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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญมากมายทั้งในระดับโลกและใน
ระดับประเทศของเรา อาทิ สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซึ่งมีผล
กระทบทัง้ ทางบวกและทางลบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศมีการชะลอตัวลง มีความผันผวน ค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว และปัจจัย
อื่นๆ ซึ่งนับเป็นความท้าทายที่บริษัทฯ จะต้องเผชิญในช่วงปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงยืนหยัด มุ่งมั่นด�ำเนินงาน และขยายงานเพื่อ
ให้บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้ตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิม และ
ขยายฐานลูกค้าใหม่จากทุกภูมภิ าคทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในเอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา จากการจัดตั้ง
TOG USA, Inc. บริษัทย่อยขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทฯ ได้เห็นการเติบโตของฐาน
ลูกค้าทั้งรายใหญ่ และรายย่อยขึ้นอย่างเป็นที่น่าพอใจ สินค้าของบริษัทฯให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นใน
ตลาดภูมิภาคทวีปอเมริกา
ปี 2562 บริษทั ฯ มีความภูมใิ จทีไ่ ด้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เลนส์เฉพาะบุคคล Zenith ซึง่ เป็นเลนส์
ชนิดไฮเอนด์ มีจ�ำหน่ายตามร้านขายปลีกที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ ในประเทศไทย และบริษัทฯ
มีแผนส่งออกผลิตภัณฑ์นี้ไปยังต่างประเทศด้วย
ผลการด�ำเนินงาน

ก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2562 เท่ากับ 132 ล้านบาท จากรายได้ 1,972 ล้านบาท ลดลง
จากปีที่แล้ว เมื่อเทียบกับผลประกอบการของปี 2561 ซึ่งมีก�ำไรสุทธิ 146 ล้านบาท จากรายได้ทั้ง
สิ้น 1,842 ล้านบาท บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ ฉะนั้นจากผล
ประกอบการในปี 2562 นี้ บริษัทฯ จะได้จ่ายเงินปันผลรวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 119 ล้านบาท
หรือ เท่ากับหุ้นละ 0.25 บาท
การก�ำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเสมอมา ในปี 2562 บริษัทฯได้รับ การจัดอันดับ
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019 อยู่ในอันดับ 4 ดาว ใน
กลุม่ Market Cap. 1,000-2,999 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ มีคะแนน Corporate Governanceสูงกว่าคะแนน
Corporate Governance โดยรวมของบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2562 ติดต่อกัน 9 ปี (2554-2562) ในปี 2562 อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับการประเมินเป็น
บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG 100 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

รายงานประจ�ำปี 2562

3

จากสถาบันไทยพัฒน์ อนึ่ง บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม โดยส�ำนักนวัตกรรม
แห่งชาติอีกด้วย
คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ยดึ ถือหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ซือ่ สัตย์ โปร่งใส มีจริยธรรม ศีลธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมตาม
กรอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะได้มคี วามมัน่ ใจ และไว้วางใจในระบบการบริหาร
งานที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตรวจสอบได้และโปร่งใส
ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการร่วมสร้างความส�ำเร็จและการเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนเรือ่ ยมา รวมถึงสถาบัน
การเงินที่มอบความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วยดี
ตลอดมา

(ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม)
ประธานกรรมการ
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงาน และงบการเงินรวม.....................145
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วิสัยทัศน์ (Vision):
รักษาความเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นน�ำของโลกในการผลิตเลนส์แว่นตาคุณภาพ รวมทั้งผลก�ำไร นวัตกรรม รังสรรค์
คุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ (Mission):
เป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระชั้นน�ำที่เติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่ามีการให้บริการที่เป็นเลิศอย่าง
สม�ำ่ เสมอ คูค่ า้ ได้รบั ความสะดวกสบายในการท�ำธุรกิจร่วมกัน และเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายเลนส์สำ� เร็จรูปในราคาทีค่ มุ้ ค่าสูงสุด
อีกทั้งเป็นผู้ผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลอย่างครบวงจรให้บริการตรงเวลาทุกครั้ง
อุดมการณ์และค่านิยม

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศโดย
•

"เห็นว่าอย่างไร ให้ท�ำตามนั้น" กล่าวคือ เมื่อคณะผู้บริหารหรือทีมงานประชุมกันแล้วมีมติอย่างไร ต้อง
ท�ำตามมติที่ประชุม แม้ว่าส่วนตัวจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม

•

"มีส�ำนึกรับผิดชอบร่วมกัน" กล่าวคือ เราร่วมกันเป็นเจ้าของปัญหาที่เกิดกับลูกค้าและร่วมกันแก้ไขให้
ลุล่วง เรารักษาสัจจะตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า

•

"มุ่งมั่นท�ำงานให้เนี้ยบ เฉียบ เป๊ะ ตรงเวลา ตั้งแต่ครั้งแรกที่ท�ำ และทุกครั้งไป"

•

"เปิดใจและปรับตัวเตรียมพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง" กล่าวคือ กระบวนการท�ำงานของเราเรียบง่าย และ
ท�ำงานด้วยทัศนคติว่า 'เราท�ำได้'

•

"วัดกันที่ผลงาน ประเมินอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ที่ส�ำคัญต้องท�ำงานอย่างสนุกและมีความสุข”

วัฒนธรรมองค์กร ACTIF
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Achievement

ความมุ่งมั่นท�ำงานให้เกิด “ความส�ำเร็จ”

Customer Service

มาตราฐานการบริการ ใช้ระบบ ใจเขาคือใจเรา

Team Work

การท�ำงานเป็นทีม

Initiative

คิดริเริ่ม กล้าน�ำเสนอสิ่งใหม่ๆ

Flexibility

การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงินโดยสรุป
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

รายละเอียด

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2562

2561

2560

(ล้านบาท)

รายได้รวม

2,023.57 1,915.36 1,912.26 1,453.23 1.306.55 1,392.93

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา (EBITDA)

327.83

357.86

380.85

19.74

107.20

121.92

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

132.13

146.03

183.46

128.51

132.26

178.69

งบแสดงฐานะการเงิน

(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

2,582.03 2,559.77 2,637.49 1,840.57 1,802.78 1,792.69

หนี้สินรวม

774.20

ส่วนของผู้ถือหุ้น

722.33

789.26

463.12

397.06

357.05

1,807.84 1,837.44 1,848.23 1,377.45 1,405.73 1,435.64

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น
จ�ำนวนหุ้นช�ำระแล้ว ณ สิ้นสุดปี

(ล้านหุ้น)

474.32

474.32

474.32

474.32

474.32

474.32

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น

(บาท)

0.28

0.31

0.39

0.27

0.28

0.38

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

(บาท)

3.81

3.87

3.90

2.90

2.96

3.03

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี

(บาท)

0.25

0.28

0.35

-

-

-

(ร้อยละ)

90

91

90

-

-

-

(บาท)

5.85

4.36

7.95

-

-

-

474.32

474.32

474.32

474.32

474.32

474.32

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ
ราคาหุ้น ณ สิ้นงวด

จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ล้านหุ้น)
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา (EBITDA)

(ร้อยละ)

16.62

19.43

20.28

1.66

9.72

10.44

อัตราก�ำไรสุทธิ

(ร้อยละ)

6.70

7.93

9.77

10.78

11.99

15.30

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

7.25

7.92

9.91

9.23

9.31

12.39

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

(ร้อยละ)

5.37

6.36

8.73

6.19

7.39

9.86

(เท่า)

0.43

0.39

0.43

0.34

0.28

0.25

อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น

รายงานประจ�ำปี 2562
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ข้อมูลทั่วไปของ TOG : บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รายละเอียดทั่วไปของบริษัทฯ
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
TOG
: ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สายตาพลาสติก
: 15/5 หมู่ที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ต�ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
11110 ประเทศไทย
โทรศัพท์
: (02) 194 1145-6 (02) 925 5518- 9
โทรสาร
: (02) 925 5710
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107547000044
ทุนจดทะเบียน
: 475,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว : 474,318,000 บาท
Website
: www.thaiopticalgroup.com

รายละเอียดบริษัทย่อย
ชื่อบริษัทย่อย (1)
ชื่อย่อ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
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บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
TOC
: ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สายตากระจก
เลนส์สายตาพลาสติก และแม่แบบแก้ว
: 83 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(11000) ประเทศไทย
: (02) 952 6429 - 31
: (02) 952 5488

ฝ่ายผลิต
ที่ตั้งส�ำนักงานสาขา : 61/9 หมู่ที่ 5 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ต�ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
(11110) ประเทศไทย
โทรศัพท์
: (02) 194 1126 - 30
โทรสาร
: (02) 925 5290
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105505002039
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว : 130,000,000 บาท
ชื่อบริษัทย่อย (2)
ชื่อย่อ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

บริษัท โพลีซัน จ�ำกัด
Poly Sun
: ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์ย้อมสี
: 15/5 หมู่ที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ต�ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
: (02) 925 6142-3
โทรศัพท์
: (02) 925 6144
โทรสาร
เลขทะเบียนบริษัท
: 0125540005766
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว : 20,000,000 บาท
สัดส่วนการลงทุน
: 99.99 %
ชื่อบริษัทย่อย (3)
ชื่อย่อ
ประกอบธุรกิจ

บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
TOG USA
: ประกอบกิจการจัดจ�ำหน่ายสินค้า จัดส่งผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทไปยังลูกค้าในสหรัฐอเมริกา
ที่ตั้งจดทะเบียน
: รัฐ เดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 1958 Production Court Louisville,
KY 40299, United States
+1 502 213 0770
โทรศัพท์
+1 630 524 9095
โทรสาร
เลขทะเบียนบริษัท
: FEIN 82-126 8015
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว : USD 50,000
สัดส่วนการลงทุน
: 100.00%

รายงานประจ�ำปี 2562
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รายละเอียดบริษัทร่วม
ชื่อบริษัทร่วม (1)
ชื่อย่อ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด
MVision (สิงคโปร์)
: ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ
: 60 Robinson Road #12-01 Bea Building,
Singapore 068892
โทรศัพท์
: +65 6222 1079
โทรสาร
: +65 6827 5198
เลขทะเบียนบริษัท
: 201004338 W
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว : 2,700,000 SGD
สัดส่วนการลงทุน
: 891,000 SGD (33 %)
ชื่อบริษัทร่วม (2)
ชื่อย่อ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอ็ชดี
MVision (มาเลเซีย)
: ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ
: Suite 10.03, Level 10 The Gardens South Tower
Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra
: 59200 Kuala Lumpur
: +603 4278 4668
โทรศัพท์
+6034278 4661
โทรสาร
เลขทะเบียนบริษัท
: 892114-U
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว : 6,000,000 MYR
สัดส่วนการลงทุน
: 1,980,000 MYR (33 %)
ชื่อบริษัทร่วม (3)

บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้ ทาร์เก็ต จ�ำกัด
(Vina Vista)
ประกอบธุรกิจ(2)
: ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: Floor 9, Room 9.7A, ETown Building,
364 Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District,
: HCMC, VietNam
โทรศัพท์
: +84 902 398 828
โทรสาร
: +848 38134950
เลขทะเบียนบริษัท
: 411022000664
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว : 1,450,000 USD
สัดส่วนการลงทุน
: 475,000 USD (32.76%)
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รายละเอียดบุคคลอ้างอิง
ส�ำนักงานผู้สอบบัญชี

โทรศัพท์
โทรสาร
นายทะเบียน
โทรศัพท์
โทรสาร
Website

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (10110) ประเทศไทย
: (662) 264 9090
: (662) 264 0789-90
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ
: (10400)-ประเทศไทย
: (0 2)009 9000
: (0 2)009 9991
http://www.set.or.th/tsd

รายงานประจ�ำปี 2562

11

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
TOG เป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเลนส์แว่นตาอิสระชั้นน�ำ
ระดับโลก ด้วยช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ และขยายไปทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยมีฐานลูกค้า
อยู่มากกว่า 50 ประเทศ ทั้งยังเป็นผู้ผลิตเลนส์แว่นตาตาม
ค�ำสั่งของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ (OEM)

จากแนวโน้มการบริโภคเลนส์สายตาพลาสติกที่เพิ่ม
ขึน้ บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (“TOG”) ก่อตัง้ เมือ่
วันที่ 8 มีนาคม 2534 ในชื่อบริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์
จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 20 ล้านบาท โดยมีโรงงาน
ตั้งอยู่ที่ 15/5 หมู่ที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต�ำบล
ละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บนเนือ้ ทีป่ ระมาณ
30-2-92 ไร่ เพือ่ ขยายงานสายการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก
ธรรมดา ธุรกิจของ TOG และ TOC ได้เติบโตขึน้ อย่างมีนยั
ส�ำคัญและท�ำให้ TOG ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้าน
บาท เพือ่ ขยายก�ำลังการผลิตเลนส์สายตาพลาสติกธรรมดา
เลนส์เปลี่ยนสี (Photochromic Lens) เลนส์บางพิเศษ
(High-index Lens) และเลนส์กันแรงกระแทกสูง (Highimpact-resistance Lens) และ TOC ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียน
จาก 50 ล้านบาทเป็น 130 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตาของ TOG นอกจากมีจุดเด่น
เรือ่ งคุณภาพ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทีค่ รอบคลุม
การใช้งานซึง่ เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้ว ยังมีความโดดเด่น
เรื่องความคุ้มค่าในทุกระดับราคา ความสวยงาม และการ
ใช้งานทีแ่ ตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็นเลนส์ทใี่ ช้ปรับสายตาทัว่ ไป
รวมถึงเลนส์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ เช่น เลนส์เปลีย่ นสีอตั โนมัติ เลนส์
กันแรงกระแทกสูง เลนส์กันแดด และเลนส์สายตาเฉพาะ
บุคคล โดยใช้ขอ้ มูลการวิจยั ผลิตภัณฑ์เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
สินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสากล ทั้งยัง
ในปี 2546 TOG และ TOC ได้ปรับโครงสร้างการถือ
มุง่ เน้นการยกระดับการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
หุน้ โดย TOG ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 265 ล้านบาทเพือ่
ท�ำให้ลูกค้าทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะ
เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 99.99 ของ TOC ท�ำให้ TOC มี
เป็นผู้ผลิต ผู้ค้าส่งค้าปลีก และเน้นการส่งมอบสินค้าที่ถูก
สถานะเป็นบริษทั ย่อยของ TOG บริษทั ได้แปลงสภาพเป็น
ต้องและตรงเวลา
บริษัทมหาชน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท ในปี
บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) 2547 และระดมทุน 135 ล้านบาทจากการออกหุน้ จ�ำหน่าย
ชื่อย่อ TOG เริ่มต้นโดยกลุ่มประจักษ์ธรรม ซึ่งด�ำเนินร้าน แก่ประชาชนทั่วไป และจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ขายค้าปลีกแว่นตาตั้งแต่ปี 2494 และได้ขยายงานเข้าสู่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 16 พฤษภาคม
ธุรกิจการผลิตเลนส์กระจกโดยการก่อตัง้ บริษทั อุตสาหกรรม 2549
แว่นตาไทย จ�ำกัด (บริษัทย่อย) หรือ TOC ซึ่งเป็นโรงงาน
ในปี 2551 บริษัทเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจโดย
ผลิตเลนส์กระจกรายแรกในประเทศไทยในปี 2505 ด้วย
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท โดย TOC ผลิตและส่ง การเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 475 ล้านบาท โดยระดมเงิน
ออกเลนส์กระจกไปยังภูมิภาคเอเชียและยุโรป และจัดตั้ง ทุนจากกลุม่ Specsavers ผูค้ า้ ปลีกแว่นตารายใหญ่ทมี่ เี ครือ
สายการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคล (“Prescription lens” ข่ายการด�ำเนินธุรกิจในทวีปยุโรปและออสเตรเลียซึ่งเป็น
หรือ “Rx lens”) และน�ำร่องการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก พันธมิตรและลูกค้าของบริษัทมาอย่างยาวนาน โดยกลุ่ม
ด้วยกระบวนการหล่อ TOC ประกอบด้วย โรงงาน 2 แห่ง Specsavers ถือหุ้นสุทธิ 25.04% หลังจากการเพิ่มทุนดัง
โดยแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ ถนนงามวงศ์วาน เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ กล่าว
เพื่อผลิตแม่แบบแก้วและเลนส์แว่นตากระจก และ แห่งที่
บริษัทและบริษัทย่อยได้พัฒนากระบวนการบริหาร
2 ตั้งอยู่ที่ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 183-57 ไร่ เพื่อผลิตเลนส์สายตาพลาสติกและเลนส์สั่งฝน การผลิตอย่างต่อเนือ่ งโดยใช้ระบบการผลิตแบบลีน (Lean
Manufacturing) ลงทุนอย่างต่อเนือ่ งในสายการผลิตเลนส์
พิเศษ (Rx Lens)

12

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

สายตาพลาสติก และสายการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลแบบดิ
จิตลั (Digital Surfacing Prescription Lens) และร่วมทุน
จัดตั้งบริษัทเพื่อค้าส่งเลนส์สายตาและผลิตเลนส์สายตา
เฉพาะบุคคลในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและเวียดนาม
เพื่อขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ในปี 2554 บริษัทเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวของโลก
ที่ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเลนส์สายตาพลาสติกที่ท�ำจากวัสดุ
ทีม่ ชี อื่ ทางการค้าว่า “Excelite® Tribrid™” ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ที่กันแรงกระแทกสูงและบางพิเศษ และในปี 2558 บริษัท
ได้ขยายงานเข้าสู่ธุรกิจเลนส์กันแดดโดยการเข้าซื้อกิจการ
บริษทั โพลีซนั จ�ำกัด ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเลนส์ยอ้ มสีกนั
แดด และเลนส์โพลาไรซ์

ปัจจุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยเป็นผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์และบริการเลนส์สายตาพลาสติกที่หลากหลาย
และครบวงจรทัง้ ประเภทของวัสดุ (Lens Material) ดีไซน์
(Lens Design) และการเคลือบผิว (Lens Coating) บริการ
ออกแบบและพัฒนาเลนส์ร่วมกับคู้ค้า (Original Design
Manufacturing) บริการตัดประกอบแว่นตา (Edging and
Glazing Service) โดยมีฐานลูกค้ากระจายตัวมากกว่า 50
ประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ณ ปัจจุบัน บริษัทฯมีทุน
จดทะเบียน จ�ำนวน 475 ล้านบาท เรียกช�ำระแล้ว 474.32
ล้านบาท (ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558) คงค้างช�ำระอีก
0.682 ล้านบาท ซึ่งเป็นใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุแล้ว

พ.ศ. เส้นทางธุรกิจเลนส์แว่นตาของ TOG

2494 เริ่มต้นธุรกิจจากการด�ำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกแว่นตา
2505 ก่อตั้งบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด (“TOC”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท เพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจผลิตเลนส์กระจกเป็นรายแรกในประเทศไทย และส่งออกเลนส์กระจกไปยังเอเชียและยุโรป
2516 TOC จัดตั้งสายการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลด้วยกระบวนการสั่งฝนเลนส์พิเศษ
2524 TOC เริ่มพัฒนากระบวนการผลิตและน�ำร่องการผลิตเลนส์พลาสติกธรรมดา
2534 ก่อตั้งบริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จ�ำกัด (“TPL”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจ
เลนส์สายตาพลาสติกธรรมดา
2537 TPL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการ
2540 TOC เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 130 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการ
2541 TPL พัฒนาการผลิตเลนส์เปลี่ยนสี
2545 TPL พัฒนาการผลิตเลนส์บางพิเศษค่าดัชนีหักเหแสง 1.60 และเลนส์กันกระแทกสูง (Excelite® Trivex®)
2546 TPL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 265 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 99.99 ของ TOC
2547 TPL เปลี่ยนชื่อบริษัทและแปลงสภาพเป็นบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“TOG”) เพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท เพื่อขายหุ้นให้กับนักลงทุนเฉพาะกลุ่ม และเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้กับ
ประชาชนทั่วไป
2549 TOG น�ำหุ้นออกเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และน�ำหุ้นทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2550 TOG พัฒนาการผลิตเลนส์บางพิเศษค่าดัชนีหักเหแสง 1.67
2551 TOG เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 475 ล้านบาท เพื่อขายหุ้นจ�ำนวน 68.75 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท) ให้กับกลุ่ม Specsavers และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้พนักงานและ
ผู้บริหาร
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พ.ศ. เส้นทางธุรกิจเลนส์แว่นตาของ TOG

2553 TOG และ TOC พัฒนากระบวนการจัดการโดยใช้ระบบการผลิตแบบลีน
จัดตั้งบริษัท MVision Optical Pte Ltd ในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท MVision Optical Industry Sdn
Bhd ในประเทศมาเลเซียเพื่อด�ำเนินธุรกิจเลนส์เฉพาะบุคคลและจัดจ�ำหน่ายเลนส์ส�ำเร็จ โดย TOG ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 33%
TOG ขยายกิจการโดยการเพิ่มสายการผลิตเลนส์พลาสติกธรรมดา
TOC ขยายกิจการโดยการลงทุนในสายการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลแบบดิจิตัล (Digital Surfacing
Prescription Lens)
2554 TOG พัฒนาการผลิตเลนส์กันกระแทกสูงบางพิเศษ (Excelite® Tribrid™)
2556 ร่วมทุนกับ Vina Vista ประเทศเวียดนาม เพื่อขยายตลาด
2557 TOG และ TOC พัฒนากระบวนการจัดการโดยใช้โปรแกรมการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement
Program) ท�ำให้เพิ่มก�ำลังการผลิตได้อย่างมีนัยส�ำคัญโดยไม่ต้องลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติม
2558 TOG เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 99.99 ของบริษัท โพลีซัน จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตเลนส์ย้อมสีและ
เลนส์โพลาไรซ์
2559 TOG พัฒนาร่วมกับบริษัท Mitsui Chemicals ผลิตเลนส์ LeafECO™
2559 TOC ลงทุนสายการผลิต RX automation
2560 จัดตั้ง TOG USA INC. เพื่อด�ำเนินการจัดจ�ำหน่ายสินค้าในภูมิภาคอเมริกาเหนือ
2561 TOG เปิดตัวผลิตภัณฑ์เลนส์ป้องกันแสงสีฟ้า Bluloc™
2562 TOC ลงทุนสายการผลิตอัตโนมัติ (RX Automation) Phase 2 และ TOG เปิดตัว z design™
เลนส์โปรเกรสซีฟดิจิตอลเฉพาะบุคคล
บริษัทฯและบริษัทย่อย ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์แว่นตา สินค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
สินค้าตามลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วย
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1.

เลนส์แว่นตาพลาสติก (Organic Lenses)

2.
3.
4.

เลนส์แว่นตากระจก (Mineral Lenses)
เลนส์เฉพาะบุคคล (Prescription Lenses หรือ Rx Lenses)
สินค้าและบริการอื่นๆ ได้แก่ แม่แบบแก้ว (Glass Mold) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก สินค้าซื้อ
มาเพื่อขายต่อ และการให้บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง และเคลือบเคมีตัดแสงสะท้อน

ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าย่อย 6 กลุ่ม ตามประเภทของ วัตถุดิบในการผลิต คือ
1.1 เลนส์พลาสติกธรรมดา (CR-39®)
1.2 เลนส์เปลี่ยนสี (Photochromic Lenses)
1.3 เลนส์บางพิเศษ (High Index Lenses)
1.4 เลนส์กันแรงกระแทกสูง (High Impact Resistant Lenses)
1.5 เลนส์กันแดด (Sun-filtered Lenses)
1.6 เลนส์โพลาไรซ์ (Polarized Lenses)

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�ำหน่ายสินค้าให้กับผู้ค้าส่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยผลิตตามค�ำสั่งซื้อภายใต้
เครือ่ งหมายการค้าของลูกค้า (“OEM” หรือ Original Equipment Manufacturer) และจ�ำหน่ายภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
ของบริษัทฯ เอง คือ “Excelite®”
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

1. เลนส์แว่นตาพลาสติก (Organic Lenses)
เป็นเลนส์แว่นตาทีผ่ ลิตจากวัตถุดบิ พลาสติกซึง่ สินค้า
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะแบ่งตามประเภท Monomer
ที่น�ำมาใช้ในการผลิตดังนี้
1.1 เลนส์พลาสติกธรรมดา (CR-39®)
เป็นเลนส์ที่ผลิตจาก Monomer ที่มีชื่อการค้าว่า
“CR-39®” มีดชั นีการหักเหของแสง(Index) ที่ 1.498
ปัจจุบนั มีการน�ำมาใช้ในการผลิตเลนส์แว่นตาพลาสติก
ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปโดยเลนส์พลาสติกธรรมดาผลิตทั้งที่
บริษัทฯ
1.2 เลนส์พลาสติกเปลีย่ นสี (Photochromic Lenses)
เป็นเลนส์ที่ผลิตจาก Monomer ที่มีส่วนผสมพิเศษ
ซึ่งเมื่อผลิตเป็นเลนส์แล้วจะสามารถเปลี่ยนสีให้เข้ม
ขึน้ เมือ่ อยูใ่ นทีส่ ว่างมาก และจางลงจนใสในทีร่ ม่ ท�ำให้
ความเข้มของแสงที่ผ่านเลนส์ไปที่ตาอยู่ในระดับที่
ค่อนข้างคงทีท่ ำ� ให้ผใู้ ส่รสู้ กึ สบายตาโดยเลนส์เปลีย่ น
สีผลิตที่บริษัทฯ

ถึงมีความปลอดภัยสูงหากเกิดอุบตั เิ หตุจงึ เหมาะทีจ่ ะ
น�ำไปใช้ประกอบกับแว่นตาทีไ่ ม่มกี รอบและเหมาะที่
จะน�ำไปใช้ประกอบแว่นตาของเด็กทั้งนี้ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเริม่ มีขอ้ บังคับให้ใช้เลนส์กนั แรงกระแทก
สูงนีก้ บั เด็กอายุไม่เกิน18ปีซงึ่ หากผูป้ กครองไม่ประสงค์
จะให้เด็กใช้เลนส์กันแรงกระแทกสูงนี้จะต้องลงนาม
ในหนังสือจ�ำกัดความรับผิดชอบกับผูป้ ระกอบแว่นตา
และประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศก็อยูร่ ะหว่าง
เตรียมออกข้อบังคับให้ใช้เลนส์กนั แรงกระแทกสูงกับ
เด็กในลักษณะเดียวกันโดยเลนส์กันแรงกระแทกสูง
ของบริษัทฯ ผลิตจาก Monomer ที่มีช่ือการค้าว่า
“Trivex® ” โดย TOG เป็นผูผ้ ลิตเลนส์แว่นตาอิสระ
รายแรกและรายเดียวที่ท�ำการผลิตเลนส์กันแรง
กระแทกสูงจาก “Trivex®” ในรูปแบบของสินค้า
ส�ำเร็จรูป (Finished Lenses) และ สินค้ากึง่ ส�ำเร็จรูป
(Semi-finished Lenses) ได้ ภายใต้ตราสินค้า
Excelite® Trivex® เลนส์พลาสติกกันแรงกระแทก
สูงนี้ผลิตที่บริษัทฯ

1.3 เลนส์พลาสติกบางพิเศษ (High Index Lenses)
เป็นเลนส์ที่ผลิตจาก Monomer ที่มีดัชนีการหักเห 1.5 เลนส์กันแดด (Sun-filtered Lenses)
เป็นเลนส์ทผ่ี ลิตจาก Monomer เดียวกับเลนส์พลาสติก
ของแสงสูงกว่าเลนส์ธรรมดา คือ 1.6 ซึง่ เมือ่ ผลิตเป็น
ธรรมดาที่มีส่วนผสมของสารพิเศษกันแสง UV แล้ว
เลนส์กจ็ ะท�ำให้สามารถผลิตเลนส์ทบี่ างลงกว่าธรรมดา
ผ่านกระบวนการย้อมสีทคี่ วบคุมให้ได้สที แี่ ม่นย�ำตาม
ท�ำให้แว่นตาดูบางลงและไม่หนามากจึงเหมาะที่จะ
ค่าสีที่ก�ำหนด โดยเลนส์กันแดดผลิตที่บริษัทย่อย
ใช้ท�ำเลนส์สายตาส�ำหรับผู้ที่มีสายตาผิดปกติมากๆ
เช่น สายตาสั้นมาก หรือ ยาวมาก เลนส์บางพิเศษนี้ 1.6 เลนส์โพลาไรซ์ (Polarized Lenses)
ผลิตที่บริษัทฯ
เป็นเลนส์ทผ่ี ลิตจาก Monomer เดียวกับเลนส์พลาสติก
ธรรมดา ซึ่งมีแผ่นฟิล์มโพลาไรซ์อยู่ในเนื้อวัสดุของ
1.4 เลนส์พลาสติกกันแรงกระแทกสูง (High Impact
เลนส์ เลนส์โพลาไรซ์มีคุณสมบัติตัดแสงให้เหลือใน
Resistance Lenses)
แนวระนาบเดียว ซึง่ จะเหมาะกับการใช้งานภาวะแสง
เป็นเลนส์ทผี่ ลิตจาก Monomer ทีเ่ มือ่ ผลิตเป็นเลนส์
จ้ามาก เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง หรือสวมใส่ขณะขับ
จะมีความเหนียวไม่แตกหักง่ายและไม่เกิดคมเมือ่ แตก
รถ โดยเลนส์โพลาไรซ์ผลิตที่บริษัทย่อย
ท�ำให้สามารถตัดเจาะได้งา่ ยโดยเลนส์ไม่เสียหายรวม
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เลนส์แว่นตาพลาสติก จะท�ำการผลิตออกมาใน 2 รูปแบบ ดังนี้

เลนส์กึ่งส�ำเร็จรูป (Semi-Finished Lenses)

•

เป็นเลนส์แว่นตาที่มีการท�ำความโค้งที่ผิวเลนส์ด้าน
นอกให้ได้ตามแบบมาตรฐานโดยผูซ้ อื้ จะต้องมีหอ้ งแล็บ (Rx
Lab) เพือ่ น�ำเลนส์กงึ่ ส�ำเร็จรูปไปฝนผิวเลนส์ดา้ นในเพิม่ เติม •
เพื่อให้ได้ค่าสายตาตามที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการต่อไป
เลนส์ส�ำเร็จรูป (Finished Lenses)
เป็นเลนส์แว่นตาทีม่ โี ค้งผิวเลนส์ทงั้ ด้านนอกและด้าน
ในให้ได้ความโค้งเป็นค่าสายตามาตรฐานซึ่งผู้ซื้อสามารถ •
น�ำไปใช้ตัดประกอบกับแว่นตาได้ ทันทีโดยเลนส์ส�ำเร็จรูป
นีจ้ ะท�ำการจ�ำหน่ายทัง้ เลนส์ไม่เคลือบผิวด้วยเคมี และเลนส์
เคลือบผิวด้วยเคมีซึ่งเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่ม(Value Added)
ดังนี้

เลนส์เคลือบเคมีผิวแข็ง (Hard Coated) เป็นเลนส์
ส�ำเร็จรูป ทีท่ ำ� การเพิม่ คุณสมบัตพิ เิ ศษด้วยการเคลือบ
แข็งบนผิวเลนส์ เพื่อให้ทนต่อการขีดข่วน
เลนส์เคลือบเคมีตดั แสงสะท้อน (Multicoated) เป็น
เลนส์สำ� เร็จรูป ทีท่ ำ� การเพิม่ คุณสมบัตพิ เิ ศษด้วยการ
เคลือบสารเคมี เพื่อตัดเงาสะท้อนบนผิวเลนส์ ซึ่ง
เลนส์ส�ำเร็จรูปที่เคลือบเคมีตัดแสงสะท้อนโดยทั่วไป
จะท�ำการเคลือบเคมีผวิ แข็งก่อน (Hard Multicoated)
เลนส์เคลือบเคมีป้องกันน�้ำเกาะผิวเลนส์ (Water
Repellent) เป็นเลนส์สำ� เร็จรูปทีท่ ำ� การเพิม่ คุณสมบัติ
พิเศษด้วยการเคลือบสารเคมี เพื่อป้องกันไม่ให้น�้ำ
เกาะบนผิวเลนส์โดยหากมีละอองน�้ำอยู่บนเลนส์จะ
ไหลออกทันที ท�ำให้ไม่รบกวนการมองเห็น

เลนส์แต่ละรูปแบบ จะมีผลิตภัณฑ์ย่อย ตามประเภทการใช้งานได้อีก 3 ประเภท คือ
เลนส์ชั้นเดียว (Single Vision Lenses)
เป็นเลนส์ทใี่ ช้แก้ไขสายตาสัน้ หรือสายตายาว อย่างหนึง่ อย่างใด โดยอาจจะมีการแก้ไขสายตาเอียงร่วมอยูด่ ว้ ย โดย
มาตรฐานเลนส์ที่ผลิตทั่วไป จะมีสายตา ตั้งแต่ +- 0.25 ถึง +- 6.00 และ/หรือสายตาเอียง ตั้งแต่-0.25 ถึง-2.00 ในทุก
ระดับการเปลี่ยนแปลงที่ 0.25 ดังนั้นเฉพาะเลนส์ชั้นเดียวจะแบ่งย่อยสินค้าออกได้ถึง 384 รายการ ตามแต่อัตราการ
แก้ไขสายตาข้างต้น
เลนส์สองชั้น (Bifocal Lenses)
เป็นเลนส์ที่ใช้แก้ไขการมองเห็นที่ระยะไกล และระยะอ่านหนังสือ ซึ่งโดยทั่วไปมักพบในผู้สูงอายุ โดยเลนส์สองชั้น
จะใช้เทคโนโลยีการผลิตในการน�ำชิ้นเลนส์หลายชิ้นมาประกอบกันเป็นตัวเลนส์สองชั้น ดังนั้นในเนื้อเลนส์จะมีรอยต่อ
ของช่วงการมองเห็นชัดทั้งสองช่วง
เลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ (Progressive Lenses)
เป็นเลนส์ส�ำหรับคนที่มีค่าสายตา 2 แบบ เช่นเดียวกับเลนส์สองชั้น แต่จะแตกต่างกันที่เลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อใช้
เทคโนโลยีการออกแบบความโค้งของผิวเลนส์ในการก�ำหนดค่าของสายตาให้คอ่ ยๆ ปรับระยะการมองระหว่างช่วงทีม่ อง
ไกลชัด และช่วงที่มองใกล้ชัด ดังนั้นในเนื้อเลนส์จะมองไม่เห็นเส้นรอยต่อใดๆเลย ท�ำให้สภาพภายนอกของเลนส์หลาย
ชั้นไร้รอยต่อจะมองดูเหมือนเลนส์ชั้นเดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายตามากขึ้นเนื่องจากสามารถมองเห็น
ได้ชัดในทุกระยะโดยไม่เห็นช่วงรอยต่อของเลนส์เหมือนในเลนส์สองชั้น
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2. เลนส์แว่นตากระจก (Mineral Lenses)
เป็นเลนส์แว่นตาที่ผลิตจากกระจก โดยน�ำกระจก
(Blank) มาฝนให้ได้ความโค้งทั้งด้านนอก และ ด้าน
ในซึ่งสามารถแยกย่อยผลิตภัณฑ์ตามวัตถุดิบกระจก
ที่น�ำมาใช้ผลิตเลนส์ได้ดังนี้
2.1 เลนส์กระจกธรรมดา (Mineral 1.523)
เป็นเลนส์ที่ผลิตจากกระจกมีดัชนีการหักเหของแสง
ที่ 1.523 ซึ่งเป็นเลนส์กระจกที่ ใช้กันอยู่ทั่วไป
2.2 เลนส์กระจกบางพิเศษ 1.6 (Mineral 1.6)
เป็นเลนส์ที่ผลิตจากกระจกที่มีส่วนผสมพิเศษ ท�ำให้
มีดชั นีการหักเหของแสงที1่ .6 ซึง่ สูงกว่าเลนส์ธรรมดา
ท�ำให้สามารถผลิตเลนส์ได้บางลงจึงเหมาะทีจ่ ะใช้ทำ�
เลนส์แว่นตาส�ำหรับผู้ที่มีสายตาผิดปกติมากๆ เช่น
สายตาสัน้ มากหรือยาวมาก ท�ำให้เลนส์มนี ำ�้ หนักเบา
2.3 เลนส์กระจกบางพิเศษ 1.7 (Mineral 1.7)
เป็นเลนส์ที่ผลิตจากกระจกที่มีส่วนผสมพิเศษ ท�ำให้
มีดัชนีการหักเหของแสงที่ 1.7 ซึ่งนับเป็นกระจกที่มี
ดัชนีการหักเหของแสงสูงสุดท�ำให้สามารถผลิตเลนส์
ได้บางและเบา

ทัง้ นีเ้ ลนส์กระจกจะมีผลิตภัณฑ์แบ่งย่อยออกเช่นเดียว
กับเลนส์พลาสติกกล่าวคือจะประกอบไปด้วย 2 รูป
แบบ ดังนี้
• เลนส์กึ่งส�ำเร็จรูป (Semi-Finished Lenses)
• เลนส์ส�ำเร็จรูป (Finished Lenses)
โดยเลนส์ส�ำเร็จรูป จะจ�ำหน่ายแบบไม่เคลือบเคมี
และเคลือบเคมีตดั แสงสะท้อน(Multicoated) ซึง่ เป็น
สินค้า มูลค่าเพิ่ม (Value Added) และเลนส์แว่นตา
แต่ละรูปแบบจะมีผลิตภัณฑ์ย่อย ตามประเภทการ
ใช้งานได้อีก 3 ประเภท คือ
• เลนส์ชั้นเดียว (Single Vision Lenses)
• เลนส์สองชั้น (Bifocal Lenses)
• เลนส์หลายชัน้ ไร้รอยต่อ (Progressive Lenses)
แต่เนื่องจากเลนส์แว่นตากระจกมีแนวโน้มความ
ต้องการในตลาดโลกที่ลดลงไปตามล�ำดับ และ การ
ผลิตจ�ำหน่ายเลนส์สายตากระจกในแต่ละกลุม่ ย่อยมี
ปริมาณ และมูลค่าไม่มากนัก ดังนัน้ ในโครงสร้างราย
ได้รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จึงไม่แยกโครงสร้าง
รายได้ โดยจะรวมเลนส์สายตากระจกทุกประเภทไว้
เป็นกลุ่มเดียว ทั้งนี้เลนส์แว่นตากระจกผลิตที่บริษัท
ย่อยทั้งหมด

3. เลนส์เฉพาะบุคคลสั่งฝนพิเศษ (Prescription Lenses หรือ Rx Lenses)
เป็นสินค้าประเภทมูลค่าเพิ่ม ( Value Added) โดย
จะเป็นการน�ำเลนส์แว่นตาพลาสติก หรือเลนส์แว่นตากระจก
ประเภทกึ่งส�ำเร็จรูปมาฝนให้พอดีกับสายตาตามที่ลูกค้า
ต้องการ ซึ่งตามปกติทางผู้ซื้อจะต้องน�ำเลนส์กึ่งส�ำเร็จรูป
ไปฝนเอง แต่เนือ่ งจากลูกค้าของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ
บางรายมีขอ้ จ�ำกัดในการสร้างห้องแล็บ (Rx Lab) เพื่อฝน
เลนส์กึ่งส�ำเร็จรูปเอง เนื่องจากต้องลงทุนสูงทั้งเครื่องจักร

และเครื่องมือในการฝนส�ำหรับเลนส์แต่ละประเภท และ
แต่ละอัตราการขยาย รวมถึงต้องใช้พนักงานที่มีความ
เชีย่ วชาญทีจ่ ะมีคา่ จ้างสูงมาก จึงหันมาท�ำการว่าจ้างผูผ้ ลิต
เลนส์ให้ทำ� การผลิตให้ เนือ่ งจากการผลิตดังกล่าวมีการผลิต
เป็นจ�ำนวนจ�ำกัดเฉพาะแต่ละขนาดของสายตาตามค�ำสั่ง
ซื้อ โดยเลนส์สั่งฝนพิเศษผลิตที่บริษัทย่อยทั้งหมด
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4. สินค้าและบริการอื่น ได้แก่
•

แม่แบบแก้ว (Glass Mold) สินค้าซื้อมาเพื่อขายต่อ แก้วผลิตทีบ่ ริษทั ย่อยเดิมผลิตเพือ่ ใช้ใน กระบวนการผลิต
และการให้บริการเคลือบเคมีผิวแข็งและเคลือบเคมี ของบริษทั และบริษทั ย่อยเอง ซึง่ บริษทั ย่อยเริม่ ส่งออกแม่
ตัดแสงสะท้อนแม่แบบแก้ว (Glass Mold) เป็นแผ่น แบบแก้วในปี 2547
กระจกที่น�ำไปใช้เป็นแบบในการหล่อเลนส์พลาสติก
ซึง่ แม่แบบแก้วจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ แม่แบบ • สินค้าซื้อมาเพื่อขายต่อเป็นการขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้น
เปลืองการผลิต และสินค้าเลนส์
เลนส์ด้านนอก และแม่แบบเลนส์ด้านใน โดยจะมี
ลักษณะเป็นแผ่นกระจกทีม่ กี ารฝนให้ได้ความโค้งตาม • การให้บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง และเคลือบเคมีตัด
ที่ออกแบบไว้ส�ำหรับการผลิตเลนส์ในแต่ละประเภท
แสงสะท้อนเป็นการให้บริการเคลือบเคมีสำ� หรับเลนส์
เนือ่ งจากเลนส์ทผี่ ลิตจากวัตถุดบิ ต่างชนิดกันจะมีดชั นี
พลาสติก
การหักเหของแสงที่ต่างกัน ทั้งนี้แม่แบบ

สรุปผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม

บริษัทฯ

บริษัทย่อย (TOC)

บริษัทย่อย (Poly Sun)

เลนส์พลาสติกธรรมดา
(CR-39)

เลนส์สายตากระจก
(Mineral Lenses)

เลนส์กันแดด
(Sun-filtered Lenses)

เลนส์เปลี่ยนสี
(Photochromic Lenses)

เลนส์สั่งฝนพิเศษ
(Prescription Lenses
หรือ Rx Lenses)

เลนส์โพลาไรซ์
(Polarized Lenses)

เลนส์บางพิเศษ
(High Index Lenses)

บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง และ
เคลือบเคมีตัดแสงสะท้อน

เลนส์กันแรงกระแทกสูง
(High Impact Resistant Lenses)
บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง และ
เคลือบเคมีตัดแสงสะท้อน
แม่แบบแก้ว
(Glass Mold)
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บริษัทย่อย (TOG USA)

ธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
TOG, TOC, Poly Sun ผลิต

บริษัทร่วม

บริษัทร่วม

เลนส์พลาสติกธรรมดา
(CR-39)

เลนส์พลาสติกธรรมดา
(CR-39)

เลนส์สั่งฝนพิเศษ
(Prescription Lenses
หรือ Rx Lenses

เลนส์สั่งฝนพิเศษ
(Prescription Lenses
หรือ Rx Lenses)

รายงานประจ�ำปี 2562
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โครงสร้างรายได้ ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์
โครงสร้างรายได้ตามมูลค่า
หน่วย: %

ผู้ผลิต

1. เลนส์พลาสติกธรรมดา

2562

2561

2560

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

33.00

33.04

35.90

บริษัทฯ

26.25

25.68

24.99

บริษัทย่อย

33.60

33.58

31.09

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

7.15

7.70

8.02

100

100

100

2. เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม *
3. เลนส์สั่งฝนพิเศษ
4. เลนส์กระจก สินค้า และบริการอื่น

งบการเงินรวม

รวม
โครงสร้างรายได้ตามปริมาณ
หน่วย: %

ผู้ผลิต
2562

2561

2560

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

79.30

75.30

77.54

บริษัทฯ

14.03

16.79

15.38

บริษัทย่อย

6.51

7.78

6.74

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

0.16

0.13

0.34

100

100

100

1. เลนส์พลาสติกธรรมดา
2. เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม *
3. เลนส์สั่งฝนพิเศษ
4. เลนส์กระจก สินค้า และบริการอื่น

งบการเงินรวม

รวม

หมายเหตุ * เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย เลนส์บางพิเศษ เลนส์เปลี่ยนสี และเลนส์กันแรงกระแทกสูง
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ปริมาณการส่งออกเลนส์แว่นตาจากประเทศไทยไปต่างประเทศ ข้อมูลจากกรมศุลกากร ประเทศไทย
ณ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
(ลดลง) (%)

ปี 2562

ปี 2561

1. เลนส์แว่นตาพลาสติก

29,472.95

32,271.93

-8.67

2. แว่นตาที่ใช้ปรับสายตา

2,642.70

1,969.27

34.20

617.14

514.76

19.89

3.98

84.26

-95.27

241.60

238.68

1.22

2. แว่นตาที่ใช้ปรับสายตา

2.95

2.28

29.51

3. แว่นตากันแดด

0.59

0.77

-23.53

4. เลนส์แว่นตากระจก

0.12

0.31

-62.45

1. เลนส์แว่นตาพลาสติก

121.99

135.21

-9.78

2. แว่นตาที่ใช้ปรับสายตา

894.98

865.34

3.43

1,048.03

667.09

57.10

34.20

269.62

-87.31

มูลค่า (ล้านบาท)

3. แว่นตากันแดด
4. เลนส์แว่นตากระจก
ปริมาณ (ล้านชิ้น)

1. เลนส์แว่นตาพลาสติก

ถัวเฉลี่ย (บาทต่อชิ้น)

3. แว่นตากันแดด
4. เลนส์แว่นตากระจก
แนวโน้มการลงทุนและการขยายตลาด

ข้อมูลการส่งออกแสดงการส่งออกเลนส์ที่มี
มูลค่าสูงในอุตสาหกรรมแว่นตาและการเปลีย่ นแปลง
อย่างมีนัยส�ำคัญในกลุ่มแว่นตาที่ใช้ปรับสายตา
นอกจากนี้ความนิยมในเลนส์แว่นตากระจกลดลง
อย่างมีนยั ส�ำคัญซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของบริษทั
ที่ยกเลิกการผลิตเลนส์กระจกชั้นเดียว

เลนส์แว่นตามีความจ�ำเป็นส�ำหรับบุคคลที่มี
ปัญหาสายตา ตั้งแต่วัยเด็ก วัยท�ำงาน หรือผู้สูงอายุ
ท�ำให้ผู้บริโภคต้องใส่ใจในการเลือกใช้แว่นตาและ
เลนส์ที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วย บริษัทฯ จึงให้ความ
ใส่ใจในคุณภาพของเลนส์แว่นตาของบริษทั ฯ เพือ่ ให้
ได้ผลิตภัณฑ์ทคี่ มุ้ ค่าและเหมาะสมกับความไว้วางใจ
จากลูกค้าที่มอบให้เสมอมา ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึง
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สนับสนุนลงทุนในด้าน วิจัย และพัฒนา (Research &
Development) เพื่อคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตา
ให้มคี วามหลากหลาย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแว่นตา
ที่ใช้ปรับสายตา เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ใน
ตลาดเลนส์แว่นตาและเพื่อให้บริษัทฯสามารถขยายธุรกิจ
และเติบโตในตลาดกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

สายตา โดยทีอ่ ตุ สาหกรรมประกันสุขภาพสายตาของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจที่สมบูรณ์ทงั้ ในรูป
แบบสวัสดิการของนายจ้าง และการขายตรงให้กบั ผูบ้ ริโภค
กรมธรรม์ประกันสุขภาพสายตาจะให้การสนับสนุนการ
เปลี่ยนแว่นตาให้แก่ผู้เอาประกัน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ค้า
ส่งเลนส์แว่นตาอิสระซึ่งถือเป็นสัดส่วนการตลาดที่มาก ดัง
นั้น หากบริษัทสามารถขยายตลาดโดยการติดต่อกับทาง
ในตลาดสหรัฐอเมริกา บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะขยายการ บริษทั ประกันสุขภาพสายตา หรือผูค้ า้ ส่งอิสระได้ ก็จะท�ำให้
ตลาดผ่านช่องทางผู้ค้าส่งอิสระและบริษัทประกันสุขภาพ บริษัทสามารถสร้างความเติบโตในภูมิภาคนี้ได้
นโยบาย และลักษณะการตลาด
1. กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่เน้นการแข่งขันในด้าน
ราคา แต่ตระหนักในเรื่องราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ
ซึ่งจะท�ำให้ลูกค้าพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯทั้งนี้
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยใช้ 3 กลยุทธ์หลักในการแข่งขัน คือ
ด้านคุณภาพสินค้า การให้บริการ และการมีประเภทสินค้า
ต่างๆ ครบถ้วนทุกประเภทของเลนส์สายตา สรุปได้ดังนี้
4คุณภาพสินค้า
บริษัทฯและบริษัทย่อยให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพ
สินค้า โดยมีระบบการควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกขัน้ ตอน
การผลิตซึ่งจะท�ำ การตรวจสอบเลนส์ ทุกชิ้น ทั้งค่าก�ำลัง
สายตา ความหนาของเลนส์ สี และรอยต�ำหนิ ท�ำให้สินค้า
มีคุณภาพ มีอายุการเก็บรักษาและอายุใช้งานนาน และได้
มาตรฐานเดียวกันทุกรอบการผลิต ท�ำให้ลกู ค้ามีความมัน่ ใจ
ในผลิตภัณฑ์ และกลับมาสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯอย่างต่อ
เนือ่ งท�ำให้บริษทั ฯยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิมได้และสามารถ
ขยายฐานลูกค้าใหม่ทมี่ คี วามต้องการสินค้าคุณภาพสูงราคา
เหมาะสม และบริษทั ฯให้ความส�ำคัญบริหารการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่ง ณ 13
มกราคม 2558 บริษทั ฯ ได้รบั ประกาศนียบัตร DS/EN ISO
-13485:2012 คือการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ส�ำหรับ
ผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์ นอกเหนือจาก ISO
14001, ISO 9001 และ 9002 จาก TUV CERT มาตรฐาน
การผลิต และสินค้าทั้งหมดได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน
สากลจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ สหภาพยุโรป

22

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

4การให้บริการ
จากการวางแผนการผลิตเป็นอย่างดี และมีสินค้า
คงคลังอย่างเพียงพอ ท�ำให้บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีความ
สามารถในการรองรับ ค�ำสั่งซื้อ และสามารถส่งสินค้าได้
ตรงตามก�ำหนดรวมถึงการให้บริการข้อมูลของบริษทั ฯและ
บริษทั ย่อยทางอินเตอร์เน็ตทีW
่ ebsiteของบริษทั ฯ และการ
ติดต่อประสานงานผ่านทาง E-mail รวมถึงการรับฟังความ
คิดเห็นของลูกค้าในทุกๆด้านเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงสินค้า
และการให้บริการ รวมถึงการจัดหาสินค้าต่างๆ เพิ่มเติม
ตามความต้องการของลูกค้าเป็นการให้บริการที่บริษัทฯ
และบริษทั ย่อยให้กบั ลูกค้าทุกรายซึง่ นับเป็นกลยุทธ์ ทีส่ ำ� คัญ
ที่ท�ำให้ลูกค้าพึงพอใจในตัวบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4ประเภทสินค้า
สินค้าเลนส์แว่นตาของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะ
ครอบคลุมในทุกประเภทของเลนส์ ซึง่ รวมถึงการผลิตเลนส์
สั่งฝนพิเศษ ซึ่งโรงงานผลิตเลนส์แว่นตาอิสระโดยทั่วไปยัง
ไม่มรี ายใดรับจ้างผลิต นับว่าบริษทั ฯและบริษทั ย่อย เป็นผู้
ผลิตเลนส์อิสระเพียงกลุ่มเดียวที่มีสินค้าหลากหลายครบ
ทุกประเภท ซึ่งท�ำให้ลูกค้ามีความสะดวก ประหยัด และ
ควบคุมการสั่งซื้อสินค้าได้ง่าย จากการติดต่อสั่งซื้อสินค้า
เพียงแหล่งเดียว (One Stop Shop) ที่นับเป็นอีกกลยุทธ์
หนึ่งที่เหนือกว่าคู่แข่งขันรายอื่นๆโดยบริษัทฯ ได้ออก
ผลิตภัณฑ์ “ Tribrid™ ” เป็นเลนส์แว่นตา กันกระแทก
ระดับสูง ชนิดบางพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเลนส์ชนิดนี้
เป็นรายแรกของโลก และผลิตภัณฑ์ “LeafEco 1.74” ซึ่ง
เป็นเลนส์แว่นตาทีผ่ ลิตจากวัตถุดบิ ชีวภาพในสัดส่วนมากกว่า
ร้อยละ 82 และมีค่าดรรชนีหักเหแสงในกลุ่มที่สูงที่สุด มี
คุณสมบัตบิ างพิเศษ ซึง่ บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตเลนส์ชนิดนีเ้ ป็น
รายที่สองในโลกรองจากญี่ปุ่น

นอกจากนี้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเลือก ประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าใจง่ายและตอบสนองความ
ผลิตภัณฑ์ และสินค้าของบริษัท บริษัทจึงได้ด�ำเนินการจัด ต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น
ท�ำกลยุทธ์การสื่อสารด้านสินค้า สื่อการตลาด สื่อ
2. ลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ค้าส่ง กลุ่มร้านค้าปลีกซึ่งรวมถึงผู้ค้าปลีก E-commerce
และห้องแลบผลิตเลนส์สั่งฝนพิเศษ และผู้ผลิตเลนส์ที่ต้องการผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความต้องการ
สินค้าที่มีคุณภาพสูงภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ของตนเอง หรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ
3. ช่องทางการจ�ำหน่าย

บริษัท ฯและบริษัทย่อย จ�ำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนรายได้และค่าบริการตามงบ
การเงิน ดังนี้
การจำ�หน่าย

งบรวม ปี 2562

งบรวม ปี 2559

งบรวม ปี 2560

ในประเทศ

5.60%

4.76%

4.70%

ต่างประเทศ

94.40%

95.24%

95.30%

โดยรายได้และค่าบริการในประเทศเกือบทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นการจ�ำหน่ายเลนส์สายตา ให้กับ
บริษัท น�ำศิลปไทย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายเลนส์แว่นตาของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ในประเทศแต่เพียงผู้เดียวโดยแสดงรายละเอียดรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับช่องทางการจ�ำหน่ายในตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ มีสัดส่วนการจ�ำหน่ายสินค้าในแต่ละโซนของ
โลก ดังนี้
ตลาดต่างประเทศ

งบรวม ปี 2562

งบรวม ปี 2561

งบรวม ปี 2560

ภูมิภาคยุโรป

40%

44%

46%

ภูมิภาคออสเตรเลีย

37%

36%

37%

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค

14%

14%

12%

ภูมิภาคอเมริกา

8%

5%

4%

ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง

1%

1%

1%

ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีลูกค้ารายใหญ่รายใด ที่มีสัดส่วนการขายเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการ
ขายและบริการรวม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งราคาที่จ�ำหน่ายเป็นราคาตลาด และได้น�ำเสนอให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นชอบทุกต้นปี
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การจัดหาผลิตภัณฑ์
1. การผลิต

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท�ำการผลิต 300 วัน/ปี
ท�ำการผลิต 1 ถึง 3 กะต่อวัน (กะละ 8 ชั่วโมง) ขึ้นกับสาย
งานการผลิต และสินค้าที่จะต้องส่งมอบตามค�ำสั่งซื้อ ด้วย
ก�ำลังการผลิตของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละ
ประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยบริษทั ฯ

ได้ดำ� เนินโครงการ Productivity Improvement Program
เพือ่ ลดต้นทุน และเพิม่ ผลผลิต ส่งผลให้บริษทั ฯ ผลิตเลนส์
หล่อได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักร
เพิ่ม

2. วัตถุดิบ

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ใช้วตั ถุดิบในการผลิตทีต่ อ้ งสัง่ ซือ้ ล่วงหน้า เพือ่ มิให้กระทบต่อการผลิตของลูกค้าซึง่ ทีผ่ า่ นมา
จากต่างประเทศทั้งหมด ราคาของวัตถุดิบไม่ผันแปรตาม การปรับราคาของวัตถุดิบส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
ราคาน�ำ้ มันและการปรับราคาของผูจ้ ดั จ�ำหน่ายจะมีการแจ้ง เพียงเล็กน้อย
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯและบริษทั ย่อย ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
สุขภาพของพนักงาน และบุคคลอืน่ ๆ ทีพ่ กั อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงโรงงาน ดังนั้นในกระบวนการผลิตที่อาจมีการ
สัมผัสกับเคมี หรือฝุน่ ละอองก็จะมีขอ้ บังคับให้พนักงานสวม
ถุงมือยาง ใส่เสื้อคลุม ใส่ผ้าปิดจมูกและปาก และ สวม
รองเท้าหุ้มข้อ เพื่อความปลอดภัย อีกทั้งภายในโรงงานจะ
มีระบบดักฝุ่นผงที่เกิดจากการ ขัดเลนส์ และน�้ำเสียที่เกิด
การวิจัยและพัฒนา
ส�ำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์สายตาเมือ่ มีวตั ถุดบิ ใหม่ๆ
ที่เหมาะสมในการน�ำมาใช้ผลิตเลนส์ ผู้ผลิตแต่ละรายจะ
ต้องท�ำการน�ำวัตถุดบิ ดังกล่าวมาท�ำการทดลองและพัฒนา
วิธีการผลิตที่เหมาะสมเป็นเทคโนโลยีของแต่ละผู้ผลิตเอง
ซึง่ ทางบริษทั ฯมีศนู ย์ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research
& Development) จากวัตถุดบิ ใหม่ๆอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้
ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และตรงตามความ
ต้องการของ ตลาดกลุ่มเป้าหมาย
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ขึ้นในกระบวนการผลิตทั้งหมดจะผ่านระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ซึง่ ระบบก�ำจัดของเสียทัง้ หมดได้รบั การตรวจสอบ และผ่าน
มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ดังนัน้ จะไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ นับตัง้ แต่บริษทั ฯ
และบริษัทย่อยก่อตั้งโรงงานมา ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูก
ฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ และโครงการในอนาคต
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายระยะ 5 ปี คือระหว่างปี 2563-2567 โดยคาดว่าจะสามารถมียอดขายที่
สามารถเติบโตได้อกี 10%-15% ตามสภาวการณ์ทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ด้วยเหตุจากโครงสร้าง
รายได้ที่แบ่งเป็น 2 โครงสร้าง ดังนี้
1. การขายเลนส์ไปยังลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทฯ มีฐานลูกค้าอยู่ในทุกภูมิภาคมากกว่า 50
ประเทศทั่วโลก โดยมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจ�ำหน่าย กลุ่มร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่ กลาง และเล็ก รวมถึงผู้ค้าแว่นตาออนไลน์ ในปัจจุบันลูกค้าในต่างประเทศเป็นกลุ่มลูกค้า
ใหญ่ของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 95
2. การขายเลนส์ไปยังลูกค้าภายในประเทศ บริษัทฯ ด�ำเนินการขายเลนส์ไปยังลูกค้าภายใน
ประเทศผ่านกลุม่ ร้านค้าปลีกทีม่ ชี อื่ เสียงมายาวนานในประเทศไทยและมีสาขาอยูท่ วั่ ประเทศและ
ในประเทศเพื่อนบ้าน สัดส่วนรายได้ของลูกค้าภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และ บริษัทย่อย มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง
ในการผลิตเลนส์สายตาเพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพ มาตรฐานสากลสูงสุด ด้วยความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด
การผลิตอีกทัง้ ให้ความส�ำคัญกับการวิจยั และพัฒนาตลอดจนการควบคุมทดสอบคุณภาพอย่างเข้ม
งวด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และคุณภาพของสินค้าและบริการ บริษัทฯ มี
เป้าหมายที่จะขยายโอกาสการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และเพิ่มผลประกอบการเพื่อผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ และคูค่ า้ ทางธุรกิจในขณะทีส่ ามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทตี่ อบสนองครบทุกความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
โครงการในอนาคต
บริษัทฯตระหนักถึงความส�ำคัญของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับโลกโดยมียุทธศาสตร์หลักที่ส�ำคัญที่บริษัทฯด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่องและยังคงด�ำเนินต่อไป
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโดยตั้งเป้าหมายให้ได้ผลตอบแทนสูงเพื่อ
สร้างผลตอบแทนระยะยาวทีเ่ หมาะสมแก่นกั ลงทุนโดยบริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีการก�ำหนดนโยบาย
ต่างๆ ดังนี้
การตลาด

4 เพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาดและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
โดยเฉพาะในทวีปเอเซีย และยุโรป ให้มากขึ้น โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
และมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล การเพิ่มบริการประกอบแว่นตาในสายการผลิตเลนส์สั่ง
ฝนพิเศษ ของบริษทั ย่อยส�ำหรับลูกค้าต่างประเทศ เพือ่ สร้างความสะดวกและความรวดเร็วให้
กับลูกค้าในการส่งแว่นสายตาพร้อมเลนส์ที่ประกอบเรียบร้อยแล้วส่งตรงถึงผู้บริโภคทันทีที่
สินค้าประกอบส�ำเร็จโดยไม่ต้องเสียเวลากลับไปที่ลูกค้าอีกครั้ง
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4 เสริมสร้างก�ำไรโดยมุ่งเน้นการพัฒนางานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4 การขยายการจัดตั้งห้องแล็บฝนเลนส์พิเศษ เพื่อความรวดเร็วในการส่งมอบให้ลูกค้า
4 ในปี2558 ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท โพลีซัน จ�ำกัด เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์เลนส์ย้อมสี และ เลนส์
โพลาไรซ์ (เลนส์ตัดแสง) ออกสู่กลุ่มตลาดเป้าหมาย
4 ในปี 2559 บริษัทฯ มีการขยายสายการผลิต RX automation
4 ในปี 2560 บริษัทฯ จัดตั้ง TOG USA, Inc. เพื่อกระจายสินค้าในทวีปอเมริกาเหนือ โดยมุ่ง
หวังความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าและบริการ
4 ในปี 2561 บริษัทฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์เลนส์ป้องกันแสงสีฟ้า Bluloc™
4 ในปี 2562 บริษทั ฯ ลงทุนในบริษทั ย่อย TOC โครงการสายการผลิตอัตโนมัติ (RX Automation)
Phase 2 และเปิดตัว z design™ เลนส์โปรเกรสซีฟดิจิตอลเฉพาะบุคคล
บุคลากร

4 พัฒนาบุคลากรในบริษทั ฯโดยการจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ งและปรับองค์กรไปสูค่ วามเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของตนต่อไป

4 ก�ำหนดเป้าหมายและติดตามบันทึกสถิตกิ ารฝึกอบรมของพนักงานอย่างมีระบบ รวมถึงประเมิน
ประโยชน์ที่พนักงานและบริษัทได้รับจากการด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง
4 จัดหาสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกคนอย่างทัดเทียม การการปรับปรุงสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการให้แก่พนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากขึ้น
4 จัดท�ำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึงและทัดเทียมกับบริษัท
อื่นๆ ในละแวกเดียวกันและในธุรกิจลักษณะเดียวกัน
4 เอาใจใส่ในช่วงเวลาการท�ำงานของพนักงานให้มีช่วงเวลาพักผ่อนที่เหมาะสม รวมทั้งปรับภูมิ
ทัศน์สถานที่ท�ำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
การวิจัยและพัฒนา

4 ให้ความส�ำคัญกับงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ลงนาม
MOU กับสถาบัน NECTEC ประเทศไทย เพื่อวิจัยและพัฒนาร่วมกันซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท
ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแตปี 2558 ถึง 2560
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

4 การมุ่งเน้นการสร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) โดยการเพิ่มคุณสมบัติเลนส์กันแรง
กระแทกสูง จากการที่บริษัทฯสามารถผลิตเลนส์กันแรงกระแทกสูง “Excelite® Trivex®”
ซึ่งอยู่ในรูปแบบเลนส์ส�ำเร็จรูปชั้นเดียวและเลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ ออกสู่ตลาดโลกเป็นราย
แรกได้แล้ว บริษัทฯ ยังไม่หยุดพัฒนาต่อ จึงได้ร่วมมือกับทรานสิชั่น (Transitions Optical
Inc.) ซึ่งเป็นผู้น�ำด้านการผลิตเลนส์เปลี่ยนสีของโลก โดยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษของการเปลี่ยน
สีเลนส์ได้บนเลนส์กนั แรงกระแทก (High Impact Resistant Lenses - Excelite® Trivex®)
และเลนส์บางพิเศษ (High-index Lens) เพื่อผลิตเลนส์ทั้ง 2 ชนิด นี้ให้เป็นเลนส์ที่เปลี่ยนสี
เข้มได้ทันทีเมื่อถูกแสงและกลับคืนสภาพใสๆ เหมือนเดิมเมื่อเข้าที่ร่มนอกจากนี้ยัง สามารถ
ป้องกันรังสี UV ทั้ง UV-A และUV-B ได้ 100% จึงปกป้องดวงตาจากอันตรายของรังสีอุลต
ร้าไวโอเลตโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในบริเวณแสงแดดจัดจ้าหรือที่มีแสงสะท้อนโดยมีสองสี ที่เป็นที่
นิยม ให้เลือก คือ สีเทาและสีน�้ำตาล
4 TOG ได้ร่วมกับ PPG Industries ซึ่งเป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ผลิตวัสดุเคมีภัณฑ์ต่างๆ ใน
การน�ำเสนอเลนส์กนั กระแทกระดับสูงชนิดบางพิเศษ Excelite® Tribrid™ เป็นวัสดุทพี่ ฒ
ั นา
ด้วยเทคโนโลยีขนั้ สูงโดยการผสมแบบ Hybrid ของปฎิกริยา ซึง่ ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าขบวนการ
ผลิตเลนส์จากวัสดุนี้มานานกว่า 1 ปี และได้ทดลองน�ำเสนอต่อตลาดครั้งแรก เมื่อตุลาคม
2554 ที่งานแสดงสินค้าแว่นตานานาชาติ SILMO ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส และงานแสดง
สินค้าแว่นตานานาชาติ MIDO ประเทศอิตาลี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการแว่นตา
จากประเทศต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก
4 ร่วมวิจยั และพัฒนาสารทีใ่ ช้ในการผลิตเลนส์กบั บริษทั Mitsui Chemical Inc.ในการผลิตเลนส์
LeafECO™
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4 สร้างความเชือ่ ถือด้วยประกาศนียบัตร DS/EN ISO -13485:2012 คือการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพ ส�ำหรับผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์
4 รักษาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จาก Bureau Veritas เพื่อเสริมความ
สามารถในการแข่งขันกับตลาดโลก
4 รักษาและพัฒนาตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
4 ด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และ CSR-DIW 2012
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง (ดูเพิ่มเติมใน นโยบายและรายงานด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ)
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ปัจจัยความเสี่ยง
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยก�ำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงรวม
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นพร้อมแนวทาง การป้องกันและแก้ไข โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ที่มีการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงและมีมาตรการหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการติดตามปัจจัยต่างๆ ที่
อาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอยู่ตลอดเวลา เช่น การผลิต การ
ตลาด อัตราแลกเปลี่ยน และบุคลากร เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจัดท�ำแผนระยะปาน
กลาง ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพเศรษฐกิจ การตลาดและการจัดหา
วัตถุดิบหลัก เพื่อหาทางป้องกันและ รับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวางแผนกลยุทธ์เพื่อ
บริหารเชิงรุกกับปัญหาต่าง ๆ แต่ละหน่วยงานจะมีการติดตามและรายงานผล ให้กับผู้บริหารตาม
ล�ำดับชั้น ซึ่งหากมีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้นก็จะมีการพิจารณาและก�ำหนดมาตรการเพื่อลดความ
เสี่ยงเหล่านั้นไปพร้อมๆกันทั้งนี้จะมีการรายงานผลทั้งหมดต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อรับ
ทราบและก�ำหนดเป็นแนวนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑ์ทดแทน

ผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามหลักสากลถือเป็นสินค้าทางการ
แพทย์ ที่ใช้แก้ไขอาการผิดปกติทางสายตา ด้านการมองเห็นทั้งสายตาสั้น สายตายาว และสายตา
เอียง ซึง่ จากเทคโนโลยีในปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ก็ได้มกี ารใช้ผลิตภัณฑ์
อื่นเข้ามาทดแทนการใช้เลนส์แว่นตา เช่น คอนแท็คเลนส์ (Contact Lenses) รวมถึงเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ด้านการผ่าตัดรักษาสายตาด้วยแสงเลเซอร์ (Lasik) ซึ่งสินค้าทดแทนพวกคอนแท็ค
เลนส์ จะมีอายุการใช้งานสั้น ต้องการการดูแลรักษามาก และยังมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจากค่าน�้ำยา
ท�ำความสะอาด รวมทั้งความไม่สะดวกสบายในการสวมใส่โดยเฉพาะกับผู้ใช้บางคนที่มีน�้ำตาน้อย
เนื่องจากเป็นการวางเลนส์ลงบนผิวกระจกตาโดยตรง และมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคตาอื่นๆ
หากดูแลรักษาความสะอาดไม่ดีพอ ส�ำหรับการผ่าตัดรักษาสายตาด้วยแสงเลเซอร์นั้น ปัจจุบัน
สามารถรักษาได้เฉพาะผูม้ สี ายตายาวหรือสายตาสัน้ อย่างหนึง่ อย่างใดเท่านัน้ และไม่สามารถรักษา
อาการสายตายาวจากการเสื่อมของกล้ามเนื้อตาเมื่ออายุมากขึ้นได้ อีกทั้งมีข้อจ�ำกัดด้านค่าใช้จ่าย
ทีส่ งู และไม่รบั รองผลว่าสายตาจะไม่กลับไปผิดปกติอกี ครัง้ ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ทดแทนทัง้ 2 ประเภท
จึงยังมีข้อจ�ำกัดค่อนข้างมากและไม่สามารถทดแทนการใช้แว่นตาตามปกติได้
1.2 ความเสี่ยงในการแข่งขัน

อุตสาหกรรมการผลิตเลนส์แว่นตาในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกเป็น
หลัก ซึ่งนอกเหนือจากการแข่งขันกับผู้ผลิต
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ในประเทศแล้ว ยังต้องแข่งขันกับผู้ผลิตอื่นๆ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศ
จีนและประเทศเกาหลีทมี่ ปี ริมาณการผลิตทีม่ ากซึง่ ท�ำให้เกิดความประหยัดต่อขนาด ท�ำให้เกิดการ
แข่งขันด้านราคาเพิม่ ขึน้ ด้วยสภาพเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปแนวความคิดของผูบ้ ริโภคซึง่ ต้องการ
สินค้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม บริษัทฯได้รองรับการแข่งขันด้านราคาโดยน�ำระบบ Lean
Manufacturing และProductivity Improvement Program โดยเน้นการเพิม่ ผลผลิต และท�ำให้
ต้นทุนต่อหน่วยโดยรวมลดลง เพื่อท�ำให้บริษัทมีสินค้า บริการและการส่งมอบที่ตอบสนองกับผู้
บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และสามารถแข่งขันกับคู่ค้ารายอื่นได้อย่างดี
2. ความเสี่ยงจากการผลิต
2.1 ราคา และการจัดหาวัตถุดิบ

บริษทั มีความตัง้ ใจในการใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ในปัจจุบนั การใช้วตั ถุดบิ ทีม่ กี าร
ผลิตจากน�้ำมันพืชในเลนส์ 1.74 leafeco อยู่แล้วและทางบริษัทยังได้พยายามหาโอกาสในการ
เพิ่มการใช้ในผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆด้วย ซึ่งได้มีการพูดคุยกับผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง
ในแง่ของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแข็งค่าของเงินบาทส่งผลในด้านบวกต่อวัตถุดบิ ในแง่ของ
ราคาเนือ่ งจากวัตถุดบิ หลักเป็นการน�ำเข้าจากต่างประเทศท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตต�ำ่ ลง อย่างไรก็ตาม
ทางบริษทั ไม่มนี โยบายในการเพิม่ ปริมาณวัตถุดบิ เนือ่ งจากการความคุมคุณภาพของระยะเวลาการ
จัดเก็บวัตถุดิบในคลัง จึงมีความจ�ำเป็นในการติดตามผลกระทบที่จะเกิดกับอัตราแลกเปลี่ยนใน
อนาคต
2.2 แรงงาน

บริษัทฯเห็นความจ�ำเป็นในการพัฒนาสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มการผลิต
ด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ และ อัตโนมัติมาขึ้น วึ่งจะส่งผลท�ำให้ความเสี่ยงในแง่ของการขาดแคลน
แรงงานเมื่อมีการเพิ่มการผลิตอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงน้อยลง ซึ่งจากการปรับปรุงสายการผลิต
นีส้ ง่ ผลให้บริษทั มีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างแรงงาน ไปเป็นแรงงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเฉพาะ
มากขึน้ ซึง่ ท�ำให้ในระยะยาวบริษทั จะสามารถจัดการผลกระทบทีเ่ กิดจาการเพิม่ ขึน้ ของค่าแรงขัน้
ต�่ำส�ำหรับแรงงานปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการส่ง
มอบเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานลูกค้าในอนาคต
2.3 ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีการพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ

ถึงแม้จะมีการรับทราบกันถึงการเติบโตของเทคโนโลยีก่ ารพิมพ์สามมิตใิ นช่วงทศวรรศทีแ่ ล้ว
แต่การพัฒนาเพือ่ น�ำมาใช้ในการผลิตเลนส์แว่นตาในปัจจุบนั ยังอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่มปี จั จัยเสีย่ งต่อการ
ผลิตในเทคโนโลยีปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากยังไม่พบว่ามีการพัฒนาวัตถุดิบเพื่อให้มีคุณสมบัติและ
คุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานเทียบกับวัตถุดิบในปัจจุบัน ส�ำหรับการใช้งานที่แพร่หลายมากก
ว่านธุรกิจคือการท�ำกรอบแว่นตาจากเครื่องพิมพ์สามมิติซึ่งบริษัทเห็นว่าสิ่งนี้เป็นโอกาสในการ
พัฒนาการผลิตในอนาคตที่บริษัทจะสามารถใช้เทคโนโลยีในการตอบสนองผลิตภัณฑืที่มีความ
เฉพาะตัวต่อผู้ใช้งานได้ดีขึ้น

รายงานประจ�ำปี 2562
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อ
หรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตกลงท�ำสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึง่ ปีเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารความ
เสี่ยง
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีเ่ ป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนี้
หน่วย : บาท
สกุลเงิน

สินทรัพย์

หนี้สิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ดอลลาร์สิงคโปร์
ยูโร
เยน
ริงกิต
ปอนด์สเตอร์ลิง

12,651,300
163
1,785,845
20,505,817
16,354
-

2,882,434
3,942,650
23,059,496
189,029

ส่วนต่างระหว่าง
สินทรัพย์
และหนีส้ นิ

อัตราแลกเปลีย่ น
ถัวเฉลีย่
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

ส่วนต่างระหว่าง
สินทรัพย์และ
หนี้สินเทียบเป็น
เงินบาท

9,768,866
163
(2,156,805)
(2,553,679)
16,354
(189,029)

30.1084
22.2846
33.6780
0.2754
7.2999
39.4435

294,124,955
3,632
(72,670,557)
(703,283)
119,383
(7,455,965)

3.2 ความเสี่ยงจากการค�้ำประกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท อุตสาหกรรม
แว่นตาไทย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแก่ธนาคารจ�ำนวน 51.1 ล้านบาท และ 3.7 ล้านยูโร หรือ
เทียบเท่าประมาณ 176.0 ล้านบาท (2561: 54.9 ล้านบาท และ 4.83 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า
ประมาณ 242.0 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯมีภาระค�ำ้ ประกันวงเงินสินเชือ่ ของบริษทั โพลี ซัน จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแก่ธนาคารจ�ำนวน 17 ล้านบาท (2561: 17 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีภาระ
ค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯแก่ธนาคารจ�ำนวน 191.2 ล้านบาท (2561: 152.9 ล้านบาท)
การค�้ำประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยนานเท่าที่ภาระหนี้สินยังไม่ได้ช�ำระ
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีการคิดค่าธรรมเนียมการค�ำ้ ประกันดังกล่าวในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี

30

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

4. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4.1 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจและวิธีการท�ำงานที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น
การน�ำระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึง
แนวโน้มการเชือ่ มโยงข้อมูลของอุปกรณ์และส่วนงานต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต
เชื่อมโยงไปยังลูกค้า ส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น เช่น
การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในกระบวนการผลิต การถูกโจรกรรมข้อมูล การพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการค้า และข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ซึง่ อาจส่งผลกระทบทางการเงิน ความ
ต่อเนือ่ งในการด�ำเนินธุรกิจ ชือ่ เสียงและความน่าเชือ่ ถือของบริษทั โดยทางบริษทั ได้มกี ารประกาศ
ใช้ นโยบายการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีการตรวจประเมินความ
เสีย่ งทางไซเบอร์กบั ระบบคอมพิวเตอร์ ทีใ่ ช้ควบคุมกระบวนการผลิตและด�ำเนินการป้องกันความ
เสี่ยงอยู่เป็นระยะ
4.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเข้ามา มีบทบาทอย่างมากในการท�ำ
ธุรกิจ มีการแลกเปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทและลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลที่มากขึ้น การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็นความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสภาพการณ์ของตลาด พฤติกรรมของลูกค้า
ในการเลือกซือ้ สินค้าและบริการ ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจทีเ่ พิม่ สูงขึน้ นอกจากนีย้ งั ส่งผลต่อ
การ เปลีย่ นรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจและต้นทุนในการท�ำธุรกิจอีกด้วย โดยความเสีย่ งดังกล่าวอาจ
ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดิจิทัลก็เป็นโอกาสในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร บริษัทก�ำหนดให้มี การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี ดิจทิ ลั เพือ่ น�ำมาพัฒนาการท�ำงานและปรับกลยุทธ์ในการท�ำธุรกิจ เพือ่
เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันต่อไป นอกจากนีย้ งั มีการน�ำเทคโนโลยีเครือ่ งจักรอัตโนมัตแิ ละหุน่
ยนต์มาใช้ใน กระบวนการผลิต เพือ่ สร้างความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิต และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินธุรกิจ
5

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
5.1 ความเสี่ยงกรณีการขายสินค้าในประเทศผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับตลาดในประเทศจะขายผ่าน บริษัท น�ำศิลปไทย
จ�ำกัด ซึ่งจะเป็นผู้ค้าส่งที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย
เพียงผู้เดียว ซึ่งบริษัท น�ำศิลปไทย จ�ำกัดเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ได้ เนื่องจากการขายสินค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่ง
มีการขายสินค้าในประเทศเพียงประมาณร้อยละ 5 ของยอดขายรวมทั้งหมดเท่านั้น โดยบริษัทฯ
และบริษัทย่อยขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในราคาตลาดไม่แตกต่างจากลูกค้าอื่น
ทั่วไป ทั้งนี้โดยมีนโยบายด้านการก�ำหนดราคาขายและปรับราคาสินค้าตามสภาพการแข่งขันของ
ตลาดในแต่ละท้องถิน่ โดยไม่เอือ้ ประโยชน์กบั บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยค�ำนึงถึงต้นทุนสินค้าบวกก�ำไร
มาตรฐาน และในส่วนของการขายให้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดท�ำสรุปรายงานการ
ซื้อขายดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อความชัดเจน และโปร่งใส
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผล ณ ช่วงเวลาใด และจ�ำนวนเงินปันผล
เท่าไร(ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงาน สถานะทางการ
เงิน ความต้องการใช้เงินสด และเงินสดที่มีอยู่ และปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯประกอบธุรกิจและ ถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่
กับผลก�ำไรและกระแสเงินสดของบริษัทฯและ บริษัทย่อย
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 49 (1/2555)
เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 มีมตินโยบายการจ่ายเงินปันผล
ใหม่ ตัง้ แต่ปี 2555 ดังนี้ “จ่ายปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
ของก�ำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินส�ำรองต่าง ๆ
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯได้ก�ำหนดไว้

32

การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะพิจารณาตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทเสนอ และการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจะขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริษทั นอกจาก
นี้ กฎหมายไทยยังห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากก�ำไร (ก�ำไรสุทธิรวมก�ำไรสะสมและหักขาดทุนสะ
สมใดๆ) ทั้งนี้บริษัทฯจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ำรอง
จนกว่าจะมีจ�ำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัทฯหรือ
มากกว่านั้นตามข้อบังคับของบริษัทฯส�ำหรับการจ่าย
เงินปันผลบริษัทย่อยจะจ่ายเข้าบริษัทฯไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 ของก�ำไรสุทธิของบริษัทย่อย

ปี

กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)

เงินปันผลต่อหุ้น(บาท)

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549

0.28
0.31
0.39
0.53
0.48
0.43
0.33
0.32
-0.14
0.3
0.28
0.34
0.34
0.24

0.25
0.28
0.35
0.42
0.38
0.35
0.26
0.25
0.05
0.25
0.25
0.25
0.2
0.16

90
91
90
80
78
82
86
77
(36)
83
89
82
59
71

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น และ การจัดการ
1.ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,984 ราย (คิดจาก
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 474,318,000 หุ้น)
ทั้งนี้กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม ที่เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 31 ราย ประกอบไปด้วย
า
ลำ�ดับ คำ�นำ�หน้
ชื่อ

ชื่อ

สกุล

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม

30 ธ.ค. 2562
จำ�นวนหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

1

นาย

ประทีป

ประจักษ์ธรรม

พี่

16,000,000

3.37%

2

นาง

รัตนา

ประจักษ์ธรรม

พี่สะใภ้ (ภรรยานายประทีป)

6,554,200

1.38%

3

นาง

พรพรรณ โต๊ะตระกูล

หลาน (บุตรีนายประทีป)

6,930,000

1.46%

4

นาย

ชาคร

โต๊ะตระกูล

เหลน (บุตรนางพรพรรณ)

2,600,000

0.55%

5

น.ส.

พรเพ็ญ

ประจักษ์ธรรม

หลาน (บุตรีนายประทีป)

2,920,000

0.62%

6

น.ส.

พรทิพย์

ประจักษ์ธรรม

หลาน (บุตรีนายประทีป)

8,730,000

1.84%

7

นาง

ชาลินี

เหล่าสุวรรณ

หลาน (บุตรีนายประทีป)

7,170,000

1.51%

8

นาย

สาริน

เหล่าสุวรรณ

เหลน (บุตรนางชาลินี)

1,100,000

0.23%

9

นาย

อิสรา

เหล่าสุวรรณ

เหลน (บุตรนางชาลินี)

1,100,000

0.23%

10

นาง

นงลักษณ์ สมบุญธรรม

หลาน (บุตรีนายประทีป)

8,830,000

1.86%

11

นาง

วรัญญา

ประจักษ์ธรรม

หลานสะใภ้ (ภรรยานายวิรัชบุตรนายประทีป)

185,000

0.04%

12

น.ส.

ลักษมี

ประจักษ์ธรรม

เหลน (บุตรีนางวรัญญา)

6,190,000

1.31%

13

นาย

สิปปนนท์ ประจักษ์ธรรม

เหลน (บุตรนางวรัญญา)

6,183,200

1.30%

14

นาย

วิฑูรย์

ประจักษ์ธรรม

หลาน (บุตรนายประทีป)

11,830,000

2.49%

15

นาง

อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม

หลาน (บุตรีนายประทีป)

8,830,000

1.86%

16

นาย

คำ�รณ

ประจักษ์ธรรม

พี่

26,410,000

5.57%

17

นาย

ภาคี

ประจักษ์ธรรม

หลาน (บุตรนายคำ�รณ)

25,000,000

5.27%

18

นาย

อานันท์

ประจักษ์ธรรม

เหลน (บุตรนายภาคี)

1,000,000

0.21%
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า
ลำ�ดับ คำ�นำ�หน้
ชื่อ

ชื่อ

สกุล

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม

30 ธ.ค. 2562
จำ�นวนหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

19

นาย

ภูวิศ

ประจักษ์ธรรม

เหลน (บุตรนายภาคี)

1,000,000

0.21%

20

นาย

ธรณ์

ประจักษ์ธรรม

หลาน (บุตรนายคำ�รณ)

24,179,700

5.10%

21

นาย

สัมฤทธิ์

ประจักษ์ธรรม

พี่

14,840,000

3.13%

22

นาย

บัญชา

ยงฤทธิกุล

หลาน (บุตร น.ส.วัลย์นภา พี่สาว)

1,260,469

0.27%

23

น.ส.

กรวรา

ยงฤทธิกุล

หลาน (บุตรี น.ส.วัลย์นภา พี่สาว)

1,718,515

0.36%

24

น.ส.

ฤดีพร

ยงฤทธิกุล

หลาน (บุตรี น.ส.วัลย์นภา พี่สาว)

1,718,516

0.36%

25

น.ส.

รุ่งนภา

ประจักษ์ธรรม

พี่

9,382,000

1.98%

26

ดร.

สว่าง

ประจักษ์ธรรม

-

12,000,000

2.53%

27

น.ส.

ปริณดา

ประจักษ์ธรรม

บุตรี

10,507,700

2.22%

28

นาย

สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

น้อง

3,250,000

0.69%

29

นาย

ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม

หลาน (บุตรนายสาโรจน์)

20,353,893

4.29%

น้อง

3,050,000

0.64%

หลาน (บุตร พ.ท.หญิง เกษนภา)

4,687,500

0.99%

30 พ.ท.หญิง เกษนภา เตกาญจนวนิช
31

นาย

สรัฐ

เตกาญจนวนิช

53.87%

ข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและ
ช�ำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ�ำนวนร้อยละ 25.60
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น
1. ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ดังนี้ (คิดจากทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 474,318,000 หุ้น)
30 ธันวาคม 2562

ลำ�ดับ

จำ�นวนหุ้น

1 กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม
2

%

23 สิงหาคม 2562
จำ�นวนหุ้น

%

255,642,693 53.9% 255,542,693 53.9%

SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS
118,767,600 25.0% 118,767,600 25.0%
LIMITED

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

100,000
0

3 กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแค็พ

20,951,500 4.4% 21,226,100 4.5%

-274,600

4 นายเกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน

5,640,700

1.2%

5,943,500

1.3%

-302,800

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
5,407,100
โดย บลจ. อเบอร์ดีน

1.1%

5,407,100

1.1%

0

5

6 บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จำ�กัด

5,000,000

1.1%

5,100,000

1.1%

-100,000

7 นายไชย พลภาณุมาศ

2,289,000

0.5%

1,430,000

0.3%

859,000

8 นางสุพัตรา ชาญสง่าเวช

2,173,645

0.5%

2,173,645

0.5%

0

9 นายมงคล จิรพัฒนกุล

1,540,000

0.3%

1,540,000

0.3%

0

10 นายวันฉัตร ชื่นชม

1,460,000

0.3%

1,460,000

0.3%

0

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

55,445,762 11.7% 55,727,262 11.7% -281,500

รวมทั้งสิ้น

474,318,000 100.0% 474,317,900 100.0%
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ประวัติคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

ดร. สว่าง ประจักษ์ธรรม
• ประธานกรรมการ
อายุ :
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท :
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร :

75
20 กุมภาพันธ์ 2547
15
2.53
มี*

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• Ph.D. CE University of Akron, Ohio, U.S.A. ปี 2517
• MSCE The University of Akron, Ohio, U.S.A. ปี 2513
• วศบ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2509
การอบรมหลักสูตรกรรมการและการพัฒนาด้านการจัดการ :
• DCP: Director Certification Program รุ่น 83/2007
• UFS: Understanding the Fundamental FinancialStatement รุ่น 2/2006
• FND: Finance for Non-Finance Director รุ่น17/2005
• RCP: Role of Chairman Program รุ่น 11/2005
• DAP: Director Accreditation Program รุ่น 18/2004
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการท�ำงาน :
2547-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ประธานกรรมการ
2552-2557 บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
2547-2551 บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการผู้จัดการ
2525-2546 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
		
บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จ�ำกัด
		
หสน. น�ำศิลป์ไทย
กรรมการและผู้บริหารด้านนโยบายการ
ตลาด
2522-2524 บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จ�ำกัด
วิศวกรและกรรมการบริหาร
		
บริษัท ที่ปรึกษาไทยกรุ๊ป จ�ำกัด
วิศวกรโครงสร้างอาวุโส
2519-2521 Department of Applied Science,
Brookhaven National Lab, NY.,
U.S.A.
วิศวกรโครงสร้าง

2517-2519 Civil Engineering Department,
The University of Akron, Ohio,
U.S.A.
Research Associate
2513-2517 Hale & Kullgren, Akron, Ohio, U.S.A.
Structural Analysis System, Kent,
Ohio, U.S.A.
วิศวกร
2511-2512 บริษัท ไอสูรย์และสหาย จ�ำกัด
วิศวกร
2510-2511 Soil Testing Service Co., Ltd.
วิศวกร
2509-2510 Universal Engineering Consultants
Co., Ltd.
วิศวกร

ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
มี
• บริษัท เอ็นเอสที เวนเจอร์ส จ�ำกัด
กรรมการ
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
มี
• สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
กรรมการที่ปรึกษา
• วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย
สมาชิก
• หอการค้าไทย-อิตาเลียน (TICC)
กรรมการ
• บริษัท ท็อปคอน จ�ำกัด
กรรมการ
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
หมายเหตุ: ตารางแจกแจงผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม หน้า 33-34
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นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ :
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท :
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร :

77
20 กุมภาพันธ์ 2547
15
ไม่มี
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร
Wharton School of Finance and Commerce,
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและการพัฒนาด้านการจัดการ :
• 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 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Management Development Program, Wharton School of Finance and Commerce ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการท�ำงาน :
2547-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2548-2556 บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
กรรมการอิสระ
2545-2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแล
กิจการ
บริษัทจดทะเบียน
2542-2544 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2539-2542 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้จัดการ
2534-2539 บริษัท สยามเซลลูโลส จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
• บมจ. กรุงเทพประกันภัย
			
• บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

2529-2539 สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและ
กระดาษไทย
กรรมการและเหรัญญิก
		
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินอุตสาหกรรม
จ�ำกัด
กรรมการ
		
บมจ. เยื่อกระดาษสยาม
รองกรรมการผู้จัดการ
2523-2529 บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและวางแผน
2521-2523 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง
การคลัง
ผู้อ�ำนวยการกองวางแผนการคลัง
2511-2521 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง
การคลัง
เศรษฐกรโท-เศรษฐกรเอก
ไม่มี
ไม่มี
มี
กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ			
มี
กรรมการ			
ไม่มี
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นายไพรัช เมฆอาภรณ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
อายุ :
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท :
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%)ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร :

74
20 กุมภาพันธ์ 2547
15
ไม่มี
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล California State University, Long Beach, U.S.A.
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ :
• Advanced ACP: Advanced Audit Committee Program รุ่น 1/2009
• ACP: Audit Committee Program รุ่น 17/2007
• DCP: Director Certification Program รุ่น 81/2006
• สัมมนา Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2560 Management
Development Program :
• Advanced Management Program: The International Senior Managers’ Program, Harvard University,
Graduated School of Business Administration, U.S.A.
• สัมมนา ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ 2560, บจก. ส�ำนักงาน อีวาย
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการท�ำงาน :
2557-ปัจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการตรวจสอบ
2547-ปัจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
2547-2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
2539-2546 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
		
บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จ�ำกัด
		
บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
2532-2539 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด
		
บมจ. กระดาษสหไทย
กรรมการผู้จัดการ
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
• บมจ. ทีทีดับบลิว
			
			
		
			
ต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
• บริษัท น�้ำประปา ปทุมธานี จ�ำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี
ไม่มี
มี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล
มี
ประธานกรรมการบริษัท
ไม่มี
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รศ. ดร. วิชา จิวาลัย
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ :
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท :
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร :

75
20 กุมภาพันธ์ 2547
15
ไม่มี
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• Ph.D. Geodetic Science, The Ohio State University, U.S.A.
• M.S. Geodetic Science, The Ohio State University, U.S.A.
• M.S. Engineering, ITC, The Netherlands
• วศบ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ :
• 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
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการท�ำงาน :
2558-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน
2547-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
2555-2556 The ASEAN Federation of Land
Surveying and Geomatic
อดีตนายกสมาพันธ์
2543-2548 ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2537-2538 กรรมการคณะอนุกรรมการนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติ
กรรมการ

2536-2541 นายกสมาคมอาคารชุดไทย
ประธาน
2529
Ghajamadha University, Indonesia
ภายใต้โครงการ The MUCIA - World
Bank Project
Visiting Professor
2528-2532 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2522-2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมส�ำรวจ
รองศาสตราจารย์
และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมส�ำรวจ
2509-2522 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมส�ำรวจ
อาจารย์ประจ�ำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
• บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท ที เอ็น ดี ที จ�ำกัด (มหาชน)

ไม่มี			
ไม่มี		
มี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ		

ต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
• บริษัท สลิลธารา จ�ำกัด
• บริษัท เวิลด์รีสอร์ท จ�ำกัด
• การส�ำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
• วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

มี
ประธานกรรมการ
กรรมการ
นายกสมาคม
กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา
ไม่มี
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นายบรรจง จิตต์แจ้ง		
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน		
อายุ :
71
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
8 เมษายน 2551
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท :
11
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล University of Akron, U.S.A.
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ
• 2548-ปัจจุบัน วิทยากรหลักสูตรการบริหารเชิงกล
• DCP: Director Certification Program รุ่น 7/2001
ยุทธ์ของสถาบัน IOD
(สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส)
• CDC: Charter Director Class รุ่น 1/2007
ประวัติการท�ำงาน :
		
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
2551-ปัจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ
(TMA)
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
กรรมการอ�ำนวยการ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
2532- 2537 บริษัท อินช์เคปแมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
ตอบแทน
2524-2532 บริษัท โฟร์โมสต์อาหารนม (กรุงเทพฯ)
2538 -2547 บริษัท มาลีสามพราน จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
มี
• บริษัท ล�่ำสูง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
			
กรรมการตรวจสอบ
			
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
			
กรรมการสรรหา
• บริษัท ทีพีบีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
			
กรรมการอิสระ
ต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
มี
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการ
			
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :
ไม่มี
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

นายพอล ไบรอัน ฟัสซี		
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
		
อายุ :
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท :
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร :
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• FCMA Qualification, Chartered Institute of
Management Accountants, United Kingdom
(2006)
ประวัติการท�ำงาน :
2553-ปัจจุบัน Specsavers Optical Group
Chief Financial &
Commercial Officer
2548 - 2552 Boots The Chemist
Financial Director

53
6 พฤศจิกายน 2562
—
ไม่มี
ไม่มี

• ACMA Qualification, Chartered Institute of
Management Accountants, United Kingdom
(1999)
2546 - 2548 Boots Contract Manufacturing
Managing Director
2544 - 2546 Boots The Chemist
Divisional Finance Director
2539 - 2544 Hygena Kitchens
Finance Director

ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
ไม่มี			
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
มี
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทในเครือ Specsavers จ�ำนวน 40 บริษัท
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
ไม่มี		
ต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
ไม่มี		
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :
ไม่มี		

รายงานประจ�ำปี 2562
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นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
อายุ :
64
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
2 ธันวาคม 2552
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท :
10
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• Graduate of Australian Institute of Company
• Bachelor of Economics (Adelaide University
Directors (2008)
1977)
• Chartered Accountant (since 1979)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ :
• Australian Institute of Company Directors
• The Chairman (2013)
ประวัติการท�ำงาน :
2552-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
2545-2547 SOLA International Inc.
กรรมการ/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
Vice President Business Planning
2550
Carl Zeiss Vision-AG
and Development
Vice President Strategic Business 2542-2545 SOLA International Inc.
Development
Vice President Finance Global
2547-2550 SOLA International Inc.
Operations
		
Carl Zeiss Vision-AG.
2539-2542 SOLA Australia
Managing Director Asia Pacific
Commercial Director
Optical Distributors and
2536-2539 SOLA Australia
Manufacturers
Finance Director
Association of Australia (ODMA)
2523-2536 Clarks Shoes Australia LTD.
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
Commercial Director
2519-2523 Hungerfords/KPMG
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
มี
• Royal Automobile Association of South Australia Inc.
Non-Executive Director • Member of Group Remuneration • Committee • Member of Governance
and Nominations Committee
• Specsavers Pty Ltd.,
Director of Global Strategy (Supply
		
Chain)
• Lion Distribution Pte Limited (Singapore)
Director
• Optic Century International Limited (Hong Kong)
Director

46

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
• กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
อายุ :
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท :
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร :

72
20 กุมภาพันธ์ 2547
15
0.69
มี*

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• Master of Industrial Engineering, North Carolina State University, U.S.A.
• วศบ. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ :
• DCP: Director Certification Program รุ่น 86/2007
• DAP: Director Accreditation Program รุ่น 18/2004
• FND: Finance for Non-Finance Director รุ่น 13/2004
ประวัติการท�ำงาน :
2549-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
กรรมการ
		
กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
2555-2558 บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน
2554-2558 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
ประธานกรรมการ

2552-2554 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการผู้จัดการ
2547-2551 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
รองกรรมการผู้จัดการสายปฎิบัติการ
2515-2546 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
		
บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จ�ำกัด
กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน

ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
มี
• บริษัท เอ็นเอสที เวนเจอร์ส จ�ำกัด
กรรมการ
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :
ไม่มี
หมายเหตุ: ตารางแจกแจงผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม หน้า 33-34
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นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
อายุ :
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท :
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร :

65
20 กุมภาพันธ์ 2547
15
1.46
มี*

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาเคมีวิศวกรรม, University of Akron, Ohio, U.S.A.
• ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ :
• 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
ประวัติการท�ำงาน :
2555-ปัจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการ
2555-2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและธุรการ
2547-2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร

2520-2547 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
2518-2522 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บางมด
อาจารย์พิเศษ สาขาเคมีวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
มี
• บริษัท น�ำศิลป์ไทยอายแวร์ จ�ำกัด
กรรมการ
• บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จ�ำกัด
กรรมการ
• บริษัท เอ็น เอส ที เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
กรรมการ
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :
ไม่มี
หมายเหตุ: ตารางแจกแจงผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม หน้า 33-34
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
อายุ :
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท :
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร :

59
8 เมษายน 2551
11
ไม่มี
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ :
• 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
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: MMP รุ่น 27
ประวัติการท�ำงาน :
2551-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการ
2561
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน
2548-2560 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
เลขานุการบริษัท
2536-2547 บริษัท สินไทยเอสเตท จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
ต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

2532-2536 บริษัท ไทยเซ็ลทรัลสตีล จ�ำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2530-2532 บริษัท เกียรติไพศาล จ�ำกัด
สมุห์บัญชี
2528-2532 บริษัท ขุมทรัพย์ไพศาล จ�ำกัด
สมุห์บัญชี
2527-2528 บริษัท นานาคอนโดมิเนียม จ�ำกัด
สมุห์บัญชี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ :
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท :
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร :
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• M.Sc. Industrial and Systems Engineering,
Ohio University, U.S.A.

52
10 พฤศจิกายน 2553
9
5.10
มี*

• วศบ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ :
• DCP: Director Certification Program รุ่น
• BMT: Board Matters and Trends รุ่น 8/2019
149/2011
• SBM: Strategic Board Master Class รุ่น 2/2017
Kellogg School of Management, Northwestern
• SFE: Successful Formulation and Execution of
University
Strategy รุ่น 15/2012
• Executive Development Program Session
87/2014
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการท�ำงาน :
2562-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2553-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการ/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
2558-2561 บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการผู้จัดการ
2555-2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
รองกรรมการผู้จัดการสายปฎิบัติการ
2547-2555 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

2544-2546 บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้จัดการฝ่าย
ประกันคุณภาพ
2538-2544 บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน และประกัน
คุณภาพ
2537-2538 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายแผนกผลิตแม่แบบแก้ว

ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
มี
• บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
ประธานกรรมการ, กรรมการ, และ		
		
กรรมการผู้จัดการ
• บริษัท โพลีซัน จ�ำกัด
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
• บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
กรรมการ
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
None
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
มี
• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
อนุกรรมการบริหารโปรแกรมอุปกรณ์
		
และระบบอิเล็คทรอนิคส์
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :
ไม่มี
หมายเหตุ: ตารางแจกแจงผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม หน้า 33-34
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นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร
อายุ :
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท :
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร :

52
7 ธันวาคม 2560
2
1.86
มี*

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• Bachelor Degree of Civil Distribution and Marketing,Faculty of Commerce, Waseda University,
Tokyo, Japan
การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ :
• DCP: Director Certification Program รุ่น 256/2018
ประวัติการท�ำงาน :
2562-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
บริหาร
2561-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการ
2558-2561 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่าย Logistics and Supply
Chain
2551- 2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2547-2550 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
2545-2546 บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
2537-2545 บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก
2534-2537 Bangkok Float Glass Co., Ltd.
หัวหน้าแผนกส่งออก
2534
Asahi Glass Co., Ltd., Japan
Trainee

ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
มี
• บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
กรรมการ
• บริษัท โพลีซัน จ�ำกัด
กรรมการ
• บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
กรรมการ
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
หมายเหตุ: ตารางแจกแจงผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม หน้า 33-34
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นายลินเซ่ จอน เวน บราวน์
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์
อายุ :
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง :
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง :
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร :
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• Optometry, Optometrist and Contact Lens
Practitioner, University of the Witwatersrand,
Johannesburg, South Africa
ประวัติการท�ำงาน :
2562-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
พาณิชย์ (CCO)
2558-2561 โฮยา วิชั่น แคร์ ยุโรป
Sales Director for EMEA
General Manager European and
Global Key Accounts

ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
ต�ำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน :
ต�ำแหน่งอื่นในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• LJWB Consultants Limited
ข้อพิพาททางกฎหมายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา :
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1 มีนาคม 2562
19
ไม่มี
ไม่มี

• Bachelor of Science, majoring in Biochemistry,
Zoology and Botany, University of Port
Elizabeth, South Africa
2548-2557 ทรานซิชั่น ออพติคอล
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
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
Owner
ไม่มี
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นายชัยวัฒน์ จิตติคุณ
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ
อายุ :
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง :
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง :
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร :
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการท�ำงาน :
2561–ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน
ปฏิบัติการ
2558-2561 บ.โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จ�ำกัด
กรรมการ และ Executive Officer,
Global Technology Center
กรรมการบริษัท โฮยาเลนซ์เวียตนาม
จ�ำกัด
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
ต�ำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน :
ต�ำแหน่งอื่นในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
ข้อพิพาททางกฎหมายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา :
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46
1 มีนาคม 2562
5
ไม่มี
ไม่มี

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2554-2558 บ.โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จ�ำกัด
Executive Officer
กรรมการบริษัท โฮยาเลนซ์เวียตนาม
จ�ำกัด
2550-2554 บ.โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จ�ำกัด
ผู้จัดการโรงงาน RX
2544-2550 บ.โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
2539-2544 บ.โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จ�ำกัด
หัวหน้าวิศกรการผลิต
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

นางสาวจิรสุดา ส�ำเภาทอง
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชี และการเงิน
อายุ :
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง :
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง :
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร :
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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1 มีนาคม 2562
1
ไม่มี
ไม่มี

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุน คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ :
• DCP: Director Certification Program รุ่น 208/2015
• CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 66/2015
ประวัติการท�ำงาน :
2562-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน
บัญชี และการเงิน
		
บมจ. สหอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและ
การเงิน
		
บมจ. ล�่ำสูง (ประเทศไทย)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
		
สมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความ
เสี่ยง
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
ต�ำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน :
ต�ำแหน่งอื่นในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
ข้อพิพาททางกฎหมายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา :

		
		
		

บจก. ล�่ำสูง โฮลดิ้ง
กรรมการ
บมจ. โคห์เลอร์ (ประเทศไทย)
Cost Accounting Manager
บจก. อเมริกัน สแตนดาร์ด บีแอนด์เค
(ประเทศไทย)
Commercial Finance Analysis
Manager
Senior Cost Analysis Manager
บจก. เนสท์เล่ (ไทย)
Industrial Accounting Manager
Globe IS Manager
ไม่มี			
ไม่มี			
ไม่มี			
ไม่มี			
ไม่มี
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นางอนุรักษ์  รัตนสานส์สุนทร
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
• ผู้จัดการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
อายุ :
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) :
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการท�ำงาน :
2548-ปัจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผู้จัดการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
2547-2548 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ที่ปรึกษาอิสระด้านต้นทุน
และตรวจสอบภายใน
2546-2547 บริษัท ซิเมนต์ไทยการบัญชี จ�ำกัด
ผู้จัดการงานงบประมาณและรายงาน
กิจการกระดาษอุตสาหกรรม
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:
นางสาวสุปัฏบ์ ควรประดิษฐ์
• เลขานุการบริษัท
• Personal Assistant to Chief Executive Officer
อายุ : 30
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและ
ผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาตรี Hospitality and Tourism Management,
DPU International College (เกียรตินิยมอันดับ 1
เหรียญทอง)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการ
จัดการ :
• 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
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52
ไม่มี

2541-2546 บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม
จ�ำกัด
ผู้จัดการงานบัญชีและงบประมาณ
2538-2541 บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลงานด้านรายงานและข้อมูล
ที่ส่งคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2534-2538 บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจสอบภายใน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
งานสัมมนา Company Secretary Forum:
• Role of Company Secretary in Shaping Corporate
Culture, 2562
ประวัติการท�ำงาน :
2560-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
Personal Assistant to Chief Executive Officer
เลขานุการบริษัท (เริ่มรับต�ำแหน่งวันที่ 7 สิงหาคม 2562)
2559 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
ครูผู้สอนประจ�ำรายวิชาภาษาอังกฤษ
2556-2558 เครือโรงแรมเบสเวสเทิร์น ส�ำนักงานใหญ่ประจ�ำ
ภาคพื้นเอเชียและตะวันออกกลาง
Personal Assistant to Regional
Director of Operations
Operations Coordinator
2555-2556 หอการค้าไทย-อิตาเลียน (TICC)
Marketing Executive

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน)
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

ลำ�ดับ

หุ้นสามัญ
(จำ�นวนหุ้น)

ชื่อ
ของ
ตนเอง

บริษัทฯ ในเครือ
หุ้นสามัญ
(จำ�นวนหุ้น)

คู่สมรส เพิ่ม(ลด)
หรือบุตรที่ ในช่วง
ยังไม่บรรลุ ม.ค.-ธ.ค.
นิติภาวะ
2562

หุ้นกู้
(จำ�นวนหุ้น)

ของ
ตนเอง

เพิ่ม(ลด)
ในช่วง
ม.ค.-ธ.ค.
2562

ของ
ตนเอง

เพิ่ม(ลด)
ในช่วง
ม.ค.-ธ.ค.
2562

1 ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม

12,000,000

--

--

ไม่มี

--

--

--

2 นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

ไม่มี

--

--

ไม่มี

--

--

--

3 นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์

ไม่มี

--

--

ไม่มี

--

--

--

4 รศ. ดร. วิชา จิวาลัย

ไม่มี

--

--

ไม่มี

--

--

--

5 นาย บรรจง จิตต์แจ้ง

ไม่มี

--

--

ไม่มี

--

--

--

6 นาย พอล ไบรอัน ฟัสซี

ไม่มี

--

--

ไม่มี

--

--

--

7 นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส

ไม่มี

--

--

ไม่มี

--

--

--

8 นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม 3,250,000

--

--

ไม่มี

--

--

--

9 นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล

6,930,000

--

--

ไม่มี

--

--

--

10 นางสาว วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

ไม่มี

--

--

ไม่มี

--

--

--

--

ไม่มี

--

--

--

2,000,000

ไม่มี

--

--

--

11 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม

22,179,700 2,000,000

12 นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม 8,830,000

--

หมายเหตุ:
1. บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป มีทุนจดทะเบียน 475,000,000 บาท ทุนช�ำระแล้ว 474,318,000 บาท ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2562 มีหุ้นสามัญจ�ำนวนทั้งสิ้น 474,318,000 หุ้น
2. ตามพ.ร.บ.บริษทั มหาชนจ�ำกัดค�ำว่า “บริษทั ในเครือ” หมายถึงบริษทั มหาชนจ�ำกัดบริษทั หนึง่ ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั บริษทั
เอกชนหรือบริษทั มหาชนจ�ำกัดบริษทั ใดบริษทั หนึง่ หรือหลายบริษทั ในลักษณะดังต่อไปนี้
- บริษัทหนึ่งมีอ�ำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดย
ส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
- บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
3. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
หุ้นสามัญ

ลำ�ดับ

ของ
ตนเอง

1 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม

58

หุ้นสามัญ

(จำ�นวนหุ้น)

ชื่อ

(จำ�นวนหุ้น)

คู่สมรส เพิ่ม(ลด)
หรือบุตรที่ ในช่วง
ยังไม่บรรลุ ม.ค.-ธ.ค.
2562
นิติภาวะ

22,179,700 2,000,000

บริษัทฯ ในเครือ
หุ้นกู้

(จำ�นวนหุ้น)

ของ
ตนเอง

เพิ่ม(ลด)
ในช่วง
ม.ค.-ธ.ค.

ของ
ตนเอง

เพิ่ม(ลด)
ในช่วง
ม.ค.-ธ.ค.
2562

--

ไม่มี

--

--

--

2562

4 นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม 8,830,000

--

2,000,000

ไม่มี

--

--

--

2 นายลินเซ่ จอน เวน บราวน์

ไม่มี

--

--

ไม่มี

--

--

--

3 นายชัยวัฒน์ จิตติคุณ

ไม่มี

--

--

ไม่มี

--

--

--

5 นางสาวจิรสุดา สำ�เภาทอง

ไม่มี

--

--

ไม่มี

--

--

--

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

การสรรหากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
1. การสรรหากรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออก ไม่ลงตัวเป็น 3 ส่วน ก็ให้
จ�ำกัด(มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นดังนี้
ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3ของกรรมการทีจ่ ะ
ต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด
1. บริษทั มีคณะกรรมการคณะหนึง่ เพือ่ ด�ำเนินกิจการ ทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วิธจี บั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วน
บริษทั โดยคณะกรรมการของบริษทั ฯประกอบด้วยกรรมการ ปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้
อย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่งกรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจได้
กรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และ รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้
กรรมการของบริษัทจะต้องเป็น
4. นอกจากพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด แต่ทั้งนี้ ผู้เป็น พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
กรรมการของบริษัทฯไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริ
(ก) ตาย
ษัทฯ
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามด้วยกฎหมาย
2. การเลือกตัง้ กรรมการของบริษทั ฯให้กระท�ำโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดัง ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
ต่อไปนี้
(จ) ศาลมีค�ำสั่งให้ออกจากต�ำแหน่ง
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยนื่ ใบลา
หุ้นที่ตนถืออยู่
ออกต่อบริษทั ฯการลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาไปถึงบริษทั
(ข) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลง กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของ
คะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือด้วย ตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
วิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
6. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ที่มีตาม (ก) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
คนหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
น้อยเพียงใดไม่ได้
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการ
(ค) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้ แทนดังกล่าวจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการ
จ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผู้ ตามวรรคหนึง่ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3
ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
7. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออก
3. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด จากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียง
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ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
8. ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูก้ ำ� หนดจ�ำนวนกรรมการ
สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อเพื่อผูกพันบริษัท พร้อมกับประทับ
ของจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออก ตราส�ำคัญของบริษัทฯภายใต้ข้อก�ำหนดวรรคแรก คณะ
เสียง
กรรมการมีอำ� นาจก�ำหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการ
ผู้ซึ่งมีอ�ำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม

ประธานกรรมการ

2

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

3

นายไพรัช เมฆอาภรณ์

กรรมการอิสระ

4

รศ. ดร. วิชา จิวาลัย

กรรมการอิสระ

5

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ

6

นายพอล ไบรอัน ฟัสซี

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

7

นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

8

นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

9

นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

10

นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

11

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

12

นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม

ประธานกรรมการ

2

นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

3

นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

4

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

5

นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ: 1.กรรมการ สองในห้าคน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 90
(1/2020) เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการเสนอจาก
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ
ที่ครบวาระทั้งหมด 4 ท่านได้แก่
1. รศ. ดร. วิชา จิวาลัย
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นายพอล ไบรอัน ฟัสซี
4. นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส

กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
รวมทั้งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
และจะน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 17/2020
ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2563 ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มี
การเสนอชื่อผู้ใดเข้าพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัท
จากผู้ถือหุ้นรายบุคคล ตามที่บริษัทฯได้ประกาศรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2. การสรรหากรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯได้ก�ำหนดเงื่อนไขของกรรมการตรวจสอบ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำจากบริษทั ฯ บริษทั ใน
พ.ศ. 2551 ไว้ดังนี้
เครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษทั ฯ ในระยะ 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการของ
4. เป็นกรรมการทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้สว่ น
บริษัท
เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ บริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท
ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ในระยะ 2 ปี
อิสระ จ�ำนวน 3 คน
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบยกเว้นคณะ
3. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้ กรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการ
ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน เคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ
และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของ
ของรายงานทางการเงิน
กรรมการตรวจสอบ
4. ผู้จัดการส�ำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการทีไ่ ม่ใช่เป็นผูเ้ กีย่ วข้องหรือญาติสนิท
ท�ำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
2.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

6. เป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็นตัวแทน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นราย
1. มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขอ
โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบริษัทฯ
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช�ำระแล้วของ
บริษัท ฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบตั ติ ามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษทั ฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้ความควบคุม
ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่
3. เป็นกรรมการทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานใน เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ
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2.3 การแต่งตั้ง วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการ
พ้นจากต�ำแหน่ง
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูค้ ดั เลือกสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นีก้ ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ฯ จะ
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วัน
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งฯ และรายงานการ
เปลีย่ นแปลงกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรายงานผ่านสือ่
อิเลคทรอนิกส์
2. วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
• กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี และเป็นไปตามวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจ
สอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัทตาม
วาระ เมือ่ ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั
ใหม่ ก็ให้เลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่
อีกวาระหนึ่ง
• เมือ่ มีเหตุให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�ำแหน่ง

และมีผลให้จ�ำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ
ถ้วน คณะกรรมการบริษทั ฯ จะแต่งตัง้ กรรมการ
ตรวจสอบทดแทนรายใหม่เพื่อให้ครบจ�ำนวน
อย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่มีจ�ำนวน
กรรมการไม่ครบถ้วน
2.4 การพ้นจากต�ำแหน่ง
1. กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�ำแหน่งโดยทันทีเมือ่
• ครบตามวาระ
• พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
• ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็นกรรมการตรวจสอบ
• ตาย
• ลาออก
• ถูกถอดถอน
2. กรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผลเพือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ
จะได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทดแทน โดยบริษัทฯ
จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส่งส�ำเนาหนังสือลาออกให้
ตลาดหลักทรัพย์ทราบ
3. ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง บริษทั ฯ จะแจ้งเรือ่ งการถูกถอดถอน
พร้อมสาเหตุ ให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1.

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ *

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

รศ. ดร. วิชา จิวาลัย

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายไพรัช เฆฆอาภรณ์

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: *เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

โดยมี นางอนุรักษ์ รัตนสานส์สุนทร ผู้จัดการตรวจ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในบริษัทฯ ให้
สูงยิ่งขึน้
สอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 2 ท่าน จาก
6. สอบทานระบบการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ทัง้ หมด 3 ท่านได้ผา่ นการอบรมหลักสูตร Audit Committee ว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติอย่างมี
Program (ACP)
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้ง
บริษทั ฯ รวมทัง้ ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ
ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(Thai Institute of Directors Association: IOD)
7. สอบทานความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมภายใน การจัด
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารทบทวนกฏบัตร ท�ำรายงานทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง เสนอ
เพือ่ รับทราบหน้าทีแ่ ละบทบาทในทุกปี โดยได้ทำ� การทบทวน แนะปรับปรุงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อการประชุมคณะ ของบริษัทฯ อยู่เสมอ
กรรมการบริษัทครั้งที่ 90 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
8. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่าง ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริ
ถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปและ ษัทฯ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการจัดให้มี
9. พิจารณา คัดเลือก แต่งตัง้ หรือเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอ และการ รวมทัง้ พิจารณาค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่
เปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเี่ กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยง เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและประเมินผลการปฏิบัติ
กัน และหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ งานของผูส้ อบบัญชีเป็นประจ�ำทุกปี

2. ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบรายงานทางการเงิน
10. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
ให้สอดคล้องทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
ถอดถอน และให้ความเห็นในการพิจารณาผลการปฏิบัติ
3. พิจารณาและสอบทานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี งานและพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงาน
ภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว ตรวจสอบภายในร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แผนงานการตรวจสอบภายในและผลการปฏิบัติงานของ
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจในความสมเหตุสมผลของรายการลักษณะ หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการทบทวนกฎบัตร
ดังกล่าวและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด การตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ
ต่อบริษัทฯ
12. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ภายใน อนุมัติงบประมาณและอัตราก�ำลังของหน่วยงาน
(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal ตรวจสอบภายใน
Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธกี ารและมาตรฐาน
สากล
13. มีอำ� นาจในการว่าจ้างทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใด
เมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ การว่า
5. ก�ำกับดูแลให้มีระบบงานเชิงป้องกัน เพื่อลดหรือ จ้างที่ปรึกษาแต่ละคราวให้เป็นไปตามระเบียบภายในที่
ระงับความสูญเสียและความสูญเปล่าของทรัพยากรประเภท เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพ
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14. มีอำ� นาจเชิญผูบ้ ริหารหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องมาให้ความ
เห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
จ�ำเป็น
15. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีไว้
กับบุคคลภายนอก

•
•
•

16. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจ
สอบ ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงใน
เรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้
สอบบัญชี

•

17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการน�ำส่งงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์

•

18. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท ฯ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
ตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ
ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นที่เกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee
Charter)
รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิด
ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

19. รายงานผลการตรวจสอบในประเด็นทีผ่ สู้ อบบัญชี
พบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยเกีย่ วกับการทุจริตหรือการฝ่าฝืน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการและผู้
บริ ห ารต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
20. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบ
หมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การสรรหากรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน มีรายชื่อดัง
ต่อไปนี้
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1.

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

2.

นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

3.

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

4.

นาย พอล ไบรอัน ฟัสซี

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

5.

นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

โดยมีนายสรัฐ เตกาญจนวนิช ผู้จัดการส�ำนักพัฒนาธุรกิจเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
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การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจได้
รับการทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
90 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
1. ประสานงานกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ฝ่ายบริหารในการก�ำกับดูแลการพัฒนากลยุทธ์ของบริษทั ฯ
และให้คำ� แนะน�ำในการวางแผนกลยุทธ์ เพือ่ ให้แผนการใช้
กลยุทธ์ได้รับการพัฒนา ยึดมั่น และฝังแน่นในองค์กร
2. ทบทวนความเสี่ยงและโอกาสของกลยุทธ์ตามที่
ถูกก�ำหนดโดยการประเมินความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ของบริ
ษัทฯ และกระบวนการอื่น และผลกระทบจากการแข่งขัน
ที่เกิดขึ้นใหม่หรือพัฒนาขึ้น การพัฒนาทางราชการหรือ
ทางกฎหมาย และภาวะเศรษฐกิจโลก
3. ติดตามความคืบหน้าของบริษัทฯ ในการบรรลุ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และให้ขอ้ เสนอแนะและค�ำแนะน�ำใน
กลยุทธ์การควบรวมกิจการ กลยุทธ์ทุน ความสามารถ
ทางการตลาด และความต้องการด้านทรัพยากร
4. ท�ำงานร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและฝ่าย
บริหารในการดูแลให้มีการทบทวนและเสนอแนะต่อคณะ
กรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มีนัย
ส�ำคัญ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการออกจากธุรกิจเดิม

และการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ การเข้าซื้อกิจการ กิจการร่วมค้า
การลงทุน หรือการจัดการธุรกิจและทรัพย์สิน
5. ประเมินผลการตรวจสอบรายการหลังท�ำรายการ
เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั เป้าหมายการซือ้
กิจการและการรับรู้ความสามารถในการท�ำงานร่วมกัน
6. ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
จะใช้ความเชีย่ วชาญของฝ่ายบริหารและพนักงาน บริษทั ฯ
และเมื่อมีจ�ำเป็นหรือเป็นประโยชน์ จะท�ำงานร่วมกับฝ่าย
บริหารเพื่อจ้างที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วย
คณะกรรมการกลยุทธธุรกิจในการท�ำงานของตน
ต่างๆ

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับกิจกรรม

8. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการ
กลยุทธ์ธุรกิจและแนะน�ำให้คณะกรรมการเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามความจ�ำเป็น
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำทุกปี
10. ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดให้คณะกรรมการกลยุทธ์
ธุรกิจก�ำหนด

4. การสรรหา
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านมีราย
ชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1.

นายไพรัช เมฆอาภรณ์

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

2.

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

3.

รศ. ดร. วิชา จิวาลัย

กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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โดยมีนางสาวศิรพิ ร ผลอวยพร ผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากร
บุคคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
กลยุทธ์ธรุ กิจ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 5/2558 มีมติเห็นชอบ กฎบัตรคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนด ค่าตอบแทน ที่ทบทวนใหม่หลังจากที่
น�ำมาใช้งานครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 โดย
ตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนได้มีการทบทวนกฏบัตรเพื่อรับ
ทราบหน้าที่และบทบาทในทุกปี โดยได้ท�ำการทบทวน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเมือ่
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 90 วันที่ 12 กุมภาพันธ์
2563 หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน ดังนี้
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการในการสรรหา
คุณสมบัติ และคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ทีจ่ ะ
ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั และบริษทั ย่อย เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท และน�ำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. น�ำเสนองบประมาณ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่า
ตอบแทน คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ น�ำเสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น
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3. พิจารณา และน�ำเสนองบประมาณในภาพรวม
เกี่ยวกับการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัลประจ�ำปี ตลอดจนสิทธิ
ประโยชน์และผลประโยชน์อื่นใดของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ผูบ้ ริหารทีร่ ายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
พนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษทั
5. ก�ำหนดแนวทาง การพัฒนาความรู้ ทักษะ ผูท้ จี่ ะ
ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ
บริษัทย่อย รวมถึงผู้บริหารที่รายงานตรงต่อประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร
6. ก�ำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารที่รายงานตรงต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯและบริษัทย่อย
7. พิจารณาผังโครงสร้างการบริหารงาน ผังการบังคับ
บัญชา ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
8. ก�ำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ การสืบทอดต�ำแหน่ง
(Succession Plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้
บริหารที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริ
ษัทฯและบริษัทย่อย
9. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและ
การก�ำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมาย

5. คณะผู้บริหารของบริษัทฯ
การคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารบริษัท คณะ บริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไปคณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ท�ำการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีทั้งหมด
สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของ 5 ท่านมีรายนามดังนี้
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหาร

3

นายลินด์เซ บราวน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพาณิชย์

4

นายชัยวัฒน์ จิตติคุณ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ

5

นางสาวจิรสุดา สำ�เภาทอง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชี และการเงิน

คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัติ
ครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด
ปี พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกีย่ วกับเรือ่ งการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ นอกจากนั้น ไม่
ปรากฏว่ามีประวัติการท�ำความผิดตามกฎหมายในระยะ
10 ปี ที่ผ่านมา

การมอบหมายอ�ำนาจบริหารให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 20 เมษายน ตัง้ ตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนส�ำรองเลีย้ ง
2547 และวันที่ 8 เมษายน 2548 ได้พิจารณาเรื่องอ�ำนาจ ชีพของบริษัทฯ
และการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้มี
3. มีอ�ำนาจอนุมัติ และมอบอ�ำนาจช่วงอนุมัติการ
มติกำ� หนดขอบเขตและอ�ำนาจของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เบิกจ่าย การพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนิน
ไว้โดยชัดเจน ดังต่อไปนี้
งานปกติ และในการจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สินและบริการ
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�ำนาจหน้าที่บริหาร เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯในวงเงิน 20 ล้านบาทต่อครั้ง
จัดการด�ำเนินงานต่างๆ ตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ
4. มีอำ� นาจออกค�ำสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือ่
ด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายซึ่งอยู่
ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯประกอบไป ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ขอ
งบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�ำงานภายใน
ด้วย
องค์กร
1. ก�ำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบาย
5. มีอ�ำนาจกระท�ำการและแสดงตนเป็นตัวแทน
ของบริษทั ฯรวมถึงการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั
โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินธุรกิจ บริษทั ฯต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2. มีอ�ำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก
6. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อน�ำเสนอ
ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�ำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
ในต�ำแหน่งทีต่ ำ�่ กว่าประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารตลอดจนแต่ง
รายงานประจ�ำปี 2562
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7. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันหรือมีส่วนได้เสีย หรือ
ด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯเพือ่ เสนอต่อ คณะกรรมการบริษทั อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใด (ตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
8. พิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ป็น ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�ำหนด) ที่
เงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้า ด้วยราคาตลาด จะท�ำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่
การให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป ที่ได้มีการก�ำหนด เป็นเงือ่ นไขปกติทางการค้า ทีไ่ ด้มกี ารก�ำหนดนโยบาย และ
นโยบาย และหลักเกณฑ์ โดยได้รบั การตรวจสอบจากคณะ หลักเกณฑ์ โดยได้รบั การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบ และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้แล้ว และ/
อนุมัติไว้แล้ว
หรือการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
9. ด�ำเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานทัว่ ไป ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุมตั ไิ ว้ และได้ขอความ
เห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและ
ของบริษัทฯ
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
10. ด�ำเนินกิจการงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก หรือบริษัทย่อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายกรณี
การมอบหมายอ�ำนาจบริหารให้แก่บคุ คลอืน่ ในการ
11. พิจารณาเพื่อการระดมทุนของบริษัทฯเพื่อน�ำ
กระท�ำการแทนและในนามบริษัทฯ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรท�ำ
หน้าทีจ่ ดั การและด�ำเนินการแทนในเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นและสมควร
และภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
ทัง้ นีป้ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไม่มอี ำ� นาจในการอนุมตั ิ
เรือ่ งหรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีม่ ใิ ช่เป็นเงือ่ นไขปกติทางการ
ค้า รายการได้มาจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริ
ษัทฯ และ/หรือ เรือ่ งหรือรายการทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้มกี ารมอบหมายอ�ำนาจ
บริหารให้แก่ผบู้ ริหารตามล�ำดับชัน้ ในการกระท�ำการแทน
ส�ำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่นในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้
จ่ายต่างๆ การอนุมตั สิ งั่ ซือ้ วัตถุดบิ วัสดุสนิ้ เปลือง และอืน่ ๆ
รวมถึงการลงนามในเช็คเพื่อเบิกถอนเงินจากบัญชีของบริ
ษัทฯ โดยมีเงื่อนไขในการจ�ำกัดประเภทค่าใช้จ่าย วงเงิน
การอนุมัติ รวมถึงวงเงินในการลงนามในเช็คเพื่อเบิกถอน
เงิน ตามแต่ระดับผู้บริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้
• ปี 2562 รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
• ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
• ปี 2560 รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
กรรมการแต่ละท่านมีสถิติการเข้าประชุมและมีค่าตอบแทนประจ�ำ แต่ละท่านดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท /คน/ปี)

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท /คน/ปี)

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท /คน/ปี)

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม

5/5

517,000

5/5

517,000

6/6

517,000

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

5/5

294,000

5/5

294,000

5/6

294,000

นายไพรัช เมฆอาภรณ์

5/5

294,000

5/5

294,000

6/6

294,000

รศ. ดร. วิชา จิวาลัย

3/5

294,000

5/5

294,000

6/6

294,000

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

5/5

294,000

5/5

294,000

6/6

294,000

นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส

4/5

294,000

5/5

294,000

5/6

294,000

นายนิโคลัส ฟิลิป กรีน*

5/5

294,000

1/1

73,500

-

-

นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

4/5

294,000

5/5

294,000

5/6

294,000

นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล

5/5

294,000

4/5

294,000

6/6

294,000

นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

5/5

294,000

5/5

294,000

6/6

294,000

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม

5/5

294,000

5/5

294,000

6/6

294,000

นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม

5/5

294,000

4/4

294,000

-

-

นาย ฌอน ดาร์เรน ลอว์

-

-

2/4

220,500

5/6

294,000

นายวิรัช ประจักษ์ธรรม

-

-

-

-

5/5

294,000

นายพอล ไบรอัน ฟัสซี*

-

3,751,000

-

3,751,000

-

3,751,000

หมายเหตุ นายพอล ไบรอัน ฟัสซี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทน นายนิโคลัส ฟิลิป กรีน เนื่องจากลา
ออก ตามวาระที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

รายงานประจ�ำปี 2562
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ส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมดังนี้
• ปี 2562 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
• ปี 2561 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
• ปี 2560 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม และมีค่าตอบแทน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท /คน/ปี)

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท /คน/ปี)

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท /คน/ปี)

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

5/5

344,000

4/4

344,000

3/4

344,000

รศ.ดร. วิชา จิวาลัย

5/5

229,000

3/4

229,000

4/4

229,000

นายไพรัช เมฆอาภรณ์

5/5

229,000

4/4

229,000

4/4

229,000

ส�ำหรับคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจมีการประชุมดังนี้
• ปี 2562 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
• ปี 2561 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
• ปี 2560 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
โดยแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม และมีค่าตอบแทนดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
กลยุทธ์ธุรกิจ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท/คน/ปี)

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท /คน/ปี)

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท /คน/ปี)

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

4/4

211,000

4/4

211,000

4/4

211,000

นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส

3/4

140,000

4/4

140,000

4/4

140,000

นายนิโคลัส ฟิลิป กรีน

4/4

140,000

1/1

35,000

--

--

นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

3/4

140,000

4/4

140,000

3/4

140,000

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม

4/4

140,000

4/4

140,000

4/4

140,000

นาย ฌอน ดาร์เรน ลอว์**

--

--

1/3

105,000

4/4

140,000

นายวิรัช ประจักษ์ธรรม*

--

--

--

--

4/4

140,000

หมายเหตุ:
* นายวิรัช ประจักษ์ธรรม ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
** นาย ฌอน ดาร์เรน ลอว์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
*** นายนิโคลัส ฟิลิป กรีน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายฌอน ดาร์เรน ลอว์ ตามวาระที่เหลืออยู่
ณ 7 สิงหาคม 2561
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คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมดังนี้
• ปี 2562 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
• ปี 2561 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
• ปี 2560 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
โดยแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุมและมีผลตอบแทนดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท/คน/ปี)

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท /คน/ปี)

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท /คน/ปี)

นายไพรัช เมฆอาภรณ์

4/4

211,000

4/4

211,000

4/4

211,000

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

4/4

140,000

4/4

140,000

4/4

140,000

รศ. ดร. วิชา จิวาลัย

4/4

140,000

3/4

140,000

4/4

140,000

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นประจ�ำทุกปี และเป็นค่าตอบแทนประจ�ำทีจ่ า่ ยให้ตอ่ คนต่อปี ส�ำหรับปี 2561 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 16/2562
ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 มีมติให้จ่ายโบนัสปี 2561 แก่กรรมการทุกท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2561 สรุปได้ดังนี้
ประเภทค่าตอบแทน

จำ�นวนรวม
(คน)

ค่าตอบแทน
(บาท / คน / ปี)

ค่าตอบแทนรวม
(บาท/ปี)

ประธานกรรมการบริษัท

1

517,000

517,000

กรรมการบริษัท

11

294,000

3,234,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

1

344,000

344,000

กรรมการตรวจสอบ

2

229,000

458,000

ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

1

211,000

211,000

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

4

140,000

560,000

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

1

211,000

211,000

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

2

140,000

280,000

รวมค่าตอบแทนกรรมการ

5,815,000
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โบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2561 สรุปได้ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
นายไพรัช เมฆอาภรณ์
รศ.ดร.วิชา จิวาลัย
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
นายนิโคลัส ฟิลิป กรีน*
นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส
นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม
นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม
นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล

ตำ�แหน่ง

• ประธานกรรมการบริษัท
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
กรรมการบริษัท
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
กรรมการบริษัท
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
กรรมการบริษัท
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

รวมโบนัสกรรมการ
ประจำ�ปี 2561

160,000
198,000
228,000
205,000
200,000
134,000
134,000
134,000
134,000

• กรรมการบริษัท

91,000

นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม** • กรรมการบริษัท

91,000

นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

• กรรมการบริษัท

91,000

นายฌอน ดาร์เรน ลอว์*
(ลาออก)
นายวิรัช ประจักษ์ธรรม**
(เสียชีวิตแล้ว)
รวม

•
•
•
•

กรรมการบริษัท
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
กรรมการบริษัท
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

1,800,000

หมายเหตุ : * นายวิรัช ประจักษ์ธรรม ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
** นาย ฌอน ดาร์เรน ลอว์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
*** นายนิโคลัส ฟิลิป กรีน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายฌอน ดาร์เรน ลอว์ ตามวาระที่เหลืออยู่
ณ 7 สิงหาคม 2561
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2. ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
บริษัทฯ มีค่าตอบแทนผู้บริหารทุกท่านในปี 2560 ถึง ปี 2562 สรุปได้ดังนี้
ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

จำ�นวน (คน)

ค่าตอบแทน
(บาท/ปี)

จำ�นวน (คน)

ค่าตอบแทน
(บาท/ปี)

จำ�นวน (คน)

ค่าตอบแทน
(บาท/ปี)

เงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง

5

19,707,810

8

17,523,644

6

14,704,718

โบนัสจ่ายผู้บริหาร
เงินสมทบกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร

5

1,347,924

8

1,500,030

6

2,295,391

5

797,370

8

1,058,809

6

863,640

21,853,104

20,082,483

17,863,749

หมายเหตุ : กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารด้วย ได้แก่ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม และ
นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม
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รายงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบและ
แนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯไปสู่แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศ
“การก�ำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2552 และมีการปรับปรุงครัง้ ล่าสุด เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติประกาศใช้นโยบายเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ
และ จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และยกระดับคุณภาพของหลักการก�ำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุม แนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีด่ แู ลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ ป็นไปตามทีว่ างไว้อย่างเคร่งครัด
และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง
และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กรและ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ใหม่ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ/ คู่มือกรรมการ/การปฐมนิเทศกรรมการที่เข้าใหม่
และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจมอบให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
เป็นผู้ประสานกับกรรมการในเรื่องหลักสูตรการอบรมต่างๆ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีเ่ ป็นสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบด้วย 8 หมวดหลัก ได้แก่
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน
2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
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ในปี 2562 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รับรางวัลและได้รับผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
•

ได้รับการต่อใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดย
สถาบัน IOD

•

ได้รับใบรับรอง ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์

•

ผลประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทประจ�ำปี จัดอยู่ในระดับ 4 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

•

บริษัทฯได้รับการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2562 (Annual
General Meeting: AGM) ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ร่วมกับ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด โดยบริษัทฯได้รับผลการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจ�ำปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)

คุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) (TOG) เข้ารับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข “ระดับเงิน” โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และพันธมิตร ในวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี

รายงานประจ�ำปี 2562
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คุณ ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป (มหาชน) (TOG) (ซ้าย) รับมอบ
ประกาศนียบัตร ESG 100 Company จาก นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ ส�ำนักงานใหญ่
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป ถ.บางบัวทอง- สุพรรณบุรี

คุณอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม รับรางวัลด้านการจัดการของเสียจากนายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดย บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก
3Rs (3Rs Awards) และรางวัล 3Rs+ Awards ด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลตอบแทนทางเศรษฐศาตร์ และประสิทธิภาพ
ในการลดปริมาณของเสียที่ต้องจ�ำกัด ระดับเหรียญเงิน ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานโครงการและพิธีมอบ
รางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจ�ำปี 2562 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
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นายชัยวัฒน์ จิตติคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป รับมอบ
ประกาศนียบัตร Carbon Footprint for Organization (CFO) จากคุณธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดอย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์
หมวดที่ 1		
			

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ ำ� องค์กรที่
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเพื่อก�ำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น�ำองค์กรก�ำกับดูแลให้องค์กรมี
การบริหารจัดการที่ดีดังนี้
1) คณะกรรมการบริษทั ควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ ำ� องค์กรก�ำกับดูแลให้องค์กร
มีการบริหารจัดการที่ดี
2) สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ก�ำกับดูแลกิจการให้น�ำไปสู่ผล (governance outcome)
3) ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรับผิดชอบ (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริต
ต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4) เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และก�ำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
รายงานประจ�ำปี 2562
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คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไป
ตามนโยบาย แนวทางและเป้าหมายทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ และอยูใ่ นกรอบของการมีจริยธรรมทีด่ โี ดย
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเสมอมา นอกจากนี้แล้วยังจัดให้มีการจัดท�ำบริษัทจัดท�ำคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ กฎบัตรของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้กรรมการได้ใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั งิ าน และการทบทวนหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังสื่อสารเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนเข้าใจ และประเมินผลผ่านกลไกการประเมินผลงานและความประพฤติตามนโยบายข้างต้น
หมวดที่ 2		

ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายเพือ่ ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความยัง่ ยืนดังนี้
1) ก�ำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็น
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
2) ก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจ�ำปี
ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
ทางบริษทั ฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายหลักอย่างชัดเจน และเหมาะสมเป็นประจ�ำทุกปีผา่ นการประชุมแผนกลยุทธ์ 3
ปีของคณะกรรมการบริษัท หลักจากแผนกลยุทธ์ 3 ปีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ยังมีการน�ำมาสื่อสาร
กับทุกคนในเองค์กรเพื่อให้ขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
กลยุทธ์ธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 คน และกรรมกา
รอืน่ ๆ รวมทัง้ หมด 5 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธรุ กิจ กรรมการทุกคนมีความรูค้ วามช�ำนาญ
ในธุรกิจ มีอ�ำนาจหน้าที่
•
•
•
•

ศึกษาเรื่องส�ำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
เสนอกลยุทธ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวโน้มของนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
กลั่นกรองเรื่องการลงทุนเพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ และวางกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในการก�ำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี ให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีบทีเ่ กีย่ วข้องตลอดสาย value chain รวมทัง้ ปัจจัยต่างๆทีอ่ าจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก
ของกิจการ โดยธุรกิจมีกลไกที่ท�ำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง แต่ละภาคส่วนดังนี้
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พนักงาน: จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างครบถ้วน ทั้งการจัดกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เอาใจใส่ดูแลสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มีความปลอดภัยทั้ง
ทางร่างกาย และ มีสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความปลอดภัยในการท�ำงาน
จัดให้มีการจัดอบรม ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯทุก
ระดับอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 จาก
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานปี 2562 คิดเป็น 1.4% (16 คน จาก 1,133 คน)
สังคม/ชุมชน: มีการดูแลและก�ำจัดของเสียต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานไม่ให้เกิดมลพิษกับ
ชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ ยังมีโครงการต่างๆ และการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่
สังคมในชุมชนรอบข้าง
คู่ค้า/เจ้าหนี้: ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และเสมอภาคเท่าเทียมกัน ใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้จะด�ำเนินการขอเจรจา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
คู่แข่ง: ท�ำการแข่งขันทางการค้าภายใต้กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดย
ไม่ฉวยโอกาสท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ประโยชน์
ลูกค้า: มีความมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มก�ำลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค
เป็นธรรม และให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือแก่ลูกค้า พร้อมทั้งยินดีรับฟังปัญหา และค้นหาสาเหตุ
และวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูล หรือความลับของลูกค้า เว้นแต่ตาม
กฎหมายก�ำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า
ผู้ถือหุ้น: ด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ มีผลการด�ำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
และยั่งยืน และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมในระยะยาว
ช่องทางการร้องเรียน: ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะความคิดเห็นต่อบริษทั ฯได้ที่
เลขานุการบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
โทรศัพท์ : 02 194 1145 ถึง 50 ต่อ 3119
E-mail : companysecretary@thaiopticalgroup.com

หมวดที่ 3		

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผลดังนี้
1) ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ทัง้ ในเรือ่ งขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ
ที่เหมาะสมและจ�ำเป็นต่อการน�ำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก�ำหนดไว้
2) คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

รายงานประจ�ำปี 2562

79

3) คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�ำหนดไว้
4) ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่า
ตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน�ำพาองค์กรให้ด�ำเนินงานตามเป้าหมายทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว
5) คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
6) คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการ
อื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
7) คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน�ำไปใช้ส�ำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
8) คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับ
การเสริมสร้างทักษะและความรู้ส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
9) คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จ�ำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด�ำเนิน
งานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ กิจการ อีกทัง้ ยังเป็นผูท้ สี่ ามารถอุทศิ เวลาให้กบั บริษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่ และเพียงพอเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะ
กรรมการบริษัทรวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริษทั ฯ ให้มคี ณะกรรมการบริษทั รวม 12 คน
และมีจ�ำนวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการ
ที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพล
ต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ
ทัง้ หมด 4 คนโดยคณะกรรมการบริษทั เชือ่ มัน่ ว่าการก�ำหนดคุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ” ซึง่ เข้มกว่ากรอบขัน้ ต�ำ่ ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงพอทีก่ รรมการอิสระ
ของบริษัทฯมีความเป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ ทัง้ จากฝ่าย
บริหารและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าทีแ่ ละอิสระ
ที่จะตั้งค�ำถามแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย
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นอกจากคุณสมบัติข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในเครือ
บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ไม่เป็นกรรมการทีม่ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำจากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมในเวลา 2 ปีก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. เป็นกรรมการทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้สว่ นเสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและบริหารงาน
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. เป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็นตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่
8. สามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ สดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทได้โดยอิสระ
บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายในการก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ
อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในรายงานประจ�ำปี และบน website ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อการตรวจสอบถ่วงดุล
การท�ำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันดังนี้
ประธานกรรมการ มีหน้าที่

1. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ลงคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทที่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ก�ำกับ ติดตาม และดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
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6. ดูแลให้กรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ประธานกรรมการบริษัทก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอทีฝ่ า่ ยบริหารจะเสนอเรือ่ ง และกรรมการจะอภิปราย
ปัญหาส�ำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้สำ� หรับ
กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
9. ส่งเสริมให้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ในโอกาสอื่นนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาส
ท�ำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่

1. จัดท�ำนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การท�ำธุรกิจเป้าหมายแผนงานและงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การท�ำธุรกิจเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�ำ
ปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจ�ำไตรมาสของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณให้
คณะกรรมการบริษัททราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การมอบหมายอ�ำนาจบริหารให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นไปตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่
20 เมษายน 2547 และวันที่ 8 เมษายน 2548
เลขานุการบริษัท

มติคณะกรรมการครั้งที่ 89 (5/2562) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ได้แต่งตั้ง นางสาวสุปัฏบ์ ควรประดิษฐ์ ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทโดยมีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ดังนี้
1. มีความรอบรู้และเข้าใจทั้งเรื่องธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องในงาน ได้แก่ หน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของ
คณะกรรมการ หน้าที่ของฝ่ายบริหาร
2. มีความรู้ในกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้นและบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีความเข้าใจพื้นฐานด้านบัญชีและการเงิน
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บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�ำปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจะต้องจัดส่งส�ำเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงาน
นั้น
3. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
4. ติดต่อสื่อสาร ดูแล และ ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้
ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆของบริษัท
5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี และสามารถด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องได้เกินกว่า 9 ปีก็ได้ หากคณะ
กรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�ำเป็นดังกล่าวแล้ว
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน 3 คณะ ได้แก่
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(3) คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
เพือ่ พิจารณาประเด็นเฉพาะเรือ่ งทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย กลัน่ กรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอ
ให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุม และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำหน้าที่วางหลักเกณฑ์และสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร จัดให้มกี ารทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหากรรมการ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการก่อนการสรรหากรรมการที่ครบวาระ วางหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งผู้
บริหาร จัดให้มแี ผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) วางหลักเกณฑ์ และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ส�ำหรับคณะ
กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารที่ขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
พิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
บุคคลากรอื่นให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่
ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดของอุตสาหกรรมผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ อยูใ่ นอ�ำนาจอนุมตั ขิ องการประชุมผูถ้ อื หุน้ กรรมการที่อยู่
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ในคณะอนุกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยค่าตอบแทน
แต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ รวมทั้งค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือหน้าที่อื่น ๆ เช่น ที่ปรึกษา ไว้
ในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
กรรมการเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน
5 บริษทั และจัดให้มกี ารรายงานการด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ ของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นทีท่ ราบ ในกรณีทกี่ รรมการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร หรือมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอืน่ ทีม่ คี วามขัดแย้ง หรือสามารถใช้
โอกาสหรือข้อมูลของบริษทั เพือ่ ประโยชน์ของตนคณะกรรมการต้องดูแลให้มนั่ ใจว่า บริษทั มีมาตรการป้องกันอย่างเพียง
พอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามเหมาะสม กรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั รายบุคคล คณะกรรมการ
ชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ พิจารณาผลการด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลให้มกี ารก�ำหนด
และ/หรือด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะส่งให้คณะกรรมการท�ำแบบประเมินแบบรายคณะ/แบบของคณะ
กรรมการชุดย่อย และแบบรายบุคคล ตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 3 แบบ ดังนี้
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล ประจ�ำปี 2563 ดังนี้
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
หัวข้อ

จำ�นวน (ข้อ) คะแนนเต็ม

2562

2561

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

13

4.00

3.83

3.78

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

20

4.00

3.74

3.78

3. การประชุมคณะกรรมการ

9

4.00

3.96

3.89

4. การทำ�หน้าที่ของคณะกรรมการ

7

4.00

3.98

3.89

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

5

4.00

3.85

3.85

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

6

4.00

3.78

3.76

รวม

60

4.00

3.86

3.83

สรุป ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ปี 2562 มีผลคะแนนรวมเฉลี่ยสูงขึ้นจากปี
2561 โดยมีคะแนนในข้อ 2 น้อยลง ผลคะแนนรวมมิได้มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยส�ำคัญ
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2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
หัวข้อ

จำ�นวน (ข้อ) คะแนนเต็ม

2562

2561

1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการมีความเหมาะ
สมทำ�ให้การทำ�งานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ

7

4.00

3.96

3.34

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำ�เนินการในเรื่อง
ต่างๆ เพือ่ ให้คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการประชุมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

6

4.00

3.92

3.88

3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยได้ให้ความสำ�คัญใช้เวลาในการพิจารณาทบทวนและ
ปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

7

4.00

3.91

3.38

3.2 คณะกรรมการสรรหา

4

4.00

3.72

3.81

3.3 คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

2

4.00

3.78

3.89

3.4 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

5

4.00

3.88

3.97

3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5

4.00

3.71

3.93

23

4.00

3.84

3.74

รวม

สรุป ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562 มีคะแนนผลคะแนนรวมเฉลี่ยสูงขึ้น
จากปี 2561 โดยมีคะแนนในหัวข้อ 3.3, 3.4, และ 3.5 น้อยกว่าปี 2561
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
หัวข้อ

จำ�นวน (ข้อ) คะแนนเต็ม

2562

2561

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2

4.00

3.92

3.83

2. การประชุมคณะกรรมการ

4

4.00

3.98

3.92

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5

4.00

3.90

3.82

รวม

11

4.00

3.93

3.86

สรุป ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลปี 2562 มีคะแนนผลคะแนนรวมเฉลีย่
สูงขึ้นจากปี 2561
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หมวดที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเพื่อสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากรดังนี้
1) คณะกรรมการบริษัทควรด�ำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
2) คณะกรรมการบริษัทควรก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
3) คณะกรรมการบริษัทควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การด�ำเนินงานของกิจการ
4) คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ�ำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 85 (1/2562) คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้ คณะผูบ้ ริหารระดับสูง
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
1) ต�ำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการค้า (“Chief Commercial Officer” หรือ “CCO”) โดยแต่งตั้ง
ให้ Mr. Lindsay Brown เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง CCO
2) ต�ำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (“Chief Operating Officer” หรือ “COO”) โดยแต่ง
ตั้งให้ นายชัยวัฒน์ จิตติคุณ เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง COO
3) ต�ำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (“Chief Financial Officer” หรือ “CFO”) โดย
แต่งตั้งให้ นางสาวจิรสุดา ส�ำเภาทอง เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง CFO
4) ต�ำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหาร (“Chief Administrative Officer” หรือ “CAO”) โดยแต่ง
ตั้งให้ นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง CAO
การอบรมผู้บริหาร

1. หลักสูตร Leadership Development Program
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทีมผู้บริหารระดับสูง
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดทัศนคติในการท�ำงานร่วมกันข้ามสายงาน
3. เพื่อก�ำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการท�ำงานร่วมกันข้ามสายงานอย่ามีประสิทธิภาพ
4. เพื่อทบทวนและยกระดับทักษะการเป็นผู้น�ำในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
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2. หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 7 ประการตามหลักของ Stephen R.Covey
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ และหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับอุปนิสัย กับคุณลักษณะทั่วไป
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3. หลักสูตร Global Sales Strategic
วัตถุประสงค์
1. Break thought strategic thinking
2. Leadership Development
3. Communication and working better together

หมวดที่ 5		

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบดังนี้
1) คณะกรรมการบริษทั ควรให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่าแก่ธรุ กิจควบคูไ่ ปกับ
การสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) คณะกรรมการบริษทั ควรติดตามดูแลให้ฝา่ ยจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
และสะท้อนอยู่ในแผนด�ำเนินการ (operating plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ด�ำเนินการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
3) คณะกรรมการบริษทั ควรดูแลให้ฝา่ ยจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพือ่ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักได้อย่างยั่งยืน
4) คณะกรรมการบริษทั ควรจัดให้มกี รอบการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และพัฒนาการด�ำเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้กจิ การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
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หมวดที่ 6		

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเพื่อดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมดังนี้
1) คณะกรรมการบริษทั ควรก�ำกับดูแลให้มนั่ ใจว่า บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีจ่ ะ
ท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2) คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
สิทธิของผู้ถือหุ้น
3) คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท
กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูล และ
โอกาสของบริษัท และการท�ำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
4) คณะกรรมการบริษัทควรก�ำกับดูแลให้มีการจัดท�ำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน
และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน�ำไปปฏิบัติได้จริง
5) คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�ำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั
มีความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร
ได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันจึงได้จัดให้มี
ช่องทางการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวในการปฐมนิเทศกรรมการ และ พนักงานใหม่ รวมถึงการเพิ่มเนื้อหาในการฝึกอบรม
ของพนักงาน รวมถึงได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน การคอร์รัปชันในเว็บไซต์ของบริ
ษัทฯ และการสื่อสารภายในบริษัทฯ(Intranet)
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
(1) ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆทัง้ จาก
ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งค�ำถามแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน
ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย
(2) คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯได้อย่างเต็มที่และเพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการบริษัทรวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
นอกจากคุณสมบัตขิ องกรรมการในข้อ (2) แล้ว คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดคุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ”
ให้เป็นไปตาม ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมายให้รบั ผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษทั ใน
เครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯรวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มี
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ลูกจ้าง พนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำจากบริษทั ฯ บริษทั
ในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมในเวลา 2 ปี
ก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและ
บริหารงาน
4. เป็นกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผ้สู อบบัญชีของบริษัทฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. เป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็นตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทั ฯ หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ
(4) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯให้มีคณะกรรมการบริษัท รวม 12 คน และมีจ�ำนวนเหมาะสมกับขนาด
กิจการของบริษัทฯซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการโดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่าย
บริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อนื่ ใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็นอิสระ
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ
ทั้งหมด 4 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการก�ำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่ากรอบขั้นต�่ำ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงพอที่กรรมการ
อิสระของบริษัทฯมีความเป็นอิสระ
(5) คณะกรรมการมีการแต่งตัง้ กรรมการคนใหม่เพือ่ ต่อจากวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการคนก่อนหน้าเมือ่ ได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดยจ�ำนวนบริษทั ฯทีก่ รรมการแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีการจัดปฐมนิเทศให้กรรมการและผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ด้วย
(6) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯอื่นได้
โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทก่อน
(7) คณะกรรมการก�ำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อการตรวจ
สอบถ่วงดุลการท�ำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระโดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกัน
ทางบริษัทฯ มีการเปิดเผยระบบการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในไว้ใน หน้า ____
ส�ำหรับพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ สามารถร้องเรียน
หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นดังนี้
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1. ประธานกรรมการบริษัท		
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
5. คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน

ไปรษณีย์:
		

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

E-mail :

Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com

โดยบริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือใน
การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและจริยธรรมส�ำหรับพนักงาน

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม
2. ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่และเคารพสิทธิทั้งของตนเองและผู้อื่น และพึงส�ำนึกว่าการรักษา
ระเบียบวินัยเป็นการปรับปรุงความประพฤติ ไม่ใช่การลงโทษ
3. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายอันชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิจารณญาณที่
ดี มิให้เสื่อมเสียต่อภาพพจน์ของบริษัท
4. ไม่มุ่งร้าย ท�ำลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือธุรกิจของผู้อื่น
5. ใช้ความเป็นผู้น�ำ ในการด�ำเนินกิจการโดยใช้ความรู้ความสามารถของทุกคนที่มีอยู่ เพื่อความส�ำเร็จของบริษัท
มากกว่า ผลประโยชน์ส่วนตัว
6. เมือ่ มีผลประโยชน์สว่ นตัวอืน่ ใดนอกเหนือไปจากทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงทัง้ หมดต่อบริษทั ทัน
ทีไ่ ม่ควรเกีย่ วข้องกับกิจการอืน่ ใดอันอาจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษทั หรืออาจบัน่ ทอนประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่
7. สร้างบรรยากาศของการท�ำงานที่เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความคิดริเริ่มมีการเสนอข้อคิดเห็น
ใหม่ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เที่ยงตรง โดยปราศจากอคติ
8. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งทราบมาโดยต�ำแหน่งหน้าที่ และไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ของตน หรือ
น�ำไปใช้ในทางที่จะน�ำความเสียหายมาสู่บริษัท
9. มีจติ ส�ำนึกอยูเ่ สมอว่าการประกอบธุรกิจมิใช่หน้าทีแ่ ละพันธะต่อเจ้าของธุรกิจเท่านัน้ หากยังมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ดังนั้น จึงต้องถือประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติกิจการ
ทั้งปวง
10. รับผิดชอบในผลงานของตนและของผู้ใต้บังคับบัญชา
11. ใฝ่หา ปรับปรุง เพิม่ พูนความสามารถของตน และปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรู้ ความสามารถและได้มาตรฐานตาม
ที่พึงมีในต�ำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบเพื่อความก้าวหน้าของตนเอง และบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2562

91

12. วางแผนงาน ก�ำหนดและวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์ของบริษทั โดยค�ำนึง
ถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัท
13. รักษาและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของทุกคนในบริษัท และพึง บ�ำรุง
รักษาอาคาร โรงงาน สถานที่ท�ำงานให้อยู่ในสภาพ เรียบร้อย งดงาม ถูกสุขลักษณะ
14. ใช้ทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
หมวดที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลดังนี้
1) คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2) คณะกรรมการบริษทั ควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้
3) ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทควรมั่นใจได้
ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การค�ำนึงถึงสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย
4) คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจัดท�ำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
5) คณะกรรมการบริษทั ควรก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการจัดให้มหี น่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงาน นักลงทุนสัมพันธ์ทที่ ำ�
หน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
และทันเวลา
6) คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกีย่ วกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ทีต่ รงต่อ
ความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�่ำเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริง
รวมทัง้ อนาคตของธุรกิจของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัดดังนี้
1) บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง website
ของบริษัทฯ http://www.thaiopticalgroup.com ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย
2) คณะกรรมการบริษัท รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
3) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
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4) คณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ คณะกรรมการ
ชุดย่อยจ�ำนวนครั้งของการประชุม และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
5) คณะกรรมการบริษัท จะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ รวมทั้งค่าตอบแทนจาก
การเป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือหน้าที่อื่นๆ เช่น ที่ปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้
บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ใน รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
6) บริษัท ฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท�ำหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเปิดเผย
รายละเอียดการติดต่อนั้นไว้ในรายงานประจ�ำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7) คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
เป็นไปตามเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
8) บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
9) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้านโดยครอบคลุมปัจจัยความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต ความปลอดภัย และระบบ
สารสนเทศ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ก�ำหนดมาตรการใน
การป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งก�ำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตาม
ประเมินผล โดยจัดให้มีผู้ดูแลบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการมีหน้าที่น�ำเสนอแผนงานและผลการ
ปฏิบัติตามแผนต่อฝ่ายบริหาร
10) บริษัทฯมีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุน
ทั่วไป ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และในปี 2560 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน นัก
ลงทุนสถาบัน นักข่าว ผู้ถือหุ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประชุมกับผู้บริหารหลากหลายช่อง
ทางเช่น อีเมล์ , Tele Conference,,ประชุมที่บริษัท รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day),รายการทางทีวี เช่น Money Channel และ
รายการ Smart Focus เป็นต้น และบริษัทฯ ได้ก�ำหนดระยะเวลางดการเปิดเผยข้อมูลต่างๆก่อนวัน
ที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการหรืองบการเงินหรือ MD&A รายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็นเวลา 7 วัน(Quiet Period)รวมถึงบริษัทฯมีการจัดท�ำ จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่ปี
2554
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกด้านทัง้ ด้านการเงิน การปฏิบตั งิ าน การด�ำเนิน
การให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติ
เป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่ตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
การเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯได้เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ขอ
งบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ, ข้อมูลทางการเงิน,รายงานประจ�ำปี (56-2), แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1), ข้อมูลการน�ำเสนอต่างๆ และข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน เช่น นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน ข่าวประชาสัมพันธ์บริษทั ฯ เป็นต้น ซึง่ ข้อมูลเหล่านีม้ กี ารปรับปรุงข้อมูลอย่าง
สม�่ำเสมอ
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หมวดที่ 8		

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นดังนี้
1) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท
2) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
3) คณะกรรมการบริษทั ควรดูแลให้การเปิดเผยมติทปี่ ระชุมและการจัดท�ำรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษทั ฯผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการ ให้ทำ� หน้าทีแ่ ทนตนและมีสทิ ธิ
ในการตัดสินใจเกีย่ วกับ การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ฉะนัน้ บริษทั ฯจึงมีการส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน
ดังนี้
1) สิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ท�ำหน้าที่แทนตน
2) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
3) สิทธิในการรับทราบข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอในเวลาอันควร
4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
5) สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
6) สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
8) สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
9) สิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
10) สิทธิในการรับเงินปันผล
11) สิทธิในการออกคะแนนเสียงก�ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและบริคณห์สนธิ
12) สิทธิในการออกคะแนนเสียงลดทุนหรือเพิ่มทุน
13) สิทธิในการออกคะแนนเสียงอนุมัติรายการพิเศษ
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นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดให้มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลาในการตัดสินใจ รวมถึงเพือ่ ให้นกั ลงทุน และผูส้ นใจทัว่ ไปได้รบั ทราบข้อมูลเพิม่ เติม ส�ำหรับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯสามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.
thaiopticalgroup.com และหากมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทางบริษัทฯจะแจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที
บริษัทฯจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯส�ำหรับการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ จะเป็นการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่ คณะกรรมการจะเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควรในการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯก�ำหนดให้กรรมการและ ผูบ้ ริหารทุกคนควรเข้าร่วมประชุม เพือ่ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม
กันในการร่วมออกความคิดเห็นในที่ประชุม และซักถามข้อข้องใจจากกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายและ
ตอบข้อซักถาม โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อรายงานและขออนุมัติในเรื่องที่มีนัยส�ำคัญ หรือ
ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯจะส่งสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประชุมไปยังผู้ถือ
หุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วันหรือ 21 วัน ขึ้นกับวาระที่พิจารณาตามที่กฎหมายก�ำหนด และได้ประกาศ
ลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
โอกาสศึกษาข้อมูลต่างๆก่อน การเข้าประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 บริษัทฯ ได้น�ำหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปิดเผยบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบอ�ำนาจในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินการให้
มากขึ้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันโดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัทฯดังนี้
1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี(AGM)บริษัทฯ มีนโยบายอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และเพิ่มวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯก�ำหนดซึ่งได้เผยแพร่ราย
ละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.thaiopticalgroup.com โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปีผ่านทางช่องทางการติดต่อ ดังนี้
E-mail :

CompanySecretary@thaiopticalgroup.com

เบอร์โทร: 02 194 1145 ถึง 50 ต่อ 3119
ไปรษณีย์ :
		
		
		

นางสาวสุปัฏบ์ ควรประดิษฐ์ (เลขานุการบริษัท)
ส�ำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต�ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
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เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับบริษัทฯ
บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้
E-mail :

ir@thaiopticalgroup.com

เบอร์โทร: 02 194 1145 ถึง 50
ไปรษณีย์ : นางสาวจิราวรรณ นามนารถ (นักลงทุนสัมพันธ์)
		
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
		
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต�ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
เมือ่ บริษทั ฯได้จดั ท�ำรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี (AGM)เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะท�ำการเผยแพร่รายงาน
การประชุมนั้น
ผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://www.thaiopticalgroup.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
2) บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้
อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน ทั้งนี้บริษัทฯได้เสนอรูปแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทาง
การลงคะแนนเสียงได้และเสนอชือ่ กรรมการอิสระของบริษทั 2 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ และการ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และโปร่งให้จดั ให้มกี ารประชุม
ผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติและให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัง้ ค�ำถาม ให้ความส�ำคัญต่อข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ และก�ำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ อย่างชัดเจน
3) ในปี 2562 บริษัทฯได้เข้าร่วมงานต่าง ๆ ดังนี้
Company Visit
24-2-19 YPO (Young Presidents’ Organization)
23-5-19 DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND)
21-8-19 Aberdeen Standard Investment
26-11-19 Country Group Securities
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Oppday
7-6-19 TOG Oppday Q1/2019
20-11-19 TOG Oppday Q3/2019

4) บริษัทฯมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือ
ปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างสม�่ำเสมอในส่วนของกรรมการและผู้บริหารได้ก�ำหนดห้ามซื้อ – ขายหุ้นภายในระยะ
เวลา 20 วันหลังจากวันปิดงบการเงิน แต่ละไตรมาส และหลังจากงบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน 2 วัน ทัง้ นีใ้ ห้กรรมการ
และผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวแก่คณะกรรมการเป็น
ประจ�ำ
นอกจากบริษทั ฯ จะต้องบริหารงานให้สำ� เร็จลุลว่ งไปตามเป้าหมายและนโยบายทีไ่ ด้วางไว้แล้ว บริษทั ฯยังค�ำนึงถึง
ผูม้ สี ว่ นได้เสียในการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯด้วยโดยยึดแนวทางในการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเสมอภาคต่อทุกฝ่ายโดยอาศัย
หลักคุณธรรมและจริยธรรมอีกทั้งยังก�ำหนดให้มีนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและเผยแพร่ไว้
ใน “นโยบายและรายงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ: SD Report” กรรมการ และ ผู้บริหาร ของบริ
ษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาธุรกรรมของบ
ริษัทฯที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯโดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหาร
ทีม่ สี ว่ นได้เสียกับธุรกรรมทีท่ ำ� กับบริษทั ฯ ต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่าว ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามขัน้ ตอน
หรือมาตรการการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
1) บริษทั ฯได้มกี ารก�ำหนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
โดยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยส�ำคัญ จะต้องมีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การด�ำเนินการใดๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คณะกรรมการ และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะด�ำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด�ำเนินการ ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องต่างๆ
คณะกรรมการจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีเหตุผล และมุง่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื
หุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ
2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 54(1/2556) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบกับ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต.ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยให้ไปสรุปหลักเกณฑ์และ
ก�ำหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณา ทั่งนี้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “AntiCorruption: The Practical Guide” ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
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ไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 59(1/2557) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้เข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย ร่วมกับสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ และสมาคมบริษัท จดทะเบียน
ไทย ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แล้ว ณ วันที่ 16
มกราคม 2558 (ดูเพิ่มเติม:www.thaiopticalgroup.com ) ต่อมา ในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองรับรองต่ออายุ
บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยที่ประชุมของคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และการก�ำกับดูแลให้การ
บริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและอยู่ในกรอบของ
การมีจริยธรรมที่ดีโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
(1) คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ำ� หนดให้เรือ่ งต่อไปนี้ เป็นอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ที่จะเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติให้ความเห็นชอบ
1. นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตร์การท�ำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ
และ บริษัทย่อย
2. ผลงานและผลประกอบการประจ�ำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณา
แนวโน้มระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจ�ำปี
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน
โครงการ
5. การซื้อและจ�ำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ ไม่ขัดกับเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินจ�ำนวนที่มอบอ�ำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การท�ำธุรกรรม หรือการกระท�ำใด ๆ อันมีผลกระทบที่ส�ำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระ หนี้สิน
ยุทธศาสตร์ การท�ำ ธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การท�ำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจปกติที่มีความ
ส�ำคัญ
8. การท�ำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันส่วนที่ไม่เข้าข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
9. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10. การเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่มีนัยส�ำคัญเกี่ยวกับการบัญชีการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
11. การว่าจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
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12. การก�ำหนดและการเปลีย่ นแปลงอ�ำนาจอนุมตั ทิ มี่ อบให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง
13. การอนุมัติวงเงิน การปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจ�ำปี
ของผู้บริหารและพนักงาน
14. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ
15. การมอบอ�ำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คน
ใดคนหนึ่งรวมถึงกาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎ
เกณฑ์ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
16. การแต่งตั้ง และก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
17. การจัดให้มีและก�ำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
18. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
19. การด�ำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ
(2) คณะกรรมการ จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย และ ทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(3) คณะกรรมการ จัดท�ำคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก�ำหนดโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืน และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
(4) รายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ว่ น
ร่วมในการตัดสินใจพร้อมทั้งก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผย
ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
(5) คณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานผลตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการด�ำเนินงานรายงานทางการเงิน และการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการมีการทบทวน และ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(6) จัดให้มกี ารทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยมีการรายงานให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นประจ�ำตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งปีละ 1 ครัง้
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. จัดให้การก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบล่วงหน้า
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 ทั้งหมด 5 ครั้ง
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3. ประธานกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะ
กรรมการนอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอ เรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้
4. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ มีกำ� หนดวาระการประชุมทีช่ ดั เจนมีเอกสารประกอบการประชุมทีค่ รบถ้วน
เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
5. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอทีฝ่ า่ ยบริหารจะเสนอเรือ่ ง และกรรมการจะอภิปราย
ปัญหาส�ำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกันโดยมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้ส�ำหรับ
กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
6. กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�ำเป็น เพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายบริหารอื่น
7. บริษัท ฯมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director - NED) มีโอกาสประชุมระหว่าง
กันเองเพือ่ อภิปรายปัญหาต่างๆเกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทราบถึงผลการประชุม
8. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่ให้การสนับสนุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการ
ประชุม ท�ำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกีย่ วกับการประชุม และจัดท�ำรายงานการประชุม
เสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนที่จะน�ำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
9. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นประจ�ำทุกปีเพือ่ พิจารณาผลการด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลให้มกี ารก�ำหนดและ/หรือ ด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขได้อย่างเพียงพอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทางคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ให้คณะกรรมการท�ำแบบ
ประเมินแบบรายคณะ / แบบของคณะกรรมการชุดย่อย และ แบบรายบุคคล ตามตัวอย่างของ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ค่าตอบแทนของกรรมการ

1. การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่
ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันขนาด ของอุตสาหกรรมผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการโดยการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอ�ำนาจอนุมัติของการประชุมผู้ถือหุ้น
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
3. กรรมการที่อยู่ในคณะอนุกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจ�ำทุกปี โดยใช้
บรรทัดฐานทีไ่ ด้ตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าตามเกณฑ์ทเี่ ป็นรูปธรรม และประธานกรรมการจะเป็นผูแ้ จ้งผลการพิจารณา
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณา
ก�ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้อง
สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการประชุมกับ
คณะกรรมการโดยเป็นผู้น�ำเสนอวาระ ที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้
รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรงขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และท�ำความ
เข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการพบปะ และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริการระดับสูง ในโอกาสอื่นนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
กรรมการได้มีโอกาสท�ำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวล่วงหรือสอดแทรกการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร แต่ควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทราบล่วงหน้า
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หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และ
แนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯไปสู่แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศ
“หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563” ของบริษทั ฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการบริษทั มีมติประกาศ
ใช้เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 ฉบับนีไ้ ด้ปรับปรุงขึน้ จาก
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ฉี บับเดิมของบริษทั ฯ ทีจ่ ดั ขึน้ ตาม The Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD Principles of Corporate Governance) ทีค่ ณะกรรมการบริษทั เคยก�ำหนดและมีมติประกาศ
ใช้ไปแล้ว โดยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 นี้ ปรับปรุงโดยคงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีฉบับเดิมของบริษัทฯ และเพิ่มเติมเนื้อหาและจัดรูปแบบตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี
พ.ศ. 2560 ที่จัดท�ำและน�ำเสนอโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักปฏิบัติที่ 1:

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�ำ
องค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 1.1 :

คณะกรรมการบริษทั ควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ ำ� องค์กรก�ำกับ
ดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบายการด�ำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และก�ำกับดูแลการรายงานผลการด�ำเนินงาน
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หลักปฏิบัติที่ 1.2 :

สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ก�ำกับดูแลกิจการให้น�ำไปสู่ผล (governance outcome)
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(competitiveness and performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสีย (ethical and responsible business)
(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good
corporate citizenship)
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
แนวปฏิบัติ
1.2.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิด
ชอบระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง
และเป้าหมายทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ และอยูใ่ นกรอบของการมีจริยธรรม
ที่ดีโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
1.2.2 ให้บริษทั จัดท�ำคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก�ำหนดโทษทางวินัย ในกรณีที่มีการ
ฝ่าฝืนและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.2.3 ให้บริษทั จัดท�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ เป็นลายลักษณ์อกั ษรมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.2.4 ให้บริษทั ก�ำกับดูแลให้มกี ารสือ่ สารเพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มี
กลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ�ำ

หลักปฏิบัติที่ 1.3 :

ดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหารปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวังรับผิดชอบ (duty of care) และ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อ
บังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติ
1.3.1 กรรมการและผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวังรับผิดชอบ และซือ่ สัตย์สจุ ริต
ต่อบริษัทฯ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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1.3.2 คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่มั่นใจได้ว่า การด�ำเนิน
งานของบริษัทต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย
หรือแนวทางทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ รวมทัง้ มีกระบวนการอนุมตั กิ ารด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญเป็นไปตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด
หลักปฏิบัติที่ 1.4 :

เข้าใจขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และก�ำหนดขอบเขตการมอบ
หมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอด
จนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฏิบัติ
1.4.1 จัดให้มกี ฏบัตรของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้กรรมการได้ใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั งิ าน และ
ทบทวนกฏบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.4.2 ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ในกฏบัตรของคณะกรรมการบริษัท
การมอบหมายอ�ำนาจบริหารให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปัจจุบันคือต�ำแหน่งประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร) เป็นไปตามการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2547
และวันที่ 8 เมษายน 2548 ซึ่งพิจารณาเรื่องอ�ำนาจและการปฏิบัติงานของกรรมการผู้
จัดการใหญ่ (ปัจจุบันคือต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และได้มีมติก�ำหนดขอบเขต
และอ�ำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปัจจุบันคือต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ไว้
โดยชัดเจน

หลักปฏิบัติที่ 2:

ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 2.1 :

ก�ำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความ
ยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้าผู้มี
ส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติ
2.1.1 ก�ำหนดและดูแลให้กิจการมีเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้
เป็นแนวคิดหลักในการก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนใน
องค์กรขับเคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดท�ำเป็นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์และค่า
นิยมขององค์กร
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2.1.2 ก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) เพือ่ บรรลุเป้าหมายหลัก ทีส่ ามารถสร้างคุณค่า
ให้ทงั้ กิจการ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคูก่ นั ไป โดยก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการ
กลยุทธ์ธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน ตัวแทนจากผู้
ถือหุ้นใหญ่ 2 คน และกรรมการอื่นๆ รวมทั้งหมด 6 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน
คณะกรรมการกลยุทธ์ธรุ กิจ กรรมการทุกคนมีความรูค้ วามช�ำนาญในธุรกิจ มีอำ� นาจหน้าที่
• ศึกษาเรื่องส�ำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
• เสนอกลยุทธ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวโน้มของนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งขยาย
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
• กลั่นกรองเรื่องการลงทุนเพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ และวางกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท
2.1.3 ส่งเสริมการสือ่ สารและเสริมสร้างให้วสิ ยั ทัศน์และพันธกิจเป็นวัฒนธรรมของบริษทั ฯ ก�ำกับ
ดูแลให้มกี ารถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ครอบคลุมทัง้
บริษัทฯ
หลักปฏิบัติที่ 2.2 :

ก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/
หรือประจ�ำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมี
การน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
แนวปฏิบัติ
2.2.1 ก�ำกับดูแลให้การจัดท�ำกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปีสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของกิจการ
โดยค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ได้ และสนับสนุนให้มกี ารจัดท�ำหรือทบทวนเป้าหมาย และกลยุทธ์สำ� หรับระยะปานกลาง
3-5 ปีด้วย
2.2.2 ในการก�ำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี ให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยและ
ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีบที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain
รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยธุรกิจมีกลไกที่
ท�ำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง แต่ละภาคส่วนดังนี้		
พนักงาน:

จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่าง
ครบถ้วน ทั้งการจัดกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เอาใจ
ใส่ดแู ลสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยทัง้ ทางร่างกาย
และ มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายยกระดับคุณภาพ
ชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขนึ้ และมีความปลอดภัยในการท�ำงาน จัดให้มกี ารจัดอบรม ความ
รู้ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯทุก
ระดับอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

รายงานประจ�ำปี 2562
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สังคม/ชุมชน:

มีการดูแลและก�ำจัดของเสียต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตใน
โรงงานไม่ให้เกิดมลพิษกับชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
ต่างๆ และการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมใน
ชุมชนรอบข้าง

คู่ค้า/เจ้าหนี้:

ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้จะด�ำเนิน
การขอเจรจา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง:

ท�ำการแข่งขันทางการค้าภายใต้กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติ
ทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่ฉวยโอกาสท�ำลายชื่อเสียงของคู่
แข่งเพียงเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ประโยชน์

ลูกค้า:

มีความมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มก�ำลังความ
สามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และให้คำ� แนะน�ำช่วยเหลือ
แก่ลกู ค้า พร้อมทัง้ ยินดีรบั ฟังปัญหา และค้นหาสาเหตุ และวิธกี าร
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูล หรือความลับของ
ลูกค้า เว้นแต่ตามกฎหมายก�ำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับการ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

ผู้ถือหุ้น:

ด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ มีผลการ
ด�ำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสามารถให้ผล
ตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมในระยะยาว

ช่องทางการร้องเรียน: ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะ
ความคิดเห็นต่อบริษัทฯได้ที่เลขานุการบริษัท โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้
โทรศัพท์ : 02 194 1145 ถึง 50 ต่อ 3119
Website : http://www.thaiopticalgroup.com
E-mail : companysecretary@thaiopticalgroup.com
ส�ำหรับพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณ สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นดังนี้
1. ประธานกรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน
5. คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ไปรษณีย์:
		
		
E-mail :
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com

โดยบริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน
หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
2.2.3 ในการก�ำหนดกลยุทธ์กำ� กับดูแลให้มกี ารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและน�ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.2.4 เป้าหมายทีก่ ำ� หนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดย
ก�ำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ ควรตระหนักถึงความเสี่ยง
ของการตัง้ เป้าหมายทีอ่ าจน�ำไปสูก่ ารประพฤติทผี่ ดิ กฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical
conduct)
2.2.5 ครอบคลุมก�ำกับดูแลให้มกี ารถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงาน
ให้ทั่วทั้งองค์กร
2.2.6 ก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด�ำเนินงานทีเ่ หมาะสมและติดตาม
การด�ำเนิน การตามกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี โดยอาจจัดให้มีผู้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงาน		
หลักปฏิบัติที่ 3 :

เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติที่ 3.1 :

ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ทัง้ ในเรือ่ งขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการ
ทีเ่ ป็นอิสระ ทีเ่ หมาะสมและจ�ำเป็นต่อการน�ำพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักทีก่ ำ� หนด
ไว้
แนวปฏิบัติ
3.1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ
ได้อย่างเต็มที่ และเพียงพอเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั รวมทัง้ เป็นผูท้ ปี่ ระกอบ
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
คณะกรรมการต้องมีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารอย่างน้อย 1 คนทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด�ำเนินกิจการอยู่
3.1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ให้มีคณะ
กรรมการบริษทั รวม 12 คนและมีจำ� นวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบ
ด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่าย
บริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อ
การใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบัน
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บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 คนโดยคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการก�ำหนด
คุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ” ซึง่ เข้มกว่ากรอบขัน้ ต�ำ่ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงพอทีก่ รรมการอิสระ
ของบริษัทฯมีความเป็นอิสระ
3.1.3 คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้ ริหาร โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าทีแ่ ละอิสระทีจ่ ะตัง้ ค�ำถามแสดงความคิดเห็น
หรือคัดค้าน ในกรณีทมี่ คี วามเห็นขัดแย้งในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
หรือผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากคุณสมบัตขิ องกรรมการในข้อ 3.1.1 แล้ว คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดคุณสมบัติ
ของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำ� ระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ
บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจขอ
งบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกีย่ วข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบ
ริษทั ฯ รวมทัง้ ไม่เป็นกรรมการทีม่ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ลูกจ้าง พนักงาน หรือ
ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำจากบริษทั ฯ บริษทั ในกลุม่ บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมในเวลา 2 ปีก่อนหน้าที่จะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งใน
ด้านการเงินและบริหารงาน
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้าน
บาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. เป็นกรรมการทีไ่ ม่ใช่เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษัทฯ
7. เป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็นตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. สามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ สดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ
3.1.4 บริษทั ฯมีการเปิดเผยนโยบายในการก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการทีม่ คี วามหลาก
หลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการ
ถือหุ้น จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น ในรายงานประจ�ำปี และบน website ของบริษัทฯ
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หลักปฏิบัติที่ 3.2 :

คณะกรรมการควรเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มนั่ ใจว่า องค์ประกอบ
และการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
แนวปฏิบัติ
3.2.1 ก�ำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการท�ำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่และความ
รับผิดชอบออกจากกันดังนี้
ประธานกรรมการ มีหน้าที่
1. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง
และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ก�ำกับ ติดตาม และดูแล การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
6. ดูแลให้กรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ประธานกรรมการบริษัทก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
8. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง
และกรรมการจะอภิปรายปัญหาส�ำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีการจดบันทึก
การประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้ส�ำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้
9. ส่งเสริมให้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ระดับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง ในโอกาสอืน่ นอกเหนือจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสท�ำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้
บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปัจจุบันคือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) มีหน้าที่
1. จัดท�ำนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การท�ำธุรกิจเป้าหมายแผนงานและงบประมาณ
ประจ�ำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การท�ำธุรกิจเป้าหมาย แผนงาน
และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจ�ำไตรมาสของบริษัทฯและบริษัทย่อยเทียบ
กับแผนและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัททราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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การมอบหมายอ�ำนาจบริหารให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปัจจุบันคือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร) เป็นไปตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 และวัน
ที่ 8 เมษายน 2548
3.2.2 กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี และ
สามารถด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องได้เกินกว่า 9 ปีก็ได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�ำเป็นดังกล่าวแล้ว
3.2.3 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน 3 คณะ ได้แก่ (1)
คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (3) คณะ
กรรมการกลยุทธ์ธรุ กิจ เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรือ่ งที่คณะกรรมการมอบหมาย กลัน่
กรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป
3.2.4 คณะกรรมการบริษทั มีการเปิดเผยรายชือ่ และบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการและ คณะ
กรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุม และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม
ในแต่ละปี
หลักปฏิบัติ 3.3 :

คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�ำหนดไว้
แนวปฏิบัติ
3.3.1 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยมี
กรรมการอิสระเป็นประธาน
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำหน้าที่วางหลักเกณฑ์และสรรหาและคัด
เลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร จัดให้มกี ารทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหากรรมการเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ
ก่อนการสรรหากรรมการที่ครบวาระ วางหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้ง
ผูบ้ ริหาร จัดให้มแี ผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) วางหลักเกณฑ์ และประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เสนอ
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นส�ำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะ
อนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารทีข่ นึ้ ตรงกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และพิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั อัตราค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห าร และบุ ค คลากรอื่ น ให้ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 3.4 :

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง
และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน�ำพาองค์กร
ให้ด�ำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
แนวปฏิบัติ
3.4.1 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนตามข้อ 3.3.1 ท�ำหน้าที่พิจารณานโยบาย
และหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทน
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3.4.2 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดของอุตสาหกรรมผล
ประกอบการของบริษทั และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ อยู่ในอ�ำนาจอนุมัติของการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการที่อยู่ในคณะอนุกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3.4.3 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ รวมทั้งค่า
ตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือหน้าที่อื่นๆ เช่น ที่ปรึกษา ไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
หลักปฏิบัติ 3.5 :

คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอ
แนวปฏิบัติ
3.5.1 คณะกรรมการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตน ทั้งนี้ รายละเอียดมาตรการเป็นไปตามข้อ 3.8
3.5.2 กรรมการเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
3.5.3 คณะกรรมการจัดให้มีการรายงานการด�ำรงต�ำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็น
ที่ทราบ
3.5.4 ในกรณีทกี่ รรมการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร หรือมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือ
โดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อ
ประโยชน์ของตนคณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียง
พอและมีการแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบตามเหมาะสม ทัง้ นี้ รายละเอียดมาตรการเป็นไปตาม
ข้อ 6.3.2
3.5.5 กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนการประชุมคณะ
กรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

หลักปฏิบัติ 3.6 :

คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ
แต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
แนวปฏิบัติ
3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณาก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง
(1) การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
(2) การก�ำกับดูแลให้กรรมการในบริษัทย่อยบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายของ
บริษัทฯ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทย่อย
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(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย
(4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน การท�ำรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การท�ำรายการอื่นที่ส�ำคัญ
3.6.2 ในกรณีเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญ ต้องมีการท�ำข้อตกลงผู้ถือหุ้น
หรือข้อตกลงอื่น
หลักปฏิบัติ 3.7 :

คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำปีของคณะกรรมการ คณะ
กรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน�ำไปใช้ส�ำหรับการพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
แนวปฏิบัติ
3.7.1 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
รายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อ
พิจารณาผลการด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลให้มกี ารก�ำหนดและ/หรือด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขได้อย่างเพียงพอ
3.7.2 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะส่งให้คณะกรรมการท�ำแบบประเมินแบบ
รายคณะ/แบบของคณะกรรมการชุดย่อย และแบบรายบุคคล ตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้ง 3 แบบ ดังนี้
(1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
(2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
(3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
3.7.3 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกน�ำไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 3.8 :

คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส�ำหรับการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
แนวปฏิบัติ
3.8.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้
แก่กรรมการเพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง คณะกรรมการได้มอบหมาย
ให้ฝา่ ยบริหารท�ำหน้าทีแ่ นะน�ำกรรมการใหม่ให้รจู้ กั บริษทั ฯ โดยเชิญมาปฐมนิเทศ ประชุม
ร่วมกัน และรับฟังการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์
มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับ
ทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ของคณะกรรมการจะเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี
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หลักปฏิบัติ 3.9 :

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ�ำเป็นและ
เหมาะสมต่อการสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติ
3.9.1 คณะกรรมการจัดให้การก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก�ำหนดการดังกล่าว
3.9.2 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 ครัง้ ต่อปี และ
ก�ำหนดให้มีการประชุม เวลา 10.30 น. ของทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 6 หลังจากสิ้นแต่ละ
ไตรมาสหรือวันอื่นใดที่เหมาะสม และพิจารณากลยุทธ์ธุรกิจแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
(Vision) (Mission) ของบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการตามความเหมาะสม
3.9.3 กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอ เรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้
3.9.4 การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ มีกำ� หนดวาระการประชุมทีช่ ดั เจน มีเอกสารประกอบ
การประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
3.9.5 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะ
กรรมการ
3.9.6 กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศทีจ่ ำ� เป็น เพิม่ เติมได้จากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายบริหารอื่น
ในกรณีที่จ�ำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3.9.7 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non - Executive Director - NED) มี
โอกาสประชุมระหว่างกันเองเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความ
สนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทราบถึงผลการประชุม
3.9.8 คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มเี ลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุน การจัดเตรียม
ระเบียบวาระการประชุม ท�ำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสาร
เกี่ยวกับการประชุม และจัดท�ำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธาน
กรรมการ ก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คุณสมบัตแิ ละ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทถูกเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี และบน website ขอ
งบริษัทฯ
3.9.9 เลขานุการบริษัทต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
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หลักปฏิบัติ 4 :		

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติที่ 4.1 :

คณะกรรมการบริษัทควรด�ำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่
(ปัจจุบันคือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และคุณลักษณะที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
แนวปฏิบัติ
4.1.1 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่
จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปัจจุบันคือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ในกรณีที่
มีต�ำแหน่งว่างและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4.1.2 กรรมการผู้จัดการ (ปัจจุบันคือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่
เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหาและแต่งตัง้ บุคคล เห็นชอบบุคคลทีก่ รรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ (ปัจจุบนั คือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร)เสนอให้เป็นผูบ้ ริหารระดับสูง ก่อนน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.1.3 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และก�ำหนดให้มีการท�ำ
แผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยมอบให้ฝ่ายบริหารจัดท�ำแผน
งานการอบรม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4.1.4 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ปัจจุบนั คือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร) และผูบ้ ริหารระดับสูงของบ
ริษทั ฯ สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ อืน่ ได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะ
กรรมการบริษัทก่อน โดยจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปัจจุบันคือประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร) และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถด�ำรงต�ำแหน่งได้ให้เป็นไปตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

หลักปฏิบัติที่ 4.2 :

คณะกรรมการบริษทั ควรก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่
เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
4.2.1 คณะกรรมการบริษทั จะก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ ป็นเครือ่ งจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ผบู้ ริหารระดับสูง และบุคลากรอืน่ ๆ ทุกระดับปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึ่ง
รวมถึง
(1) การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการ
ด�ำเนินงานระยะสั้น
(2) การก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรค�ำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่า
ตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด�ำเนินงานของ
กิจการ
(3) การก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ
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4.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะ
กรรมการบริษทั ในการพิจารณาก�ำหนดเกณฑ์ทใี่ ช้ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำ
ปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริ
ษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผล กรรมการผู้จัดการใหญ่
(ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร)ประจ�ำทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานทีไ่ ด้ตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้า
ตามเกณฑ์ทเี่ ป็นรูปธรรม และประธานกรรมการจะเป็นผูแ้ จ้งผลการพิจารณาให้กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ทราบ
4.2.3 คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมตั ิ
โครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร) ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดซึ่ง
เชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
4.2.4 คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผล
งานส�ำหรับทั้งองค์กร
หลักปฏิบัติที่ 4.3 :

คณะกรรมการบริษทั ควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการ
บริหารและการด�ำเนินงานของกิจการ
แนวปฏิบัติ
4.3.1 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่วา่ จะเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ หรือข้อ
ตกลงผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลต่ออ�ำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ
4.3.2 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการ
4.3.3 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารเปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ
56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)

หลักปฏิบัติที่ 4.4 :

คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ�ำนวน ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
4.4.1 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่ อดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจทีเ่ หมาะสม และได้รบั การปฏิบตั อิ ย่าง
เป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถของบริษัทฯ ไว้
4.4.2 บริษัทฯ จัดกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน
รายงานประจ�ำปี 2562
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หลักปฏิบัติที่ 5 :

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติที่ 5.1 :

คณะกรรมการบริษัทควรให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่
ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ
5.1.1 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่ ง่ เสริมให้เกิดนวัตกรรม
คณะกรรมการ กลยุทธ์ธุรกิจจะน�ำนวัตกรรมไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ธุรกิจ
ฝ่ายจัดการจะน�ำนวัตกรรมไปใช้การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานและการติดตาม
ผลการด�ำเนินงาน
5.1.2 คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพ
ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งครอบคลุมการก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ (business
model) โดยคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้า
และบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท�ำงาน รวมทั้งการ
ร่วมมือกับคู่ค้า

หลักปฏิบัติที่ 5.2 :

คณะกรรมการบริษทั ควรติดตามดูแลให้ฝา่ ยจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด�ำเนินการ (operating plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่าย
ขององค์กรได้ดำ� เนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies)
ของกิจการ
แนวปฏิบัติ
5.2.1 นอกจากบริษัทฯ จะต้องบริหารงานให้ส�ำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ได้วาง
ไว้แล้ว บริษัทฯ ยังค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วย โดยยึด
แนวทางในการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเสมอภาคต่อทุกฝ่าย โดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรม
อีกทั้ง ยังก�ำหนดให้มีนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและเผยแพร่
ไว้ใน “นโยบายและรายงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ : SD Report”
โดยมีแนวทางปฏิบัติครอบคลุมถึงพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อม การแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

หลักปฏิบัติที่ 5.3 :

คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value
chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
แนวปฏิบัติ
5.3.1 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความจ�ำเป็นของทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ รวมทัง้ ตระหนักว่าการ
ใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
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5.3.2 ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจะค�ำนึงถึงผลกระทบและความ
คุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิด
ชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
5.3.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมี
การทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ
หลักปฏิบัติที่ 5.4 :

คณะกรรมการบริษทั ควรจัดให้มกี รอบการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับองค์กร ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�ำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบัติ
5.4.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ
และการก�ำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตาม
ที่ก�ำหนดไว้
5.4.2 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้การบริหารความเสีย่ งขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและ
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย พร้อมมาตรการป้องกันแก้ไขด้วย ทั้งนี้
รายละเอียดมาตรการเป็นไปตามข้อ 6.1.2

หลักปฏิบัติที่ 6 :

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 6.1 :

คณะกรรมการบริษัทควรก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่จะท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
6.1.1 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ
ครอบคลุมทั้งองค์กรและบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ โดย
มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นประจ�ำ ตลอดจนมีการทบทวนและประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง
6.1.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน โดยครอบคลุม
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต
ความปลอดภัย และระบบสารสนเทศ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรง
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ของผลกระทบ ก�ำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้ง
ก�ำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดให้มผี ดู้ แู ลบริหารความ
เสี่ยงในระดับจัดการมีหน้าที่น�ำเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนต่อฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
ให้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6.1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศและในระดับสากล
หลักปฏิบัติที่ 6.2 :

คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอิสระ
แนวปฏิบัติ
6.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ท�ำหน้าทีด่ งั ต่อไป
นี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจ
สอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตลอดจนให้ความเห็น
ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือ หน่วย
งานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่ผู้สอบบัญชีขอ
งบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ เป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริ
ษัทฯพร้อมลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รับชั่นของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ
6.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจแจ้งให้ฝา่ ยบริหารเข้าร่วมประชุม ชีแ้ จง หรือจัดท�ำรายงาน
เสนอเพื่อให้ค�ำแนะน�ำการด�ำเนินการที่ได้รับมอบหมายได้ตามที่เห็นควร
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6.2.3 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายใน ทีม่ คี วามอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่
และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบ
ควบคุมด้านการด�ำเนินงานรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย
โดยคณะกรรมการมีการทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
หลักปฏิบัติที่ 6.3 :

คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้
ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการท�ำธุรกรรมกับผู้ที่มีความ
สัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
แนวปฏิบัติ
6.3.1 บริษทั ฯ มีมาตรการป้องกันกรณีทกี่ รรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น
โดยมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และมีการติดตามผลอย่าง
สม�่ำเสมอ ในส่วนของกรรมการและผู้บริหาร ได้ก�ำหนดห้ามซื้อ - ขายหุ้น ภายในระยะ
เวลา 20 วัน หลังจากวันปิดงบการเงิน แต่ละไตรมาสและหลังจากงบการเงินเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 2 วัน ทั้งนี้ ให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน ที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวแก่คณะกรรมการเป็นประจ�ำ
6.3.2 กรรมการบริษัท และ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการ
บริษทั และผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียกับธุรกรรมทีท่ ำ� กับบริษทั ฯ ต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสิน
ใจท�ำธุรกรรมดังกล่าว ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามขัน้ ตอน หรือมาตรการการอนุมตั กิ ารท�ำรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัย
ส�ำคัญ จะต้องมีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการด�ำเนินการใดๆ ที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คณะกรรมการบริษทั
และผู้บริหารของบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ ในกรณีที่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะด�ำเนินการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนด�ำเนินการ ทัง้ นี้ การพิจารณาเรือ่ งต่างๆ คณะกรรมการจะพิจารณา
ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ
6.3.3 รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดย
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด�ำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
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หลักปฏิบัติที่ 6.4 :

คณะกรรมการบริษทั ควรก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดท�ำนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านคอร์รปั ชัน
ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน�ำไปปฏิบัติได้จริง
แนวปฏิบัติ
6.4.1 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต แล้ว ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 (ดูเพิ่มเติม: www.thaiopticalgroup.
com ) และต่อมาบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตด้วย
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทก็ได้จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน�ำไป
ปฏิบัติได้จริง

หลักปฏิบัติที่ 6.5 :

คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�ำเนินการกรณีมีการชี้
เบาะแส
แนวปฏิบัติ
6.5.1 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มนี โยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing
Policy) ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ก�ำหนดถึงขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (ผ่านทางอีเมล จดหมายปิดผนึก และผ่าน
เว็บไซด์) กระบวนการพิจารณาเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน การพิจารณามูล
การกระท�ำความผิด การสอบสวน การคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน การคุม้ ครองผูถ้ กู ร้องเรียน การ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเท็จ

หลักปฏิบัติที่ 7 :

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติที่ 7.1 :

คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
7.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูล มี
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ�ำนวนเพียง
พอ บุคคลดังกล่าวหมายความรวมถึง ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดท�ำ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
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7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษทั จะค�ำนึงถึงปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยว
กับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทา
งอื่นๆ (ถ้ามี)
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หลักกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
7.1.3 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบ
การของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ�ำปี แบบ 56-1 ที่ตรงต่อความเป็นจริง
ครบถ้วน เพียงพอ สม�ำ่ เสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและผลประกอบ
การที่แท้จริง รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั จัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประกอบ
การเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
7.1.4 ในกรณีทกี่ ารเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั รายใดรายหนึง่ เป็นการ
เฉพาะกรรมการบริษัทรายนั้นต้องดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูก
ต้องด้วย เช่น ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของกลุม่ ตน การเปิดเผยในส่วนทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ shareholders’
agreement ของกลุ่มตน
ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำ
ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
หลักปฏิบัติที่ 7.2 :

คณะกรรมการบริษทั ควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ
ในการช�ำระหนี้
แนวปฏิบัติ
7.2.1 คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้ฝา่ ยจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของ
กิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยคณะกรรมการบริษทั
และฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริม่ มีสญ
ั ญาณบ่งชีถ้ งึ ปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้
7.2.2 ในการอนุมัติการท�ำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การ
ท�ำรายการดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด�ำเนินกิจการสภาพคล่อง
ทางการเงิน หรือความสามารถในการช�ำระหนี้
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หลักปฏิบัติที่ 7.3 :

ในภาวะทีก่ จิ การประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษทั
ควรมัน่ ใจได้วา่ กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอืน่ ทีจ่ ะสามารถแก้ไขปัญหาทางการ
เงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติ
7.3.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน
การปฏิบัติงานการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และ
ดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเป็น
ลายลักษณ์อักษร

หลักปฏิบัติที่ 7.4 :

คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจัดท�ำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติ
7.4.1 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มรี ายงานความยัง่ ยืน ซึง่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้
มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยค�ำนึงถึงกรอบการรายงานทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
ในประเทศหรือในระดับสากล
7.4.2 คณะกรรมการบริษทั จัดให้ขอ้ มูลทีเ่ ปิดเผยเป็นเรือ่ งส�ำคัญและสะท้อนรการปฏิบตั ทิ จี่ ะน�ำ
ไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 7.5 :

คณะกรรมการบริษทั ควรก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการจัดให้มหี น่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงาน นักลงทุน
สัมพันธ์ที่ท�ำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
แนวปฏิบัติ
7.5.1 บริษัทฯ มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน
นักลงทุนสถาบัน นักข่าว ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ประชุมกับผูบ้ ริหารหลาก
หลายช่องทาง เช่น อีเมล์, Tele Conference, ประชุมทีบ่ ริษทั รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) รายการทางทีวี และ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดระยะเวลางดการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ก่อนวันบริษัทฯ จะรายงานผล
ประกอบการหรืองบการเงินหรือ MD&A รายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเวลา 7
วัน (Quiet Period) รวมถึงบริษัทฯ มีการจัดท�ำจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่
ปี 2554
7.5.2 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) มีอ�ำนาจกระท�ำการและแสดงตนเป็น
ตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อ
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั ฯ ตามการมอบหมายอ�ำนาจบริหารให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 และวันที่ 8
เมษายน 2548
หลักปฏิบัติที่ 7.6 :

คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
แนวปฏิบัติ
7.6.1 บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพร่
ผ่านทาง website ของบริษัทฯ www.thaiopticalgroup.com ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษด้วย

หลักปฏิบัติที่ 8 :

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติที่ 8.1 :

คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของ
บริษัท
แนวปฏิบัติ
8.1.1 เรือ่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญ หรือตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งขอมติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะถูกบรรจุ
เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
8.1.2 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี (AGM) บริษัทฯ มีนโยบายอ�ำนวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท ค�ำถามที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท และเพิ่มวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ราย
ละเอียดในเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.thaiopticalgroup.com โดยให้เสนอมายังบริษทั ฯ
ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปีผ่านทางช่องทางการติดต่อ ดังนี้
E-mail :
เบอร์โทร :
แฟกซ์ :
ไปรษณีย์ :
			
			
			
			

companysecretary@thaiopticalgroup.com
+66 (0) 2 194 1145 ถึง 50 ต่อ 3119
+66 (0) 2 862 0705
เลขานุการบริษัท
ส�ำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี อ�ำเภอละหาร
ต�ำบลบางบัวทอง นนทบุรี
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เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างครบ
ถ้วนเกี่ยวกับบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
E-mail :
แฟกซ์ :
เบอร์โทร :

ir@thaiopticalgroup.com
+66 (0) 2 862 0705
+66 (0) 2 194 1145 ถึง 50

8.1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะส่งสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วง
หน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วันหรือ 21 วัน ขึ้นกับวาระที่พิจารณาตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม เพือ่ บอกกล่าวเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้า
ประชุม
บริษัทฯ จะน�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 28 วัน
หลักปฏิบัติที่ 8.2 :

คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
แนวปฏิบัติ
8.2.1 บริษัทฯ จะก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยค�ำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วม
ประชุมของผู้ถือหุ้น
8.2.2 บริษัทฯ จะดูแลไม่ให้มีการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้าง
ภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร
8.2.3 บริษัทฯ ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้รวดเร็วถูก
ต้องแม่นย�ำ
8.2.4 ประธานกรรมการท�ำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีด่ แู ลให้การประชุมให้เป็น
ไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาส�ำหรับแต่ละ
วาระการประชุมที่กำ� หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม บริษัทฯ สนับสนุนให้มี
การปฏิบัติและให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและตั้ง
ค�ำถาม ให้ความส�ำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และก�ำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้า
ประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
8.2.5 กรรมการของบริษัทฯ ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นจะไม่สนับสนุนการ
เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่ผู้
ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

124

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

8.2.6 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริหารทุกคนควรเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็นในที่ประชุม
และซักถามข้อข้องใจจากกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายและตอบข้อซัก
ถาม
8.2.7 ก่อนเริม่ การประชุม บริษทั ฯ จะเปิดเผยให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบจ�ำนวนและสัดส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ วิธกี ารประชุม การลงคะแนน
เสียงและการนับคะแนนเสียง
8.2.8 ในกรณีทวี่ าระใดมีหลายรายการ ประธานทีป่ ระชุมจะจัดให้มกี ารลงมติแยกในแต่ละรายการ
เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
เป็นต้น
8.2.9 บริษทั ฯ จะสนับสนุนให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระทีส่ ำ� คัญ และส่งเสริมให้มบี คุ คล
ที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการ
ลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อม
ทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
หลักปฏิบัติที่ 8.3 :

คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
แนวปฏิบัติ
8.3.1 บริษัทฯ จะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท�ำการถัด
ไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ที่ www.
thaiopticalgroup.com
8.3.2 เมื่อบริษัทฯ ได้จัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะท�ำการเผยแพร่
รายงานการประชุมนั้น ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.thaiopticalgroup.com ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุม
8.3.3 บริษทั บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีขอ้ มูลอย่างน้อยดังนี้ รายชือ่ กรรมการบริษทั
และผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่บริษัทเข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วม
ประชุม, วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละ
วาระ, และประเด็นค�ำถามและค�ำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้
ตอบ
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)(บริษัทฯ)
ได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯรายงานการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯในวันเดียวกับที่ส่งรายงาน
ต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์( ก.ล.ต. ) ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
ก.ล.ต. เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ ให้
ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือ่ งการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนโดยใช้ขอ้ มูล
ภายในโดยกรรมการและผูบ้ ริหาร จะละเว้นการซือ้ ขายหลัก
ทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศ
ที่ส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
รวมทั้งมีการชี้แจงกฎหมายใหม่ ให้ความรู้ในเรื่องข้อ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ซึง่ รวมถึง
การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2560 ให้แก่คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกคนให้ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบและโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือกระท�ำ
ความผิด รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในหัวข้อ “ รายงานว่า
ด้วยการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ”
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ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของบริษทั ให้ความ
ส�ำคัญและตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไก
ส�ำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลด
ความเสีย่ งทางธุรกิจ ช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษทั
มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การท�ำรายการ
เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนิน
งานของบริษัท การน�ำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์
ในทางมิชอบหรือไม่มีอ�ำนาจ รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครอง
ทรัพย์สนิ ไม่ให้รวั่ ไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติ
มิชอบ บริษทั ได้จดั ให้มกี ลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดย
มีฝา่ ยตรวจสอบภายในซึง่ มีความเป็นอิสระท�ำหน้าทีใ่ นการ
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความ
เสี่ยง และระบบการก�ำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงาน

ของทุกหน่วยงานของบริษทั โดยน�ำกรอบแนวทางของระบบ
การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และกรอบการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มา
ประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ ง
ให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านต่าง
ๆ ของบริษทั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากทีส่ ดุ ฝ่าย
บริหารของบริษทั จะน�ำผลการตรวจสอบไปพิจารณาด�ำเนิน
การปรับปรุงแก้ไขในเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ การพัฒนา
งานให้มคี ณ
ุ ภาพ และฝ่ายตรวจสอบภายในได้จดั ให้มรี ะบบ
การติดตามการด�ำเนินการของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกปีโดยอ้างอิง
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน”
ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2562 บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้กำ� หนดให้มสี ภาพแวดล้อม
ของการควบคุมภายในทีด่ ี โดยจัดโครงสร้างองค์กรและสาย
งานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม มีหน่วยงานตรวจ
สอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้
วัดผลส�ำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อ
ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านสอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์กร พัฒนาระบบการจ่ายผลตอบแทน
ตามผลงานในการสร้างแรงจูงใจพนักงานที่สมเหตุสมผล
และเพียงพอ มีแผนในการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอด

ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ก�ำหนดให้มีคู่มือการใช้อ�ำนาจและคู่มือ
การปฏิบตั งิ านของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทยังปลูก
ฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ตระหนักถึง
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยก�ำหนดให้มนี โยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตนไม่
ให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯและ
บริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความ
เป็นธรรม
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การบริหารความเสี่ยง
นอกจากการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน” ตามแนว COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) Framework ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
บริษัทยังได้จัดท�ำการประเมินความเสี่ยง ตามกรอบการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk
Management) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงส�ำคัญ 4 ด้าน
ได้แก่ ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน
ความเสีย่ งด้านการรายงาน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ โดยท�ำการประเมินระดับความเสี่ยง ผลก
ระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไข
รวมถึงการติดตามการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นระบบโดย
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ได้มีการประเมินและติดตามในการ
ประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธรุ กิจ เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ส�ำหรับความเสี่ยงด้านอื่น ๆ จะมีการทบทวนและติดตาม
โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบ

ด้วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประธาน และฝ่ายบริหาร
ทุกท่านเป็นกรรมการ ท�ำหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้าง
นโยบาย กรอบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของระบบ
ISO31000 และก�ำกับดูแลการด�ำเนินการบริหารความเสีย่ ง
ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ บริษัทฯ ยังได้มีการติดตามปัจจัยต่างๆ ที่อาจ
ท�ำให้เกิดความเสีย่ งขึน้ ทัง้ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
อยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ Emerging
Risk ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี The Risk of
Disruptive Technology เพื่อหาทางป้องกันและรับมือ
กับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ นีจ้ ะมีการรายงานความเสีย่ ง
ที่ส�ำคัญและแผนการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการ
ของบริษัท เพื่อรับทราบและก�ำหนดเป็นแนวนโยบายใน
การป้องกันความเสีย่ งนัน้ ๆ และมีชอ่ งทางการสือ่ สารความ
เสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยงให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงการติดตามป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าวไม่ให้มีผลกระทบกับบริษัทฯและบริษัทย่อย
อีกในอนาคต

การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อย ได้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งงานอย่างชัดเจน มีการทบทวน
คูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการและคูม่ อื /ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้
เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรทีป่ รับเปลีย่ นและการปฏิบตั ิ
งานในปัจจุบัน รวมทั้งมีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านต่าง ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าการปฏิบตั งิ านมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะ
สม และการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ ซึง่ ทุกกิจกรรมมีการ
ติดตามตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อก�ำหนดของกฎหมายโดยหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี เพื่อให้
ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง
บริษัทฯมั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุมภายในใน
การปฏิบตั งิ านทีเ่ พียงพอตอบสนองความเสีย่ งในการด�ำเนิน
งานทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
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ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงได้พิจารณาประเด็นส�ำคัญ
ทีต่ รวจพบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบ
ภายนอก มีการติดตามอย่างใกล้ชิดรายงานให้ฝ่ายบริหาร
และผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและท�ำ
มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหา โดยที่ผ่านมาบริษัทฯและ
บริษัทย่อยไม่เคยกระท�ำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ในส่วน
ของการท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติอนุมัติหลักการในการท�ำข้อตกลงทางการค้า
ที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมระหว่างบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
กัน เพื่อให้สอดคล้องกับที่กฎหมายบัญญัติดังที่ได้กล่าวถึง
ข้างต้น โดยให้ฝ่ายบริหารสามารถท�ำธุรกรรมหรือรายการ
หรือข้อตกลงทางการค้าที่มีลักษณะเป็นรายการระหว่าง
บุคคลที่มีความเกีย่ วข้องกันตามความหมายทีก่ �ำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ธุรกรรมหรือรายการหรือข้อตกลงดังกล่าว ให้เป็นไปใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่

ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้
บริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง (“รายการทีม่ ขี อ้ ตกลง
ทางการค้าทั่วไป”) รวมทั้งรายการที่มีการด�ำเนินมาแล้ว
อย่างต่อเนื่อง และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยหน่วย
งานตรวจสอบภายในเป็นผูต้ ดิ ตามสอบทานการปฏิบตั ริ วม
ถึงรายงานข้อมูลของธุรกรรมที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบและพิจารณาทุกไตรมาส หากบริษัทมี
การท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

เกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูพ้ จิ ารณาเกีย่ วกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว
หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ บริษทั จะจัดให้มบี คุ คล
ที่มีความรู้ความช�ำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้
ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือส�ำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่
เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้
ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบ
สารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ขอ้ มูลต่าง ๆ มีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั โดยได้นำ� ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของ
ข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ
และติดตามผลข้อมูล เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านและการน�ำข้อมูล
ทีส่ ำ� คัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผูบ้ ริหาร หรือผูม้ สี ว่ น
ได้เสียต่าง ๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ ภายใน
เวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมี
การก�ำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้ ข้อมูล และจัดให้มรี ะบบ Intranet เพือ่ เป็นช่อง
ทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎ
ระเบียบค�ำสั่งและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง
ๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรพร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยได้วางมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ

ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทฯมี
การจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยเฉลี่ยจัดส่งให้ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 5 วัน และก�ำหนดให้มีเลขานุการบริษัทฯ ให้
ค�ำแนะน�ำ ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีค่ ณะกรรมการ
บริษัท ต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
เป็นศูนย์กลางในการจัดท�ำและจัดเก็บเอกสารส�ำคัญต่าง ๆ
ได้แก่ ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงาน
การประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้
บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทก�ำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบ
บัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การจัดท�ำงบการเงินของบริษทั ฯ ทุกไตรมาส เพือ่ ให้มคี วาม
มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ทีร่ บั รองทัว่ ไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษทั ฯ
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในทีค่ รอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการ
ดูแลทรัพย์สิน บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นล�ำดับชั้น
ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร เพื่อติดตาม

เป้าหมายและก�ำกับการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผน
งาน และโครงการที่ด�ำเนินงานอยู่ในแผนธุรกิจประจ�ำปีที่
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำ โดยมีการ
เปรียบเทียบเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจกับผลการด�ำเนิน
งานอย่างสม�่ำเสมอ มีการท�ำรายงานให้คณะกรรมการได้
ทราบ โดยในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการ
ประชุมรวม 5 ครั้ง
รายงานประจ�ำปี 2562
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นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในอย่างสม�ำ่ เสมอโดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในท�ำการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และ
รายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม
4 ครั้ง

คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบ เห็น
ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ และเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท มี
การบริหารความเสีย่ งในระดับทีย่ อมรับได้ ระบบบัญชี และ
รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2563 ตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ธุรกิจของบริษัท
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ไทยออพติคอล
กรุ๊ป จ�ำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ
ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชา จิวาลัย และ
นายไพรัช เมฆอาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนาง
อนุรักษ์ รัตนสานส์สุนทร ผู้จัดการส�ำนักงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทั ฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ที่ 8 (2/2548) เมือ่ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2548 เนือ่ งจาก
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในธุรกิจ มีความเข้าใจในกิจกรรมการด�ำเนินงานของบ
ริษทั ฯ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคุณสมบัติ
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีความ
เหมาะสมและปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ใน
การพิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิก
จ้าง ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษทั ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั มีหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ ดังนี้
1. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ การควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสีย่ งภายใต้ภารกิจและขอบเขต
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
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2. รายงานประเด็นส�ำคัญเกีย่ วกับกระบวนการควบคุม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการในกิจกรรมนั้น ๆ
3. ให้ค�ำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประหยัด และมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เสนอข้อมูลเกีย่ วกับความคืบหน้าและผลการปฏิบตั ิ
งานตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี และความเพียงพอของ
ทรัพยากรที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
5. ประสานงาน และก�ำกับดูแลการติดตามและการ
ควบคุมอื่น เช่น การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ความปลอดภัย หลักจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อม
และการสอบบัญชี
6. ปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบภายใน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน
1. ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกันทีผ่ า่ นมา เป็นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขทางการค้าโดยทัว่ ไป ในการท�ำธุรกรรม
ระหว่างบริษทั ฯและบริษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2551
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติในหลักการว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกัน (เช่น ซื้อวัตถุดิบ ขาย
สินค้า รับจ้าง หรือการบริการ เป็นต้น) กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในอนาคต จึงอนุมัติในหลัก
การให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�ำธุรกรรมดังกล่าวตามคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการที่ถือปฏิบัติอยู่ หากธุรกรรมเหล่านั้น
มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อ
รองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ
จะท�ำรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมทีม่ ขี นาดเกินกว่า 1 ล้านบาท เพือ่ รายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส
ซึง่ ผูจ้ ดั การตรวจสอบภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้นำ� เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณา
ประจ�ำทุกไตรมาส
หากรายการที่เกิดขึ้นที่มิใช่เป็นรายการธุรกิจปกติ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆจะไม่มีส่วนอนุมัติใน
รายการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นจริยธรรมของกรรมการและหากมีการประเมิน
ราคาก็จะใช้บริษทั ประเมินทีข่ นึ้ ทะเบียนกับส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เป็นผูป้ ระเมิน
เพื่อให้ความเห็นชอบหรือความเหมาะสมทั้งนี้เมื่อมี รายการเกิดขึ้นทางบริษัทฯจะมีการเปิดเผยสารสนเทศในรูปแบบ
Online ผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ (Set Portal)ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯก�ำหนดในปี 2563
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ และบริษัทฯมีนโยบายในการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการค้าระหว่างกันดังต่อไปนี้คือ
นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับกลุ่มบริษัทย่อย

1. การซือ้ /ขายวัตถุดบิ วัสดุสนิ้ เปลือง และอืน่ ๆ ระหว่างกัน ก�ำหนดราคาโดยคิดจากค่าสินค้าบวกค่าบริการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาทุน
2. การซื้อ/ขายสินค้าส�ำเร็จรูประหว่างกัน ก�ำหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน อย่างไรก็ตาม นโยบายการก�ำหนด
ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
3. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
4. รายได้ค่าบริหารและบริการจัดท�ำเอกสารเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
5. รายได้ค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันและค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันจ่ายคิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี
6. การซือ้ /ขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกัน ก�ำหนดราคาตามอัตราทีต่ กลงกัน โดยอ้างอิงจากราคาประเมินสินทรัพย์
ของผู้ประเมินอิสระ
7. เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรับเงินปันผล
8. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.19 - 2.40 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.4 ต่อปี)
9. ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2.75 - 3.25 ต่อปี

รายงานประจ�ำปี 2562
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นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วม
กัน

1. การขายสินค้าส�ำเร็จรูประหว่างกัน ก�ำหนดราคาตามอัตราตลาด
2. รายได้ค่าบริการเรียกเก็บตามราคาตลาด
3. เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4. การซือ้ /ขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกัน ก�ำหนดราคาตามอัตราทีต่ กลงกัน โดยอ้างอิงจากราคาประเมินสินทรัพย์
ของผู้ประเมินอิสระ
บริษัทย่อย ประกอบด้วย

1. บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเลนส์สายตา เลนส์สั่งฝนพิเศษ และแม่แบบแก้ว
ความสัมพันธ์ : บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
			
เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100
2. บริษัท โพลีซัน จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์ย้อมสี
ความสัมพันธ์ : บริษทั โพลีซนั จ�ำกัด มีบริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 100
3. บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
ประเภทธุรกิจ : จัดจ�ำหน่ายสินค้าและจัดส่งผลิตภัณฑ์
ความสัมพันธ์ : บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
			
เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัทร่วม ประกอบด้วย

1. บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด ( จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ )
ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ
ความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
			
เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 33
2. บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี (จัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย)
ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ
ความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด
			
(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 33
3. บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้ ทาร์เก็ต จ�ำกัด ( VINA VISTA จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนาม)
ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ
ความสัมพันธ์ : บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้ ทาร์เก็ต จ�ำกัด มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
			
เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 33
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

1. บริษัท น�ำศิลปไทย จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา กรอบแว่นตา คอนแทคเลนส์ และอุปกรณ์ประกอบแว่นตา
ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นของ บริษัท น�ำศิลปไทย จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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2. บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกแบบ Chain Store ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตา
			
จ�ำหน่ายคอนแทคเลนส์ และวัสดุ สิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับแว่นตาและคอนแทคเลนส์
ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นของบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. บริษัท สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิค โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกแบบ Chain Store เกีย่ วกับการประกอบแว่นตา จ�ำหน่ายแว่นตา คอนแทคเลนส์
ความสัมพันธ์ : บริษัท สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิค โฮลดิ้ง จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
			
และมี กรรมการ 2 ท่านเข้าร่วมพิจารณาและก�ำหนดนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. บริษัท เอ็น แอล อาร์ เอ็กซ์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา
ความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็น แอล อาร์ เอ็กซ์ จ�ำกัด มีบริษัท สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิค โฮลดิ้ง จ�ำกัด
			
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายละเอียดของธุรกรรมในปี 2562 และ 2561 ที่เกี่ยวข้องกัน ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ
ที่ 10 (รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งประกอบด้วยรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ยอดคงค้างของรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ กับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันด้วยความโปร่งใส โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมและ
เป็น ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย เช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่ ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยสามารถสรุปรายการ ระหว่างกันใน แต่ละประเภท ได้ดังนี้
1.

รายการซื้อขายสินค้า วัตถุดิบ และอื่นๆ

1.1 การขายสินค้ากับบริษัทค้าส่งเลนส์สายตา
บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีนโยบายในการการขายสินค้าให้กบั ผูข้ ายส่ง (Wholesaler) และผูจ้ ดั จ�ำหน่าย (Distributor)
ในแต่ละประเทศเพียงไม่กี่รายเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านการแข่งขันกับลูกค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยเองอีกทั้ง
เป็นการลดภาระ และขั้นตอนความยุ่งยากในการกระจายสินค้าและการเรียกเก็บเงินกับลูกค้ารายย่อยที่เป็นภาระกับ
บริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งบริษัทค้าส่ง ประกอบด้วย บริษัท น�ำศิลปไทย จ�ำกัด และ บริษัท เอ็น แอล อาร์ เอ็กซ์ จ�ำกัด
เพื่อจัดจ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายย่อยในประเทศต่อไปโดยที่ผ่านมาการขายสินค้าให้กับบริษัทค้าส่งนี้ไม่ปรากฏว่ามีการ
ช�ำระเงินล่าช้ากว่าก�ำหนดและไม่มหี นีเ้ สียเกิดขึน้ เป็นการท�ำรายการเพือ่ การด�ำเนินธุรกิจปกติและตามเงือ่ นไขการค้าโดย
ทัว่ ไปของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยไม่แตกต่างจากการจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้ารายอืน่ ซึง่ เป็นไปตามความจ�ำเป็นทางธุรกิจ
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษัทฯและบริษัทย่อย
เนื่องจากรายการระหว่างกันกับบริษัทค้าส่งจะยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคตดังนั้นเพื่อความโปร่งใสคณะกรรมการ
บริษัทจึงได้มีการก�ำหนดนโยบายการก�ำหนดราคาสินค้า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2551 ณ วัน
ที่ 13 สิงหาคม 2551ซึ่งนโยบายดังกล่าวบังคับใช้กับการก�ำหนดราคาขายสินค้าให้กับผู้ขายส่งของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยทุกรายทั้งนี้สาระส�ำคัญที่จะมีผลบังคับกับบริษัทค้าส่งนี้คือ ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ Price List มาตรฐาน ที่
ใช้กับการขายในประเทศและการขายต่างประเทศอย่างไรก็ดีบริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจจะให้ส่วนลดจาก Price List
ดังกล่าวได้ โดยค�ำนึงถึงสภาพการแข่งขันของตลาดแต่ละท้องถิ่นของผู้ซื้อโดยยังมีก�ำไรอยู่ไม่ต�่ำกว่าก�ำไรมาตรฐานที่
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ก�ำหนดไว้ โดยบริษทั ฯและบริษทั ย่อย จะไม่เอือ้ ประโยชน์แก่บคุ คลหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ นีก้ ารซือ้ ขายสินค้ากับบุคคล
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดท�ำสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสทั้งนี้นโยบายดังกล่าวจะใช้
ส�ำหรับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย ถ้ามีในอนาคต
1.2 การขายสินค้ากับธุรกิจค้าปลีก แบบ Chain Store
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการการขายสินค้าให้กับผู้ค้าปลีก แบบ Chain Store เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ฯ เข้าถึงผูบ้ ริโภค ตอบสนองผูบ้ ริโภคได้รวดเร็ว และเป็นแหล่งกระจายข้อมูลของบริษทั ฯในกรณีทมี่ ผี ลิตภัณฑ์
ใหม่ออกสู่ตลาดหรือผู้บริโภค ส�ำหรับบริษัทค้าปลีกประกอบด้วย บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จ�ำกัด / บริษัท สเปคเซฟเวอร์
เอเชีย แปซิฟิค โฮลดิ้ง จ�ำกัด โดยที่ผ่านมาการขายสินค้าให้กับบริษัทค้าปลีกนี้
ไม่ปรากฏว่ามีการช�ำระเงินล่าช้า
กว่าก�ำหนด และไม่มีหนี้เสียเกิดขึ้น และเป็นการท�ำรายการเพื่อการด�ำเนินธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่แตกต่างจากการจ�ำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามความจ�ำเป็นทางธุรกิจ
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษัทฯและบริษัทย่อย
1.3 การซื้อสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับการซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นลักษณะของการซื้อสินค้าบางรายการที่ บริษัทฯและบริษัท
ย่อยไม่สามารถผลิตเองได้แต่ได้รับค�ำสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งจ�ำเป็นต้องจัดหาส่งให้กบั ลูกค้าเพือ่ รักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯ
และบริษทั ย่อยไว้ แต่เนือ่ งจากบริษทั ฯและบริษทั ย่อยไม่สามารถซือ้ สินค้าได้โดยตรงจากผูผ้ ลิตรายอืน่ จ�ำเป็นต้องซือ้ ผ่าน
ตัวแทน จึงมีการซือ้ สินค้าผ่านผูค้ า้ ส่ง โดยบริษทั ฯและบริษทั ย่อยต้องมีกำ� ไรส�ำหรับรายการสินค้าทีซ่ อื้ เข้ามาจ�ำหน่ายทัง้ นี้
รายการดังกล่าวมีจำ� นวนไม่มาก และบริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีนโยบายในอนาคตทีจ่ ะขายสินค้าทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ไม่สามารถผลิตเองได้ให้นอ้ ยทีส่ ดุ ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารก�ำหนดนโยบายในการควบคุมการซือ้ สินค้าในกรณีดงั กล่าว โดยให้ทำ� การ
ซื้อสินค้าในราคาตลาดทั่วไป และมีการรายงานสรุปรายละเอียด การซื้อสินค้าดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและให้ความเห็นทุกไตรมาส
2.

รายการเช่า การให้บริการ และอื่นๆ

การเช่าทรัพย์ประกอบการ : การเช่าอาคารคลังสินค้าโรงงานที่ 1 ของบริษัทย่อย
โรงงานที่ 1 ของบริษัทย่อย ได้เช่าอาคารคลังสินค้า 4 ชั้นของบริษัท แคราย แอสเสท จ�ำกัด ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส
ในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษทั ฯ จึงได้ทำ� สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้าดังกล่าว โดยสรุปสาระส�ำคัญในสัญญา
เช่าดังนี้
วันที่ในสัญญา

: 3 มกราคม 2562

ผู้ให้เช่า

: บริษัท แคราย แอสเสท จ�ำกัด

ผู้เช่า

บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด

ระยะเวลาการเช่า : 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเช่าตามสัญญา : อัตราค่าเช่าเดือนละ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ผู้เช่าตกลงจะช�ำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า ทุกวันที่ 25 ของเดือน
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

3.

การกู้ยืมระหว่างกัน

ส�ำหรับนโยบายการกูย้ มื ระหว่างกัน บริษทั ฯและบริษทั ย่อย จะใช้วงเงินสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน เพือ่ ความโปร่งใส
โดยจะคงเหลือเฉพาะการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามความจ�ำเป็นเท่านั้น
4.

การค�้ำประกันระหว่างกัน

การค�้ำประกันระหว่างกันเป็นการค�้ำของบริษัทฯและบริษัทย่อยเท่านั้น
มาตรการ การอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
กรรมการผูจ้ ดั การได้รบั มอบอ�ำนาจจากกรรมการบริษทั ให้เป็นผูอ้ นุมตั กิ ารด�ำเนินธุรกิจกับนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หรือบุคคลทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มภายใต้เงือ่ นไขปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินธุรกิจตามปกติและเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไปทีไ่ ด้มกี ารก�ำหนด
นโยบาย และหลักเกณฑ์ โดยได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทที่กรรมการผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ออกเสียงพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารก�ำหนด
นโยบายการก�ำหนดราคาสินค้า ซึง่ ระบุถงึ นโยบายการซือ้ ขายกับบุคคลหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องไว้ดว้ ยแล้วตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2551 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551
หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ จะจัดให้ผา่ นทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั ทีม่ กี รรมการตรวจสอบ เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็นและความ
เหมาะสมของรายการนัน้ โดยกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว และในกรณีทกี่ รรมการตรวจ
สอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ รายการใด บริษทั ฯ จะจัดให้ผเู้ ชีย่ วชาญหรือผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ เป็นผูใ้ ห้ความเห็น เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี
ทั้งนี้รายการระหว่างกันทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะต้องมีการสรุปให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณารับทราบทุกไตรมาส บริษทั ฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั ฯ ด้วย
นอกเหนือจากรายการระหว่างกันจากการด�ำเนินธุรกิจปกติตามที่กล่าวถึงในวรรคแรกแล้ว บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มี
นโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานปี 2562 (MD&A)
ผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวมของผลการด�ำเนินงาน

ฝ่ายบริหารขอชี้แจงผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562

2561

2560

2562

2561

2560

2,024
132

1,915
146

1,912
184

1,453
129

1,307
132

1,393
179

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,024 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 108 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 และมีก�ำไร
สุทธิส�ำหรับงวด 132 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.5 ปัจจัยหลักของการลดลงของก�ำไรสุทธิดัง
กล่าว มาจากการบันทึกรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานจ�ำนวน 16 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการ
ปรับอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�ำหรับลูกจ้างทีท่ ำ� งานติดต่อกันครบ 20 ปีขนึ้ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชย
ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ตามกฏหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ให้มีผล
บังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยต้องรับรูต้ น้ ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จา่ ยทันทีในงบก�ำไรขาดทุน
งวดปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการลดลงของก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 17 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการแปลงค่าเงินและลูกหนี้คงเหลือสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินบาท ณ
วันสิ้นงวดบัญชี โดยเกิดจากการแข็งค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐเทียบกับปีก่อน)
1. รายได้จากการขายและบริการ
ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ 2,001 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน
131 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.0 โดยมีโครงสร้างรายได้แสดงตามตารางด้านล่างนี้
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โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการตามมูลค่าของแต่ละภูมิภาค
หน่วย: %

รายได้จากการขายและบริการ (งบการเงินรวม)
2562

2561

2560

ภูมิภาคยุโรป

38.03

41.79

43.74

ภูมิภาคออสเตรเลีย

34.90

34.80

35.73

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค

18.64

18.38

15.87

ภูมิภาคอเมริกา

7.78

4.41

4.12

ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง

0.65

0.62

0.54

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการ
ขายที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์กลุ่มเลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม 45 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์กลุ่มเลนส์สั่งฝนพิเศษ 44 ล้านบาท
และกลุ่มเลนส์พลาสติกธรรมดา 42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4, 2.4 และ 2.3 ของรายได้รวม ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณา
ตามรายภูมิภาค พบว่าภูมิภาคที่มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ได้แก่ อเมริกา ร้อยละ 89 แอฟริกาและตะวันออกกลาง
ร้อยละ 12 และภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ร้อยละ 9
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการตามมูลค่าของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
หน่วย: %

ผู้ผลิต

รายได้จากการขายและบริการ (งบการเงินรวม)
2562

2561

2560

เลนส์พลาสติกธรรมดา

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

33

33

36

เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม*

บริษัทฯ

26

26

25

เลนส์สั่งฝนพิเศษ

บริษัทย่อย

34

33

31

7

8

8

100

100

100

เลนส์กระจก สินค้าและบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวม

หมายเหตุ: *เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย เลนส์บางพิเศษ เลนส์เปลี่ยนสี และเลนส์กันแรงกระแทกสูง
2. ต้นทุนขาย
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนต้นทุนขายและบริการ ต่อรายได้จากการขายและบริการในอัตรา
ร้อยละ 82 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน ซึ่งมีเหตุผลหลักจากการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานที่กล่าวมาข้างต้น
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�ำนวน 250 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท
จากปีก่อน โดยเกิดจากค่าใช้จ่ายน�ำเข้าลดลง เนื่องจากการใช้สิทธิและประโยชน์โครงการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
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4. รายได้อื่น
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่นจ�ำนวน 23 ล้านบาท ลดลง 22 ล้านบาทจากปีก่อน ซึ่งมีเหตุผล
หลักจากก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 17 ล้านบาท
5. ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 132 ล้านบาท ลดลง 14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10
จากปีก่อน โดยเหตุผลหลักเกิดจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทฯ มีดังนี้ “จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ของก�ำไรสุทธิ ของงบการเงิน
รวมหลังหักเงินส�ำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯได้ก�ำหนดไว้”
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 87 (3/2562) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติให้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ตามงบการ
เงินรวมของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท จากจ�ำนวนหุน้ ทีเ่ รียกช�ำระแล้ว 474,318,000 หุน้ รวมเป็นเงิน 47,432,000
บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ส�ำหรับผลประกอบการปี 2562 นั้น จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 89 (1/2563) เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2563 ทีป่ ระชุมได้มมี ติให้จา่ ยเงินปันผลประจ�ำปี 2562 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุน้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผล
ระหว่างกาลแล้วในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในงวดด�ำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น โดยจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ที่จะประชุม
ในวันที่ 2 เมษายน 2563 พิจารณาอนุมัติต่อไป
การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาโดยค�ำนึงถึงการประมาณการกระแสเงินสดรับจากการ
ด�ำเนินงาน ประกอบกับแผนการลงทุนในปี 2563
ฐานะการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมในปี 2562 จ�ำนวน 2,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 22 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 17.11 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังนี้
•
•
•
•
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 27.38 ล้านบาท
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เพิม่ ขึน้ 21.61 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ จากลูกหนีก้ ารค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน 20.58
ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1.03 ล้านบาท (รายละเอียด
แสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9)
สินค้าคงเหลือสุทธิเพิม่ ขึน้ 8.25 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ จากสินค้าระหว่างทาง 18.12 ล้านบาท งานระหว่างท�ำ
4.54 ล้านบาท สินค้าส�ำเร็จรูป 1.93 ล้านบาท และลดลงจากวัตถุดิบ 15.36 ล้านบาท แม่แบบพิมพ์แก้ว
2.59 ล้านบาท (รายละเอียดแสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 8.24 ล้านบาท
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 5.15 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังนี้
•
•
•
•

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 25.90 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้น 3.27 ล้านบาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ รวมกับ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลง 25.99 ล้านบาท
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น – สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น 4.97 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมในปี 2562 จ�ำนวน 774 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 51.9 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 94.57 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังนี้
•
•
•

เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร เพิ่มขึ้น 75.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 36.31 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า 29.36 และเพิ่มขึ้นจาก
เจ้าหนี้อื่น 6.95 ล้านบาท (รายละเอียดแสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20)
ภาษีเงินได้ค้างช�ำระเพิ่มขึ้น 6.82 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 42.70 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังนี้
•
•

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีลดลง 63.53 ล้านบาท
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 20.83 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในปี 2562 จ�ำนวน 1,808 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ�ำนวน
29.61 ล้านบาท
สภาพคล่อง

ปี 2562 บริษัท ฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 28.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการด�ำเนินงาน 56.41
ล้านบาท ลดลงจากกิจกรรมการลงทุน 36.70 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการกิจกรรมการจัดหาเงิน 9.18 ล้านบาท โดย
สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ ดังนี้
ความเพียงพอของสภาพคล่อง
อัตราส่วน

เท่า
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
เท่า
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง
เท่า
อัตราส่วนเงินสด
เงินสดเพิ่ม (ลด) จากการดำ�เนินงาน ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562

2561

2560

2562

2.29
0.79
0.19
56.41

2.08
2.67
2.62
0.71
0.94
0.74
0.30
0.28
0.09
86.86 (312.02) (91.27)

2561

2560

2.93
2.78
0.67
0.70
0.25
0.15
65.37 (219.28)

จากตารางข้างต้น บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เนื่องจากลูกหนี้
การค้าและลูกหนีอ้ นื่ เพิม่ ขึน้ ซึง่ เกิดจากยอดขายทีส่ งู ขึน้ ในช่วงปลายไตรมาสที่ 4. แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
2.29 เท่า ถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูง โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่คุ้มครอง หนี้สินหมุนเวียนได้
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โครงสร้างเงินทุน
งบการเงินรวม

อัตราส่วน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (เท่า)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562

2561

2560

2562

2561

2560

0.43

0.39

0.43

0.34

0.28

0.25

0.26

0.26

0.27

0.20

0.16

0.15

จากตารางข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงกว่าปี 2561 เนื่องจากการกู้
เงินส�ำหรับโครงการลงทุนในเครือ่ งจักรสายการผลิตใหม่ (RX Automation) ซึง่ เป็นการลงทุนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิต และเพือ่ การรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยจะเห็นได้วา่ โครงสร้างเงินทุนขอ
งบริษัทฯ นั้นยังมีความแข็งแกร่ง สังเกตได้จากการที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับปี 2561 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราส่วน

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562

2561

2560

2562

2561

2560

7.00
6.70
5.37
7.25

8.97
7.93
6.36
7.92

12.15
9.77
8.73
9.91

(7.70)
10.78
6.19
9.23

(0.42)
11.99
7.39
9.31

1.11
15.30
9.86
12.39

เนื่องจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานลดลง ดังเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงส่งผลให้อัตราส่วนความสามารถในการท�ำ
ก�ำไรลดลงจากปี 2561 อย่างไรก็ดี อัตราส่วนนี้ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการด�ำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต (Forward Looking)
อ้างถึง “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน” และ “ปัจจัยความเสี่ยง” ที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนต้น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระก�ำกับดูแลงบการเงิน
และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบ
ถ้วนอย่างเพียงพอทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏ ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
จากวิธีปฏิบัติและการก�ำกับดูแลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ
ษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ได้ถูกต้องในสาระส�ำคัญแล้วและเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป

……………….....…………………

……………….....…………………

(ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม)
ประธานกรรมการ

(นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่
เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชา จิวาลัย และ นาย
ไพรัช เมฆอาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางอนุรักษ์ รัตนสานส์สุนทร ผู้จัดการส�ำนักงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
4 ครั้ง มีการพิจารณาเรื่องส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทีส่ �ำคัญของรายงานทางการเงินทั้ง
รายไตรมาสและประจ�ำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้บริหารฝ่ายบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปี
ที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น และรายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยส�ำคัญ และข้อสังเกต
ของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดท�ำรายงานทางการ
เงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่
พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ ตลท. และส�ำนักงาน กลต. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ
ของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นการด�ำเนินการตามเงือ่ นไขทางการค้าปกติทวั่ ไป ไม่มคี วาม
ขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติและมีการเปิด
เผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ประจ�ำปี 2562 มีความเห็นว่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการด�ำเนินธุรกิจ โดย
ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญอันอาจจะกระทบต่อการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ
4. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2562 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานของหน่วยงานตรวจ
สอบภายในเพือ่ ให้บรรลุแผนงานทีว่ างไว้ตามมาตรฐานทีไ่ ด้รบั ความเชือ่ ถือทัว่ ไปและได้ประเมินผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อน�ำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน
5. สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยด�ำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
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กลต. และตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบ่งชี้ที่ท�ำให้เชื่อว่า มีข้อบกพร่อง
เกีย่ วกับการไม่ปฏิบตั ติ าม และ/หรือการปฏิบตั ทิ ขี่ ดั หรือแย้งกับข้อก�ำหนด ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
6. สอบทานการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ และ
บริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประธานและผูบ้ ริหารทุกหน่วยงาน
เป็นกรรมการท�ำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการด�ำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและก�ำหนดมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจะรายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญหรือความเสี่ยงที่เกิด
ขึ้นใหม่ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ
7. การรายงานเกีย่ วกับประเด็นทีเ่ ป็นข้อสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีใ่ นการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามี
เหตุการณ์ดังกล่าว
8. พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ส�ำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้คดั เลือกผูส้ อบบัญชี
โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าตอบแทน
ในการสอบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาและขออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด�ำรง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือนางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งส�ำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สรุปในภาพรวมปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ
สอบโดยใช้ความรู้ความสามารถติดตามการด�ำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างมีความเป็นอิสระเพียงพอ และ
มีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รายงานทางการเงินในสาระส�ำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้โดยจัดท�ำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั ฯ ก็ได้จดั ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อก�ำหนดของตลท. และ
ส�ำนักงานกลต. อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างครบถ้วน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร
มีผตู้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในทีม่ คี วามเป็นอิสระและมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ทีช่ ว่ ยให้การสอบบัญชีและระบบ
การควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

(นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ในรอบปีบัญชี 2562
เป็นเงินรวม 2,310,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึง่ หมืน่ บาทถ้วน) แยกเป็นค่าตอบแทนบริษทั ฯ เท่ากับ 1,360,000 บาท
และบริษัทย่อย 950,000 บาท
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และงบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยออพติคอล
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�ำเนินงานและกระแส
เงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และเฉพาะของบริษทั
ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท
ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบ งบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธี
การตรวจสอบทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่มีสาระส�ำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�ำไรขาดทุนของกลุ่ม
บริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจ�ำนวนมากซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย เช่น
รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความ
ส�ำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตัวอย่างรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อ
ตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและสอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้ราย
ได้ของกลุม่ บริษทั ประกอบกับได้วเิ คราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพือ่ ตรวจ
สอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญ
ทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดี
เอ็น บีเอชดี (“บริษัทร่วม”) ตามราคาทุนเป็นจ�ำนวน 21 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งสูงกว่ามูลค่าเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมซึ่งมีจ�ำนวน 8.5 ล้านบาท และ 6.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัท เอ็ม
วิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี เป็นจ�ำนวนรวม 13.1 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ การพิจารณา
มูลค่าเงินลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิง่ การพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวต้องใช้ดลุ ยพินจิ อย่างสูง
ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การ คาดว่าจะได้รบั จากบริษทั ร่วมดังกล่าว การก�ำหนดอัตราคิดลดและ
อัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม
ข้าพเจ้าได้ประเมินการก�ำหนดประมาณการกระแสเงินสดและแบบจ�ำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
เลือกใช้โดยการท�ำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องกับข้อมูลในอดีตและแผนธุรกิจของบริษทั
ร่วมในอนาคต และข้าพเจ้าได้ท�ำการทดสอบสมมติฐานที่ส�ำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
ในอนาคตจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีจ่ ดั ท�ำโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ฯโดยการเปรียบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่ง
ข้อมูลภายนอกและภายใน รวมถึงสอบทานความแม่นย�ำของประมาณการกระแส เงินสดในอดีตกับผลการด�ำเนินงานที่
เกิดขึน้ จริงเพือ่ ประเมินความน่าเชือ่ ถือของประมาณการกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตดังกล่าว และพิจารณา
ความเหมาะสมของอัตราคิดลดทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั ฯเลือกใช้ ตลอดจนทดสอบการค�ำนวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามแบบจ�ำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญ
ต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว
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ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปีของกลุม่ บริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความเชือ่
มั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลทราบเพือ่ ให้มกี ารด�ำเนิน
การแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการ
เงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่
ด�ำเนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม่ บริษทั หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
อีกต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ
ส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
•

ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนอง ต่อความ
เสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจาก การทุจริตจะสูง
กว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

•

ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ

•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และ
สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ทีอ่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือ
ไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้

•

ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอด
จนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

•

รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
ก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง
ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่างๆซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

รายงานประจ�ำปี 2562
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ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่
ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และก�ำหนดเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีไ้ ว้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดัง
กล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

ศิริวรรณ นิตย์ด�ำรง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 12 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว หลักทรัพย์เพื่อค้า
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - ส่วนที่ถึงกำ�หนดรับ
ชำ�ระ ภายในหนึ่งปี
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยว
ข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำ�หนดรับชำ�ระ ภายในหนึ่งปี
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

7

2562

10, 11

2561

2562

115,890,430 143,273,639

8
9

งบการเงินเฉพาะกิจการ

913,547

901,814

2561

38,625,666

52,020,379

913,547

901,814

361,954,386 340,343,248 270,939,776 203,910,041
1,259,897

-

-

-

10

-

-

-

6,438,480

12

13,184,166

8,064,196

13,184,166

8,064,196

13

10, 11
14
15
16
17
18
27

878,973,623 870,719,617 711,674,427 703,969,853
25,504,645 17,269,295 19,112,641 11,852,523
1,397,680,694 1,380,571,809 1,054,450,223 987,157,286
4,967,096

-

-

-

- 187,619,000 187,619,000
31,689,592 34,681,828 41,250,347 41,250,347
11,233,615
- 11,233,615
1,053,659,007 1,090,885,309 487,212,491 550,913,432
20,572,050 17,301,472
8,432,240 10,415,031
62,147,940 36,243,748 50,322,850 25,376,584
85,000
89,200
49,000
53,200
1,184,354,300 1,179,201,557 786,119,543 815,627,594
2,582,034,994 2,559,773,366 1,840,569,766 1,802,784,880

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
2562
2561

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่
ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน
หนึ่งปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 475,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 474,318,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

19
20

337,000,000 262,000,000 270,000,000 230,000,000
209,789,837 173,477,736 130,886,579 121,329,034

21

51,066,789

22

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

72,728,307

-

-

2,238,914
4,143,161
2,097,929
4,143,161
10,675,616
3,851,578
610,771,156 516,200,782 402,984,508 355,472,195

21

84,895,898 148,429,188

22

78,531,561

57,699,951

60,136,348

41,585,906

163,427,459 206,129,139 60,136,348 41,585,906
774,198,615 722,329,921 463,120,856 397,058,101

475,000,000 475,000,000 475,000,000 475,000,000
474,318,000 474,318,000 474,318,000 474,318,000
481,749,828 481,749,828 481,749,828 481,749,828
14
24

167,792,071 167,792,071

-

-

62,500,000 62,500,000 47,500,000 47,500,000
625,203,395 651,094,978 373,881,082 402,158,951
(3,726,915)
(11,432)
1,807,836,379 1,837,443,445 1,377,448,910 1,405,726,779
2,582,034,994 2,559,773,366 1,840,569,766 1,802,784,880

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2562
2561

หมายเหตุ

กำ�ไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
30
เงินปันผลรับ
14, 15
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
26
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จา่ ยทางการเงินและภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
15
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
27
กำ�ไรสำ�หรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2,000,786,531 1,870,266,415 1,202,767,011 1,110,816,438
- 204,514,037 137,521,842
4,114,340 21,207,240
5,327,888
18,666,375 23,891,261 45,949,786 52,882,575
2,023,567,246 1,915,364,916 1,453,230,834 1,306,548,743
1,636,871,629 1,499,282,494 1,157,253,516 992,013,699
65,070,155 44,309,530 37,458,282 27,194,413
185,424,628 207,214,439 141,643,820 154,426,506
4,108,695
1,887,366,412 1,750,806,463 1,340,464,313 1,173,634,618
136,200,834 164,558,453 112,766,521 132,914,125
1,752,348
606,450
137,953,182 165,164,903 112,766,521 132,914,125
(11,435,558) (11,238,270) (7,946,025) (7,281,717)
126,517,624 153,926,633 104,820,496 125,632,408
5,616,176 (7,900,079) 23,693,681
6,631,211
132,133,800 146,026,554 128,514,177 132,263,619

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

27

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
29
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไร
   จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(3,715,483)

(11,432)

-

-

(3,715,483)

(11,432)

-

-

(7,804,596)

(346,181)

(6,262,925)

(7,066,114)

1,560,919

69,236

1,252,585

1,413,223

(6,243,677)
(9,959,160)

(276,945)
(288,377)

(5,010,340)
(5,010,340)

(5,652,891)
(5,652,891)

122,174,640 145,738,177 123,503,837 126,610,728
0.28
0.31
0.27
0.28
474,318,000 474,318,000 474,318,000 474,318,000
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481,749,828
481,749,828

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
474,318,000
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย
23
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
474,318,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชำ�ระ
แล้ว

481,749,828
481,749,828

23

หมายเหตุ

474,318,000
474,318,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

167,792,071
167,792,071

167,792,071
167,792,071

ส่วนเกินทุน
จากการรวม
ธุรกิจ
ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
ยังไม่ได้จัดสรร

62,500,000 651,094,978
- 132,133,800
(6,243,677)
- 125,890,123
- (151,781,706)
62,500,000 625,203,395

62,500,000 661,870,243
- 146,026,554
(276,945)
- 145,749,609
- (156,524,874)
62,500,000 651,094,978

จัดสรรแล้ว สำ�รองตาม
กฎหมาย

กำ�ไรสะสม

งบการเงินรวม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

(11,432) 1,837,443,445
- 132,133,800
(3,715,483)
(9,959,160)
(3,715,483) 122,174,640
- (151,781,706)
(3,726,915) 1,807,836,379

- 1,848,230,142
- 146,026,554
(11,432)
(288,377)
(11,432) 145,738,177
- (156,524,874)
(11,432) 1,837,443,445

กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ผลต่างจากการ
แปลงค่า
งบการเงินที่เป็น
เงินตราต่าง
ประเทศ

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้
ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

23

23

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

474,318,000
474,318,000

474,318,000
474,318,000

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชำ�ระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

481,749,828
481,749,828

481,749,828
481,749,828

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

47,500,000
47,500,000

47,500,000
47,500,000

จัดสรรแล้ว สำ�รองตามกฎหมาย

กำ�ไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

402,158,951
128,514,177
(5,010,340)
123,503,837
(151,781,706)
373,881,082

432,073,097
132,263,619
(5,652,891)
126,610,728
(156,524,874)
402,158,951

ยังไม่ได้จัดสรร

1,405,726,779
128,514,177
(5,010,340)
123,503,837
(151,781,706)
1,377,448,910

1,435,640,925
132,263,619
(5,652,891)
126,610,728
(156,524,874)
1,405,726,779

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษี
126,517,624
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสด
รับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กลับรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(1,752,348)
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
(11,733)
ขาดทุน(กำ�ไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (12,052,897)
ขาดทุน(กำ�ไร)จากการจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายที่ดิน
(3,189,808)
อาคาร และอุปกรณ์
เงินปันผลรับ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
189,249,876
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
(3,448,472)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
(โอนกลับรายการ)
(1,519,540)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
22,183,686
ดอกเบี้ยรับ
(1,146,293)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
11,197,740
กำ�ไรจากกิจกรรมดำ�เนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
326,027,835
สินทรัพย์จากการดำ�เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(20,864,830)
สินค้าคงเหลือ
(6,734,466)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(6,431,959)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
4,200
หนี้สินจากการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
33,885,751
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
325,886,531
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(11,060,919)
จ่ายภาษีเงินได้
(13,938,948)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
300,886,664
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

153,926,633 104,820,496 125,632,408

(3,690,948)
(606,450)
(8,510)
(3,437,554)

(11,733)
1,609,802

(3,690,948)
(8,510)
1,692,608

265,273

(609,001)

31,517

- (204,514,037) (137,521,842)
191,385,245 112,147,684 111,808,500
(164,685)
73,613
(774)
(24,647,956)
5,767,305
(748,157)
11,325,119

409,651 (16,396,284)
540,657
17,560,364
4,173,629
(1,052,424)
(697,780)
4,920,209
5,005,192

329,365,315

35,354,624

90,568,373

(70,887,173) (72,943,164) (68,084,300)
37,222,791 (8,114,225) 15,510,780
1,115,736 (5,459,659) (5,265,908)
7,500
4,200
7,500
(13,189,780) 14,725,472
283,634,389 (36,432,752)
(8,263,133) (7,318,079)
(30,140,484) (1,800,459)
245,230,772 (45,551,290)

21,037,447
53,773,892
(6,372,742)
(1,684,264)
45,716,886
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
เงินสดจ่ายสำ�หรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินปันผลรับ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายลดลง
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

- (6,000,000) (6,481,120)
- 12,481,120
- (1,619,000)
514,037
521,842 204,514,037 68,521,842
- (8,309,052)
- (8,309,052)
(158,530,170) (120,857,089) (61,414,597) (51,685,411)
820,027
1,218,813
1,789,534
46,449
(9,962,816) (2,982,137) (2,817,559) (2,279,946)
321,277
264,826
305,097
136,760
(166,837,645) (130,142,797) 148,857,632 (1,669,478)
1,013,000,000
(938,000,000)
(74,159,757)
(11,237,878)
(151,781,706)
(162,179,341)
747,113
(27,383,209)
143,273,639
115,890,430

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

445,000,000
(399,000,000)
16,450,351
(64,502,165)
(12,780,991)
(156,524,874)
(171,357,679)
(6,220)
(56,275,924)
199,549,563
143,273,639

740,000,000
(700,000,000)
(4,919,349)
(151,781,706)
(116,701,055)
(13,394,713)
52,020,379
38,625,666

395,000,000
(364,000,000)
79,000,000
(20,002,000)
(5,145,298)
(156,524,874)
(71,672,172)
(27,624,764)
79,645,143
52,020,379

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ข้อมูลทั่วไป

บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ ำ� เนาในประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯคือการผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สายตาพลาสติกและผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง ทีอ่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนขอ
งบริษัทฯอยู่ที่ 15/5 หมู่ที่ 6 ต�ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
2. เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
อัตราร้อยละของการถือหุ้น
บริษัทย่อย

บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด
บริษัท โพลี ซัน จำ�กัด
บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี

ลักษณะของธุรกิจ

ผลิตและจำ�หน่ายเลนส์สายตากระจก
เลนส์สายตาพลาสติกและแม่พิมพ์แก้ว
ผลิตและจำ�หน่ายเลนส์พลาสติก
จัดจำ�หน่ายสินค้าและจัดส่งผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯไปยังลูกค้าในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

2562

2561

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100
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ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
จ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริษทั ฯน�ำงบการเงินของบริษทั ย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯมีอำ� นาจในการควบคุม
บริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) สินทรัพย์และหนีส้ นิ ตามงบการเงินของบริษทั ย่อยซึง่ จัดตัง้ ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลก
เปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ช) ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯได้ตัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันซื้อหุ้น รายการ
ก�ำไรสะสมที่เป็นส่วนของบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯซื้อบริษัทย่อยดังกล่าวในราคาที่ต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
บริษัทย่อย ณ วันซื้อได้แสดงไว้เป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทฯจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุม่ บริษทั ได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มี
ขึน้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดั เจน
เกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ี
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่อง รายได้
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่อง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท�ำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�ำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�ำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิด
ขึ้นจากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ�ำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้
รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก�ำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อ
เท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึง่ จะมีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้
แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการส�ำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ ดังกล่าวข้างต้น ก�ำหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครือ่ ง
มือทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�ำนวณการด้อยค่าของ
เครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินกลุม่ นีม้ ผี ลบังคับใช้ จะท�ำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีบางฉบับ
ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินใน ปีที่เริ่มน�ำมาตรฐาน
กลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรือ่ ง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�ำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก�ำหนดให้ผเู้ ช่ารับรูส้ นิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ส�ำหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีม่ รี ะยะเวลา
ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่ำ
การบัญชีส�ำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 17
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ำมาตรฐาน
ฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอ�ำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่ง
มอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส�ำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณ
การสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธตี ้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบ
ด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง แม่พิมพ์ และสินค้าส�ำเร็จรูปซื้อมาเพื่อขายไปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ย หรือมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต�่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ของสินค้าประมาณจากราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุน
ในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการขาย
ส�ำรองเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจะตั้งขึ้นส�ำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ
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4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้าแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์บนั ทึก
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนต่อเมื่อมูลค่าที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนต�่ำกว่าราคา
ทุนในบัญชี
4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ำรายการ หลังจาก
นั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
บริษทั ฯรับรูผ้ ลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้รบั สุทธิจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของก�ำไร
หรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
อาคาร
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
โครงสร้างระบบ
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องมือ และอุปกรณ์ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

-

20
10, 20
10, 20
5, 10
3, 5
5, 7

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างทางและงานระหว่างก่อสร้าง
กลุม่ บริษทั ตัดรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือ่ จ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ จะ
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รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.8 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามทีม่ งุ่ ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ มื อืน่ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบีย้ และ
ต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กลุม่ บริษทั จะรับรูร้ ายจ่ายทีเ่ กิดจากการพัฒนาหรือเกิดในขัน้ ตอนการพัฒนาของโครงการภายในเป็นสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจและมีความสามารถ ตลอดจนมีทรัพยากรด้าน
เทคนิค ด้านการเงิน และทรัพยากรอื่นเพียงพอที่จะน�ำมาใช้เพื่อท�ำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นลงและน�ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาใช้ประโยชน์หรือน�ำมาขายได้
ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้
รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้า
มี) ของสินทรัพย์นั้น
กลุม่ บริษทั ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำ� กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า
กลุม่ บริษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธกี ารตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่าง
น้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้
			
			
			

โปรแกรมคอมพิวเตอร์			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รอตัดจ่าย
ลิขสิทธิ์					

3, 5, 10 ปี
5
ปี
5
ปี

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริ
ษัทฯที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม่ บริษทั จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์
ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ
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มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ กลุม่ บริษทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์
และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีทสี่ ะท้อนถึงการประเมินความเสีย่ งในสภาพตลาดปัจจุบนั
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อน
ถึงจ�ำนวนเงินทีก่ จิ การสามารถจะได้มาจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนัน้ ผูซ้ อื้
กับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ
ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอืน่ ๆ ซึง่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานส�ำหรับพนักงาน นอกจากนัน้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจัดให้มโี ครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน
ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�ำหนดระยะเวลา
บริษัทฯและบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผล
ประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย(Actuarial gains and losses) ส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
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ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ งั้ จ�ำนวนในก�ำไรหรือขาดทุนทันทีทมี่ กี ารแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือ
เมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
4.13 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้และวัดมูลค่าในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.14 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ตราสารอนุพันธ์ถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมนับตั้งแต่วันที่ตราสารอนุพันธ์ได้มีผลผูกมัด และมีการวัด
มูลค่าในภายหลังของตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ในบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรมเช่นกัน ก�ำไร
หรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์นนั้ จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุม่ บริษทั บันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจาก
ก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้
สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุม่ บริษทั รับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้
หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯจะไม่มกี ำ� ไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
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กลุม่ บริษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.16 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของ
จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบัน
ทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้
มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญา
เช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า
4.17 ประมาณการหนี้สิน
กลุม่ บริษทั จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และ
กลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน
ให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า
กลุม่ บริษทั ใช้ราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่องส�ำหรับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะ
ประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถ
สังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออก
เป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม่ บริษทั จะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของมูลค่า
ยุตธิ รรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรมแบบเกิดขึน้ ประจ�ำ
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณ
การในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดง
ในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนทีป่ ระมาณ
การไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผล
ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
การปรับลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณรายการปรับลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยรายการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะ
ขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือส�ำหรับสินค้าเก่าล้า
สมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิดและผลการตรวจสอบจากฝ่าย
ควบคุมคุณภาพ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญ
และเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญ
หรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมือ่ เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องท�ำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหาร
จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

รายงานประจ�ำปี 2562

169

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าเริ่มแรกและการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหารในการประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน
ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
6. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการกิจกรรมลงทุน ซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ลูกหนี้ระยะยาวอื่นจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
หักกลบเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยกับ
เงินปันผลรับ
โอนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเป็นเงินให้กู้ยืม
ระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
โอนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
จากธนาคาร
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

10,518

8,626

1,757

7,111

6,227

-

-

-

-

-

-

69,000

5,971

-

5,971

-

-

176,701

-

-

11,483

-

11,483

-

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

165
115,725
115,890

195
143,079
143,274

60
38,566
38,626

85
51,935
52,020

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 ถึง 0.38 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.05
ถึง 0.38 ต่อปี)
8. เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้ามีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

เงินลงทุนชั่วคราว:
หลักทรัพย์เพื่อค้า
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
รวมเงินลงทุนชั่วคราว หลักทรัพย์เพื่อค้า

2561

จำ�นวนหน่วย

ราคาทุน

มูลค่า
ยุติธรรม

จำ�นวนหน่วย

ราคาทุน

มูลค่า
ยุติธรรม

(พันหน่วย)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันหน่วย)

(พันบาท)

(พันบาท)

66

781

914

66

781

902

66

781

914

66

781

902
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระไม่เกิน 30 วัน
ค้างชำ�ระ 31 ถึง 90 วัน
ค้างชำ�ระ 91 ถึง 180 วัน
ค้างชำ�ระ 181 ถึง 365 วัน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 10)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระไม่เกิน 30 วัน
ค้างชำ�ระ 31 ถึง 90 วัน
ค้างชำ�ระ 91 ถึง 180 วัน
ค้างชำ�ระ 181 ถึง 365 วัน
ค้างชำ�ระเกิน 365 วัน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยว
ข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยว
ข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนีอ้ น่ื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุ 10)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

158,883
61,297
-

138,052
59,493
2,051
-

140,057
6,206
7,244
17,753
1,109

106,342
2,821
2,540
-

220,180

199,596

172,369

111,703

98,439
33,322
8,473
86
247
6,350

82,799
37,059
20,045
171
158
9,870

64,885
19,170
5,172
33
247
-

55,937
26,013
3,263
42
6
-

146,917

150,102

89,507

85,261

(6,425)

(9,873)

(75)

(1)

140,492

140,229

89,432

85,260

360,672

339,825

261,801

196,963

-

-

7,857

6,429

1,282
1,282
361,954

518
518
340,343

1,282
9,139
270,940

518
6,947
203,910

10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ และบริษัทฯมีนโยบายในการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการค้าระหว่างกันดังต่อไปนี้คือ
นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับกลุ่มบริษัทย่อย
1. การซือ้ /ขายวัตถุดบิ วัสดุสนิ้ เปลือง และอืน่ ๆ ระหว่างกัน ก�ำหนดราคาโดยคิดจากค่าสินค้าบวกค่าบริการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาทุน
2. การซื้อ/ขายสินค้าส�ำเร็จรูประหว่างกัน ก�ำหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน อย่างไรก็ตาม นโยบายการก�ำหนด
ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
3. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
4. รายได้ค่าบริหารและบริการจัดท�ำเอกสารเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
5. รายได้ค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันและค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันจ่ายคิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี
6. การซือ้ /ขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกัน ก�ำหนดราคาตามอัตราทีต่ กลงกัน โดยอ้างอิงจากราคาประเมินสินทรัพย์
ของผู้ประเมินอิสระ
7. เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรับเงินปันผล
8. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.19 - 2.40 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.4 ต่อปี)
9. ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2.75 - 3.25 ต่อปี
นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน
1. การขายสินค้าส�ำเร็จรูประหว่างกัน ก�ำหนดราคาตามอัตราตลาด
2. รายได้ค่าบริการเรียกเก็บตามราคาตลาด
3. เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4. การซือ้ /ขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกัน ก�ำหนดราคาตามอัตราทีต่ กลงกัน โดยอ้างอิงจากราคาประเมินสินทรัพย์
ของผู้ประเมินอิสระ
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รายการธุรกิจที่ส�ำคัญระหว่างบริษัทฯและบริษัทเหล่านั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสินค้าสำ�เร็จรูปและวัตถุดิบ
รายได้ค่าบริการ
ขายสินทรัพย์
ขายอื่น ๆ
รายได้ค่าบริหารและบริการจัดทำ�เอกสาร
รายได้ค่าบริการอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าธรรมเนียมการค้ำ�ประกัน
เงินปันผลรับ
ต้นทุนขาย
ซื้อสินค้าสำ�เร็จรูปและวัตถุดิบ
ซื้อสินทรัพย์
ค่าบริการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการค้ำ�ประกันจ่าย
ซื้ออื่น ๆ
ดอกเบี้ยจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
ขายสินค้าสำ�เร็จรูป
รายได้ค่าบริการอื่น
เงินปันผลรับ
ขายสินทรัพย์
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

-

-

200,886
1,049
1,700
12,407
31,200
1,095
88
3,651
204,000
199,654
56,758
20,362
2,908
828
-

143,420
59
2,597
28,690
485
78
4,465
137,000
125,386
37,701
2,626
22,556
2,144
846
402

9,835
92
6,837

7,457
201
-

9,340
70
514
-

3,223
43
522
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันใน
ประเทศไทยซึ่งมีกรรมการร่วมกันหรือผู้ถือ
หุ้นร่วมกัน
ขายสินค้าสำ�เร็จรูปและวัตถุดิบ
รายได้ค่าบริการ
ขายอื่น ๆ
ซื้ออื่น ๆ
ค่าบริการจ่าย
ซื้อสินทรัพย์
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในต่าง
ประเทศ
ขายสินค้าสำ�เร็จรูป
ขายอื่นๆ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

96,927
2
6
3,598
4,255
975

77,810
4
15
1,619
726
444

10,997
1
358
3
893

11,616
4
187
331
173

1,172,961
3,006

1,143,601
3,143

512,952
1,764

521,702
1,862

ยอดคงค้างของรายการข้างต้น ณ วันสิ้นปีได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีรายละเอียด ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือ
กรรมการร่วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 9)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

2,024

1,910

78,056
1,861

36,325
1,530

218,156

197,686

92,452

73,848

220,180

199,596

172,369

111,703
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175

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 9)
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - บริษัทร่วม
(หมายเหตุ 11)
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กำ�หนดรับชำ�ระภายใน
หนึง่ ปี
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือ
กรรมการร่วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 20)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือ
กรรมการร่วมกัน)
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 20)
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

-

-

7,857

6,429

-

-

7,857

6,429

6,227

-

-

-

(1,260)

-

-

-

4,967

-

-

-

-

-

-

6,438

-

-

-

6,438

-

-

5,931

7,045

290

366

78

-

290

366

6,009

7,045

-

-

243

195

2,694

2,230

300

184

2,694

2,230

543

379

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดัง
ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2561

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
บริษัท โพลีซัน จำ�กัด
บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
รวม

ในระหว่างปี

6,438
6,438

เพิ่มขึ้น

ลดลง

6,000
6,000

(6,000)
(6,358)
(12,358)

ขาดทุน จาก
อัตรา
แลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2562

(80)
(80)

-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

28,193
1,275
29,468

28,871
746
29,617

27,795
1,275
29,070

26,320
599
26,919

ภาระคค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ฯมีภาระจากการค�ำ้ ประกันให้กบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33
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11. ลูกหนี้ระยะยาวอื่น
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วมของบริษัทฯในราคา 0.24 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 7.37 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนเป็นรายเดือนจ�ำนวน 60 งวด
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ลูกหนี้ระยะยาวอื่น
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำ�หนดรับชำ�ระภายในหนึ่งปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

6,694
(467)
6,227
(1,260)

-

-

-

4,967

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีลูกหนี้ระยะยาวอื่นขั้นต�่ำที่จะได้รับดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี้ระยะยาวอื่น
ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้ระยะยาวอื่น

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

1,434
(174)
1,260

5,260
(293)
4,967

6,694
(467)
6,227

12. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจ�ำนวน 0.44 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 13.18 ล้านบาท (2561: 0.25 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 8.06 ล้านบาท) โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี (2561: ร้อยละ 6 ต่อปี)
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถาม เงินให้กู้ยืมดังกล่าวโอนมาจากลูกหนี้การค้า
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13. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
รายการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ

ราคาทุน

สินค้าสำ�เร็จรูป
งานระหว่างทำ�
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุ
โรงงาน
วัสดุสิ้นเปลือง แม่พิมพ์แก้ว
สินค้าระหว่างทาง
รวม

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2562

2561

2562

2561

2562

2561

429,144
11,699
114,244

426,296
7,157
131,009

(13,687)
(5,904)

(12,772)
(7,308)

415,457
11,699
108,340

413,524
7,157
123,701

42,225

41,638

(258)

(1,289)

41,967

40,349

248,678

251,268

-

-

248,678

251,268

52,833
898,823

34,721
892,089

(19,849)

(21,369)

52,833
878,974

34,721
870,720
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ

ราคาทุน

สินค้าสำ�เร็จรูป
งานระหว่างทำ�
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุ
โรงงาน
วัสดุสิ้นเปลือง แม่พิมพ์แก้ว
สินค้าระหว่างทาง
รวม

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2562

2561

2562

2561

2562

2561

312,075
8,724
99,421

312,387
3,864
111,594

(8,757)
-

(8,347)
-

303,318
8,724
99,421

304,040
3,864
111,594

18,121

17,626

-

-

18,121

17,626

241,170

243,739

-

-

241,170

243,739

40,920
720,431

23,107
712,317

(8,757)

(8,347)

40,920
711,674

23,107
703,970

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ�ำนวน 1.52 ล้านบาท (2561:
24.65 ล้านบาท) โดยน�ำไปหักจากมูลค่าสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปี (เฉพาะบริษัทฯ: บันทึกการปรับ
ลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�ำนวน 0.41 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
ขาย (2561: บันทึกกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ�ำนวน 16.40 ล้านบาท โดยน�ำไปหักจากมูลค่าสินค้า
คงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปี))
รายงานประจ�ำปี 2562
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท

ทุนเรียกชำ�ระแล้ว
2562

บริษัทย่อยในประเทศ
บริษัท อุตสาหกรรม
แว่นตาไทย จำ�กัด
(ผลิตและจำ�หน่าย
130,000
เลนส์สายตา
กระจก เลนส์สายตา
พลาสติก และ
แม่พิมพ์แก้ว)
บริษัท โพลี ซัน
จำ�กัด (ผลิตและ
20,000
จำ�หน่ายเลนส์
พลาสติก)
บริษัทย่อยในต่างประเทศ
บริษัท ทีโอจี
ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
(จัดจำ�หน่ายสินค้า 50,000
และจัดส่งผลิตภัณฑ์ เหรียญ
ของบริษัทฯไปยัง สหรัฐอเมริกา
ลูกค้าในประเทศ
สหรัฐอเมริกา)
รวม

2561

สัดส่วนเงินลงทุน
2562
ร้อยละ

2561
ร้อยละ

เงินปันผลที่บริษัทฯ
ได้รับระหว่างปี

ราคาทุน
2562

2561

2562

2561

130,000

100

100 130,000 130,000 204,000 137,000

20,000

100

100

56,000

56,000

-

-

100

100

1,619

1,619

-

-

50,000

เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

187,619 187,619 204,000 137,000

บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด (ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่าย
เลนส์แว่นตา และมีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 130 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวนรวม 12,999,994 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10
บาท รวมเป็นเงินประมาณ 130 ล้านบาท บริษัทฯมีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 100 บริษัทฯ
และบริษทั ดังกล่าวมีกรรมการและผูถ้ อื หุน้ เดิมร่วมกัน การลงทุนดังกล่าวเป็นไปเพือ่ การจัดโครงสร้างการลงทุนของกลุม่
บริษทั ดังนัน้ บริษทั ฯจึงบันทึกมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด ซึง่ สูงกว่าราคา
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ทุนที่ซื้อจ�ำนวนประมาณ 168 ล้านบาท ไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกินทุนจากการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”
บริษัท โพลี ซัน จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
โพลี ซัน จ�ำกัด จากผู้ถือหุ้นรายเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระ โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558
บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าว (ผู้ขาย) โดยบริษัทฯได้ซื้อหุ้นสามัญจ�ำนวน 0.2
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา 56 ล้านบาท และบริษัทฯได้ช�ำระเงินงวดแรกเพื่อซื้อเงินลงทุนดังกล่าว
เป็นจ�ำนวนเงิน 20 ล้านบาทแก่ผขู้ าย ส่วนทีเ่ หลือจ�ำนวน 36 ล้านบาท บริษทั ฯจะแบ่งช�ำระเป็นสามงวด งวดละ 12 ล้าน
บาทในเดือนสิงหาคม 2559, 2560 และ 2561 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น
ผลจากการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยดังกล่าวตามวิธซี อื้ ท�ำให้บริษทั ฯรับรูส้ ว่ นต่างของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
สุทธิซงึ่ สูงกว่าราคาทุนทีซ่ อื้ หุน้ สามัญเป็นก�ำไรจากการต่อรองราคาซือ้ จ�ำนวน 11.7 ล้านบาท และแสดงเป็นส่วนหนึง่ ของ
รายได้อื่นในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ต่อมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 กรรมการของบริษัทฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจของบริษัท โพลี
ซัน จ�ำกัด และได้จดทะเบียนแจ้งเปลี่ยนรายชื่อกรรมการผู้มีอ�ำนาจของบริษัท โพลี ซัน จ�ำกัด กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2558 (วันที่ซื้อซึ่งมีอ�ำนาจการควบคุม)
บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯมีมติให้จดั ตัง้ บริษทั ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี เป็น
บริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อด�ำเนินธุรกิจด้านการจัดจ�ำหน่ายสินค้าและจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปยังลูกค้าในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุ้นสามัญ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) โดยบริษทั ฯถือหุน้ จ�ำนวนร้อยละ 100 ในบริษทั ย่อยดังกล่าว บริษทั ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซีได้จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัทย่อยได้เรียกช�ำระค่าหุ้นและบริษัทฯได้จ่ายช�ำระค่าหุ้นจ�ำนวน 50,000
เหรียญสหรัฐอเมริกาแก่บริษัทย่อยแล้ว

รายงานประจ�ำปี 2562
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33

33

33

2562
ร้อยละ

33

33

33

2561
ร้อยละ

สัดส่วนเงินลงทุน

19,904
34,682
34,682

31,690
31,690

6,851

7,927

2561
พันบาท

17,183

5,960

8,547

2562
พันบาท

มูลค่าตามบัญชีตาม วิธี
ส่วนได้เสีย

งบการเงินรวม

41,250

54,331
(13,081)

15,272

18,091

20,968

2562
พันบาท

41,250

54,331
(13,081)

15,272

18,091

20,968

2561
พันบาท

มูลค่าตามบัญชีตาม วิธี
ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น
บีเอชดี ซึ่งเป็นบริษัทร่วม เป็นจ�ำนวนรวม 13.08 ล้านบาท (2561: 13.08 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

1.45 ล้าน 1.45 ล้าน
เหรียญ
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

6 ล้าน
ริงกิต
มาเลเซีย

6 ล้าน
ริงกิต
มาเลเซีย

ถือหุ้นทางตรงและมี
กรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นทางตรงและมี
กรรมการร่วมกัน

2.7 ล้าน
เหรียญ
สิงคโปร์

2561

2.7 ล้าน
เหรียญ
สิงคโปร์

2562

ทุนเรียกชำ�ระแล้ว

ถือหุ้นทางตรงและมี
กรรมการร่วมกัน

ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

เอ็มวิชั่น ออพติคอล
ผลิตเลนส์
พีทีอี ลิมิเต็ด (จัดตั้งขึ้นใน
สั่งฝนพิเศษ
ประเทศสิงคโปร์)
เอ็มวิชั่น ออพติคอล
อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น
ผลิตเลนส์
บีเอชดี (จัดตั้งขึ้นใน
สั่งฝนพิเศษ
ประเทศมาเลเซีย)
เวียดนาม วิสิบิลิตี้
ผลิตเลนส์
ทาร์เก็ต (จัดตั้งขึ้นใน
สั่งฝนพิเศษ
ประเทศเวียดนาม)
รวม
หัก: ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
- สุทธิ

ชื่อบริษัท

15.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

15.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษทั ฯรับรูส้ ว่ นแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษทั ร่วมในงบการเงินรวมและรับรูเ้ งินปันผลรับ
จากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล
พีทีอี ลิมิเต็ด
บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล
อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี
บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้
ทาร์เก็ต จำ�กัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งกำ�ไร(ขาดทุน)จาก ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับใน
เงินลงทุน ในบริษัทร่วม
อืน่ จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ระหว่างปี
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
2562

2561

2562

2561

2562

2561

517

(560)

103

-

-

-

(340)

16

(551)

-

-

-

1,575

1,151

(3,782)

-

514

522

1,752

607

(4,230)

-

514

522

15.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�ำคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล
พีทีอี ลิมิเต็ด

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วน
ได้เสียของกิจการในบริษัท
ร่วม

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล
อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี

บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้
ทาร์เก็ต จำ�กัด

2562

2561

2562

2561

2562

2561

33
5
(11)
(1)
26

33
8
(15)
26

26
9
(17)
18

27
2
(8)
21

61
24
(28)
(4)
53

51
30
(28)
53

8.5

7.9

6.0

6.9

17.2

19.9
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สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล
พีทีอี ลิมิเต็ด

รายได้
กำ�ไร (ขาดทุน)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล
อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี

บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้
ทาร์เก็ต จำ�กัด

2562

2561

2562

2561

2562

2561

63.6
1.6
1.6

66.9
(1.7)
(1.7)

49.3
(1.0)
(1.0)

53.8
0.1
0.1

148.2
4.8
4.8

156.2
3.5
3.5

16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารสำ�นักงานให้เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

34,997
(23,763)
11,234

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�ำหรับปี 2562 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

11,483
(249)
11,234

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารส�ำนักงานให้เช่า

20,858

มูลค่ายุตธิ รรมประเมินโดยใช้เกณฑ์วธิ พี จิ ารณาจากรายได้ (Income Approach) ส�ำหรับอาคารส�ำนักงานให้เช่า ข้อ
สมมติฐานหลักทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราค่าเช่าต่อพืน้ ที่ อัตราผลตอบแทน
อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า
17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ที่ดิน

ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า/(ออก)
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า/(ออก)
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

อาคาร เครือ่ งจักร
และส่วน
และ
ปรับปรุง อุปกรณ์
ที่ดิน

เครื่อง
ตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำ�นักงาน

168,993 648,408 2,021,211 135,014
- 1,582 3,138
- 6,086 53,453 16,759
- (8,157) (1,622)
168,993 654,494 2,068,089 153,289
- 1,071 1,878
- 6,090 73,369 4,071
- (32,020)

-

(2,977)

(80) (131,247) (2,862)
168,993 628,484 2,011,282 153,399
- 366,247 1,361,171
- 40,886 127,923

99,379
15,189

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ดำ�เนิน
การ

รวม

30,350
(881)
29,469
11
-

22,409
100,713
(76,298)
46,824
157,462
(83,530)

3,026,385
105,433
(10,660)
3,121,158
160,422
-

-

- (34,997)

(1,950)
- (136,139)
27,530 120,756 3,110,444
27,371
1,283

- 1,854,168
- 185,281
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคาร เครือ่ งจักร
และส่วน
และ
ปรับปรุง อุปกรณ์
ที่ดิน

เครื่อง
ตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำ�นักงาน

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ดำ�เนิน
การ

รวม

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่
- (6,678) (1,617)
(881)
- (9,176)
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม 2561
- 407,133 1,482,416 112,951 27,773
- 2,030,273
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
- 39,780 126,603 15,118
807
- 182,308
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
- (20,537)
- (2,977)
- (23,514)
ลงทุน
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่
(80) (127,441) (2,841) (1,920)
- (132,282)
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม 2562
- 426,296 1,481,578 122,251 26,660
- 2,056,785
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
168,993 247,361 585,673 40,338 1,696 46,824 1,090,885
31 ธันวาคม 2562
168,993 202,188 529,704 31,148
870 120,756 1,053,659
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2561 (176 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
185,281
2562 (175 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
182,308
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

เครื่อง
ตกแต่
ง
เครื่องจักร ติดตั้งและ
และอุปกรณ์ อุปกรณ์
สำ�นักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ดำ�เนินการ

ราคาทุน
1 มกราคม 2561
84,022 485,386 978,159 70,842 17,820
5,771
ซื้อเพิ่ม
504
1,808
- 54,924
โอนเข้า/(ออก)
2,172 35,005
2,915
- (40,092)
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(137) (1,060)
(338)
31 ธันวาคม 2561
84,022 487,558 1,013,531 74,505 17,482 20,603
ซื้อเพิ่ม
143
1,294
- 54,623
โอนเข้า/(ออก)
3,459 38,214
2,941
- (44,614)
โอนไปอสังหาริมทรัพย์
- (32,020)
- (2,977)
เพื่อการลงทุน
(440)
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
- (109,166) (1,424)
31 ธันวาคม 2562
84,022 458,997 942,722 74,339 17,042 30,612
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
- 268,906 699,067 55,870 16,700
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
- 32,544 67,813
6,699
645
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับ
ส่วนที่จ�ำหน่าย/ตัด
(58) (1,060)
(338)
จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2561
- 301,450 766,822 61,509 17,007
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
- 31,296 69,200
6,188
414
โอนไปอสังหาริมทรัพย์
- (20,537)
- (2,977)
เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับ
(416)
ส่วนที่จ�ำหน่าย/ตัด
- (108,030) (1,404)
จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2562
- 312,209 727,992 63,316 17,005
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
84,022 186,108 246,709 12,996
475 20,603
31 ธันวาคม 2562
84,022 146,788 214,730 11,023
37 30,612
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2561 (101 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2562 (100 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

รวม

1,642,000
57,236
(1,535)
1,697,701
56,060
(34,997)
(111,030)
1,607,734
1,040,543
107,701
(1,456)
1,146,788
107,098
(23,514)
(109,850)
1,120,522
550,913
487,212
107,701
107,098
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ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยได้บันทึกดอกเบี้ยจ่ายจ�ำนวน 0.85 ล้านบาท (2562: ไม่มี) เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง โดยค�ำนวณจากอัตราตั้งขึ้นเป็นทุนของสินทรัพย์ร้อยละ 2.75 ถึง 3.25 ต่อปี (2562
:ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งาน
อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงิน 1,218.39 ล้าน
บาท (2561: 1,175.61 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทฯจ�ำนวนเงิน 626.75 ล้านบาท (2561: 615.91 ล้านบาท)
18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
รอตัดจ่าย

ค่าลิขสิทธิ์

รวม

74,073
(56,910)
17,163

34,524
(31,115)
3,409

76,392
(76,392)
-

184,989
(164,417)
20,572

64,110
(52,624)
11,486

35,189
(29,374)
5,815

76,392
(76,392)
-

175,691
(158,390)
17,301

(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2562:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
รอตัดจ่าย

ค่าลิขสิทธิ์

รวม

41,994
(36,971)
5,023

34,524
(31,115)
3,409

74,911
(74,911)
-

151,429
(142,997)
8,432

39,176
(34,576)
4,600

35,189
(29,374)
5,815

74,911
(74,911)
-

149,276
(138,861)
10,415

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิต้นปี
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รอตัดจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าตัดจำ�หน่าย
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

17,301
9,963

20,424
1,356

10,415
2,818

12,243
654

(665)

1,625

(665)

1,625

(6,027)
20,572

(6,104)
17,301

(4,136)
8,432

(4,107)
10,415
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19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

337,000
337,000

262,000
262,000

270,000
270,000

230,000
230,000

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนีท้ รัสต์รซี ที และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารคิดดอกเบีย้ ในอัตราทีต่ กลงกันตาม
สัญญา ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมข้างต้น กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อจ�ำกัด ต่าง ๆ ที่ก�ำหนดใน
สัญญาดังกล่าว
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯค�้ำประกันโดยบริษัท
ย่อยบางส่วน
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนีท้ รัสต์รซี ที และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารของบริษทั ย่อยค�ำ้ ประกันโดยบริษทั ฯ
20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
		

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 10)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 10)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

290

366

6,009

7,045

136,454

107,023

80,948

67,136

2,694

2,230

543

379

23,084
46,067
1,201
209,790

22,539
38,659
2,661
173,478

12,348
30,238
801
130,887

18,798
27,686
285
121,329

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

135,963
(51,067)

221,157
(72,728)

-

-

84,896

148,429

-

-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก: รับเงินกู้ยืมระหว่างปี
โอนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หัก: ชำ�ระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

2562

2561

221,157
(11,035)
(74,159)
135,963

98,806
16,450
176,701
(6,298)
(64,502)
221,157

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

-

2561

-

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าท�ำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในวงเงิน 6 ล้าน
ยูโร เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง EURO LIBOR 3 เดือน และมีก�ำหนดช�ำระคืนเป็นรายงวดทุก 3
เดือน จ�ำนวน 20 งวด ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ย่อยมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมเป็น
จ�ำนวน 3.7 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 124.8 ล้านบาท (2561: 4.8 ล้านยูโรหรือเทียบเท่าประมาณ 181.3 ล้านบาท)
เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 บริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นได้เข้าท�ำสัญญาเงินกูก้ บั สถาบันการเงินอีกแห่งหนึง่ ในวงเงิน
144 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR และมีก�ำหนดช�ำระคืนเป็นรายเดือนจ�ำนวน 60
งวด ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ย่อยมียอดคงเหลือของเงินกูย้ มื เป็นจ�ำนวน 11.1 ล้าน
บาท (2561: 39.9 ล้านบาท)
เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยค�้ำประกันโดยบริษัทฯ สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ก�ำหนดเงื่อนไขบางประการที่บริษัทย่อย
ต้องถือปฏิบัติ เช่น การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยไม่มียอดคงเหลือของวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยัง
มิได้เบิกใช้

รายงานประจ�ำปี 2562
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22. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่ เป็นเงินชดเชยพนักงานเมือ่ ออกจากงานและตามโครงการ
ผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน
ประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
สำ�รองผลประโยชน์ของพนักงาน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

61,843

63,993

45,729

40,862

4,722
2,066
15,395

4,169
1,598
-

3,683
1,594
12,283

3,143
1,031
-

-

1

-

-

7,805
(11,061)
80,770

(3,095)
3,440
(8,263)
61,843

6,263
(7,318)
62,234

(2,373)
9,439
(6,373)
45,729

2,239
78,531
80,770

4,143
57,700
61,843

2,098
60,136
62,234

4,143
41,586
45,729

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา ซึ่งได้ก�ำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�ำหรับลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้
มีสทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม
2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ
มีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 15.4 ล้านบาท (เฉพาะ
ของบริษัทฯ: 12.3 ล้านบาท) ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

192

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�ำนวน
ประมาณ 2.2 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�ำนวน 2.1 ล้านบาท) (2561: จ�ำนวน 4.1 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: จ�ำนวน 4.1 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 11 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ปี) (2561: 11 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ปี)
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

1.6
3.6

3.0
3.6

1.6
3.6

3.0
3.6

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

เพิ่มขึ้น 1%
(4,873)
5,616

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง 1%
5,486
(5,098)

เพิ่มขึ้น 1%
(3,887)
4,459

ลดลง 1%
4,381
(4,044)
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

เพิ่มขึ้น 1%
(3,963)
4,562

ลดลง 1%
4,461
(4,142)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1%
(3,041)
3,480

ลดลง 1%
3,427
(3,155)

รายงานประจ�ำปี 2562
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23. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปี 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
อนุมัติโดย

บริษัทฯ
ปี 2561
เงินปันผลจากผลการดำ�เนิน
งานของปี 2560

ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือ
หุ้น วันที่ 4 เมษายน 2561

เงินปันผลระหว่างกาลจากผล
ที่ประชุมคณะกรรมการ
การดำ�เนินงาน ตั้งแต่วันที่
บริษัทฯ
1 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
30 มิถุนายน 2561
รวมปี 2561
ปี 2562
เงินปันผลจากผลการดำ�เนิน
งาน ของปี 2561
เงินปันผลระหว่างกาลจากผล
การดำ�เนินงาน ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2562 ถึง
30 มิถุนายน 2562
รวมปี 2562

ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือ
หุ้น วันที่ 4 เมษายน 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ วันที่ 7 สิงหาคม
2562

จำ�นวนเงิน

เงินปันผลต่อหุ้น

(ล้านบาท)

(บาท)

128.07

0.27

3 พฤษภาคม
2561

28.46

0.06

6 กันยายน 2561

156.53

0.33

104.35

0.22

3 พฤษภาคม
2562

47.43

0.10

6 กันยายน 2562

151.78

0.32

วันที่จ่าย
เงินปันผล

24. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะต้องจัดสรรก�ำไร
สุทธิประจ�ำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่
สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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25. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนและเงินทีบ่ ริษทั ฯและ
บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 - 9 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จ�ำกัด และจะถูกจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนขอ
งบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 16.9
ล้านบาท (2561: 17.8 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ 12.6 ล้านบาท (2561: 12.9 ล้านบาท)
26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าสาธารณูปโภค
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและ
งานระหว่างทำ�
รายการปรับลดลงของมูลค่าสินค้า
(โอนกลับรายการ)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

455,402

445,149

326,565

308,893

182,557
6,027
127,482
677,118

185,281
6,104
121,751
536,025

107,347
4,136
86,056
584,864

107,701
4,107
82,522
443,993

(7,390)

60,286

(4,548)

30,164

(1,520)

(24,648)

410

(16,396)

-

-

-

541
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27. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

18,960

14,762

-

-

(24,576)

(6,862)

(23,694)

(6,631)

(5,616)

7,900

(23,694)

(6,631)

จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

(1,561)

(69)

(1,252)

(1,413)

รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
อื่น ๆ
รวม
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

126,518

153,927

104,820

125,632

20%,
21.46%
25,141

20%,
24.96%
30,359

20%

20%

20,964

25,126

(26,555)
354
(4,242)
(314)
(30,757)
(5,616)

(17,237)
91
(4,891)
(422)
(22,459)
7,900

124
(3,832)
(40,903)
(47)
(44,658)
(23,694)

127
(4,368)
(27,504)
(12)
(31,757)
(6,631)
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดินและอาคาร
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

1,311
3,970
1,322
16,154
39,893
62,650

1,997
4,273
1,492
12,369
16,611
36,742

41
1,751
2,616
1,322
12,447
32,146
50,323

22
1,670
2,616
1,492
9,146
10,431
25,377

502
502
62,148

498
498
36,244

50,323

25,377

28. สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
1. บัตรส่งเสริมเลขที่ 4392/2547 (11-1162/สอ./2534) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ส�ำหรับการผลิตเลนส์
หรือแว่นตาหรือส่วนประกอบ ทัง้ นี้ ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกล่าวได้รบั ยกเว้นอากร
ขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกและ
ส�ำหรับของทีน่ ำ� เข้ามาเพือ่ ส่งกลับออกไปตัง้ แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 และ
ปัจจุบันบริษัทฯได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2. บัตรส่งเสริมเลขที่ 4391/2547 (6-1343/2542) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ส�ำหรับการผลิตเลนส์หรือ
แว่นตาหรือส่วนประกอบ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพือ่ ใช้ในการผลิตเพือ่ การส่งออกและส�ำหรับ
ของที่น�ำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และปัจจุบัน
บริษัทฯได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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3.

บัตรส่งเสริมเลขที่ 4022/2547 (4-1578/2543) ลงวันที่ 5 มกราคม 2547 ส�ำหรับการผลิตเลนส์หรือแว่นตา
หรือส่วนประกอบ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
ส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกและส�ำหรับ
ของที่น�ำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2548 จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2552 และปัจจุบัน
บริษัทฯได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 6 ธันวาคม 2564
4. บัตรส่งเสริมเลขที่ 1310/2546 ลงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2546 ส�ำหรับการผลิตเลนส์หรือแว่นตาหรือส่วนประกอบ
ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวประกอบด้วย
4.1 ได้รบั ลดหย่อนอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักรกึง่ หนึง่ ตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอนุมตั เิ ว้นแต่รายการ
เครื่องจักรที่มีอากรขาเข้าต�่ำกว่าร้อยละสิบจะไม่ได้รับลดหย่อน
4.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการ
ผลิตเพื่อการส่งออกตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 และปัจจุบัน
บริษัทฯได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
4.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�ำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปตั้งแต่วันที่ 30
กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 และปัจจุบนั บริษทั ฯได้รบั การขยายระยะเวลาไปเป็น
สิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
1. บัตรส่งเสริมเลขที่ 4074/2531 (6-1027/สอ./2523) ลงวันที่ 29 มกราคม 2531 ส�ำหรับการผลิตเลนส์สายตา
เอียงและเลนส์แว่นตานิรภัยใช้ในโรงงาน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวได้รับ
ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกและส�ำหรับของที่น�ำเข้ามาเพื่อส่งกลับออก ซึ่งบัตรส่งเสริมดังกล่าวไม่ได้ระบุระยะเวลาครบก�ำหนด
2. บัตรส่งเสริมเลขที่ 4075/2531 (4-1059/สอ./2527) ลงวันที่ 29 มกราคม 2531 ส�ำหรับการผลิตเลนส์หรือ
แว่นตาหรือส่วนประกอบ ซึ่งเป็นการขยายก�ำลังการผลิตส�ำหรับการผลิตที่ได้รับการส่งเสริมในบัตรเลขที่
4074/2531 (6-1027/สอ./2523) ทัง้ นี้ ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกล่าวได้รบั ยกเว้น
อากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก
และส�ำหรับของที่น�ำเข้ามาเพื่อส่งกลับออก ซึ่งบัตรส่งเสริมดังกล่าวไม่ได้ระบุระยะเวลาครบก�ำหนด
3. บัตรส่งเสริมเลขที่ 4818/2548 (6-1169/2541) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ส�ำหรับการผลิตเลนส์หรือ
แว่นตาหรือส่วนประกอบ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพือ่ ใช้ในการผลิตเพือ่ การส่งออกและส�ำหรับ
ของที่น�ำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2548 จนถึงวันที่ 20 มิถนุ ายน 2550 และปัจจุบนั
บริษัทย่อยได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2563
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4. บัตรส่งเสริมเลขที่ 1201/อ./2543 ลงวันที่ 25 เมษายน 2543 ส�ำหรับการผลิตเลนส์ท�ำด้วยแว่นตาเคลือบ
ลดแสงสะท้อน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวประกอบด้วย
4.1 ให้ได้รบั อนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการ คูส่ มรสและบุคคลซึง่ อยูใ่ นอุปการะของ
บุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและก�ำหนดระยะเวลาให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
เท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร และให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
4.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและหรือภาษีการค้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
4.3 ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพือ่ ใช้ในการผลิตเพือ่ การส่ง
ออกจนกว่าจะได้รับยกเว้นจากกรมศุลกากร
4.4 ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
บัตรส่งเสริมดังกล่าวไม่ได้ระบุระยะเวลาครบก�ำหนด
5. บัตรส่งเสริมเลขที่ 4349/2547 (4-1027/2544) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 ส�ำหรับการผลิตเลนส์หรือแว่นตา
หรือส่วนประกอบ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
ส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกและส�ำหรับ
ของทีน่ ำ� เข้ามาเพือ่ ส่งกลับออกไปตัง้ แต่วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 และปัจจุบนั
บริษัทย่อยได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
6. บัตรส่งเสริมเลขที่ 5358/2547 (3-1553/อ./2543) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 ส�ำหรับการผลิตเลนส์หรือ
แว่นตาหรือส่วนประกอบ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพือ่ ใช้ในการผลิตเพือ่ การส่งออกและส�ำหรับ
ของที่น�ำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2547 จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2549 และปัจจุบัน
บริษัทย่อยได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
7. บัตรส่งเสริมเลขที่ 59-1240-1-00-1-0 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ส�ำหรับการผลิตเลนส์สายตาหรือแว่นตา
ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวประกอบด้วย
7.1 ให้ได้รบั อนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการ คูส่ มรสและบุคคลซึง่ อยูใ่ นอุปการะของ
บุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและก�ำหนดระยะเวลาให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
เท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร และให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
7.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
7.3 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวม
กันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน มีก�ำหนดเวลา 6 ปี นับแต่วันที่เริ่ม
มีรายได้จากกการประกอบกิจการนั้น
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กรณีที่กิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับการส่ง
เสริมจะได้รบั อนุญาตให้นำ� ผลขาดทุนประจ�ำปีทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างนัน้ ไปหักออกจากก�ำไรสุทธิทเี่ กิดขึน้
ภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�ำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่พ้น
ก�ำหนด โดยจะเลือกหักจากก�ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
7.4 ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งน�ำเงินปันผลจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลไปรวม
ค�ำนวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลนัน้
7.5 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการ
ผลิตเพื่อการส่งออกตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และปัจจุบัน
บริษัทย่อยได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
7.6 ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมน�ำเข้ามาเพือ่ ส่งกลับตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน
2560 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และปัจจุบนั บริษทั ย่อยได้รบั การขยายระยะเวลาไปเป็นสิน้ สุด
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
บริษัทย่อยเริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยรายได้ของบริษัทย่อยจ�ำแนกตามกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดัง
ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม

รายได้จากการขายและบริการ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขายและ
บริการ

กิจการที่ไม่ได้รับการส่ง
เสริม

รวม

2562

2561

2562

2561

2562

2561

49,068
462,753

9,869
388,289

96,041
310,105

116,383
374,300

145,109
772,858

126,252
762,589

511,821

398,158

406,146

490,683

917,967

888,841

บริษัท โพลี ซัน จ�ำกัด
1. บัตรส่งเสริมเลขที่ 4319/2547 (4-1548/อ./2541) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 ส�ำหรับการผลิตเลนส์แว่นตา
กันแดด ทัง้ นี้ ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกล่าวได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ
และวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกและส�ำหรับของที่น�ำเข้ามา
เพื่อส่งกลับออกไปตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2547 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2549 และปัจจุบันบริษัทย่อยได้รับ
การขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 5 มกราคม 2563
ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

รายงานประจ�ำปี 2562
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29. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
30. รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
(หน่วย: พันบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม

รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
ค่าระวางรับ
อื่นๆ
รวมรายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

202

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

1,835,674
136,270
27,078
1,765

1,703,374
138,193
27,227
1,472

1,189,663
2,075
9,264
1,765

1,096,162
6,691
6,491
1,472

2,000,787

1,870,266

1,202,767

1,110,816

31. ส่วนงานด�ำเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด�ำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุม่ บริษทั จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่ด�ำเนินการผลิตในประเทศไทย และจ�ำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งกลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้
1. ส่วนงานเลนส์พลาสติกและเลนส์กระจกเป็นส่วนงานที่ท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์ส�ำหรับแว่นตา
2. ส่วนงานสินค้าและบริการอืน่ ได้แก่ การขายแม่แบบพิมพ์แก้ว สินค้าซือ้ มาเพือ่ ขายต่อ การรับจ้างประกอบแว่น
และการให้บริการเคลือบเคมีผิวแข็งและเคลือบเคมีตัดแสงสะท้อน
กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานด�ำเนินงานเพื่อแสดงเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
งานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงาน ซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใ่ ช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุน
จากการด�ำเนินงานในงบการเงิน
ราคาโอนระหว่างส่วนงานด�ำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างส่วนงาน
ด�ำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ และกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการค้าระหว่างกันตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
ข้อมูลรายได้และก�ำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีดังต่อไปนี้

รายงานประจ�ำปี 2562
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152
86
1,615
1,853
299

109
1,722
2,050
279

2561

219

ก�ำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ

2562

เลนส์พลาสติกและเลนส์
กระจก

1
135
158
63

22

2562

1
137
160
63

22

2561

รายได้ค่าบริการ

1
33
85
19

51

2562

อื่น ๆ

1
30
64
7

33

2561

111
1,890
2,293
361
60
205
4
(65)
(220)
(18)
6
333

292

2562

88
1,782
2,077
369
62
138
21
(45)
(237)
(19)
(8)
281

207

2561

รวมส่วนงาน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

(292)
3
(41)
(205)
34
2
6
(201)

(292)

2562

(207)
2
(38)
(138)
30
1
8
(135)

(207)

2561

รายการตัดบัญชี

111
1,890
2,001
364
19
4
(65)
(186)
2
(12)
6
132

-

2562

88
1,782
1,870
371
24
21
(45)
(207)
1
(11)
(8)
146

-

2561

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากการขายและบริการจากลูกค้าภายนอกก�ำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า
(หน่วย: พันบาท)
2562

รายได้จากการขายและบริการจากลูกค้าภายนอก
ในประเทศ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
ภูมิภาคยุโรป
ภูมิภาคออสเตรเลีย
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
ภูมิภาคอเมริกา
ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง
รวม

2561

110,440

87,687

749,992
688,241
257,191
153,361
12,719
1,971,944

769,606
640,800
250,957
81,150
11,367
1,841,567

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
กลุ่มบริษัทด�ำเนินกิจการใน 2 เขตภูมิศาสตร์ คือ ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวม
เครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) ที่แสดงอยู่ในงบการเงินตั้งอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวนสองราย (2561: จ�ำนวนสองราย) ที่มีมูลค่ามากกว่าร้อย
ละ 10 ของรายได้รวมของกิจการ ซึ่งมาจากส่วนงานเลนส์พลาสติกและเลนส์กระจก และรายได้ค่าบริการ
32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า นอกเหนือจากที่เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุอื่นดังนี้
32.1 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อวัตถุดิบเป็นจ�ำนวนเงิน 28.0 ล้านบาท 73.4 ล้านเยน 3.1
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 ล้านยูโร และ 0.3 ล้านหยวน หรือเทียบเท่าประมาณ 150.7 ล้านบาท (2561:
14.2 ล้านบาท 101.3 ล้านเยน 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 ล้านยูโร และ 0.1 ล้านปอนด์ หรือเทียบ
เท่าประมาณ 101.8 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ เป็นจ�ำนวนเงิน 19.0 ล้านบาท 73.2 ล้านเยน 2.5
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 ล้านยูโร และ 0.3 ล้านหยวน หรือเทียบเท่าประมาณ 118.6 ล้านบาท (2561:
7.0 ล้านบาท 101.2 ล้านเยน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.1 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 88.1
ล้านบาท)
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32.2

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นจ�ำนวน
เงินประมาณ 19.2 ล้านบาท (2561: 20.1 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจ�ำนวนเงิน 11.3 ล้านบาท
(2561: 12.2 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้ำประกันดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

การจ่ายชำ�ระเงินค่าภาษีให้กรมศุลกากร
การใช้ไฟฟ้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

3.2
16.0
19.2

4.1
16.0
20.1

2.2
9.1
11.3

3.1
9.1
12.2

32.3 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการเป็นจ�ำนวนเงินเดือนละประมาณ 2.2 ล้านบาท (2561: 2.2
ล้านบาทต่อเดือน) และเฉพาะของบริษัทฯ เดือนละประมาณ 1.3 ล้านบาท (2561: 1.2 ล้านบาทต่อเดือน)
32.4 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาการบ�ำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปีละประมาณ 2.9 ล้านบาท
(2561: 2.9 ล้านบาทต่อปี)
32.5 บริษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาก่อสร้างอาคารโรงงาน ติดตัง้ ระบบไฟฟ้าและซือ้ เครือ่ งจักรเป็นจ�ำนวน
เงิน 11.5 ล้านบาท 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.4 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 37.5 ล้านบาท
(2561: 10.5 ล้านบาท และ 0.01 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 10.9 ล้านบาท)
32.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
กลุม่ บริษทั ได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าอาคารคลังสินค้า รถยนต์และอุปกรณ์สำ� นักงาน
อายุของสัญญามีระยะเวลา 2 - 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

จ่ายชำ�ระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

4.0
6.3

4.2
5.9

3.1
5.4

3.4
5.3

ในระหว่างปี 2562 กลุม่ บริษทั มีรายจ่ายตามสัญญาเช่าทีร่ บั รูแ้ ล้วในก�ำไรหรือขาดทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 5.0 ล้านบาท
(2561: 4.1 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ 4.1 ล้านบาท (2561: 3.3 ล้านบาท)
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33. การค�้ำประกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยแก่ธนาคารจ�ำนวน 51.1 ล้านบาท และ 3.7 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 176.0 ล้านบาท (2561:
54.9 ล้านบาท และ 4.83 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 242.0 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท โพลี ซัน จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแก่
ธนาคารจ�ำนวน 17 ล้านบาท (2561: 17 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีภาระค�้ำประกันวงเงินสิน
เชื่อของบริษัทฯแก่ธนาคารจ�ำนวน 191.2 ล้านบาท (2561: 152.9 ล้านบาท)
การค�้ำประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยนานเท่าที่ภาระหนี้สินยังไม่ได้ช�ำระ บริษัทฯและบริษัทย่อย
มีการคิดค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันดังกล่าวในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี
34. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

914

-

914

-

3

-

3

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

902

-

902
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

-

20,858

20,858

35. เครื่องมือทางการเงิน
35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้
กู้ยืมระยะสั้น เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้า เงินให้กยู้ มื และลูกหนีอ้ นื่ ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้
รับความเสียหายทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญจากการให้สนิ เชือ่ นอกจากนี้ การให้สนิ เชือ่ ของกลุม่ บริษทั ไม่มกี ารกระจุกตัวเนือ่ งจาก
กลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�ำนวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการ
ให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องกับมีเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินเบิก
เกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วน
ใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสัน้ และมีอตั ราดอกเบีย้ ปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาดหรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกล้เคียงกับอัตรา
ตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต�่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรือ วันที่
มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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13.18

14.44

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

337.00

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคาร

-

-

4.97

-

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้
อืน่

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
ธนาคาร

337.00

4.97

1.26

ลูกหนี้ระยะยาวอื่น

หนี้สินทางการเงิน

-

-

ลูกหนี้การค้าและลูก
หนี้อื่น

-

-

เงินลงทุนชั่วคราว หลักทรัพย์เพื่อค้า

-

-

มากกว่า
1 - 5 ปี

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์ทางการเงิน

ภายใน
1 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

135.96

135.96

-

-

115.73

-

-

-

-

115.73

อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

209.79

-

209.79

-

363.02

-

-

361.95

0.91

0.16

อัตรา
ดอกเบี้ย

ไม่มี

งบการเงินรวม

-

MMR

6.00

3.00

-

-

682.75

LIBOR
135.96 EURO,
3 เดือน, MLR

209.79

337.00

498.16

13.18

6.23

361.95

0.91

115.89 0.05 - 0.38

รวม

-

-

-

-

270.00

-

-

270.00

13.18

13.18

อัตรา
อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้ ดอกเบี้ย
จริง
คงที่ภายใน
(ร้อยละต่อปี)
1 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

-

-

-

38.57

-

-

-

-

38.57

อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

130.89

-

130.89

-

271.91

-

-

270.94

0.91

0.06

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

400.89

-

130.89

270.00

323.66

13.18

-

270.94

0.91

-

-

MMR

6.00

-

-

-

38.63 0.05 - 0.38

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้
จริง
(ร้อยละต่อปี)

(หน่วย: ล้านบาท)
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143.08

-

8.06

8.06

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

221.16
221.16

-

-

262.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้า
หนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคาร

-

262.00

-

-

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
ธนาคาร

หนี้สินทางการเงิน

-

-

ลูกหนี้การค้าและลูก
หนี้อื่น

-

-

เงินลงทุนชั่วคราว หลักทรัพย์เพื่อค้า

143.08

-

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์ทางการเงิน

173.48

-

173.48

-

341.43

-

-

340.34

0.90

0.19

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
คงที่ภายใน ปรับขึ้นลงตาม อัตราดอกเบี
้ย
1 ปี
ราคาตลาด

งบการเงินรวม

656.64

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

MMR

6.00

-

-

-

0.05 - 0.38

230.00

-

-

230.00

14.50

8.06

6.44

-

-

-

-

-

-

-

51.93

-

-

-

-

51.93

121.33

-

121.33

-

204.90

-

-

203.91

0.90

0.09

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ที่แท้จริง
คงที่ภายใน ปรับขึ้นลงตาม อัตราดอกเบี
้ย
(ร้อยละต่อปี)
1 ปี
ราคาตลาด

LIBOR
221.16 EURO,
3 เดือน, MLR

173.48

262.00

492.57

8.06

-

340.34

0.90

143.27

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

351.33

-

121.33

230.00

271.33

8.06

6.44

203.91

0.90

52.02

รวม

MMR

-

-

6.00

2.40

-

-

0.05 - 0.38

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ หรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
กลุม่ บริษัทได้ตกลงท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่อง
มือในการบริหารความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สกุลเงิน

งบการเงินรวม
สินทรัพย์

หนี้สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์

หนี้สิน

ริงกิตมาเลเซีย
16,354
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 12,651,300 2,882,434 9,250,397 1,889,068
ยูโร
1,785,845 3,942,650
421,464
117,491
20,505,817 23,059,496 19,931,904 22,933,846
เยน
ปอนด์สเตอร์ลิง
189,029
2,577
สิงคโปร์
163
-

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)

7.2999
30.1084
33.6780
0.2754
39.4435
22.2846

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สกุลเงิน

งบการเงินรวม
สินทรัพย์

หนี้สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์

หนี้สิน

ริงกิตมาเลเซีย
13,167
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 9,843,551 2,330,789 6,382,980 1,570,858
ยูโร
1,467,692 5,295,114
332,712
92,136
20,230,697 19,549,380 19,656,784 19,029,400
เยน
ปอนด์สเตอร์ลิง
97,930
-

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)

7.7815
32.4036
37.0731
0.2926
41.0040
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน

จำ�นวนที่ซื้อ
(ล้าน)

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ของจำ�นวนที่ซื้อ
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหรียญสหรัฐอเมริกา
0.1

30.14

วันครบกำ�หนดตามสัญญา

3 มีนาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยไม่มยี อดคงเหลือของสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
35.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบีย้ ในตลาด กลุม่ บริษทั จึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแ่ี สดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนซึง่ กลุม่ บริษทั ได้เปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่ายุติธรรม - ขาดทุน

ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(3)

(3)

36. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ ำ� คัญของกลุม่ บริษทั คือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 0.43:1 (2561: 0.39:1) และเฉพาะบริษทั ฯ:
0.34:1 (2561: 0.28:1)
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37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ�ำปีส�ำหรับผล
การด�ำเนินงานในรอบปี 2562 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 71.15 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อรวม
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจ�ำนวนหุ้นละ 0.10 บาท ท�ำให้เงินปันผลจ่ายส�ำหรับปี 2562 มีจ�ำนวนทั้งสิ้นหุน้ ละ 0.25 บาท
โดยมีก�ำหนดจะจ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายน 2563 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2563

38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานประจ�ำปี 2562
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รายงานความยังยื
่ น 2562
บริ ษทั ไทยออพติ คอล กรุป๊ จากัด (มหาชน)

สามารถดูรายละเอียดรายงาน
ความยั่งยืนได้ที่ QR CODE

รายงานความยังยื
่ น 2562 มีการกาหนดทิ ศทางรายงานโดย
วิ เคราะห์ประเด็นสาคัญ รวมทัง้ เนื้ อหาในสอดคล้องกับทิ ศทาง
กลยุทธ์ของบริษทั ฯ และสอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาที่
ยังยื
่ น (Sustainable Development Goals หรือตัวย่อว่า SDGs)
ที่มา :
รายงานฉบับนี้จดั ทาขึน้ เพือ่ แสดงผลการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
ด้านความยังยื
่ นทีค่ รอบคลุมประเด็นด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยเริม่ จัดทา
รายงานความยังยื
่ นฉบับแรกในปี 2558 สาหรับรายงานฉบับนี้เป็ นรายงานฉบับที่ 5
เพือ่ แสดงผลการดาเนินงานในรอบปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

ความเชื่อมันต่
่ อรายงานความยังยื
่ น:
รายงานฉบับนี้จดั ทาขึน้ โดยคณะทางานด้านความยังยื
่ น และตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
กากับดูแลด้านความยังยื
่ นเมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

สอบถามข้อมูล :
หากมีข ้อ สงสัย หรือ ข้อ แนะนาเพิ่ม เติม กรุ ณ าติด ต่ อ หน่ ว ยงานพัฒ นาความยัง่ ยืน
บริษัท ไทยออพติค อล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
E-mail : hrtog_or@thaiopticalgroup.com
โทรศัพ ท์ : 021941145-50
โทรสาร : 021941151
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