธันวิาค่ม	2563 168,993 647,601 2,036,861 154,928 26,187 98,103 3,132,673

ซึ่่�อเพั่�ม - - 399 1,342 - 151,888 153,629

โอนเข้้า/(ออก) - 37,733 119,959 17,169 - (174,861) -

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - (4,122) (71,827) (2,776) (3,040) (283) (82,048)

ผู้ลต่างจากการแปลงค่่างบ
การเงิน - - - 25 - - 25

31	ธันวิาค่ม	2564 168,993 681,212 2,085,392 170,688 23,147 74,847 3,204,279

ค่�เสำื�อมริ�ค�สำะสำม

1	มกราค่ม	2563 - 426,296 1,481,578 122,251 26,660 - 2,056,785

ค่่าเส่�อมราค่าสำาหรับปี - 36,243 126,584 13,205 485 - 176,517

โอนไปสินทัรัพัย์สิทัธิการใชุ้ - - - (2,624) (1,732) - (4,356)

ค่่าเส่�อมราค่าสำาหรับส่วินทัี�
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - (230) (105,333) (3,776) (1,526) - (110,865)

ผู้ลต่างจากการแปลงค่่างบ
การเงิน - - - (2) - - (2)

31	ธันวิาค่ม	2563 - 462,309 1,502,829 129,054 23,887 - 2,118,079

ค่่าเส่�อมราค่าสำาหรับปี - 35,172 123,045 12,448 530 - 171,195

ค่่าเส่�อมราค่าสำาหรับส่วินทัี�
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - (3,877) (71,040) (2,727) (3,040) - (80,684)
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(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม

ที่่�ดำิน

อาคาร
และส่่วน
ปรับปรุง

ที่่�ดำิน

เครื�องจักร
และอุปกรณ์

เครื�อง
ต้กแต้่ง

ต้ิดำต้ั�งและ
อุปกรณ์

ส่ำานักงาน

ย่านพาห็นะ
ส่ินที่รัพย่์
ระห็ว่าง

ดำำาเนินการ
รวม

ผู้ลต่างจากการแปลงค่่างบ
การเงิน - - - 8 - - 8

31	ธันวิาค่ม	2564 - 493,604 1,554,834 138,783 21,377 - 2,208,598

มูลค่�สำ๊ทธัิติ�มบัญชี

31	ธันวิาค่ม	2563 168,993 185,292 534,032 25,874 2,300 98,103 1,014,594

31	ธันวิาค่ม	2564 168,993 187,608 530,558 31,905 1,770 74,847 995,681

ค่�เสำื�อมริ�ค�สำำ�หริับปี

2563	(172	ล้านบาทั	รวิมอยู่ในต้นทัุนการผู้ลิต	ส่วินทัี�เหล่อรวิมอยู่ในค่่าใชุ้จ่ายในการบริหาร) 176,517

2564	(165	ล้านบาทั	รวิมอยู่ในต้นทัุนการผู้ลิต	ส่วินทัี�เหล่อรวิมอยู่ในค่่าใชุ้จ่ายในการบริหาร) 171,195

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินเฉีพาะกิจการ

ที่่�ดำิน

อาคาร
และส่่วน
ปรับปรุง

ที่่�ดำิน

เครื�องจักร
และอุปกรณ์

เครื�อง
ต้กแต้่ง

ต้ิดำต้ั�งและ
อุปกรณ์

ส่ำานักงาน

ย่านพาห็นะ
ส่ินที่รัพย่์
ระห็ว่าง

ดำำาเนินการ
รวม

ริ�ค�ท๊น 

1	มกราค่ม	2563 84,022 458,997 942,722 74,339 17,042 30,612 1,607,734

ซึ่่�อเพั่�ม - - 161 1,043 1,915 92,121 95,240

โอนเข้้า/(ออก) - 2,956 44,606 3,645 - (51,207) -

โอนไปสินทัรัพัย์สิทัธิการใชุ้ - - - (2,624) - - (2,624)

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (2,010) (630) (1,526) - (4,166)

31	ธันวิาค่ม	2563 84,022 461,953 985,479 75,773 17,431 71,526 1,696,184

ซึ่่�อเพั่�ม - - 118 1,247 - 107,989 109,354

โอนเข้้า/(ออก) - 35,224 72,591 8,511 - (116,326) -

เพั่�มข้้�นจากการรับโอนกิจการ 16,572 22,067 79,307 7,923 - - 125,869

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (9,897) (371) (17) - (10,285)

31	ธันวิาค่ม	2564 100,594 519,244 1,127,598 93,083 17,414 63,189 1,921,122
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(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินเฉีพาะกิจการ

ที่่�ดำิน

อาคาร
และส่่วน
ปรับปรุง

ที่่�ดำิน

เครื�องจักร
และอุปกรณ์

เครื�อง
ต้กแต้่ง

ต้ิดำต้ั�งและ
อุปกรณ์

ส่ำานักงาน

ย่านพาห็นะ
ส่ินที่รัพย่์
ระห็ว่าง

ดำำาเนินการ
รวม

ค่�เสำื�อมริ�ค�สำะสำม

1	มกราค่ม	2563 - 312,209 727,992 63,316 17,005 - 1,120,522

ค่่าเส่�อมราค่าสำาหรับปี - 26,776 67,521 5,278 167 - 99,742

โอนไปสินทัรัพัย์สิทัธิการใชุ้ - - - (2,624) - - (2,624)

ค่่าเส่�อมราค่าสำาหรับส่วินทัี�
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (1,761) (629) (1,525) - (3,915)

31	ธันวิาค่ม	2563 - 338,985 793,752 65,341 15,647 - 1,213,725

ค่่าเส่�อมราค่าสำาหรับปี - 25,214 64,257 5,029 288 - 94,788

เพั่�มข้้�นจากการรับโอนกิจการ - 15,581 74,053 6,936 - - 96,570

ค่่าเส่�อมราค่าสำาหรับส่วินทัี�
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (9,875) (326) (17) - (10,218)

31	ธันวิาค่ม	2564 - 379,780 922,187 76,980 15,918 - 1,394,865

มูลค่�สำ๊ทธัิติ�มบัญชี

31	ธันวิาค่ม	2563 84,022 122,968 191,727 10,432 1,784 71,526 482,459

31	ธันวิาค่ม	2564 100,594 139,464 205,411 16,103 1,496 63,189 526,257

ค่�เสำื�อมริ�ค�สำำ�หริับปี

	2563	(95	ล้านบาทั	รวิมอยู่ในต้นทัุนการผู้ลิต	ส่วินทัี�เหล่อรวิมอยู่ในค่่าใชุ้จ่ายในการบริหาร) 99,742

	2564	(90	ล้านบาทั	รวิมอยู่ในต้นทัุนการผู้ลิต	ส่วินทัี�เหล่อรวิมอยู่ในค่่าใชุ้จ่ายในการบริหาร) 94,788

	 ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	กลุ่มบริษััทัมีอาค่ารและอุปกรณ์จำานวินหนึ�งซึึ่�งตัดค่่าเส่�อมราค่าหมดแล้วิ	แต่ยังใชุ้งานอยู่	
มูลค่่าตามบัญชุีก่อนหักค่่าเส่�อมราค่าสะสมและค่่าเผู้่�อการด้อยค่่าข้องสินทัรัพัย์ดังกล่าวิมีจำานวินเงิน	1,318.69	ล้านบาทั	
(2563:	1,226.68	ล้านบาทั)	และเฉพัาะบริษััทัฯจำานวินเงิน	896.61	ล้านบาทั	(2563:	680.81	ล้านบาทั)
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17. สำินทริัพย์ไม่มีติัว่ติน 

	 มูลค่่าตามบัญชุีข้องสินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตน	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม

โปรแกรม
คอมพิวเต้อร์

ค่าใช้จ่าย่ในการ
พัฒนาผลิต้ภัณฑ์

รอต้ัดำจ่าย่
ค่าลิขส่ิที่ธุิ� รวม

31	ธันวิาค่ม	2564:

ราค่าทัุน 85,383 34,061 76,392 195,836

หัก:	ค่่าตัดจำาหน่ายสะสม (66,871) (33,468) (76,392) (176,731)

มูลค่�ติ�มบัญชี - สำ๊ทธัิ 18,512 593 - 19,105

31	ธันวิาค่ม	2563:

ราค่าทัุน 83,434 34,061 76,392 193,887

หัก:	ค่่าตัดจำาหน่ายสะสม (61,120) (32,747) (76,392) (170,259)

มูลค่�ติ�มบัญชี - สำ๊ทธัิ 22,314 1,314 - 23,628

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินเฉีพาะกิจการ

โปรแกรม
คอมพิวเต้อร์

ค่าใช้จ่าย่ในการ
พัฒนาผลิต้ภัณฑ์รอ

ต้ัดำจ่าย่
ค่าลิขส่ิที่ธุิ� รวม

31	ธันวิาค่ม	2564:

ราค่าทัุน 48,307 34,061 74,911 157,279

หัก:	ค่่าตัดจำาหน่ายสะสม (41,408) (33,468) (74,911) (149,787)

มูลค่�ติ�มบัญชี - สำ๊ทธัิ 6,899 593 - 7,492

31	ธันวิาค่ม	2563:

ราค่าทัุน 45,556 34,061 74,911 154,528

หัก:	ค่่าตัดจำาหน่ายสะสม (39,053) (32,747) (74,911) (146,711)

มูลค่�ติ�มบัญชี - สำ๊ทธัิ 6,503 1,314 - 7,817
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	 การกระทับยอดมูลค่่าตามบัญชุีสุทัธิข้องสินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตนสำาหรับปี	2564	และ	2563	แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

มูลค่่าตามบัญชุี	-	สุทัธิต้นปี 23,628 20,572 7,817 8,432

ซึ่่�อโปรแกรมค่อมพั่วิเตอร์ 2,337 9,365 2,337 3,566

เพั่�มข้้�นจากการรับโอน
กิจการ - - 6 -

ค่่าใชุ้จ่ายในการพััฒนา
ผู้ลิตภัณฑิ์	รอตัดจ่ายลดลง - (463) - (463)

ค่่าตัดจำาหน่าย (6,860) (5,846) (2,668) (3,718)

มูลค่่าตามบัญชุี	-	
สุทัธิปลายปี 19,105 23,628 7,492 7,817

18. เงินกู้ยืมริะยะสำั�นจำ�กธัน�ค�ริ 

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่าร 485,000 557,000 450,000 410,000

รวิม 485,000 557,000 450,000 410,000

	 วิงเงนิเบกิเกนิบญัชุธีนาค่าร	เจา้หนี�ทัรสัตรี์ซึ่ทีัและเงนิกู้ยม่ระยะสั�นจากธนาค่ารค่ดิดอกเบี�ยในอตัราทัี�ตกลงกนัตามสญัญา	
ภายใต้เงื�อนไข้ข้องสญัญาเงนิกู้ย่มข้า้งตน้	กลุม่บรษิัทััจะตอ้งปฏิิบตัติามเงื�อนไข้	และข้อ้จำากดั	ตา่ง	ๆ	ทัี�กำาหนดในสญัญาดงักลา่วิ

	 วิงเงินเบิกเกินบัญชุีธนาค่าร	เจ้าหนี�ทัรัสต์รีซึ่ีทัและเงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่ารข้องบริษััทัฯค่ำ�าประกันโดยบริษััทัย่อย	
บางส่วิน

	 วิงเงินเบิกเกินบัญชุีธนาค่าร	เจ้าหนี�ทัรัสต์รีซึ่ีทัและเงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่ารข้องบริษััทัย่อยค่ำ�าประกันโดยบริษััทัฯ
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19. เจำ้�หนี�ก�ริค้�และเจำ้�หนี�อื�น

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เจ้าหนี�การค่้า	-	กิจการทัี�
เกี�ยวิข้้องกัน	(หมายเหตุ	9) 566 86 1,262 1,534

เจ้าหนี�การค่้า	-	กิจการทัี�ไม่
เกี�ยวิข้้องกัน 175,302 166,163 111,683 120,134

เจ้าหนี�อ่�น	-	กิจการทัี�
เกี�ยวิข้้องกัน	(หมายเหตุ	9) 8,821 8,707 451 669

เจ้าหนี�อ่�น	-	กิจการทัี�ไม่
เกี�ยวิข้้องกัน	 54,421 38,887 44,043 34,901

ค่่าใชุ้จ่ายค่้างจ่าย 55,295 41,755 38,453 27,985

อ่�นๆ 2,830 1,560 2,261 1,080

รวิมเจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�
อ่�น 297,235 257,158 198,153 186,303

20. เงินกู้ยืมริะยะย�ว่จำ�กธัน�ค�ริ

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินกู้ย่มระยะยาวิจาก
ธนาค่าร 50,493 92,799 - -

หัก:	ส่วินทัี�ถึึงกำาหนดชุำาระ
ภายในหนึ�งปี (40,937) (43,656) - -

เงินกู้ย่มระยะยาวิจาก
ธนาค่าร	-	สุทัธิจากส่วินทัี�ถึึง
กำาหนดชุำาระภายในหนึ�งปี 9,556 49,143 - -
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การเปลี�ยนแปลงข้องบญัชีุเงนิกู้ยม่ระยะยาวิจากธนาค่ารสำาหรบัปสิี�นสดุวินัทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	มรีายละเอยีดดงันี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ยอดค่งเหล่อ	ณ	วิันต้นปี 92,799 135,963 - -

หัก:	ชุำาระค่่นระหวิ่างปี (45,358) (56,487) - -

บวิก:	ข้าดทัุนจากอัตราแลก
เปลี�ยนทัี�	ยังไม่เกิดข้้�นจริง 3,052 13,323 - -

ยอดค่งเหล่อ	ณ	วิันปลายปี 50,493 92,799 - -

	 เม่�อวินัทัี�	28	มิถึนุายน	2559	บริษัทััย่อยแห่งหนึ�งได้เข้า้ทัำาสญัญาเงินกู้กับสถึาบันการเงินแห่งหนึ�งในวิงเงิน	6	ล้านยูโร	เงนิ
กู้ยม่ดงักลา่วิค่ดิดอกเบี�ยในอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ	EURO	LIBOR	3	เดอ่น	และมกีำาหนดชุำาระค่่นเปน็รายงวิดทักุ	3	เดอ่น	จำานวิน	
20	งวิด	ภายในเด่อนมีนาค่ม	2566	ตามเงื�อนไข้ทัี�ระบุในสัญญา	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	บริษััทัย่อยมียอดค่งเหล่อข้องเงิน
กู้ย่มเป็นจำานวิน	1.3	ล้านยูโร	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	50.5	ล้านบาทั	(2563:	2.5	ล้านยูโร	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	92.8	ล้าน
บาทั)

	 เม่�อวิันทัี�	8	กรกฎิาค่ม	2559	บริษััทัย่อยดังกล่าวิข้้างต้นได้เข้้าทัำาสัญญาเงินกู้กับสถึาบันการเงินอีกแห่งหนึ�งในวิงเงิน	
144	ล้านบาทั	เงินกู้ย่มดังกล่าวิค่ิดดอกเบี�ยในอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง	MLR	และมีกำาหนดชุำาระค่่นเป็นรายเด่อนจำานวิน	60	งวิด	
ตามเงื�อนไข้ทัี�ระบุในสัญญา	ในระหวิ่างปี	2563	บริษััทัย่อยได้ชุำาระค่่นเงินกู้ย่มดังกล่าวิทัั�งหมดแล้วิ

	 เงินกู้ย่มข้องบริษััทัย่อยค่ำ�าประกันโดยบริษััทัฯ	สัญญาเงินกู้ย่มดังกล่าวิได้กำาหนดเงื�อนไข้บางประการทัี�บริษััทัย่อยต้อง
ถึ่อปฏิิบัติ	เชุ่น	การดำารงอัตราส่วินหนี�สินต่อส่วินข้องผูู้้ถึ่อหุ้น	เป็นต้น

	 ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	บริษััทัย่อยไม่มียอดค่งเหล่อข้องวิงเงินกู้ย่มระยะยาวิตามสัญญาเงินกู้ทัี�ยังมิได้
เบิกใชุ้

	
21. สำัญญ�เช่� 

	 กลุ่มบริษััทัในฐานะผูู้้เชุ่า	

	 กลุ่มบริษััทัทัำาสัญญาเชุ่าสินทัรัพัย์	เพั่�อใชุ้ในการดำาเนินงานข้องกลุ่มบริษััทั	โดยมีอายุสัญญาเชุ่าระหวิ่าง	2	-	5	ปี

ก)	 สินทัรัพัย์สิทัธิการใชุ้	
	 รายการเปลี�ยนแปลงข้องบัญชุีข้องสินทัรัพัย์สิทัธิการใชุ้สำาหรับปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	สรุป

ได้ดังนี�
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(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม

ที่่�ดำิน และ
อาคาร

อาคารคลัง
ส่ินค้า

เครื�องต้กแต้่ง 
ต้ิดำต้ั�งและ
อุปกรณ์

ส่ำานักงาน

ย่านพาห็นะ รวม

ณ	วิันทัี�	1	มกราค่ม	2563 - 499 198 6,143 6,840

เพั่�มข้้�น 11,453 - - 8,575 20,028

ค่่าเส่�อมราค่าสำาหรับปี (574) (250) (126) (2,818) (3,768)

ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563 10,879 249 72 11,900 23,100

ตัดจำาหน่าย - - (18) - (18)

ค่่าเส่�อมราค่าสำาหรับปี (572) (249) (54) (3,617) (4,492)

ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564 10,307 - - 8,283 18,590

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินเฉีพาะกิจการ

เครื�องต้กแต้่ง ต้ิดำต้ั�งและ
อุปกรณ์ส่ำานักงาน

ย่านพาห็นะ รวม

ณ	วิันทัี�	1	มกราค่ม	2563 198 5,558 5,756

เพั่�มข้้�น - 8,575 8,575

ค่่าเส่�อมราค่าสำาหรับปี (126) (2,677) (2,803)

ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563 72 11,456 11,528

ตัดจำาหน่าย (18) - (18)

ค่่าเส่�อมราค่าสำาหรับปี (54) (3,477) (3,531)

ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564 - 7,979 7,979
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ข้)		 หนี�สินตามสัญญาเชุ่า
(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

หนี�สินตามสัญญาเชุ่าการเงิน 19,483 24,422 9,410 13,387

หัก	:	ดอกเบี�ยรอการตัดจำาหน่าย (4,452) (5,403) (783) (1,360)

รวิม 15,031 19,019 8,627 12,027

หัก	:	ส่วินทัี�ถึึงกำาหนดชุำาระภายในหนึ�งปี (3,474) (4,284) (3,114) (3,685)

หนี�สินตามสัญญาเชุ่าการเงิน-สุทัธิจากส่วิน
ทัี�ถึึงกำาหนดชุำาระภายในหนึ�งปี 11,557 14,735 5,513 8,342

	 การวิิเค่ราะหก์ารค่รบกำาหนดข้องจำานวินเงนิทัี�ตอ้งจา่ยตามสญัญาเชุา่เปดิเผู้ยข้อ้มลูอยูใ่นหมายเหตขุ้อ้	36.2	ภาย
ใต้หัวิข้้อค่วิามเสี�ยงด้านสภาพัค่ล่อง	

ค่)		 ค่่าใชุ้จ่ายเกี�ยวิกับสัญญาเชุ่าทัี�รับรู้ในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน
(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ค่่าเส่�อมราค่าข้องสินทัรัพัย์สิทัธิการใชุ้ 4,492 3,768 3,531 2,803

ดอกเบี�ยจ่ายข้องหนี�สินตามสัญญาเชุ่า 951 857 577 453

ค่่าใชุ้จ่ายทัี�เกี�ยวิกับสัญญาเชุ่าระยะสั�น - 229 - -

ค่่าใชุ้จ่ายทัี�เกี�ยวิกับสัญญาเชุ่าซึ่ึ�งสินทัรัพัย์
อ้างอิงมูลค่่าตำ�า 1,004 858 481 478

ง)	 อ่�นๆ

	 กลุ่มบริษััทัมีกระแสเงินสดจ่ายทัั�งหมดข้องสัญญาเชุ่าสำาหรับปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	จำานวิน	5.9	ล้าน
บาทั	(2563:	9.8	ล้านบาทั)	(เฉพัาะข้องบริษััทัฯ:	4.4	ล้านบาทั	2563:	3.2	ล้านบาทั)	ซึ่ึ�งรวิมถึึงกระแสเงินสดจ่าย
ข้องสัญญาเชุ่าระยะสั�นและสัญญาเชุ่าสินทัรัพัย์อ้างอิงมีมูลค่่าตำ�า	

	
22. สำำ�ริองผู้ลปริะโยชน์ริะยะย�ว่ของพนักง�น 

	 จำานวินเงินสำารองผู้ลประโยชุน์ระยะยาวิข้องพันักงานซึึ่�งเป็นเงินชุดเชุยพันักงานเม่�อออกจากงานและตามโค่รงการผู้ล
ตอบแทันพันักงานอ่�น	ๆ	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	แสดงได้ดังนี�
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(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สำำ�ริองผู้ลปริะโยชน์ริะยะย�ว่ของพนักง�น
ติ้นปี 78,698 80,770 60,616 62,234

ส่วินทัี�รับรู้ในกำาไรหรือข้าดทัุน:

ต้นทัุนบริการในปัจจุบัน	 6,191 14,042 4,445 10,509

ต้นทัุนดอกเบี�ย 971 2,061 785 1,592

ส่วินทัี�รับรู้ในกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�น:

(กำาไร)	ข้าดทัุนจากการประมาณการตาม
หลักค่ณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วินทัี�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้้อสมมติ
ด้านประชุากรศาสตร์ - (4,163) - (4,166)

ส่วินทัี�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้้อสมมติ
ทัางการเงิน	 - 1,142 - 635

ส่วินทัี�เกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ์ - 5,510 - 5,431

เพั่�มข้้�นจากการรับโอนกิจการ - - 3,372 -

ผู้ลประโยชุน์ทัี�จ่ายในระหวิ่างปี (3,336) (20,664) (1,565) (15,619)

สำำ�ริองผู้ลปริะโยชน์ริะยะย�ว่ของพนักง�น
ปล�ยปี 82,524 78,698 67,653 60,616

สำารองผู้ลประโยชุน์ข้องพันักงาน

หมุนเวิียน 2,998 1,353 2,238 1,223

ไม่หมุนเวิียน 79,526 77,345 65,415 59,393

82,524 78,698 67,653 60,616

	 บริษััทัฯและบรษัิัทัยอ่ยค่าดวิา่จะจา่ยชุำาระผู้ลประโยชุนร์ะยะยาวิข้องพันักงานภายใน	1	ปขี้า้งหนา้	เปน็จำานวินประมาณ	3.0	
ล้านบาทั	(งบการเงินเฉพัาะกิจการ:	จำานวิน	2.2	ล้านบาทั)	(2563:	จำานวิน	1.4	ล้านบาทั	งบการเงินเฉพัาะกิจการ:	จำานวิน	1.2	
ล้านบาทั)	

	 ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	ระยะเวิลาเฉลี�ยถึ่วิงนำ�าหนักในการจ่ายชุำาระผู้ลประโยชุน์ระยะยาวิข้องพันักงานข้องบริษััทัฯ
และบริษััทัย่อยประมาณ	8	ปี	(งบการเงินเฉพัาะกิจการ:	8	ปี)	(2563:	8	ปี	งบการเงินเฉพัาะกิจการ:	8	ปี)
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สมมติฐานทัี�สำาค่ัญในการประมาณการตามหลักค่ณิตศาสตร์ประกันภัย	สรุปได้ดังนี�

(หน่วิย:	ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

อัตราค่ิดลด 1.3 1.3 1.3 1.3

อัตราการข้้�นเงินเด่อน 3.6 3.6 3.6 3.6

ผู้ลกระทับข้องการเปลี�ยนแปลงสมมตฐิานทัี�สำาค่ญัต่อมลูค่่าปัจจบุนัข้องภาระผู้กูพันัผู้ลประโยชุน์ระยะยาวิข้องพันกังาน	ณ	วัิน
ทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	สรุปได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

เพั่�มข้้�น	1% ลดลง	1% เพั่�มข้้�น	1% ลดลง	1%

อัตราค่ิดลด (5,882) 6,628 (4,786) 5,397

อัตราการข้้�นเงินเด่อน	 6,527 (5,927) 5,295 (4,804)

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

เพั่�มข้้�น	1% ลดลง	1% เพั่�มข้้�น	1% ลดลง	1%

อัตราค่ิดลด (5,518) 6,217 (4,246) 4,792

อัตราการข้้�นเงินเด่อน	 6,114 (5,551) 4,700 (4,261)

23.  สำำ�ริองติ�มกฎหม�ย

	 ภายใต้บทับญัญติัข้องมาตรา	116	แห่งพัระราชุบญัญัติบรษัิัทัมหาชุนจำากัด	พั.ศ.	2535	บริษัทััฯจะต้องจดัสรรกำาไรสทุัธิ
ประจำาปีส่วินหนึ�งไวิ้เป็นทัุนสำารองตามกฎิหมายไม่น้อยกวิ่าร้อยละ	5	ข้องกำาไรสุทัธิประจำาปีหักด้วิยยอดข้าดทัุนสะสม
ยกมา	(ถึ้ามี)	จนกวิ่าทุันสำารองนี�จะมีจำานวินไม่น้อยกวิ่าร้อยละ	10	ข้องทุันจดทัะเบียน	สำารองตามกฎิหมายดังกล่าวิไม่
สามารถึจ่ายเป็นเงินปันผู้ลได้	ปัจจุบัน	บริษััทัฯได้จัดสรรสำารองตามกฎิหมายไวิ้ค่รบถึ้วินแล้วิ	
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24. เงินปันผู้ลจำ่�ย

	 เงินปันผู้ลทัี�ประกาศจ่ายในปี	2564	และ	2563	ประกอบด้วิย

อนุมัต้ิโดำย่ จำานวนเงิน เงินปันผลต้่อห็ุ้น วันที่่�จ่าย่เงินปันผล

(ล้านบาทั) (บาทั)

บริิษััทฯ

ปี 2563

เงินปันผู้ลระหวิ่างกาลจาก
ผู้ลการดำาเนินงานข้องปี	2562

ทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการข้อง	
บริษััทัฯวิันทัี�	27	มีนาค่ม	2563 71.15 0.15 24	เมษัายน	2563

รวิมปี	2563 71.15 0.15

ปี 2564

เงินปันผู้ลจากผู้ลการดำาเนิน
งานข้องปี	2563

ทัี�ประชุุมสามัญประจำาปีผูู้้ถึ่อ
หุ้น	วิันทัี�	8	เมษัายน	2564 56.92 0.12

7	พัฤษัภาค่ม	
2564

เงินปันผู้ลระหวิ่างกาลจาก
ผู้ลการดำาเนินงานตั�งแต่วิันทัี�	1	
มกราค่ม	2564	ถึึง	
30	มิถึุนายน	2564

ทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการข้อง
บริษััทัฯวิันทัี�	12	สิงหาค่ม	
2564

99.61 0.21 10	กันยายน	2564

รวิมปี	2564 156.53 0.33

	

25. กองท๊นสำำ�ริองเลี�ยงชีพ

	 บริษััทัฯและบริษััทัย่อยและพันักงานได้ร่วิมกันจัดตั�งกองทัุนสำารองเลี�ยงชุีพัข้ึ�นตามพัระราชุบัญญัติกองทัุนสำารองเลี�ยง
ชุีพั	พั.ศ.	2530	ซึึ่�งประกอบด้วิยเงินทีั�พันักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ	3	-	15	ข้องเงินเด่อนและเงินทีั�บริษััทัฯและบริษััทัย่อย
จ่ายสมทับให้ในอตัราร้อยละ	5	-	9	ข้องเงนิเด่อน	กองทุันสำารองเลี�ยงชีุพันี�บริหารโดยบริษััทัหลักทัรัพัย์จดัการกองทุัน	ซีึ่ไอเอม็บ	ี
พัรินซึ่ิเพัิล	จำากัด	และจะถึูกจ่ายให้กับพันักงานในกรณีทัี�ออกจากงานตามระเบียบวิ่าด้วิยกองทัุนข้องบริษััทัฯและบริษััทัย่อย	ใน
ระหว่ิางปีปัจจบุนั	บรษิัทััฯและบรษิัทััย่อยรับรูเ้งนิสมทับดงักล่าวิเป็นค่่าใชุ้จ่ายจำานวิน	12.9	ล้านบาทั	(2563:	14.3	ล้านบาทั)	และ
เฉพัาะบริษััทัฯ	10.0	ล้านบาทั	(2563:	10.9	ล้านบาทั)
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26. ริ�ยได้จำ�กสำัญญ�ที�ทำ�กับลูกค้�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

รายได้จากการข้าย 2,227,892 1,699,768 1,451,993 1,030,502

รายได้จากการบริการ 130,469 121,720 1,819 1,920

ค่่าระวิางรับ 20,597 14,270 13,562 8,770

อ่�นๆ 1,564 1,820 1,564 1,820

รวิมรายได้จากสัญญาทัี�ทัำากับลูกค่้า	-		
รับรู้รายได้	ณ	เวิลาใดเวิลาหนึ�ง 2,380,522 1,837,578 1,468,938 1,043,012

27. ค่�ใช้จำ่�ยติ�มลักษัณะ

	 รายการค่่าใชุ้จ่ายแบ่งตามลักษัณะประกอบด้วิยรายการค่่าใชุ้จ่ายทัี�สำาค่ัญดังต่อไปนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินเด่อนและค่่าแรงและผู้ลประโยชุน์อ่�นข้อง
พันักงาน 421,621 409,856 295,529 270,947

ค่่าเส่�อมราค่า 177,181 181,780 99,813 104,040

ค่่าตัดจำาหน่าย 6,860 5,846 2,668 3,718

ค่่าสาธารณูปโภค่ 127,461 110,684 98,245 77,223

วิัตถึุดิบและวิัสดุสิ�นเปล่องใชุ้ไป 826,066 527,268 768,537 457,225

การเปลี�ยนแปลงในสินค่้าสำาเร็จรูป
และงานระหวิ่างทัำา (180,503) 65,932 (122,873) 69,967

รายการปรับลดลงข้องมูลค่่าสินค่้า 19,284 12,209 20,261 2,318

ค่่าเผู้่�อการลดลงข้องมูลค่่าเงินลงทัุน - 2,200 - 12,892

28. ติ้นท๊นท�งก�ริเงิน 

	(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ค่่าใชุ้จ่ายดอกเบี�ยข้องเงินกู้ย่ม 7,614 9,461 4,191 4,539

ค่่าใชุ้จ่ายดอกเบี�ยข้องหนี�สินตามสัญญาเชุ่า 951 857 577 453

รวิม 8,565 10,318 4,768 4,992
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29. ภ�ษัีเงินได้

ภาษัีเงินได้สำาหรับปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	สรุปได้ดังนี�

	(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ภ�ษัีเงินได้ปัจำจำุบัน:

ภาษัีเงินได้นิติบุค่ค่ลสำาหรับปี 1,664 - - -

ภ�ษัีเงินได้ริอก�ริติัดบัญชี: 

ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชุีจากการเกิดผู้ล
แตกต่างชุั�วิค่ราวิและการกลับรายการผู้ล
แตกต่างชุั�วิค่ราวิ 22,033 (15,817) 20,914 (19,614)

ภ�ษัีเงินได้ที�แสำดงอยู่ในสำ่ว่นของกำ�ไริหริือ
ข�ดท๊น 23,697 (15,817) 20,914 (19,614)

จำานวินภาษีัเงินได้ทัี�เกี�ยวิข้้องกับส่วินประกอบแต่ละส่วินข้องกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	
และ	2563	สรุปได้ดังนี�

	(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชุีทัี�เกี�ยวิกับผู้ล
ข้าดทัุนจากการประมาณการตามหลัก
ค่ณิตศาสตร์ประกันภัย - (498) - (380)

รายการกระทับยอดระหวิ่างกำาไรทัางบัญชุีกับภาษัีเงินได้มีดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กำาไรทัางบัญชุีก่อนภาษัีเงินได้นิติบุค่ค่ล 333,817 52,964 263,497 38,912
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อัตราภาษัีเงินได้นิติบุค่ค่ล 20%,	28.14% 20%,	27.10% 20% 20%

กำาไรทัางบัญชุีก่อนภาษัีเงินได้นิติบุค่ค่ลคู่ณอัตราภาษัี 66,497 10,034 52,699 7,782

ผู้ลกระทับทัางภาษัีสำาหรับ:

การส่งเสริมการลงทัุน	(หมายเหตุ	31) (40,374) (29,223) - -

ค่่าใชุ้จ่ายต้องห้าม 2,146 661 716 80

ค่่าใชุ้จ่ายทัี�มีสิทัธิหักได้เพั่�มข้้�น (3,466) (3,815) (688) (3,436)

รายได้ทัี�ได้รับยกเวิ้นภาษัี - - (31,789) (23,800)

ตัดจำาหน่ายสินทัรัพัย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชุี - 8,181 - -

อ่�น	ๆ (1,106) (1,655) (24) (240)

รวิม (42,800) (25,851) (31,785) (27,396)

ภาษัีเงินได้ทัี�แสดงอยู่ในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน 23,697 (15,817) 20,914 (19,614)

ส่วินประกอบข้องสินทัรัพัย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชุีและหนี�สินภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชุีประกอบด้วิยรายการดังต่อไปนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สำินทริัพย์ภ�ษัีเงินได้ริอก�ริติัดบัญชี

ค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทันุด้านเค่รดติทัี�ค่าดว่ิาจะเกิดข้ึ�น 714 1,744 685 239

ค่่าเผู้่�อการลดลงข้องมูลค่่าสินค่้าค่งเหล่อ 10,052 5,652 6,267 2,215

ค่่าเผู้่�อการลดลงข้องมูลค่่าเงินลงทัุน - 440 2,035 5,195

ค่่าตัดจำาหน่ายสะสม	-	ค่อมพัวิิเตอร์ซึ่อฟื้ต์แวิร์ 1,116 1,154 1,116 1,154

สำารองผู้ลประโยชุน์ระยะยาวิข้องพันักงาน 15,484 15,013 12,856 12,123

ข้าดทัุนทัางภาษัีทัี�ยังไม่ได้ใชุ้ 29,845 54,678 26,320 49,304

สัญญาเชุ่า - - 117 75

อ่�นๆ 7 12 7 12

รวิม 57,218 78,693 49,403 70,317

หนี�สำินภ�ษัีเงินได้ริอก�ริติัดบัญชี

ทัี�ดินและอาค่าร 543 - 473 -

สัญญาเชุ่า 391 174 - -

รวิม 934 174 473 -

สำินทริัพย์ภ�ษัีเงินได้ริอก�ริติัดบัญชี - สำ๊ทธัิ 56,284 78,519 48,930 70,317
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ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	กลุ่มบริษััทัมีข้าดทัุนทัางภาษัีทัี�ยังไม่ได้ใชุ้จำานวิน	36.9	ล้านบาทั	(2564:	ไม่มี)	ทัี�กลุ่มบริษััทัไม่ได้
บนัทึักสนิทัรัพัย์ภาษัเีงนิได้รอการตดับัญชุ	ีเน่�องจากกลุม่บริษัทััพัจ่ารณาแลว้ิเหน็ว่ิากลุม่บริษัทััอาจไมม่กีำาไรทัางภาษีัในอนาค่ต
เพัียงพัอทัี�จะนำาข้าดทัุนทัางภาษัีทัี�ยังไม่ได้ใชุ้ข้้างต้นมาใชุ้ประโยชุน์ได้	

30. กำ�ไริติ่อห๊้น

	 กำาไรต่อหุ้นข้ั�นพ่ั�นฐานค่ำานวิณโดยหารกำาไรสำาหรับปีทัี�เป็นข้องผูู้้ถ่ึอหุ้นข้องบริษััทัฯ	(ไม่รวิมกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�น)	
ด้วิยจำานวินถึัวิเฉลี�ยถึ่วิงนำ�าหนักข้องหุ้นสามัญทัี�ออกอยู่ในระหวิ่างปี

31. สำิทธัิพิเศึษัจำ�กก�ริสำ่งเสำริิมก�ริลงท๊น

	 บริษัทััฯและบริษััทัย่อยได้รบัสทิัธพิัเ่ศษัทัางภาษีัภายใต้พัระราชุบัญญัติสง่เสริมการลงทุัน	พั.ศ.	2520	จากค่ณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทัุน	ดังนี�

	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)

1.	 บัตรส่งเสริมเลข้ทัี�	4392/2547	(11-1162/สอ./2534)	ลงวิันทัี�	13	กุมภาพัันธ์	2547	สำาหรับการผู้ลิตเลนส์หรือแวิ่นตา
หรือส่วินประกอบ	ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพั่เศษัดังกล่าวิได้รับยกเวิ้นอากรข้าเข้้าสำาหรับวิัตถึุดิบ
และวิัสดุจำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศเพั่�อใชุ้ในการผู้ลิตเพั่�อการส่งออกและสำาหรับข้องทัี�นำาเข้้ามาเพั่�อส่งกลับ
ออกไปตั�งแต่วิันทัี�	2	พัฤษัภาค่ม	2547	จนถึึงวิันทีั�	1	พัฤษัภาค่ม	2551	และปัจจุบันบริษััทัฯได้รับการข้ยายระยะเวิลาไป
เป็นสิ�นสุดวิันทัี�	30	มิถึุนายน	2566

2.	 บัตรส่งเสริมเลข้ทัี�	4391/2547	(6-1343/2542)	ลงวิันทัี�	13	กุมภาพัันธ์	2547	สำาหรับการผู้ลิตเลนส์หรือแวิ่นตาหรือ
ส่วินประกอบ	ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพ่ัเศษัดังกล่าวิได้รับยกเว้ินอากรข้าเข้้าสำาหรับวิัตถึุดิบและ
วิัสดุจำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศเพั่�อใชุ้ในการผู้ลิตเพั่�อการส่งออกและสำาหรับข้องทัี�นำาเข้้ามาเพั่�อส่งกลับออก
ไปตั�งแต่วิันทัี�	1	กรกฎิาค่ม	2548	จนถึึงวิันทัี�	30	มิถึุนายน	2552	และปัจจุบันบริษััทัฯได้รับการข้ยายระยะเวิลาไปเป็นสิ�น
สุดวิันทัี�	30	มิถึุนายน	2566

3.	 บัตรส่งเสริมเลข้ทัี�	4022/2547	(4-1578/2543)	ลงวิันทัี�	5	มกราค่ม	2547	สำาหรับการผู้ลิตเลนส์หรือแวิ่นตาหรือส่วิน
ประกอบ	ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพั่เศษัดังกล่าวิได้รับยกเว้ินอากรข้าเข้้าสำาหรับวิัตถึุดิบและวัิสดุ
จำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศเพ่ั�อใชุ้ในการผู้ลิตเพั่�อการส่งออกและสำาหรับข้องทัี�นำาเข้้ามาเพั่�อส่งกลับออกไป
ตั�งแต่วิันทัี�	7	ธันวิาค่ม	2548	จนถึึงวิันทัี�	6	ธันวิาค่ม	2552	และปัจจุบันบริษััทัฯได้รับการข้ยายระยะเวิลาไปเป็นสิ�นสุดวิัน
ทัี�	6	ธันวิาค่ม	2566

4.	 บัตรส่งเสริมเลข้ทัี�	1310/2546	ลงวิันทัี�	30	มิถึุนายน	2546	สำาหรับการผู้ลิตเลนส์หรือแว่ินตาหรือส่วินประกอบ	ทัั�งนี�	
ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพั่เศษัดังกล่าวิประกอบด้วิย

4.1	 ได้รบัลดหย่อนอากรข้าเข้า้สำาหรบัเค่รื�องจักรกึ�งหนึ�งตามทัี�ค่ณะกรรมการพัจ่ารณาอนุมตัเิวิน้แต่รายการเค่รื�องจักร
ทัี�มีอากรข้าเข้้าตำ�ากวิ่าร้อยละสิบจะไม่ได้รับลดหย่อน

4.2	 ได้รับยกเวิ้นอากรข้าเข้้าสำาหรับวิัตถึุดิบและวิัสดุจำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศ	เพั่�อใชุ้ในการผู้ลิตเพั่�อการ
ส่งออกตั�งแต่วิันทัี�	30	กรกฎิาค่ม	2547	จนถึึงวิันทัี�	29	กรกฎิาค่ม	2553	และปัจจุบันบริษััทัฯได้รับการข้ยายระยะ
เวิลาไปเป็นสิ�นสุดวิันทัี�	29	กรกฎิาค่ม	2565

4.3		 ได้รับยกเว้ินอากรข้าเข้้าสำาหรับข้องทัี�ผูู้้ได้รับการส่งเสริมนำาเข้้ามาเพ่ั�อส่งกลับออกไปตั�งแต่วิันทัี�	30	กรกฎิาค่ม	
2547	จนถึึงวินัทัี�	29	กรกฎิาค่ม	2553	และปจัจบุนับรษัิัทัฯไดร้บัการข้ยายระยะเวิลาไปเปน็สิ�นสดุวินัทัี�	29	กรกฎิาค่ม	
2565
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5.	 บตัรส่งเสริมเลข้ทัี�	64-1197-0-00-0-2	ลงวินัทัี�	8	พัฤศจิกายน	2564	สำาหรบัการผู้ลิตเลนส์แวิน่ตากันแดด	ทัั�งนี�	ภายใต้
เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สทิัธพิัเ่ศษัดงักลา่วิไดรั้บยกเวิน้อากรข้าเข้้าสำาหรบัวิตัถึดุบิและวิสัดจุำาเปน็ทัี�ตอ้งนำาเข้้ามาจาก
ตา่งประเทัศเพั่�อใชุใ้นการผู้ลติเพั่�อการสง่ออกและสำาหรบัข้องทีั�นำาเข้า้มาเพั่�อสง่กลบัออกไปจนถึึงวินัทัี�	5	มกราค่ม	2565	
ทัั�งนี�บริษััทัฯได้รับโอนบัตรส่งเสริมนี�มาจากบัตรส่งเสริมเลข้ทัี�	4319/2547	(4-1548/อ./2541)	ลงวัินทัี�	9	กุมภาพัันธ์	
2547	จากการรับโอนกิจการจากบริษััทั	โพัลี	ซึ่ัน	จำากัด

	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด

1.	 บัตรส่งเสริมเลข้ทัี�	4074/2531	(6-1027/สอ./2523)	ลงวิันทัี�	29	มกราค่ม	2531	สำาหรับการผู้ลิตเลนส์สายตาเอียง
และเลนส์แวิ่นตานิรภัยใชุ้ในโรงงาน	ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพั่เศษัดังกล่าวิได้รับยกเวิ้นอากรข้า
เข้้าสำาหรับวิัตถึุดิบและวิัสดุจำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศเพั่�อใชุ้ในการผู้ลิตเพั่�อการส่งออกและสำาหรับข้องทัี�นำา
เข้้ามาเพั่�อส่งกลับออก	ซึ่ึ�งบัตรส่งเสริมดังกล่าวิไม่ได้ระบุระยะเวิลาค่รบกำาหนด

2.	 บตัรสง่เสรมิเลข้ทัี�	4075/2531	(4-1059/สอ./2527)	ลงวินัทัี�	29	มกราค่ม	2531	สำาหรบัการผู้ลติเลนสห์รอืแวิน่ตาหรอื
ส่วินประกอบ	ซึ่ึ�งเป็นการข้ยายกำาลังการผู้ลิตสำาหรับการผู้ลิตทัี�ได้รับการส่งเสริมในบัตรเลข้ทัี�	4074/2531	(6-1027/
สอ./2523)	ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพ่ัเศษัดังกล่าวิได้รบัยกเว้ินอากรข้าเข้า้สำาหรบัวัิตถุึดบิและวัิสดุ
จำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศเพั่�อใชุ้ในการผู้ลิตเพ่ั�อการส่งออกและสำาหรับข้องทัี�นำาเข้้ามาเพั่�อส่งกลับออก	ซึ่ึ�ง
บัตรส่งเสริมดังกล่าวิไม่ได้ระบุระยะเวิลาค่รบกำาหนด

3.	 บัตรส่งเสริมเลข้ทัี�	4818/2548	(6-1169/2541)	ลงวิันทัี�	16	พัฤษัภาค่ม	2548	สำาหรับการผู้ลิตเลนส์หรือแวิ่นตาหรือ
ส่วินประกอบ	ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพ่ัเศษัดังกล่าวิได้รับยกเว้ินอากรข้าเข้้าสำาหรับวิัตถึุดิบและ
วิัสดุจำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศเพั่�อใชุ้ในการผู้ลิตเพั่�อการส่งออกและสำาหรับข้องทัี�นำาเข้้ามาเพั่�อส่งกลับออก
ไปตั�งแต่วิันทัี�	21	มิถึุนายน	2548	จนถึึงวิันทัี�	20	มิถึุนายน	2550	และปัจจุบัน	บริษััทัย่อยได้รับการข้ยายระยะเวิลาไปเป็น
สิ�นสุดวิันทัี�	20	มิถึุนายน	2565

4.	 บตัรสง่เสริมเลข้ทัี�	1201/อ./2543	ลงวัินทัี�	25	เมษัายน	2543	สำาหรบัการผู้ลิตเลนส์ทัำาดว้ิยแว่ินตาเค่ลอ่บลดแสงสะท้ัอน	
ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพั่เศษัดังกล่าวิประกอบด้วิย

4.1	 ใหไ้ดรั้บอนญุาตนิำาค่นตา่งดา้วิซึึ่�งเป็นชุ่างฝ่ม่ีอหรอืผูู้ชุ้ำานาญการ	คู่ส่มรสและบคุ่ค่ลซึึ่�งอยู่ในอปุการะข้องบุค่ค่ลทัั�ง
สองประเภทันี�เข้า้มาในราชุอาณาจกัรไดต้ามจำานวินและกำาหนดระยะเวิลาใหอ้ยู่ในราชุอาณาจกัรเทัา่ทัี�ค่ณะกรรมการ
พั่จารณาเห็นสมค่วิร	และให้ค่นต่างด้าวิซึ่ึ�งเป็นชุ่างฝ่ีม่อหรือผูู้้ชุำานาญการทัี�ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชุอาณาจักร
ได้รับอนุญาตทัำางานเฉพัาะตำาแหน่งหน้าทัี�การทัำางานทัี�ค่ณะกรรมการให้ค่วิามเห็นชุอบตลอดระยะเวิลาเท่ัาทัี�ได้
รับอนุญาติให้อยู่ในราชุอาณาจักร

4.2	 ได้รับยกเวิ้นอากรข้าเข้้าและหรือภาษัีการค่้าสำาหรับเค่รื�องจักรตามทัี�ค่ณะกรรมการพั่จารณาอนุมัติ
4.3		 ได้รบัยกเว้ินอากรข้าเข้า้สำาหรบัวิสัดจุำาเปน็ทัี�ต้องนำาเข้า้มาจากต่างประเทัศเพ่ั�อใชุใ้นการผู้ลิตเพ่ั�อการส่งออกจนกว่ิา

จะได้รับยกเวิ้นจากกรมศุลกากร
4.4		 ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชุอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทัศได้

บัตรส่งเสริมดังกล่าวิไม่ได้ระบุระยะเวิลาค่รบกำาหนด
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

5.	 บตัรส่งเสริมเลข้ทัี�	4349/2547	(4-1027/2544)	ลงวินัทัี�	9	กมุภาพัันธ	์2547	สำาหรบัการผู้ลติเลนสห์รอืแวิน่ตาหรอืสว่ิน
ประกอบ	ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพั่เศษัดังกล่าวิได้รับยกเว้ินอากรข้าเข้้าสำาหรับวิัตถึุดิบและวัิสดุ
จำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศเพ่ั�อใชุ้ในการผู้ลิตเพั่�อการส่งออกและสำาหรับข้องทัี�นำาเข้้ามาเพั่�อส่งกลับออกไป
ตั�งแต่วิันทัี�	3	กุมภาพัันธ์	2547	จนถึึงวิันทัี�	2	กุมภาพัันธ์	2549	และปัจจุบันบริษััทัย่อยได้รับการข้ยายระยะเวิลาไปเป็น
สิ�นสุดวิันทัี�	2	กุมภาพัันธ์	2565

6.	 บตัรสง่เสรมิเลข้ทีั�	5358/2547	(3-1553/อ./2543)	ลงวินัทัี�	15	กรกฎิาค่ม	2547	สำาหรบัการผู้ลติเลนสห์รอืแวิน่ตาหรอื
ส่วินประกอบ	ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพ่ัเศษัดังกล่าวิได้รับยกเว้ินอากรข้าเข้้าสำาหรับวิัตถึุดิบและ
วิัสดุจำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศเพั่�อใชุ้ในการผู้ลิตเพั่�อการส่งออกและสำาหรับข้องทัี�นำาเข้้ามาเพั่�อส่งกลับออก
ไปตั�งแต่วิันทัี�	2	มิถึุนายน	2547	จนถึึงวิันทัี�	1	มิถึุนายน	2549	และปัจจุบัน	บริษััทัย่อยได้รับการข้ยายระยะเวิลาไปเป็นสิ�น
สุดวิันทัี�	2	กุมภาพัันธ์	2565

7.	 บตัรสง่เสรมิเลข้ทัี�	59-1240-1-00-1-0	ลงวินัทัี�	28	กันยายน	2560	สำาหรับการผู้ลติเลนส์สายตาหรือแวิน่ตา	ทัั�งนี�	ภาย
ใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพั่เศษัดังกล่าวิประกอบด้วิย

7.1	 ใหไ้ดรั้บอนญุาตนิำาค่นตา่งดา้วิซึึ่�งเป็นชุ่างฝ่ม่ีอหรอืผูู้ชุ้ำานาญการ	คู่ส่มรสและบคุ่ค่ลซึึ่�งอยู่ในอปุการะข้องบุค่ค่ลทัั�ง
สองประเภทันี�เข้า้มาในราชุอาณาจกัรไดต้ามจำานวินและกำาหนดระยะเวิลาใหอ้ยู่ในราชุอาณาจกัรเทัา่ทัี�ค่ณะกรรมการ
พั่จารณาเห็นสมค่วิร	และให้ค่นต่างด้าวิซึ่ึ�งเป็นชุ่างฝ่ีม่อหรือผูู้้ชุำานาญการทัี�ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชุอาณาจักร
ได้รับอนุญาตทัำางานเฉพัาะตำาแหน่งหน้าทัี�การทัำางานทัี�ค่ณะกรรมการให้ค่วิามเห็นชุอบตลอดระยะเวิลาเท่ัาทัี�ได้
รับอนุญาติให้อยู่ในราชุอาณาจักร	

7.2	 ได้รับยกเวิ้นอากรข้าเข้้าสำาหรับเค่รื�องจักรตามทัี�ค่ณะกรรมการพั่จารณาอนุมัติ
7.3	 ไดร้บัยกเวิน้ภาษัเีงนิไดน้ติบิคุ่ค่ลสำาหรบักำาไรสทุัธิทีั�ไดจ้ากการประกอบกจิการทัี�ไดร้บัการสง่เสรมิรวิมกนัไมเ่กนิรอ้ย

ละ	100	ข้องเงินลงทัุน	ไม่รวิมทัี�ดินและทัุนหมุนเวิียน	มีกำาหนดเวิลา	6	ปี	นับแต่วิันทัี�เริ�มมีรายได้จากกการประกอบ
กิจการนั�น	(สิทัธิพั่เศษันี�จะสิ�นสุดวิันทัี�	27	ธันวิาค่ม	2566)

	 	 กรณทีัี�กจิการประกอบกจิการข้าดทันุในระหวิา่งเวิลาทัี�ไดร้บัยกเวิน้ภาษัเีงนิไดน้ติบิคุ่ค่ล	ผูู้ไ้ดร้บัการสง่เสรมิ
จะไดร้บัอนุญาตใหน้ำาผู้ลข้าดทุันประจำาปทีัี�เกดิข้้�นในระหว่ิางนั�นไปหกัออกจากกำาไรสทุัธิทัี�เกดิข้้�นภายหลังระยะเวิลา
ทัี�ได้รับการยกเวิ้นภาษัีเงินได้นิติบุค่ค่ลมีกำาหนดเวิลาไม่เกิน	5	ปี	นับแต่วิันทัี�พ้ันกำาหนด	โดยจะเล่อกหักจากกำาไร
สุทัธิข้องปีใดปีหนึ�งหรือหลายปีก็ได้	

7.4	 ได้รบัยกเว้ินไม่ตอ้งนำาเงินปันผู้ลจากกจิการทัี�ได้รบัการส่งเสริมซึึ่�งได้รบัยกเว้ินภาษีัเงินได้	นิตบิคุ่ค่ลไปรวิมค่ำานวิณ
เพั่�อเสียภาษัีเงินได้ตลอดระยะเวิลาทัี�ผูู้้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเวิ้น	ภาษัีเงินได้นิติบุค่ค่ลนั�น

7.5	 ได้รับยกเวิ้นอากรข้าเข้้าสำาหรับวิัตถึุดิบและวิัสดุจำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศเพั่�อใชุ้ในการผู้ลิตเพั่�อการ
สง่ออกตั�งแต่วินัทัี�	16	พัฤศจิกายน	2560	จนถึึงวัินทัี�	15	พัฤศจิกายน	2561	และปัจจบุนับริษััทัย่อยได้รบัการข้ยาย
ระยะเวิลาไปเป็นสิ�นสุดวิันทัี�	15	พัฤศจิกายน	2565

7.6	 ได้รับยกเวิ้นอากรข้าเข้้าสำาหรับข้องทัี�ผูู้้ได้รับการส่งเสริมนำาเข้้ามาเพั่�อส่งกลับตั�งแต่วัินทัี�	16	พัฤศจิกายน	2560	
จนถึงึวัินทัี�	15	พัฤศจกิายน	2561	และปจัจุบนับริษััทัย่อยไดร้บัการข้ยายระยะเวิลาไปเป็นสิ�นสุดวัินทัี�	15	พัฤศจกิายน	
2565
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	 บริษััทัย่อยเริ�มใชุ้สิทัธิตามบัตรส่งเสริมเม่�อวิันทัี�	28	ธันวิาค่ม	2560	โดยรายได้ข้องบริษััทัย่อยจำาแนกตามกิจการทัี�ได้รับ
การส่งเสริมการลงทัุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทัุนสำาหรับปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	มีดังต่อไปนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

กิจการที่่�ไดำ้รับการส่่งเส่ริม กิจการที่่�ไม่ไดำ้รับการส่่งเส่ริม รวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการข้ายและบริการ

ในประเทัศ 98,241 101,975 49,671 54,001 147,912 155,976

ต่างประเทัศ 665,814 585,878 141,920 110,631 807,734 696,509

รวิมรายได้จากการข้ายและ
บริการ 764,055 687,853 191,591 164,632 955,646 852,485

	 ทัั�งนี�	บริษััทัฯและบริษััทัย่อยต้องปฏิิบัติตามเงื�อนไข้ต่างๆ	ทัี�กำาหนดไวิ้ในบัตรส่งเสริมการลงทัุน

	
32. สำ่ว่นง�นดำ�เนินง�น

	 ข้้อมูลส่วินงานดำาเนินงานทีั�นำาเสนอนี�สอดค่ล้องกับรายงานภายในข้องกลุ่มบริษััทัทัี�ผูู้้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดำาเนินงานได้รับและสอบทัานอย่างสมำ�าเสมอเพ่ั�อใชุ้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทัรัพัยากรให้กับส่วินงานและประเมินผู้ลการ
ดำาเนินงานข้องส่วินงาน

	 เพั่�อวิตัถึปุระสงค่ใ์นการบรหิารงาน	กลุม่บรษิัทััจดัโค่รงสรา้งองค่ก์รเปน็หนว่ิยธรุกจิตามประเภทัข้องผู้ลติภณัฑิแ์ละบรกิาร	
โดยมีส่วินงานทัางภูมิศาสตร์ทัี�ดำาเนินการผู้ลิตในประเทัศไทัย	และจำาหน่ายทัั�งตลาดในประเทัศและต่างประเทัศ	ซึ่ึ�งกลุ่มบริษััทัมี
ส่วินงานทัี�รายงานทัั�งสิ�น	2	ส่วินงาน	ดังนี�

1.	 ส่วินงานเลนส์พัลาสติกและเลนส์กระจกเป็นส่วินงานทัี�ทัำาการผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สำาหรับแวิ่นตา
2.	 ส่วินงานสินค่้าและบริการอ่�น	ได้แก่	การข้ายแม่แบบพั่มพั์แก้วิ	สินค่้าซึ่่�อมาเพั่�อข้ายต่อ	การรับจ้างประกอบแวิ่นและ

การให้บริการเค่ล่อบเค่มีผู้ิวิแข้็งและเค่ล่อบเค่มีตัดแสงสะทั้อน

	 กลุ่มบริษััทัไม่มีการรวิมส่วินงานดำาเนินงานเพั่�อแสดงเป็นส่วินงานทัี�รายงานข้้างต้น

	 ผูู้้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทัานผู้ลการดำาเนินงานข้องแต่ละหน่วิยธุรกิจแยกจากกันเพั่�อวิัตถึุประสงค่์ในการตัดสิน
ใจเกี�ยวิกับการจัดสรรทัรัพัยากรและการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน	กลุ่มบริษััทัประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานข้องส่วินงานโดย
พ่ัจารณาจากกำาไรหรือข้าดทัุนจากการดำาเนินงาน	ซึ่ึ�งวิัดมูลค่่าโดยใชุ้เกณฑิ์เดียวิกับทัี�ใชุ้ในการวิัดกำาไรหรือข้าดทัุนจากการ
ดำาเนินงานในงบการเงิน	

	 ราค่าโอนระหวิ่างส่วินงานดำาเนินงานเป็นไปตามเงื�อนไข้ทัางการค่้าและเกณฑิ์ตามทัี�ตกลงกันระหวิ่างส่วินงานดำาเนินงาน	
ซึ่ึ�งเปน็ไปตามปกติธรุกจิ	และกลุม่บริษััทัมนีโยบายในการกำาหนดราค่าสำาหรบัรายการค้่าระหว่ิางกนัตามทัี�กลา่วิไว้ิในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้้อ	9

	 รายได้ระหวิ่างส่วินงานถึูกตัดออกจากงบการเงินรวิมแล้วิ
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	 ข้้อมูลรายได้และกำาไรข้องส่วินงานข้องกลุ่มบริษััทั	ณ	วิันทัี�และสำาหรับปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	มีดังต่อไปนี�

(หน่วิย:	ล้านบาทั)
งบการเงินรวม

ส่ำาห็รับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 

เลนส่์พลาส่ต้ิก 
และเลนส่์กระจก

ราย่ไดำ้ค่าบริการ อื�น ๆ รวมส่่วนงาน ราย่การต้ัดำบัญช่ งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายได้จากสัญญาทัี�ทัำากับลูกค่้า

รายได้ระหวิ่างส่วินงาน 393 222 37 14 12 19 442 255 (442) (255) - -

รายได้จากลูกค่้าภายนอก

-	ในประเทัศ 106 112 - 1 1 1 107 114 - - 107 114

-	ต่างประเทัศ 2,088 1,573 130 121 56 30 2,274 1,724 - - 2,274 1,724

2,587 1,907 167 136 69 50 2,823 2,093 (442) (255) 2,381 1,838

กำาไร(ข้าดทัุน)ข้ั�นต้น 468 232 48 40 (4) (4) 512 268 2 5 514 273

เงินปันผู้ลรับ 159 119 (159) (119) - -

กำาไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 49 1 - - 49 1

รายได้อ่�น 122 92 (85) (80) 37 12

ค่่าใชุ้จ่ายในการข้ายและจัดจำาหน่าย (82) (75) - - (82) (75)

ค่่าใชุ้จ่ายในการบริหาร (262) (241) 85 90 (177) (151)

ส่วินแบ่งกำาไรจากเงินลงทัุนในบริษััทัร่วิม - - - 2 - 2

รายได้ทัางการเงิน 1 1 - - 1 1

ต้นทัุนทัางการเงิน (8) (10) - - (8) (10)

ภาษัีเงินได้ (27) 18 3 (2) (24) 16

กำาไรสำาหรับปี 464 173 (154) (104) 310 69
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ข้อมูลเกี�ยว่กับเขติภูมิศึ�สำติริ์ 

รายได้จากการข้ายและบริการจากลูกค่้าภายนอกกำาหนดข้้�นตามสถึานทัี�ตั�งข้องลูกค่้า

	(หน่วิย:	พัันบาทั)

2564 2563

รายได้จากการข้ายและบริการจากลูกค่้าภายนอก	

ในประเทัศ

	ประเทัศไทัย 106,668 113,780

ต่างประเทัศ

	ภูมิภาค่ยุโรป 667,349 511,352

	ภูมิภาค่ออสเตรเลีย 730,736 673,194

	ภูมิภาค่เอเชุียและแปซึ่ิฟื้ิค่ 362,204 255,695

	ภูมิภาค่อเมริกา 440,563 246,695

	ภูมิภาค่แอฟื้ริกาและตะวิันออกกลาง 50,841 20,772

รวิม 2,358,361 1,821,488

สำินทริัพย์ไม่หม๊นเว่ียน

กลุม่บริษััทัดำาเนนิกจิการใน	3	เข้ตภูมศิาสตร์	ค่อ่	ประเทัศไทัย	สหรฐัอเมริกาและโปแลนด์	(2563:	2	เข้ตภูมศิาสตร์	ค่่อ	ประเทัศไทัย
และสหรัฐอเมรกิา)	สินทัรัพัย์ไมห่มุนเวิยีน	(ไมร่วิมเค่รื�องมอ่ทัางการเงนิและสนิทัรัพัย์ภาษัเีงนิไดร้อการตดับัญชุ)ี	ทัี�แสดงอยู่ในงบ
การเงินตั�งอยู่ในประเทัศไทัยทัั�งหมด

ข้อมูลเกี�ยว่กับลูกค้�ริ�ยใหญ่

ในปี	2564	กลุ่มบริษััทัมีรายได้จากลูกค่้ารายใหญ่จำานวินสองราย	(2563:	จำานวินสองราย)	ทัี�มีมูลค่่ามากกวิ่าร้อยละ	10	ข้อง
รายได้รวิมข้องกิจการ	ซึ่ึ�งมาจากส่วินงานเลนส์พัลาสติกและเลนส์กระจก	และรายได้ค่่าบริการ	

33. ภ�ริะผูู้กพันและหนี�สำินที�อ�จำเกิดข้�น 

	 ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	กลุ่มบริษััทัมีภาระผูู้กพัันและหนี�สินทัี�อาจเกิดข้้�นในภายหน้า	นอกเหน่อจากทัี�เปิดเผู้ยไว้ิใน
หมายเหตุอ่�นดังนี�

33.1	 กลุม่บรษิััทัมภีาระผู้กูพันัเกี�ยวิเน่�องกบัสญัญาซึ่่�อวิตัถึดุิบเปน็จำานวินเงนิ	87.6	ลา้นบาทั	141.6	ลา้นเยน	3.5	ลา้น
เหรยีญสหรฐัอเมรกิา	0.3	ล้านยโูร	และ	3.6	ลา้นหยวิน	หรอืเทัยีบเทัา่ประมาณ	284.9	ลา้นบาทั	(2563:	29.6	ลา้น
บาทั	215.1	ล้านเยน	4.5	ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	0.8	ล้านยโูร	และ	0.2	ล้านหยวิน	หรือเทัยีบเทัา่ประมาณ	258.8	
ลา้นบาทั)	และเฉพัาะข้องบรษิัทััฯ	เปน็จำานวินเงนิ	26.7	ลา้นบาทั	141.4	ลา้นเยน	3.1	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	0.1	
ล้านยูโร	และ	3.6	ล้านหยวิน	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	197.2	ล้านบาทั	(2563:	12.0	ล้านบาทั	215.1	ล้านเยน	4.3	
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	0.1	ล้านยูโร	และ	0.2	ล้านหยวิน	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	209.7	ล้านบาทั)
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

33.2	 บรษิัทััฯและบรษิัทััยอ่ยมหีนงัสอ่ค่ำ�าประกนัทัี�ธนาค่ารออกใหใ้นนามข้องบริษัทััฯและบรษิัทััยอ่ยเปน็จำานวินเงินประมาณ	
22.0	ล้านบาทั	(2563:	21.0	ล้านบาทั)	และเฉพัาะข้องบริษััทัฯเป็นจำานวินเงิน	14.8	ล้านบาทั	(2563:	13.1	ล้าน
บาทั)	ซึ่ึ�งเกี�ยวิเน่�องกับภาระผูู้กพัันทัางปฏิิบัติบางประการตามปกติธุรกิจข้องบริษััทัฯและบริษััทัย่อย	ซึ่ึ�งประกอบ
ด้วิยหนังส่อค่ำ�าประกันดังนี�

(หน่วิย:	ล้านบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

การจ่ายชุำาระเงินค่่าภาษัีให้กรมศุลกากร 6.0 5.0 5.0 4.0

การใชุ้ไฟื้ฟื้้า 16.0 16.0 9.8 9.1

22.0 21.0 14.8 13.1

33.3	 กลุ่มบริษััทัได้ทัำาสัญญาระยะยาวิเพ่ั�อเชุ่าสินทัรัพัย์อ้างอิงทัี�มีมูลค่่าตำ�า	ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	กลุ่มบริษััทัมี
ภาระผูู้กพัันในการจ่ายค่่าเชุ่าตามสัญญาดังกล่าวิเป็นจำานวินเงิน	1.1	ล้านบาทั	(2563:	1.2	ล้านบาทั)	และเฉพัาะ
ข้องบริษััทัฯ	เป็นจำานวินเงิน	0.6	ล้านบาทั	(2563:	0.8	ล้านบาทั)

33.4	 กลุ่มบริษััทัมีภาระผูู้กพัันเกี�ยวิกับสัญญาบริการเป็นจำานวินเงินเด่อนละประมาณ	2.0	ล้านบาทั	(2563:	2.2ล้าน
บาทัต่อเด่อน)	และเฉพัาะข้องบริษััทัฯ	เด่อนละประมาณ	1.3	ล้านบาทั	(2563:	1.3	ล้านบาทัต่อเด่อน)

33.5	 บริษััทัฯมภีาระผู้กูพันัเกี�ยวิกบัสญัญาการบำารงุรกัษัาซึ่อฟื้ตแ์วิรค์่อมพัว่ิเตอร	์ปีละประมาณ	2.9	ลา้นบาทั	(2563:	
2.9	ล้านบาทัต่อปี)

33.6	 กลุม่บริษััทัมภีาระผูู้กพัันเกี�ยวิกับสัญญาก่อสร้างอาค่ารโรงงาน	ติดตั�งระบบไฟื้ฟ้ื้าและซ่ึ่�อเค่รื�องจักรเป็นจำานวินเงนิ	
8.5	ล้านบาทั	และ	0.01	ล้านยูโร	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	8.9	ล้านบาทั	(2563:	10.7	ล้านบาทั	0.04	ล้านเหรียญ
สหรฐัอเมรกิา	และ	0.01	ล้านยูโร	หรอืเทัยีบเทัา่ประมาณ	12.3	ล้านบาทั)	และเฉพัาะข้องบรษัิัทัฯ	เปน็จำานวินเงนิ	4.7	
ล้านบาทั	และ	0.01	ล้านยูโร	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	4.9	ล้านบาทั	(2563:	10.2	ล้านบาทั	และ	0.04	ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	11.8	ล้านบาทั)

34. ก�ริคำ��ปริะกันริะหว่่�งกิจำก�ริที�เกี�ยว่ข้องกัน

	 ณ	วัินทีั�	31	ธนัวิาค่ม	2564	บรษัิัทัฯมภีาระค่ำ�าประกันวิงเงนิสนิเชุ่�อข้องบรษัิัทั	อตุสาหกรรมแว่ินตาไทัย	จำากัด	ซึึ่�งเป็นบรษัิัทั
ย่อยแก่ธนาค่ารจำานวิน	35	ล้านบาทั	และ	1.3	ล้านยูโร	หร่อเทัียบเทั่าประมาณ	85.5	ล้านบาทั	(2563:	130	ล้านบาทั	และ	2.5	
ล้านยูโร	หร่อเทัียบเทั่าประมาณ	222.8	ล้านบาทั)

	 ณ	วินัทัี�	31	ธนัวิาค่ม	2564	บรษิัทัั	อตุสาหกรรมแว่ินตาไทัย	จำากัด	ซึ่ึ�งเป็นบรษิัทััย่อยมภีาระค่ำ�าประกันวิงเงนิสินเชุ่�อข้องบ
ริษััทัฯแก่ธนาค่ารจำานวิน	254	ล้านบาทั	(2563:	300	ล้านบาทั)

การค่ำ�าประกันนี�มีผู้ลผูู้กพัันต่อบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยนานเทั่าทีั�ภาระหนี�สินยังไม่ได้ชุำาระ	บริษััทัฯและบริษััทัย่อยมีการคิ่ดค่่า
ธรรมเนียมการค่ำ�าประกันดังกล่าวิในอัตราร้อยละ	1.5	ต่อปี
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35. ลำ�ดับชั�นของมูลค่�ย๊ติิธัริริม

	 ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	กลุม่บริษัทััมสีนิทัรัพัย์และหนี�สนิทัี�วิดัมูลค่่าด้วิยมลูค่่ายุตธิรรมหรือเปดิเผู้ยมลูค่่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับชุั�นข้องมูลค่่ายุติธรรม	ดังนี�	

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

งบการเงินรวม

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

สำินทริัพย์ที�ว่ัดมูลค่�ด้ว่ยมูลค่�ย๊ติิธัริริม 

สินทัรัพัย์ทัางการเงินทัี�วิัดมูลค่่าด้วิยมูลค่่า
ยุติธรรมผู้่านกำาไรหรือข้าดทัุน

เงินลงทัุนในตราสารหนี�	-	กองทัุนเปิด
ทัหารไทัยธนรัฐ - 919 - 919

ตราสารอนุพัันธ์

สัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้า - 285 - 285

หนี�สำินที�ว่ัดมูลค่�ด้ว่ยมูลค่�ย๊ติิธัริริม 

ตราสารอนุพัันธ์

สัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้า - 34 - 34

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

งบการเงินเฉีพาะกิจการ

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

สำินทริัพย์ที�ว่ัดมูลค่�ด้ว่ยมูลค่�ย๊ติิธัริริม 

สินทัรัพัย์ทัางการเงินทัี�วิัดมูลค่่าด้วิยมูลค่่า
ยุติธรรมผู้่านกำาไรหรือข้าดทัุน

เงินลงทัุนในตราสารหนี�	-	กองทัุนเปิด
ทัหารไทัยธนรัฐ - 919 - 919

หนี�สำินที�ว่ัดมูลค่�ด้ว่ยมูลค่�ย๊ติิธัริริม 

ตราสารอนุพัันธ์

สัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้า - 34 - 34
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

งบการเงินรวม

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

สำินทริัพย์ที�ว่ัดมูลค่�ด้ว่ยมูลค่�ย๊ติิธัริริม 

สินทัรัพัย์ทัางการเงินทัี�วิัดมูลค่่าด้วิยมูลค่่า
ยุติธรรมผู้่านกำาไรหรือข้าดทัุน

เงินลงทัุนในตราสารหนี�	-	กองทัุนเปิด
ทัหารไทัยธนรัฐ

- 917 - 917

หนี�สำินที�ว่ัดมูลค่�ด้ว่ยมูลค่�ย๊ติิธัริริม 

ตราสารอนุพัันธ์

สัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้า - 35 - 35

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

งบการเงินเฉีพาะกิจการ

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

สำินทริัพย์ที�ว่ัดมูลค่�ด้ว่ยมูลค่�ย๊ติิธัริริม 

สินทัรัพัย์ทัางการเงินทัี�วิัดมูลค่่าด้วิยมูลค่่า
ยุติธรรมผู้่านกำาไรหรือข้าดทัุน

เงินลงทัุนในตราสารหนี�	-	กองทัุนเปิด
ทัหารไทัยธนรัฐ

- 917 - 917

หนี�สำินที�ว่ัดมูลค่�ด้ว่ยมูลค่�ย๊ติิธัริริม 

ตราสารอนุพัันธ์

สัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้า - 60 - 60

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉีพาะกิจการ

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

สำินทริัพย์ที�เปิดเผู้ยมูลค่�ย๊ติิธัริริม 

อสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุน	 - - 25,618 25,618
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(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉีพาะกิจการ

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

สินทัรัพัย์ทัี�เปิดเผู้ยมูลค่่ายุติธรรม	

อสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุน	 - - 26,561 26,561

36. เคริื�องมือท�งก�ริเงิน

36.1	 ตราสารอนุพัันธ์	
(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สำินทริัพย์ติริ�สำ�ริอน๊พันธั์

สินทัรัพัย์ตราสารอนุพัันธ์ทัี�ไม่ได้กำาหนดให้เป็นเค่รื�องม่อทัี�
ใชุ้ป้องกันค่วิามเสี�ยง

สัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้า 285 - - -

ริว่มสำินทริัพย์ติริ�สำ�ริอน๊พันธั์ 285 - - -

หนี�สำินติริ�สำ�ริอน๊พันธั์

หนี�สินตราสารอนุพัันธ์ทัี�ไม่ได้กำาหนดให้เป็นเค่รื�องม่อทัี�ใชุ้
ป้องกันค่วิามเสี�ยง

สัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้า 34 35 34 60

ริว่มหนี�สำินติริ�สำ�ริอน๊พันธั์ 34 35 34 60

ติริ�สำ�ริอน๊พันธั์ที�ไม่ได้กำ�หนดให้เป็นเคริื�องมือที�ใช้ป้องกันคว่�มเสำี�ยง

	 กลุม่บริษััทัใชุส้ญัญาซึ่่�อข้ายเงนิตราต่างประเทัศลว่ิงหน้าเพั่�อบริหารค่วิามเสี�ยงในการทัำาธรุกรรมบางสว่ิน	โดยเข้า้
ทัำาสญัญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้าในชุว่ิงเวิลาทัี�สอดค่ล้องกับค่วิามเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทัศข้องรายการอ้างอิงซึ่ึ�งมีอายุสัญญาโดยทัั�วิไปตั�งแต่	1	เด่อนถึึง	12	เด่อน

36.2	 วิัตถึุประสงค่์และนโยบายการบริหารค่วิามเสี�ยงทัางการเงิน	

	 เค่รื�องม่อทัางการเงินทัี�สำาค่ัญข้องกลุ่มบริษััทั	ประกอบด้วิย	เงินสดและรายการเทัียบเทั่าเงินสด	ลูกหนี�การค่้า	เงิน
ให้กู้ย่มระยะสั�น	เงินลงทัุน	เงินกู้ย่มระยะสั�นและเงินกู้ย่มระยะยาวิ	กลุ่มบริษััทัมีค่วิามเสี�ยงทัางการเงินทัี�เกี�ยวิข้้องกับ
เค่รื�องม่อทัางการเงินดังกล่าวิ	และมีนโยบายการบริหารค่วิามเสี�ยง	ดังนี�
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

 คว่�มเสำี�ยงด้�นเคริดิติ

	 กลุ่มบริษััทัมีค่วิามเสี�ยงด้านเค่รดิตทัี�เกี�ยวิเน่�องกับ	ลูกหนี�การค่้า	เงินให้กู้ย่ม	เงินฝ่ากกับธนาค่ารและสถึาบันการ
เงิน	และเค่รื�องม่อทัางการเงินอ่�น	ๆ	โดยจำานวินเงินสูงสุดทัี�กลุ่มบริษััทัอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชุ่�อค่่อมูลค่่า
ตามบัญชุี	ทัี�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน	ยกเวิ้นตราสารอนุพัันธ์ซึ่ึ�งได้เปิดเผู้ยจำานวินเงินสูงสุดทัี�กลุ่มบริษััทั
อาจต้องสูญเสียไวิ้ในหัวิข้้อค่วิามเสี�ยงด้านสภาพัค่ล่องด้านล่าง

  ลูกหนี�ก�ริค้�

	 กลุ่มบริษััทับริหารค่วิามเสี�ยงโดยใชุ้นโยบายและข้ั�นตอนในการค่วิบคุ่มการให้สินเชุ่�ออย่างเหมาะสม	จ้งไม่ค่าดว่ิา
จะเกิดผู้ลข้าดทุันทัางการเงินทัี�มีสาระสำาค่ัญ	นอกจากนี�	กลุ่มบริษััทัมีการติดตามยอดค่งค้่างข้องลูกหนี�การ
ค่้าอย่างสมำ�าเสมอ	และการจัดส่งสินค่้าให้กับลูกค่้ารายใหญ่มักจะมีการข้อหนังส่อรับรองด้านเค่รดิต	(Letters	of	
credit)	หรือการประกันสินเชุ่�อแบบอ่�น	ๆ	จากธนาค่ารและสถึาบันการเงินอ่�นทัี�มีชุ่�อเสียง	

	 กลุม่บริษัทััพัจ่ารณาการด้อยค่า่ทุักวัินสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน	อัตราการตั�งสำารองข้องผู้ลข้าดทุันดา้นเค่รดิตทัี�
ค่าดว่ิาจะเกิดข้้�นค่ำานวิณโดยพัจ่ารณาจากอายุหนี�ค่งค้่างนับจากวัินทัี�ถึึงกำาหนดชุำาระสำาหรบักลุม่ลูกค้่าทัี�มรีปูแบบ
ข้องค่วิามเสี�ยงด้านเค่รดิตทัี�ค่ล้ายค่ลึงกัน	โดยจัดกลุ่มลูกค่้าตามเข้ตพั่�นทัี�ทัางภูมิศาสตร์	ประเภทัข้องผู้ลิตภัณฑิ์	
ประเภทัข้องลกูค่า้และอนัดบัค่วิามนา่เชุ่�อถ่ึอข้องลกูค่า้	รวิมถึึงการมหีนงัสอ่รับรองด้านเค่รดติ	(Letters	of	credit)	
และการค่ำ�าประกันสินเชุ่�อแบบอ่�น	ๆ	ทัั�งนี�	หนังส่อรับรองด้านเค่รดิต	(Letters	of	credit)	และการประกันสินเชุ่�อแบบ
อ่�น	ๆ	ถ่ึอเปน็สว่ินหนึ�งข้องลกูหนี�การค่า้และนำามาใชุใ้นการค่ำานวิณการดอ้ยค่่าดา้นเค่รดติ	การค่ำานวิณผู้ลข้าดทันุ
จากการดอ้ยค่่าดา้นเค่รดติทัี�ค่าดวิา่จะเกดิข้้�นค่ำานงึถึึงผู้ลข้องค่วิามนา่จะเปน็ถึว่ิงนำ�าหนกั	มลูค่า่ข้องเงนิตามเวิลา
และข้อ้มูลทัี�มคี่วิามสมเหตุสมผู้ลและสามารถึสนับสนนุไดท้ัี�มอียู	่ณ	วินัทัี�รายงานเกี�ยวิกับเหตกุารณใ์นอดตี	สภาพั
การณป์จัจบุนัและการค่าดการณส์ภาวิะเศรษัฐกจิในอนาค่ต	โดยทัั�วิไป	กลุม่บรษัิัทัจะตดัจำาหนา่ยลกูหนี�การค่า้ออก
จากบัญชุีหากลูกหนี�นั�นค่้างชุำาระเกินกวิ่าหนึ�งปี	และกลุ่มบริษััทัไม่ได้มีการดำาเนินการตามกฎิหมายกับลูกหนี�ราย
ดังกล่าวิ	

 เคริื�องมือท�งก�ริเงินและเงินฝ�กธัน�ค�ริ 

	 กลุ่มบริษััทับริหารค่วิามเสี�ยงด้านเค่รดิตทัี�เกี�ยวิข้้องกับยอดค่งเหล่อกับธนาค่ารและสถึาบันการเงิน	โดยจะลงทัุน
กับคู่่สัญญาทัี�ได้รับการอนุมัติแล้วิเทั่านั�นและอยู่ในวิงเงินสินเชุ่�อทัี�กำาหนดให้กับคู่่สัญญาแต่ละราย	โดยวิงเงินสิน
เชุ่�อจะถึูกสอบทัานโดยค่ณะกรรมการข้องกลุ่มบริษััทัเป็นประจำาทัุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่ิางปีข้้�นอยู่กับ
ค่วิามเห็นชุอบข้องค่ณะกรรมการบริหารข้องกลุ่มบริษััทั	การกำาหนดวิงเงินดังกล่าวิเป็นการชุ่วิยลดค่วิามเสี�ยง
ข้องการกระจุกตัวิและบรรเทัาผู้ลข้าดทัุนทัางการเงินทัี�อาจเกิดข้้�นจากผู้ิดนัดชุำาระข้องคู่่สัญญา

	 กลุม่บรษิัทััมคี่วิามเสี�ยงดา้นเค่รดติข้องตราสารหนี�และตราสารอนพัุันธไ์มสู่งมากนกัเน่�องจากคู่่สญัญาเปน็ธนาค่าร
ทีั�มีอันดับค่วิามน่าเชุ่�อถ่ึอด้านเค่รดิตทัี�อยู่ในระดับสูงซึึ่�งประเมินโดยสถึาบันจัดอันดับค่วิามน่าเชุ่�อถ่ึอด้านเค่รดิต
ระหวิ่างประเทัศ	

 คว่�มเสำี�ยงด้�นติล�ด

	 กลุ่มบริษััทัมีค่วิามเสี�ยงด้านตลาด	2	ประเภทั	ได้แก่	ค่วิามเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนและค่วิามเสี�ยงจากอัตรา
ดอกเบี�ย	กลุ่มบริษััทัได้เข้้าทัำาสัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้า	เพ่ั�อป้องกันค่วิามเสี�ยงจากอัตราแลก
เปลี�ยนทัี�เกิดข้้�นจากการนำาเข้้าหรือส่งออกสินค่้า
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	 คว่�มเสำี�ยงจำ�กอัติริ�แลกเปลี�ยน

	 กลุม่บรษัิัทัมคี่วิามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนทัี�สำาค่ญัอนัเกี�ยวิเน่�องจากการซึ่่�อหรอืข้ายสนิค่า้และการกู้ย่มหรอืให้
กู้ย่มเงินเป็นเงินตราต่างประเทัศ	โดยกลุ่มบริษััทับริหารค่วิามเสี�ยงส่วินใหญ่โดยการเข้้าทัำาสัญญาซึ่่�อข้ายเงินตรา
ต่างประเทัศล่วิงหน้า	ซึ่ึ�งสัญญาโดยส่วินใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ�งปี

	 กลุ่มบริษััทัมียอดค่งเหล่อข้องสินทัรัพัย์และหนี�สินทัางการเงินทัี�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทัศ	ดังนี�

ส่กุลเงิน

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ อัต้ราแลกเปล่�ย่นถูัวเฉีล่�ย่
ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564ส่ินที่รัพย่์ ห็น่�ส่ิน ส่ินที่รัพย่์ ห็น่�ส่ิน

(บาทัต่อหนึ�งหน่วิย	
เงินตราต่างประเทัศ)

ริงกิตมาเลเซึ่ีย 13,735 - - - 7.9941

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 13,486,319 3,099,822 12,647,588 2,302,688 33.3731

ยูโร 655,418 1,675,198 839,835 184,669 37.8418

เยน 80,238,838 21,173,718 80,238,838 21,156,438 0.2902

ปอนด์สเตอร์ลิง - 184,632 - 14,900 45.0223

สิงค่โปร์ 4,606 - - - 24.6963

หยวินเรนมินบิ - 2,046,180 - 2,046,180 5.2341

ส่กุลเงิน

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ อัต้ราแลกเปล่�ย่นถูัวเฉีล่�ย่
ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563ส่ินที่รัพย่์ ห็น่�ส่ิน ส่ินที่รัพย่์ ห็น่�ส่ิน

(บาทัต่อหนึ�งหน่วิย	
เงินตราต่างประเทัศ)

ริงกิตมาเลเซึ่ีย 21,510 - - - 7.4140

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 12,893,562 3,561,853 11,122,912 2,761,667 29.9909

ยูโร 1,422,838 2,898,779 1,045,302 313,517 36.8165

เยน 85,611,365 65,164,602 85,611,365 64,819,502 0.2902

ปอนด์สเตอร์ลิง - 142,509 - 22,734 40.5618

สิงค่โปร์ 12,306 - - - 22.6232

หยวินเรนมินบิ 240,680 962,720 240,680 722,040 4.6014
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

	 ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	กลุ่มบริษััทัมีสัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้าค่งเหล่อดังนี�

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

ส่กุลเงิน จำานวนที่่�ซีื�อ
อัต้ราแลกเปล่�ย่นต้ามส่ัญญา 

ของจำานวนที่่�ซีื�อ 
วันครบกำาห็นดำ

ต้ามส่ัญญา

(ล้าน) (บาทัต่อหน่วิย	
เงินตราต่างประเทัศ)

งบก�ริเงินริว่ม

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.13 33.10	-	33.18 22	กุมภาพัันธ์	2565	-		
10	พัฤษัภาค่ม	2565

ปอนด์สเตอร์ลิง 0.08 44.66	-	45.41 9	พัฤษัภาค่ม	2565	-		
13	มิถึุนายน	2565

ยูโร 0.03 37.84 22	มีนาค่ม	2565

เยน 20.78 0.2956	-	0.2959 20	มิถึุนายน	2565

งบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริ

ปอนด์สเตอร์ลิง 0.03 45.41 9	พัฤษัภาค่ม	2565

ยูโร 0.03 37.84 22	มีนาค่ม	2565

เยน 20.78 0.2956	-	0.2959 20	มิถึุนายน	2565

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

ส่กุลเงิน จำานวนที่่�ขาย่
อัต้ราแลกเปล่�ย่นต้ามส่ัญญา 

ของจำานวนที่่�ขาย่ 
วันครบกำาห็นดำ

ต้ามส่ัญญา

(ล้าน) (บาทัต่อหน่วิย	
เงินตราต่างประเทัศ)

งบก�ริเงินริว่ม

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.99 33.14	-	33.93 22	มีนาค่ม	2565	-		
29	มิถึุนายน	2565

เยน 4.00 0.2882	-	0.2896 28	กุมภาพัันธ์	2565

งบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริ

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.74 33.14	-	33.88 26	พัฤษัภาค่ม	2565	-		
24	มิถึุนายน	2565

เยน 4.00 0.2882	-	0.2896 28	กุมภาพัันธ์	2565
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ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

ส่กุลเงิน จำานวนที่่�ซีื�อ
อัต้ราแลกเปล่�ย่นต้ามส่ัญญา 

ของจำานวนที่่�ซีื�อ 
วันครบกำาห็นดำ

ต้ามส่ัญญา

(ล้าน) (บาทัต่อหน่วิยเงินตราต่าง
ประเทัศ)

งบก�ริเงินริว่ม

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.30 30.02	-	30.04 22	กุมภาพัันธ์	2564	-		
29	มีนาค่ม	2564

ปอนด์สเตอร์ลิง 0.12 40.27	-	40.46 12	กุมภาพัันธ์	2564	-		
15	มีนาค่ม	2564

งบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริ

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.10 30.04 22	กุมภาพัันธ์	2564	

ปอนด์สเตอร์ลิง 0.03 40.46 15	มีนาค่ม	2564

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

ส่กุลเงิน จำานวนที่่�ขาย่
อัต้ราแลกเปล่�ย่นต้ามส่ัญญา 

ของจำานวนที่่�ขาย่ 
วันครบกำาห็นดำ 

ต้ามส่ัญญา

(ล้าน) (บาทัต่อหน่วิยเงินตราต่าง
ประเทัศ)

งบก�ริเงินริว่ม

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.95 29.82	-	30.30 24	มีนาค่ม	2564	-		
23	มิถึุนายน	2564

งบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริ

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.75 29.92	-	30.13 24	มีนาค่ม	2564	-		
23	มิถึุนายน	2564

ก�ริว่ิเคริ�ะห์ผู้ลกริะทบของก�ริเปลี�ยนแปลงอัติริ�แลกเปลี�ยน 

ตารางต่อไปนี�แสดงให้เห็นถึึงผู้ลกระทับต่อกำาไรก่อนภาษัีข้องกลุ่มบริษััทัจากการเปลี�ยนแปลงทัี�อาจเกิดข้้�นอย่างสมเหตุสมผู้ล
ข้องอัตราแลกเปลี�ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและสกุลเงินยูโร	โดยกำาหนดให้	ตัวิแปรอ่�นทัั�งหมดค่งทัี�	ทัั�งนี�	ผู้ลกระทับต่อ
กำาไรก่อนภาษัีนี�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้องมูลค่่ายุติธรรมข้องสินทัรัพัย์และหนี�สินทัี�เป็นตัวิเงิน	รวิมถึึงตราสารอนุพัันธ์ทัี�
เป็นเงินตราต่างประเทัศทัี�ไม่ได้กำาหนดให้เป็นเค่รื�องม่อทัี�ใชุ้ป้องกันค่วิามเสี�ยง	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	ทัั�งนี�	กลุ่ม
บริษััทัไม่มีค่วิามเสี�ยงอย่างเป็นสาระสำาค่ัญจากการเปลี�ยนแปลงข้องสกุลเงินตราต่างประเทัศสกุลเงินอ่�น
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

(หน่วิย:	พัันบาทั)

การเปล่�ย่นแปลงอัต้ราแลกเปล่�ย่น ผลกระที่บต้่อกำาไรก่อนภาษ์่

2564 2563

เหรียญสหรัฐอเมริกา เพั่�มข้้�นร้อยละ	5 17,331 13,993

ลดลงร้อยละ	5 (17,331) (13,993)

ยูโร เพั่�มข้้�นร้อยละ	5 (1,930) (2,717)

ลดลงร้อยละ	5 1,930 2,717

ทัั�งนี�	ข้้อมูลนี�ไม่ใชุ่การค่าดการณ์หรือพัยากรณ์สภาวิะตลาดในอนาค่ต	

ความเสี่่�ยงจากอััตราดอักเบี้่�ย

	 กลุม่บรษิัทััมคี่วิามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยทัี�สำาค่ญัอนัเกี�ยวิเน่�องกบัเงนิใหกู้้ยม่ระยะสั�น	เงนิกูย่้มระยะสั�นและเงนิกูย่้มระยะ
ยาวิ	สินทัรัพัย์และหนี�สินทัางการเงินส่วินใหญ่มีอัตราดอกเบี�ยทีั�ปรับข้้�นลงตามอัตราตลาด	หรือมีอัตราดอกเบี�ยค่งทีั�ซึ่ึ�งใกล้
เค่ียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน	ค่วิามเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ยข้องกลุ่มบริษััทัจ้งอยู่ในระดับตำ�า

	 ณ	วินัทัี�	31	ธนัวิาค่ม	2564	และ	2563	สนิทัรพััยท์ัางการเงนิและหนี�สนิทัางการเงนิทัี�สำาค่ญัสามารถึจดัตามประเภทัอตัรา
ดอกเบี�ย	และสำาหรับสินทัรัพัย์และหนี�สินทัางการเงินทัี�มีอัตราดอกเบี�ยค่งทัี�สามารถึแยกตามวิันทัี�ค่รบกำาหนด	หรือวิันทัี�มีการ
กำาหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่	(หากวิันทัี�มีการกำาหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ถึึงก่อน)	ได้ดังนี�
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(หน่วิย:	ล้านบาทั)
ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ
 อัต้ราดำอกเบ่�ย่คงที่่� อัต้รา

ดำอกเบ่�ย่ปรับ
ขึ�นลงต้าม

ราคาต้ลาดำ

ไม่ม่
อัต้รา

ดำอกเบ่�ย่
รวม

อัต้รา
ดำอกเบ่�ย่ที่่�แที่้

จริง

 อัต้ราดำอกเบ่�ย่คงที่่� อัต้รา
ดำอกเบ่�ย่ปรับ

ขึ�นลงต้าม
ราคาต้ลาดำ

ไม่ม่
อัต้รา

ดำอกเบ่�ย่
รวม

อัต้รา
ดำอกเบ่�ย่ที่่�แที่้

จริง
ภาย่ใน 

1 ปี
มากกว่า 
1 - 5 ปี

มากกว่า 
5 ปี

คงที่่�
ภาย่ใน 

1 ปี

มากกว่า 
1 - 5 ปี

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

สำินทริัพย์ท�งก�ริเงิน

เงินสดและรายการเทัียบเทั่าเงินสด - - - 157.76 0.15 157.910.05	-	0.125 - - 83.31 0.06 83.370.05	-	0.125

สินทัรัพัย์ทัางการเงินหมุนเวิียนอ่�น - - - - 1.20 1.20 - - - - 0.92 0.92 -

ลูกหนี�การค่้าและลูกหนี�อ่�น - - - - 419.59 419.59 - - - - 383.83 383.83 -

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น 4.41 2.59 - - - 7.00 3.00 - - - - - -

เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่กิจการทัี�
เกี�ยวิข้้องกัน 16.29 - - - - 16.29 3.40 26.76 - - - 26.76 1.15	-	3.40

เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่กิจการทัี�ไม่
เกี�ยวิข้้องกัน 14.63 - - - - 14.63 6.00 14.63 - - - 14.63 6.00

เงินฝ่ากธนาค่ารทัี�ติดภาระค่ำ�าประกัน - - - 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

หนี�สินทัางการเงิน

เงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่าร 485.00 - - - - 485.00 MMR 450.00 - - - 450.00 MMR

เจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�อ่�น - - - - 297.24 297.24 - - - - 198.15 198.15 -

หนี�สินตามสัญญาเชุ่า 3.47 6.64 4.92 - - 15.03 5.50 3.11 5.51 - - 8.62 5.50

เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่าร 40.94 9.56 - - - 50.50

EURO	
LIBOR		
3	เด่อน - - - - - -

529.41 16.20 4.92 - 297.24 847.77 453.11 5.51 - 198.15 656.77
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(หน่วิย:	ล้านบาทั)
ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพาะกิจการ
อัต้ราดำอกเบ่�ย่คงที่่� อัต้รา

ดำอกเบ่�ย่ปรับ
ขึ�นลงต้าม

ราคาต้ลาดำ

ไม่ม่
อัต้รา

ดำอกเบ่�ย่
รวม

อัต้รา
ดำอกเบ่�ย่ที่่�แที่้

จริง

อัต้ราดำอกเบ่�ย่คงที่่� อัต้รา
ดำอกเบ่�ย่ปรับ

ขึ�นลงต้าม
ราคาต้ลาดำ

ไม่ม่
อัต้รา

ดำอกเบ่�ย่
รวม

อัต้รา
ดำอกเบ่�ย่ที่่�แที่้

จริง
ภาย่ใน 

1 ปี
มากกว่า 
1 - 5 ปี

มากกว่า 
5 ปี

คงที่่�
ภาย่ใน 

1 ปี

มากกว่า 
1 - 5 ปี

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

สำินทริัพย์ท�งก�ริเงิน

เงินสดและรายการเทัียบเทั่าเงินสด - - - 389.13 0.16 389.29 0.05	-	0.38 - - 225.18 0.06 225.24 0.05	-	0.38

สินทัรัพัย์ทัางการเงินหมุนเวิียนอ่�น - - - - 0.92 0.92 - - - - 0.92 0.92 -

ลูกหนี�การค่้าและลูกหนี�อ่�น - - - - 373.16 373.16 - - - - 322.38 322.38 -

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น 2.49 3.65 - - - 6.14 3.00 - - - - - -

เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่กิจการทัี�ไม่
เกี�ยวิข้้องกัน 13.14 - - - - 13.14 6.00 13.14 - - - 13.14 6.00

15.63 3.65 - 389.13 374.24 782.65 13.14 - 225.18 323.36 561.68

หนี�สำินท�งก�ริเงิน

เงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่าร 557.00 - - - - 557.00 MMR 410.00 - - - 410.00 MMR

เจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�อ่�น - - - - 257.16 257.16 - - - - 186.30 186.30 -

หนี�สินตามสัญญาเชุ่า 4.28 9.56 5.18 - - 19.02 5.50 3.69 8.34 - - 12.03 5.50

เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่าร 43.66 49.14 - - - 92.80

EURO	
LIBOR		
3	เด่อน - - - - - -

604.94 58.70 5.18 - 257.16 925.98 413.69 8.34 - 186.30 608.33
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ก�ริว่ิเคริ�ะห์ผู้ลกริะทบของก�ริเปลี�ยนแปลงอัติริ�ดอกเบี�ย 

	 ผู้ลกระทับตอ่กำาไรกอ่นภาษัขี้องกลุม่บรษิัทััจากการเปลี�ยนแปลงทัี�อาจเกดิข้้�นอยา่งสมเหตสุมผู้ลข้องอตัราดอกเบี�ยข้อง
เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่ารทัี�มีอัตราดอกเบี�ยทัี�ปรับข้้�นลงตามอัตราตลาด	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	แสดงได้
ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

การเปล่�ย่นแปลง 
อัต้ราดำอกเบ่�ย่

ผลกระที่บต้่อกำาไรก่อนภาษ์่

2564 2563

เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่ารสกุลเงินยูโร	 เพั่�มข้้�นร้อยละ	1 (510) (964)

ลดลงร้อยละ	1 510 964

	 การวิิเค่ราะห์ผู้ลกระทับข้า้งต้นจัดทัำาข้้�นโดยใชุ้สมมติฐานว่ิาจำานวินเงินกู้ยม่ระยะยาวิจากธนาค่ารทัี�มอัีตราดอกเบี�ยทัี�ปรับ
ข้้�นลงตามอตัราตลาด	และตวัิแปรอ่�นทัั�งหมดค่งทัี�ตลอด	1	ป	ีและยงัถ่ึอเสมอ่นวิา่อตัราดอกเบี�ยทัี�ปรบัข้้�นลงตามอตัราตลาดข้อง
เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่ารดังกล่าวิไม่ได้มีอัตราดอกเบี�ยทัี�กำาหนดไว้ิแล้วิ	ดังนั�น	การเปลี�ยนแปลงข้องอัตราดอกเบี�ยทัี�เกิด
ข้้�นจ้งมีผู้ลกระทับต่อดอกเบี�ยทัี�ต้องชุำาระตลอด	12	เด่อนเต็ม	ทัั�งนี�	ข้้อมูลนี�ไม่ใชุ่การค่าดการณ์หรือพัยากรณ์สภาวิะตลาดใน
อนาค่ต

คว่�มเสำี�ยงด้�นสำภ�พคล่อง 

	 กลุ่มบริษััทัมีการติดตามค่วิามเสี�ยงจากการข้าดสภาพัค่ล่องโดยการใชุ้เงินเบิกเกินบัญชุี	เงินกู้ย่มธนาค่ารและสัญญา
เชุา่	กลุ่มบริษัทััมคี่วิามสามารถึในการเข้้าถึงึแหล่งข้องเงนิทัุนทัี�หลากหลายอยา่งเพัียงพัอ	ค่วิามเสี�ยงดงักล่าวิจง้อยูใ่นระดบัตำ�า

	 รายละเอียดการค่รบกำาหนดชุำาระข้องหนี�สินทัางการเงินทัี�ไม่ใชุ่ตราสารอนุพัันธ์และเค่รื�องม่อทัางการเงินทัี�เป็นตราสาร
อนุพัันธ์ข้องกลุ่มบริษััทั	ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	และ	2563	ซึ่ึ�งพ่ัจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาทัี�ยังไม่ค่ิดลดเป็น
มูลค่่าปัจจุบัน	สามารถึแสดงได้ดังนี�
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(หน่วิย:	พัันบาทั)
งบการเงินรวม

2564 2563
ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ริ�ยก�ริที�ไม่ใช่ติริ�สำ�ริอน๊พันธั์
เงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่าร 485,000 - - 485,000 557,000 - - 557,000
เจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�อ่�น 297,235 - - 297,235 257,158 - - 257,158
หนี�สินตามสัญญาเชุ่า 4,247 8,216 7,020 19,483 5,275 11,587 7,560 24,422
เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่าร 40,937 9,556 - 50,493 43,656 49,143 - 92,799
ริว่มริ�ยก�ริที�ไม่ใช่ติริ�สำ�ริอน๊พันธั์ 827,419 17,772 7,020 852,211 863,089 60,730 7,560 931,379

ติริ�สำ�ริอน๊พันธั์
หนี�สินตราสารอนุพัันธ์:	จ่ายชุำาระสุทัธิ 34 - - 34 35 - - 35
ริว่มติริ�สำ�ริอน๊พันธั์ 34 - - 34 35 - - 35

(หน่วิย:	พัันบาทั)
งบการเงินเฉีพาะกิจการ

2564 2563
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ริ�ยก�ริที�ไม่ใช่ติริ�สำ�ริอน๊พันธั์
เงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่าร 450,000 - 450,000 410,000 - 410,000
เจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�อ่�น 198,153 - 198,153 186,303 - 186,303
หนี�สินตามสัญญาเชุ่า 3,537 5,873 9,410 4,301 9,086 13,387
ริว่มริ�ยก�ริที�ไม่ใช่ติริ�สำ�ริอน๊พันธั์ 651,690 5,873 657,563 600,604 9,086 609,690

ติริ�สำ�ริอน๊พันธั์
หนี�สินตราสารอนุพัันธ์:	จ่ายชุำาระสุทัธิ 34 - 34 60 - 60
ริว่มติริ�สำ�ริอน๊พันธั์ 34 - 34 60 - 60
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36.3	 มูลค่่ายุติธรรมข้องเค่รื�องม่อทัางการเงิน

	 เน่�องจากเค่รื�องม่อทัางการเงินส่วินใหญ่ข้องกลุ่มบริษััทัจัดอยู่ในประเภทัระยะสั�นหรือมีอัตราดอกเบี�ยใกล้เค่ียงกับ
อัตราดอกเบี�ยในตลาด	กลุ่มบริษััทัจ้งประมาณมูลค่่ายุติธรรมข้องเค่รื�องม่อทัางการเงินใกล้เค่ียงกับมูลค่่าตาม
บัญชุีทัี�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	

	 ในระหวิ่างปีปัจจุบัน	ไม่มีการโอนรายการระหวิ่างลำาดับชุั�นข้องมูลค่่ายุติธรรม

37. ก�ริบริิห�ริจำัดก�ริท๊น 

	 วิตัถุึประสงค์่ในการบริหารจดัการทุันทัี�สำาค่ญัข้องกลุม่บริษัทััค่่อการจัดใหม้ซีึ่ึ�งโค่รงสร้างทันุทัี�เหมาะสมเพ่ั�อสนบัสนนุการ
ดำาเนินธุรกิจข้องกลุ่มบริษััทัและเสริมสร้างมูลค่่าการถึ่อหุ้น	โดย	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2564	กลุ่มบริษััทัมีอัตราส่วินหนี�สินต่อ
ทัุนเทั่ากับ	0.48:1	(2563:	0.56:1)	และเฉพัาะบริษััทัฯ:	0.50:1	(2563:	0.49:1)

38.  เหติ๊ก�ริณ์ภ�ยหลังริอบริะยะเว่ล�ริ�ยง�น

		 เม่�อวิันทัี�	16	กุมภาพัันธ์	2565	ทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการข้องบริษััทัฯมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผู้ลประจำาปีสำาหรับผู้ลการ
ดำาเนนิงานในรอบปี	2564	เพั่�มเติมในอัตราหุน้ละ	0.35	บาทั	เปน็จำานวินเงินทัั�งสิ�น	166	ล้านบาทั	โดยมีกำาหนดจะจ่ายเงินปันผู้ล
ในเดอ่นพัฤษัภาค่ม	2565	ดังนั�น	เม่�อรวิมเงินปันผู้ลจ่ายระหว่ิางกาลจำานวินหุน้ละ	0.21	บาทั	ทัำาให้เงินปันผู้ลจ่ายสำาหรับปี	2564	
มีจำานวินทัั�งสิ�นหุ้นละ	0.56	บาทั	อย่างไรก็ตาม	การจ่ายเงินปันผู้ลดังกล่าวิต้องได้รับการอนุมัติจากทัี�ประชุุมสามัญประจำาปีผูู้้
ถึ่อหุ้นข้องบริษััทัฯซึ่ึ�งจะจัดข้้�นในวิันทัี�	7	เมษัายน	2565

39. ก�ริอน๊มัติิงบก�ริเงิน

	 งบการเงินนี�ได้รับอนุมัติให้ออกโดยค่ณะกรรมการข้องบริษััทัฯเม่�อวิันทัี�	16	กุมภาพัันธ์	2565
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ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล
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ส่วินทัี� 4 การรับัรองค่วิามถููกต้องข้องข้้อมูล

	 บริษัทััฯ	ได้สอบทัานข้้อมลูในแบบแสดงรายการข้้อมลูประจำาปีฉบบันี�แล้วิ	ด้วิยค่วิามระมดัระวิงั	บรษิัทััฯ	ข้อรบัรองว่ิา	ข้้อมลู
ดงักล่าวิถูึกต้องค่รบถ้ึวิน	ไม่เป็นเท็ัจ	ไม่ทัำาให้ผูู้้อ่�นสำาค่ญัผู้ดิ	หรอ่ไม่ข้าดข้้อมลูทีั�ค่วิรต้องแจ้งในสาระสำาค่ญั	นอกจากนี�	บริษัทััฯ	
ข้อรับรองวิ่า

	 (1)	 	งบการเงินและข้อ้มูลทัางการเงินทัี�สรปุมาในแบบแสดงรายการข้อ้มูลประจำาปไีดแ้สดงข้อ้มูลอยา่งถึกูตอ้ง	ค่รบถ้ึวิน
ในสาระสำาค่ัญเกี�ยวิกับฐานะการเงิน	ผู้ลการดำาเนินงาน	และกระแสเงินสดข้องบริษััทัและบริษััทัย่อยแล้วิ	

	 (2)	 	บริษััทัฯ	ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผู้ยข้้อมูลทัี�ดี	เพั่�อให้แน่ใจวิ่าบริษััทั	ได้เปิดเผู้ยข้้อมูลในส่วินทัี�เป็นสาระสำาค่ัญทัั�ง
ข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยอย่างถึูกต้องค่รบถึ้วินแล้วิ	รวิมทัั�งค่วิบคุ่มดูแลให้มีการปฏิิบัติตามระบบดังกล่าวิ

	 (3)	 บริษััทัฯ	ได้จัดให้มีระบบการค่วิบคุ่มภายในทัี�ดี		และค่วิบคุ่มดูแลให้มีการปฏิิบัติตามระบบดังกล่าวิ	และบริษััทัฯ		
ได้แจ้งข้้อมูลการประเมินระบบการค่วิบคุ่มภายใน	ณ	วิันทัี�	17	กุมภาพัันธ์	2565	ต่อผูู้้สอบบัญชุีและกรรมการตรวิจสอบข้อง
บริษััทัแล้วิ	ซึ่ึ�งค่รอบค่ลุมถึึงข้้อบกพัร่องและการเปลี�ยนแปลงทีั�สำาค่ัญข้องระบบการค่วิบคุ่มภายใน	รวิมทัั�งการกระทัำาทีั�มิชุอบ
ทัี�อาจมีผู้ลกระทับต่อการจัดทัำารายงานทัางการเงินข้องบริษััทั	และบริษััทัย่อย

	 ในการนี�	เพั่�อเป็นหลักฐานว่ิาเอกสารทัั�งหมดเป็นเอกสารชุดุเดียวิกันกับทีั�บริษััทัฯ	ได้รับรองค่วิามถูึกต้องแล้วิ	บรษัิัทัฯ	ได้
มอบหมายให้	น�ยธัริณ์ ปริะจำักษั์ธัริริม	เป็นผูู้้ลงลายม่อชุ่�อกำากับเอกสารนี�ไวิ้ทัุกหน้าด้วิย	หากเอกสารใดไม่มีลายม่อ	ชุ่�อข้อง	
น�ยธัริณ์  ปริะจำักษั์ธัริริม	กำากับไวิ้	บริษััทัฯ	จะถึ่อวิ่าไม่ใชุ่ข้้อมูลทัี�บริษััทัได้รับรองค่วิามถึูกต้องข้องข้้อมูลแล้วิดังกล่าวิข้้างต้น

กรรมการผูู้้มีอำานาจลงนาม

ชื�อ ต้ำาแห็น่ง ลาย่มือชื�อ

1 ดร.	สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม กรรมการผูู้้มีอำานาจลงนาม

2 นายธรณ์		ประจักษั์ธรรม กรรมการผูู้้มีอำานาจลงนาม

ประทัับตราบริษััทั

ผูู้้รับมอบอำานาจ

ชื�อ ต้ำาแห็น่ง ลาย่มือชื�อ

1 นายธรณ์		ประจักษั์ธรรม ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร
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เอกสัารีแนบ

เอกสำ�ริแนบ 1 ริ�ยละเอียดเกี�ยว่กับกริริมก�ริ ผูู้้บริิห�ริ ผูู้้มีอำ�น�จำคว่บค๊ม และเลข�น๊ก�ริบริิษััท

1.1	 รายละเอียดเกี�ยวิกับกรรมการ	ผูู้้บริหาร	ผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่ม	และเลข้านุการบริษััทั

ชื�อ-ส่กุล
ต้ำาแห็น่ง

อายุ่
(ปี)

คุณวุฒิ
ที่างการศึกษ์า

ส่ัดำส่่วน
การถูือห็ุ้น
ในบริษ์ัที่ 

(%)

ความสั่มพันธ์ุ
ที่างครอบครัว
กับ ดำร. ส่ว่าง 
ประจักษ์์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระย่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแห็น่ง
ชื�อห็น่วย่งาน/บริษ์ัที่/

ประเภที่ธุุรกิจ

ด้ร่.สูว่าง  ป็ร่ะจักษั์ธร่ร่ม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูู้้มีอำานาจ	
ลงนามผูู้กพัันบริษััทั

77 •	Ph.D.	University	of	Akron,	Ohio,	U.S.A.	ปี	2517
•	MSCE	The	University	of	Akron,	Ohio,	U.S.A.	ปี	2513
•	วิศบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย	ปี	2509
สูมาคมสู่งเสูร่ิมสูถิ่าบันกร่ร่มการ่บร่ิษััทไทย (IOD) :
•	DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	83/2007 
•	UFS:	Understanding	the	Fundamental	Financial	Statement	รุ่น	2/2006
•	FND:	Finance	for	Non-Finance	Director	รุ่น	17/2005 
•	RCP:	Role	of	Chairman	Program	รุ่น	11/2005
•	DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	18/2004"

2.53 - 2547	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2552	-	2557 ประธานกรรมการ
กำาหนดกลยุทัธ์ทัาง
ธุรกิจ

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2547	-	2551	 กรรมการผูู้้จัดการ
กรรมการและผูู้้บริหาร
ด้านนโยบายการตลาด

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
บจก.	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย
บจก.	หอแวิ่น	กรุ�ป
หสน.	นำาศิลป์ไทัย

นายสูิงห์ ตังทัตสูวัสูด้ิ์
กรรมการอิสระ
ประธานค่ณะกรรมการ
ตรวิจสอบ

79 •	ปริญญาโทั	บริหารธุรกิจ	สาข้าการเงินการธนาค่าร	Wharton	School	of	Finance	
and	Commerce,	University	of	Pennsylvania,	U.S.A.

•	ปริญญาตรี	เศรษัฐศาสตร์	มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสตร์
สูมาคมสู่งเสูร่ิมสูถิ่าบันกร่ร่มการ่บร่ิษััทไทย (IOD) :
•	FGP:	Financial	Institutions	Governance	Program	รุ่น	2/2011
•	MIA:	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	รุ่น	6/2009
•	DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	0/2000	
การ่พััฒนาด้�านการ่จัด้การ่ :
•	Executive	Development	Program,	Harvard	Business	School,	U.S.A.
•	Management	Development	Program,	Wharton	School	of	Finance	and	
Commerce,	University	of	Pennsylvania,	U.S.A.

•	การประชุุมร่วิมกับค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้องบริษััทัจดทัะเบียน	จัดโดยสำานักงาน
ค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(สำานักงาน	ก.ล.ต.),	2564

ไม่มี ไม่มี 2547	–	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานค่ณะกรรมการ
ตรวิจสอบ"

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2547	–	ปัจจุบัน กรรมการ ธนาค่ารกรุงเทัพั	จำากัด	
(มหาชุน)

2546	–	ปัจจุบัน กรรมการ
ประธานค่ณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่่า
ตอบแทัน

บมจ.	กรุงเทัพัประกันภัย
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ชื�อ-ส่กุล
ต้ำาแห็น่ง

อายุ่
(ปี)

คุณวุฒิ
ที่างการศึกษ์า

ส่ัดำส่่วน
การถูือห็ุ้น
ในบริษ์ัที่ 

(%)

ความสั่มพันธ์ุ
ที่างครอบครัว
กับ ดำร. ส่ว่าง 
ประจักษ์์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระย่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแห็น่ง
ชื�อห็น่วย่งาน/บริษ์ัที่/

ประเภที่ธุุรกิจ

นายไพัร่ัช เมฆอาภร่ณ์
กรรมการอิสระ
ประธานค่ณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่่า
ตอบแทัน
กรรมการตรวิจสอบ

76 •	ปริญญาโทั	สาข้าวิิศวิกรรมเค่รื�องกล	California	State	University,	Long	Beach,	U.S.A.
•	ปริญญาตรี	สาข้าวิิศวิกรรมเค่รื�องกล	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย
สูมาคมสู่งเสูร่ิมสูถิ่าบันกร่ร่มการ่บร่ิษััทไทย (IOD) :
•	Advanced	ACP:	Advanced	Audit	Committee	Program	รุ่น	1/2009
•	ACP:	Audit	Committee	Program	รุ่น	17/2007
•	DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	81/2006
การ่พััฒนาด้�านการ่จัด้การ่ :
•	Advanced	Management	Program:	The	International	Senior	Managers’	
Program,	Harvard	University,	Graduated	School	of	Business	
Administration,U.S.A.

•	การประชุุมร่วิมกับค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้องบริษััทัจดทัะเบียน	จัดโดยสำานักงาน
ค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(สำานักงาน	ก.ล.ต.),	2564

ไม่มี ไม่มี 2557	-	ปัจจุบัน กรรมการตรวิจสอบ บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2547	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานค่ณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่่า
ตอบแทัน

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

กรรมการกำาหนด
กลยุทัธ์ทัางธุรกิจ

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

นายบร่ร่จง จิตต์แจ�ง
กรรมการอิสระ
ประธานค่ณะกรรมการ
กลยุทัธ์ธุรกิจ
กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน

73 •	ปริญญาโทั	วิิศวิกรรมมหาบัณฑิิต	สาข้าเค่รื�องกล		University	of	Akron,	U.S.A
•	ปริญญาตรี	วิิศวิกรรมบัณฑิิต	สาข้าเค่รื�องกล		(เกียรตินิยมอันดับสอง)	จุฬาลงกรณ์
มหาวิิทัยาลัย

การ่อบร่มหลัักสููตร่กร่ร่มการ่: ในป็ี 2565 เข�าร่่วมงานสูัมมนาทาง Online จัด้โด้ย Thai 
IOD จำานวน 18 คร่ั�ง แลัะเคยเข�าร่ับการ่อบร่ม ได้�แก่
•	DLCP:	Director	Leadership	Certification	Program	รุ่น	0	ปี	2021
•	 IOD	Facilitators	Briefing,	2020
•	 IOD	Facilitators	Forum,	2020
•	Audit	Committee	Forum	“Audit	Committee	in	the	Age	of	Disruption	ปี	2018
•	National	Director	Conference	2018	“Rising	Above	Disruptions	ปี	2018
•	 Innovation	Trip	to	Japan	รุ่น	2018
•	EFC:	Executive	Forum	on	Competitiveness	รุ่น	2018
•	BMD:	Board	that	Make	a	Difference	รุ่น	7/2018
•	SBM:	Strategic	Board	Master	Class	รุ่น	1/2017
•	DCPU:	DCP	Update	รุ่น	1/2014
•	ACEP:	Anti-Corruption	for	Executive	Program	รุ่น	7/2012
•	RCC:	Role	of	Compensation	Committee	รุ่น	7/2008
•	ReDCP:	DCO	Refresher	Course	รุ่น	5/2007
•	CDC:	Charter	Director	Class	รุ่น	1/2007
•	DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	7/2001(สมาชุิกผูู้้ทัรงคุ่ณวิุฒิอาวิุโส)

ไม่มี ไม่มี 2564	-	ปัจจุบัน ทัี�ปร้กษัาค่ณะกรรมการ
สมาชุิกกิตติมศักดิ�

สมาค่มส่งเสริมสถึาบัน
กรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)

2558	–	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	
ประธานค่ณะกรรมการ
กลยุทัธ์ธุรกิจ
กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2538	-	2547 กรรมการผูู้้จัดการใหญ่		
รองประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร		
กรรมการอำานวิยการ

บริษััทั	มาลีสามพัราน	จำากัด	
(มหาชุน)
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทัศไทัย
สมาค่มจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทัศไทัย	(TMA)

2532-	2537 กรรมการผูู้้จัดการ บริษััทั	อินชุ์เค่ปแมนูแฟื้ค่เจอริ�ง		
จำากัด
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ชื�อ-ส่กุล
ต้ำาแห็น่ง

อายุ่
(ปี)

คุณวุฒิ
ที่างการศึกษ์า

ส่ัดำส่่วน
การถูือห็ุ้น
ในบริษ์ัที่ 

(%)

ความสั่มพันธ์ุ
ที่างครอบครัว
กับ ดำร. ส่ว่าง 
ประจักษ์์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระย่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแห็น่ง
ชื�อห็น่วย่งาน/บริษ์ัที่/

ประเภที่ธุุรกิจ

นอกจากนี�	ได้ร่วิมกับค่ณะวิิทัยากรข้อง	Thai	IOD	เป็นวิิทัยากรบรรยายในหลักสูตรดังนี�้
•	DCP	Module	1:	Practice	of	Directorship
•	DCP	Module	8:	Directing	Strategic	Progress
•	AACP:	Advanced	Audit	Committee	Program	“Role	of	Audit	Committee	as	an	
Independent	Director”

•	BNCP:	Board	Nomination	&	Compensation	Program	“Director	Nomination
•	BRP:	Board	Reporting	Program	“Creating	Value	to	Board	Reporting”
•	CGE:	Corporate	Governance	for	Executives	“การเปิดเผู้ยข้้อมูลต่อค่ณะ
กรรมการและผูู้้ถึ่อหุ้น”

•	RCP:	Roles	of	Chairman	Program	“Defining	Chairman’s	Role
•	SFE:	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	“Executing	Strategy	
Successfully

การ่พััฒนาด้�านการ่จัด้การ่ :
•	 Inchcape	Management	Program	at	Euro-Asia	Center,	INSEAD,	
Fontainebleau,	France

•	สัมมนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	
and	Independent	Director:

•	Experiences	from	Fraud	Cases	2020,	จัดโดย	สำานักงานค่ณะกรรมการกำากับ
หลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(กลต.)	ร่วิมกับสถึาบันส่งเสริมกรรมการบริษััทัไทัย	
(IOD)

•	สัมมนาออนไลน์	Asian	Financial	Forum	2021	จัดโดย	Hong	Kong	Trade	
Development	Center	(HKTDC)

•	สัมมนา	Thailand	Competitiveness	Conference	2021	จัดโดย	Thailand	
Management	Association	(TMA)
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ชื�อ-ส่กุล
ต้ำาแห็น่ง

อายุ่
(ปี)

คุณวุฒิ
ที่างการศึกษ์า

ส่ัดำส่่วน
การถูือห็ุ้น
ในบริษ์ัที่ 

(%)

ความสั่มพันธ์ุ
ที่างครอบครัว
กับ ดำร. ส่ว่าง 
ประจักษ์์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระย่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแห็น่ง
ชื�อห็น่วย่งาน/บริษ์ัที่/

ประเภที่ธุุรกิจ

ร่ศ. ด้ร่. วิชา จิวาลััย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวิจสอบ
กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน

77 •	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
•	วิศบ.	(โยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย
การ่อบร่มหลัักสููตร่กร่ร่มการ่ :
•	CDC:	Charter	Director	Class	รุ่น	1/2007
•	ACP:	Audit	Committee	Program	รุ่น	11/2006
•	DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	8/2004
•	RCP:	Role	of	Chairman	Program	รุ่น	2000	
•	DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	14
การ่พััฒนาด้�านการ่จัด้การ่ :
•	การประชุุมร่วิมกับค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้องบริษััทัจดทัะเบียน	จัดโดยสำานักงาน
ค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(สำานักงาน	ก.ล.ต.),	2564

•	สัมมนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	
and	Independent	Director:	Experiences	from	Fraud	Cases	2020,	จัดโดย	
สำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(กลต.)	ร่วิมกับ
สถึาบันส่งเสริมกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)

ไม่มี ไม่มี 2558	-	ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2547	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวิจสอบ

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2555	-	2556 อดีตนายกสมาพัันธ์ The	ASEAN	Federation	
of		Land	Surveying	and	
Geomatic

นายพัอลั ไบร่อัน ฟัสูซี้
กรรมการทัี�ไม่ได้เป็น
ผูู้้บริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

55 FCMA	Qualification,	Chartered	Institute	of	Management	Accountants,	United	
Kingdom	(2006)	
ACMA	Qualification,	Chartered	Institute	of	Management	Accountants,	United	
Kingdom	(1999)

ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ
บริษััทัในฐานะ
เป็นตัวิแทัน
นิติบุค่ค่ลทัี�
เป็นผูู้้ถึ่อหุ้น	
รายใหญ่	
ได้แก่	
SPECSAVERS	
ASIA	PACIFIC	
HOLDINGS	
LIMITED	
ซึ่ึ�งถึ่อหุ้น	
ข้องบริษััทัฯ		
ในสัดส่วิน
ร้อยละ	25.04

ไม่มี 2562-ปัจจุบัน กรรมการทัี�ไม่ได้เป็น	
ผูู้้บริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2553-ปัจจุบัน Chief	Financial	&	
Commercial	Officer

Specsavers	Optical	Group
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ชื�อ-ส่กุล
ต้ำาแห็น่ง

อายุ่
(ปี)

คุณวุฒิ
ที่างการศึกษ์า

ส่ัดำส่่วน
การถูือห็ุ้น
ในบริษ์ัที่ 

(%)

ความสั่มพันธ์ุ
ที่างครอบครัว
กับ ดำร. ส่ว่าง 
ประจักษ์์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระย่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแห็น่ง
ชื�อห็น่วย่งาน/บริษ์ัที่/

ประเภที่ธุุรกิจ

นาย เด้วิด้ 
แอนด้รู่ว์ คร่อสู
กรรมการทัี�ไม่ได้เป็น	
ผูู้้บริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

66 Graduate	of	Australian	Institute	of	Company	Directors	(2008)	
Chartered	Accountant	(since	1979)	
Bachelor	of	Economics	(Adelaide	University	1977)	
การ่อบร่มหลัักสููตร่กร่ร่มการ่: 
Australian	Institute	of	Company	Directors		
The	Chairman	(2013)

ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ
บริษััทัในฐานะ
เป็นตัวิแทัน
นิติบุค่ค่ลทัี�
เป็นผูู้้ถึ่อหุ้น	
รายใหญ่	
ได้แก่	
SPECSAVERS	
ASIA	PACIFIC	
HOLDINGS	
LIMITED	
ซึ่ึ�งถึ่อหุ้น	
ข้องบริษััทัฯ		
ในสัดส่วิน
ร้อยละ	25.04

ไม่มี 2552	-	ปัจจุบัน กรรมการทัี�ไม่ได้เป็น	
ผูู้้บริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2550	 Vice	President	
Strategic	Business	
Development

Carl	Zeiss	Vision-AG

นายสูาโร่จน์
ป็ร่ะจักษั์ธร่ร่ม
กรรมการทัี�ไม่ได้เป็น
ผูู้้บริหาร
กรรมการกำาหนด
กลยุทัธ์ทัางธุรกิจ

74 Master	of	Industrial	Engineering,	North	Carolina	State	University,	U.S.A.	
วิศบ.	วิิศวิกรรมเค่รื�องกล	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย	
การ่อบร่มหลัักสููตร่กร่ร่มการ่ : 
DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	86/2007	
DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	18/2004		
FND:	Finance	for	Non-Finance	Director	รุ่น	13/2004

0.69 น้อง 2549	-	ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการกำาหนด
กลยุทัธ์ทัางธุรกิจ

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2555-2558 กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

นางพัร่พัร่ร่ณ 
โต๊ะตร่ะกูลั
กรรมการทัี�ไม่ได้เป็น
ผูู้้บริหาร

67 ปริญญาโทั	สาข้าเค่มีวิิศวิกรรม,	University	of	Akron,	Ohio,	U.S.A.	
ปริญญาตรี	สาข้าเค่มีวิิศวิกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย	
การ่อบร่มหลัักสููตร่กร่ร่มการ่ : 
BRP:	Board	Reporting	Program	2/2010		
DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	90/2007	
RCC:	Role	of	the	Compensation	Committee	รุ่น	2/2007	
FND:	Finance	for	Non-Finance	Director	รุ่น	28/2006	
DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	15/2004

1.46 หลาน 2555	-	ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2555	-	2557 ผูู้้จัดการฝ่่ายจัดหา
และธุรการ	

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
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ชื�อ-ส่กุล
ต้ำาแห็น่ง

อายุ่
(ปี)

คุณวุฒิ
ที่างการศึกษ์า

ส่ัดำส่่วน
การถูือห็ุ้น
ในบริษ์ัที่ 

(%)

ความสั่มพันธ์ุ
ที่างครอบครัว
กับ ดำร. ส่ว่าง 
ประจักษ์์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระย่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแห็น่ง
ชื�อห็น่วย่งาน/บริษ์ัที่/

ประเภที่ธุุรกิจ

นางสูาววิจิตต์ 
ทวีป็ร่ีชาชาติ
กรรมการทัี�ไม่ได้เป็น
ผูู้้บริหาร

61 ปริญญาโทับริหารธุรกิจ	สาข้าการเงินการธนาค่าร	มหาวิิทัยาลัยรามค่ำาแหง	
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	สาข้าบัญชุี	มหาวิิทัยาลัยรามค่ำาแหง	
การ่อบร่มหลัักสููตร่กร่ร่มการ่แลัะเลัขาน่การ่บร่ิษััท : 
ACPG:	Anti-Corruption	Practical	Guide	รุ่น	7/2013	
DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	138/2010	
BRP:	Board	Reporting	Program	รุ่น	2/2010			
DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	76/2008	
EMT:	Effective	Minutes	Taking	รุ่น	2/2006			
CSP:	Company	Secretary	Program	รุ่น	6/2004							
จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย:	MMP	รุ่น	27

ไม่มี ไม่มี 2551	-	ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2561 ผูู้้จัดการฝ่่ายวิางแผู้น
ธุรกิจและการเงิน	

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2548	-	2560 เลข้านุการบริษััทั			 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

นายธร่ณ์ 
ป็ร่ะจักษั์ธร่ร่ม
กรรมการบริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	
(CEO)

54 M.Sc.	Industrial	and	Systems	Engineering,	Ohio	University,	U.S.A.	
วิศบ.	วิิศวิกรรมเค่มี	มหาวิิทัยาลัยเทัค่โนโลยีพัระจอมเกล้าธนบุร	ี
การ่อบร่มหลัักสููตร่กร่ร่มการ่ : 
BMT:	Board	Matters	and	Trends	รุ่น	8/2019	
SBM:	Strategic	Board	Master	Class	รุ่น	2/2017	
SFE:	Successful	Formulation	and	Execution	of	Strategy	รุ่น	15/2012	
DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	149/2011				
การ่พััฒนาด้�านการ่จัด้การ่ : 
Executive	Development	Program	Session	87/2014,	Kellogg	School	of	
Management,	Northwestern	University

7.05 หลาน 2562	-	ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2553	-	ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2558	-	2561 กรรมการผูู้้จัดการ	 บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

นางอมลัร่ัตน์ 
ป็ร่ะจักษั์ธร่ร่ม
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าทัี�
บริหาร	สายงานบริหาร	
(CAO)

54 ปริญญาตรี	Civil	Distribution	and	Marketing,	Faculty	of	Commerce,	Waseda	
University,	Tokyo,	Japan	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	
DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	256/2018		
การพััฒนาด้านการจัดการ	:	
การอบรมตรวิจสอบค่วิามพัร้อมให้มั�นใจก่อน	PDPA	มีผู้ลบังค่ับใชุ้	จัดโดยสำานักงาน
ค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(สำานักงาน	ก.ล.ต.),	2564		
TDPG	2.0	ภาค่ปฏิิบัติข้องการคุ่้มค่รองข้้อมูลส่วินบุค่ค่ล,	ศูนย์วิิจัยกฎิหมายและการ
พััฒนา	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย,	2563

1.86 หลาน 2562	-	ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าทัี�
บริหารสายงานบริหาร

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2561	-	ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2558	-	2561 ผูู้้จัดการฝ่่าย	Logistics	
and	Supply	Chain

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 283

ชื�อ-ส่กุล
ต้ำาแห็น่ง

อายุ่
(ปี)

คุณวุฒิ
ที่างการศึกษ์า

ส่ัดำส่่วน
การถูือห็ุ้น
ในบริษ์ัที่ 

(%)

ความสั่มพันธ์ุ
ที่างครอบครัว
กับ ดำร. ส่ว่าง 
ประจักษ์์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระย่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแห็น่ง
ชื�อห็น่วย่งาน/บริษ์ัที่/

ประเภที่ธุุรกิจ

นายชัยวัฒน์ 
จิตติค่ณ
รองประธานเจ้าหน้าทัี�
บริหาร	สายงาน	
ปฏิิบัติการ	(COO)

48 วิิศวิกรรมศาสตร์มหาบัณฑิิต	(เค่มี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย	
วิิทัยาศาสตร์บัณฑิิต	(เค่มี)	มหาวิิทัยาลัยมหิดล

ไม่มี ไม่มี 2561	–	ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าทัี�
บริหาร	สายงาน	
ปฏิิบัติการ

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2558	–	2561 กรรมการบริหาร,	
Global	Technology	
Center	
กรรมการ

บจ.โฮยาเลนซึ่์ไทัยแลนด์
บจ.	โฮยาเลนซึ่์เวิียตนาม

นางสูาวจิร่สู่ด้า 
สูำาเภาทอง
รองประธานเจ้าหน้าทัี�
บริหาร	สายงานบัญชุี	
และการเงิน	(CFO)

50 ปริญญาโทั	สาข้าการจัดการ	ค่ณะบริหารธุรกิจ	มหาวิิทัยาลัยรามค่ำาแหง	
ปริญญาตรี	สาข้าการบัญชุีต้นทัุน	ค่ณะพัาณิชุยศาสตร์และการบัญชุี	จุฬาลงกรณ์
มหาวิิทัยาลัย	
การ่อบร่มหลัักสููตร่กร่ร่มการ่ : 
DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	208/2015		
CSP:	Company	Secretary	Program	รุ่นทัี�	66/2015	
การพััฒนาด้านการจัดการ	:	
การวิิเค่ราะห์ทัางการเงินเพั่�อการตัดสินใจในการบริหาร,	NYC	Management	Co.,	
Ltd.,	2564	
หลักสูตร	“CFO	2022”,	NYC	Management	Co.,	Ltd.,	2564

ไม่มี ไม่มี 2562	–	ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าทัี�
บริหาร	สายงานบัญชุี	
และการเงิน

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2558	-	2561 กรรมการบริหาร
ผูู้้ชุ่วิยกรรมการผูู้้จัดการ
ด้านบัญชุีและการเงิน

บมจ.	สหอุตสาหกรรมน�ำามัน
ปาล์ม	

2554	-	2561 ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายบัญชุี
และการเงิน
ผูู้้จัดการอาวิุโสฝ่่าย
บัญชุีและการเงิน
เลข้านุการบริษััทั
เลข้านุการค่ณะ
กรรมการตรวิจสอบ
สมาชุิกข้องค่ณะเจ้า
หน้าทัี�บริหารค่วิามเสี�ยง

บมจ.	ล�ำาสูง	(ประเทัศไทัย)	
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ชื�อ-ส่กุล
ต้ำาแห็น่ง

อายุ่
(ปี)

คุณวุฒิ
ที่างการศึกษ์า

ส่ัดำส่่วน
การถูือห็ุ้น
ในบริษ์ัที่ 

(%)

ความสั่มพันธ์ุ
ที่างครอบครัว
กับ ดำร. ส่ว่าง 
ประจักษ์์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระย่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแห็น่ง
ชื�อห็น่วย่งาน/บริษ์ัที่/

ประเภที่ธุุรกิจ

นายลัินเซี่ 
จอน เวน บร่าวน์
รองประธานเจ้าหน้าทัี�
บริหาร	สายงานพัาณิชุย์	
(CCO)

54 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

ไม่มี ไม่มี 2562	-	ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าทัี�
บริหารสายงานพัาณิชุย์	
(CCO)

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2558	-	2561 Sales	Director	for	
EMEA
General	Manager	
European	
Global	Key	Accounts

โฮยา	วิิชุั�น	แค่ร์	ยุโรป

นางสูาวสู่ป็ัฏบ์ 
ควร่ป็ร่ะด้ิษัฐ์
เลข้านุการบริษััทั
Personal	Assistant	to	
CEO"

32 ASEM-DUO	Fellowship	Program,	Baltic	Business	School,	Linnaeus	
University,	Sweden	
ปริญญาตรี	Hospitality	and	Tourism	Management,	DPU	International	
College		(เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง	เหรียญทัอง)	
การ่อบร่มหลัักสููตร่เลัขาน่การ่บร่ิษััท : 
ACPG:	Anti-Corruption:	The	Practical	Guide	รุ่น	53/2020	
CRC:	Corruption	Risk	&	Control	Technical	Update	รุ่น	6/2020		
CSP:	Company	Secretary	Program	รุ่น	100/2019	
CRP:	Company	Reporting	Program	รุ่น	24/2019	
BRP:	Board	Reporting	Program	รุ่น	30/2019	
EMT:	Effective	Minutes	Taking	รุ่น	45/2019	
การ่พััฒนาด้�านการ่ป็ฏิบัติงานเลัขาน่การ่บร่ิษััท :  
โค่รงการพััฒนาวิิชุาชุีพัเลข้านุการบริษััทั,	สมาค่มบริษััทัจดทัะเบียนไทัย	โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทัุนส่งเสริมการพััฒนาตลาดทัุน	(Capital	Market	
Development	Fund:	CMDF),	2564	
หลักสูตรผูู้้ปฏิิบัติงานเลข้านุการบริษััทั	ปี	2563,	สมาค่มบริษััทัจดทัะเบียนไทัย,	2563	
ยกระดับการดาษัทัำาการ	เชุี�ยวิชุาญสอบทัานต้านค่อร์รัปชุัน	รุ่น	2,	สภาวิิชุาชุีพับัญชุี	ใน
พัระบรมราชุูถึัมภ์,	2563

ไม่มี ไม่มี 2560	–	ปัจจุบัน Personal	Assistant	to	
CEO
เลข้านุการบริษััทั

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

2559 ค่รูผูู้้สอนประจำารายวิิชุา
ภาษัาอังกฤษั

โรงเรียนตะวิันชุัยวิิทัยา	จังหวิัด
นค่รราชุสีมา

2556	-	2558 Personal	Assistant	to	
RDO
Operations	
Coordinator

เค่รือโรงแรมเบสเวิสเทัิร์น	
สำานักงานใหญ่	ประจำาภาค่พั่�น
เอเชุียและตะวิันออกกลาง	
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ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล

1.2 หน้�ที�และคว่�มริับผู้ิดชอบของเลข�น๊ก�ริบริิษััท 

	 เลข้านุการข้องบริษััทัจะต้องปฏิิบัติหน้าทัี�ตามทัี�กำาหนดในมาตรา	89/15	และมาตรา	86/16	ข้องพัระราชุบัญญัติหลัก
ทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(ฉบับทัี�	4)	พั.ศ.	2551	ซึ่ึ�งมีผู้ลใชุ้บังคั่บในวัินทัี�	31	สิงหาค่ม	2551	ด้วิยค่วิามรับผู้ิดชุอบ	ค่วิาม
ระมัดระวัิงและค่วิามซ่ึ่�อสัตย์สุจริต	รวิมทัั�งต้องปฏิิบัติให้เป็นไปตามกฎิหมาย	วัิตถึุประสงค์่	ข้้อบังค่บบริษััทั	มติค่ณะกรรมการ
ค่รั�งทัี�	88	(4/2562)	วิันทัี�	7	สิงหาค่ม	2562	ได้แต่งตั�ง	นางสาวิสุปัฎิบ์	ค่วิรประดิษัฐ์		ดำารงตำาแหน่ง	เลข้านุการบริษััทั	โดยมีผู้ล
ทัันทัี	และค่ณะกรรมการบริษััทั	ได้กำาหนดคุ่ณสมบัติทัี�เหมาะสมไวิ้ดังนี�

1.	 มีค่วิามรอบรูแ้ละเข้้าใจทัั�งเรื�องธรุกจิข้องบรษิัทัั	และเรื�องทัี�เกี�ยวิข้อ้งในงาน	ไดแ้ก	่หนา้ทัี�ข้องตนเอง				หนา้ทัี�ข้องค่ณะ
กรรมการ	หน้าทัี�ข้องฝ่่ายบริหาร

2.	 มีค่วิามรู้ในกฎิระเบียบ	และกฎิหมายทัี�เกี�ยวิข้้อง
3.	 ปฏิิบัติหน้าทัี�ด้วิยค่วิามรับผู้ิดชุอบ	ระมัดระวิัง	และซึ่่�อสัตย์สุจริต
4.	 มีมนุษัยสัมพัันธ์ทัี�ดี	ซึ่ึ�งจำาเป็นต่อการติดต่อประสานงานกับบุค่ค่ลหลายฝ่่าย
5.	 มีค่วิามรู้ด้านบัญชุี	และการเงิน

บทับาทัและหน้าทัี�ข้องเลข้านุการบริษััทัมีดังนี�

1.	 จัดทัำาและเก็บรักษัาเอกสาร
	 (ก)	 ทัะเบียนกรรมการ
	 (ข้)	 หนงัสอ่นัดประชุมุค่ณะกรรมการ	รายงานการประชุมุค่ณะกรรมการ	และรายงานประจำาป	ี(แบบแสดงรายการ	

	 ข้้อมูลประจำาปี	56-1	One	Report)	ข้องบริษััทัฯ	
	 (ค่)	 หนังส่อนัดประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น	และรายงานการประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น
2.	 เก็บรักษัารายงานการมีส่วินได้เสียทัี�รายงานโดยกรรมการหรือผูู้้บริหาร	และจะต้องจัดส่งสำาเนา			รายงานการมี

สว่ินไดเ้สยีใหป้ระธานกรรมการ	และประธานกรรมการตรวิจสอบทัราบภายใน	7	วินัทัำาการ	นบัแตว่ินัทัี�บรษิัทััไดร้บั
รายงานนั�น

3.	 ดำาเนินการอ่�นๆ	ตามทัี�ค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัยกำาหนด
4.	 ติดต่อส่�อสาร	ดูแล	และ	ให้ข้้อมูลต่างๆ	แก่ผูู้้ถ่ึอหุ้นและผูู้้ลงทุัน	อย่างเหมาะสม	การให้ข้้อมูลแก่ผูู้้ถ่ึอหุ้นและผูู้้ลงทุัน

เป็นส่วินหนึ�งในการรายงานค่วิามก้าวิหน้ากิจกรรมต่างๆข้องบริษััทั
5.	 ติดต่อส่�อสารกับหน่วิยงานกำากับดูแลทัี�เกี�ยวิข้้อง

นอกจากนี�	เลข้านุการบริษััทัยังมีหน้าทัี�อ่�นตามทัี�บริษััทั	(หรือค่ณะกรรมการบริษััทั)	มอบหมาย	ดังนี�

1.	 ใหค้่ำาแนะนำาดา้นกฎิหมายและกฎิเกณฑิต์า่งๆ	ทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	และข้อ้พังึปฏิบิตัดิา้นการกำากบัดแูลใน	การดำาเนนิกจิกรรม
ข้องค่ณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎิหมาย

2.	 ทัำาหน้าทัี�ในการดำาเนินการจัดประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทัและการประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น
3.	 ติดต่อประสานงานกับหน่วิยงานภายในบริษััทั	ให้ปฏิิบัติตามมติค่ณะกรรมการบริษััทัและมติทัี�ประชุุม	ผูู้้ถึ่อหุ้น
4.	 ติดต่อประสานงานกับหน่วิยงานทัี�กำากับดูแล	เชุ่น	สำานักงานตลาดหลักทัรัพัย์ฯ	และดูแลการเปิดเผู้ยข้้อมูลและ

รายงานสารสนเทัศต่อหน่วิยงานทัี�กำากับดูแลและสาธารณชุนให้ถึูกต้องค่รบถึ้วินตามกฎิหมาย
5.	 จัดให้มีการปฐมนิเทัศ	ให้ค่ำาแนะนำาแก่กรรมการทัี�ได้รับการแต่งตั�งใหม่
6	 หน้าทัี�อ่�นๆ	ตามทัี�ได้รับมอบหมายจากบริษััทั
7.	 ติดต่อส่�อสาร	ดูแล	และ	ให้ข้้อมูลต่างๆ	แก่ผูู้้ถ่ึอหุ้นและผูู้้ลงทุัน	อย่างเหมาะสม	การให้ข้้อมูลแก่ผูู้้ถ่ึอหุ้นและผูู้้ลงทุัน

เป็นส่วินหนึ�งในการรายงานค่วิามก้าวิหน้ากิจกรรมต่างๆ	ข้องบริษััทั
8.	 ติดต่อส่�อสารกับหน่วิยงานกำากับดูแลทัี�เกี�ยวิข้้อง
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ที� ชื�อ

บริิษััท
ไทยออพติิคอล

กริ๊�ป จำำ�กัด
(มห�ชน)

บริิษััท
อ๊ติสำ�หกริริม
แว่่นติ�ไทย

จำำ�กัด

บริิษััท
ทีโอจำี

ยูเอสำเอ
ไอเอ็นซีี

บริิษััท
ทีโอจำี
ย๊โริป

เอสำพีซีีโอโอ

บริิษััท
เอ็มว่ิชั�น

ออพติิคอล
พีทีอี ลิมิเติ็ด

บริิษััท
เว่ียดน�ม

ว่ิสำิบิลิติี� ท�ริ์
เก็ติ จำำ�กัด

บริิษััท
นำ�ศึิลปไทย

จำำ�กัด

บริิษััท
หอแว่่น กริ๊�ป

จำำ�กัด

บริิษััท
สำเปคเซีฟุเว่อริ์
เอเชีย แปซีิฟุิค
โฮลดิ้ง จำำ�กัด

บริิษััท 
สำเปคเซีฟุเว่อริ์สำ 
พีทีว่�ย จำำ�กัด

บริิษััท
เอ็น แอล

อ�ริ์ เอ็กซี์
จำำ�กัด

บริิษััท  
เลนสำ์ ออนไลน์ 

จำำ�กัด 

1 ดร.สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม  - - - - - - - - - - -

2 นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ� - - - - - - - - - - -

3 นายไพัรัชุ	เมฆ่อาภรณ์ - - - - - - - - - - -

4 รศ.ดร.วิิชุา	จิวิาลัย - - - - - - - - - - -

5 นายบรรจง	จิตต์แจ้ง - - - - - - - - - - -

6 นายพัอล	ไบรอัน	ฟื้ัสซึ่ี� - - - - - - - / /

7 นายเดวิิด	แอนดรูวิ์	ค่รอส - - - - - - - - / /

8 นายสาโรจน์	ประจักษั์ธรรม - - - - - - - - - -

9 นางพัรพัรรณ	โต�ะตระกูล - - - - - - - - - - -

10 นางสาวิวิิจิตต์	ทัวิีปรีชุาชุาติ - - - - - - - - - - -

11 นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม    - - - - - - - -

12 นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม - - - - - - - -

13 นายชุัยวิัฒน์	จิตติคุ่ณ - - - - - - - - - -

14 นางสาวิจิรสุดา	สำาเภาทัอง - - - - - - - - - -

15 นายลินเซึ่่	บราวิน์ - - - - - - - - -

16 Mr.	Venkatramani	Iyer - -  - - - - - - - - -

หมายเหตุ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร กรรมการทัี�เป็นผูู้้บริหาร

ผูู้้บริหาร ประธานเจ้าหน้าทัี�้บริหาร	/	กรรมการผูู้้จัดการ - ไม่มีตำาแหน่ง

/ มี	Ultimate	holding	company	ร่วิมกัน

เอกสัารีแนบ 2

ริ�ยละเอียดเกี�ยว่กับกริริมก�ริของบริิษััทย่อย บริิษััทริ่ว่ม และบริิษััทที�เกี�ยว่ข้อง
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ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล

เอกสัารีแนบ 3 

ริ�ยละเอียดเกี�ยว่กับหัว่หน้�ง�นติริว่จำสำอบภ�ยในและหัว่หน้�ง�นกำ�กับดูแลก�ริปฏิิบัติิง�นของบริิษััทฯ

	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้อง	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	ประกอบด้วิยผูู้้ทัรงคุ่ณวิุฒิ	ด้านต่างๆ	ทัี�เป็น
กรรมการอิสระ	3	ทั่าน	ค่่อ	

1.	 นายสงิห	์ตงัทัตัสวิสัดิ�	เปน็ประธานค่ณะกรรมการตรวิจสอบโดยเปน็กรรมการตรวิจสอบทัี�มคี่วิามรูแ้ละประสบการณ์
ในการสอบทัานงบการเงินบริษััทั	

2.	 รศ.ดร.	วิิชุา	จิวิาลัย	เป็นกรรมการตรวิจสอบ
3.	 นายไพัรัชุ	เมฆ่อาภรณ์	เป็นกรรมการตรวิจสอบ

	 โดยมีนางสาวินุชุจรินทัร์	บุญเสริมสุข้	รักษัาการผูู้้จัดการสำานักงานตรวิจสอบภายในข้องบริษััทัฯ	เป็นเลข้านุการค่ณะ
กรรมการตรวิจสอบ	ซึ่ึ�งได้รับการแต่งตั�งจากทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทั	เม่�อวิันทัี�	6	พัฤษัภาค่ม	พั.ศ.	2563	เน่�องจากเป็น
ผูู้้ทัี�มีประสบการณ์ในปฏิิบัติงานด้านการตรวิจสอบภายในธุรกิจ	มีค่วิามเข้้าใจในกิจกรรมการดำาเนินงานข้องบริษััทั	ซึ่ึ�งค่ณะ
กรรมการตรวิจสอบมีค่วิามเห็นว่ิา	คุ่ณสมบัติข้องผูู้้ดำารงตำาแหน่งเป็นรักษัาการหัวิหน้างานตรวิจสอบภายใน	มีค่วิามเหมาะ
สมและปฏิิบัติหน้าทัี�ได้อย่างมีประสิทัธิภาพั	

	 ทัั�งนี�	ในการพัจ่ารณาแตง่ตั�ง	ประเมนิผู้ล	ถึอดถึอน	โยกยา้ย	เลกิจา้ง	ผูู้ด้ำารงตำาแหน่งหวัิหนา้หน่วิยงาน		ตรวิจสอบภายใน
ข้องบริษััทั	ต้องได้รับค่วิามเห็นชุอบจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

น�งสำ�ว่น๊ชจำริินทริ์ บ๊ญเสำริิมสำ๊ข

•	 รักษัาการผูู้้จัดการสำานักตรวิจสอบภายใน
•	 เลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

อายุ	:		 	 	 	 	 	 	 	 	 44
วิันทัี�ได้รับการแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่ง	:	 	 	 	 6	พัฤษัภาค่ม	2563
สัดส่วินการถึ่อหุ้นบริษััทั	(%)	ณ	วิันทัี�	30	ธ.ค่.	2564	:	 	 >0.01%
ค่วิามสัมพัันธ์ทัางค่รอบค่รัวิกับกรรมการและผูู้้บริหาร	:	 ไม่มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั� : 

•	 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	สาข้าบัญชุี	มหาวิิทัยาลัยรามค่ำาแหง

ก�ริอบริมด้�นก�ริปฏิิบัติิง�นติริว่จำสำอบภ�ยในและก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำัดก�ริ :

•	 ACPG:	Anti-Corruption	Practical	Guide	รุ่น	53/2020
•	 EMT:	Effective	Minutes	Taking	รุ่น	48/2020
•	 BRP:	Board	Reporting	Program	รุ่น	33/2020
•	 CSP:	Company	Secretary	Program	รุ่น	110/2020
•	 CRC:	Corruption	Risk	and	Control	Workshop	รุ่น	6/2020
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ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น :

2563-ปัจจุบัน	 	 	 	 	 	 	 	 บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 รักษัาการหัวิหน้างานตรวิจสอบภายใน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
2547-2563		 	 	 	 	 	 	 	 บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผูู้้ชุำานาญการ1	ตรวิจสอบภายใน
2542-	2547				 	 	 	 	 	 	 	 บจก.นิตยาและเพั่�อน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผูู้้ชุ่วิยผูู้้สอบบัญชุี

ตำาแหน่งในบริษััทัย่อยและบริษััทัร่วิม:	 	 	 	 	 ไม่มี
ตำาแหน่งในบริษััทัทัี�เกี�ยวิโยงกับธุรกิจบริษััทั	 :	 	 	 ไม่มี
ตำาแหน่งอ่�นในบริษััทัจดทัะเบียน	:	 	 	 	 	 ไม่มี
ตำาแหน่งอ่�นในบริษััทัทัี�ไม่ใชุ่บริษััทัจดทัะเบียน	:	 	 	 ไม่มี
ข้้อพั่พัาทัทัางกฎิหมายในชุ่วิง	10	ปีทัี�ผู้่านมา	:	 	 	 ไม่มี

	 นอกจากนี�	หัวิหน้างานกำากับดูแลการปฏิิบัติงานข้องบริษััทัฯ	ได้แก่	นางอมลรัตน์	ประจักษ์ัธรรม	ซึ่ึ�งดำารงตำาแหน่ง	รอง
ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบริหาร	

น�งอมลริัติน์ ปริะจำักษั์ธัริริม

•	 กรรมการบริหาร
•	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบริหาร	(CAO)

อายุ	:		 	 	 	 	 	 	 	 	 54
วิันทัี�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ	:	 	 	 	 	 7	ธันวิาค่ม	2560
จำานวินปีทัี�ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษััทั	:	 	 	 	 4
สัดส่วินการถึ่อหุ้นบริษััทั	(%)	ณ	วิันทัี�	30	ธันวิาค่ม	2564	:	1.86
ค่วิามสัมพัันธ์ทัางค่รอบค่รัวิกับกรรมการและผูู้้บริหาร	:	 มี

ค๊ณว่๊ฒิิท�งก�ริศึึกษั� :

•	 ปริญญาตรี	Civil	Distribution	and	Marketing,	Faculty	of	Commerce,	Waseda	University,	Tokyo,	Japan

ก�ริอบริมหลักสำูติริกริริมก�ริ:

•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	256/2018	

ก�ริพัฒิน�ด้�นก�ริจำัดก�ริ :

•	 การอบรมตรวิจสอบค่วิามพัร้อมให้มั�นใจก่อน	PDPA	มีผู้ลบังคั่บใชุ้	จัดโดยสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลัก
ทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(สำานักงาน	ก.ล.ต.),	2564

•	 TDPG	2.0	ภาค่ปฏิิบัติข้องการคุ้่มค่รองข้้อมูลส่วินบุค่ค่ล,	ศูนย์วิิจัยกฎิหมายและการพััฒนา	จุฬาลงกรณ์
มหาวิิทัยาลัย,	2563
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ปริะว่ัติิก�ริทำ�ง�น :

2562	-	ปัจจุบัน	 	 	 	 	 	 	 บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
	 	 	 	 	 	 	 	 	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารสายงานบริหาร
2561	-	ปัจจุบัน	 	 	 	 	 	 	 บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
	 	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการบริหาร
2558-2561	 	 	 	 	 	 	 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผูู้้จัดการฝ่่าย	Logistics	and	Supply	Chain
2551-	2557	 	 	 	 	 	 	 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผูู้้จัดการฝ่่ายพััฒนาธุรกิจ
2547-2550	 	 	 	 	 	 	 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผูู้้จัดการฝ่่ายข้ายและการตลาด
2545-2546	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	ไทัยโปลีเมอร์เลนส์		จำากัด
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผูู้้จัดการฝ่่ายจัดซึ่่�อและค่ลังสินค่้า
2537-2545	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	ไทัยโปลีเมอร์เลนส์		จำากัด
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผูู้้จัดการฝ่่ายส่งออก
2534-2537	 	 	 	 	 	 	 Bangkok	Float	Glass	Co.,	Ltd.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 หัวิหน้าแผู้นกส่งออก			
2534		 	 	 	 	 	 	 	 Asahi	Glass	Co.,	Ltd.,	Japan	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Trainee

ตำาแหน่งในบริษััทัย่อยและบริษััทัร่วิม:	 	 	 	 มี		

•	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
กรรมการ

•	 บริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ี
กรรมการ

•	 บริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	เอสพัีซึ่ีโอโอ
กรรมการ

ตำาแหน่งในบริษััทัทัี�เกี�ยวิโยงกับธุรกิจบริษััทั:		 	 ไม่มี
ตำาแหน่งในบริษััทัจดทัะเบียนอ่�นๆ	:	 	 	 	 ไม่มี
ตำาแหน่งในบริษััทัทัี�ไม่ใชุ่บริษััทัจดทัะเบียนอ่�นๆ	:	 	 ไม่มี
ข้้อพั่พัาทัทัางกฎิหมายในระยะเวิลา	10	ปี	ทัี�ผู้่านมา	:	 ไม่มี
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เอกสัารีแนบ 4 

ริ�ยละเอียดเกี�ยว่กับริ�ยก�ริปริะเมินริ�ค�ทริัพย์สำิน

	 รายละเอียดดังปรากฎิใน	หัวิข้้อ	4.	ทัรัพัย์สินทัี�ใชุ้ในการประกอบธุรกิจ	(หน้า	61-63)
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เอกสัารีแนบ 5 

หลักก�ริกำ�กับดูแลกิจำก�ริที�ดี ฉบับปริับปริ๊งปี พ.ศึ. 2564 

บริิษััท ไทยออพติิคอล กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน)

	 ค่ณะกรรมการ	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	(บริษััทัฯ)	มีค่วิามมุ่งมั�นทัี�จะบริหารงานโดยยึดหลักการ
กำากับดูแลกิจการข้องบริษััทัฯ	ให้สอดค่ล้องกับข้้อพัึงปฏิิบัติทัี�ดีสำาหรับกรรมการบริษััทัจดทัะเบียน	กฎิ	ระเบียบ	และแนวิปฏิิบัติ
ทัี�เกี�ยวิข้้องข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	สำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	และมีค่วิาม
มุ่งมั�นทัี�จะพััฒนาเพั่�อยกระดับการกำากับดูแลกิจการข้องบริษััทัฯไปสู่แนวิทัางปฏิิบัติอันเป็นเลิศ

	 “หลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี	ฉบับปรับปรุงปี	พั.ศ.	2564”	ข้องบริษััทัฯ	ฉบับนี�	ค่ณะกรรมการบริษััทัมีมติประกาศใชุ้
เม่�อวิันทีั�	5	พัฤษัภาค่ม	พั.ศ.	2564	โดยได้ปรับปรุงข้้�นจากหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดีฉบับเดิมข้องบริษััทัฯ	ทัี�จัดข้้�นตาม	
The	Organisation	for	Economic	Cooperation	and	Development	(OECD	Principles	of	Corporate	Governance)	ทัี�
ค่ณะกรรมการบริษััทัเค่ยกำาหนดและมีมตปิระกาศใชุ้ไปแลว้ิ	และเพั่�มเตมิเน่�อหาและจดัรูปแบบตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทัี�ดี
สำาหรบับรษัิัทัจดทัะเบียน	ปี	พั.ศ.	2560	ทัี�จดัทัำาและนำาเสนอโดยสำานักงานค่ณะกรรมการกำากบัหลกัทัรพััยแ์ละตลาดหลักทัรพััย์	

สารบัญ

เรื�อง

วิิสัยทััศน์และพัันธกิจ

อุดมการณ์และค่่านิยม

หลักปฏิิบัติทัี�	1: ตระหนักถึึงบทับาทัและค่วิามรับผู้ิดชุอบข้องค่ณะกรรมการในฐานะผูู้้นำาองค่์กรทัี�สร้าง
คุ่ณค่่าให้แก่กิจการอย่างยั�งย่น

หลักปฏิิบัติทัี�	2: กำาหนดวิัตถึุประสงค่์และเป้าหมายหลักข้องกิจการทัี�เป็นไปเพั่�อค่วิามยั�งย่น

หลักปฏิิบัติทัี�	3: เสริมสร้างค่ณะกรรมการทัี�มีประสิทัธิผู้ล

หลักปฏิิบัติทัี�	4: สรรหาและพััฒนาผูู้้บริหารระดับสูงและการบริหารบุค่ลากร

หลักปฏิิบัติทัี�	5: ส่งเสริมนวิัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีค่วิามรับผู้ิดชุอบ

หลักปฏิิบัติทัี�	6: ดูแลให้มีระบบการบริหารค่วิามเสี�ยงและการค่วิบคุ่มภายในทัี�เหมาะสม

หลักปฏิิบัติทัี�	7: รักษัาค่วิามน่าเชุ่�อถึ่อทัางการเงินและการเปิดเผู้ยข้้อมูล

หลักปฏิิบัติทัี�	8: สนับสนุนการมีส่วินร่วิมและการส่�อสารกับผูู้้ถึ่อหุ้น
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วิสััยท่ัศน์และพื่ันธกิจ

ว่ิสำัยทัศึน์ (Vision):

	 รักษัาค่วิามเป็นหนึ�งในผูู้้ผู้ลิตชุั�นนำาข้องโลกในการผู้ลิตเลนส์แว่ินตาคุ่ณภาพั	รวิมทัั�งผู้ลกำาไร	นวัิตกรรม	รังสรรค์่คุ่ณค่่า
ให้กับผูู้้มีส่วินได้เสีย	ตลอดจนเจริญก้าวิหน้าอย่างยั�งย่นและตระหนักในค่วิามรับผู้ิดชุอบต่อสังค่ม

พันธักิจำ (Mission):

	 เปน็ผูู้ผู้้ลติเลนส์อสิระชุั�นนำาทัี�เติบโตอย่างยั�งย่น	ได้รบัการยอมรับในระดับโลกว่ิามกีารให้บริการทัี�เป็นเลิศอย่างสมำ�าเสมอ	
คู่่ค้่าไดร้บัค่วิามสะดวิกสบายในการทัำาธรุกจิรว่ิมกนั	และเปน็ผูู้จ้ดัจำาหนา่ยเลนสส์ำาเรจ็รปูในราค่าทัี�คุ้่มค่่าสงูสดุ	อีกทัั�งเปน็ผูู้ผู้้ลิต
เลนส์เฉพัาะบุค่ค่ลอย่างค่รบวิงจร ให้บริการตรงเวิลาทัุกค่รั�ง

อ๊ดมก�ริณ์และค่�นิยม

บริษััทัฯมุ่งมั�นทัี�จะก้าวิสู่ค่วิามเป็นเลิศโดย

•	 “เห็นว่ิาอย่างไร	ให้ทัำาตามนั�น”	กล่าวิค่่อ	เม่�อค่ณะผูู้้บริหารหรือทัีมงานประชุุมกันแล้วิมีมติอย่างไร	ต้องทัำาตามมติทัี�
ประชุุม	แม้วิ่าส่วินตัวิจะเห็นด้วิยหรือไม่เห็นด้วิยก็ตาม 

•	 “มสีำานกึรบัผู้ดิชุอบรว่ิมกนั”	กลา่วิค่่อ	เรารว่ิมกนัเปน็เจา้ข้องปญัหาทัี�เกดิกบัลูกค้่าและรว่ิมกนัแกไ้ข้ใหลุ้ล่วิง	เรารกัษัา
สัจจะตามทัี�ได้ตกลงกับลูกค่้า

•	 “มุ่งมั�นทัำางานให้เนี�ยบ	เฉียบ	เป๊ะ	ตรงเวิลา	ตั�งแต่ค่รั�งแรกทัี�ทัำา	และทัุกค่รั�งไป” 
•	 “เปิดใจและปรับตัวิเตรียมพัร้อมรับการเปลี�ยนแปลง”	กล่าวิค่่อ	กระบวินการทัำางานข้องเราเรียบง่าย	และทัำางานด้วิย
ทััศนค่ติวิ่า	‘เราทัำาได้’

•	 “วิัดกันทัี�ผู้ลงาน	ประเมินอย่างเสมอภาค่และเป็นธรรม	ทัี�สำาค่ัญต้องทัำางานอย่างสนุกและมีค่วิามสุข้”
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หุ้ลักปฏิิบัต่ิท่่� 1:
ตระหนักถึึงบทับาทัและค่วิามรับผู้ิดชุอบข้องค่ณะกรรมการบริษััทั

ในฐานะผูู้้นำาองค่์กรทัี�สร้างคุ่ณค่่าให้แก่กิจการอย่างยั�งย่น

หลักปฏิิบัติิที� 1.1: คณะกริริมก�ริบริิษััทคว่ริเข้�ใจำบทบ�ทและติริะหนักถึืงคว่�มรัิบผิู้ดชอบในฐ�นะผูู้้นำ�องค์กริกำ�กับดูแล
ให้องค์กริมีก�ริบริิห�ริจำัดก�ริที�ดี ซีึ�งคริอบคล๊มถืึง

(1)	 การกำาหนดวิัตถึุประสงค่์และเป้าหมาย
(2)	 การกำาหนดกลยุทัธ์	นโยบายการดำาเนินงาน	ตลอดจนการจัดสรรทัรัพัยากรสำาค่ัญเพั่�อให้บรรลุวิัตถึุประสงค่์และ

เป้าหมาย
(3)	 การติดตาม	ประเมินผู้ล	และกำากับดูแลการรายงานผู้ลการดำาเนินงาน

หลักปฏิิบัติิที� 1.2: สำริ้�งค๊ณค่�ให้แก่กิจำก�ริอย่�งยั�งยืน กำ�กับดูแลกิจำก�ริให้นำ�ไปสำู่ผู้ล (governance outcome) อย่�ง
น้อย ดังติ่อไปนี�

(1)	 สามารถึแข้ง่ข้นัได	้และมผีู้ลประกอบการทีั�ดีโดยค่ำานึงถึึงผู้ลกระทับในระยะยาวิ	(competitiveness	and	performance	
with	long-term	perspective)

(2)	 ประกอบธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม	เค่ารพัสทิัธแิละมคี่วิามรบัผู้ดิชุอบตอ่ผูู้ถ่้ึอหุน้	และผูู้ม้สีว่ินไดส้ว่ินเสยี	(ethical	and	
responsible	business)

(3)	 เป็นประโยชุน์ต่อสังค่ม	และพััฒนาหรือลดผู้ลกระทับด้านลบต่อสิ�งแวิดล้อม	(good	corporate	citizenship)
(4)	 สามารถึปรับตัวิได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี�ยนแปลง	(corporate	resilience)

แนว่ปฏิิบัติิ 

1.	 ค่ณะกรรมการบรษัิัทัมหีนา้ทัี�ดแูลใหก้รรมการและผูู้บ้รหิารปฏิบิติัหนา้ทัี�ดว้ิยค่วิามรบัผู้ดิชุอบระมดัระวิงั	และซึ่่�อสตัย์
สจุรติตอ่องค่ก์ร	มคี่วิามรบัผู้ดิชุอบตอ่ผูู้ถ้ึอ่หุ้นเกี�ยวิกบัการดำาเนนิธรุกจิข้องบรษิัทััฯ	และกำากบัดแูลใหก้ารบรหิาร
จัดการเป็นไปตามนโยบาย	แนวิทัางและเป้าหมายทัี�จะก่อให้เกิดประโยชุน์สูงสุดแก่ผูู้้ถึ่อหุ้น	และอยู่ในกรอบข้องการ
มีจริยธรรมทัี�ดีโดยค่ำานึงถึึงผู้ลประโยชุน์ข้องผูู้้มีส่วินได้เสียทัุกฝ่่าย

2.	 ใหบ้ริษััทัจัดทัำาคู่ม่อ่จริยธรรมธุรกจิไวิเ้ปน็ลายลกัษัณ์อกัษัรเพ่ั�อให้กรรมการ	ผูู้บ้ริหาร	และพันกังาน	ใชุเ้ปน็แนวิทัาง
ในการปฏิบิตังิาน	พัรอ้มทัั�งกำาหนดโทัษัทัางวิินยั	ในกรณทีัี�มกีารฝ่า่ฝ่นืและทับทัวินนโยบายดงักล่าวิอยา่งนอ้ยปลีะ	
1	ค่รั�ง

3.	 ให้บริษััทัจัดทัำาหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดีข้องบริษััทัฯ	เป็นลายลักษัณ์อักษัรมีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติตาม
นโยบาย	และทับทัวินนโยบายดังกล่าวิ	อย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง

4.	 ให้บริษััทักำากับดูแลให้มีการส่�อสารเพั่�อให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานทัุกค่นเข้้าใจ	มีกลไกเพัียงพัอทัี�เอ่�อให้มี
การปฏิิบัติจริงตามนโยบายข้้างต้น	ติดตามผู้ลการปฏิิบัติ	และทับทัวินนโยบายและการปฏิิบัติเป็นประจำา	

หลักปฏิิบัติิที� 1.3: ดูแลให้กริริมก�ริและผูู้้บริิห�ริปฏิิบัติิหน้�ที�ด้ว่ยคว่�มริะมัดริะว่ังริับผู้ิดชอบ (duty of care) และซีื�อสำัติย์
สำ๊จำริิติติ่อองค์กริ (duty of loyalty) และดูแลให้ก�ริดำ�เนินง�นเป็นไปติ�มกฎหม�ย ข้อบังคับ และมติิที�ปริะช๊มผูู้้ถืือห๊้น

แนว่ปฏิิบัติิ 

1.	 กรรมการและผูู้บ้รหิารตอ้งปฏิบิตัหินา้ทัี�ดว้ิยค่วิามระมดัระวิงัรบัผู้ดิชุอบ	และซึ่่�อสตัยส์จุรติตอ่บรษัิัทัฯ	ตามกฎิหมาย	
กฎิเกณฑิ์	และข้้อบังค่ับต่างๆทัี�เกี�ยวิข้้อง

2.	 ค่ณะกรรมการตอ้งดแูลใหบ้รษัิัทัมรีะบบหรอืกลไกอยา่งเพัยีงพัอทัี�มั�นใจไดว้ิา่	การดำาเนนิงานข้องบรษิัทััตอ้งเปน็ไป
ตามกฎิหมาย	ข้้อบังค่ับ	มติทัี�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น	ตลอดจนนโยบาย	หรือแนวิทัางทัี�ได้กำาหนดไวิ้	รวิมทัั�งมีกระบวินการ
อนุมัติการดำาเนินงานทัี�สำาค่ัญเป็นไปตามทัี�กฎิหมายกำาหนด
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หลักปฏิิบัติิที� 1.4: เข้�ใจำขอบเขติหน้�ที�และคว่�มริับผู้ิดชอบของคณะกริริมก�ริบริิษััท และกำ�หนดขอบเขติก�ริมอบหม�ย
หน้�ที�และคว่�มริับผู้ิดชอบให้ปริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริและฝ่�ยบริิห�ริอย่�งชัดเจำน ติลอดจำนติิดติ�มดูแลให้ปริะธั�น 
เจำ้�หน้�ที�บริิห�ริและฝ่�ยบริิห�ริปฏิิบัติิหน้�ที�ติ�มที�ได้ริับมอบหม�ย

แนว่ปฏิิบัติิ 

1.	 จดัใหม้กีฏิบัตรข้องค่ณะกรรมการบริษััทัเพ่ั�อใหก้รรมการได้ใชุอ้า้งองิในการปฏิิบัติงาน	และทับทัวินกฏิบัตรดงักล่าวิ
อย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง

2.	 กำาหนดอำานาจหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชุอบข้องค่ณะกรรมการบริษััทัไวิ้เป็นลายลักษัณ์อักษัรในกฏิบัตรข้อง	
ค่ณะกรรมการบริษััทั

	 การมอบหมายอำานาจบริหารให้แก่กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ปัจจุบันค่่อตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	เป็นไป
ตามการประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทัเม่�อวัินทัี�	20	เมษัายน	2547	และวัินทัี�	8	เมษัายน	2548	ซึ่ึ�งพั่จารณาเรื�อง
อำานาจและการปฏิิบัติงานข้องกรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ปัจจุบันค่่อตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีั�บริหาร)	และได้มีมติ
กำาหนดข้อบเข้ตและอำานาจข้องกรรมการผูู้้จดัการใหญ่	(ปจัจบุนัค่อ่ตำาแหน่งประธานเจ้าหนา้ทัี�บรหิาร)	ไวิโ้ดยชัุดเจน

หุ้ลักปฏิิบัต่ิท่่� 2:
กำาหนดวิัตถึุประสงค่์และเป้าหมายหลักข้องกิจการทัี�เป็นไปเพั่�อค่วิามยั�งย่น

หลักปฏิิบัติิที� 2.1: กำ�หนดหริือดูแลให้ว่ัติถื๊ปริะสำงค์และเป้�หม�ยหลักของกิจำก�ริ (objectives) เป็นไปเพ่�อคว่�มยั�งยืน  
โดยเป็นว่ัติถื๊ปริะสำงค์และเป้�หม�ยที�สำอดคล้องกับก�ริสำริ้�งค๊ณค่�ให้ทั�งกิจำก�ริ ลูกค้�ผูู้้มีสำ่ว่นได้เสำีย และสำังคมโดยริว่ม

แนว่ปฏิิบัติิ

1.	 กำาหนดและดูแลให้กจิการมีเปา้หมายหลัก	(objectives)	ทีั�ชัุดเจน	เหมาะสม	สามารถึใชุ้เป็นแนวิคิ่ดหลักในการกำาหนด
รปูแบบธุรกิจ	(business	model)	และส่�อสารให้ทักุค่นในองค์่กรขั้บเค่ล่�อนไปในทิัศทัางเดียวิกัน	โดยจัดทัำาเปน็วิิสัยทัศัน์		
พัันธกิจ	อุดมการณ์และค่่านิยมข้ององค่์กร

2.	 กำาหนดรูปแบบธุรกิจ	(business	model)	เพั่�อบรรลุเปา้หมายหลัก	ทัี�สามารถึสร้างคุ่ณค่่าให้ทัั�งกิจการ	ผูู้ม้สีว่ินได้เสีย		
และสังค่มโดยรวิมค่วิบคู่่กันไป	โดยกำาหนดให้มีค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	ประกอบด้วิยกรรมการบริหาร	1	ค่น	
กรรมการอิสระ	1	ค่น	ตัวิแทันจากผูู้้ถึ่อหุ้นใหญ่	2	ค่น	และกรรมการอ่�นๆ	รวิมทัั�งหมด	6	ค่น	มีกรรมการอิสระเป็น
ประธานค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	กรรมการทัุกค่นมีค่วิามรู้ค่วิามชุำานาญในธุรกิจ	มีอำานาจหน้าทัี�
•	 ศึกษัาเรื�องสำาค่ัญทัี�ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชุิด
•	 เสนอกลยทุัธ	์การผู้ลิตผู้ลิตภณัฑิใ์หม	่และแนวิโน้มข้องนวิัตกรรมใหม่	รวิมทัั�งข้ยายชุ่องทัางการจดัจำาหนา่ย
•	 กลั�นกรองเรื�องการลงทัุนเพั่�อให้ธุรกิจดำาเนินไปอย่างมีประสิทัธิภาพั
•	 ให้ค่ำาปร้กษัาแนะนำา	และวิางกลยุทัธ์ทัางด้านธุรกิจอ่�นๆ	ทัี�เกี�ยวิข้้องและรายงานต่อค่ณะกรรมการบริษััทั

3.	 ส่งเสริมการส่�อสารและเสริมสร้างให้วิิสัยทััศน์และพัันธกิจเป็นวิัฒนธรรมข้องบริษััทัฯ	กำากับดูแลให้มีการถึ่ายทัอด
วิัตถึุประสงค่์และเป้าหมายผู้่านกลยุทัธ์และแผู้นงานให้ค่รอบค่ลุมทัั�งบริษััทัฯ	 	

หลกัปฏิบิตัิทีิ� 2.2: กำ�กบัดแูลใหมั้�นใจำว่�่ ว่ตัิถืป๊ริะสำงคแ์ละเป�้หม�ย ติลอดจำนกลย๊ทธัใ์นริะยะเว่ล�ป�นกล�ง และ/หริอืปริะจำำ�ปี 
ของกิจำก�ริสำอดคล้องกับก�ริบริริล๊ว่ัติถื๊ปริะสำงค์และเป้�หม�ยหลักของกิจำก�ริโดยมีก�รินำ�นว่ัติกริริมและเทคโนโลยีม�ใช้
อย่�งเหม�ะสำม ปลอดภัย 

แนว่ปฏิิบัติิ

1.	 กำากับดูแลให้การจัดทัำากลยุทัธ์และแผู้นงานประจำาปีสอดค่ล้องกับเป้าหมายหลักข้องกิจการ	โดยค่ำานึงถึึงปัจจัย
แวิดลอ้มข้องกจิการ	ณ	ข้ณะนั�น	ตลอดจนโอกาสและค่วิามเสี�ยงทัี�ยอมรบัได	้และสนับสนนุใหม้กีารจดัทัำาหรือทับทัวิน
เป้าหมาย	และกลยุทัธ์สำาหรับระยะปานกลาง	3-5	ปีด้วิย
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ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล

2.	 ในการกำาหนดกลยุทัธ์และแผู้นงานประจำาปี	ให้มีการวิิเค่ราะห์สภาพัแวิดล้อมปัจจัยและค่วิามเสี�ยงต่างๆ	ทัี�อาจมี	
ผู้ลกระทับต่อผูู้มี้ส่วินได้เสีบทีั�เกี�ยวิข้อ้งตลอดสาย	value	chain	รวิมทัั�งปจัจยัต่างๆทัี�อาจมีผู้ลต่อการบรรลุเปา้หมาย
หลักข้องกิจการ	โดยธุรกิจมีกลไกทัี�ทัำาให้เข้้าใจค่วิามต้องการข้องผูู้้มีส่วินได้เสียอย่างแทั้จริง	แต่ละภาค่ส่วินดังนี�
	 พนักง�น:	จัดให้มีสวิัสดิการต่างๆ	แก่พันักงานบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยอย่างค่รบถึ้วิน	ทัั�งการจัดกองทัุน

สำารองเลี�ยงชีุพัให้กับพันักงาน	เอาใจใส่ดูแลสภาพัแวิดล้อมการทัำางานให้มีค่วิามปลอดภัยทัั�งทัางร่างกาย	
และ	มีสุข้ภาพัจิตทัี�ดี	อีกทัั�งบริษััทัฯ	ยังมีนโยบายยกระดับคุ่ณภาพัชุีวิิตในสถึานประกอบการข้องพันักงาน
ทัุกค่นให้มีค่วิามเป็นอยู่ทัี�ดีข้้�น	และมีค่วิามปลอดภัยในการทัำางาน	จัดให้มีการจัดอบรม	ค่วิามรู้	เพั่�อพััฒนา
ทักัษัะใหแ้กพ่ันกังาน	และผูู้บ้รหิารข้องบรษัิัทัฯทักุระดบัอย่างสมำ�าเสมอ	เพั่�อใหส้อดค่ลอ้งกับพัระราชุบญัญตัิ
พััฒนาฝ่ีม่อแรงงาน	พั.ศ.	2545

	 สำังคม/ช๊มชน:	มีการดูแลและกำาจัดข้องเสียต่างๆ	ทัี�เกิดจากกระบวินการผู้ลิตในโรงงานไม่ให้เกิดมลพ่ัษักับ
ชุุมชุนรอบข้้าง	นอกจากนี�	ยังมีโค่รงการต่างๆ	และการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชุน์ต่อสังค่มในชุุมชุน
รอบข้้าง

 คู่ค้�/เจำ้�หนี�:	ปฏิิบัติตามเงื�อนไข้ทัางการค่้าทัี�ได้ตกลงกันไวิ้อย่างเค่ร่งค่รัด	และเสมอภาค่เทั่าเทัียมกัน	ใน
กรณีทัี�ไม่สามารถึปฏิิบัติตามได้จะดำาเนินการข้อเจรจา	เพั่�อร่วิมกันหาแนวิทัางแก้ไข้

 คู่แข่ง: ทัำาการแข้่งข้ันทัางการค่้าภายใต้กฎิหมายและธรรมเนียมปฏิิบัติทัางธุรกิจอย่างเป็นธรรม	โดยไม	่
ฉวิยโอกาสทัำาลายชุ่�อเสียงข้องคู่่แข้่งเพัียงเพั่�อให้บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ได้ประโยชุน์

 ลูกค้�: 	มีค่วิามมุ่งมั�นให้บริการลูกค่้าด้วิยค่วิามเต็มใจ	เต็มกำาลังค่วิามสามารถึ	ด้วิยค่วิามเสมอภาค่		
เป็นธรรม	และให้ค่ำาแนะนำาชุ่วิยเหล่อแก่ลูกค่้า	พัร้อมทัั�งยินดีรับฟื้ังปัญหา	และค้่นหาสาเหตุ	และวิิธีการแก้ไข้
ปญัหาใหก้บัลกูค่า้	โดยไมเ่ปดิเผู้ยข้อ้มลู	หรอืค่วิามลบัข้องลกูค่า้	เวิน้แตต่ามกฎิหมายกำาหนดใหต้อ้งเปดิเผู้ย		
หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษัณ์อักษัรจากลูกค่้า

 ผูู้้ถืือห๊้น:	ดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	ตรงไปตรงมา	ตรวิจสอบได้	มีผู้ลการดำาเนินงานเติบโตอย่างต่อเน่�อง
และยั�งย่น	และสามารถึให้ผู้ลตอบแทันการลงทัุนทัี�เหมาะสมในระยะยาวิ

ชุ่องทัางการร้องเรียน:
	 ลูกค่้า	ผูู้้ถ่ึอหุ้นและผูู้้มีส่วินได้เสีย	สามารถึร้องเรียนหรือเสนอแนะค่วิามค่ิดเห็นต่อบริษััทัฯได้ทัี�เลข้านุการ

บริษััทั	โดยผู้่านชุ่องทัางต่างๆ	ดังนี�
	 โทัรศัพัทั์:	 02	194	1145	ถึึง	50	ต่อ	3119
	 Website:	 http://www.thaiopticalgroup.com
	 E-mail:	 companysecretary@thaiopticalgroup.com

	 สำาหรับพันักงานข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	หากพับเห็นการฝ่่าฝ่ืนหรือการไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ	สามารถึ
ร้องเรียนหรือเสนอแนะข้้อค่ิดเห็นดังนี�
	 1.	ประธานกรรมการบริษััทั	 	 2.	ประธานกรรมการตรวิจสอบ
	 3.	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	 	 4.	ผูู้้จัดการสำานักตรวิจสอบภายใน
	 5.	ค่ณะกรรมการต่อต้านค่อร์รัปชุั�น
	 ไปรษัณีย์:	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)
	 	 	 เลข้ทัี�	15/5	หมู่	6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	ต.ละหาร	อ.บางบัวิทัอง	จ.นนทับุรี	11110
	 E-mail:	 Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com	
	 โดยบริษัทััฯ	มีมาตรการคุ้่มค่รอง	และบรรเทัาค่วิามเสียหายให้กบัผูู้ร้ายงาน	ผูู้ร้อ้งเรียน	หรอืผูู้ท้ัี�ใหค้่วิามร่วิมม่อ	

ในการรายงานการฝ่่าฝ่ืนหรือไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ
3.	 ในการกำาหนดกลยุทัธ์กำากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวิัตกรรมและนำานวิัตกรรมและเทัค่โนโลยีมาใชุ้ในการ

สร้างค่วิามสามารถึในการแข้่งข้ันและตอบสนองค่วิามต้องการข้องผูู้้มีส่วินได้เสีย	โดยยังค่งอยู่บนพ่ั�นฐานข้อง
ค่วิามรับผู้ิดชุอบต่อสังค่มและสิ�งแวิดล้อม

http://www.thaiopticalgroup.com
mailto:companysecretary@thaiopticalgroup.com
mailto:Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com
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4.	 เป้าหมายทัี�กำาหนดค่วิรเหมาะสมกับสภาพัแวิดล้อมทัางธุรกิจและศักยภาพัข้องกิจการ	โดยกำาหนดเป้าหมายทัั�งทัี�
เป็นตัวิเงินและไม่ใชุ่ตัวิเงิน	นอกจากนี�	ค่วิรตระหนักถึึงค่วิามเสี�ยงข้องการตั�งเป้าหมายทัี�อาจนำาไปสู่การประพัฤติทัี�
ผู้ิดกฎิหมาย	หรือข้าดจริยธรรม	(unethical	conduct)

5.	 ค่รอบค่ลุมกำากับดูแลให้มีการถึ่ายทัอดวิัตถึุประสงค่์และเป้าหมายผู้่านกลยุทัธ์และแผู้นงานให้ทัั�วิทัั�งองค่์กร
6.	 กำากับดูแลให้มีการจัดสรรทัรัพัยากรและการค่วิบคุ่มการดำาเนินงานทัี�เหมาะสมและติดตามการดำาเนิน	การตาม

กลยุทัธ์และแผู้นงานประจำาปี	โดยอาจจัดให้มีผูู้้ทัำาหน้าทัี�รับผู้ิดชุอบดูแลและติดตามผู้ลการดำาเนินงาน

หุ้ลักปฏิิบัต่ิท่่� 3:
เสริมสร้างค่ณะกรรมการบริษััทัทัี�มีประสิทัธิผู้ล

หลักปฏิิบัติิที� 3.1: กำ�หนดและทบทว่นโคริงสำริ้�งคณะกริริมก�ริบริิษััท ทั�งในเริื�องขน�ดองค์ปริะกอบ สำัดส่ำว่นกริริมก�ริที�
เป็นอิสำริะ ที�เหม�ะสำมและจำำ�เป็นติ่อก�รินำ�พ�องค์กริสำู่ว่ัติถื๊ปริะสำงค์และเป้�หม�ยหลักที�กำ�หนดไว่้

แนว่ปฏิิบัติิ 

3.1.1		 ค่ณะกรรมการบริษััทั	ประกอบด้วิยบุค่ค่ลทีั�มี	ทัักษัะ	ค่วิามรู้	ค่วิามสามารถึ	และค่วิามเชุี�ยวิชุาญในด้านต่างๆ		
ทัี�เป็นประโยชุน์ต่อกิจการเป็นผูู้้ทัี�สามารถึอุทัิศเวิลาให้กับบริษััทัฯ	ได้อย่างเต็มทัี�	และเพัียงพัอเพั่�อปฏิิบัติหน้าทัี�ใน
ฐานะกรรมการบริษััทัรวิมทัั�งเป็นผูู้้ทัี�ประกอบด้วิยคุ่ณธรรมและจริยธรรม

	 	 ค่ณะกรรมการต้องมีกรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหารอย่างน้อย	1	ค่นทัี�มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
หลักทัี�บริษััทัดำาเนินกิจการอยู่

3.1.2		 องค์่ประกอบข้องค่ณะกรรมการบริษัทัั	ณ	วัินทัี�	12	กุมภาพันัธ์	2563	บรษิัทััฯ	ใหม้คี่ณะกรรมการบริษัทััรวิม	12	ค่น	
และมีจำานวินเหมาะสมกับข้นาดกิจการข้องบริษััทัฯ	ซึ่ึ�งประกอบด้วิย	ประธานกรรมการ	และกรรมการ	โดยมี
กรรมการทีั�เป็นอิสระอย่างแท้ัจริงจากฝ่่ายบริหาร	และปราศจากค่วิามสัมพัันธ์ทัางธุรกิจหรือค่วิามสัมพัันธ์อ่�น
ใดอันอาจมีอิทัธิพัลต่อการใชุ้ดุลยพั่นิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกวิ่า	1	ใน	3	ข้องจำานวินกรรมการทัั�งหมด	ปัจจุบัน
บรษัิัทัฯ	มีกรรมการอิสระทัั�งหมด	4	ค่นโดยค่ณะกรรมการบริษััทัเชุ่�อมั�นวิา่การกำาหนดค่ณุสมบตัขิ้อง	“กรรมการ
อิสระ”	ซึ่ึ�งเข้้มกวิ่ากรอบข้ั�นตำ�าข้องสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(ก.ล.ต.)	และ
ตลาดหลักทัรัพัย์ฯ	เพัียงพัอทัี�กรรมการอิสระข้องบริษััทัฯมีค่วิามเป็นอิสระ

3.1.3		 ค่ณะกรรมการบริษััทัปฏิิบัติหน้าทีั�และใชุ้ดุลยพั่นิจอย่างเป็นอิสระในการพั่จารณาตัดสินใจในเรื�องต่างๆ	ทัั�งจาก
ฝ่า่ยบริหารและผูู้ถ่้ึอหุน้รายใหญ	่กรรมการสว่ินใหญเ่ปน็กรรมการทัี�ไมเ่ปน็ผูู้บ้รหิาร	โดยกรรมการแตล่ะค่นมหีนา้ทีั�	
และอิสระทัี�จะตั�งค่ำาถึามแสดงค่วิามคิ่ดเห็นหรือคั่ดค้่าน	ในกรณีทีั�มีค่วิามเห็นขั้ดแย้งในเรื�องทีั�มีผู้ลกระทับต่อ	
ผู้ลประโยชุน์ข้องผูู้้ถึ่อหุ้นหรือผูู้้มีส่วินได้เสีย

	 	 	 นอกจากคุ่ณสมบัตขิ้องกรรมการในข้้อ	3.1.1	แลว้ิ	ค่ณะกรรมการบริษัทัั	กำาหนดคุ่ณสมบัตขิ้อง	“กรรมการ
อิสระ”	ให้เป็นไปตามข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	เรื�องคุ่ณสมบัติข้องกรรมการอิสระดังนี�
1.	 	 ถึ่อหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ข้องทัุนจดทัะเบียนทัี�ชุำาระแล้วิข้องบริษััทัฯ	บริษััทัในเค่รือ	บริษััทัร่วิม	หรือ	บริษััทัทัี�

เกี�ยวิข้้อง	ทัั�งนี�	ให้นับหุ้นทัี�ถึ่อโดยผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องด้วิย
2.	 	 ไม่เป็นกรรมการทัี�ได้รบัมอบหมายให้รบัผู้ดิชุอบการบริหารงานในทัางปกตธิรุกจิข้องบริษัทััฯ	บริษัทััในเค่รือ	

บริษััทัร่วิม	และบริษััทัทีั�เกี�ยวิข้้องหรือผูู้้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ	รวิมทัั�งไม่เป็นกรรมการทัี�มีอำานาจ	
ลงนามผูู้กพัันบริษััทัฯ	ลูกจ้าง	พันักงาน	หรือทัี�ปร้กษัาทัี�ได้รับเงินเด่อนประจำาจากบริษััทัฯ	บริษััทัในกลุ่ม	
บริษััทัร่วิม	บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	ผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มในเวิลา	2	ปีก่อนหน้าทัี�
จะได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการอิสระ

3.	 	 เป็นกรรมการทัี�ไม่มผีู้ลประโยชุน์หรือส่วินได้ส่วินเสยีไม่ว่ิาทัางตรงหรือทัางอ้อมทัั�งในด้านการเงินและบริหารงาน
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ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล

4.	 	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ใชุ่ผูู้้สอบบัญชุีข้องบริษััทัฯ	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิมหรือนิติบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้ง
5.	 	 เปน็กรรมการทัี�ไมไ่ดเ้ปน็ผูู้ใ้หบ้รกิารทัางวิิชุาชุพีัใดๆซึ่ึ�งไดร้บัค่่าบรกิารเกนิกวิา่	2	ลา้นบาทัตอ่ปจีากบรษัิัทัฯ	

บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	หรือนิติบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้ง
6.	 	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ใชุ่เป็นผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องหรือญาติสนิทัข้องผูู้้บริหารหรือผูู้้ถึ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ
7.	 	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ได้รับการแต่งตั�งข้้�นเป็นตัวิแทันเพั่�อรักษัาผู้ลประโยชุน์ข้องกรรมการข้องบริษััทัฯ	หรือผูู้้

ถึ่อหุ้นรายใหญ่
8.	 	 สามารถึปฏิิบัติหน้าทัี�แสดงค่วิามเห็นหรือรายงานผู้ลการปฏิิบัติงานตามหน้าทัี�ทัี�ได้รับมอบหมายจาก	

ค่ณะกรรมการบริษััทัได้โดยอิสระ
3.1.4		 บริษััทัฯมีการเปิดเผู้ยนโยบายในการกำาหนดองค่์ประกอบข้องค่ณะกรรมการทัี�มีค่วิามหลากหลาย	และข้้อมูล

กรรมการ	อาทั	ิอาย	ุเพัศ	ประวัิตกิารศึกษัา	ประสบการณ์	สัดส่วินการถึอ่หุน้	จำานวินปีทัี�ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	
และการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษััทัจดทัะเบียนอ่�น	ในแบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1	One	
Report)	และบน	website	ข้องบริษััทัฯ		

หลักปฏิิบัติิที� 3.2: คณะกริริมก�ริคว่ริเลือกบ๊คคลที�เหม�ะสำมเป็นปริะธั�นกริริมก�ริ และดูแลให้มั�นใจำว่่� องค์ปริะกอบและ
ก�ริดำ�เนินง�นของคณะกริริมก�ริเอื�อติ่อก�ริใช้ด๊ลพินิจำในก�ริติัดสำินใจำอย่�งมีอิสำริะ

แนว่ปฏิิบัติิ 

3.2.1	กำาหนดใหป้ระธานกรรมการเป็นบุค่ค่ลค่นละค่นกบัประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	เพั่�อการตรวิจสอบถ่ึวิงดลุการทัำางาน
ข้องฝ่่ายบริหารได้อย่างอิสระ	โดยแบ่งแยกหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชุอบออกจากกันดังนี�

	 ประธานกรรมการ	มีหน้าทัี�
1.		 เป็นประธานในทัี�ประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทั
2.	 ลงค่ะแนนเสยีงชุี�ข้าดในกรณทีัี�ทัี�ประชุมุค่ณะกรรมการบริษัทัั	มีการลงค่ะแนนเสยีงและค่ะแนนเสยีง	2	ข้้างเท่ัากัน
3.	 เป็นผูู้้เรียกประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทั
4.	 ทัำาหน้าทัี�ประธานในทัี�ประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น
5.	 กำากับ	ติดตาม	และดูแล	การปฏิิบัติหน้าทัี�ข้องค่ณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทัธิภาพั	และบรรลุตาม

วิัตถึุประสงค่์และเป้าหมายหลักข้ององค่์กร
6.	 ดแูลให้กรรมการมส่ีวินร่วิมในการส่งเสริมให้เกดิวิฒันธรรมองค์่กรทัี�มจีริยธรรม	และการกำากบัดแูลกจิการทัี�ดี
7.	 ประธานกรรมการบริษััทักำาหนดระเบียบวิาระการประชุุมร่วิมกับประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร
8.	 ประธานกรรมการจะจัดสรรเวิลาในการประชุมุให้เพัยีงพัอทัี�ฝ่า่ยบริหารจะเสนอเรื�อง	และกรรมการจะอภิปราย

ปญัหาสำาค่ญัอยา่งรอบค่อบโดยทัั�วิกนั	โดยมกีารจดบนัทักึการประชุมุไวิเ้ปน็ลายลกัษัณอั์กษัร	และจดัเกบ็ไวิ้
สำาหรับกรรมการและผูู้้เกี�ยวิข้้องตรวิจสอบได้

9.	 ส่งเสริมให้มีการพับปะ	และแลกเปลี�ยนค่วิามคิ่ดเห็นระหวิ่างกรรมการและผูู้้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าทัี�
บริหาร	และผูู้้บริหารระดับสูง	ในโอกาสอ่�นนอกเหน่อจากการประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทั	เพั่�อให้กรรมการ
ได้มีโอกาสทัำาค่วิามรู้จักคุ่้นเค่ยกับผูู้้บริหารระดับสูงข้องบริษััทัฯ

กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ปัจจุบันค่่อประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	มีหน้าทัี�
1.	 จัดทัำานโยบายแนวิทัางยุทัธศาสตร์การทัำาธุรกิจเป้าหมายแผู้นงานและงบประมาณประจำาปีข้องบริษััทัฯ	และ

บริษััทัย่อยเสนอค่ณะกรรมการบริษััทัเพั่�อพั่จารณาอนุมัติ
2.	 ดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามนโยบายแนวิทัางยทุัธศาสตรก์ารทัำาธรุกจิเปา้หมาย	แผู้นงาน	และงบประมาณประจำาปี	

ข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ตามทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัอนุมัติ
3.	 รายงานผู้ลงานและผู้ลประกอบการประจำาไตรมาสข้องบริษััทัฯและบริษััทัย่อยเทัียบกับแผู้นและงบประมาณ

ให้ค่ณะกรรมการบริษััทัทัราบพัร้อมข้้อเสนอแนะ
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4.	 เรื�องอ่�นๆ	ทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัมอบหมาย
	 การมอบหมายอำานาจบรหิารใหแ้กก่รรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ปจัจุบนัค่่อประธานเจ้าหนา้ทัี�บริหาร)	เป็นไปตาม

การประชุุมค่ณะกรรมการบริษััทั	เม่�อวิันทัี�	20	เมษัายน	2547	และวิันทัี�	8	เมษัายน	2548	
3.2.2		 กรรมการอิสระมีวิาระการดำารงตำาแหน่ง	3	ปี	และสามารถึดำารงตำาแหน่งต่อเน่�องได้เกินกวิ่า	9	ปีก็ได้	หาก	

ค่ณะกรรมการบริษััทัได้พั่จารณาอย่างสมเหตุสมผู้ลถึึงค่วิามจำาเป็นดังกล่าวิแล้วิ
3.2.3		 ค่ณะกรรมการบริษััทั	ได้มีการแต่งตั�งค่ณะกรรมการชุุดย่อย	จำานวิน	3	ค่ณะ	ได้แก่
	 	 (1)	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
	 	 (2)	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน
	 	 (3)	 ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธรุกจิ	เพั่�อพ่ัจารณาประเด็นเฉพัาะเรื�องทัี�ค่ณะกรรมการมอบหมาย	กลั�นกรองข้อ้มลู	

และเสนอแนวิทัางพั่จารณาก่อนเสนอให้ค่ณะกรรมการเห็นชุอบต่อไป
3.2.4		 ค่ณะกรรมการบริษััทั	มีการเปิดเผู้ยรายชุ่�อ	และบทับาทัหน้าทัี�ข้องค่ณะกรรมการและ	ค่ณะกรรมการชุุดย่อย	

จำานวินค่รั�งข้องการประชุุม	และจำานวินค่รั�งทัี�กรรมการเข้้าร่วิมประชุุมในแต่ละปี

หลักปฏิิบัติิที� 3.3: คณะกริริมก�ริคว่ริกำ�กับดูแลให้ก�ริสำริริห�และคัดเลือกกริริมก�ริมีกริะบว่นก�ริที�โปริ่งใสำและชัดเจำน
เพ่�อให้ได้คณะกริริมก�ริที�มีค๊ณสำมบัติิสำอดคล้องกับองค์ปริะกอบที�กำ�หนดไว่้

แนว่ปฏิิบัติิ

3.3.1	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันประกอบดว้ิยกรรมการอสิระ	2	ใน	3	โดยมกีรรมการอสิระเป็นประธาน
3.3.2	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันทัำาหน้าทัี�วิางหลักเกณฑ์ิและสรรหาและค่ัดเล่อกบุค่ค่ลเข้้าดำารง

ตำาแหน่งกรรมการในค่ณะกรรมการบริษััทัและประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	จัดให้มีการทับทัวินหลักเกณฑ์ิและ	
วิิธีการสรรหากรรมการเพ่ั�อเสนอต่อค่ณะกรรมการก่อนการสรรหากรรมการทัี�ค่รบวิาระ	วิางหลักเกณฑ์ิและ	
วิิธกีารในการสรรหาและแต่งตั�งผูู้้บริหาร	จัดให้มแีผู้นสบ่ทัอดตำาแหน่งงาน	(Succession	Plan)	วิางหลักเกณฑ์ิ	และ
ประเมนิผู้ลการปฏิิบตังิานข้องกรรมการ	ค่ณะกรรมการชุุดยอ่ย	และประธานเจา้หนา้ทัี�บริหาร	เสนอนโยบายการ
จา่ยค่่าตอบแทันและผู้ลประโยชุน์อ่�นสำาหรับค่ณะกรรมการบริษัทัั	ค่ณะอนุกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และ
ผูู้บ้รหิารทีั�ข้้�นตรงกบัประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิาร	และพัจ่ารณาทับทัวินโค่รงสรา้งระบบการจา่ยค่่าตอบแทันกรรมการ
บริษััทั	อัตราค่่าตอบแทันกรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหาร	และบุค่ค่ลากรอ่�นให้เหมาะสมกับหน้าทัี�ค่วิามรับผู้ิดชุอบ		
และสอดค่ล้องกับผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษััทัฯ

หลักปฏิิบัติิที� 3.4: ในก�ริเสำนอค่�ติอบแทนคณะกริริมก�ริให้ผูู้้ถืือห๊้นอน๊มัติิ คณะกริริมก�ริคว่ริพิจำ�ริณ�ให้โคริงสำริ้�งและ
อตัิริ�ค่�ติอบแทนมีคว่�มเหม�ะสำมกับคว่�มรัิบผิู้ดชอบและจูำงใจำให้คณะกริริมก�รินำ�พ�องค์กริให้ดำ�เนินง�นติ�มเป้�หม�ย
ทั�งริะยะสำั�นและริะยะย�ว่

แนว่ปฏิิบัติิ

3.4.1	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันตามข้้อ	3.3.1	ทัำาหน้าทัี�พ่ัจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ิในการ
กำาหนดค่่าตอบแทัน

3.4.2	 การพั่จารณาค่่าตอบแทันข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่ณะกรรมการจะพั่จารณาจากการเปรียบเทัียบกับระดับทัี�
ปฏิบิตัอิยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวิกนั	ข้นาดข้องอตุสาหกรรมผู้ลประกอบการข้องบรษิัทัั	และหนา้ทัี�ค่วิามรบัผู้ดิชุอบ
ข้องกรรมการ	โดยการพั่จารณากำาหนดค่่าตอบแทันข้องกรรมการ	อยู่ในอำานาจอนุมัติข้องการประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น	

	 	 กรรมการทัี�อยู่ในค่ณะอนุกรรมการจะได้รับค่่าตอบแทันตามบทับาทัหน้าทัี�ทัี�รับผู้ิดชุอบ
3.4.3	 ค่ณะกรรมการบริษัทััจะเปิดเผู้ยค่่าตอบแทันแต่ละประเภทัทัี�แตล่ะค่นได้รบั	รวิมทัั�งค่่าตอบแทันจากการเป็นกรรมการ

บริษััทัย่อย	หรือหน้าทัี�อ่�นๆ	เชุ่น	ทัี�ปร้กษัาไวิ้ในแบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1	One	Report)
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ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล

หลกัปฏิบิตัิทีิ� 3.5: คณะกริริมก�ริคว่ริกำ�กบัดแูลใหก้ริริมก�ริท๊กคนมคีว่�มริบัผู้ดิชอบในก�ริปฏิิบตัิหิน�้ที�และจำดัสำริริเว่ล�
อย่�งเพียงพอ

แนว่ปฏิิบัติิ

3.5.1	 ค่ณะกรรมการจดัใหม้กีารปฐมนเิทัศกรรมการใหม	่เพั่�อใหก้รรมการเข้า้ใจบทับาทัหนา้ทัี�ข้องตน	ทัั�งนี�	รายละเอยีด
มาตรการเป็นไปตามข้้อ	3.8

3.5.2	 กรรมการเป็นผูู้้ทัี�สามารถึอุทัิศเวิลาให้กับบริษััทัฯ	ได้อย่างเพัียงพัอ	และเป็นกรรมการในบริษััทัจดทัะเบียนไม่เกิน	
5	บริษััทั

3.5.3	 ค่ณะกรรมการจัดให้มีการรายงานการดำารงตำาแหน่งอ่�นข้องกรรมการ	และเปิดเผู้ยให้เป็นทัี�ทัราบ
3.5.4	 ในกรณีทัี�กรรมการดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผูู้้บริหาร	หรือมีส่วินได้เสียไม่วิ่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการ

อ่�นทัี�มีค่วิามข้ัดแย้ง	หรือสามารถึใชุ้โอกาสหรือข้้อมูลข้องบริษััทัเพั่�อประโยชุน์ข้องตนค่ณะกรรมการต้องดูแลให้
มั�นใจวิา่	บรษัิัทัมมีาตรการป้องกนัอยา่งเพัยีงพัอและมีการแจ้งให้ผูู้ถ่้ึอหุน้รับทัราบตามเหมาะสม	ทัั�งนี�	รายละเอียด
มาตรการเป็นไปตามข้้อ	6.3.2

3.5.5	 กรรมการแตล่ะค่นค่วิรเข้า้รว่ิมประชุมุไมน้่อยกว่ิารอ้ยละ	75	ข้องจำานวินการประชุมุค่ณะกรรมการบรษัิัทัทัั�งหมด
ทัี�ได้จัดให้มีข้้�นในรอบปี

หลกัปฏิบัิติทีิ� 3.6: คณะกริริมก�ริคว่ริกำ�กบัดแูลใหม้กีริอบและกลไกในก�ริกำ�กบัดแูลนโยบ�ยและก�ริดำ�เนนิง�นของบริษัิัท
ยอ่ยและกิจำก�ริอื�นที�บริษิััทไปลงท๊นอย�่งมนียัสำำ�คัญ ในริะดับที�เหม�ะสำมกบักจิำก�ริแติ่ละแห่ง ริว่มทั�งบริิษัทัยอ่ยและกจิำก�ริ
อื�นที�บริิษััทไปลงท๊นมีคว่�มเข้�ใจำถืูกติ้องติริงกันด้ว่ย

แนว่ปฏิิบัติิ

3.6.1		 ค่ณะกรรมการจะพั่จารณากำาหนดนโยบายการกำากับดูแลบริษััทัย่อย	ซึ่ึ�งรวิมถึึง
(1)	 	 การแต่งตั�งกรรมการในบริษััทัย่อย	
(2)	 	 การกำากับดูแลให้กรรมการในบริษััทัย่อยบริหารจัดการ	เป็นไปตามนโยบายข้องบริษััทัฯ	ทัี�จะก่อให้เกิด

ประโยชุน์สูงสุดแก่บริษััทัย่อย
(3)	 	 ระบบการค่วิบคุ่มภายในข้องบริษััทัย่อย
(4)	 	 การเปิดเผู้ยข้้อมูลฐานะการเงินและผู้ลการดำาเนินงาน	การทัำารายการกับบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิโยงกัน	การได้มา

หรือจำาหน่ายไปซึ่ึ�งทัรัพัย์สิน	การทัำารายการอ่�นทัี�สำาค่ัญ	
3.6.2		 ในกรณีเป็นการเข้้าร่วิมลงทัุนในกิจการอ่�นอย่างมีนัยสำาค่ัญ	ต้องมีการทัำาข้้อตกลงผูู้้ถึ่อหุ้นหรือข้้อตกลงอ่�น

หลักปฏิิบัติิที� 3.7: คณะกริริมก�ริคว่ริจำัดให้มีก�ริปริะเมินผู้ลก�ริปฏิิบัติิหน้�ที�ปริะจำำ�ปีของคณะกริริมก�ริ คณะกริริมก�ริ
ช๊ดย่อย และกริริมก�ริริ�ยบ๊คคล โดยผู้ลปริะเมินคว่ริถืูกนำ�ไปใช้สำำ�หริับก�ริพัฒิน�ก�ริปฏิิบัติิหน้�ที�ติ่อไปด้ว่ย

แนว่ปฏิิบัติิ

3.7.1	 ค่ณะกรรมการบริษัทัักำาหนดใหม้กีารประเมินผู้ลการปฏิิบัตงิานข้องค่ณะกรรมการบริษัทััรายบุค่ค่ล	ค่ณะกรรมการ
ชุดุย่อยและประธานเจา้หนา้ทัี�บริหารเปน็ประจำาทุักป	ีเพั่�อพ่ัจารณาผู้ลการดำาเนินงาน	และการกำากบัดแูลใหมี้การ
กำาหนดและ/หรือดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข้ได้อย่างเพัียงพัอ

3.7.2	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันจะส่งให้ค่ณะกรรมการทัำาแบบประเมินแบบรายค่ณะ/แบบข้องค่ณะ
กรรมการชุุดย่อย	และแบบรายบุค่ค่ล	ตามตัวิอย่างข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	ทัั�ง	3	แบบ	ดังนี�	
(1)	 	 แบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการรายค่ณะ	
(2)	 	 แบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการชุุดย่อย	
(3)	 	 แบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการและค่ณะกรรมการชุดุย่อยรายบคุ่ค่ล	หลกัเกณฑ์ิ	ข้ั�นตอนและผู้ลการ

ประเมินในภาพัรวิมเปิดเผู้ยไวิ้ในแบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1	One	Report)
3.7.3	 ผู้ลการประเมินข้องค่ณะกรรมการค่วิรถูึกนำาไปใชุป้ระกอบพ่ัจารณาค่วิามเหมาะสมข้ององค์่ประกอบค่ณะกรรมการ
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หลักปฏิิบัติิที� 3.8: คณะกริริมก�ริคว่ริกำ�กับดูแลให้คณะกริริมก�ริและกริริมก�ริแติ่ละคนมีคว่�มริู้คว่�มเข้�ใจำเกี�ยว่กับ
บทบ�ทหน้�ที� ลักษัณะก�ริปริะกอบธั๊ริกิจำ และกฎหม�ยที�เกี�ยว่ข้องกับก�ริปริะกอบธั๊ริกิจำ ติลอดจำนสำนับสำน๊นให้กริริมก�ริ
ท๊กคนได้ริับก�ริเสำริิมสำริ้�งทักษัะและคว่�มริู้สำำ�หริับก�ริปฏิิบัติิหน้�ที�กริริมก�ริอย่�งสำมำ��เสำมอ  

แนว่ปฏิิบัติิ

3.8.1	 ค่ณะกรรมการมหีนา้ทัี�ส่งเสรมิและอำานวิยค่วิามสะดวิกใหม้กีารฝ่กึอบรม	และใหค้่วิามรูแ้กก่รรมการเพั่�อใหม้กีาร
ปรับปรุงการปฏิิบัติงานอย่างต่อเน่�อง	ค่ณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่่ายบริหารทัำาหน้าทัี�แนะนำากรรมการใหม่
ให้รู้จักบริษััทัฯ	โดยเชุิญมาปฐมนิเทัศ	ประชุุมร่วิมกัน	และรับฟื้ังการบรรยายสรุปลักษัณะธุรกิจ	และแนวิทัางการ
ดำาเนินธุรกิจข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	เพั่�อให้ค่ณะกรรมการมีค่วิามเข้า้ใจเกี�ยวิกับกฎิหมาย	กฎิเกณฑ์ิ	มาตรฐาน		
ค่วิามเสี�ยง	และสภาพัแวิดล้อมทัี�เกี�ยวิข้้องกับการประกอบธุรกิจ	รวิมทัั�งได้รับทัราบข้้อมูลทัี�เป็นปัจจุบันอย่าง
สมำ�าเสมอ	การฝึ่กอบรมและพัฒันาค่วิามรูอ้ยา่งตอ่เน่�องข้องค่ณะกรรมการจะเปดิเผู้ยในแบบแสดงรายการข้อ้มลู
ประจำาปี	(แบบ	56-1	One	Report)

หลกัปฏิบิตัิทีิ� 3.9: คณะกริริมก�ริคว่ริดแูลใหมั้�นใจำว่่�ก�ริดำ�เนนิง�นของคณะกริริมก�ริเปน็ไปดว้่ยคว่�มเริยีบริอ้ยสำ�ม�ริถื
เข้�ถืึงข้อมูลที�จำำ�เป็น และมีเลข�น๊ก�ริบริิษััทที�มีคว่�มริู้และปริะสำบก�ริณ์ที�จำำ�เป็นและเหม�ะสำมติ่อก�ริสำนับสำน๊นก�ริดำ�เนิน
ง�นของคณะกริริมก�ริ

แนว่ปฏิิบัติิ

3.9.1	 ค่ณะกรรมการจัดให้การกำาหนดการประชุุมค่ณะกรรมการและค่ณะกรรมการชุุดย่อยเป็นการล่วิงหน้าทัั�งปี	และ
แจ้งให้กรรมการแต่ละค่นทัราบกำาหนดการดังกล่าวิ

3.9.2	 ค่ณะกรรมการบรษิัทัั	จดัใหม้กีารประชุมุค่ณะกรรมการบริษัทััไม่นอ้ยกวิา่	5	ค่รั�งตอ่ปี	และกำาหนดใหม้กีารประชุมุ	
เวิลา	10.30	น.	ข้องทัุกวิันพัุธในสัปดาห์ทัี�	6	หลังจากสิ�นแต่ละไตรมาสหรือวิันอ่�นใดทัี�เหมาะสม	และพั่จารณา
กลยุทัธ์ธุรกิจแนวิทัางการดำาเนินธุรกิจ	(Vision)	(Mission)	ข้องบริษััทัร่วิมกับฝ่่ายจัดการตามค่วิามเหมาะสม

3.9.3	 กรรมการแต่ละค่นมีอิสระทัี�จะเสนอ	เรื�องเข้้าสู่วิาระการประชุุมก็ได้
3.9.4	 การประชุุมค่ณะกรรมการแต่ละค่รั�งมีกำาหนดวิาระการประชุุมทัี�ชุัดเจน	มีเอกสารประกอบการประชุุมทัี�ค่รบถึ้วิน	

เพัียงพัอ	และจัดส่งให้กับค่ณะกรรมการเป็นการล่วิงหน้าไม่น้อยกวิ่า	7	วิัน	เพั่�อให้ค่ณะกรรมการได้มีเวิลาศึกษัา
ข้้อมูลอย่างเพัียงพัอก่อนเข้้าร่วิมประชุุม

3.9.5	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	สนับสนุนให้ผูู้้บริหารระดับสูงข้องบริษััทัฯ	เข้้าร่วิมประชุุมกับค่ณะกรรมการ
3.9.6	 กรรมการทัุกค่นสามารถึเข้้าถึึงสารสนเทัศทัี�จำาเป็น	เพั่�มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	เลข้านุการบริษััทั	

ค่ณะกรรมการบริษััทั	หรือฝ่่ายบริหารอ่�น	
	 	 ในกรณทีัี�จำาเปน็	ค่ณะกรรมการอาจจดัใหม้คี่วิามเหน็อสิระจากทัี�ปรก้ษัาหรอืผูู้ป้ระกอบวิิชุาชุพีัภายนอก	โดยถ่ึอ

เป็นค่่าใชุ้จ่ายข้องบริษััทัฯ
3.9.7	 บริษััทัฯ	มีนโยบายให้กรรมการทัี�ไม่เป็นผูู้้บริหาร	(Non	-	Executive	Director	-	NED)	มีโอกาสประชุุมระหวิ่าง

กนัเองเพั่�ออภปิรายปญัหาตา่งๆเกี�ยวิกบัการจดัการทัี�อยูใ่นค่วิามสนใจ	โดยไมม่ฝี่า่ยจดัการรว่ิมดว้ิย	อยา่งนอ้ย
ปีละ	1	ค่รั�ง	และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารทัราบถึึงผู้ลการประชุุม

3.9.8	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	ไดจ้ดัให้มเีลข้านุการบริษััทั	ทัำาหนา้ทัี�ใหก้ารสนับสนุน	การจัดเตรียมระเบียบวิาระการประชุมุ	
ทัำาหนังส่อเชุิญประชุุม	ดูแลและจัดการประชุุม	จัดเก็บเอกสารเกี�ยวิกับการประชุุม	และจัดทัำารายงานการประชุุม
เสนอข้อค่วิามเห็นชุอบต่อประธานกรรมการ	ก่อนทัี�จะนำาเสนอให้ทัี�ประชุุมพั่จารณารับรองรายงานการประชุุม	
ค่ณุสมบัตแิละประสบการณ์ข้องเลข้านุการบริษัทััถูึกเปิดเผู้ยในแบบแสดงรายการข้อ้มูลประจำาป	ี(แบบ	56-1	One	
Report)	และบน	website	ข้องบริษััทัฯ

3.9.9	 เลข้านุการบริษััทัต้องได้รับการฝ่ึกอบรมและพััฒนาค่วิามรู้อย่างต่อเน่�อง
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ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล

หุ้ลักปฏิิบัต่ิท่่� 4: 
สรรหาและพััฒนาผูู้้บริหารระดับสูงและการบริหารบุค่ลากร

หลกัปฏิิบัติทีิ� 4.1: คณะกริริมก�ริบริษัิัทคว่ริดำ�เนนิก�ริให้มั�นใจำว่�่มีก�ริสำริริห�และพัฒิน�กริริมก�ริผูู้้จัำดก�ริใหญ่ (ปัจำจุำบนั
คือปริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ) และผูู้้บริิห�ริริะดับสูำงให้มีคว่�มริู้ ทักษัะ ปริะสำบก�ริณ์ และค๊ณลักษัณะที�จำำ�เป็นต่ิอก�ริขับ
เคลื�อนองค์กริไปสำู่เป้�หม�ย

แนว่ปฏิิบัติิ

4.1.1	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันมหีนา้ทัี�พ่ัจารณากลั�นกรองผูู้้ทัี�เหมาะสมทัี�จะดำารงตำาแหนง่กรรมการ
ผูู้จ้ดัการใหญ่	(ปจัจุบนัค่่อประธานเจา้หน้าทัี�บริหาร)	ในกรณทีัี�มตีำาแหน่งวิา่งและนำาเสนอตอ่ค่ณะกรรมการบริษััทั

4.1.2	 กรรมการผูู้้จดัการ	(ปจัจุบนัค่่อประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิาร)	ดแูลให้มีผูู้้บรหิารระดบัสงูทัี�เหมาะสม	โดยค่ณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันร่วิมกับกรรมการผูู้้จดัการพัจ่ารณาหลักเกณฑ์ิและวิิธีการในการสรรหาและแต่งตั�ง
บคุ่ค่ล	เหน็ชุอบบคุ่ค่ลทัี�กรรมการผูู้จ้ดัการใหญ	่(ปจัจบุนัค่่อประธานเจา้หน้าทัี�บรหิาร)เสนอใหเ้ปน็ผูู้้บรหิารระดบั
สูง	ก่อนนำาเสนอต่อค่ณะกรรมการบริษััทัเพั่�อพั่จารณาอนุมัติ

4.1.3	 ค่ณะกรรมการบริษัทัักำาหนดให้มแีผู้นพััฒนาศักยภาพัผูู้้บรหิาร	และกำาหนดให้มกีารทัำาแผู้นสบ่ทัอดตำาแหน่งข้อง
ผูู้บ้รหิารสูงสดุข้ององค์่กร	โดยมอบให้ฝ่า่ยบริหารจัดทัำาแผู้นงานการอบรม	และรายงานต่อค่ณะกรรมการบริษัทัั

4.1.4	 กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ปัจจุบันค่่อประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	และผูู้้บริหารระดับสูงข้องบริษััทัฯ	สามารถึดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษััทัฯ	อ่�นได้	โดยต้องผู้่านค่วิามเห็นชุอบข้องค่ณะกรรมการบริษััทัก่อน	โดยจำานวินบริษััทั
ทัี�กรรมการผูู้จ้ดัการใหญ	่(ปจัจบุนัค่่อประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิาร)	และผูู้บ้รหิารระดบัสงูข้องบรษิัทััฯ	สามารถึดำารง
ตำาแหน่งได้ให้เป็นไปตามทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัอนุมัติ

หลกัปฏิบัิติทีิ� 4.2: คณะกริริมก�ริบริิษััทคว่ริกำ�กบัดูแลให้มกี�ริกำ�หนดโคริงสำร้ิ�งค�่ติอบแทนและก�ริปริะเมินผู้ลที�เหม�ะสำม

แนว่ปฏิิบัติิ

4.2.1	 ค่ณะกรรมการบรษัิัทัจะกำาหนดโค่รงสรา้งค่า่ตอบแทันทัี�เปน็เค่รื�องจงูใจใหก้รรมการผูู้จ้ดัการใหญผูู่้บ้รหิารระดบั
สงู	และบุค่ลากรอ่�น	ๆ	ทุักระดับปฏิิบัติงานให้สอดค่ล้องกับวัิตถุึประสงค์่และเป้าหมายหลักข้ององค์่กรและสอดค่ล้อง
กับผู้ลประโยชุน์ข้องกิจการในระยะยาวิซึ่ึ�งรวิมถึึง
(1)	 	 การพั่จารณาค่วิามค่วิามเหมาะสมข้องสัดส่วินค่่าตอบแทันทัี�เป็นเงินเด่อน	ผู้ลการดำาเนินงานระยะสั�น	
(2)	 	 การกำาหนดนโยบายเกี�ยวิกับการจ่ายค่่าตอบแทัน	ค่วิรค่ำานึงถึึงปัจจัย	เชุ่น	ระดับค่่าตอบแทันสูงกวิ่าหรือ

เทั่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ	ผู้ลการดำาเนินงานข้องกิจการ
(3)	 	 การกำาหนดนโยบายเกี�ยวิกับเกณฑิ์การประเมินผู้ล	และการส่�อสารให้เป็นทัี�รับทัราบ

4.2.2	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันเป็นผูู้้พั่จารณาเสนอค่วิามเห็นต่อค่ณะกรรมการบริษััทัในการ
พั่จารณากำาหนดเกณฑิ์ทัี�ใชุ้ในการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานประจำาปีข้องประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	โดยเกณฑิ์
ดังกล่าวิจะต้องสอดค่ล้องกับเป้าหมายข้องบริษััทัฯ	ทัั�งในระยะสั�นและระยะยาวิ

	 	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันเป็นผูู้้ประเมินผู้ล	กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)
ประจำาทัุกปี	โดยใชุ้บรรทััดฐานทัี�ได้ตกลงกันไวิ้เป็นการล่วิงหน้าตามเกณฑิ์ทัี�เป็นรูปธรรม	และประธานกรรมการ
จะเป็นผูู้้แจ้งผู้ลการพั่จารณาให้กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	ทัราบ

4.2.3	 ค่ณะกรรมการบรษิัทััเหน็ชุอบหลกัเกณฑิแ์ละปจัจยัในการประเมนิผู้ลงาน	ตลอดจนอนมุตัโิค่รงสรา้งค่่าตอบแทัน
ข้องผูู้้บริหารระดับสูง	และติดตามให้กรรมการผูู้้จดัการใหญ่	(ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	ประเมินผูู้้บริหารระดับสูง
ให้สอดค่ล้องกับหลักการประเมินดังกล่าวิ

	 	 ค่่าตอบแทันผูู้บ้รหิารเปน็ไปตามหลกัการและนโยบายทัี�ค่ณะกรรมการบรษัิัทั	กำาหนดซึ่ึ�งเชุ่�อมโยงกับผู้ลการดำาเนนิ
งานข้องบริษััทัฯ	และผู้ลการปฏิิบัติงานข้องผูู้้บริหารแต่ละค่น

4.2.4	 ค่ณะกรรมการบริษััทักำากับดูแลให้มีการกำาหนดหลักเกณฑิ์และปัจจัยในการประเมินผู้ลงานสำาหรับทัั�งองค่์กร	
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หลกัปฏิบัิติทีิ� 4.3: คณะกริริมก�ริบริษัิัทคว่ริเข้�ใจำโคริงสำร้ิ�งและคว่�มสัำมพันธ์ัของผูู้้ถือืห๊น้ที�อ�จำมีผู้ลกริะทบต่ิอก�ริบริหิ�ริ
และก�ริดำ�เนินง�นของกิจำก�ริ

แนว่ปฏิิบัติิ

4.3.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีค่วิามเข้้าใจโค่รงสร้างและค่วิามสัมพัันธ์ข้องผูู้้ถ่ึอหุ้น	ซึ่ึ�งอาจอยู่ในรูปแบบข้องข้้อตกลง
ภายในกิจการค่รอบค่รัวิไม่วิ่าจะเป็นลายลักษัณ์อักษัรหรือไม่	หรือข้้อตกลงผูู้้ถ่ึอหุ้น	ซึ่ึ�งมีผู้ลต่ออำานาจในการ
ค่วิบคุ่มการบริหารจัดการกิจการ

4.3.2	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจะดูแลไม่ให้ข้้อตกลงตามข้้อ	4.3.1	เป็นอุปสรรค่ต่อการปฏิิบัติหน้าทัี�ข้องค่ณะกรรมการ
4.3.3	 บริษััทัฯ	จัดให้มีการเปิดเผู้ยโค่รงสร้างการถึ่อหุ้นในแบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1	One	Report)	

3หลักปฏิิบัติิที� 4.4: คณะกริริมก�ริบริิษััทคว่ริติิดติ�มดูแลก�ริบริิห�ริและพัฒิน�บ๊คล�กริให้มีจำำ�นว่น คว่�มริู้ ทักษัะ 
ปริะสำบก�ริณ์ และแริงจำูงใจำที�เหม�ะสำม

แนว่ปฏิิบัติิ

4.4.1	 บริษััทัฯ	จดัใหม้กีารบรหิารทัรพััยากรบคุ่ค่ลทัี�สอดค่ลอ้งกบัทัศิทัางและกลยทุัธข์้องบรษิัทััฯ	พันกังานในทักุระดบั
มีค่วิามรู้	ค่วิามสามารถึแรงจูงใจทัี�เหมาะสม	และได้รับการปฏิิบัติอย่างเป็นธรรมเพั่�อรักษัาบุค่ลากรทัี�มีค่วิาม
สามารถึข้องบริษััทัฯ	ไวิ้	

4.4.2	 บริษััทัฯ	จัดกองทัุนสำารองเลี�ยงชุีพัให้กับพันักงาน

หุ้ลักปฏิิบัต่ิท่่� 5: 
ส่งเสริมนวิัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีค่วิามรับผู้ิดชุอบ

หลักปฏิิบัติิที� 5.1: คณะกริริมก�ริบริิษััทคว่ริให้คว่�มสำำ�คัญและสำนับสำน๊นก�ริสำร้ิ�งนว่ัติกริริมที�ก่อให้เกิดมูลค่�แก่ธ๊ัริกิจำ
คว่บคู่ไปกับก�ริสำริ้�งค๊ณปริะโยชน์ติ่อลูกค้�หริือผูู้้ที�เกี�ยว่ข้อง และมีคว่�มริับผู้ิดชอบติ่อสำังคมและสำิ�งแว่ดล้อม

แนว่ปฏิิบัติิ

5.1.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัให้ค่วิามสำาค่ัญกับการสร้างวิัฒนธรรมองค่์กรทัี�ส่งเสริมให้เกิดนวิัตกรรม	ค่ณะกรรมการ
กลยุทัธ์ธุรกิจจะนำานวิัตกรรมไปเป็นส่วินหนึ�งในการทับทัวินกลยุทัธ์ธุรกิจ	ฝ่่ายจัดการจะนำานวิัตกรรมไปใชุ้การ
วิางแผู้นพััฒนาปรับปรุงการดำาเนินงานและการติดตามผู้ลการดำาเนินงาน

5.1.2		ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรส่งเสริมการสร้างนวิัตกรรมเพ่ั�อเพัิ�มคุ่ณค่่าให้กิจการตามสภาพัปัจจัยแวิดล้อมทัี�
เปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ	ซึึ่�งค่รอบค่ลุมการกำาหนดรูปแบบธุรกิจ	(business	model)	โดยค่ณะกรรมการกลยุทัธ์
ธุรกิจ	วิิธีค่ิดมุมมองในการออกแบบและพััฒนาสินค่้าและบริการ	การวิิจัย	การปรับปรุงกระบวินการผู้ลิตและ
กระบวินการทัำางาน	รวิมทัั�งการร่วิมม่อกับคู่่ค่้า
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ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล

หลักปฏิิบัติิที� 5.2: คณะกริริมก�ริบริิษััทคว่ริติิดติ�มดูแลให้ฝ่�ยจัำดก�ริปริะกอบธ๊ัริกิจำอย่�งมีคว่�มรัิบผิู้ดชอบต่ิอสำังคม
และสำิ�งแว่ดล้อม และสำะท้อนอยู่ในแผู้นดำ�เนินก�ริ (operating plan) เพ่�อให้มั�นใจำได้ว่่� ท๊กฝ่�ยขององค์กริได้ดำ�เนินก�ริ
สำอดคล้องกับว่ัติถื๊ปริะสำงค์ เป้�หม�ยหลัก และแผู้นกลย๊ทธั์ (strategies) ของกิจำก�ริ

แนว่ปฏิิบัติิ

5.2.1	 นอกจากบรษิัทััฯ	จะตอ้งบรหิารงานให้สำาเรจ็ลลุว่ิงไปตามเป้าหมายและนโยบายทัี�ไดว้ิางไวิแ้ลว้ิ	บรษิัทััฯ	ยงัค่ำานงึถึงึ
ผูู้ม้สีว่ินไดเ้สยีในการดำาเนนิกจิการข้องบรษัิัทัฯ	ดว้ิย	โดยยดึแนวิทัางในการปฏิิบตัใิหม้คี่วิามเสมอภาค่ตอ่ทักุฝ่า่ย		
โดยอาศัยหลักคุ่ณธรรมและจริยธรรม	อีกทัั�ง	ยังกำาหนดให้มีนโยบายในการดูแลและปฏิิบัติต่อผูู้้มีส่วินได้เสีย	
ทัุกฝ่่ายและเผู้ยแพัร่ไว้ิในแบบแสดงข้้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1	One	Report)	และ/หรือ	รายงานค่วิามยั�งย่นข้อง	
บริษััทัฯ	โดยมีแนวิทัางปฏิิบัติค่รอบค่ลุมถึึงพันักงาน	ลูกค่้า	คู่่ค้่า	ชุุมชุน	สิ�งแวิดล้อม	การแข่้งขั้นอย่างเป็นธรรม	
การต่อต้านการทัุจริตและค่อร์รัปชุั�น

หลกัปฏิบิตัิทีิ� 5.3: คณะกริริมก�ริบริษัิัทคว่ริดแูลใหฝ้�่ยจำดัก�ริจำดัสำริริและจำดัก�ริทริพัย�กริใหเ้ปน็ไปอย�่งมปีริะสำทิธัภิ�พ
ปริะสำิทธัิผู้ล โดยคำ�นึงถืึงผู้ลกริะทบและก�ริพัฒิน�ทริัพย�กริติลอดสำ�ย value chain เพ่�อให้สำ�ม�ริถืบริริล๊ว่ัติถื๊ปริะสำงค์
และเป้�หม�ยหลักได้อย่�งยั�งยืน

แนว่ปฏิิบัติิ

5.3.1		ค่ณะกรรมการบริษััทัตระหนักถึึงค่วิามจำาเป็นข้องทัรัพัยากรทัี�ต้องใชุ้	รวิมทัั�งตระหนักว่ิาการใชุ้ทัรัพัยากรแต่ละ
ประเภทัมีผู้ลกระทับต่อกันและกัน

5.3.2	 ในการตัดสินใจเล่อกรูปแบบธุรกิจ	ค่ณะกรรมการบริษััทัจะค่ำานึงถึึงผู้ลกระทับและค่วิามคุ้่มค่่าทัี�จะเกิดข้้�นต่อ
ทัรัพัยากร	โดยยังค่งอยู่บนพั่�นฐานข้องการมีจริยธรรม	มีค่วิามรับผู้ิดชุอบและสร้างคุ่ณค่่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั�งย่น

5.3.3	 ค่ณะกรรมการบริษััทัดูแลให้มั�นใจวิ่า	ในการบรรลุเป้าหมายหลักข้องกิจการ	ฝ่่ายจัดการมีการทับทัวิน	พััฒนา
ดแูลการใชุท้ัรัพัยากรใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิัธิภาพัและประสทิัธิผู้ลโดยค่ำานงึถึงึการเปลี�ยนแปลงข้องปจัจยัภายใน
และภายนอกอยู่เสมอ

หลกัปฏิบิตัิทีิ� 5.4: คณะกริริมก�ริบริษัิัทคว่ริจำดัใหม้กีริอบก�ริกำ�กบัดูแลและก�ริบริิห�ริจำดัก�ริเทคโนโลยสีำ�ริสำนเทศึริะดบั
องคก์ริ ที�สำอดคลอ้งกบัคว่�มติอ้งก�ริของกจิำก�ริ ริว่มทั�งดแูลใหม้กี�รินำ�เทคโนโลยสีำ�ริสำนเทศึม�ใชใ้นก�ริเพิ�มโอก�สำท�ง
ธ๊ัริกจิำและพฒัิน�ก�ริดำ�เนนิง�น ก�ริบริิห�ริคว่�มเสำี�ยง เพ่�อใหก้จิำก�ริสำ�ม�ริถืบริริลว๊่ตัิถืป๊ริะสำงคแ์ละเป�้หม�ยหลกัของกจิำก�ริ

แนว่ปฏิิบัติิ

5.4.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจัดให้มีนโยบายในเรื�องการจัดสรรและการบริหารทัรัพัยากรด้านเทัค่โนโลยีสารสนเทัศ		
ซึ่ึ�งค่รอบค่ลุมถึึงการจัดสรรทัรัพัยากรให้เพัียงพัอต่อการดำาเนินธุรกิจ	และการกำาหนดแนวิทัางเพ่ั�อรองรับใน
กรณีทัี�ไม่สามารถึจัดสรรทัรัพัยากรได้เพัียงพัอตามทัี�กำาหนดไวิ้	

5.4.2	 ค่ณะกรรมการบรษิัทััดแูลใหก้ารบรหิารค่วิามเสี�ยงข้ององค่ก์รค่รอบค่ลมุถึึงการบรหิารและจดัการค่วิามเสี�ยงดา้น
เทัค่โนโลยีสารสนเทัศด้วิย	พัร้อมมาตรการป้องกันแก้ไข้ด้วิย	ทัั�งนี�	รายละเอียดมาตรการเป็นไปตามข้้อ	6.1.2
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หุ้ลักปฏิิบัต่ิท่่� 6: 
ดูแลให้มีระบบการบริหารค่วิามเสี�ยงและการค่วิบคุ่มภายในทัี�เหมาะสม

หลักปฏิิบัติิที� 6.1: คณะกริริมก�ริบริิษััทคว่ริกำ�กับดูแลให้มั�นใจำว่่� บริิษััทมีริะบบก�ริบริิห�ริคว่�มเสำี�ยงและก�ริคว่บค๊ม
ภ�ยในที�จำะทำ�ให้บริริล๊ว่ัติถื๊ปริะสำงค์อย่�งมีปริะสำิทธัิผู้ล และมีก�ริปฏิิบัติิให้เป็นไปติ�มกฎหม�ยและม�ติริฐ�นที�เกี�ยว่ข้อง

แนว่ปฏิิบัติิ

6.1.1	 ค่ณะกรรมการบริษัทััจัดให้มีการทับทัวินและประเมนิผู้ลการบรหิารค่วิามเสี�ยงข้องบรษิัทััฯ	ค่รอบค่ลมุทัั�งองค่ก์ร
และบรษัิัทัยอ่ยหรอืกจิการอ่�นทัี�บรษิัทััไปลงทันุอย่างมีนัยสำาค่ญั	โดยมกีารรายงานใหค้่ณะกรรมการบรษิัทััทัราบ
เป็นประจำา	ตลอดจนมีการทับทัวินและประเมินประสิทัธิผู้ลข้องการจัดการค่วิามเสี�ยงปีละ	1	ค่รั�ง

6.1.2	 ค่ณะกรรมการบรษิัทััจดัใหม้รีะบบบรหิารค่วิามเสี�ยงทัี�เกี�ยวิข้อ้งทักุดา้น	โดยค่รอบค่ลมุปจัจยัค่วิามเสี�ยงทัี�เกี�ยวิข้อ้ง
กับวิิสัยทััศน์	เป้าหมาย	กลยุทัธ์ทัางธุรกิจ	การเงิน	การผู้ลิต	ค่วิามปลอดภัย	และระบบสารสนเทัศ	พั่จารณาถึึง
โอกาสทัี�จะเกดิและระดบัค่วิามรนุแรงข้องผู้ลกระทับ	กำาหนดมาตรการในการปอ้งกนัแกไ้ข้และผูู้รั้บผู้ดิชุอบทัี�ชัุดเจน	
รวิมทัั�งกำาหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผู้ล	โดยจัดให้มีผูู้้ดูแลบริหารค่วิามเสี�ยงในระดับ
จัดการมีหน้าทัี�นำาเสนอแผู้นงานและผู้ลการปฏิิบัติตามแผู้นต่อฝ่่ายบริหาร

	 	 ค่ณะกรรมการบริษััทัได้มอบหมายให้ค่ณะกรรมการตรวิจสอบทัำาหน้าทัี�ในการกำากับดูแลให้ระบบการบริหาร
จัดการค่วิามเสี�ยงข้องบริษััทัฯ	มีค่วิามเหมาะสมและมีประสิทัธิภาพั

6.1.3	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีหน้าทัี�ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎิหมาย	และมาตรฐานทัี�เกี�ยวิข้้อง		
ทัั�งข้องในประเทัศและในระดับสากล

หลกัปฏิบัิติทิี� 6.2: คณะกริริมก�ริบริษัิัทติอ้งจัำดติั�งคณะกริริมก�ริติริว่จำสำอบที�สำ�ม�ริถืปฏิบัิติหิน้�ที�ได้อย่�งมีปริะสิำทธัภิ�พ
และอิสำริะ

แนว่ปฏิิบัติิ

6.2.1	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ประกอบด้วิยกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	ค่น	ทัำาหน้าทัี�ดังต่อไปนี�
1.	 	 สอบทัานให้บริษััทัฯ	มีการรายงานทัางการเงินอย่างถึูกต้องและพัอเพัียง
2.	 	 สอบทัานให้บริษััทัฯ	มีการค่วิบคุ่มภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวิจสอบภายใน	(Internal	

Audit)	ทัี�เหมาะสม	และมีประสิทัธิผู้ลตลอดจนให้ค่วิามเห็นชุอบในการพ่ัจารณาแต่งตั�ง	โยกย้าย	เลิกจ้าง
หัวิหน้างานตรวิจสอบภายในหรือ	หน่วิยงานอ่�นใดทัี�รับผู้ิดชุอบเกี�ยวิกับการตรวิจสอบภายใน

3.	 	 สอบทัานให้บริษัทััฯ	ปฏิบัิตติามกฎิหมายวิา่ด้วิยหลักทัรพััย์	และตลาดหลักทัรพััย์ข้อ้กำาหนดข้องตลาดหลักทัรพััย์ฯ		
และกฎิหมายทัี�เกี�ยวิข้้องกับธุรกิจข้องบริษััทัฯ

4.	 	 พั่จารณาค่ัดเล่อกเสนอแต่งตั�งบุค่ค่ลซึ่ึ�งมีค่วิามเป็นอิสระเพั่�อทัำาหน้าทัี�ผูู้้สอบบัญชุีข้องบริษััทัฯ	และเสนอ
ค่่าตอบแทันข้องบุค่ค่ลดังกล่าวิ	รวิมทัั�งเข้้าร่วิมประชุุมกับผูู้้สอบบัญชุีโดยไม่มีฝ่่ายจัดการเข้้าร่วิมประชุุม
ด้วิยอย่างน้อยปีละ1	ค่รั�ง

5.	 	 พัจ่ารณารายการทัี�เกี�ยวิโยงกนัหรอืรายการทัี�อาจมคี่วิามขั้ดแยง้ทัางผู้ลประโยชุนใ์หเ้ปน็ไปตามข้อ้กฎิหมาย
และข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	เพั่�อเป็นประโยชุน์สูงสุดต่อบริษััทัฯ

6.	 	 จัดทัำารายงานข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบโดยเปิดเผู้ยไวิ้ในแบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1	
One	Report)	ข้องบริษััทัฯพัร้อมลงนามโดยประธานกรรมการตรวิจสอบ

7.		 	 สอบทัานค่วิามถูึกตอ้งข้องเอกสารอ้างองิและแบบประเมินตนเองเกี�ยวิกบัมาตรการต่อตา้นการค่อรร์บัชุั�น	
ข้องกิจการตามโค่รงการแนวิร่วิมปฏิิบัติข้องภาค่เอกชุนไทัยในการต่อต้านทัุจริต

8.	 	 ปฏิิบัติการอ่�นใดตามทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัมอบหมายด้วิยค่วิามเห็นชุอบจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
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ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล

6.2.2	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบมีอำานาจแจง้ใหฝ้่า่ยบริหารเข้า้ร่วิมประชุมุ	ชุี�แจง	หรอืจดัทัำารายงานเสนอเพั่�อใหค้่ำาแนะนำา
การดำาเนินการทัี�ได้รับมอบหมายได้ตามทัี�เห็นค่วิร	

6.2.3	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจัดให้มีหน่วิยงานตรวิจสอบภายใน	ทัี�มีค่วิามอิสระในการปฏิิบัติหน้าทัี�	และรายงานผู้ลตรง
ตอ่ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	และรบัผู้ดิชุอบในการตรวิจสอบระบบค่วิบค่มุดา้นการดำาเนนิงานรายงานทัางการ
เงนิ	และการปฏิบัิตติามกฎิระเบียบ	นโยบาย	โดยค่ณะกรรมการมีการทับทัวิน	และประเมินค่วิามเพัยีงพัอข้องระบบ
ค่วิบคุ่มภายในอย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง

หลักปฏิิบัติิที� 6.3: คณะกริริมก�ริบริิษััทคว่ริติิดติ�มดูแลและจำัดก�ริคว่�มขัดแย้งของผู้ลปริะโยชน์ที�อ�จำเกิดข้�นได้ริะหว่่�ง
บริษัิัทกบัฝ�่ยจัำดก�ริ คณะกริริมก�ริบริษัิัท หรืิอผูู้้ถือืห๊น้ ริว่มไปถืงึก�ริป้องกันก�ริใช้ปริะโยชน์อนัมคิว่ริในทรัิพย์สำนิ ขอ้มูล 
และโอก�สำของบริิษััท และก�ริทำ�ธั๊ริกริริมกับผูู้้ที�มีคว่�มสำัมพันธั์เกี�ยว่โยงกับบริิษััทในลักษัณะที�ไม่สำมคว่ริ

แนว่ปฏิิบัติิ

6.3.1	 บริษััทัฯ	มีมาตรการป้องกันกรณีทัี�กรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหาร	และพันักงาน	ใชุ้ข้้อมูลภายในเพั่�อประโยชุน์ให้แก่
ตนเองหรือผูู้้อ่�นในทัางมิชุอบ	เพั่�อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผูู้้ถึ่อหุ้นอ่�น	โดยมีการแจ้งแนวิทัางและนโยบายให้ทัุกค่น	
ในองค่์กรถ่ึอปฏิิบัติ	และมีการติดตามผู้ลอย่างสมำ�าเสมอ	ในส่วินข้องกรรมการและผูู้้บริหาร	ได้กำาหนดห้าม	
ซึ่่�อ	-	ข้ายหุ้น	ภายในระยะเวิลา	30	วิัน	หลังจากวิันปิดงบการเงิน	แต่ละไตรมาสและหลังจากงบการเงินเปิดเผู้ยต่อ
สาธารณชุน	2	วัิน	ทัั�งนี�	ให้กรรมการและผูู้้บริหารทักุค่น	ทัี�มหีน้าทัี�รายงานการถ่ึอค่รองหลักทัรพััย์ตามกฎิหมาย
จัดส่งรายงานดังกล่าวิแก่ค่ณะกรรมการเป็นประจำา

6.3.2	 กรรมการบริษััทั	และ	ผูู้้บริหารข้องบริษััทัฯ	จะต้องเปิดเผู้ยข้้อมูลเกี�ยวิกับผูู้้มีส่วินได้เสีย	และผูู้้เกี�ยวิข้้องเพ่ั�อให้	
ค่ณะกรรมการบริษััทัได้พ่ัจารณาธุรกรรมข้องบริษััทัฯ	ทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์	และตัดสินใจเพั่�อ
ประโยชุน์ข้องบริษััทัฯ	โดยรวิม	ทัั�งนี�	กรรมการบริษััทัและผูู้้บริหารทัี�มีส่วินได้เสียกับธุรกรรมทัี�ทัำากับบริษััทัฯ	ต้อง
ไม่มีส่วินร่วิมในการตัดสินใจทัำาธุรกรรมดังกล่าวิ	ทัั�งนี�	ให้เป็นไปตามข้ั�นตอน	หรือมาตรการการอนุมัติการทัำา
รายการระหวิ่างกันข้องบริษััทัฯ	

	 	 บริษััทัฯ	ได้มีการกำาหนดนโยบายและข้ั�นตอนการอนุมัติรายการทัี�เกี�ยวิโยงกัน	ไวิ้เป็นลายลักษัณ์อักษัรอย่าง
ชุัดเจน	โดยรายการทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์อย่างมีนัยสำาค่ัญ	จะต้องมีการผู้่านค่วิามเห็นชุอบจาก
ค่ณะกรรมการตรวิจสอบการดำาเนินการใดๆ	ทัี�อาจกอ่ให้เกดิค่วิามข้ดัแยง้ข้องผู้ลประโยชุน์	(Conflict	of	Interest)	
ค่ณะกรรมการบริษััทั	และผูู้้บริหารข้องบริษััทัฯ	จะจัดให้มีการประชุุมเพั่�อพ่ัจารณาเรื�องนั�นๆ	ในกรณีทัี�ต้องข้อ
ค่วิามเห็นชุอบจากทัี�ประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้นบริษััทัฯ	จะดำาเนินการเรียกประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้นเพ่ั�อพั่จารณาให้ค่วิามเห็นชุอบ
ก่อนดำาเนินการ	ทัั�งนี�	การพั่จารณาเรื�องต่างๆ	ค่ณะกรรมการจะพั่จารณาด้วิยค่วิามรอบค่อบ	ซึ่่�อสัตย์สุจริต		
มีเหตุผู้ล	และมุ่งให้เกิดประโยชุน์สูงสุดต่อบริษััทัฯ	และผูู้้ถึ่อหุ้นโดยรวิมเป็นสำาค่ัญ

6.3.3	 รายการทัี�มีค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์	ค่ณะกรรมการจะพั่จารณาอย่างรอบค่อบ	โดยกรรมการผูู้้มีส่วินได้
เสียไม่มีส่วินร่วิมในการตัดสินใจ	พัร้อมทัั�งกำากับดูแลให้มีการปฏิิบัติตามข้้อกำาหนดเกี�ยวิกับข้ั�นตอนการดำาเนิน
การ	และการเปิดเผู้ยข้้อมูลให้ถึูกต้องค่รบถึ้วิน

หลักปฏิิบัติิที� 6.4: คณะกริริมก�ริบริิษััทคว่ริกำ�กับดูแลให้มีก�ริจำัดทำ�นโยบ�ยและแนว่ปฏิิบัติิด้�นก�ริติ่อติ้�นคอริ์ริัปชันที�
ชัดเจำนและสำื�อสำ�ริในท๊กริะดับขององค์กริและติ่อคนนอกเพ่�อให้เกิดก�รินำ�ไปปฏิิบัติิได้จำริิง

แนว่ปฏิิบัติิ

6.4.1	 บริษััทัฯ	ได้รับการรับรองจากค่ณะกรรมการแนวิร่วิมปฏิิบัติข้องภาค่เอกชุนไทัยในการต่อต้านการทัุจริต	แล้วิ		
ณ	วัินทัี�	16	มกราค่ม	2558	(ดเูพั่�มเตมิ:	www.thaiopticalgroup.com	)	และต่อมาบรษิัทััฯ	ไดด้ำาเนนิการต่ออายุ
การรับรองจากค่ณะกรรมการแนวิร่วิมปฏิิบัติข้องภาค่เอกชุนไทัยในการต่อต้านการทัุจริตด้วิย

	 	 ในการนี�	ค่ณะกรรมการบรษิัทัักไ็ดจ้ดัใหมี้นโยบายและแนวิปฏิบิติัเกี�ยวิกบัการตอ่ตา้นค่อรร์ปัชัุ�นทัี�ชัุดเจนและส่�อสาร
ในทัุกระดับข้ององค่์กรและต่อค่นนอกเพั่�อให้เกิดการนำาไปปฏิิบัติได้จริง

http://www.thaiopticalgroup.com
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หลกัปฏิิบตัิทีิ� 6.5:  คณะกริริมก�ริคว่ริดแูลใหก้จิำก�ริมกีลไกในก�ริริบัเริื�องริอ้งเริยีนและก�ริดำ�เนนิก�ริกริณมีกี�ริชี�เบ�ะแสำ

แนว่ปฏิิบัติิ

6.5.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจดัใหมี้นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อ้ร้องเรียน	(Whistle-Blowing	Policy)	ข้องบริษััทัฯ	และ
บริษััทัในเค่รือ	กำาหนดถึึงข้อบเข้ตข้องการแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียน	วิิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียน	(ผู้่าน
ทัางอีเมล	จดหมายปิดผู้นึก	และผู่้านเว็ิบไซึ่ด์)	กระบวินการพั่จารณาเม่�อได้รับแจ้งเบาะแส	หรือข้้อร้องเรียน	การ
พั่จารณามูลการกระทัำาค่วิามผู้ิด	การสอบสวิน	การคุ้่มค่รองผูู้้ร้องเรียน	การคุ้่มค่รองผูู้้ถึูกร้องเรียน	การแจ้ง
เบาะแสหรือข้้อร้องเรียนเทั็จ	

หุ้ลักปฏิิบัต่ิท่่� 7:
	รักษัาค่วิามน่าเชุ่�อถึ่อทัางการเงินและการเปิดเผู้ยข้้อมูล

หลักปฏิิบัติิที� 7.1: คณะกริริมก�ริบริิษััทมีคว่�มริับผู้ิดชอบในก�ริดูแลให้ริะบบก�ริจำัดทำ�ริ�ยง�นท�งก�ริเงินและก�ริเปิด
เผู้ยข้อมูลสำำ�คัญติ่�ง ๆ ถืูกติ้อง เพียงพอ ทันเว่ล� เป็นไปติ�มกฎเกณฑ์์ ม�ติริฐ�น และแนว่ปฏิิบัติิที�เกี�ยว่ข้อง

แนว่ปฏิิบัติิ

7.1.1	 ค่ณะกรรมการบรษัิัทัจะดแูลใหบ้คุ่ค่ลากรทัี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการจดัทัำาและเปดิเผู้ยข้อ้มลู	มคี่วิามรู	้ทักัษัะและประสบการณ์
ทัี�เหมาะสมกับหน้าทัี�ค่วิามรับผิู้ดชุอบ	และมีจำานวินเพีัยงพัอ	บุค่ค่ลดังกล่าวิหมายค่วิามรวิมถึึง	ผูู้้บริหารสูงสุด
สายงานบัญชุีและการเงิน	ผูู้้จัดทัำาบัญชุี	ผูู้้ตรวิจสอบภายใน	เลข้านุการบริษััทั	และนักลงทัุนสัมพัันธ์

7.1.2	 ในการให้ค่วิามเห็นชุอบการเปิดเผู้ยข้้อมูล	ค่ณะกรรมการบริษััทัจะค่ำานึงถึึงปัจจัยทัี�เกี�ยวิข้้อง	โดยในกรณีทัี�เป็น
รายงานทัางการเงิน	จะพั่จารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี�ด้วิย					
(1)	 ผู้ลการประเมินค่วิามเพัียงพัอข้องระบบค่วิบคุ่มภายใน
(2)	 ค่วิามเหน็ข้องผูู้้สอบบญัชุใีนรายงานทัางการเงนิ	และข้อ้สังเกตข้องผูู้ส้อบบญัชุเีกี�ยวิกบัระบบค่วิบค่มุภายใน	

รวิมทัั�งข้้อสังเกตข้องผูู้้สอบบัญชุีผู้่านการส่�อสารในชุ่องทัางอ่�นๆ	(ถึ้ามี)
(3)	 ค่วิามเห็นข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
(4)	 ค่วิามสอดค่ล้องกับวิัตถึุประสงค่์	เป้าหมาย	หลักกลยุทัธ์และนโยบายข้องบริษััทั

7.1.3	 บรษิัทััฯ	เปดิเผู้ยข้อ้มลูสารสนเทัศทัางการเงนิและอ่�นๆ	ทัี�เกี�ยวิกบัธรุกจิ	และผู้ลประกอบการข้องบรษิัทััฯ	ซึ่ึ�งรวิมถึงึ	
งบการเงนิ	แบบแสดงรายการข้้อมลูประจำาปี	(แบบ	56-1	One	Report)	ทัี�ตรงตอ่ค่วิามเปน็จรงิ	ค่รบถึว้ิน	เพัยีงพัอ		
สมำ�าเสมอ	ทัันเวิลา	แสดงให้เห็นถึึงสถึานภาพัทัางการเงินและผู้ลประกอบการทัี�แทั้จริง	รวิมทัั�งอนาค่ตข้องธุรกิจ
ข้องบริษััทัฯ

	 	 ค่ณะกรรมการบรษัิัทัจดัทัำาค่ำาอธบิายและการวิิเค่ราะหข์้องฝ่า่ยจดัการ	(MD&A)	ประกอบการเปดิเผู้ยงบการเงนิ
ทัุกไตรมาส

7.1.4	 ในกรณีทัี�การเปิดเผู้ยข้้อมูลรายการใดเกี�ยวิข้้องกับกรรมการบริษััทัรายใดรายหนึ�งเป็นการเฉพัาะกรรมการ
บรษัิัทัรายนั�นตอ้งดแูลใหก้ารเปิดเผู้ยในส่วินข้องตนมคี่วิามค่รบถึว้ินถึกูตอ้งดว้ิย	เชุน่	ข้อ้มลูผูู้ถ่้ึอหุน้ข้องกลุม่ตน		
การเปิดเผู้ยในส่วินทัี�เกี�ยวิเน่�องกับ	shareholders’	agreement	ข้องกลุ่มตน

	 	 ทัั�งนี�	บรษัิัทัฯ	จดัใหม้กีารเปดิเผู้ยโค่รงสรา้งการถ่ึอหุน้ในแบบแสดงรายการข้อ้มลูประจำาป	ี(แบบ	56-1	One	Report)
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หลักปฏิิบัติิที� 7.2: คณะกริริมก�ริบริิษััทคว่ริติิดติ�มดูแลคว่�มเพียงพอของสำภ�พคล่องท�งก�ริเงินและคว่�มสำ�ม�ริถืใน
ก�ริชำ�ริะหนี�

แนว่ปฏิิบัติิ

7.2.1	 ค่ณะกรรมการบรษิัทััจะดแูลใหฝ้่า่ยจดัการมกีารตดิตามและประเมนิฐานะทัางการเงนิข้องกจิการและมกีารรายงาน
ตอ่ค่ณะกรรมการบรษิัทััอย่างสมำ�าเสมอ	โดยค่ณะกรรมการบรษิัทััและฝ่า่ยจัดการค่วิรรว่ิมกนัหาทัางแกไ้ข้โดยเรว็ิ
หากเริ�มมีสัญญาณบ่งชุี�ถึึงปัญหาสภาพัค่ล่องทัางการเงินและค่วิามสามารถึในการชุำาระหนี�

7.2.2	 ในการอนุมัติการทัำารายการใดๆ	หรือการเสนอค่วิามเห็นให้ทัี�ประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้นอนุมัติ	การทัำารายการดังกล่าวิจะ
ต้องไม่กระทับต่อค่วิามต่อเน่�องในการดำาเนินกิจการสภาพัค่ล่องทัางการเงิน	หรือค่วิามสามารถึในการชุำาระหนี�

หลักปฏิิบัติิที� 7.3: ในภ�ว่ะที�กิจำก�ริปริะสำบปัญห�ท�งก�ริเงินหริือมีแนว่โน้มจำะปริะสำบปัญห� คณะกริริมก�ริบริิษััทคว่ริ
มั�นใจำได้ว่่� กิจำก�ริมีแผู้นในก�ริแก้ไขปัญห� หริือมีกลไกอื�นที�จำะสำ�ม�ริถืแก้ไขปัญห�ท�งก�ริเงินได้ ทั�งนี� ภ�ยใติ้ก�ริคำ�นึง
ถืึงสำิทธัิของผูู้้มีสำ่ว่นได้เสำีย

แนว่ปฏิิบัติิ

7.3.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจัดให้มีระบบการค่วิบคุ่มภายในทัี�ค่รอบค่ลุมทัุกด้านทัั�งด้านการเงินการปฏิิบัติงานการ
ดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎิหมาย	ข้้อบังค่ับ	ระเบียบทัี�เกี�ยวิข้้อง	และจัดให้มีกลไกการตรวิจสอบและถึ่วิงดุลทัี�มี
ประสิทัธิภาพัเพัียงพัอในการปกป้องรักษัา	และดูแลเงินลงทัุนข้องผูู้้ถ่ึอหุ้นและสินทัรัพัย์ข้องบริษััทัฯ	อยู่เสมอ	
กำาหนดระเบียบปฏิิบัติเป็นลายลักษัณ์อักษัร

หลักปฏิิบัติิที� 7.4: คณะกริริมก�ริบริิษััทคว่ริพิจำ�ริณ�จำัดทำ�ริ�ยง�นคว่�มยั�งยืน (SD Report) ติ�มคว่�มเหม�ะสำม

แนว่ปฏิิบัติิ

7.4.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจัดให้มีรายงานค่วิามยั�งย่น	(SD	Report)	ซึ่ึ�งเปิดเผู้ยข้้อมูลการปฏิิบัติตามกฎิหมาย		
การปฏิิบัตติามจรรยาบรรณ	นโยบายการต่อต้านค่อร์รปัชัุน	การปฏิิบัตติอ่พันักงานและผูู้้มสีว่ินได้เสีย	ซึ่ึ�งรวิมถึึง	
การปฏิิบัติอย่างเป็นธรรม	และการเค่ารพัสิทัธิมนุษัยชุน	รวิมทัั�งค่วิามรับผู้ิดชุอบต่อสังค่มและสิ�งแวิดล้อม	โดย
ค่ำานึงถึึงกรอบการรายงานทัี�ได้รับการยอมรับในประเทัศหรือในระดับสากล	

7.4.2	 ค่ณะกรรมการบรษิัทััจดัใหข้้อ้มลูทัี�เปดิเผู้ยเปน็เรื�องสำาค่ญัและสะทัอ้นรการปฏิบิัตทิัี�จะนำาไปสูก่ารสรา้งค่ณุค่า่แก่
กิจการอย่างยั�งย่น

หลักปฏิิบัติิที� 7.5: คณะกริริมก�ริบริิษััทคว่ริกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจำัดก�ริจำัดให้มีหน่ว่ยง�นหรืิอผูู้้ริับผู้ิดชอบง�น นักลงท๊น
สำัมพันธั์ที�ทำ�หน้�ที�ในก�ริสำื�อสำ�ริกับผูู้้ถืือห๊้น และผูู้้มีสำ่ว่นได้เสีำยอื�น เช่น นักลงท๊น นักว่ิเคริ�ะห์ ให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสำม  
เท่�เทียมกัน และทันเว่ล� 

แนว่ปฏิิบัติิ

7.5.1	 บริษัทััฯ	มีหน่วิยงานด้านนักลงทันุสัมพันัธ์	ทัี�ทัำาหน้าทัี�ตดิต่อส่�อสารกบันักลงทันุสถึาบนั	นักลงทันุทัั�วิไป	ผูู้ถ้ึอ่หุน้		
นักวิิเค่ราะห์	และบริษััทัฯ	เปิดโอกาสให้	นักวิิเค่ราะห์	นักลงทัุน	นักลงทุันสถึาบัน	นักข่้าวิ	ผูู้้ถ่ึอหุ้น	ทัั�งในประเทัศ
และต่างประเทัศ	ประชุุมกับผูู้้บริหารหลากหลายชุ่องทัาง	เชุ่น	อีเมล,	Tele	Conference,	ประชุุมทัี�บริษััทั	รวิมถึึง
การเข้้าร่วิมกิจกรรมทัี�จัดโดยตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	(Opportunity	Day)	รายการทัางทัีวิี	และบริษััทัฯ	
ได้กำาหนดระยะเวิลางดการเปิดเผู้ยข้้อมูลต่างๆ	ก่อนวิันบริษััทัฯ	จะรายงานผู้ลประกอบการหรืองบการเงินหรือ	
MD&A	รายไตรมาสต่อตลาดหลักทัรัพัย์ฯ	เป็นเวิลา	7	วิัน	(Quiet	Period)	รวิมถึึงบริษััทัฯ	มีการจัดทัำาจรรยา
บรรณข้องนักลงทัุนสัมพัันธ์	ตั�งแต่ปี	2554

7.5.2	 กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	มีอำานาจกระทัำาการและแสดงตนเป็นตัวิแทันบริษััทัฯ	ต่อบุค่ค่ล
ภายนอกในกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกับบริษััทัฯ	และเป็นประโยชุน์ต่อบริษััทัฯ	ตามการมอบหมายอำานาจบริหารให้แก่
กรรมการผูู้จ้ดัการใหญ	่(ประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิาร)	ในการประชุมุค่ณะกรรมการบรษิัทัั	เม่�อวินัทัี�	20	เมษัายน	2547		
และวิันทัี�	8	เมษัายน	2548
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หลักปฏิิบัติิที� 7.6: คณะกริริมก�ริคว่ริสำ่งเสำริิมให้มีก�รินำ�เทคโนโลยีสำ�ริสำนเทศึม�ใช้ในก�ริเผู้ยแพริ่ข้อมูล

แนว่ปฏิิบัติิ

7.6.1	 บริษััทัฯ	เผู้ยแพัร่ข้้อมูลตามเกณฑิ์ทัี�กำาหนดผู้่านชุ่องทัางข้องตลาดหลักทัรัพัย์	แบบแสดงรายการข้้อมูลประจำา
ปี	(แบบ	56-1	One	Report)	รวิมทัั�งเผู้ยแพัร่ผู้่านทัาง	website	ข้องบริษััทัฯ	www.thaiopticalgroup.com	ทัั�งทัี�
เป็นภาษัาไทัยและภาษัาอังกฤษัด้วิย

หุ้ลักปฏิิบัต่ิท่่� 8: 
สนับสนุนการมีส่วินร่วิมและการส่�อสารกับผูู้้ถึ่อหุ้น

หลักปฏิิบัติิที� 8.1:  คณะกริริมก�ริบริิษััทคว่ริดูแลให้มั�นใจำว่่� ผูู้้ถืือห๊้นมีสำ่ว่นริ่ว่มในก�ริติัดสำินใจำในเริื�องสำำ�คัญของบริิษััท

แนว่ปฏิิบัติิ

8.1.1	 เรื�องทัี�มนียัสำาค่ญั	หรอืตามทัี�กฎิหมายกำาหนดให้ตอ้งข้อมติจากทัี�ประชุมุผูู้้ถ่ึอหุน้จะถูึกบรรจุเปน็วิาระการประชุมุ
ผูู้้ถึ่อหุ้น

8.1.2	 ในการประชุมุสามญัผูู้ถ่้ึอหุน้ประจำาป	ี(AGM)	บรษิัทััฯ	มนีโยบายอำานวิยค่วิามสะดวิกใหแ้กผูู่้ถ่้ึอหุน้ในการเสนอชุ่�อ
บคุ่ค่ลเพ่ั�อเข้า้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษััทั	ค่ำาถึามทัี�เกี�ยวิข้อ้งกับบริษััทั	และเพ่ั�มวิาระการประชุมุตามหลักเกณฑ์ิ	
ทัี�บริษััทัฯ	กำาหนด	ซึ่ึ�งได้เผู้ยแพัร่รายละเอียดในเวิ็บไซึ่ต์ข้องบริษััทัทัี�	www.thaiopticalgroup.com	โดยให้เสนอ
มายังบริษััทัฯ	ภายในสิ�นเด่อนธันวิาค่มข้องทัุกปีผู้่านทัางชุ่องทัางการติดต่อ	ดังนี�
E-mail:	 companysecretary@thaiopticalgroup.com
เบอร์โทัร:	 +66	(0)	2	194	1145	ถึึง	50	ต่อ	3119
แฟื้กซึ่์:	 +66	(0)	2	862	0705
ไปรษัณีย์:	เลข้านุการบริษััทั
สำานักเลข้านุการบริษััทั
บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)
15/5	หมู่	6	ถึนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	อำาเภอละหาร	ตำาบลบางบัวิทัอง	นนทับุรี	
เพั่�อให้ผูู้้ถึ่อหุ้น	นักลงทัุน	นักลงทัุนสถึาบัน	ทัี�สนใจจะลงทัุนในบริษััทัฯ	ได้ข้้อมูลอย่างค่รบถึ้วินเกี�ยวิกับบริษััทัฯ
บริษััทัฯ	จัดให้มีหน่วิยงานนักลงทัุนสัมพัันธ์ผู้่านชุ่องทัางต่างๆ	ดังนี�
E-mail:	 ir@thaiopticalgroup.com
แฟื้กซึ่์:	 +66	(0)	2	862	0705
เบอร์โทัร:	 +66	(0)	2	194	1145	ถึึง	50

8.1.3	 ในการประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้น	บริษััทัฯ	จะส่งสารสนเทัศทัี�เกี�ยวิกับการประชุุมไปยังผูู้้ถึ่อหุ้นล่วิงหน้า	ก่อนวิันประชุุมอย่าง
น้อย	14	วิันหรือ	21	วิัน	ข้้�นกับวิาระทัี�พั่จารณาตามทัี�กฎิหมายกำาหนด	และได้ประกาศลงหนังส่อพั่มพั์ติดต่อกัน	
3	วินั	กอ่นวินัประชุมุ	เพั่�อบอกกลา่วิเรยีกประชุมุผูู้ถ้ึอ่หุ้นเปน็การลว่ิงหนา้	เพั่�อใหผูู้้ถ้ึ่อหุ้นได้มโีอกาสศกึษัาข้อ้มลู
ต่างๆ	ก่อนการเข้้าประชุุม

	 	 บริษััทัฯ	จะนำาหนังส่อเชุิญประชุุมผูู้้ถึ่อหุ้นฉบับสมบูรณ์	พัร้อมเอกสารทัี�เกี�ยวิข้้องกับการประชุุมทัั�งภาษัาไทัยและ
ภาษัาอังกฤษัเปิดเผู้ยบนเวิ็บไซึ่ต์ข้องบริษััทัฯ	ล่วิงหน้าก่อนการประชุุมอย่างน้อย	28	วิัน	

http://www.thaiopticalgroup.com/
http://www.thaiopticalgroup.com/
mailto:companysecretary@thaiopticalgroup.com
mailto:ir@thaiopticalgroup.com
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ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล

หลกัปฏิิบตัิทีิ� 8.2:  คณะกริริมก�ริบริษัิัทคว่ริดแูลใหก้�ริดำ�เนนิก�ริในว่นัปริะช๊มผูู้ถ้ือืห๊น้เปน็ไปดว้่ยคว่�มเริยีบริอ้ย โปริง่ใสำ
มีปริะสำิทธัิภ�พ และเอื�อให้ผูู้้ถืือห๊้นสำ�ม�ริถืใช้สำิทธัิของติน

แนว่ปฏิิบัติิ

8.2.1	 บริษััทัฯ	จะกำาหนดวิัน	เวิลา	และสถึานทัี�ประชุุม	โดยค่ำานึงถึึงค่วิามสะดวิกในการเข้้าร่วิมประชุุมข้องผูู้้ถึ่อหุ้น	
8.2.2	 บริษััทัฯ	จะดูแลไม่ให้มีการกระทัำาใดๆ	ทัี�เป็นการจำากัดโอกาสการเข้้าประชุุมหรือสร้างภาระให้ผูู้้ถึ่อหุ้นจนเกินค่วิร
8.2.3	 บรษัิัทัฯ	ส่งเสริมการนำาเทัค่โนโลยีมาใชุ้กบัการประชุุมผูู้้ถ่ึอหุน้	ทัั�งการลงทัะเบียนผูู้้ถ่ึอหุน้	การนับค่ะแนนและแสดงผู้ล		

เพั่�อให้การดำาเนินการประชุุมสามารถึกระทัำาได้รวิดเร็วิถึูกต้องแม่นยำา
8.2.4	 ประธานกรรมการทัำาหนา้ทัี�ประธานในทัี�ประชุมุผูู้้ถ่ึอหุน้	มีหนา้ทัี�ดแูลให้การประชุมุให้เป็นไปตามกฎิหมาย	กฎิเกณฑ์ิ

ทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	และข้อ้บังคั่บข้องบริษััทั	จัดสรรเวิลาสำาหรบัแตล่ะวิาระการประชุมุทัี�กำาหนดไวิใ้นหนงัสอ่นดัประชุมุอย่าง
เหมาะสม	บริษััทัฯ	สนับสนุนให้มีการปฏิิบัติและให้โอกาสแก่ผูู้้ถ่ึอหุ้นอย่างเทั่าเทัียมกัน	ในการแสดงค่วิามค่ิดเห็น
และตั�งค่ำาถึาม	ให้ค่วิามสำาคั่ญต่อข้้อเสนอแนะข้องผูู้้ถ่ึอหุ้น	และกำาหนดสิทัธิออกเสียงในการเข้้าประชุุมข้องผูู้้ถ่ึอ
หุ้นอย่างชุัดเจน

8.2.5	 กรรมการข้องบริษััทัฯ	ในฐานะผูู้้เข้้าร่วิมประชุุมและในฐานะผูู้้ถึ่อหุ้นจะไม่สนับสนุนการเพั่�มวิาระการประชุุมทัี�ไม่ได้
แจ้งเป็นการล่วิงหน้าโดยไม่จำาเป็น	โดยเฉพัาะวิาระสำาค่ัญทัี�ผูู้้ถึ่อหุ้นต้องใชุ้เวิลาในการศึกษัาข้้อมูลก่อนตัดสินใจ

8.2.6	 ในการประชุมุผูู้้ถ่ึอหุน้	บรษัิัทัฯ	กำาหนดให้กรรมการ	และผูู้้บรหิารทุักค่นค่วิรเข้า้ร่วิมประชุมุ	เพั่�อให้สทิัธแิก่ผูู้้ถ่ึอหุน้
ทักุรายอย่างเทัา่เทัยีมกนัในการร่วิมออกค่วิามคิ่ดเหน็ในทัี�ประชุมุ	และซึ่กัถึามข้อ้ข้อ้งใจจากกรรมการและผูู้้บรหิาร
ทัี�เกี�ยวิข้้อง	เพั่�ออธิบายและตอบข้้อซึ่ักถึาม

8.2.7	 กอ่นเริ�มการประชุุม	บรษิัทััฯ	จะเปิดเผู้ยให้ผูู้ถ้ึอ่หุน้ได้รบัทัราบจำานวินและสัดส่วินข้องผูู้้ถึอ่หุน้ทัี�เข้า้ร่วิมประชุมุด้วิย
ตนเองและข้องผูู้้ถึ่อหุ้นทัี�มอบฉันทัะ	วิิธีการประชุุม	การลงค่ะแนนเสียงและการนับค่ะแนนเสียง	

8.2.8	 ในกรณีทัี�วิาระใดมีหลายรายการ	ประธานทัี�ประชุุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ	เชุ่น	ผูู้้ถ่ึอหุ้นใชุ้สิทัธิ
ในการแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุค่ค่ลในวิาระการแต่งตั�งกรรมการ	เป็นต้น

8.2.9	 บริษััทัฯ	จะสนับสนุนให้มีการใชุ้บัตรลงค่ะแนนเสียงในวิาระทัี�สำาค่ัญ	และส่งเสริมให้มีบุค่ค่ลทัี�เป็นอิสระเป็นผูู้้ตรวิจ
นับหรือตรวิจสอบค่ะแนนเสียงในการประชุุม	และเปิดเผู้ยผู้ลการลงค่ะแนนทัี�เห็นด้วิย	ไม่เห็นด้วิย	และงดออกเสียง	
ในแต่ละวิาระให้ทัี�ประชุุมทัราบพัร้อมทัั�งบันทัึกไวิ้ในรายงานการประชุุม

หลักปฏิิบัติิที� 8.3:  คณะกริริมก�ริบริิษััทคว่ริดูแลให้ก�ริเปิดเผู้ยมติิที�ปริะช๊มและก�ริจำัดทำ�ริ�ยง�นก�ริปริะช๊มผูู้้ถืือห๊้นเป็น
ไปอย่�งถืูกติ้องและคริบถื้ว่น

แนว่ปฏิิบัติิ

8.3.1	 บริษััทัฯ	จะเปิดเผู้ยมติทัี�ประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้นพัร้อมผู้ลการลงค่ะแนนเสียงภายในวัินทัำาการถัึดไปผู่้านระบบข่้าวิข้อง
ตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	และบนเวิ็บไซึ่ต์ทัี�	www.thaiopticalgroup.com	

8.3.2	 เม่�อบริษััทัฯ	ได้จัดทัำารายงานการประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วิ	จะทัำาการเผู้ยแพัร่รายงานการประชุุมนั�น		
ผู้่านทัางเวิ็บไซึ่ต์ทัี�	www.thaiopticalgroup.com	ภายใน	14	วิันนับจากวิันประชุุม	

8.3.3	 บริษััทับันทัึกรายงานการประชุุมผูู้้ถ่ึอหุ้นโดยมีข้้อมูลอย่างน้อยดังนี�	รายชุ่�อกรรมการบริษััทัและผูู้้บริหารทัี�	
เข้้าประชุุม	และสัดส่วินกรรมการทัี�บริษััทัเข้้าร่วิมการประชุุมไม่เข้้าร่วิมประชุุม,	วิิธีการลงค่ะแนนและนับค่ะแนน		
มติทัี�ประชุุม	และผู้ลการลงค่ะแนนข้องแต่ละวิาระ,	และประเด็นค่ำาถึามและค่ำาตอบในทัี�ประชุุม	รวิมทัั�งชุ่�อ-นามสกุล
ข้องผูู้้ถึามและผูู้้ตอบ

http://www.thaiopticalgroup.com/
http://www.thaiopticalgroup.com/


บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)310
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จรีรียาบรีรีณธ้รีกิจและมาต่รีฐานท่างจรีิยธรีรีม (จรีรียาบรีรีณ)

สัารีจากปรีะธานกรีรีมการี

	 บรษิัทัั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากดั	(มหาชุน)	และบริษัทััย่อย	(เรยีกรวิมกันวิา่	"TOG")		มีผู้ลงานทัี�ผู้า่นการพัสู่จนม์าอย่าง
ยาวินานกวิ่า	60	ปี	ในอุตสาหกรรมเลนส์แวิ่นตา	ตลอดประวิัติศาสตร์ข้อง	TOG	เราได้รับค่วิามไวิ้วิางใจจากลูกค่้า	ซึ่ัพัพัลาย
เออร์	และคู่่ค้่าทัางธุรกิจทัั�วิโลก	ด้วิยค่วิามมุ่งมั�นทัี�แน่วิแน่ในการให้บริการทัี�เป็นเลิศอย่างสมำ�าเสมอ	และนำาเสนอเลนส์แวิ่นตาทัี�
คุ่้มค่่าทัี�สุด	นอกเหน่อจากการตอบสนองค่วิามต้องการพั่�นฐานเพั่�อให้มองเห็นชุัดเจนแล้วิ	TOG	ยังทัุ่มเทัในการเติมเต็มค่วิาม
ต้องการใชุ้สายตาทัี�เกี�ยวิข้้องกับกิจกรรมในวิิถึีชุีวิิต	ชุ่วิยให้ผูู้้ค่นดูดี	รู้สึกสบายตา	และส่งเสริมคุ่ณภาพัชุีวิิตทัี�ดียิ�งข้้�น	พัวิกเรา
แตล่ะค่นล้วินมีบทับาทัสำาค่ญัในการสร้างค่วิามมั�นใจว่ิา	ผูู้มี้ปัญหาสายตาสามารถึเข้้าถึงึ	ข้้อเสนอนวัิตกรรมทีั�สร้างสรรค์่	เพั่�อ
การมองเห็นทัี�ดีกวิ่า

	 เน่�องจาก	TOG	เติบโตและข้ยายธุรกิจอย่างต่อเน่�องไปทัั�วิโลก	เราจง้ได้จดัทัำาจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรฐานทัางจริยธรรม	
(จรรยาบรรณ)	สำาหรบัเป็นแนวิปฏิบัิติหลกัข้องผูู้้บรหิารและพันักงาน	เพั่�อให้แนใ่จว่ิามกีารปฏิบัิตติามกฎิหมาย	รักษัาวัิฒนธรรม
การทัำางานทัี�มจีริยธรรม	ปลกูฝั่งการกำากบัดแูลกิจการทัี�ดี	และเพ่ั�อสร้างค่วิามน่าเชุ่�อถ่ึอให้กบัชุ่�อเสียงภาพัลักษัณ์ข้องTOG		เรา
ดำาเนนิการอยา่งตอ่เน่�องเพั่�อใหแ้นใ่จวิา่พันกังานใหมแ่ละพันกังานทัี�ทัำางานยาวินานในทักุระดบั	เข้า้ใจ	อา้งถึงึ	และรบัผู้ดิชุอบตอ่
จรรยาบรรณ	ใชุ้วิิจารณญาณทัี�ดี	และปฏิิบัติตนด้วิยค่วิามซึ่่�อสัตย์สุจริตตลอดเวิลา

	 เราค่าดหวิังการทัำางานเชุิงรุกจากทัุกฝ่่าย	แต่ละค่นมีส่วินร่วิมทัำางาน	มีสำานึกในค่วิามรับผู้ิดชุอบร่วิมกัน	นำาแนวิปฏิิบัติ
หลักไปดำาเนินการให้เกิดประสิทัธิผู้ล	ด้วิยการปฏิิบัติตามนโยบายทัี�เกี�ยวิข้้องอย่างเค่ร่งค่รัด	ส่�อสารกับผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียและ
ผูู้เ้กี�ยวิข้อ้งอ่�นๆ	เราจง้จะสามารถึแสดงใหเ้หน็ถึงึค่วิามมุง่มั�น	ในพัฤตกิรรมทัี�มจีรยิธรรมอยา่งตอ่เน่�อง	ทัำางานดว้ิยค่วิามรบัผู้ดิ
ชุอบและพัยายามปฏิิบัติตามอย่างดีทัี�สุด	เพั่�อค่วิามสำาเร็จทัี�ยั�งย่น	ไม่วิ่าเราจะดำาเนินกิจการอยู่ทัี�ใดก็ตาม

สี่ว่าง ประจักษ์์ธรรม
ประธานกรรมการ
บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)
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ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล

ว่ิธัีก�ริใช้จำริริย�บริริณ

	 จรรยาบรรณธุรกิจและมาตรฐานทัางจริยธรรมข้องTOG	ได้จัดทัำาข้้�นเพั่�อเป็นแนวิปฏิิบัติหลักสำาหรับพันักงานTOG	ทัุก
ค่นไมว่ิา่จะมหีนา้ทัี�หรอืดำารงตำาแหนง่ใดกต็าม	เกี�ยวิข้อ้งกบัประเดน็ดา้นจรยิธรรมทัี�พับเจอในระหวิา่งการดำาเนนิธรุกจิตามปกติ		
เราข้อแนะนำาให้ทัุกค่นอ่านรายละเอียดอย่างละเอียด	ถึามค่ำาถึามกับบุค่ค่ลทัี�ได้กำาหนดไวิ้เม่�อมีสิ�งใดทัี�ค่ลุมเค่รือปรากฏิข้้�น	และ
แบง่ปนัจรรยาบรรณกบัเพั่�อนรว่ิมงาน	และ/หรอืคู่่ค่า้ทัางธรุกจิข้องค่ณุ	เพ่ั�อทัำาค่วิามเข้า้ใจประเดน็ทัี�ค่วิรปฏิบิตัติามข้อ้กำาหนด	
หากคุ่ณทัราบประเด็นใด	ๆ	ทัี�อาจละเมิดจรรยาบรรณ	คุ่ณมีหน้าทัี�ต้องรายงานประเด็นดังกล่าวิ	ไปยังสายด่วินจริยธรรมและ
การชุ่วิยเหล่อ

	 จรรยาบรรณธุรกิจและมาตรฐานทัางจริยธรรมข้องTOG	ประกอบ	(4)	สี�หมวิดทัั�วิไป	ดังนี�:

•	 ค่วิามไวิ้วิางใจ	และค่วิามสัมพัันธ์	(กับพันักงาน	ซึ่ัพัพัลายเออร์	คู่่ค่้า	และลูกค่้า)
•	 สถึานทัี�ทัำางานทัี�ปลอดภัยและมีสุข้ภาวิะทัี�ดี
•	 ค่วิามปลอดภัยข้องข้้อมูลและสารสนเทัศ
•	 ค่วิามเข้้าใจรอบด้านสำาหรับธุรกิจระดับโลก

สารบัญ

บทันำา
1.	ค่วิามเป็นมา
2.	วิัตถึุประสงค่์และข้อบเข้ต
3.	การปฏิิบัติตาม
4.	ค่่านิยมหลัก

ค่วิามไวิ้วิางใจ	และค่วิามสัมพัันธ์	(กับพันักงาน	ซึ่ัพัพัลายเออร์	คู่่ค่้า	และลูกค่้า)
5.	ค่วิามเทั่าเทัียมและค่วิามหลากหลาย
6.	เค่ารพัสิทัธิมนุษัยชุน
7.	ห้ามใชุ้แรงงานบังค่ับ	ค่้ามนุษัย์	และแรงงานทัาสยุค่ใหม่
8.	ห้ามใชุ้แรงงานเด็ก
9.	แนวิปฏิิบัติในการจ้างงานทัี�ดี
10.	การติดสินบนและการทัุจริต	(รวิมถึึงข้องข้วิัญและการต้อนรับ)

สถึานทัี�ทัำางานทัี�ปลอดภัยและมีสุข้ภาวิะทัี�ดี
11.	สิ�งแวิดล้อมสุข้ภาพัและค่วิามปลอดภัย
12.	การเข้้าพั่�นทัี�ค่วิบคุ่ม
13.	ยาเสพัติดและสารเสพัติด

ค่วิามปลอดภัยข้องข้้อมูลและสารสนเทัศ
14.	การปฏิิบัติตามกฎิหมายและข้้อบังค่ับ
15.	การคุ่้มค่รองและการใชุ้ข้้อมูลTOG

ค่วิามเข้้าใจรอบด้านสำาหรับธุรกิจระดับโลก
16.	ทัรัพัย์สินทัางปัญญา
17.	การส่�อสารการตลาดและข้้อมูลโฆ่ษัณา
18.	ค่วิามสัมพัันธ์ทัางการเม่อง
19.	ภาษัีอากร

สายด่วินจริยธรรมและการชุ่วิยเหล่อ
20.	การแจ้งเบาะแส	ข้้อร้องเรียน
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บทนำ�

1. คว่�มเป็นม�

	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากดั	(มหาชุน)	และ	บรษัิัทัย่อย	(เรียกรวิมกนัว่ิา	"TOG")	มีพันัธกจิทัี�จะเป็นผูู้้ผู้ลิตเลนส์อสิระ
ชุั�นนำาทัี�เติบโตอย่างยั�งย่น	ได้รับการยอมรับในระดับโลกวิ่ามีการให้บริการทัี�เป็นเลิศอย่างสมำ�าเสมอ	คู่่ค่้าได้รับค่วิามสะดวิก
สบายในการทัำาธุรกิจร่วิมกัน	และเป็นผูู้้จัดจำาหน่ายเลนส์สำาเร็จรูปในราค่าทัี�คุ่้มค่่าสูงสุด	อีกทัั�งเป็นผูู้้ผู้ลิตเลนส์เฉพัาะบุค่ค่ล
อย่างค่รบวิงจร	ให้บริการตรงเวิลาทัุกค่รั�ง

	 TOG	มุ่งมั�นทัี�จะดำาเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา	เป็นธรรมและเหมาะสมต่อผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียทัุกกลุ่ม	และใชุ้ทัรัพัยากร
สิ�งแวิดล้อมภายใต้การกำากับดูแลกิจการทัี�ดี	รวิมทัั�งเค่ารพัและปฏิิบัติตามกฎิหมาย	ข้้อบังค่ับ	และมาตรฐานทัี�จัดทัำาข้้�น	เพั่�อ
ส่งเสริมพัฤติกรรมข้ององค์่กรทัี�เหมาะสม	รัฐบาลและหน่วิยงานต่างๆได้ตระหนักถึึงค่วิามต้องการเหล่านี�	และกำาหนดให้อยู่ใน	
ข้อ้บงัค่บัและหรอืระเบยีบแนวิปฏิบิติัทัี�ออกมา	เพั่�อผู้ลกัดนัใหป้ฏิิบตัติามเปน็พัฤตกิรรมทัี�พังึประสงค่	์ตัวิอยา่งเชุน่	TOG	สามารถึ
อ้างถึึงข้้อบังค่ับดังกล่าวิใน

•	 มาตรฐานแรงงานไทัย	-	มรทั.	8001	-	2563
•	 ข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย
•	 กฎิหมายสากลเกี�ยวิกับการติดสินบนและการค่อร์รัปชุั�นทัี�ประกาศใชุ้ทัั�วิโลก
•	 กฎิบัตรหรือข้้อกำาหนดพัฤติกรรมซึ่ัพัพัลายเออร์ทัี�ลูกค่้ากำาหนด
•	 หลักสากล10ประการ	เค่รือข้่ายโกลบอลค่อมแพั็กแห่งสหประชุาชุาติ
•	 กฎิหมายสากลเกี�ยวิกับแรงงานทัาสยุค่ใหม่

2. ว่ัติถื๊ปริะสำงค์และขอบเขติ

	 TOG	มุ่งมั�นนำาเสนอมาตรฐานระดับสูงทัั�งในด้านสังค่มและสิ�งแวิดล้อม	เพั่�อลดค่วิามเสี�ยงทัี�อาจเกิดในอนาค่ต	และเพั่�ม
ค่วิามโปรง่ใสในการรายงาน	เปา้หมายข้องจรรยาบรรณฉบับปรบัปรงุนี�ค่่อ	เพ่ั�อให้แน่ใจว่ิา	TOG	ไม่วิา่จะอยู่ทัี�ใดก็ตาม	เปน็ไปตาม
หลักการตามแนวิทัางทัี�ระบุไวิ้ในเอกสารนี�	และอยู่ในข้อบเข้ตทัี�จำาเป็น	นโยบาย	กระบวินการ	และระบบการฝ่ึกอบรมทัี�เหมาะสม	
ถึูกกำาหนดข้้�น	เพั่�อให้แน่ใจว่ิา“	พันักงาน”	ทุักค่น	(หมายถึึง	กรรมการ		ผูู้้บริหาร	ผูู้้จัดการ	หัวิหน้างาน	และพันักงานต่างๆ		
ไมว่ิา่จะเป็นพันักงานประจำา	พันักงานชุั�วิค่ราวิ	หรอื	พันักงานจากภายนอก)	เข้า้ใจค่วิามรับผู้ดิชุอบข้องตนในเรื�องนี�อย่างชัุดเจน

3. ก�ริปฏิิบัติิติ�ม

	 พันักงาน	TOG	รวิมถึึง	พันักงานจากภายนอก	(ถึ้ามี)	จะต้องปฏิิบัติตาม	และปฏิิบัติตามทัุกเรื�องข้องจรรยาบรรณธุรกิจ	
อย่างใดอย่างหนึ�งต่อไปนี�จะถึ่อวิ่าเป็นการละเมิดจรรยาบรรณ:

•	 ไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ	หรือ	สนับสนุนผูู้้อ่�นให้ไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ
•	 เพั่กเฉยสิ�งทัี�ได้รับทัราบเกี�ยวิกับ	การละเมิด	หรือ	ไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ
•	 ไม่ให้ค่วิามร่วิมม่อ	ในการสอบสวินใด	ๆ	เกี�ยวิกับ	รายงานการละเมิด	หรือ	การไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ
•	 การเล่อกปฏิิบัติ	หรือ	การกระทัำาทัี�ไม่เป็นธรรม	ต่อบุค่ค่ลอ่�นใด	ทัี�ได้รายงานการละเมิด	หรือ	การไม่ปฏิิบัติตาม
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ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล

4. ค่�นิยมหลัก

 "เห็นว่่�อย่�งไริ ให้ทำ�ติ�มนั�น" กล่าวิค่่อ	เม่�อค่ณะผูู้้บริหารหรือทัีมงานประชุุมกันแล้วิมีมติอย่างไร	ต้องทัำาตาม
มติทัี�ประชุุม	แม้วิ่าส่วินตัวิจะเห็นด้วิยหรือไม่เห็นด้วิยก็ตาม	

 "มีสำำ�นึกริับผิู้ดชอบริ่ว่มกัน" กล่าวิค่่อ	เราร่วิมกันเป็นเจ้าข้องปัญหาทัี�เกิดกับลูกค้่าและร่วิมกันแก้ไข้ให้ลุล่วิง		
เรารักษัาสัจจะตามทัี�ได้ตกลงกับลูกค่้า

 "ม๊่งมั�นทำ�ง�นให้เนี�ยบ เฉียบ เป๊ะ ติริงเว่ล� ติั�งแติ่คริั�งแริกที�ทำ� และท๊กคริั�งไป" 
 "เปิดใจำและปริับติัว่เติริียมพริ้อมริับก�ริเปลี�ยนแปลง" กล่าวิค่่อ	กระบวินการทัำางานข้องเราเรียบง่าย	และทัำางาน

ด้วิยทััศนค่ติวิ่า	'เราทัำาได้'
 "ว่ัดกันที�ผู้ลง�น ปริะเมินอย่�งเสำมอภ�คและเป็นธัริริม ที�สำำ�คัญติ้องทำ�ง�นอย่�งสำน๊กและมีคว่�มสำ๊ข"
	 คว่�มไว่้ว่�งใจำ และคว่�มสำัมพันธั์ (กับพนักง�น ซีัพพล�ยเออร์ิ คู่ค้� และลูกค้�)

5. คว่�มเท่�เทียมและคว่�มหล�กหล�ย

	 TOG	จะพัยายามอย่างตอ่เน่�องในการสร้างสภาพัแวิดล้อม	ทัี�ซึ่ึ�งทักุค่นมีโอกาสทัี�จะประสบค่วิามสำาเรจ็อยา่งเท่ัาเทัยีมกนั	
เราทักุค่นมคี่วิามรบัผู้ดิชุอบในการยอมรบัและสนบัสนนุวิิสยัทัศันน์ี�	ซึ่ึ�งมสีว่ินสำาค่ญัมากในการทัี�จะบรรลเุปา้หมายและพันัธกจิ	
ข้องเรา	และสอดค่ล้องกับค่่านิยมหลักทัี�เราได้ประกาศไวิ้	เรามุ่งมั�นทัี�จะสร้างค่วิามมั�นใจวิ่าพันักงานทัี�มีอยู่และพันักงานทัี�มี
ศักยภาพัทัั�งหมด:

*ได้รับการปฏิิบัติอย่างยุติธรรมและด้วิยค่วิามเค่ารพั	ในทัุกข้ั�นตอนข้องการจ้างงาน
*มีสิทัธิ�ทัี�จะเป็นอิสระจากการตกเป็นเหย่�อ	การกลั�นแกล้ง	และการคุ่กค่ามในลักษัณะใดๆ
*มีโอกาสอย่างเทั่าเทัียมในการมีส่วินร่วิม	และในการบรรลุศักยภาพัสูงสุด
*เราปฏิบิัติต่อทัุกค่นอย่างยุติธรรม	และด้วิยค่วิามเค่ารพั	และไม่ยอมให้มีการเล่อกปฏิิบัติต่อบุค่ค่ลใดๆ	ไม่วิ่าด้วิยเหตุผู้ล
ใดๆ	เพั่�อค่วิามชุัดเจน	ให้รวิมทัั�ง	การเล่อกปฏิิบัติ	ด้วิยเพัศสภาพั	เพัศทัางเล่อก	ทัางเพัศ	สัญชุาติ	หรือชุาติพัันธุ์	หรือ	เชุ่�อ
ชุาติ	อายุ	การตั�งค่รรภ์	ค่วิามพั่การ	ค่วิามเชุ่�อ	ศาสนา	การศึกษัา	สถึานภาพัสมรส	ค่วิามค่ิดเห็นทัางการเม่อง	หรือ	ด้วิย
ลักษัณะส่วินบุค่ค่ลอ่�นใด

6. เค�ริพสำิทธัิมน๊ษัยชน

	 พันักงานทุักค่นจะต้องเค่ารพัในศักดิ�ศรีค่วิามเป็นมนุษัย์และสิทัธิมนุษัยชุนในทัี�ทัำางาน	เพ่ั�อให้แน่ใจว่ิาจะไม่มีการปฏิิบัติ
ทัี�รุนแรงหรือไร้มนุษัยธรรม	ห้ามมิให้มีการทัำาร้ายร่างกาย	หรือ	การลงโทัษั	การคุ่กค่ามด้วิยการทัำาร้ายร่างกาย	การละเมิด	
การล่วิงละเมิดทัางเพัศหรืออ่�นๆ	หรือการละเมิดทัางวิาจา	หรือการข่้มขู้่ในรูปแบบอ่�น	ๆ	กฎิข้องโรงงานและมาตรการทัางวิินัย
จะมีค่วิามยุติธรรม	และมีการส่�อสารกับพันักงานอย่างชัุดเจน	ในรูปแบบทัี�ได้ตกลงกันไว้ิ	จะต้องมีการลงบันทัึกมาตรการทัาง
วิินัยทัั�งหมด		TOGต้องจัดทัำาข้ั�นตอนการร้องทัุกข้์	และการแจ้งเบาะแสทัี�เป็นค่วิามลับในแต่ละสถึานประกอบการ

7. ห้�มใช้แริงง�นบังคับ ค้�มน๊ษัย์ และแริงง�นท�สำย๊คใหม่

	 งานทัั�งหมดต้องเป็นไปด้วิยค่วิามสมัค่รใจ	และค่นทัำางานมีอิสระทัี�จะออกจากงาน	หรือเลิกจ้างโดยมีการแจ้งให้ทัราบตาม
สมค่วิร		TOG	จะต้องไม่ค่้ามนุษัย์	หรือใชุ้แรงงานรูปแบบใดๆทัี�เป็นลักษัณะ	แรงานทัาส	แรงงานบังค่ับ	ถึูกผูู้กมัด	ถึูกกักข้ัง	หรือ	
ถึูกคุ่มข้ัง		TOGจะต้องตรวิจสอบให้แน่ใจวิ่าหน่วิยงานข้องบุค่ค่ลภายนอกทัี�จัดหาแรงงาน	ปฏิิบัติตามกฎิหมายและแนวิทัางการ
จ้างงานทัี�ดี	ไม่วิ่าจะดำาเนินการในทัี�ใดก็ตาม
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8. ห้�มใช้แริงง�นเด็ก

	 TOGต้องไม่จ้างเด็ก	อายุข้ั�นตำ�าสำาหรับการทัำางานจะต้องเป็นไปตาม	อายุข้ั�นตำ�าตามข้้อกำาหนดการจ้างงานข้องประเทัศ
ทัี�TOGอาจจะไปดำาเนินธุรกิจ	อย่างไรก็ตามจะไม่มีการจ้างงานเด็กอายุตำ�ากวิ่า	16	ปีไม่วิ่าในกรณีใดๆ	หากมีการวิ่าจ้างค่นงาน
อายุน้อย	ทัี�มีอายุสูงกวิ่าข้้อกำาหนดอายุข้ั�นตำ�า	แต่อายุตำ�ากวิ่า18	ปี	ค่นงานเหล่านี�ต้องไม่ทัำางานทัี�มีลักษัณะอันตรายทัางจิตใจ	
ทัางร่างกาย	ทัางสังค่ม	หรือ	อันตรายทัางศีลธรรม	อาจจทัำาให้เกิดอันตราย		หรือขั้ดข้วิางโอกาสทัางการศึกษัาข้องค่นงาน
อายุน้อย

9. แนว่ปฏิิบัติิในก�ริจำ้�งง�นที�ดี

	 TOGจะต้องจ่ายเงินให้พันักงานทัุกค่นเป็นอย่างน้อยตามค่่าจ้างขั้�นตำ�า	ตามกำาหนดในกฎิหมายและข้้อบังค่ับทีั�ประกาศ
ใชุ้	และใหส้ทิัธปิระโยชุนต์ามทัี�กฎิหมายกำาหนด	เงื�อนไข้การจา้งงานทัั�งหมด	รวิมถึึงค่า่ตอบแทัน	ชุั�วิโมงทัำางาน	ชุั�วิโมงการทัำางาน
ล่วิงเวิลา	การลาพัักร้อนระยะเวิลาลา	และ	วิันหยุด	จะต้องสอดค่ล้องตามกฎิหมายและข้้อบังค่ับทัี�เกี�ยวิข้้อง	ตามทัี�ตั�งข้องสถึาน
ประกอบการทัี�ดำาเนินธุรกิจ	ต้องมีการจัดทัำาเอกสารการจ่ายค่่าจ้างให้กับค่นงานทัั�งหมด	ไม่อนุญาตให้หักเงินจากค่่าจ้างหรือ
จากเงินเด่อนในมาตรการลงโทัษัทัางวิินัย	ให้นับเวิลาพัักข้องมารดาในการเก็บนำ�านมเป็นส่วินหนึ�งข้องชุั�วิโมงการทัำางาน

	 ชุั�วิโมงการทัำางานไมร่วิมการทัำางานลว่ิงเวิลาค่วิรถูึกกำาหนดในสญัญาจา้งงาน	และรวิมเวิลาทัำางานปกติไมเ่กนิ	48ชุั�วิโมง	
ตอ่สัปดาห	์ยกเวิน้ไดร้บัอนญุาตตามกฎิหมายแรงงานในประเทัศนั�นๆ	การทัำางานลว่ิงเวิลาจะตอ้งเปน็ไปโดยค่วิามสมคั่รใจและไดร้บั
ค่่าแรง		การทัำางานล่วิงเวิลาจะตอ้งถึกูใชุอ้ย่างมีค่วิามรับผิู้ดชุอบโดยพัจ่ารณาจากสิ�งต่อไปนี�:	ข้อบเข้ต	ค่วิามถีึ�	และชุั�วิโมงทัำางาน
ข้องแต่ละค่นงานและอัตรากำาลังค่น	ห้ามนำาไปใชุ้แทันทัี�การจ้างงานปกติ	ชุั�วิโมงการทัำางานทัั�งหมดในชุ่วิงเวิลา	7	วิันต้องไม่เกิน		
60	ชุั�วิโมง	ยกเว้ินในกรณีมีเหตุจำาเป็นตามทัี�กฎิหมายแรงงานในประเทัศนั�นๆอนุญาต	พันักงานได้ยินยอม	มีการใชุ้มาตรการ
ป้องกันทัี�เหมาะสมเพั่�อปกป้องสุข้ภาพัและค่วิามปลอดภัยข้องพันักงาน	และTOGสามารถึแสดงให้เห็นวิ่าเป็นกรณีมีเหตุจำาเป็น	
อาทัิ	เชุ่น	จำานวินยอดผู้ลิตทัี�สูงอย่างไม่ค่าดคิ่ด	มีอุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉิน	พันักงานจะต้องมีวิันหยุดอย่างน้อยหนึ�งวัินใน	
ทัุกชุ่วิงเวิลา7วิัน	หรือ	ให้หยุด2วิันในทัุกชุ่วิงเวิลา14วิันตามทัี�กฎิหมายในประเทัศนั�นๆจะอนุญาต

10. ก�ริติิดสำินบนและก�ริท๊จำริิติ (ริว่มถืึงของขว่ัญและก�ริติ้อนริับ)

	 ตอ้งไมม่กีารตดิสนิบนและไมมี่การทัจุรติใดๆ	ในTOG		พันกังานข้องเราทัั�งหมด	และผูู้ท้ัี�เปน็ตวัิแทันข้องเรา	ไมว่่ิาจะอยูท่ัี�ใด
ก็ตาม	ค่วิรเข้้าใจและรับทัราบเรื�องนี�		เราจะดำาเนินธุรกิจอย่างซึ่่�อสัตย์	มีจริยธรรม	และด้วิยค่วิามมุ่งมั�นทัี�จะดำาเนินการอย่างถึูก
ต้องตามกฎิหมาย	อย่างม่ออาชุีพั	เสมอภาค่	และด้วิยค่วิามซึ่่�อสัตย์	ในการติดต่อทัางธุรกิจและค่วิามสัมพัันธ์ทัั�งหมด	ในทัุกทัี�
ทัี�เราดำาเนินการธุรกิจ

	 การใหส้นิบนหมายถึงึสิ�งจูงใจ	หรอืข้้อเสนอให้รางวิลั		สัญญาว่ิาจะให	้หรือได้มอบให้	เพั่�อให้ไดม้าซึึ่�ง	ผู้ลประโยชุน์ทัางธุรกิจ
หรือผู้ลประโยน์ส่วินตัวิ	ตัวิอย่างอาจเป็น:

•	 พันักงานTOG	เสนอตั�วิเข้้าชุมการแข้่งข้ันกีฬาทัี�สำาค่ัญ	ให้ตัวิแทันข้องลูกค่้าทัี�มีศักยภาพั	แต่เฉพัาะในกรณีทัี�ตกลงทัี�
จะทัำาธุรกิจกับ	TOGเทั่านั�น

•	 ซึ่ัพัพัลายเออร์เสนองานให้กับสมาชุิกในค่รอบค่รัวิข้องพันักงานTOG	ด้วิยค่วิามเข้้าใจวิ่า	TOG	ยังค่งทัำาธุรกิจต่อ
เน่�องกับซึ่ัพัพัลายเออร์รายนั�นต่อไป
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ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล

	 ในกรณีทีั�ค่วิามสับสนอาจเกดิข้้�นได	้ค่่อการจา่ยเงนิอย่างไม่เปน็ทัางการเล็กนอ้ย	(ทัี�รบัรูกั้นวิา่ค่่อการจา่ยเงนิเพ่ั�ออำานวิย
ค่วิามสะดวิก)	ซึ่ึ�งมีการเสนอสิ�งจูงใจ	หรือข้อให้ทัำา	หรือ	เพั่�อเร่งการดำาเนินการตามปกติโดยเจ้าหน้าทัี�ข้องรัฐ	ตัวิอย่างเชุ่น		
การเค่ลียรส์นิค่า้ผู้า่นด่านศลุกากรให้รวิดเร็วิข้้�น	ไม่วิา่ในกรณีใดๆ	พันักงานไม่ค่วิรจ่ายเงินใหก้บัเจา้หนา้ทัี�ข้องรัฐใดๆ	เน่�องจาก
มีค่วิามเสี�ยงสูง	ทัี�จะถึูกตีค่วิามวิ่าเป็นสินบน	หากถึูกถึามให้แจ้งรองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารในสายงานสังกัด

	 เพั่�อค่วิามชุัดเจนในเรื�องข้องข้วิัญ	การต้อนรับ	ฯลฯ	ข้องข้วิัญใดๆทัี�มีมูลค่่าตำ�ากวิ่า	750บาทั	เชุ่น	ข้องข้วิัญส่งเสริมการ
ข้ายเล็กๆน้อยๆเป็นสิ�งทัี�ยอมรับได้	หากพันักงานTOGได้รับข้องข้วิัญทัี�มีมูลค่่าสูงกวิ่ามูลค่่านี�	ต้องแจ้งผูู้้จัดการต้นสังกัด	เพั่�อ
ให้ผูู้้จัดการตัดสินใจได้วิ่าเหมาะสมทัี�จะรับหรือปฏิิเสธอย่างสุภาพั	บางค่รั�งอาจทัำาให้เกิดค่วิามขุ้่นเค่่องในการปฏิิเสธ	ซึ่ึ�งใน
กรณนีี�อาจจะมกีารจบัฉลากระหวิา่งทัมีงานดว้ิยเงนิทัี�มอบใหก้บัองค่ก์รการกศุลทัี�ไดร้บัการเสนอชุ่�อจากTOG		หรอืมอบใหกั้บ
พันักงาน	โดยพัจ่ารณาใหพ้ันกังานทักุค่นไดจ้บัฉลาก		การเลี�ยงรบัรองตอ้นรบัทัี�มมีลูค่่าไมเ่กนิ10,000บาทัเปน็สิ�งทัี�ยอมรบัได้	
หากพันักงาน	TOGวิางแผู้นทัี�จะให้การเลี�ยงรับรองทัี�เกินกวิ่ามูลค่่านี�	จะต้องได้รับอนุญาตล่วิงหน้าจากรองประธานเจ้าหน้าทัี�
บริหารในสายงานสังกัด	(หมายถึึง	บุค่ค่ลใดในตำาแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารสายงานพัาณิชุย์	รองประธานเจ้าหน้าทัี�
บรหิารสายงานปฏิบิตักิาร	รองประธานเจา้หน้าทัี�บรหิารสายงานบญัชุแีละการเงนิ	รองประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิารสายงานบรหิาร)	

สำถื�นที�ทำ�ง�นที�ปลอดภัยและมีสำ๊ขภ�ว่ะที�ดี

11. สำิ�งแว่ดล้อมสำ๊ขภ�พและคว่�มปลอดภัย

	 TOG	สนับสนุนและส่งเสริมให้พันักงานร่วิมม่อกับมาตรฐานระหวิ่างประเทัศและข้้อตกลงและแนวิปฏิิบัติข้องประเทัศใดๆ
ในทัี�ตั�งสถึานประอบการนั�นๆ	เกี�ยวิกบัการปกปอ้งสิ�งแวิดลอ้มและการปอ้งกนั/ลดผู้ลกระทับทัี�เปน็อนัตรายตอ่สิ�งแวิดลอ้ม	โดย
เฉพัาะอย่างยิ�งการผู้ลิตค่วิรติดตั�งอุปกรณ์	ออกแบบข้ั�นตอนและกระบวินการเพั่�อกำาจัดหรือลดมลพั่ษัในส่วินทัี�เกี�ยวิกับ	นำ�าทัิ�ง	
ฝุ่่น	ระบายอากาศ	และการกำาจัดข้องเสยีต่างๆ		TOGค่วิรปฏิิบัติตามนโยบายลด	ใชุ้ซึ่ำ�า	และรไีซึ่เค่ลิ	เหมาะสมกับประเภทัข้องเสยี

	 TOGมีเป้าหมายสนับสนุนสังค่มและชุุมชุน	โดยเฉพัาะสังค่มและชุุมชุนรอบสถึานประกอบการข้องTOGไม่วิ่าจะอยู่ในทัี�ตั�ง
ใดในโลก	ในส่วินนี�ก่อนการลงทัุนในโค่รงการใดๆ	จ้งค่วิรใชุ้ค่วิามระมัดระวิังในการประเมิน	และกำาจัดหรือลด	ค่วิามเสี�ยงผู้ลกระ
ทับทัี�อาจเกิดข้้�น	เกี�ยวิกับสิ�งแวิดล้อมสุข้ภาพัและค่วิามปลอดภัย

	 ด้วิยค่วิามตระหนักเกี�ยวิกับอันตรายจากข้องการแพัร่ระบาดโรค่ติดเชุ่�อไวิรัสโค่วิิด	-19		TOGค่าดหวิังให้พันักงานทัุกค่
นตอ้งปฏิิบตัตินอยา่งมคี่วิามรบัผู้ดิชุอบ	เพั่�อปกปอ้งตนเอง	เพั่�อนรว่ิมงาน	และธรุกจิ	พันกังานค่วิรตรวิจสอบค่วิามพัรอ้มข้อง
สุข้ภาพัตนเองก่อนมาทัำางาน

	 สภาพัแวิดล้อมในการทัำางานต้องปลอดภัยและถึูกสุข้อนามัยสำาหรับพันักงาน	และอยู่ในสภาพัทัี�เหมาะสมสำาหรับผูู้้หญิง	
สตรีตั�งค่รรภ์	และมารดาระหว่ิางให้นมบุตรทัี�กลับไปทัำางาน	ค่วิามปลอดภัยข้องพันักงานในการทัำางานต้องได้รับการปกป้อง	
และTOGดำาเนินการจัดให้มีสภาพัแวิดล้อมการทัำางานทัี�ปลอดภัยและถูึกสุข้อนามัย	เข้้าถึึงนำ�าด่�ม	โรงอาหาร	และห้องสุข้า/
ห้องนำ�าทีั�สะอาด	หากมีการให้ทัี�พัักจะต้องสะอาดปลอดภัย	และตอบสนองตามค่วิามต้องการข้ั�นพั่�นฐานข้องพันักงาน	มีการ
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วินบุค่ค่ลอย่างเหมาะสม	และพันักงานค่วิรระมัดระวิังในเรื�องข้องสภาพัแวิดล้อมการทัำางานทัี�ปลอดภัย	
รายงานข้้อกังวิลใดๆ	ต่อหัวิหน้างานหรือผูู้้จัดการ	เพั่�อลดค่วิามเสี�ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

	 สารเค่มีอันตรายจะถึกูจัดเก็บและใชุ้อย่างปลอดภัย	และเป็นไปตามแนวิทัางทัี�แนะนำาสำาหรับการใชุ้และการจัดเก็บดังกล่าวิ	
อุปกรณ์จะได้รับการป้องกันทัี�จำาเป็น	มีการฝ่ึกอบรมอย่างเหมาะสม	เพั่�อให้ใชุ้งานได้อย่างปลอดภัย		ในทัางหนีไฟื้และทัางออก
ฉุกเฉินในอาค่ารจะต้องไม่มีการปิดกั�นหรือป้องกันไม่ให้สามารถึเปิดได้	ในกรณีฉุกเฉินต้องมีชุุดปฐมพัยาบาลเบ่�องต้นและ
เวิชุภัณฑิ์ทัี�จำาเป็นต่อการปฐมพัยาบาล
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12. ก�ริเข้�พ่�นที�คว่บค๊ม

	 พั่�นทัี�ค่วิบคุ่ม	เชุ่น	การผู้ลิต	ค่ลังจัดเก็บ	การรับ	การจัดส่ง	และพั่�นทัี�ข้นถึ่าย	จะต้องมีข้ั�นตอนการค่วิบคุ่มการเข้้าถึึง	เพั่�อ
ให้แน่ใจวิ่า	เฉพัาะผูู้้ทัี�ได้รับอนุญาตเทั่านั�นจ้งจะสามารถึเข้้าถึึงทัางกายภาพัได้	การค่วิบคุ่มเหล่านี�จะทัำาให้มั�นใจได้วิ่า	พันักงาน	
ผูู้้มาเย่อน	และการจัดส่ง	และ/หรือบุค่ลากรทัี�เกี�ยวิข้้องด้านโลจิสติกส์	(ทัั�งภายนอกหรือภายใน)	สามารถึพั่สูจน์ตัวิตนอย่าง
แทั้จริงก่อนทัี�จะได้รับอนุญาตให้เข้้าพั่�นทัี�	เพั่�อป้องกันบุค่ค่ลทัี�ไม่ได้รับอนุญาต	การเข้้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต	และเพั่�อประเมิน
ค่วิามเสี�ยงต่อประเด็นทัี�เกี�ยวิข้้องกับ	การก่อการร้าย	และการลักลอบส่งสิ�งข้องทัี�ผู้ิดกฏิหมาย

13. ย�เสำพติิดและสำ�ริเสำพติิด

	 TOG	มุ่งมั�นทัี�จะปกป้องสุข้ภาพัค่วิามปลอดภัยและสวิัสดิภาพัข้องพันักงานข้องเราทัุกค่นและเพั่�อปกป้องชุ่�อเสียงข้อง	
TOG		ดังนั�นTOGจ้งสรุปแนวิทัางและค่วิามค่าดหวิังเกี�ยวิกับ	การใชุ้	ค่รอบค่รอง	หรือ	จัดการยาเสพัติด	และสารเสพัติดทัี�ผู้ิด
กฎิหมาย	นอกจากนี�ยังรวิมถึึงการใชุ้ในทัางทัี�ผู้ิด	หรือ	การใชุ้ยาตามใบสั�งแพัทัย์	เชุ่นยาระงับประสาทัและยานอนหลับ	นโยบาย
นี�ไม่ค่รอบค่ลุมการรับประทัานยาตามใบสั�งแพัทัย์ทัี�ถึูกต้องตามกฎิหมาย

	 TOG	ไม่ยอมรับ	การใชุ้	การค่รอบค่รอง	หรือ	การค่้า	ยาเสพัติด	หรือสารเสพัติด	และ	ยาตามใบสั�งแพัทัย์ทัี�ผู้ิดกฎิหมาย	
การใชุ้ยาเสพัติดไม่วิ่าชุนิดใดไม่สามารถึยอมรับได้	นอกจากนี�ยังถึ่อวิ่ามีค่วิามผู้ิดทัางอาญา	ทัี�เกี�ยวิข้้องกับการข้าย	หรือการ
เสพัยาและสารต้องห้าม	หรือทัี�มีไวิ้ในค่รอบค่รอง	ดังนั�นเราจ้งมีหน้าทัี�ทัี�จะต้องแจ้งหน่วิยงานทัี�เกี�ยวิข้้องเกี�ยวิกบัยาเสพัติดหรือ
สารเสพัติดใด	ๆ

	 หากพับว่ิาค่ณุอยู่ภายใต้อทิัธพิัล	หรอืค่รอบค่รอง	เสพัหรือข้ายยาเสพัติด	หรอืสารเสพัติด	อาจสง่ผู้ลให้ถึกูเลิกจา้ง	โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทัราบล่วิงหน้า	หรือชุำาระสินจ้างแทันการบอกกล่าวิล่วิงหน้า

 คว่�มปลอดภัยของข้อมูลและสำ�ริสำนเทศึ

14. ก�ริปฏิิบัติิติ�มกฎหม�ยและข้อบังคับ

	 พันักงานTOGได้รับค่ำาสั�งให้ปฏิิบัติตามกฎิหมายข้้อบังค่ับ	และกฎิเกณฑิ์ทัี�เกี�ยวิข้้องทัั�งหมด	ในเข้ตอำานาจศาลทัั�งหมดใน
ทัี�ตั�งข้องสถึานประกอบการทัี�TOGดำาเนนิธุรกจิ		เน่�องจากTOG	เปน็	บรษิัทัั	จดทัะเบยีนในตลาดหลกัทัรพััย	์จง้มขี้อ้กำาหนดเพั่�ม
เติมบางประการทัี�ค่วิรทัราบ:

•	 พันักงานต้องหลีกเลี�ยงการทัำาธุรกรรมระหวิ่างกัน	ซึ่ึ�งอาจก่อให้เกิดค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชุน์กับTOG
•	 ข้อ้มูลTOGจะต้องถูึกเก็บรักษัาไว้ิเป็นส่วินตัวิ	และไม่นำาไปใชุ้เพ่ั�อประโยชุน์สว่ินตัวิ	หรอืเพ่ั�อดำาเนินธุรกิจแข่้งขั้นกับTOG	
โดยเฉพัาะอย่างยิ�งข้้อมูลภายในหรือ

	 ข้อ้มลูอ่�นๆ	ทัี�ไม่ไดเ้ผู้ยแพัรต่อ่สาธารณะ	และอาจสง่ผู้ลกระทับตอ่ราค่าหุน้ในตลาดหลักทัรพััยฯ์	ไมอ่าจเปดิเผู้ยตอ่บคุ่ค่ล
ภายนอกใดๆ	หรือนำาไปใชุ้เพั่�อผู้ลประโยชุน์ส่วินตัวิ

	 TOG	ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	หรือผูู้้ใดก็ตามทัี�ได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	ให้ทัำาการ
สัมภาษัณ์	หรือตอบค่ำาถึาม	จากผูู้้ถ่ึอหุ้น	นักลงทัุน	ส่�อมวิลชุน	หรือบุค่ค่ลภายนอกอ่�นๆ	สำานักงานเลข้านุการบริษััทัได้รับ
อนญุาตให้ตดิตอ่	ตอบค่ำาถึามจากผูู้ถ้ึอ่หุ้น	และสำานกังานนกัลงทันุสมัพันัธไ์ด้รบัอนญุาตให้ตดิตอ่/ตอบค่ำาถึามจาก	ผูู้จ้ดัการ
กองทันุ	นกัลงทันุสถึาบนัการเงนิ	และส่�อมวิลชุน	พันกังานTOGค่นอ่�นไมส่ามารถึตอบค่ำาถึามบคุ่ค่ลทัี�สาม	หรอืบคุ่ค่ลภายนอก
ทัี�ข้อข้้อมูลเกี�ยวิกับเรื�องเหล่านี�ได้	เวิ้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วิงหน้าอย่างเหมาะสมจากประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร
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ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล

15. ก�ริค๊้มคริองและก�ริใช้ข้อมูลTOG

	 ข้้อมูลและข้้อมูลทัี�อยู่ในค่อมพั่วิเตอร์	เซึ่ิร์ฟื้เวิอร์และไฟื้ล์ข้องTOG	และในบันทัึกอ่�นๆ	เป็นทัรัพัย์สินข้อง	TOG	และด้วิยเหตุ
นี�จ้งต้องได้รับการคุ้่มค่รอง	พันักงานต้องไม่ใชุ้ข้้อมูลดังกล่าวิหรือข้้อมูลอ่�นๆ	เพั่�อผู้ลประโยชุน์ข้องตนเอง	หรือเปิดเผู้ยข้้อมูล
ดังกล่าวิแก่บุค่ค่ลทัี�สาม	เวิ้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วิงหน้าจากรองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารในสายงานสังกัด	นอกจากนี�ต้องใชุ้
ค่วิามระมัดระวิังเป็นพั่เศษั	เพั่�อให้แน่ใจวิ่าข้้อมูลส่วินบุค่ค่ลข้องพันักงานจะถึูกเก็บไวิ้อย่างปลอดภัยและเป็นส่วินตัวิ

	 นโยบายการรักษัาค่วิามปลอดภัยเค่รือข่้ายสารสนเทัศและอุปกรณ์	การบริหารจัดการการเข้้าถึึงข้องผูู้้ใชุ้ระบบ	และ	
ข้ั�นตอนการค่วิบคุ่มการเข้้าถึึงแอปพัลิเค่ชุัน	ค่วิรถึูกจัดทัำาข้้�นและมีไวิ้เพั่�อป้องกัน	การโจมตีทัางไซึ่เบอร์	การใชุ้ระบบไอทัีในทัาง
ทัี�ผู้ิด	การเข้้าถึึงทัี�ไม่เหมาะสม	การปลอมแปลง	หรือการเปลี�ยนแปลงข้้อมูลทัางธุรกิจ	รหัสผู่้าน	TOG	จะต้องถึูกเก็บรักษัาไวิ้
อย่างปลอดภัย	และไม่เปิดเผู้ยต่อบุค่ค่ลทัี�สาม	รหัสผู้่านค่วิรถึูกเปลี�ยนเป็นระยะ	ตามแนวิทัางปฏิิบัติทัี�ดีทัี�สุดเพั่�อลดค่วิามเสี�ยง

	 ค่วิรจัดฝ่ึกอบรมพันักงานเพ่ั�มค่วิามตระหนักรู้เกี�ยวิกับค่วิามปลอดภัยสารสนเทัศ	โดยเฉพัาะพันักงานทัี�เกี�ยวิข้้องกับ
ค่วิามปลอดภัยด้านซัึ่พัพัลายเชุน	ซึ่ึ�งรวิมถึึงการดูแลค่วิามค่รบถ้ึวินเรียบร้อยข้องการข้นส่ง/สินค้่า	การป้องกันการฉ้อโกงและ/
หรือการโจรกรรม	ตลอดจนการเข้้าถึึงโดยไม่ได้รับอนุญาต	และอ่�นใดทัี�เกี�ยวิข้้อง	นอกจากนี�TOGค่วิรจะฝ่ึกอบรมพันักงานทีั�
เกี�ยวิข้้องเกี�ยวิกับวิิธีการตรวิจสอบวิิเค่ราะห์	และทัวินสอบระบบการทัำางาน	เพั่�อรายงานประเด็นทัี�เกี�ยวิข้้องดังกล่าวิ

	 หา้มใชุซ้ึ่อฟื้ตแ์วิรท์ัี�ผู้ดิกฎิหมาย	หรอืซึ่อฟื้ตแ์วิรท์ัี�ค่ดัลอกโดยละเมดิลขิ้สทิัธิ�	ในเค่รอืข้า่ย	หรอื	ในระบบค่อมพัว่ิเตอรT์OG		

	 หา้มพันกังานแกไ้ข้ฮาร์ดแวิร์หรือตดิตั�งอปุกรณใ์ดๆ	ลงในระบบ	เวิน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตลว่ิงหนา้จากรองประธานเจ้าหนา้ทีั�
บริหารในสายงานสังกัด	หรือ	ผูู้้จัดการส่วินสารสนเทัศ

	 ห้ามใชุ้อีเมลและระบบค่อมพ่ัวิเตอร์ในการส่งข้้อค่วิามทัี�หยาบค่าย/ลามกอนาจาร	หรือข้่มขู้่	ข้ัดข้วิาง	หรืออ่�นๆ	ทัี�ฝ่่าฝื่น
พัระราชุบัญญัติว่ิาด้วิยการกระทัำาค่วิามผิู้ดเกี�ยวิกับค่อมพั่วิเตอร์	พั.ศ.	2550	ในทัำานองเดียวิกันการใชุ้อินเทัอร์เน็ตจะต้อง
เป็นไปเพั่�อธุรกิจTOGทัี�ถึูกต้องตามกฎิหมาย	และพันักงานต้องหลีกเลี�ยงเวิ็บไซึ่ต์ทัี�ผู้ิดกฎิหมายหรือผู้ิดศีลธรรม

	 TOGมีสิทัธิ�ตรวิจสอบการใชุ้อุปกรณ์อิเล็กทัรอนิกส์	ข้้อมูลเทัค่โนโลยีสารสนเทัศ	และอีเมล	หรือข้้อค่วิามอ่�นๆ	ในระบบ
ข้องTOG	โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพันักงาน

คว่�มเข้�ใจำริอบด้�นสำำ�หริับธั๊ริกิจำริะดับโลก

16.  ทริัพย์สำินท�งปัญญ�

	 ทัรพััย์สนิทัางปญัญาต่างๆ	รวิมทัั�ง	สิทัธบิตัร	อนสุทิัธบิตัร	เค่รื�องหมายการค่า้	ค่วิามชุำานาญการ	ลิข้สทิัธิ�	หรอืข้อ้มูลอ่�น
ใดๆ	ทัี�ถ่ึอได้วิา่เป็นกรรมสิทัธิ�	หรอืได้รบัการพ่ัจารณาว่ิาเป็นการให้ค่วิามได้เปรียบในการแข่้งข้นั	จะต้องเก็บรกัษัาไว้ิเปน็ค่วิามลับ	
อย่างเค่ร่งค่รัด	และไม่เปิดเผู้ยต่อบุค่ค่ลทัี�สาม	เวิ้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษัณ์อักษัรโดยประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร

	 ข้้อตกลงตามสัญญาใดๆ	ทัี�เกี�ยวิข้้องกับการใชุ้ทัรัพัย์สินทัางปัญญาดังกล่าวิ	จะต้องรักษัาและปกป้องสิทัธิ�ข้อง	TOG		
ในการเป็นเจ้าข้องทัรัพัย์สินทัางปัญญานั�น	แต่เพัียงผูู้้เดียวิ

	 ในทัำานองเดยีวิกนั	TOGมหีนา้ทัี�ดแูลเพั่�อใหแ้นใ่จวิา่จะไมฝ่่า่ฝ่นืหรอืละเมดิทัรพััยส์นิทัางปญัญาข้องบคุ่ค่ลทัี�สาม	และปฏิบิตัิ
ตามกฎิหมายทัรัพัย์สินทัางปัญญาทัี�เกี�ยวิข้้องทัั�งหมด
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	 พันกังานค่วิรรายงานต่อประธานเจ้าหน้าทัี�บรหิาร	หรอื	รองประธานเจ้าหน้าทัี�ในสายงานทัี�สงักัด	เม่�อมีเหตุอนัค่วิรสงสัย
วิา่มกีารละเมิดค่วิามปลอดภัยในทัรพััยส์นิทัางปัญญาข้องTOG	หรอื	TOG	เสี�ยงตอ่การละเมิดทัรพััย์สนิทัางปญัญาข้องบุค่ค่ล
ทัี�สาม

17. ก�ริสำื�อสำ�ริก�ริติล�ดและข้อมูลโฆษัณ�

	 ต้องใชุ้ค่วิามระมัดระวัิงเพั่�อให้แน่ใจวิ่า	เค่รื�องม่อส่�อสารการตลาด	เชุ่นการโฆ่ษัณา	การประชุาสัมพัันธ์	การแสดงสินค่้า	
และ/หรือการบริการ	ตลอดจนเอกสารทัางการตลาด	เป็นไปอย่างสุจริต	และมีค่วิามเป็นจริง	ทัี�สามารถึพั่สูจน์ได้ในข้้อเทั็จจริง	
มิฉะนั�นค่วิามเสี�ยงต่อชุ่�อเสียง	TOGนั�นจะรุนแรง	สิ�งนี�จะยิ�งมีค่วิามสำาค่ัญอย่างยิ�งเม่�อใชุ้การโฆ่ษัณาเชุิงเปรียบเทัียบ	เกี�ยวิกับ
ผู้ลิตภัณฑิ์	หรือบริการข้องคู่่แข้่ง	ซึ่ึ�งจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษัณ์อักษัรจากประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารก่อน

18. คว่�มสำัมพันธั์ท�งก�ริเมือง

	 พันักงานมีสิทัธิ�เป็นข้องตนเองในค่วิามสัมพัันธ์ทัางการเม่อง/ค่วิามจงรักภักดี	แต่ไม่สามารถึดำาเนินกิจกรรมใดๆ	ทัี�อาจ
บง่บอก	หรอือาจทัำาใหเ้ข้า้ใจผู้ดิดว้ิยเหตจุากบคุ่ค่ลใดๆวิา่	TOG	สนับสนนุพัรรค่การเมอ่งพัรรค่ใดพัรรค่หนึ�ง/กลุม่ใดกลุม่หนึ�ง	
และไม่อาจใชุ้ทัรัพัย์สนิใดๆข้อง	TOG	เพั่�อสนับสนุนพัรรค่การเม่อง/กลุ่มใดๆ	หรอืสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวิในชุ่วิงเวิลาทัำาการ
ข้อง	TOG

19. ภ�ษัีอ�กริ

	 TOGถ่ึอวิา่การกำากบัดแูลดา้นภาษีัอากรภาษีั	และการปฏิิบตัติามข้อ้กำาหนดดา้นภาษัอีากร	เปน็สว่ินสำาค่ญัข้องการกำากบั
ดูแลและจัดการค่วิามเสี�ยงในบริบทัทัี�กวิ้างข้้�น	TOGจะให้ค่วิามร่วิมม่ออย่างเต็มทัี�และทัันทั่วิงทัี	กับหน่วิยงานกำากับดูแลการจัด
เกบ็ภาษีัทัี�ได้รับอนญุาตอย่างถึกูตอ้ง	ซึ่ึ�งมเีข้ตอำานาจทัี�ถึกูตอ้งตามกฎิหมาย		ในเรื�องข้องการกำาหนดราค่าโอนระหว่ิางบรษิัทััทัี�
มีค่วิามสัมพัันธ์กัน		TOGดำาเนินการโดยใชุ้หลักการราค่าตลาด	เม่�อทัำาธุรกรรมรายการทัี�เกี�ยวิโยงกันกับบริษััทัย่อย	บริษััทั
ในเค่รือ	หรือองค่์กรทัี�เกี�ยวิข้้อง

สำ�ยด่ว่นจำริิยธัริริมและก�ริช่ว่ยเหลือ

20. ก�ริแจำ้งเบ�ะแสำ ข้อริ้องเริียน

	 พันักงาน	คู่่ค้่าทัางธุรกิจ	และผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย	ทัี�ต้องการส่งข้้อร้องเรียน	หรือรายงานการประพัฤติมิชุอบ	สามารถึ
ดำาเนินการได้ผู้า่นชุ่องทัางตา่งๆ	ทัี�มีรายละเอยีดดงัระบุด้านลา่งนี�	หากการรอ้งเรยีนกระทัำาข้้�นอย่างบรสิทุัธิ�ใจ	และเกี�ยวิข้อ้งกบั
ประเดน็ตอ่ไปนี�อยา่งใดอยา่งหนึ�ง	กรณุาระบตุวัิตนข้องทัา่นดว้ิยชุ่�อทัี�อยู่และรายละเอยีดการตดิตอ่อ่�นๆ	พัรอ้มทัั�งระบ	ุชุ่�อบคุ่ค่ล
ทัี�ถึกูกลา่วิหาว่ิากระทัำาผู้ดิ	พัร้อมรายละเอียดและหลักฐานทัี�ม(ีถ้ึามี)	หากค่ณุตอ้งการทัี�จะไม่เปิดเผู้ยตัวิตน	โปรดใหร้ายละเอียด
ทัี�เกี�ยวิข้้องทัั�งหมดและหลักฐานทัี�เชุ่�อถึ่อได้

•	 การละเมิดกฎิหมาย	หรือการไม่ปฏิิบัติตาม	หลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดีสำาหรับบริษััทัจดทัะเบียน	ทัี�แนะนำาโดย
สำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์

•	 การฝ่่าฝ่ืนกฏิระเบียบและข้้อบังค่ับข้องTOG
•	 การละเมิดค่วิามปลอดภัยด้านสารสนเทัศ
•	 รายงานทัางการเงินทัี�ไม่ถึูกต้อง	หรือการค่วิบคุ่มภายในทัี�ผู้ิดพัลาด
•	 การกระทัำาอ่�นใดทัี�เป็นการข้ัดแย้งต่อผู้ลประโยชุน์ข้องTOG
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ช่องท�งริ้องเริียน

•	 ทัางอีเมล	Hotline@thaiopticalgroup.com
•	 จดหมายปดิผู้นึกสง่ตรงไปทัี�	ประธานกรรมการบริษััทั	หรอืประธานกรรมการตรวิจสอบ	หรอืประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร		
หรือสำานักตรวิจสอบภายใน	หรือค่ณะทัำางานต่อต้านการค่อร์รัปชุั�น		บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)		
เลข้ทัี�	15/5	หมู6่	ถึนนบางบัวิทัอง-สพุัรรณบรุ	ีตำาบลละหาร	อำาเภอบางบวัิทัอง	จงัหวิดันนทับรุ	ีรหสัไปรษัณยี	์11110

•	 ผู้่านเวิ็ปไซึ่ด์	
o	 สำาหรับบุค่ค่ลภายนอก	:	www.thaiopticalgroup.com		
o	 สำาหรับพันักงาน	:	Intranet	หรือ	Line@togg4.1

	 หลังจากไดรั้บการรอ้งเรยีนใดๆ	(หรอืการแจง้เบาะแส)	สำานกังานตรวิจสอบภายในจะตรวิจสอบข้อ้รอ้งเรยีน	และลงทัะเบยีน
หากการรอ้งเรยีนดังกลา่วิเปน็ไปตามนโยบายนี�และพั่จารณาหลกัฐานทัี�ใหม้า	การรอ้งเรียนทัี�ไม่มีมลูจะถึูกยกเลกิ	แต่ในกรณีทัี�
ข้้อร้องเรียนนั�นแลดูมีเหตุผู้ล	หัวิหน้างาน	หรือผูู้้จัดการ	ข้องบุค่ค่ลทัี�ถูึกกล่าวิหาว่ิากระทัำาผู้ิดหรือละเมิด	จะได้รับแจ้ง	และราย
ละเอยีดทัี�ถูึกส่งไปยงั	ค่ณะทัำางานตอ่ตา้นการค่อรร์ปัชุั�น	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	และ	ค่ณะกรรมการ	อาจมีการออกแนวิทัาง
ปฏิิบัติให้กับค่ณะทัำางานส่บสวิน	เพั่�อทัำาการสอบสวินต่อไป	

	 TOGจะไมเ่ผู้ยแพัร่ข้อ้มลูสว่ินบคุ่ค่ล	หรอืรายละเอยีดอ่�นใดทัี�อาจจะระบตุวัิตนข้องผูู้แ้จง้เบาะแส	หรอืบคุ่ค่ลอ่�นใดทัี�ใหค้่วิาม
รว่ิมมอ่ในการสอบสวิน	รายละเอยีดและผู้ลการสอบสวินดงักลา่วิจะยงัค่งเปน็ค่วิามลบัอยา่งแนน่อน	เวิน้แตจ่ะตอ้งเปดิเผู้ยตาม
กฎิหมาย

	 TOGจะบรรเทัาค่วิามเสียหายทัี�ได้เกิดข้้�น	และจะจัดการอย่างเป็นธรรมกับทัุกค่นทัี�เกี�ยวิข้้อง	รวิมถึึงตรวิจสอบให้แน่ใจวิ่า	
ในภายหลังจะไม่มีการเล่อกปฏิิบัติใดๆ	ตามมากับผูู้้แจ้งเบาะแส		หากได้รับการร้องข้อ	TOGจะกำาหนดมาตรการดำาเนินการเพั่�
อคุ่้มค่รองผูู้้แจ้งเบาะแส

	 ในกรณทีัี�	TOG	ยน่ยนัวิา่การรอ้งเรียนเกดิข้้�นโดยไมส่จุริต	โดยมีเจตนาทัี�จะสร้างค่วิามเสยีหายใหก้บัพันักงานหรอืธรุกจิ		
TOGอาจดำาเนินการลงโทัษัทัางวิินัยหากผูู้้แจ้งเบาะแสเป็นพันักงาน	หรือดำาเนินการทัางกฎิหมายหากผูู้้แจ้งเบาะแสเป็นบุค่ค่ล
ภายนอก

mailto:Hotline@thaiopticalgroup.com
http://www.thaiopticalgroup.com
mailto:Line@togg4.1
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จรีรียาบรีรีณนักลงท่้นสััมพื่ันธ์ (TOG IR-CODE)

ว่ัติถื๊ปริะสำงค์และขอบเขติ

	 จรรยาบรรณนักลงทันุสมัพันัธ	์(TOG	IR-Code)	ค่อ่	หลกัการปฏิบิัตทิัางจรยิธรรมภายในวิฒันธรรมองค่ก์รข้องบรษิัทัั	
เพั่�อให้การปฏิิบัติหน้าทัี�ทัั�งหมดเป็นไปด้วิยค่วิามซึ่่�อสัตย์สุจริต	ยุติธรรม	และเสมอภาค่	

	 จรรยาบรรณนักลงทัุนสัมพัันธ์นี�สำาหรับกรรมการ	ผูู้้บริหาร	ผูู้้จัดการ	หัวิหน้างาน	เจ้าหน้าทัี�นักลงทัุนสัมพัันธ์ทัุกค่นทัี�
เกี�ยวิข้้องกับกิจกรรมการเปิดเผู้ยข้้อมูล	รวิมถึึงพันักงานทุักค่นทัี�เกี�ยวิข้้องกับการรักษัาค่วิามลับข้องข้้อมูลทัางการเงิน	และ/
หรือ	ข้้อมูลการปฏิิบัติงานข้องพันักงาน	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน) และบริษััทัในเค่รือ	(TOG)

ผูู้บ้ริหิ�ริ นกัลงท๊นสำมัพนัธั ์และพนกัง�นทั�งหมดที�เกี�ยว่ขอ้งกบักจิำกริริมนกัลงท๊นสำมัพนัธัข์อง TOG ไดร้ิบัก�ริค�ดหว่งัให ้ดงันี�

ปฏิิบัติิหน้�ที�ด้ว่ยคว่�มซีื�อสำัติย์สำ๊จำริิติ

1.	 ปฏิิบัติหน้าทัี�ตาม	จรรยาบรรณธุรกิจข้อง	TOG	อย่างเค่ร่งค่รัด	อัพัเดตข้้อมูลอย่างสมำ�าเสมอ	ปฏิบิัติหน้าทัี�ตาม
หลักกฎิหมาย	ระเบียบ	ประกาศ	ข้้อบังค่ับ	และ/หรือ	แนวิทัางปฏิิบัติข้องสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลกัทัรัพัย์
และตลาดหลักทัรัพัย์	(ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	(ตลทั.)

2.	 ปฏิิบัตหินา้ทัี�ดว้ิยค่วิามเป็นมอ่อาชีุพั	ซ่ึ่�อสตัย์สจุรติ	และเสมอภาค่	หลกีเลี�ยงการให้สทิัธพิัเ่ศษัทัี�อาจเป็น	บ่อนทัำาลาย
ผู้ลประโยชุน์ข้อง	TOG	หรือผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียใดๆ

3.	 ไม่ใชุ้ข้้อมูลภายใน	เพั่�อผู้ลประโยชุน์ส่วินตัวิ	หรือ	เพั่�อประโยชุน์ข้องบุค่ค่ลทัี�สาม

ปฏิิบัติิหน้�ที�ติ�มริะเบียบก�ริเปิดเผู้ยข้อมูลสำ�ธั�ริณะ สำำ�หริับปฏิิทินริ�ยง�นท�งก�ริเงินของTOG 

4.	 เค่ารพัข้้อจำากัดในสิทัธิ�ข้องการเข้้าถึึงข้้อมูลทัี�เป็นกรรมสิทัธิ�ข้องTOG		เจ้าหน้าทัี�นักลงทัุนสัมพัันธ์สามารถึเข้้าถึึง
ข้้อมูลเกี�ยวิกับ	ผู้ลการดำาเนินงาน	ผู้ลประกอบการทัางการเงินข้องTOG	ผู่้านทัางข้้อมูลทัี�เปิดเผู้ยต่อสาธารณะ
แล้วิ	ในระบบสารสนเทัศอิเล็กทัรอนิกส์ข้องตลาดหลักทัรัพัย์ฯ

5.	 ไมเ่ปดิเผู้ยข้อ้มลูผู้ลการดำาเนนิงานข้อง	TOG	ตอ่บคุ่ค่ลภายนอก	รวิมถึึง	การไมร่บันดัการประชุมุแบบตวัิตอ่ตวัิ	หรอื	
กลุ่มนักวิิเค่ราะห์	หรือ	การตอบค่ำาถึามทัี�เกี�ยวิข้้องกับ	ผู้ลการดำาเนินงานข้องTOG	ในชุ่วิงไซึ่เล้นท์ัพัีเรียด	15	วัิน	
ก่อนรายงานผู้ลประกอบการรายไตรมาส	ต่อตลาดหลักทัรัพัย์ฯ	และ	2วิันก่อนรายงานงบการเงินประจำาปี

เปิดเผู้ยข้อมูลอย่�งเท่�เทียม เพ่�อสำริ้�งคว่�มไว่้ว่�งใจำในคว่�มสำัมพันธั์กับนักลงท๊น

6.	 รวิบรวิมข้้อมูลทัี�ได้เปิดเผู้ยต่อสาธารณะ	จัดกิจกรรมการส่�อสารทัี�เหมาะสม	กับชุุมชุนนักลงทัุน	รวิมถึึงนักลงทัุน	
นกัวิิเค่ราะห	์และส่�อมวิลชุนข้า่วิการเงนิ		เพั่�อใหม้ั�นใจวิา่	ผูู้ม้สีว่ินไดส้ว่ินเสยีทัั�งหมด	สามารถึเข้า้ถึึงแหลง่ข้อ้มลู	และ/
หรือ	สอบถึามข้้อมูล	ได้อย่างเทั่าเทัียมกัน

7.	 จดัเวิทีัส่�อสาร	สรา้งปฏิสัิมพันัธ์	ระหว่ิาง	ชุมุชุนนักลงทุัน	กับ	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารข้อง	TOGและผูู้้บริหารทัี�ได้รบั	
อนุญาตล่วิงหน้า	ผู้่านการประชุุม		เข้้าร่วิมกิจกรรมทัี�ทัางตลาดหลักทัรัพัย์ฯ	จัดข้้�น	เชุ่น	Opportunity	Day	เพั่�อ	
เปิดบทัสนทันา	แบ่งปันข้้อเสนอแนะ	สนับสนุนและสร้างค่วิามเชุ่�อมั�นทัี�ยั�งย่นในทัีมบริหารงานข้องTOG

8.	 อพััเดตการนำาเสนอข้อ้มลูข้องTOG	ข้อ้เทัจ็จรงิ	กจิกรรมเชุงิพัาณชิุย	์และจดหมายข้า่วิ	บนเวิบ็ไซึ่ต	์TOG	อยา่งตอ่เน่�อง		
เพ่ั�อเพั่�มการรบัรู้ใหม้ากข้้�น	เนน้ยำ�าค่วิามนา่เชุ่�อถ่ึอเปน็ทัี�ไวิว้ิางใจข้องTOG	ซึ่ึ�งเปน็สิ�งทัี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการตดัสนิใจลงทันุ

ปฏิิบัติิหน้�ที�ติ�มข้อกำ�หนดได้ 100%

9.	 TOG	จะดำาเนินการตามข้ั�นตอนทัี�จำาเป็นทัั�งหมด	เพั่�อบังค่ับใชุ้	จรรยาบรรณนักลงทัุนสัมพัันธ์	(TOG	IR-Code)	นี�	
การละเมิด	จรรยาบรรณนักลงทัุนสัมพัันธ์อาจเป็นการละเมิดกฎิหมาย	ซึ่ึ�งนำาไปสู่บทัลงโทัษัทัางอาญา	และ/หรือ	
ทัางแพั่ง	ซึ่ึ�งอาจถึูกลงโทัษัทัางวิินัย	รวิมถึึงการเลิกจ้าง
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บรีิษัท่ ไท่ยออพื่ต่ิคอล กรี้�ป จำากัดำ (มหุ้าชุน)

จรีรียาบรีรีณซ่ัพื่พื่ลายเออรี์ (จรีรียาบรีรีณ)  

	 บรษัิัทั	ไทัยออพัตคิ่อล	กรุ�ป	จำากดั	(มหาชุน)	และบรษัิัทัยอ่ย	(เรียกรวิมกนัว่ิา	“TOG”)	มพัีันธกจิทัี�จะเปน็ผูู้้ผู้ลิตเลนสอิ์สระ
ชุั�นนำาทัี�เติบโตอย่างยั�งย่น	ได้รับการยอมรับในระดับโลกวิ่ามีการให้บริการทัี�เป็นเลิศอย่างสมำ�าเสมอ	คู่่ค่้าได้รับค่วิามสะดวิก
สบายในการทัำาธุรกิจร่วิมกัน	และเป็นผูู้้จัดจำาหน่ายเลนส์สำาเร็จรูปในราค่าทัี�คุ่้มค่่าสูงสุด	อีกทัั�งเป็นผูู้้ผู้ลิตเลนส์เฉพัาะบุค่ค่ล
อย่างค่รบวิงจร	ให้บริการตรงเวิลาทัุกค่รั�ง

	 พัันธมิตรทัางธุรกิจ,	ซึ่ัพัพัลายเออร์	และ	ผูู้้ให้บริการข้องเรา	(“ผูู้้ข้าย”	หรือเรียกรวิมวิ่า	“	ซัึ่พัพัลายเออร์”	)	มีบทับาทั
สำาคั่ญในการสนับสนุนการปฏิิบัติพัันธกิจข้องเรา	การดำาเนินงานข้องซึ่ัพัพัลายเออร์สามารถึส่งผู้ลกระทับต่อ	TOG	ไม่เพัียง
ชุ่�อเสียงข้องเราเทั่านั�น	แต่ยังส่งผู้ลกระทับถึึงระดับค่วิามเชุ่�อมั�นจากลูกค่้าข้องเรา	ซึ่ึ�งเราได้ทัำางานอย่างหนักให้ได้มา

	 เพั่�อให้สอดค่ล้องกับค่วิามพัยายามเหล่านี�	เราได้จัดทัำา	จรรยาบรรณซึ่ัพัพัลายเออร์ข้อง	TOG	(“จรรยาบรรณ”)	เพั่�อ
ส่�อสารหลกัการข้ั�นพ่ั�นฐานทัี�ค่าดหวิงัใหซ้ึ่พััพัลายเออรป์ฏิิบตัติามเม่�อดำาเนนิธรุกจิกบัTOG	ในการจดัหาสนิค่า้และบรกิาร	และ
ทัำางานร่วิมกันกับเรา	เพั่�อให้มั�นใจถึึงแนวิทัางปฏิิบัติทัี�ดีในด้านสังค่ม,	เศรษัฐกิจแลtสิ�งแวิดล้อม

1. คว่�มซีื�อสำัติย์ท�งธั๊ริกิจำ

	 TOGรกัษัาค่วิามซึ่่�อสตัยท์ัางธรุกจิในระดบัสงูสดุ	เราค่าดหวิงัวิา่ซึ่พััพัลายเออรม์สีว่ินรว่ิมอยา่งเตม็ทัี�	ในค่วิามมุง่มั�นรว่ิม
กัน	เพั่�อค่วิามโปร่งใสและประพัฤติอย่างมีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

1.1 ก�ริปฏิิบัติิติ�มกฎหม�ย
	 กิจกรรมทัางธุรกิจข้องซัึ่พัพัลายเออร์จะต้องปฏิิบัติตามกฎิหมายและข้้อบังคั่บทัี�เกี�ยวิข้้องทัั�งหมดในประเทัศและ

ภูมิภาค่ตามทัี�ทั่านดำาเนินงาน	จรรยาบรรณนี�ใชุ้กับกิจกรรมในสถึานทัี�ผู้ลิตสินค่้าข้องซึ่ัพัพัลายเออร์,	สถึานทัี�ให้
บริการทัี�เกี�ยวิ	ข้้องและสถึานทัี�ทัี�สินค่้าเข้้าสู่ซึ่ัพัพัลายเชุน	นอกจากนี�	TOG	ยังส่งเสริมให้ซึ่ัพัพัลาย	เออร์พัยายาม
ปฏิิบัติตามหลักสากล	มาตรฐานอุตสาหกรรม	และแนวิทัางปฏิิบัติทัี�ดีทัี�สุด

1.2 ก�ริติิดสำินบนและก�ริท๊จำริิติ
	 หา้มมิใหม้กีารติดสนิบน,	ค่อร์รปัชุั�น,	ขู้ก่รรโชุก	หรอืการยักยอกทุักรูปแบบ	การติดสินบน	การจ่ายเงินเพ่ั�ออำานวิย

ค่วิามสะดวิก	หรือให้ได้รับสิทัธิประโยชุน์ใดๆนั�น	เป็นสิ�งทัี�ยอมรับไม่ได้	ไม่วิ่าโดยทัางตรงหรือทัางอ้อม	การละเมิด
หลักการเหล่านี�จะส่งผู้ลให้ค่วิามสัมพัันธ์ทัางธุรกิจกับTOGยุติลงทัันทีั	ซัึ่พัพัลายเออร์ต้องตรวิจสอบให้แน่ใจว่ิา	
มกีระบวินการทัี�เพัยีงพัอในการปอ้งกนัการตดิสินบน	และรายงานการกระทัำาอนันา่สงสยัวิา่จะกระทัำาผู้ดิ	ผู้า่นชุอ่ง
ทัางการแจ้งเบาะแสข้องเราตามรายละเอียดทัี�ย่อหน้าสุดทั้ายข้องจรรยาบรรณ

1.3 คว่�มขัดแย้งท�งผู้ลปริะโยชน์ 
	 พัึงหลีกเลี�ยงผู้ลประโยชุน์ทัับซึ่้อนระหวิ่างซึ่ัพัพัลายเออร์และTOG	เสมอ	หากเกิดข้้�นจริง	หรือมีโอกาสทัี�จะอาจเกิด

ข้้�น	ซึ่ัพัพัลายเออร์จะต้องรายงานทัุกสถึานการณ์นั�นๆกับTOGโดยตรง	เพั่�อให้TOGสามารถึดำาเนินการอย่าง
เหมาะสม	โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งซึ่พััพัลายเออรจ์ะตอ้งไมเ่สนอการจา่ยเงนิ	หรอืผู้ลประโยชุนส์ว่ินตวัิใดๆใหก้บัพันกังาน	
หรือตัวิแทันข้อง	TOG	เพั่�อแลกเปลี�ยนกับการดำาเนินธุรกิจกับTOG	หากพับค่ำาข้อ	หรือค่วิามพัยายามใดๆ	จาก
พันักงานTOG	เพั่�อให้ได้มาซึ่ึ�งประโยชุน์ส่วินตน	TOG	ข้อให้ซึ่ัพัพัลายเออร์รายงานผู้่านชุ่องทัางการแจ้งเบาะแส

1.4 ทริัพย์สำิน, ข้อมูลและทริัพย์สำินท�งปัญญ� ของ TOG
	 ซึ่ัพัพัลายเออร์มีหน้าทัี�ผูู้กพัันในการปกป้อง	และใชุ้ประโยชุน์ทัรัพัย์สินและทัรัพัยากรข้องTOGอย่างเหมาะสม	และ

รักษัาข้้อมูลทัี�เป็นค่วิามลับ	หรือค่วิามลับทัางการค่้าข้องTOGอย่างค่รอบค่ลุมเรียบร้อย		เม่�อจัดหาสินค่้าหรือให้
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บรกิารต่างๆกับTOG		ข้้อมลูทัั�งหมดและใดๆทัี�ใหไ้ว้ิจากTOG	จะต้องถูึกนำาไปใชุ้ในวัิตถุึประสงค์่ทัี�มุง่หมายดำาเนนิการ	
และกำาหนดไวิแ้ลว้ิเทัา่นั�น	ซัึ่พัพัลายเออรต์อ้งเค่ารพัสิทัธิ�ในทัรัพัย์สนิทัางปญัญา	และปกปอ้งข้อ้มลูทัี�เปน็กรรมสทิัธิ�
ข้องTOG		การถ่ึายทัอดเทัค่โนโลยี	ค่วิามชุำานาญการ	จะต้องดำาเนินการในลักษัณะทัี�ได้รบัอนุญาต	ซึ่ึ�งปกป้องสิทัธิ�
ในทัรัพัย์สินทัางปัญญา	ห้ามใชุ้ข้้อมูลภายในเพั่�อซึ่่�อข้ายหุ้นข้องTOGในตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย

1.5 จำริิยธัริริมในก�ริดำ�เนินธั๊ริกิจำ
	 ซึ่พััพัลายเออร์ตอ้งดำาเนนิธรุกจิโดยใชุแ้นวิปฏิิบตัทิัางการตลาดทัี�แข้ง่ข้นัไดแ้ละเปน็ธรรม	และตอ้งไมเ่ข้า้ไปสมรูร่้วิมค่ดิ		

หรือมีส่วินร่วิมในการทัำาข้้อตกลงใดๆกับบริษััทัย่อย	หรือคู่่แข่้ง	เกี�ยวิกับราค่าหรือส่วินแบ่งทัางการตลาด	หรือใชุ้
อำานาจส่งผู้ลให้เกิดค่วิามลำาเอียง	ใชุ้อิทัธิพัลทัี�ไม่เหมาะสม	ต่อกระบวินการแข้่งข้ัน

2. สำิ�งแว่ดล้อม

	 TOG	มุ่งมั�นทัี�จะใชุ้ทัรัพัยากรอย่างคุ่้มค่่า	มีประสิทัธิผู้ล	และมีประสิทัธิภาพั	เราสนับสนุนซึ่ัพัพัลายเออร์ให้มีส่วินร่วิมกับ
เรา	ในการแสดงจดุยน่เชุงิรกุ	ในการบรหิารจดัการสิ�งแวิดลอ้ม	เพั่�อลดผู้ลกระทับทัี�ไมพ่ังึประสงค่ด้์านสิ�งแวิดลอ้ม	จากกจิกรรม
ทัางธุรกิจ	และนำาเสนอผู้ลิตภัณฑิ์ทัี�ค่ำานึงถึึงสิ�งแวิดล้อม	เพั่�อสนับสนุนสุข้ภาวิะข้องโลก	

2.1 บริิห�ริจำัดก�ริด้�นสำิ�งแว่ดล้อม
	 ซึ่ัพัพัลายเออร์ทัี�กิจกรรมทัางธุรกิจส่งผู้ลกระทับต่อสิ�งแวิดล้อม	จะต้องมีระบบการจัดการปัญหาสิ�งแวิดล้อม	เพั่�อ

ป้องกันมลพั่ษั	และมั�นใจว่ิามีการบริหารจัดการสารเค่มีอย่างมีค่วิามรับผิู้ดชุอบ	เราส่งเสริมให้ซึ่ัพัพัลายเออร์ใชุ้
แนวิทัางจัดการเชิุงรุก	เพั่�อลดผู้ลกระทับด้านลบ	ต่อสิ�งแวิดล้อม	และชุุมชุนโดยรอบสถึานประกอบการไม่วิ่าจะอยู่
ในทัี�ใดก็ตาม

2.3 ริ่ว่มริับมือจำัดก�ริเริื�องก�ริเปลี�ยนแปลงสำภ�พภูมิอ�ก�ศึ
	 TOGสนับสนุนซึ่ัพัพัลายเออร์จัดฝ่ึกอบรมให้กับบุค่ลากรทัุกค่น	เกี�ยวิกับการบริหารจัดการสิ�งแวิดล้อม	สำารวิจ	

ลงทัุนในเทัค่โนโลยีใหม่ๆ	ทัี�จะชุ่วิยลดการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกให้น้อยทัี�สุด	และร่วิมม่อกันต่อสู้และรับม่อเชิุงรุก
ในการจัดการประเด็นการเปลี�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศ

3. ผูู้้คนและคว่�มริับผู้ิดชอบท�งสำังคม

	 TOG	สนับสนุนสถึานทีั�ทัำางานทีั�ปลอดภัยและถึูกสุข้ลักษัณะ	เปิดรับค่วิามหลากหลาย	เค่ารพัศักดิ�ศรีค่วิามเป็นมนุษัย์	
และประเมินค่วิามรบัผู้ดิชุอบดา้นสงัค่มข้องซัึ่พัพัลายเออร์อย่างตอ่เน่�อง	เราจะติดตามการจัดการการจ้างงานทัี�เหมาะสม	ค่วิาม
เป็นอยู่ทัี�ดีข้องพันักงงาน	และ	แนวิปฏิิบัติด้านแรงงานทัี�ดี

3.1 เค�ริพสำิทธัิมน๊ษัยชน
	 ซึ่ัพัพัลายเออร์จะต้องให้ค่ำามั�นทัี�จะเค่ารพัศักดิ�ศรีค่วิามเป็นมนุษัย์และสิทัธิมนุษัยชุนในทัี�ทัำางาน	เพั่�อให้แน่ใจวิ่าจะ

ไม่มีการปฏิิบัติทัี�รุนแรงหรือไร้มนุษัยธรรม	ห้ามมิให้มีการทัำาร้ายร่างกาย	หรือ	การลงโทัษั	การคุ่กค่ามด้วิยการ
ทัำาร้ายร่างกาย	การละเมิด	การล่วิงละเมิดทัางเพัศหรืออ่�นๆ	หรือการละเมิดทัางวิาจา	หรือการข้่มขู้่ในรูปแบบอ่�นๆ		
กฎิข้องโรงงานและมาตรการทัางวิินัยจะมีค่วิามยุติธรรม	และมีการส่�อสารกับพันักงานอย่างชุัดเจน	ในรูปแบบทัี�ได้
ตกลงกนัไวิ	้ะตอ้งมกีารลงบนัทักึมาตรการทัางวินิยัทัั�งหมด	ซึ่พััพัลายเออรต์อ้งจดัทัำาข้ั�นตอนการรอ้งทักุข้	์และการ
แจ้งเบาะแสทัี�เป็นค่วิามลับในสถึานประกอบการข้องตน

3.2 แนว่ปฏิิบัติิในก�ริจำ้�งง�นที�ดี
	 ซึ่ัพัพัลายเออร์จะต้องจ่ายเงินให้พันักงานทัุกค่นเป็นอย่างน้อยตามค่่าจ้างขั้�นตำ�า	ตามกำาหนดในกฎิหมายและ	

ข้้อบังค่ับทัี�ประกาศใชุ้	และให้สิทัธิประโยชุน์ตามทัี�กฎิหมายกำาหนด	เงื�อนไข้การจ้างงานทัั�งหมด	รวิมถึึงค่่าตอบแทัน	
ชุั�วิโมงทัำางาน	ชุั�วิโมงการทัำางานล่วิงเวิลา	การลาพัักรอ้น	ระยะเวิลาลา	และวินัหยดุ	จะตอ้งสอดค่ล้องตามกฎิหมาย
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ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล

และข้้อบังค่ับทัี�เกี�ยวิข้้อง	ตามทัี�ตั�งข้องสถึานประอบการทัี�ดำาเนินธุรกิจ	ต้องมีการจัดทัำาเอกสารการจ่ายค่่าจ้างให้
กบัค่นงานทัั�งหมด	ห้ามมิใหม้กีารหักเงินจากค่่าจ้างหรือเงินเดอ่นเป็นมาตรการทัางวิินัยโดยไม่ไดรั้บอนุญาตอย่าง
ชุัดแจ้งจากพันักงานทัี�เกี�ยวิข้้อง

	 	 ชุั�วิโมงการทัำางานไม่รวิมการทัำางานล่วิงเวิลาค่วิรถึูกกำาหนดในสัญญาจ้างงาน	และรวิมเวิลาทัำางานปกติไม่
เกนิ	48ชุั�วิโมงต่อสปัดาห	์ยกเวิน้ไดร้บัอนญุาตตามกฎิหมายแรงงานในประเทัศนั�นๆ	การทัำางานลว่ิงเวิลาจะต้องเปน็
ไปโดยค่วิามสมัค่รใจและได้รับค่่าแรง		การทัำางานล่วิงเวิลาจะต้องถึูกใชุ้อย่างมีค่วิามรับผู้ิดชุอบโดยพั่จารณาจาก
สิ�งต่อไปนี�:	ข้อบเข้ต	ค่วิามถีึ�	และชุั�วิโมงทัำางานข้องแต่ละค่นงานและอัตรากำาลังค่น	ห้ามนำาไปใชุ้แทันทัี�การจ้างงาน
ปกติ	ชุั�วิโมงการทัำางานทัั�งหมดในชุ่วิงเวิลา	7	วิันต้องไม่เกิน	60ชุั�วิโมง	ยกเวิ้นในกรณีมีเหตุจำาเป็นตามทัี�กฎิหมาย
แรงงานในประเทัศนั�นๆอนุญาต	พันักงานได้ยินยอม	มีการใชุ้มาตรการป้องกันทัี�เหมาะสมเพั่�อปกป้องสุข้ภาพัและ
ค่วิามปลอดภัยข้องพันกังาน	และนายจ้างสามารถึแสดงใหเ้ห็นวิา่เป็นกรณมีีเหตจุำาเป็น	อาทิั	เชุ่น	จำานวินยอดผู้ลติ
ทัี�สูงอย่างไม่ค่าดค่ิด	มีอุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉิน	พันักงานจะต้องมีวิันหยุดอย่างน้อยหนึ�งวิันในทัุกชุ่วิงเวิลา	7	วิัน	
หรือ	ให้หยุด2วิันในทัุกชุ่วิงเวิลา14วิันตามทัี�กฎิหมายในประเทัศนั�นๆจะอนุญาต

3.3 สำนับสำน๊นให้มีคว่�มหล�กหล�ยและหลีกเลี�ยงก�ริเลือกปฏิิบัติิ
	 ซึ่ัพัพัลายเออร์ค่วิรสนับสนุนให้มีค่วิามหลากหลาย	มีค่วิามเทั่าเทัียมกันข้องค่่าแรงสำาหรับงานทัี�มีค่่างานเทั่ากัน

โดยไม่มีการเล่อกปฏิิบัติ	ซึ่ัพัพัลายเออร์จะต้องไม่สนับสนุนการเล่อกปฏิิบัติ	ส่บเน่�องจาก	เชุ่�อชุาติ	สีผู้ิวิ	อายุ	เพัศ
สภาพั	เพัศทัางเลอ่ก	ชุาตพิันัธุ	์ค่วิามทัพุัพัลภาพั	การตั�งค่รรภ	์ศาสนา	ค่วิามค่ดิเหน็ทัางการเมอ่ง	การเปน็สมาชุกิ
สหภาพั	หรือสถึานภาพัสมรส	ในการวิา่จา้งและในแนวิปฏิบัิตกิารจา้งงาน	อาทิัเชุน่	การเล่�อนตำาแหนง่	ผู้ลตอบแทัน	
และการเข้้าถึึงการฝ่ึกอบรม

3.4 ห้�มใช้แริงง�นบังคับ ค้�มน๊ษัย์ และแริงง�นท�สำย๊คใหม่
	 งานทัั�งหมดตอ้งเปน็ไปดว้ิยค่วิามสมัค่รใจ	และค่นทัำางานมอีสิระทัี�จะออกจากงาน	หรอืเลกิจา้งโดยมกีารแจง้ใหท้ัราบ

ตามสมค่วิร	ซึ่ัพัพัลายเออร์จะต้องไม่ค่้ามนุษัย์	หรือใชุ้แรงงานรูปแบบใดๆทัี�เป็นลักษัณะ	แรงานทัาส	แรงงานบังค่ับ	
ถึูกผูู้กมัด	ถึูกกักข้ัง	หรือ	ถึูกคุ่มข้ัง		ซึ่ัพัพัลายเออร์จะต้องตรวิจสอบให้แน่ใจวิ่าหน่วิยงานข้องบุค่ค่ลทัี�สามทัี�จัดหา
แรงงาน	ปฏิิบัติตามกฎิหมายและแนวิทัางการจ้างงานทัี�ดี	ไม่วิ่าจะดำาเนินการในทัี�ใดก็ตาม

3.5 ห้�มใช้แริงง�นเด็ก
	 ซึ่ัพัพัลายเออร์ต้องไม่จ้างเด็ก	อายุข้ั�นตำ�าสำาหรับการทัำางานจะต้องเป็นไปตาม	อายุขั้�นตำ�าตามข้้อกำาหนดการจ้าง

งานในประเทัศทัี�ซึ่ัพัพัลายเออร์ดำาเนินธุรกิจ	อย่างไรก็ตามจะไม่มีการจ้างงานเด็กอายุตำ�ากว่ิา	16	ปีไม่วิ่าในกรณี
ใดๆ	หากมีการวิ่าจ้างค่นงานอายุน้อย	ทัี�มีอายุสูงกวิ่าข้้อกำาหนดอายุข้ั�นตำ�า	แต่อายุตำ�ากวิ่า18	ปี	ค่นงานเหล่านี�
ต้องไม่ทัำางานทัี�มีลักษัณะอันตรายทัางจิตใจ	ทัางร่างกาย	ทัางสังค่ม	หรือ	อันตรายทัางศีลธรรม	อาจจทัำาให้เกิด
อันตราย	หรือข้ัดข้วิางโอกาสทัางการศึกษัาข้องค่นงานอายุน้อย

3.6 สำถื�นที�ทำ�ง�นปลอดภัยและถืูกสำ๊ขลักษัณะ
	 ซึ่พััพัลายเออรจ์ะตอ้งแจง้	ประเมนิ	และค่วิบค่มุค่นงานทัี�สมัผู้สัสารเค่มอีนัตราย	รวิมถึึงตอ้งดแูลให	้มกีารเค่ล่�อนยา้ย	

จดัเกบ็	รไีซึ่เค่ลิ	นำากลบัมาใชุใ้หม	่และ	กำาจดัอยา่งเหมาะสม	เพั่�อหลกีเลี�ยงการบาดเจบ็และอบัุตเิหต	ุ	สภาพัแวิดลอ้มใน
การทัำางานตอ้งปลอดภยัและถึกูสขุ้อนามยัสำาหรบัพันกังาน	และอยู่ในสภาพัทัี�เหมาะสมสำาหรบัผูู้ห้ญงิ	สตรตีั�งค่รรภ์		
และมารดาระหว่ิางให้นมบุตรทัี�กลับไปทัำางาน		ซัึ่พัพัลายเออร์จะต้องจัดหาอุปกรณ์ปอ้งกันสว่ินบุค่ค่ลอย่างเหมาะสม		
และตอ้งหาวิิธกีำาจดัอนัตรายจากสารเค่มีทัี�เปน็ไปได	้นอกจากนี�สาธารณูปโภค่ข้องสถึานประกอบการต้องไดร้บัการ
บำารงุรกัษัาใหส้อดค่ลอ้งตาม	มาตรฐานทัี�กำาหนดไวิโ้ดยกฎิหมายและข้อ้บงัค่บัข้องประเทัศทัี�ซึ่พััพัลายเออรด์ำาเนนิการ
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3.7 คนง�นติ้องมีสำิทธัิในก�ริทำ�ง�นติ�มกฎหม�ย
	 ซึ่พััพัลายเออรต์อ้งวิา่จา้ง	หรอื	ใชุแ้รงงานทีั�มีสิทัธใินการทัำางานถึกูต้องตามกฎิหมายข้องประเทัศนั�นๆซึ่ึ�งเปน็ทีั�ตั�งข้อง

สถึานประกอบการทัี�ดำาเนินงาน	และค่วิรมีกระบวินการค่วิบคุ่มติดตามอย่างมีประสิทัธิภาพั	ค่นงานทัุกค่นจะต้อง
อยู่ในประเทัศปลายทัางอย่างถึูกต้องตามกฎิหมาย	และมีใบอนุญาตทัำางานทัี�ถึูกต้องตลอดระยะเวิลาการจ้างงาน		
ซึ่พััพัลายเออร์จะต้องมีระบบตรวิจสอบ	พัสู่จนต์วัิตน	และเก็บบันทึักเอกสารสิทัธใินการทัำางานถูึกต้องตามกฎิหมาย	
ก่อนทัี�จะวิ่าจ้างค่นงาน

3.8 ค๊ณภ�พและคว่�มปลอดภัย
	 ซึ่ัพัพัลายเออร์จะต้องส่งมอบผู้ลิตภัณฑ์ิและบริการ	ซึ่ึ�งเป็นไปตามมาตรฐานทัี�ตกลงกันไว้ิ	หรือตามข้้อกำาหนด

ข้องกฎิหมาย	ทัี�เกี�ยวิข้้องกับสุข้ภาพัและค่วิามปลอดภัยข้องผูู้้ใชุ้ในTOG	รวิมถึึงผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องกับอันตรายจากสาร
เค่มี	หรือข้้อค่วิรระวิังอันตราย	และ	ค่ำาแนะนำาการใชุ้อย่างปลอดภัย		ซึ่ัพัพัลายเออร์จะต้องตรวิจสอบให้แน่ใจวิ่า	ผูู้้
ปฏิิบตังิานสำาค่ญัในฝ่า่ยทัี�เกี�ยวิข้อ้งไดร้บัทัราบ	และไดร้บัการฝ่กึอบรม	ในแนวิทัางปฏิบิตัดิา้นค่วิามปลอดภยั	เพั่�อ
ใชุ้ผู้ลิตภัณฑิ์และบริการนั�นอย่างเหมาะสม	ซึ่ัพัพัลายเออร์จะต้องให้ข้้อมูลทัี�ถึูกต้องตรวิจสอบได้	และชุัดเจนเพัียง
พัอทีั�จะทัำาให	้TOG	สามารถึตดัสนิใจได	้รวิมถึงึข้อ้มลูเกี�ยวิกบัราค่า	และข้อ้มลูการใชุง้านทัี�ปลอดภยั	ผู้ลกระทับทัาง	
สิ�งแวิดลอ้ม	การบำารงุรกัษัา	การจดัเกบ็	และการกำาจดัสนิค่า้และบรกิารอยา่งเหมาะสม	ซึ่พััพัลายเออรต์อ้งหลกีเลี�ยง		
การละเว้ินทัี�จะให้ข้้อมูล	การละเมิดทัรัพัย์สินทัางปัญญา	หรือการกระทัำาทัี�หลอกลวิงต่างๆ	การทัำาให้เข้้าใจผิู้ด		
การฉ้อโกง	หรือไม่เป็นธรรม

4. ก�ริติริว่จำสำอบและก�ริติิดติ�ม

	 นอกเหน่อจากการกำาหนดใหซ้ึ่พััพัลายเออร์ทัั�งหมดต้องปฏิิบัตติามจรรยาบรรณแล้วิ  TOGยังค่าดหวัิงใหซ้ึ่พััพัลายเออร์	
อนุญาตให้	มีการตรวิจสอบ	ณ	สถึานประกอบการทัี�ซึ่ัพัพัลายเออร์ดำาเนินกิจการอยู่	ตลอดจนแรงงานรับชุ่วิงในสถึานทัี�ซึ่ึ�ง
การดำาเนินงานตั�งอยู่ในพั่�นทัี�ตา่งๆ	ซึ่ึ�งอาจจะอยู่ในพั่�นทัี�ทัี�มคี่วิามเสี�ยงปานกลาง/สงู	ตามทัี�กำาหนดโดยดชัุนีแรงงานทัาสยคุ่ใหม่
สากล	(	Modern	Slavery	Global	Index)	TOGข้อสงวินสทิัธิ�ในการตรวิจสอบดงักลา่วิ	หรอืมอบหมายหนว่ิยงานซึ่ึ�งเปน็บคุ่ค่ล
ทัี�สามดำาเนนิการตรวิจสอบอย่างอิสระ	เพ่ั�อประเมินวิา่มาตรฐานทัี�กำาหนดไว้ิในจรรยาบรรณนี�	ไดร้บัการนำาไปใชุ้และปฏิบัิตติาม
อย่างเหมาะสมหรือไม่

	 ซึ่พััพัลายเออร์จะดำาเนินการตามข้ั�นตอนทัี�เหมาะสม	เพั่�อให้แนใ่จว่ิาหลักการข้า้งต้นข้องจรรยาบรรณ	ไดร้บัการส่�อสารกบั
พันักงานข้องซึ่ัพัพัลายเออร์	และถึูกนำาไปใชุ้	และนำาไปใชุ้โดยพันักงาน	ซึ่ัพัพัลายเออร์	ตัวิแทัน	และผูู้้รับเหมาข้องซึ่ัพัพัลายเออร์		
ซึ่ัพัพัลายเออร์มีหน้าทัี�รับผิู้ดชุอบ	ในการรายงานทัันทัี	เกี�ยวิกับการละเมิดกฎิหมายทัี�เกิดข้้�นจริง	หรือสงสัยวิ่าจะมีการละเมิด
หลักปฏิิบัติ	และค่วิามสัมพัันธ์ตามสัญญาใดๆ	กับ	TOG	ซึ่ึ�งรวิมถึึง	การละเมิดโดยค่นงาน	หรือโดยตัวิแทัน	ทัี�ดำาเนินการ		
ในนามข้องซึ่ัพัพัลายเออร์	หรือในนามข้องTOG

	 ทั่านสามารถึรายงาน	การละเมิดจรรยาบรรณ	ผู้่านทัางอีเมลทัี�	Hotline	@thaiopticalgroup.com	หรอืสง่จดหมายไปทัี�		
สำานักงานตรวิจสอบภายใน	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชุน)	15/5	หมู่6	ถึ.บางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	ต.ละหาร	
อ.บางบัวิทัอง	จ.นนทับุรี 	11110	ประเทัศไทัย
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