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สารจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญมากมายทั้งในระดับโลกและใน
ระดับประเทศของเรา อาทิ สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซึ่งมีผล 
กระทบทัง้ทางบวกและทางลบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถงึสภาวะทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศมีการชะลอตัวลง มีความผันผวน ค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว และปัจจัย
อื่นๆ ซึ่งนับเป็นความท้าทายที่บริษัทฯ จะต้องเผชิญในช่วงปีที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงยืนหยัด มุ่งมั่นด�าเนินงาน และขยายงานเพื่อ
ให้บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้ตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิม และ
ขยายฐานลูกค้าใหม่จากทุกภูมภิาคทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในเอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา จากการจัดตั้ง 
TOG USA, Inc. บริษัทย่อยข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน บริษัทฯ ได้เห็นการเติบโตของฐาน
ลูกค้าทั้งรายใหญ่ และรายย่อยขึ้นอย่างเป็นที่น่าพอใจ สินค้าของบริษัทฯให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นใน
ตลาดภูมิภาคทวีปอเมริกา

ปี 2562 บรษิทัฯ มคีวามภูมใิจทีไ่ด้เปิดตัวผลติภัณฑ์เลนส์เฉพาะบคุคล Zenith ซึง่เป็นเลนส์
ชนิดไฮเอนด์ มีจ�าหน่ายตามร้านขายปลีกที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ ในประเทศไทย และบริษัทฯ 
มีแผนส่งออกผลิตภัณฑ์นี้ไปยังต่างประเทศด้วย

ผลการด�าเนินงาน

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2562 เท่ากับ 132 ล้านบาท จากรายได้ 1,972 ล้านบาท ลดลง
จากปีที่แล้ว เมื่อเทียบกับผลประกอบการของปี 2561 ซึ่งมีก�าไรสุทธิ 146 ล้านบาท จากรายได้ทั้ง
สิ้น 1,842 ล้านบาท บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ ฉะนั้นจากผล
ประกอบการในปี 2562 นี้ บริษัทฯ จะได้จ่ายเงินปันผลรวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 119 ล้านบาท
หรือ เท่ากับหุ้นละ 0.25 บาท 

การก�ากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 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 โดยบรษิทัฯ มีคะแนน Corporate Governanceสงูกว่าคะแนน 
Corporate Governance โดยรวมของบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี ้บรษิทัฯ
ยังได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2562 ติดต่อกัน 9 ปี (2554-2562) ในปี 2562 อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับการประเมินเป็น
บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG 100 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
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จากสถาบันไทยพัฒน์ อนึ่ง บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม โดยส�านักนวัตกรรม
แห่งชาติอีกด้วย

คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะผูบ้ริหารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ยดึถือหลกัการก�ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีซือ่สัตย์ โปรง่ใส มจีรยิธรรม ศีลธรรม และรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มตาม
กรอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะได้มคีวามมัน่ใจ และไว้วางใจในระบบการบรหิาร
งานที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตรวจสอบได้และโปร่งใส

ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน ที่เป็น
ก�าลงัส�าคญัในการร่วมสร้างความส�าเรจ็และการเตบิโตอย่างม่ันคงและย่ังยืนเรือ่ยมา รวมถงึสถาบนั
การเงินที่มอบความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วยดี 
ตลอดมา   

  

	 (ดร.สว่าง	ประจักษ์ธรรม) 
 ประธานกรรมการ 
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วิสัยทัศน์ (Vision):

รักษาความเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นน�าของโลกในการผลิตเลนส์แว่นตาคุณภาพ รวมทั้งผลก�าไร นวัตกรรม รังสรรค์
คุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม

 
พันธกิจ (Mission):

เป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระชั้นน�าที่เติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่ามีการให้บริการที่เป็นเลิศอย่าง
สม�า่เสมอ คูค้่าได้รบัความสะดวกสบายในการท�าธรุกจิร่วมกัน และเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายเลนส์ส�าเรจ็รูปในราคาทีคุ้่มค่าสงูสดุ 
อีกทั้งเป็นผู้ผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลอย่างครบวงจรให้บริการตรงเวลาทุกครั้ง

อุดมการณ์และค่านิยม

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศโดย

• "เห็นว่าอย่างไร ให้ท�าตามนั้น" กล่าวคือ เมื่อคณะผู้บริหารหรือทีมงานประชุมกันแล้วมีมติอย่างไร ต้อง
ท�าตามมติที่ประชุม แม้ว่าส่วนตัวจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม

• "มีส�านึกรับผิดชอบร่วมกัน" กล่าวคือ เราร่วมกันเป็นเจ้าของปัญหาที่เกิดกับลูกค้าและร่วมกันแก้ไขให้
ลุล่วง เรารักษาสัจจะตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า

• "มุ่งมั่นท�างานให้เนี้ยบ เฉียบ เป๊ะ ตรงเวลา ตั้งแต่ครั้งแรกที่ท�า และทุกครั้งไป"

• "เปิดใจและปรบัตวัเตรยีมพร้อมรบัการเปลีย่นแปลง" กล่าวคือ กระบวนการท�างานของเราเรียบง่าย และ
ท�างานด้วยทัศนคติว่า 'เราท�าได้'

• "วัดกันที่ผลงาน ประเมินอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ที่ส�าคัญต้องท�างานอย่างสนุกและมีความสุข”

วัฒนธรรมองค์กร ACTIF

Achievement ความมุ่งมั่นท�างานให้เกิด “ความส�าเร็จ”

Customer Service มาตราฐานการบริการ ใช้ระบบ ใจเขาคือใจเรา

Team Work การท�างานเป็นทีม

Initiative คิดริเริ่ม กล้าน�าเสนอสิ่งใหม่ๆ

Flexibility การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงินโดยสรุป
บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย 

รายละเอียด
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2560 2562 2561 2560

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)

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

ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 327.83 357.86 380.85 19.74 107.20 121.92

ก�าไร (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 774.20 722.33 789.26 463.12 397.06 357.05

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

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น

จ�านวนหุ้นช�าระแล้ว ณ สิ้นสุดปี (ล้านหุ้น) 474.32 474.32 474.32 474.32 474.32 474.32

ก�าไร (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 - - -

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 90 91 90 - - -

ราคาหุ้น ณ สิ้นงวด (บาท) 5.85 4.36 7.95 - - -

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 474.32 474.32 474.32 474.32 474.32 474.32

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา (EBITDA)

(ร้อยละ) 16.62 19.43 20.28 1.66 9.72 10.44

อัตราก�าไรสุทธิ (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

อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.43 0.39 0.43 0.34 0.28 0.25
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ข้อมูลทั่วไปของ TOG : บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายละเอียดทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ

 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	
TOG

ประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายเลนส์สายตาพลาสติก

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	

โทรศัพท์	
โทรสาร

:

:
:

15/5 หมู่ที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี 
ต�าบลละหาร อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
11110 ประเทศไทย
(02) 194 1145-6  (02) 925 5518- 9
(02) 925 5710

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน

:
:
0107547000044
475,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 474,318,000 บาท 

Website : www.thaiopticalgroup.com 

รายละเอียดบริษัทย่อย

ชื่อบริษัทย่อย	(1)
ชื่อย่อ

บริษัท	อุตสาหกรรมแว่นตาไทย	จ�ากัด
TOC

ประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายเลนส์สายตากระจก 
 เลนส์สายตาพลาสติก และแม่แบบแก้ว

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

 
โทรศัพท์	
โทรสาร	

:

:
:

83 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน 
อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
(11000) ประเทศไทย
(02) 952 6429 - 31
(02) 952 5488

http://www.thaiopticalgroup.com
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ที่ตั้งส�านักงานสาขา

โทรศัพท์
โทรสาร

:

:
:

ฝ่ายผลิต
61/9 หมู่ที่ 5 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ต�าบลละหาร อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 (11110) ประเทศไทย
(02) 194 1126 - 30
(02) 925 5290

เลขทะเบียนบริษัท : 0105505002039

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 130,000,000 บาท

ชื่อบริษัทย่อย	(2)
ชื่อย่อ

บริษัท	โพลีซัน	จ�ากัด	
Poly Sun

ประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายเลนส์ย้อมสี

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

โทรศัพท์	
โทรสาร	

:

:
:

15/5 หมู่ที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี 
ต�าบลละหาร อ�าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
(02) 925 6142-3
(02) 925 6144

เลขทะเบียนบริษัท : 0125540005766

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 20,000,000 บาท

สัดส่วนการลงทุน : 99.99 %

ชื่อบริษัทย่อย	(3)
ชื่อย่อ

บริษัท	ทีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซี
TOG USA

ประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการจัดจ�าหน่ายสินค้า จัดส่งผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัทไปยังลูกค้าในสหรัฐอเมริกา

ที่ตั้งจดทะเบียน : รัฐ เดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

โทรศัพท์	
โทรสาร

: 1958 Production Court Louisville,
KY 40299, United States
+1 502 213 0770
+1 630 524 9095

เลขทะเบียนบริษัท : FEIN 82-126 8015

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : USD 50,000

สัดส่วนการลงทุน : 100.00%
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รายละเอียดบริษัทร่วม

ชื่อบริษัทร่วม	(1)
ชื่อย่อ

บริษัท	เอ็มวิชั่น	ออพติคอล	พีทีอี	ลิมิเต็ด
MVision (สิงคโปร์)

ประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
 
โทรศัพท์	
	โทรสาร	

:

:
:

60 Robinson Road #12-01 Bea Building,
Singapore 068892
+65 6222 1079
+65 6827 5198

เลขทะเบียนบริษัท : 201004338 W

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 2,700,000 SGD

สัดส่วนการลงทุน : 891,000 SGD (33 %)

ชื่อบริษัทร่วม	(2)
ชื่อย่อ

บริษัท	เอ็มวิชั่น	ออพติคอล	อินดัสตรี้	เอสดีเอ็น	บีเอ็ชดี
MVision (มาเลเซีย)

ประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

โทรศัพท์
โทรสาร	

:

:
:

Suite 10.03, Level 10 The Gardens South Tower
Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra
59200 Kuala Lumpur
+603 4278 4668
+6034278 4661

เลขทะเบียนบริษัท : 892114-U

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 6,000,000 MYR

สัดส่วนการลงทุน : 1,980,000 MYR (33 %)

ชื่อบริษัทร่วม	(3) บริษัท	เวียดนาม	วิสิบิลิตี้	ทาร์เก็ต	จ�ากัด	
(Vina Vista)

ประกอบธุรกิจ(2) : ผลิตและจ�าหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
 

โทรศัพท์	
โทรสาร	

:

:
:
:

Floor 9, Room 9.7A, ETown Building, 
364 Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District,
HCMC, VietNam
+84 902 398 828
+848 38134950

เลขทะเบียนบริษัท : 411022000664

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 1,450,000 USD

สัดส่วนการลงทุน : 475,000 USD (32.76%) 
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รายละเอียดบุคคลอ้างอิง

ส�านักงานผู้สอบบัญชี

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (10110) ประเทศไทย
(662) 264 9090
(662) 264 0789-90

นายทะเบียน	

โทรศัพท์
โทรสาร
Website

:
:
:

บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ 
(10400)-ประเทศไทย
(0 2)009 9000
(0 2)009 9991
http://www.set.or.th/tsd

http://www.set.or.th/tsd
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
TOG เป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายเลนส์แว่นตาอิสระชั้นน�า
ระดับโลก ด้วยช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ครอบคลุมท่ัว
ประเทศ และขยายไปทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยมีฐานลูกค้า
อยู่มากกว่า 50 ประเทศ ทั้งยังเป็นผู้ผลิตเลนส์แว่นตาตาม
ค�าสั่งของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ (OEM)

 ผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตาของ TOG นอกจากมีจุดเด่น
เร่ืองคณุภาพ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ทีค่รอบคลมุ
การใช้งานซึง่เหมาะกบัทกุเพศทกุวยัแล้ว ยงัมคีวามโดดเด่น
เรื่องความคุ้มค่าในทุกระดับราคา ความสวยงาม และการ
ใช้งานทีแ่ตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเลนส์ทีใ่ช้ปรบัสายตาทัว่ไป 
รวมถงึเลนส์ทีม่มูีลค่าเพ่ิม เช่น เลนส์เปลีย่นสอัีตโนมัต ิเลนส์
กันแรงกระแทกสูง เลนส์กันแดด และเลนส์สายตาเฉพาะ
บคุคล โดยใช้ข้อมลูการวจิยัผลติภัณฑ์เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันา
สินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสากล ทั้งยัง
มุง่เน้นการยกระดบัการให้บรกิารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ท�าให้ลูกค้าทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ผลิต ผู้ค้าส่งค้าปลีก และเน้นการส่งมอบสินค้าที่ถูก
ต้องและตรงเวลา

 บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) 
ชื่อย่อ TOG เริ่มต้นโดยกลุ่มประจักษ์ธรรม ซึ่งด�าเนินร้าน
ขายค้าปลีกแว่นตาตั้งแต่ปี 2494 และได้ขยายงานเข้าสู่
ธรุกจิการผลติเลนส์กระจกโดยการก่อตัง้บรษิทั อตุสาหกรรม
แว่นตาไทย จ�ากัด (บริษัทย่อย) หรือ TOC ซึ่งเป็นโรงงาน
ผลิตเลนส์กระจกรายแรกในประเทศไทยในปี 2505 ด้วย
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท โดย TOC ผลิตและส่ง
ออกเลนส์กระจกไปยังภูมิภาคเอเชียและยุโรป และจัดตั้ง
สายการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคล (“Prescription lens” 
หรอื “Rx lens”) และน�าร่องการผลติเลนส์สายตาพลาสติก
ด้วยกระบวนการหล่อ TOC ประกอบด้วย โรงงาน 2 แห่ง 
โดยแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ ถนนงามวงศ์วาน เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 
เพื่อผลิตแม่แบบแก้วและเลนส์แว่นตากระจก และ แห่งที่ 
2 ตั้งอยู่ที่ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 18-
3-57 ไร่ เพื่อผลิตเลนส์สายตาพลาสติกและเลนส์สั่งฝน
พิเศษ (Rx Lens)

 จากแนวโน้มการบริโภคเลนส์สายตาพลาสติกที่เพิ่ม
ขึน้ บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ�ากดั (“TOG”) ก่อตัง้เม่ือ
วันท่ี 8 มีนาคม 2534 ในชื่อบริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ 
จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 20 ล้านบาท โดยมโีรงงาน
ตั้งอยู่ที่ 15/5 หมู่ที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต�าบล
ละหาร อ�าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุ ีบนเนือ้ทีป่ระมาณ 
30-2-92 ไร่ เพือ่ขยายงานสายการผลติเลนส์สายตาพลาสติก
ธรรมดา ธรุกจิของ TOG และ TOC ได้เตบิโตขึน้อย่างมนียั
ส�าคญัและท�าให้ TOG ได้เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 120 ล้าน
บาท เพือ่ขยายก�าลงัการผลติเลนส์สายตาพลาสตกิธรรมดา 
เลนส์เปลี่ยนสี (Photochromic Lens) เลนส์บางพิเศษ 
(High-index Lens) และเลนส์กันแรงกระแทกสูง (High-
impact-resistance Lens) และ TOC ได้เพิม่ทนุจดทะเบยีน
จาก 50 ล้านบาทเป็น 130 ล้านบาท

 ในปี 2546 TOG และ TOC ได้ปรับโครงสร้างการถอื
หุน้โดย TOG ได้เพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 265 ล้านบาทเพ่ือ
เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 99.99 ของ TOC ท�าให้ TOC มี
สถานะเป็นบรษิทัย่อยของ TOG บรษิทัได้แปลงสภาพเป็น
บริษัทมหาชน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท ในปี 
2547 และระดมทนุ 135 ล้านบาทจากการออกหุน้จ�าหน่าย
แก่ประชาชนท่ัวไป และจดทะเบียนซ้ือขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันท่ี 16 พฤษภาคม 
2549

 ในปี 2551 บริษัทเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจโดย
การเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 475 ล้านบาท โดยระดมเงิน
ทนุจากกลุ่ม Specsavers ผูค้้าปลกีแว่นตารายใหญ่ทีม่เีครอื
ข่ายการด�าเนินธุรกิจในทวีปยุโรปและออสเตรเลียซึ่งเป็น
พันธมิตรและลูกค้าของบริษัทมาอย่างยาวนาน โดยกลุ่ม 
Specsavers ถือหุ้นสุทธิ 25.04% หลังจากการเพิ่มทุนดัง
กล่าว

 บริษัทและบริษัทย่อยได้พัฒนากระบวนการบริหาร
การผลิตอย่างต่อเนือ่งโดยใช้ระบบการผลิตแบบลีน (Lean 
Manufacturing) ลงทนุอย่างต่อเนือ่งในสายการผลติเลนส์
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สายตาพลาสตกิ และสายการผลิตเลนส์เฉพาะบคุคลแบบดิ
จติลั (Digital Surfacing Prescription Lens) และร่วมทุน
จัดตั้งบริษัทเพื่อค้าส่งเลนส์สายตาและผลิตเลนส์สายตา
เฉพาะบุคคลในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและเวียดนาม
เพื่อขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ในปี 2554 บริษัทเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวของโลก
ที่ผลิตและจัดจ�าหน่ายเลนส์สายตาพลาสติกท่ีท�าจากวัสดุ
ทีม่ชีือ่ทางการค้าว่า “Excelite® Tribrid™” ซ่ึงมคีณุสมบตัิ
ที่กันแรงกระแทกสูงและบางพิเศษ และในปี 2558 บริษัท
ได้ขยายงานเข้าสู่ธุรกิจเลนส์กันแดดโดยการเข้าซื้อกิจการ
บรษัิท โพลซีนั จ�ากัด ผูผ้ลติและจัดจ�าหน่ายเลนส์ย้อมสกีนั
แดด และเลนส์โพลาไรซ์

 ปัจจบุนับรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นผูผ้ลติและจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และบริการเลนส์สายตาพลาสติกท่ีหลากหลาย
และครบวงจรทัง้ประเภทของวสัดุ (Lens Material) ดไีซน์ 
(Lens Design) และการเคลอืบผวิ (Lens Coating) บรกิาร
ออกแบบและพัฒนาเลนส์ร่วมกับคู้ค้า (Original Design 
Manufacturing) บรกิารตัดประกอบแว่นตา (Edging and 
Glazing Service) โดยมีฐานลูกค้ากระจายตัวมากกว่า 50 
ประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ณ ปัจจุบัน บริษัทฯมีทุน
จดทะเบยีน จ�านวน 475 ล้านบาท เรยีกช�าระแล้ว 474.32 
ล้านบาท (ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558) คงค้างช�าระอีก 
0.682 ล้านบาท ซึ่งเป็นใบส�าคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุแล้ว

พ.ศ. เส้นทางธุรกิจเลนส์แว่นตาของ TOG

2494 เริ่มต้นธุรกิจจากการด�าเนินธุรกิจร้านค้าปลีกแว่นตา

2505 ก่อตั้งบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ากัด (“TOC”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท เพื่อด�าเนิน
ธุรกิจผลิตเลนส์กระจกเป็นรายแรกในประเทศไทย และส่งออกเลนส์กระจกไปยังเอเชียและยุโรป

2516 TOC จัดตั้งสายการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลด้วยกระบวนการสั่งฝนเลนส์พิเศษ

2524 TOC เริ่มพัฒนากระบวนการผลิตและน�าร่องการผลิตเลนส์พลาสติกธรรมดา

2534 ก่อตั้งบริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จ�ากัด (“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�ากัด (มหาชน) (“TOG”) เพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท เพื่อขายหุ้นให้กับนักลงทุนเฉพาะกลุ่ม และเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้กับ
ประชาชนทั่วไป

2549 TOG น�าหุ้นออกเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และน�าหุ้นทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2550 TOG พัฒนาการผลิตเลนส์บางพิเศษค่าดัชนีหักเหแสง 1.67

2551 TOG เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 475 ล้านบาท เพื่อขายหุ้นจ�านวน 68.75 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
1 บาท) ให้กับกลุ่ม Specsavers และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้พนักงานและ
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�าเนินธุรกิจเลนส์เฉพาะบุคคลและจัดจ�าหน่ายเลนส์ส�าเร็จ 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�าให้เพิ่มก�าลังการผลิตได้อย่างมีนัยส�าคัญโดยไม่ต้องลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติม

2558 TOG เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 99.99 ของบริษัท โพลีซัน จ�ากัด ซึ่งด�าเนินธุรกิจผลิตเลนส์ย้อมสีและ 
เลนส์โพลาไรซ์

2559	 TOG พัฒนาร่วมกับบริษัท Mitsui Chemicals ผลิตเลนส์ LeafECO™

2559 TOC ลงทุนสายการผลิต RX automation

2560 จัดตั้ง TOG USA INC. เพื่อด�าเนินการจัดจ�าหน่ายสินค้าในภูมิภาคอเมริกาเหนือ

2561 TOG เปิดตัวผลิตภัณฑ์เลนส์ป้องกันแสงสีฟ้า Bluloc™

2562 TOC ลงทุนสายการผลิตอัตโนมัติ (RX Automation) Phase 2 และ TOG เปิดตัว z design™  
เลนส์โปรเกรสซีฟดิจิตอลเฉพาะบุคคล

บริษัทฯและบริษัทย่อย ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเลนส์แว่นตา สินค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
สินค้าตามลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วย 

1.	 เลนส์แว่นตาพลาสติก (Organic Lenses) 

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)

2.	 เลนส์แว่นตากระจก (Mineral Lenses) 
3.	 เลนส์เฉพาะบุคคล (Prescription Lenses หรือ Rx Lenses)

4.	 สินค้าและบริการอื่นๆ ได้แก่ แม่แบบแก้ว (Glass Mold) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก สินค้าซ้ือ 

 มาเพื่อขายต่อ และการให้บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง และเคลือบเคมีตัดแสงสะท้อน
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้ค้าส่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยผลิตตามค�าสั่งซื้อภายใต้
เครือ่งหมายการค้าของลกูค้า (“OEM” หรอื Original Equipment Manufacturer) และจ�าหน่ายภายใต้เครือ่งหมายการค้า
ของบริษัทฯ เอง คือ “Excelite®”

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

1. เลนส์แว่นตาพลาสติก (Organic Lenses) 

เป็นเลนส์แว่นตาท่ีผลิตจากวัตถดุบิพลาสติกซึง่สนิค้า
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะแบ่งตามประเภท Monomer 
ที่น�ามาใช้ในการผลิตดังนี้

1.1	 เลนส์พลาสติกธรรมดา (CR-39®)
เป็นเลนส์ที่ผลิตจาก Monomer ที่มีชื่อการค้าว่า 
“CR-39®” มีดชันกีารหกัเหของแสง(Index) ที ่1.498 
ปัจจุบนัมกีารน�ามาใช้ในการผลติเลนส์แว่นตาพลาสตกิ
ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปโดยเลนส์พลาสติกธรรมดาผลิตทั้งที่
บริษัทฯ

1.2	 เลนส์พลาสตกิเปลีย่นสี (Photochromic Lenses)
เป็นเลนส์ที่ผลิตจาก Monomer ที่มีส่วนผสมพิเศษ 
ซึ่งเมื่อผลิตเป็นเลนส์แล้วจะสามารถเปลี่ยนสีให้เข้ม
ขึน้เมือ่อยู่ในทีส่ว่างมาก และจางลงจนใสในทีร่่ม ท�าให้
ความเข้มของแสงที่ผ่านเลนส์ไปที่ตาอยู่ในระดับท่ี
ค่อนข้างคงทีท่�าให้ผูใ้ส่รูส้กึสบายตาโดยเลนส์เปลีย่น
สีผลิตที่บริษัทฯ

1.3	 เลนส์พลาสติกบางพิเศษ (High Index Lenses)
เป็นเลนส์ที่ผลิตจาก Monomer ที่มีดัชนีการหักเห
ของแสงสงูกว่าเลนส์ธรรมดา คอื 1.6 ซ่ึงเมือ่ผลติเป็น
เลนส์กจ็ะท�าให้สามารถผลติเลนส์ทีบ่างลงกว่าธรรมดา 
ท�าให้แว่นตาดูบางลงและไม่หนามากจึงเหมาะที่จะ
ใช้ท�าเลนส์สายตาส�าหรับผู้ที่มีสายตาผิดปกติมากๆ 
เช่น สายตาสั้นมาก หรือ ยาวมาก เลนส์บางพิเศษนี้
ผลิตที่บริษัทฯ

1.4	 เลนส์พลาสติกกันแรงกระแทกสูง (High Impact  
 Resistance Lenses)

เป็นเลนส์ทีผ่ลติจาก Monomer ทีเ่ม่ือผลติเป็นเลนส์
จะมีความเหนยีวไม่แตกหักง่ายและไม่เกดิคมเมือ่แตก
ท�าให้สามารถตดัเจาะได้ง่ายโดยเลนส์ไม่เสยีหายรวม

ถงึมีความปลอดภยัสงูหากเกดิอบุตัเิหตจุงึเหมาะทีจ่ะ
น�าไปใช้ประกอบกบัแว่นตาทีไ่ม่มกีรอบและเหมาะที่
จะน�าไปใช้ประกอบแว่นตาของเด็กทั้งนี้ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาเริม่มีข้อบังคบัให้ใช้เลนส์กนัแรงกระแทก
สงูนีก้บัเดก็อายไุม่เกนิ18ปีซึง่หากผู้ปกครองไม่ประสงค์
จะให้เด็กใช้เลนส์กันแรงกระแทกสูงน้ีจะต้องลงนาม
ในหนงัสือจ�ากัดความรบัผิดชอบกบัผู้ประกอบแว่นตา
และประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศกอ็ยูร่ะหว่าง
เตรยีมออกข้อบงัคับให้ใช้เลนส์กันแรงกระแทกสูงกับ
เด็กในลักษณะเดียวกันโดยเลนส์กันแรงกระแทกสูง
ของบริษัทฯ ผลิตจาก Monomer ที่มีชื่อการค้าว่า 
“Trivex® ” โดย TOG เป็นผูผ้ลติเลนส์แว่นตาอสิระ
รายแรกและรายเดียวที่ท�าการผลิตเลนส์กันแรง
กระแทกสูงจาก “Trivex®” ในรูปแบบของสินค้า
ส�าเรจ็รปู (Finished Lenses) และ สนิค้ากึง่ส�าเรจ็รปู 
(Semi-finished Lenses) ได้ ภายใต้ตราสินค้า 
Excelite® Trivex® เลนส์พลาสตกิกนัแรงกระแทก
สูงนี้ผลิตที่บริษัทฯ

1.5	 เลนส์กันแดด (Sun-filtered Lenses)
เป็นเลนส์ทีผ่ลติจาก Monomer เดยีวกบัเลนส์พลาสตกิ
ธรรมดาที่มีส่วนผสมของสารพิเศษกันแสง UV แล้ว
ผ่านกระบวนการย้อมสท่ีีควบคมุให้ได้สท่ีีแม่นย�าตาม
ค่าสีที่ก�าหนด โดยเลนส์กันแดดผลิตที่บริษัทย่อย

1.6	 เลนส์โพลาไรซ์ (Polarized Lenses)
เป็นเลนส์ทีผ่ลติจาก Monomer เดยีวกบัเลนส์พลาสตกิ
ธรรมดา ซึ่งมีแผ่นฟิล์มโพลาไรซ์อยู่ในเนื้อวัสดุของ
เลนส์ เลนส์โพลาไรซ์มีคุณสมบัติตัดแสงให้เหลือใน
แนวระนาบเดยีว ซึง่จะเหมาะกบัการใช้งานภาวะแสง
จ้ามาก เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง หรือสวมใส่ขณะขับ
รถ โดยเลนส์โพลาไรซ์ผลิตที่บริษัทย่อย
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เลนส์แว่นตาพลาสติก จะท�าการผลิตออกมาใน 2 รูปแบบ ดังนี้

เลนส์กึ่งส�าเร็จรูป	(Semi-Finished	Lenses)	

เป็นเลนส์แว่นตาที่มีการท�าความโค้งที่ผิวเลนส์ด้าน
นอกให้ได้ตามแบบมาตรฐานโดยผูซ้ือ้จะต้องมห้ีองแลบ็ (Rx 
Lab) เพ่ือน�าเลนส์กึง่ส�าเรจ็รปูไปฝนผิวเลนส์ด้านในเพิม่เตมิ
เพื่อให้ได้ค่าสายตาตามที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการต่อไป

เลนส์ส�าเร็จรูป	(Finished	Lenses)

เป็นเลนส์แว่นตาทีมี่โค้งผิวเลนส์ทัง้ด้านนอกและด้าน
ในให้ได้ความโค้งเป็นค่าสายตามาตรฐานซึ่งผู้ซื้อสามารถ
น�าไปใช้ตัดประกอบกับแว่นตาได้ ทันทีโดยเลนส์ส�าเร็จรูป
นีจ้ะท�าการจ�าหน่ายทัง้เลนส์ไม่เคลอืบผวิด้วยเคม ีและเลนส์
เคลือบผิวด้วยเคมีซึ่งเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่ม(Value Added) 
ดังนี้ 

• เลนส์เคลือบเคมีผิวแข็ง (Hard Coated) เป็นเลนส์
ส�าเรจ็รปู ทีท่�าการเพิม่คุณสมบัติพเิศษด้วยการเคลอืบ
แข็งบนผิวเลนส์ เพื่อให้ทนต่อการขีดข่วน 

• เลนส์เคลอืบเคมตีดัแสงสะท้อน (Multicoated) เป็น
เลนส์ส�าเรจ็รปู ทีท่�าการเพิม่คณุสมบัตพิิเศษด้วยการ
เคลือบสารเคมี เพื่อตัดเงาสะท้อนบนผิวเลนส์ ซึ่ง
เลนส์ส�าเร็จรูปที่เคลือบเคมีตัดแสงสะท้อนโดยทั่วไป
จะท�าการเคลอืบเคมีผวิแขง็ก่อน (Hard Multicoated) 

• เลนส์เคลือบเคมีป้องกันน�้าเกาะผิวเลนส์ (Water 
Repellent) เป็นเลนส์ส�าเร็จรูปทีท่�าการเพ่ิมคุณสมบตัิ
พิเศษด้วยการเคลือบสารเคมี เพ่ือป้องกันไม่ให้น�้า
เกาะบนผิวเลนส์โดยหากมีละอองน�้าอยู่บนเลนส์จะ
ไหลออกทันที ท�าให้ไม่รบกวนการมองเห็น

เลนส์แต่ละรูปแบบ จะมีผลิตภัณฑ์ย่อย ตามประเภทการใช้งานได้อีก 3 ประเภท คือ

เลนส์ชั้นเดียว	(Single	Vision	Lenses)

เป็นเลนส์ทีใ่ช้แก้ไขสายตาสัน้ หรอืสายตายาว อย่างหนึง่อย่างใด โดยอาจจะมกีารแก้ไขสายตาเอยีงร่วมอยูด้่วย 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�าชิ้นเลนส์หลายชิ้นมาประกอบกันเป็นตัวเลนส์สองชั้น ดังนั้นในเนื้อเลนส์จะมีรอยต่อ
ของช่วงการมองเห็นชัดทั้งสองช่วง

เลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ	(Progressive	Lenses)

เป็นเลนส์ส�าหรับคนที่มีค่าสายตา 2 แบบ เช่นเดียวกับเลนส์สองชั้น แต่จะแตกต่างกันที่เลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อใช้
เทคโนโลยกีารออกแบบความโค้งของผวิเลนส์ในการก�าหนดค่าของสายตาให้ค่อยๆ ปรับระยะการมองระหว่างช่วงทีม่อง
ไกลชัด และช่วงที่มองใกล้ชัด ดังนั้นในเนื้อเลนส์จะมองไม่เห็นเส้นรอยต่อใดๆเลย ท�าให้สภาพภายนอกของเลนส์หลาย
ชั้นไร้รอยต่อจะมองดูเหมือนเลนส์ช้ันเดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายตามากขึ้นเนื่องจากสามารถมองเห็น
ได้ชัดในทุกระยะโดยไม่เห็นช่วงรอยต่อของเลนส์เหมือนในเลนส์สองชั้น
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2. เลนส์แว่นตากระจก (Mineral Lenses)

เป็นเลนส์แว่นตาที่ผลิตจากกระจก โดยน�ากระจก 
(Blank) มาฝนให้ได้ความโค้งทั้งด้านนอก และ ด้าน
ในซึ่งสามารถแยกย่อยผลิตภัณฑ์ตามวัตถุดิบกระจก
ที่น�ามาใช้ผลิตเลนส์ได้ดังนี้ 

2.1	 เลนส์กระจกธรรมดา (Mineral 1.523)
เป็นเลนส์ท่ีผลิตจากกระจกมีดัชนีการหักเหของแสง
ที่ 1.523 ซึ่งเป็นเลนส์กระจกที่ ใช้กันอยู่ทั่วไป

2.2	 เลนส์กระจกบางพิเศษ 1.6 (Mineral 1.6)
เป็นเลนส์ที่ผลิตจากกระจกที่มีส่วนผสมพิเศษ ท�าให้
มดีชันกีารหกัเหของแสงที1่.6 ซึง่สงูกว่าเลนส์ธรรมดา
ท�าให้สามารถผลติเลนส์ได้บางลงจงึเหมาะทีจ่ะใช้ท�า
เลนส์แว่นตาส�าหรับผู้ที่มีสายตาผิดปกติมากๆ เช่น 
สายตาสัน้มากหรอืยาวมาก ท�าให้เลนส์มนี�า้หนกัเบา

2.3	 เลนส์กระจกบางพิเศษ 1.7 (Mineral 1.7)
เป็นเลนส์ที่ผลิตจากกระจกที่มีส่วนผสมพิเศษ ท�าให้
มีดัชนีการหักเหของแสงที่ 1.7 ซึ่งนับเป็นกระจกที่มี
ดชันกีารหกัเหของแสงสงูสดุท�าให้สามารถผลติเลนส์
ได้บางและเบา

ทัง้นีเ้ลนส์กระจกจะมผีลติภณัฑ์แบ่งย่อยออกเช่นเดยีว
กับเลนส์พลาสติกกล่าวคือจะประกอบไปด้วย 2 รูป
แบบ ดังนี้

• เลนส์กึ่งส�าเร็จรูป (Semi-Finished Lenses)
• เลนส์ส�าเร็จรูป (Finished Lenses) 

โดยเลนส์ส�าเร็จรูป จะจ�าหน่ายแบบไม่เคลือบเคมี 
และเคลอืบเคมตีดัแสงสะท้อน(Multicoated) ซ่ึงเป็น
สินค้า มูลค่าเพิ่ม (Value Added) และเลนส์แว่นตา
แต่ละรูปแบบจะมีผลิตภัณฑ์ย่อย ตามประเภทการ
ใช้งานได้อีก 3 ประเภท คือ

• เลนส์ชั้นเดียว (Single Vision Lenses)
• เลนส์สองชั้น (Bifocal Lenses)
• เลนส์หลายชัน้ไร้รอยต่อ (Progressive Lenses)

แต่เน่ืองจากเลนส์แว่นตากระจกมีแนวโน้มความ
ต้องการในตลาดโลกที่ลดลงไปตามล�าดับ และ การ
ผลติจ�าหน่ายเลนส์สายตากระจกในแต่ละกลุม่ย่อยมี
ปรมิาณ และมูลค่าไม่มากนกั ดงันัน้ในโครงสร้างราย
ได้รวมของบรษิทัฯ และบรษัิทย่อย จงึไม่แยกโครงสร้าง
รายได้ โดยจะรวมเลนส์สายตากระจกทุกประเภทไว้
เป็นกลุ่มเดียว ทั้งนี้เลนส์แว่นตากระจกผลิตที่บริษัท
ย่อยทั้งหมด 

3. เลนส์เฉพาะบุคคลสั่งฝนพิเศษ (Prescription Lenses หรือ Rx Lenses) 

เป็นสินค้าประเภทมูลค่าเพิ่ม ( Value Added) โดย
จะเป็นการน�าเลนส์แว่นตาพลาสตกิ หรอืเลนส์แว่นตากระจก 
ประเภทกึ่งส�าเร็จรูปมาฝนให้พอดีกับสายตาตามที่ลูกค้า
ต้องการ ซึ่งตามปกติทางผู้ซื้อจะต้องน�าเลนส์กึ่งส�าเร็จรูป
ไปฝนเอง แต่เนือ่งจากลกูค้าของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ
บางรายมข้ีอจ�ากดัในการสร้างห้องแลบ็ (Rx Lab) เพื่อฝน
เลนส์กึ่งส�าเร็จรูปเอง เนื่องจากต้องลงทุนสูงทั้งเคร่ืองจักร 

และเคร่ืองมือในการฝนส�าหรับเลนส์แต่ละประเภท และ
แต่ละอัตราการขยาย รวมถึงต้องใช้พนักงานที่มีความ
เชีย่วชาญทีจ่ะมค่ีาจ้างสงูมาก จึงหนัมาท�าการว่าจ้างผูผ้ลติ
เลนส์ให้ท�าการผลติให้ เนือ่งจากการผลติดงักล่าวมกีารผลิต
เป็นจ�านวนจ�ากัดเฉพาะแต่ละขนาดของสายตาตามค�าสั่ง
ซื้อ โดยเลนส์สั่งฝนพิเศษผลิตที่บริษัทย่อยทั้งหมด
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4. สินค้าและบริการอื่น ได้แก่

• แม่แบบแก้ว (Glass Mold) สินค้าซื้อมาเพื่อขายต่อ 
และการให้บริการเคลือบเคมีผิวแข็งและเคลือบเคมี
ตัดแสงสะท้อนแม่แบบแก้ว (Glass Mold) เป็นแผ่น
กระจกที่น�าไปใช้เป็นแบบในการหล่อเลนส์พลาสติก
ซึง่แม่แบบแก้วจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คอื แม่แบบ
เลนส์ด้านนอก และแม่แบบเลนส์ด้านใน โดยจะมี
ลกัษณะเป็นแผ่นกระจกทีม่กีารฝนให้ได้ความโค้งตาม
ที่ออกแบบไว้ส�าหรับการผลิตเลนส์ในแต่ละประเภท 
เนือ่งจากเลนส์ทีผ่ลิตจากวตัถุดบิต่างชนดิกนัจะมีดชันี
การหักเหของแสงที่ต่างกัน ทั้งนี้แม่แบบ

แก้วผลติท่ีบรษิทัย่อยเดมิผลติเพือ่ใช้ใน กระบวนการผลติ
ของบรษัิทและบริษทัย่อยเอง ซ่ึงบรษิทัย่อยเริม่ส่งออกแม่
แบบแก้วในปี 2547

• สินค้าซื้อมาเพื่อขายต่อเป็นการขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้น
เปลืองการผลิต และสินค้าเลนส์

• การให้บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง และเคลือบเคมีตัด
แสงสะท้อนเป็นการให้บรกิารเคลอืบเคมสี�าหรบัเลนส์
พลาสติก 

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�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
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)
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โครงสร้างรายได้ ของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้ตามมูลค่า

หน่วย: % ผู้ผลิต งบการเงินรวม

2562 2561 2560

1. เลนส์พลาสติกธรรมดา บริษัทฯ และบริษัทย่อย 33.00 33.04 35.90

2. เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม * บริษัทฯ 26.25 25.68 24.99

3. เลนส์สั่งฝนพิเศษ บริษัทย่อย 33.60 33.58 31.09

4. เลนส์กระจก สินค้า และบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย 7.15 7.70 8.02

รวม 100 100 100

โครงสร้างรายได้ตามปริมาณ

หน่วย: % ผู้ผลิต งบการเงินรวม

2562 2561 2560

1. เลนส์พลาสติกธรรมดา  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 79.30 75.30 77.54

2. เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม * บริษัทฯ 14.03 16.79 15.38

3. เลนส์สั่งฝนพิเศษ บริษัทย่อย 6.51 7.78 6.74

4. เลนส์กระจก สินค้า และบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย 0.16 0.13 0.34

รวม 100 100 100

 

หมายเหตุ * เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย เลนส์บางพิเศษ เลนส์เปลี่ยนสี และเลนส์กันแรงกระแทกสูง
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปรมิาณการส่งออกเลนส์แว่นตาจากประเทศไทยไปต่างประเทศ ข้อมลูจากกรมศุลกากร ประเทศไทย 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) (%)

มูลค่า (ล้านบาท)

1. เลนส์แว่นตาพลาสติก 29,472.95 32,271.93 -8.67

2. แว่นตาที่ใช้ปรับสายตา 2,642.70 1,969.27 34.20

3. แว่นตากันแดด 617.14 514.76 19.89

4. เลนส์แว่นตากระจก 3.98 84.26 -95.27

ปริมาณ (ล้านชิ้น)

1. เลนส์แว่นตาพลาสติก 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

ถัวเฉลี่ย (บาทต่อชิ้น)

1. เลนส์แว่นตาพลาสติก 121.99 135.21 -9.78

2. แว่นตาที่ใช้ปรับสายตา 894.98 865.34 3.43

3. แว่นตากันแดด 1,048.03 667.09 57.10

4. เลนส์แว่นตากระจก 34.20 269.62 -87.31

แนวโน้มการลงทุนและการขยายตลาด

ข้อมูลการส่งออกแสดงการส่งออกเลนส์ที่มี
มลูค่าสงูในอตุสาหกรรมแว่นตาและการเปลีย่นแปลง
อย่างมีนัยส�าคัญในกลุ่มแว่นตาที่ใช้ปรับสายตา 
นอกจากนี้ความนิยมในเลนส์แว่นตากระจกลดลง
อย่างมนียัส�าคญัซึง่สอดคล้องกบันโยบายของบรษิทั
ที่ยกเลิกการผลิตเลนส์กระจกชั้นเดียว

เลนส์แว่นตามีความจ�าเป็นส�าหรับบุคคลที่มี
ปัญหาสายตา ตั้งแต่วัยเด็ก วัยท�างาน หรือผู้สูงอายุ 
ท�าให้ผู้บริโภคต้องใส่ใจในการเลือกใช้แว่นตาและ
เลนส์ที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วย บริษัทฯ จึงให้ความ
ใส่ใจในคณุภาพของเลนส์แว่นตาของบรษิทัฯ เพ่ือให้
ได้ผลติภณัฑ์ทีคุ่ม้ค่าและเหมาะสมกบัความไว้วางใจ
จากลูกค้าที่มอบให้เสมอมา ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึง
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สนับสนุนลงทุนในด้าน วิจัย และพัฒนา (Research & 
Development) เพื่อคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตา
ให้มคีวามหลากหลาย และพฒันาเทคโนโลยกีารผลติแว่นตา
ที่ใช้ปรับสายตา เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ใน
ตลาดเลนส์แว่นตาและเพ่ือให้บริษัทฯสามารถขยายธุรกิจ
และเติบโตในตลาดกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

ในตลาดสหรฐัอเมรกิา บรษัิทมีนโยบายทีจ่ะขยายการ
ตลาดผ่านช่องทางผู้ค้าส่งอิสระและบริษัทประกันสุขภาพ

สายตา โดยทีอุ่ตสาหกรรมประกนัสขุภาพสายตาของประเทศ
สหรฐัอเมริกามรีูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่สมบรูณ์ทัง้ในรปู
แบบสวสัดกิารของนายจ้าง และการขายตรงให้กับผูบ้รโิภค 
กรมธรรม์ประกันสุขภาพสายตาจะให้การสนับสนุนการ
เปลี่ยนแว่นตาให้แก่ผู้เอาประกัน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ค้า
ส่งเลนส์แว่นตาอิสระซึ่งถือเป็นสัดส่วนการตลาดที่มาก ดัง
นั้น หากบริษัทสามารถขยายตลาดโดยการติดต่อกับทาง
บรษิทัประกันสขุภาพสายตา หรือผูค้้าส่งอสิระได้ ก็จะท�าให้
บริษัทสามารถสร้างความเติบโตในภูมิภาคนี้ได้ 

นโยบาย และลักษณะการตลาด

1.	 กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่เน้นการแข่งขันในด้าน
ราคา แต่ตระหนักในเรื่องราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ
ซึ่งจะท�าให้ลูกค้าพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯทั้งนี้
บรษิทัฯและบรษัิทย่อยใช้ 3 กลยทุธ์หลกัในการแข่งขนั คอื 
ด้านคณุภาพสนิค้า การให้บรกิาร และการมีประเภทสนิค้า
ต่างๆ ครบถ้วนทุกประเภทของเลนส์สายตา สรุปได้ดังนี้

4คุณภาพสินค้า
บริษัทฯและบริษัทย่อยให้ความส�าคัญต่อคุณภาพ

สนิค้า โดยมรีะบบการควบคมุคณุภาพสนิค้าในทกุขัน้ตอน
การผลิตซึ่งจะท�า การตรวจสอบเลนส์ ทุกชิ้น ทั้งค่าก�าลัง
สายตา ความหนาของเลนส์ สี และรอยต�าหนิ ท�าให้สินค้า
มีคุณภาพ มีอายุการเก็บรักษาและอายุใช้งานนาน และได้
มาตรฐานเดียวกนัทกุรอบการผลติ ท�าให้ลกูค้ามคีวามมัน่ใจ
ในผลิตภัณฑ์ และกลับมาส่ังซื้อสินค้ากับบริษัทฯอย่างต่อ
เนือ่งท�าให้บรษิทัฯยงัคงรกัษาฐานลกูค้าเดมิได้และสามารถ
ขยายฐานลกูค้าใหม่ท่ีมคีวามต้องการสนิค้าคุณภาพสงูราคา
เหมาะสม และบรษัิทฯให้ความส�าคญับรหิารการใช้ทรพัยากร
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่ง ณ 13 
มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบตัร DS/EN ISO 
-13485:2012 คอืการรบัรองระบบบรหิารคณุภาพ ส�าหรบั
ผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์ นอกเหนือจาก ISO 
14001, ISO 9001 และ 9002 จาก TUV CERT มาตรฐาน
การผลิต และสินค้าทั้งหมดได้รบัการรับรองตามมาตรฐาน
สากลจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรฐัอเมริกา 
และ สหภาพยุโรป 

4การให้บริการ
จากการวางแผนการผลิตเป็นอย่างดี และมีสินค้า

คงคลังอย่างเพยีงพอ ท�าให้บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มคีวาม
สามารถในการรองรับ ค�าสั่งซื้อ และสามารถส่งสินค้าได้
ตรงตามก�าหนดรวมถงึการให้บรกิารข้อมลูของบรษิทัฯและ
บรษิทัย่อยทางอนิเตอร์เนต็ท่ีWebsiteของบรษิทัฯ และการ
ตดิต่อประสานงานผ่านทาง E-mail รวมถงึการรบัฟังความ
คดิเหน็ของลกูค้าในทกุๆด้านเพือ่พฒันาและปรบัปรงุสนิค้า
และการให้บริการ รวมถึงการจัดหาสินค้าต่างๆ เพิ่มเติม
ตามความต้องการของลูกค้าเป็นการให้บริการท่ีบริษัทฯ 
และบรษิทัย่อยให้กบัลกูค้าทุกรายซึง่นบัเป็นกลยทุธ์ ทีส่�าคญั
ที่ท�าให้ลูกค้าพึงพอใจในตัวบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4ประเภทสินค้า
 สินค้าเลนส์แว่นตาของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะ

ครอบคลุมในทกุประเภทของเลนส์ ซึง่รวมถงึการผลติเลนส์
สั่งฝนพิเศษ ซึ่งโรงงานผลิตเลนส์แว่นตาอิสระโดยทั่วไปยัง
ไม่มรีายใดรบัจ้างผลติ นบัว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อย เป็นผู้
ผลิตเลนส์อิสระเพียงกลุ่มเดียวที่มีสินค้าหลากหลายครบ
ทุกประเภท ซึ่งท�าให้ลูกค้ามีความสะดวก ประหยัด และ
ควบคุมการสั่งซื้อสินค้าได้ง่าย จากการติดต่อสั่งซื้อสินค้า
เพียงแหล่งเดียว (One Stop Shop) ที่นับเป็นอีกกลยุทธ์
หนึ่งท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขันรายอื่นๆโดยบริษัทฯ ได้ออก
ผลิตภัณฑ์ “	Tribrid™	” เป็นเลนส์แว่นตา กันกระแทก
ระดับสูง ชนิดบางพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเลนส์ชนิดนี้
เป็นรายแรกของโลก และผลิตภัณฑ์ “LeafEco 1.74” ซึ่ง
เป็นเลนส์แว่นตาทีผ่ลติจากวตัถดุบิชวีภาพในสดัส่วนมากกว่า
ร้อยละ 82 และมีค่าดรรชนีหักเหแสงในกลุ่มท่ีสูงท่ีสุด มี
คณุสมบตับิางพเิศษ ซึง่บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติเลนส์ชนดินีเ้ป็น
รายที่สองในโลกรองจากญี่ปุ่น 
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นอกจากนี้ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเลือก
ผลิตภัณฑ์ และสินค้าของบริษัท บริษัทจึงได้ด�าเนินการจัด
ท�ากลยุทธ์การสื่อสารด้านสินค้า สื่อการตลาด ส่ือ

ประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าใจง่ายและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น

2.	 ลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ค้าส่ง กลุ่มร้านค้าปลีกซึ่งรวมถึงผู้ค้าปลีก E-commerce 
และห้องแลบผลิตเลนส์สั่งฝนพิเศษ และผู้ผลิตเลนส์ที่ต้องการผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความต้องการ
สินค้าที่มีคุณภาพสูงภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ของตนเอง หรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ 

3.	 ช่องทางการจ�าหน่าย

บริษัท ฯและบริษัทย่อย จ�าหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนรายได้และค่าบริการตามงบ
การเงิน ดังนี้

การจ�าหน่าย งบรวม ปี 2562 งบรวม ปี 2559 งบรวม ปี 2560

ในประเทศ 5.60% 4.76% 4.70%

ต่างประเทศ 94.40% 95.24% 95.30%

โดยรายได้และค่าบริการในประเทศเกือบทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นการจ�าหน่ายเลนส์สายตา ให้กับ 
บริษัท น�าศิลปไทย จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายเลนส์แว่นตาของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ในประเทศแต่เพียงผู้เดียวโดยแสดงรายละเอียดรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส�าหรับช่องทางการจ�าหน่ายในตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ มีสัดส่วนการจ�าหน่ายสินค้าในแต่ละโซนของ
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�าหน่ายเป็นราคาตลาด และได้น�าเสนอให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นชอบทุกต้นปี 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์

1. การผลิต

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท�าการผลิต 300 วัน/ปี 
ท�าการผลิต 1 ถึง 3 กะต่อวัน (กะละ 8 ชั่วโมง) ขึ้นกับสาย
งานการผลิต และสินค้าที่จะต้องส่งมอบตามค�าสั่งซื้อ ด้วย
ก�าลังการผลิตของเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละ
ประเภทผลิตภณัฑ์ของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อย โดยบรษิทัฯ 

ได้ด�าเนนิโครงการ Productivity Improvement Program 
เพือ่ลดต้นทนุ และเพิม่ผลผลติ ส่งผลให้บรษิทัฯ ผลติเลนส์
หล่อได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักร
เพิ่ม

2. วัตถุดิบ

 บรษิทัฯ และบริษทัย่อย ใช้วตัถดุิบในการผลติทีต้่องสัง่ซือ้
จากต่างประเทศทั้งหมด ราคาของวัตถุดิบไม่ผันแปรตาม
ราคาน�า้มนัและการปรบัราคาของผู้จดัจ�าหน่ายจะมีการแจ้ง

ล่วงหน้า เพือ่มิให้กระทบต่อการผลติของลกูค้าซึง่ทีผ่่านมา
การปรับราคาของวัตถุดิบส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
เพียงเล็กน้อย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 บรษิทัฯและบริษทัย่อย ค�านงึถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
สขุภาพของพนกังาน และบุคคลอืน่ๆ ทีพั่กอาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงโรงงาน ดังนั้นในกระบวนการผลิตที่อาจมีการ
สมัผสักบัเคม ีหรอืฝุน่ละอองกจ็ะมข้ีอบงัคบัให้พนกังานสวม
ถุงมือยาง ใส่เสื้อคลุม ใส่ผ้าปิดจมูกและปาก และ สวม
รองเท้าหุ้มข้อ เพื่อความปลอดภัย อีกทั้งภายในโรงงานจะ
มีระบบดักฝุ่นผงที่เกิดจากการ ขัดเลนส์ และน�้าเสียที่เกิด

ขึ้นในกระบวนการผลิตทั้งหมดจะผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ซึง่ระบบก�าจดัของเสยีทัง้หมดได้รบัการตรวจสอบ และผ่าน
มาตรฐานของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ดงันัน้จะไม่มผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซึง่นบัตัง้แต่บรษิทัฯ
และบริษัทย่อยก่อตั้งโรงงานมา ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูก
ฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

 การวิจัยและพัฒนา 

ส�าหรบัอุตสาหกรรมการผลติเลนส์สายตาเมือ่มวีตัถดิุบใหม่ๆ 
ที่เหมาะสมในการน�ามาใช้ผลิตเลนส์ ผู้ผลิตแต่ละรายจะ
ต้องท�าการน�าวตัถดุบิดงักล่าวมาท�าการทดลองและพัฒนา
วิธีการผลิตที่เหมาะสมเป็นเทคโนโลยีของแต่ละผู้ผลิตเอง 
ซึง่ทางบรษัิทฯมศีนูย์ วจิยั และพฒันาผลติภณัฑ์ (Research 
& Development) จากวตัถดุบิใหม่ๆอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้
ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป และตรงตามความ
ต้องการของ ตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ และโครงการในอนาคต

 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายระยะ 5 ปี คือระหว่างปี 2563-2567 โดยคาดว่าจะสามารถมียอดขายที่
สามารถเตบิโตได้อีก 10%-15% ตามสภาวการณ์ทางธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป ด้วยเหตจุากโครงสร้าง
รายได้ที่แบ่งเป็น 2 โครงสร้าง ดังนี้

1. การขายเลนส์ไปยังลูกค้าในต่างประเทศ	บริษัทฯ มีฐานลูกค้าอยู่ในทุกภูมิภาคมากกว่า 50 
ประเทศทั่วโลก โดยมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจ�าหน่าย กลุ่มร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่ กลาง และเล็ก รวมถึงผู้ค้าแว่นตาออนไลน์ ในปัจจุบันลูกค้าในต่างประเทศเป็นกลุ่มลูกค้า
ใหญ่ของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 95 

2.	การขายเลนส์ไปยังลูกค้าภายในประเทศ บริษัทฯ ด�าเนินการขายเลนส์ไปยังลูกค้าภายใน
ประเทศผ่านกลุ่ม ร้านค้าปลกีทีมี่ช่ือเสยีงมายาวนานในประเทศไทยและมีสาขาอยู่ทัว่ประเทศและ
ในประเทศเพื่อนบ้าน สัดส่วนรายได้ของลูกค้าภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และ บริษัทย่อย มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง
ในการผลติเลนส์สายตาเพือ่ให้ได้คณุภาพ มาตรฐานสากลสูงสุด ด้วยความเอาใจใส่ในทกุรายละเอยีด
การผลติอกีทัง้ให้ความส�าคัญกับการวิจยัและพฒันาตลอดจนการควบคมุทดสอบคุณภาพอย่างเข้ม
งวด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และคุณภาพของสินค้าและบริการ บริษัทฯ มี
เป้าหมายที่จะขยายโอกาสการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และเพิ่มผลประกอบการเพื่อผลประโยชน์
ของผูถ้อืหุน้และคูค้่าทางธรุกิจในขณะท่ีสามารถน�าเสนอผลติภณัฑ์ท่ีตอบสนองครบทุกความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

โครงการในอนาคต

บริษัทฯตระหนักถึงความส�าคัญของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับโลกโดยมียุทธศาสตร์หลักที่ส�าคัญที่บริษัทฯด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องและยังคงด�าเนินต่อไป
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโดยตั้งเป้าหมายให้ได้ผลตอบแทนสูงเพื่อ
สร้างผลตอบแทนระยะยาวท่ีเหมาะสมแก่นกัลงทนุโดยบริษัทฯและบริษทัย่อยมกีารก�าหนดนโยบาย
ต่างๆ ดังนี้

การตลาด

4	เพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาดและช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในทวีปเอเซีย และยุโรป ให้มากขึ้น โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 
และมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล การเพิ่มบริการประกอบแว่นตาในสายการผลิตเลนส์สั่ง
ฝนพเิศษ ของบรษิทัย่อยส�าหรบัลูกค้าต่างประเทศ เพ่ือสร้างความสะดวกและความรวดเรว็ให้ 
กับลูกค้าในการส่งแว่นสายตาพร้อมเลนส์ที่ประกอบเรียบร้อยแล้วส่งตรงถึงผู้บริโภคทันทีท่ี
สินค้าประกอบส�าเร็จโดยไม่ต้องเสียเวลากลับไปที่ลูกค้าอีกครั้ง 



บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จ�ำกัด (มหำชน)26

4	เสริมสร้างก�าไรโดยมุ่งเน้นการพัฒนางานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

4	การขยายการจัดตั้งห้องแล็บฝนเลนส์พิเศษ เพื่อความรวดเร็วในการส่งมอบให้ลูกค้า

4	ในปี2558 ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท โพลีซัน จ�ากัด 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 บรษัิทฯ ลงทนุในบรษิทัย่อย TOC โครงการสายการผลติอตัโนมตั ิ(RX Automation) 
Phase 2 และเปิดตัว z design™ เลนส์โปรเกรสซีฟดิจิตอลเฉพาะบุคคล

บุคลากร

4	พฒันาบคุลากรในบริษทัฯโดยการจดัการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่งและปรบัองค์กรไปสูค่วามเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของตนต่อไป

4	ก�าหนดเป้าหมายและตดิตามบนัทึกสถิตกิารฝึกอบรมของพนกังานอย่างมีระบบ รวมถงึประเมนิ
ประโยชน์ท่ีพนักงานและบริษัทได้รับจากการด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง

4	จัดหาสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกคนอย่างทัดเทียม การการปรับปรุงสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการให้แก่พนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากขึ้น

4	จัดท�าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึงและทัดเทียมกับบริษัท
อื่นๆ ในละแวกเดียวกันและในธุรกิจลักษณะเดียวกัน

4	เอาใจใส่ในช่วงเวลาการท�างานของพนักงานให้มีช่วงเวลาพักผ่อนที่เหมาะสม รวมทั้งปรับภูมิ
ทัศน์สถานที่ท�างานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

การวิจัยและพัฒนา

4	ให้ความส�าคัญกับงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ลงนาม 
MOU กับสถาบัน NECTEC ประเทศไทย เพื่อวิจัยและพัฒนาร่วมกันซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท
ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแตปี 2558 ถึง 2560
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4	การมุ่งเน้นการสร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) โดยการเพิ่มคุณสมบัติเลนส์กันแรง
กระแทกสูง จากการที่บริษัทฯสามารถผลิตเลนส์กันแรงกระแทกสูง “Excelite® Trivex®” 
ซึ่งอยู่ในรูปแบบเลนส์ส�าเร็จรูปชั้นเดียวและเลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ ออกสู่ตลาดโลกเป็นราย
แรกได้แล้ว บริษัทฯ ยังไม่หยุดพัฒนาต่อ จึงได้ร่วมมือกับทรานสิชั่น (Transitions Optical 
Inc.) ซึ่งเป็นผู้น�าด้านการผลิตเลนส์เปลี่ยนสีของโลก โดยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษของการเปลี่ยน
สเีลนส์ได้บนเลนส์กนัแรงกระแทก (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�้าตาล

4	TOG ได้ร่วมกับ PPG Industries ซึ่งเป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ผลิตวัสดุเคมีภัณฑ์ต่างๆ ใน
การน�าเสนอเลนส์กนักระแทกระดบัสงูชนดิบางพเิศษ Excelite® Tribrid™ เป็นวสัดทีุพ่ฒันา
ด้วยเทคโนโลยีขัน้สงูโดยการผสมแบบ Hybrid ของปฎกิรยิา ซึง่ใช้เวลาศกึษาค้นคว้าขบวนการ
ผลิตเลนส์จากวัสดุนี้มานานกว่า 1 ปี และได้ทดลองน�าเสนอต่อตลาดครั้งแรก เม่ือตุลาคม 
2554 ที่งานแสดงสินค้าแว่นตานานาชาติ SILMO ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส และงานแสดง
สินค้าแว่นตานานาชาติ MIDO ประเทศอิตาลี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการแว่นตา
จากประเทศต่างๆ เป็นจ�านวนมาก

4	ร่วมวจิยัและพฒันาสารทีใ่ช้ในการผลติเลนส์กบับรษิทั Mitsui Chemical Inc.ในการผลติเลนส์ 
LeafECO™

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4	สร้างความเชือ่ถอืด้วยประกาศนยีบตัร DS/EN ISO -13485:2012 คือการรบัรองระบบบรหิาร
คุณภาพ ส�าหรับผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์ 

4	รักษาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จาก Bureau Veritas เพื่อเสริมความ
สามารถในการแข่งขันกับตลาดโลก

4	รักษาและพัฒนาตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

4	ด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และ CSR-DIW 2012 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง (ดูเพิ่มเติมใน นโยบายและรายงานด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ)
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ปัจจัยความเสี่ยง

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงรวม
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นพร้อมแนวทาง การป้องกันและแก้ไข โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ที่มีการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงและมีมาตรการหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงการติดตามการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ มีการติดตามปัจจัยต่างๆ ท่ี
อาจท�าให้เกิดความเสี่ยงขึ้นทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอยู่ตลอดเวลา เช่น การผลิต การ
ตลาด อัตราแลกเปลี่ยน และบุคลากร เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจัดท�าแผนระยะปาน
กลาง ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพเศรษฐกิจ การตลาดและการจัดหา
วัตถุดิบหลัก เพื่อหาทางป้องกันและ รับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวางแผนกลยุทธ์เพื่อ
บริหารเชิงรุกกับปัญหาต่าง ๆ  แต่ละหน่วยงานจะมีการติดตามและรายงานผล ให้กับผู้บริหารตาม
ล�าดับช้ัน ซึ่งหากมีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้นก็จะมีการพิจารณาและก�าหนดมาตรการเพื่อลดความ
เส่ียงเหล่านั้นไปพร้อมๆกันทั้งนี้จะมีการรายงานผลทั้งหมดต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อรับ
ทราบและก�าหนดเป็นแนวนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ 

 1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

 1.1 ความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑ์ทดแทน 

ผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามหลักสากลถือเป็นสินค้าทางการ
แพทย์ ที่ใช้แก้ไขอาการผิดปกติทางสายตา ด้านการมองเห็นทั้งสายตาสั้น สายตายาว และสายตา
เอยีง ซึง่จากเทคโนโลยใีนปัจจุบนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ก็ได้มกีารใช้ผลติภัณฑ์
อื่นเข้ามาทดแทนการใช้เลนส์แว่นตา เช่น คอนแท็คเลนส์ (Contact Lenses) รวมถึงเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ด้านการผ่าตัดรักษาสายตาด้วยแสงเลเซอร์ (Lasik) ซึ่งสินค้าทดแทนพวกคอนแท็ค
เลนส์ จะมีอายุการใช้งานสั้น ต้องการการดูแลรักษามาก และยังมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจากค่าน�้ายา
ท�าความสะอาด รวมทั้งความไม่สะดวกสบายในการสวมใส่โดยเฉพาะกับผู้ใช้บางคนที่มีน�้าตาน้อย 
เน่ืองจากเป็นการวางเลนส์ลงบนผิวกระจกตาโดยตรง และมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคตาอื่นๆ 
หากดูแลรักษาความสะอาดไม่ดีพอ ส�าหรับการผ่าตัดรักษาสายตาด้วยแสงเลเซอร์นั้น ปัจจุบัน
สามารถรกัษาได้เฉพาะผูมี้สายตายาวหรอืสายตาสัน้อย่างหน่ึงอย่างใดเท่าน้ัน และไม่สามารถรกัษา
อาการสายตายาวจากการเสื่อมของกล้ามเนื้อตาเมื่ออายุมากขึ้นได้ อีกทั้งมีข้อจ�ากัดด้านค่าใช้จ่าย
ทีส่งู และไม่รบัรองผลว่าสายตาจะไม่กลบัไปผิดปกตอิกีครัง้ ดงันัน้ผลติภณัฑ์ทดแทนทัง้ 2 ประเภท
จึงยังมีข้อจ�ากัดค่อนข้างมากและไม่สามารถทดแทนการใช้แว่นตาตามปกติได้

 1.2 ความเสี่ยงในการแข่งขัน

อุตสาหกรรมการผลิตเลนส์แว่นตาในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกเป็น
หลัก ซึ่งนอกเหนือจากการแข่งขันกับผู้ผลิต
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ในประเทศแล้ว ยังต้องแข่งขันกับผู้ผลิตอื่นๆ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศ
จนีและประเทศเกาหลทีีม่ปีรมิาณการผลติทีม่ากซึง่ท�าให้เกดิความประหยดัต่อขนาด ท�าให้เกดิการ
แข่งขนัด้านราคาเพิม่ขึน้ ด้วยสภาพเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปแนวความคดิของผูบ้รโิภคซึง่ต้องการ
สินค้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม บริษัทฯได้รองรับการแข่งขันด้านราคาโดยน�าระบบ Lean 
Manufacturing และProductivity Improvement Program โดยเน้นการเพิม่ผลผลติ และท�าให้
ต้นทุนต่อหน่วยโดยรวมลดลง เพ่ือท�าให้บริษัทมีสินค้า บริการและการส่งมอบท่ีตอบสนองกับผู้
บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และสามารถแข่งขันกับคู่ค้ารายอื่นได้อย่างดี

2. ความเสี่ยงจากการผลิต

 2.1 ราคา และการจัดหาวัตถุดิบ

บรษิทัมคีวามตัง้ใจในการใช้วัตถดิุบทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในปัจจุบันการใช้วัตถดิุบทีมี่การ
ผลิตจากน�้ามันพืชในเลนส์ 1.74 leafeco อยู่แล้วและทางบริษัทยังได้พยายามหาโอกาสในการ
เพิ่มการใช้ในผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆด้วย ซึ่งได้มีการพูดคุยกับผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง

ในแง่ของอตัราแลกเปลีย่นจากการแขง็ค่าของเงนิบาทส่งผลในด้านบวกต่อวตัถดุบิในแง่ของ
ราคาเนือ่งจากวตัถดุบิหลกัเป็นการน�าเข้าจากต่างประเทศท�าให้ต้นทุนการผลติต�า่ลง อย่างไรกต็าม
ทางบริษทัไม่มนีโยบายในการเพิม่ปริมาณวตัถดุบิเนือ่งจากการความคมุคณุภาพของระยะเวลาการ
จัดเก็บวัตถุดิบในคลัง จึงมีความจ�าเป็นในการติดตามผลกระทบท่ีจะเกิดกับอัตราแลกเปลี่ยนใน
อนาคต

 2.2 แรงงาน

บริษัทฯเห็นความจ�าเป็นในการพัฒนาสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มการผลิต
ด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ และ อัตโนมัติมาขึ้น วึ่งจะส่งผลท�าให้ความเสี่ยงในแง่ของการขาดแคลน
แรงงานเม่ือมีการเพิ่มการผลิตอยู่ในระดับที่มีความเส่ียงน้อยลง ซ่ึงจากการปรับปรุงสายการผลิต
นีส่้งผลให้บรษิทัมกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้างแรงงาน ไปเป็นแรงงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะ
มากขึน้ ซึง่ท�าให้ในระยะยาวบรษิทัจะสามารถจดัการผลกระทบทีเ่กดิจาการเพิม่ขึน้ของค่าแรงขัน้
ต�่าส�าหรับแรงงานปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการส่ง
มอบเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานลูกค้าในอนาคต

 2.3 ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีการพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ

ถงึแม้จะมกีารรบัทราบกนัถงึการเตบิโตของเทคโนโลยีก่ารพมิพ์สามมติใินช่วงทศวรรศทีแ่ล้ว 
แต่การพฒันาเพือ่น�ามาใช้ในการผลติเลนส์แว่นตาในปัจจบุนัยงัอยูใ่นระดบัทีไ่ม่มปัีจจยัเสีย่งต่อการ
ผลิตในเทคโนโลยีปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากยังไม่พบว่ามีการพัฒนาวัตถุดิบเพื่อให้มีคุณสมบัติและ
คุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานเทียบกับวัตถุดิบในปัจจุบัน ส�าหรับการใช้งานที่แพร่หลายมากก
ว่านธุรกิจคือการท�ากรอบแว่นตาจากเครื่องพิมพ์สามมิติซึ่งบริษัทเห็นว่าสิ่งนี้เป็นโอกาสในการ
พัฒนาการผลิตในอนาคตที่บริษัทจะสามารถใช้เทคโนโลยีในการตอบสนองผลิตภัณฑืที่มีความ
เฉพาะตัวต่อผู้ใช้งานได้ดีขึ้น 
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

 3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือ
หรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ส่วนใหญ่มอีายสุญัญาไม่เกินหนึง่ปีเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความ
เสี่ยง

บริษทัฯและบริษทัย่อยมยีอดคงเหลอืของสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีเ่ป็นสกลุเงนิตรา
ต่างประเทศ ดังนี้

หน่วย : บาท

สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน
ส่วนต่างระหว่าง

สินทรัพย์ 
และหน้ีสิน

อัตราแลกเปล่ียน
ถัวเฉล่ีย

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2562

ส่วนต่างระหว่าง
สินทรัพย์และ 

หนี้สินเทียบเป็น 
เงินบาท

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 

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�้าประกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระค�้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท อุตสาหกรรม
แว่นตาไทย จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแก่ธนาคารจ�านวน 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 วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯมภีาระค�า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือของบรษิทั โพล ีซนั จ�ากดั 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแก่ธนาคารจ�านวน 17 ล้านบาท (2561: 17 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีภาระ
ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯแก่ธนาคารจ�านวน 191.2 ล้านบาท (2561: 152.9 ล้านบาท)

การค�้าประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยนานเท่าที่ภาระหนี้สินยังไม่ได้ช�าระ 
บรษิทัฯและบรษัิทย่อยมกีารคดิค่าธรรมเนยีมการค�า้ประกันดงักล่าวในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อปี
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4. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 4.1 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินธุรกิจและวิธีการท�างานที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น 
การน�าระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึง
แนวโน้มการเชือ่มโยงข้อมูลของอปุกรณ์และส่วนงานต่างๆในโรงงานอตุสาหกรรมผ่านอนิเทอร์เนต็
เช่ือมโยงไปยังลูกค้า ส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น เช่น 
การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในกระบวนการผลิต การถูกโจรกรรมข้อมูล การพัฒนาสินค้าและ
ผลติภณัฑ์ ข้อมลูทางการค้า และข้อมลูส่วนตวัของพนกังาน ซึง่อาจส่งผลกระทบทางการเงนิ ความ
ต่อเนือ่งในการด�าเนนิธรุกจิ ชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืของบรษิทั โดยทางบริษทัได้มกีารประกาศ
ใช้ นโยบายการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนมีการตรวจประเมินความ
เสีย่งทางไซเบอร์กบัระบบคอมพวิเตอร์ ทีใ่ช้ควบคมุกระบวนการผลติและด�าเนนิการป้องกนัความ
เสี่ยงอยู่เป็นระยะ

 4.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเข้ามา มีบทบาทอย่างมากในการท�า
ธุรกิจ มีการแลกเปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทและลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลที่มากขึ้น การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็นความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อสภาพการณ์ของตลาด พฤตกิรรมของลกูค้า
ในการเลอืกซือ้สนิค้าและบรกิาร ก่อให้เกดิการแข่งขนัทางธรุกจิทีเ่พิม่สงูขึน้ นอกจากนีย้งัส่งผลต่อ
การ เปลีย่นรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิและต้นทนุในการท�าธรุกจิอกีด้วย โดยความเสีย่งดงักล่าวอาจ
ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดิจิทัลก็เป็นโอกาสในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
ใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร บริษัทก�าหนดให้มี การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลย ีดจิทิลัเพือ่น�ามาพฒันาการท�างานและปรบักลยทุธ์ในการท�าธรุกจิ เพือ่
เพิม่ความสามารถในการแข่งขันต่อไป นอกจากนียั้งมีการน�าเทคโนโลยเีครือ่งจกัรอตัโนมตัแิละหุ่น
ยนต์มาใช้ใน กระบวนการผลิต เพือ่สร้างความได้เปรียบในด้านต้นทนุการผลิต และเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินธุรกิจ

5 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

 5.1 ความเสี่ยงกรณีการขายสินค้าในประเทศผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับตลาดในประเทศจะขายผ่าน บริษัท น�าศิลปไทย 
จ�ากัด ซึ่งจะเป็นผู้ค้าส่งที่เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย
เพียงผู้เดียว ซ่ึงบริษัท น�าศิลปไทย จ�ากัดเป็นกิจการที่เก่ียวข้อง ท�าให้อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ได้ เนื่องจากการขายสินค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่ง
มีการขายสินค้าในประเทศเพียงประมาณร้อยละ 5 ของยอดขายรวมทั้งหมดเท่านั้น โดยบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยขายสินค้าให้กับบริษัทที่เก่ียวข้องดังกล่าวในราคาตลาดไม่แตกต่างจากลูกค้าอ่ืน
ทั่วไป ทั้งนี้โดยมีนโยบายด้านการก�าหนดราคาขายและปรับราคาสินค้าตามสภาพการแข่งขันของ
ตลาดในแต่ละท้องถิน่โดยไม่เอือ้ประโยชน์กบับคุคลทีเ่กีย่วข้อง โดยค�านงึถงึต้นทนุสนิค้าบวกก�าไร
มาตรฐาน และในส่วนของการขายให้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดท�าสรุปรายงานการ
ซื้อขายดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อความชัดเจน และโปร่งใส 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล ณ ช่วงเวลาใด และจ�านวนเงินปันผล
เท่าไร(ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน สถานะทางการ
เงิน ความต้องการใช้เงินสด และเงินสดที่มีอยู่ และปัจจัย
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯประกอบธุรกิจและ ถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น 
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่
กับผลก�าไรและกระแสเงินสดของบริษัทฯและ บริษัทย่อย 
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 49 (1/2555) 
เมือ่วันที ่22 กมุภาพันธ์ 2555 มมีตนิโยบายการจ่ายเงนิปันผล
ใหม่ ตัง้แต่ปี 2555 ดงันี ้“จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของก�าไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินส�ารองต่าง ๆ 
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯได้ก�าหนดไว้

การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อก�าหนด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่จะพจิารณาตามทีค่ณะกรรมการ
บริษัทเสนอ และการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจะขึน้อยูก่บัดลุยพินจิของคณะกรรมการบรษัิท นอกจาก
น้ี กฎหมายไทยยังห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน
นอกจากก�าไร (ก�าไรสุทธิรวมก�าไรสะสมและหักขาดทุนสะ
สมใดๆ) ท้ังนี้บริษัทฯจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ารอง
จนกว่าจะมีจ�านวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัทฯหรือ 
มากกว่านั้นตามข้อบังคับของบริษัทฯส�าหรับการจ่าย
เงินปันผลบริษัทย่อยจะจ่ายเข้าบริษัทฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของก�าไรสุทธิของบริษัทย่อย

ปี ก�าไรต่อหุ้น (บาท) เงินปันผลต่อหุ้น(บาท) อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อก�าไรสุทธิ (%)

2562 0.28 0.25 90

2561 0.31 0.28 91

2560 0.39 0.35 90

2559 0.53 0.42 80

2558 0.48 0.38 78

2557 0.43 0.35 82

2556 0.33 0.26 86

2555 0.32 0.25 77

2554 -0.14 0.05 (36)

2553 0.3 0.25 83

2552 0.28 0.25 89

2551 0.34 0.25 82

2550 0.34 0.2 59

2549 0.24 0.16 71
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โครงสร้างการถือหุ้น และ การจัดการ

1.ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,984 ราย (คิดจาก
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 474,318,000 หุ้น)

ทั้งนี้กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม	ที่เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ	มีจ�านวน	31	ราย	ประกอบไปด้วย

ล�าดับ ค�าน�าหน้า
ชื่อ ชื่อ สกุล ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม
30 ธ.ค. 2562 

จ�านวนหุ้น

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 (ภรรยานายวิรัช- 

บุตรนายประทีป)
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 ค�ารณ ประจักษ์ธรรม พี่ 26,410,000 5.57%

17 นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม หลาน (บุตรนายค�ารณ) 25,000,000 5.27%

18 นาย อานันท์ ประจักษ์ธรรม เหลน (บุตรนายภาคี) 1,000,000 0.21%
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ล�าดับ ค�าน�าหน้า
ชื่อ ชื่อ สกุล ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม
30 ธ.ค. 2562 

จ�านวนหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)

19 นาย ภูวิศ ประจักษ์ธรรม เหลน (บุตรนายภาคี) 1,000,000 0.21%

20 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม หลาน (บุตรนายค�ารณ) 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%

30 พ.ท.หญิง เกษนภา เตกาญจนวนิช น้อง 3,050,000 0.64%

31 นาย สรัฐ เตกาญจนวนิช หลาน (บุตร พ.ท.หญิง เกษนภา) 4,687,500 0.99%

53.87%

ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและ
ช�าระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ�านวนร้อยละ 25.60
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โครงสร้างการถือหุ้น 

1. ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 
ดังนี้ (คิดจากทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 474,318,000 หุ้น)

ล�าดับ
30 ธันวาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 เพิ่มขึ้น 

(ลดลง)จ�านวนหุ้น % จ�านวนหุ้น %

1 กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม 255,642,693 53.9% 255,542,693 53.9% 100,000

2
SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS 
LIMITED

118,767,600 25.0% 118,767,600 25.0% 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

5
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 
โดย บลจ. อเบอร์ดีน

5,407,100 1.1% 5,407,100 1.1% 0

6 บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จ�ากัด 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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ดร. สว่าง ประจักษ์ธรรม

• ประธานกรรมการ

อายุ	:	 75
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	 20 กุมภาพันธ์ 2547
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	:	 15
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562	:	2.53
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	:	 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

 
ประวัติคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
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ประวัติการท�างาน	:
2547-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 ประธานกรรมการ
2552-2557 บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 ประธานกรรมการก�าหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
2547-2551 บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 กรรมการผู้จัดการ
2525-2546 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ากัด
  บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จ�ากัด
  หสน. น�าศิลป์ไทย
	 	 กรรมการและผู้บริหารด้านนโยบายการ 

	 ตลาด
2522-2524 บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จ�ากัด
	 	 วิศวกรและกรรมการบริหาร 
  บริษัท ที่ปรึกษาไทยกรุ๊ป จ�ากัด
	 	 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�ากัด
	 	 วิศวกร
2510-2511 Soil Testing Service Co., Ltd.
	 	 วิศวกร
2509-2510 Universal Engineering Consultants  

 Co., Ltd.
	 	 วิศวกร

ต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:	 ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:  มี
• บริษัท เอ็นเอสที เวนเจอร์ส จ�ากัด	 กรรมการ
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	:  ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	:	 มี
• สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษา
• วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย สมาชิก
• หอการค้าไทย-อิตาเลียน (TICC) กรรมการ
• บริษัท ท็อปคอน จ�ากัด กรรมการ
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา	10	ปีที่ผ่านมา	:	 ไม่มี
หมายเหตุ: ตารางแจกแจงผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม หน้า 33-34
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นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ	:	 77
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	 20 กุมภาพันธ์ 2547
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	:	 15
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562	:	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	:	 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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ประวัติการท�างาน	:
2547-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 กรรมการอิสระ
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2548-2556 บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
	 	 กรรมการอิสระ
2545-2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 	 ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแล 

	 กิจการ 
	 บริษัทจดทะเบียน

2542-2544 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่และ 

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2539-2542 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 	 กรรมการและผู้จัดการ
2534-2539 บริษัท สยามเซลลูโลส จ�ากัด
	 	 กรรมการผู้จัดการ

2529-2539  สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและ 
 กระดาษไทย

	 	 กรรมการและเหรัญญิก 
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินอุตสาหกรรม  

 จ�ากัด
	 	 กรรมการ
  บมจ. เยื่อกระดาษสยาม
	 	 รองกรรมการผู้จัดการ
2523-2529 บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและวางแผน
2521-2523 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง 

 การคลัง
	 	 ผู้อ�านวยการกองวางแผนการคลัง
2511-2521 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง 

 การคลัง
	 	 เศรษฐกรโท-เศรษฐกรเอก 

ต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:		 ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:	 ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	:	 มี
• บมจ. กรุงเทพประกันภัย กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ
   ก�าหนดค่าตอบแทน
• บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการ   
ต�าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	:	 มี
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการ   
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี	ที่ผ่านมา	:  ไม่มี
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นายไพรัช เมฆอาภรณ์

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ

อายุ	:	 74
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	 20 กุมภาพันธ์ 2547
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	:	 15
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)ณ	วันที่	23	ธันวาคม	2562	:	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	:	 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�านักงาน อีวาย
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ประวัติการท�างาน	:
2557-ปัจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 กรรมการตรวจสอบ
2547-ปัจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน
2547-2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 กรรมการก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
2539-2546 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด
  บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จ�ากัด
  บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จ�ากัด
	 	 กรรมการผู้จัดการ
2532-2539 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด
  บมจ. กระดาษสหไทย
	 	 กรรมการผู้จัดการ

ต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:	 ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:	 ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: มี
• บมจ. ทีทีดับบลิว กรรมการอิสระ
   ประธานกรรมการตรวจสอบ
   ประธานกรรมการสรรหาและ 

  ก�าหนดค่าตอบแทน
   กรรมการบรรษัทภิบาล
ต�าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	:  มี
• บริษัท น�้าประปา ปทุมธานี จ�ากัด ประธานกรรมการบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี	ที่ผ่านมา	: ไม่มี
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รศ. ดร. วิชา จิวาลัย

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ	:	 75
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	 20 กุมภาพันธ์ 2547
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	:	 15
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	23	ธันวาคม	2562	:	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	:	 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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ประวัติการท�างาน	:
2558-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า 

	 ตอบแทน
2547-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 กรรมการอิสระ
	 	 กรรมการตรวจสอบ
2555-2556  The ASEAN Federation of Land 

 Surveying and Geomatic
	 	 อดีตนายกสมาพันธ์
2543-2548  ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูม ิ

 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�ารวจ 

	 	 รองศาสตราจารย์ 
	 และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมส�ารวจ

2509-2522 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 ภาควิชาวิศวกรรมส�ารวจ 

	 	 อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:	 ไม่มี   
ต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: ไม่มี  
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: มี
• บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จ�ากัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ
• บริษัท ที เอ็น ดี ที จ�ากัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ต�าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: มี
• บริษัท สลิลธารา จ�ากัด ประธานกรรมการ
• บริษัท เวิลด์รีสอร์ท จ�ากัด กรรมการ   
• การส�ารวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย นายกสมาคม  
• วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี	ที่ผ่านมา	: ไม่มี
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นายบรรจง จิตต์แจ้ง  

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
อายุ	: 71
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	 8 เมษายน 2551
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	:	 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

ยุทธ์ของสถาบัน IOD
• CDC: Charter Director Class รุ่น 1/2007

• DCP: Director Certification Program รุ่น 7/2001 
(สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส)

ประวัติการท�างาน	:
2558-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
2551-ปัจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 กรรมการอิสระ
	 	 กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า 

	 ตอบแทน
2538 -2547 บริษัท มาลีสามพราน จ�ากัด (มหาชน)
	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 	 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร	
  สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  

 (TMA)
	 	 กรรมการอ�านวยการ
2532- 2537 บริษัท อินช์เคปแมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด
	 	 กรรมการผู้จัดการ
2524-2532 บริษัท โฟร์โมสต์อาหารนม (กรุงเทพฯ)  

 จ�ากัด
	 	 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 

ต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:	 ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: มี
• บริษัท ล�่าสูง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ
   กรรมการตรวจสอบ
   กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
   กรรมการสรรหา
• บริษัท ทีพีบีไอ จ�ากัด (มหาชน) ประธานกรรมการ
   กรรมการอิสระ
ต�าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: มี
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการ
   กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี	ที่ผ่านมา	: ไม่มี
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นายพอล ไบรอัน ฟัสซี  

• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
  
อายุ	: 53
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 6 พฤศจิกายน 2562
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	: —
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	:	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา	:
• FCMA Qualification, Chartered Institute of 

Management Accountants, United Kingdom 
(2006)

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

ประวัติการท�างาน	:
2553-ปัจจุบัน Specsavers Optical Group
	 	 Chief	Financial	&	 

	 Commercial	Officer
2548 - 2552 Boots The Chemist
	 	 Financial	Director

2546 - 2548 Boots Contract Manufacturing
	 	 Managing	Director
2544 - 2546 Boots The Chemist
	 	 Divisional	Finance	Director
2539 - 2544 Hygena Kitchens
	 	 Finance	Director

ต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:	 ไม่มี   
ต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: มี
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทในเครือ	Specsavers	จ�านวน	40	บริษัท		 	
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	:	 ไม่มี  
ต�าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: ไม่มี  
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี	ที่ผ่านมา	: ไม่มี   
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นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส

• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
อายุ	:	 64
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	 2 ธันวาคม 2552
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	:	 10
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	23	ธันวาคม	2562	:	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	:	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา	:
• Graduate of Australian Institute of Company 

Directors (2008)
• Chartered Accountant (since 1979)

• Bachelor of Economics (Adelaide University 
1977) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	และการพัฒนาด้านการจัดการ	:
• Australian Institute of Company Directors • The Chairman (2013)

ประวัติการท�างาน	:
2552-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป 

 กรรมการ/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
2550 Carl Zeiss Vision-AG
	 	 Vice	President	Strategic	Business	
	 	 Development
2547-2550 SOLA International Inc.
  Carl Zeiss Vision-AG.
	 	 Managing	Director	Asia	Pacific 

 Optical Distributors and  
 Manufacturers  
 Association of Australia (ODMA) 
 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

2545-2547 SOLA International Inc.
	 	 Vice	President	Business	Planning	 

	 and	Development
2542-2545 SOLA International Inc.
	 	 Vice	President	Finance	Global	 

	 Operations
2539-2542 SOLA Australia
	 	 Commercial	Director
2536-2539 SOLA Australia
	 	 Finance	Director
2523-2536 Clarks Shoes Australia LTD.
	 	 Commercial	Director
2519-2523 Hungerfords/KPMG

ต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: 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
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นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
• กรรมการก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ

อายุ	:		 72
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	 20 กุมภาพันธ์ 2547
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	:	 15
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562	:		0.69
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	:		 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�างาน	:
2549-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
  กรรมการ
  กรรมการก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
2555-2558 บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 กรรมการ
	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า 

	 ตอบแทน
2554-2558 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ากัด
	 	 ประธานกรรมการ

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

ต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:	 ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: มี
• บริษัท เอ็นเอสที เวนเจอร์ส จ�ากัด กรรมการ
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี	ที่ผ่านมา	: ไม่มี
หมายเหตุ: ตารางแจกแจงผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม หน้า 33-34
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นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล

• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

อายุ	:		 65
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	 20 กุมภาพันธ์ 2547
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	:	 15
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562	:	1.46
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	:	 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�างาน	:
2555-ปัจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 กรรมการ
2555-2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและธุรการ
2547-2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร

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

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

ต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: มี
• บริษัท น�าศิลป์ไทยอายแวร์ จ�ากัด กรรมการ
• บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จ�ากัด กรรมการ
• บริษัท เอ็น เอส ที เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด กรรมการ
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี	ที่ผ่านมา	:	 ไม่มี
หมายเหตุ: ตารางแจกแจงผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม หน้า 33-34
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นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

อายุ	:		 59
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	 8 เมษายน 2551
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	:	 11
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	:	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา	:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 

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�างาน	:
2551-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 กรรมการ
2561 บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน
2548-2560 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 เลขานุการบริษัท
2536-2547 บริษัท สินไทยเอสเตท จ�ากัด
	 	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

2532-2536 บริษัท ไทยเซ็ลทรัลสตีล จ�ากัด
	 	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
2530-2532 บริษัท เกียรติไพศาล จ�ากัด
	 	 สมุห์บัญชี
2528-2532 บริษัท ขุมทรัพย์ไพศาล จ�ากัด
	 	 สมุห์บัญชี
2527-2528 บริษัท นานาคอนโดมิเนียม จ�ากัด
	 	 สมุห์บัญชี

ต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:	 ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา	10	ปี	ที่ผ่านมา	:	 ไม่มี
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นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ	:	 52
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 10 พฤศจิกายน 2553
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	: 9
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562	: 5.10
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	: มี*

คุณวุฒิทางการศึกษา	:
• M.Sc. Industrial and Systems Engineering, 

Ohio University, U.S.A.
• วศบ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	และการพัฒนาด้านการจัดการ	:
• BMT: Board Matters and Trends รุ่น 8/2019
• SBM: Strategic Board Master Class รุ่น 2/2017
• SFE: Successful Formulation and Execution of 

Strategy รุ่น 15/2012

• DCP: Director Certification Program รุ่น 
149/2011

 Kellogg School of Management, Northwestern 
University

• Executive Development Program Session 
87/2014
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ประวัติการท�างาน	:
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�ากัด
	 	 ผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้จัดการฝ่าย 

	 ประกันคุณภาพ
2538-2544 บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จ�ากัด
	 	 ผู้จัดการฝ่ายวางแผน และประกัน 

	 คุณภาพ
2537-2538 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ากัด
	 	 ผู้จัดการฝ่ายแผนกผลิตแม่แบบแก้ว

ต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:	 มี
• บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ากัด ประธานกรรมการ, กรรมการ, และ  

  กรรมการผู้จัดการ
• บริษัท โพลีซัน จ�ากัด กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
• บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี กรรมการ
ต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: None
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: 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	: 52
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 7 ธันวาคม 2560
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	: 2
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562	: 1.86
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	: 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�างาน	:
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�ากัด
	 	 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
2537-2545 บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จ�ากัด
	 	 ผู้จัดการฝ่ายส่งออก
2534-2537 Bangkok Float Glass Co., Ltd.
	 	 หัวหน้าแผนกส่งออก	
2534 Asahi Glass Co., Ltd., Japan
	 	 Trainee

ต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:	 มี
• บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ากัด กรรมการ
• บริษัท โพลีซัน จ�ากัด กรรมการ
• บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี กรรมการ
ต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา	10	ปีที่ผ่านมา	:	 ไม่มี
หมายเหตุ: ตารางแจกแจงผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม หน้า 33-34
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นายลินเซ่ จอน เวน บราวน์

• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์

อายุ	:		 52
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง	:	 1 มีนาคม 2562
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	:	 19
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562	:	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	:	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา	:
• Optometry, Optometrist and Contact Lens 

Practitioner, University of the Witwatersrand, 
Johannesburg, South Africa

• Bachelor of Science, majoring in Biochemistry, 
Zoology and Botany, University of Port 
Elizabeth, South Africa

ประวัติการท�างาน	:
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

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

ต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:		 ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:  ไม่มี
ต�าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	:  ไม่มี
ต�าแหน่งอื่นในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:		 มี
• LJWB Consultants Limited Owner
ข้อพิพาททางกฎหมายในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	:		 ไม่มี
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นายชัยวัฒน์ จิตติคุณ 

• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ 

อายุ	:		 46 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง	:	 1 มีนาคม 2562
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	:	 5
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562	:	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	:	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา	:	
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการท�างาน	:
2561–ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงาน 

	 ปฏิบัติการ
2558-2561 บ.โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จ�ากัด
	 	 กรรมการ	และ	Executive	Officer,	 

	 Global	Technology	Center	
	 	 กรรมการบริษัท	โฮยาเลนซ์เวียตนาม	 

	 จ�ากัด

2554-2558 บ.โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จ�ากัด
	 	 Executive	Officer
	 	 กรรมการบริษัท	โฮยาเลนซ์เวียตนาม	 

	 จ�ากัด	
2550-2554 บ.โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จ�ากัด
	 	 ผู้จัดการโรงงาน	RX
2544-2550 บ.โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จ�ากัด
	 	 ผู้จัดการฝ่ายผลิต
2539-2544 บ.โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จ�ากัด
	 	 หัวหน้าวิศกรการผลิต

ต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:		 ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:		 ไม่มี
ต�าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	:		 ไม่มี
ต�าแหน่งอื่นในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:		 ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	:		 ไม่มี
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นางสาวจิรสุดา ส�าเภาทอง 

• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชี และการเงิน 

อายุ	:		 48 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง	:	 1 มีนาคม 2562
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	:	 1
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562	:		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	:	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา	:	
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุน คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	และการพัฒนาด้านการจัดการ	:
• DCP: Director Certification Program รุ่น 208/2015
• CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 66/2015

ประวัติการท�างาน	:	 	 	
2562-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงาน 

	 บัญชี	และการเงิน
  บมจ. สหอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม 
	 	 กรรมการบริหาร
	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและ 

	 การเงิน
  บมจ. ล�่าสูง (ประเทศไทย)
	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	 	 เลขานุการบริษัท
	 	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  สมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความ 

	 เสี่ยง

  บจก. ล�่าสูง 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

ต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:	 ไม่มี   
ต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:	 ไม่มี   
ต�าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	:	 ไม่มี   
ต�าแหน่งอื่นในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	 ไม่มี   
ข้อพิพาททางกฎหมายในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	:	 ไม่มี
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นางอนุรักษ์		รัตนสานส์สุนทร
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
• ผู้จัดการส�านักงานตรวจสอบภายใน
อายุ	:  52
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	:	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา	:	
• ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี  บัญชี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างาน	:
2548-ปัจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 ผู้จัดการส�านักงานตรวจสอบภายใน	
2547-2548 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
	 	 ที่ปรึกษาอิสระด้านต้นทุน	 

	 และตรวจสอบภายใน
2546-2547 บริษัท ซิเมนต์ไทยการบัญชี จ�ากัด
	 	 ผู้จัดการงานงบประมาณและรายงาน 

	 กิจการกระดาษอุตสาหกรรม	

2541-2546 บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 จ�ากัด

	 	 ผู้จัดการงานบัญชีและงบประมาณ	
2538-2541 บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จ�ากัด (มหาชน)
	 	 ผู้ดูแลงานด้านรายงานและข้อมูล	 

	 ที่ส่งคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
	 ตลาดหลักทรัพย์	และ 
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2534-2538 บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จ�ากัด (มหาชน)
	 	 ผู้ตรวจสอบภายใน

ต�าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:		 ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:	 ไม่มี
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน:	 ไม่มี

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

งานสัมมนา	Company	Secretary	Forum:	
• Role of Company Secretary in Shaping Corporate 

Culture, 2562
ประวัติการท�างาน	:
2560-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
Personal	Assistant	to	Chief	Executive	Officer	
เลขานุการบริษัท (เริ่มรับต�าแหน่งวันที่ 7 สิงหาคม 2562)
2559 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จังหวัดนครราชสีมา  
ครูผู้สอนประจ�ารายวิชาภาษาอังกฤษ
2556-2558 เครือโรงแรมเบสเวสเทิร์น ส�านักงานใหญ่ประจ�า
ภาคพื้นเอเชียและตะวันออกกลาง 
Personal	Assistant	to	Regional	 
Director	of	Operations	
Operations	Coordinator
2555-2556 หอการค้าไทย-อิตาเลียน (TICC)
Marketing	Executive
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ล�าดับ ชื่อ

บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป บริษัทฯ ในเครือ

หุ้นสามัญ 
(จ�านวนหุ้น)

หุ้นสามัญ
(จ�านวนหุ้น)

หุ้นกู้ 
(จ�านวนหุ้น)

ของ 
ตนเอง

คู่สมรส 
หรือบุตรที่
ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

เพิ่ม(ลด) 
ในช่วง

ม.ค.-ธ.ค.
2562

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 -- -- --

11 นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม 22,179,700 2,000,000 -- ไม่มี -- -- --

12 นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม 8,830,000 -- 2,000,000 ไม่มี -- -- --

หมายเหตุ:
1. บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป มีทุนจดทะเบียน 475,000,000 บาท ทุนช�าระแล้ว 474,318,000 บาท ณ วันที่ 30 

ธันวาคม 2562 มีหุ้นสามัญจ�านวนทั้งสิ้น 474,318,000 หุ้น
2. ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากดัค�าว่า “บรษิทัในเครอื” หมายถงึบรษิทัมหาชนจ�ากดับรษิทัหนึง่ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กบับรษัิท

เอกชนหรอืบรษัิทมหาชนจ�ากดับรษัิทใดบริษัทหนึง่หรอืหลายบรษิทัในลกัษณะดงัต่อไปนี้
 - บริษัทหนึ่งมีอ�านาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอ�านาจจัดการทั้งหมดหรือโดย 

 ส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว
 3. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปล่ียนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการ 

ซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ล�าดับ ชื่อ

บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป บริษัทฯ ในเครือ

หุ้นสามัญ 
(จ�านวนหุ้น)

หุ้นสามัญ 
(จ�านวนหุ้น)

หุ้นกู้ 
(จ�านวนหุ้น)

ของ 
ตนเอง

คู่สมรส 
หรือบุตรที่
ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

เพิ่ม(ลด) 
ในช่วง

ม.ค.-ธ.ค.
2562

ของ
ตนเอง

เพิ่ม(ลด) 
ในช่วง

ม.ค.-ธ.ค.
2562

ของ
ตนเอง

เพิ่ม(ลด) 
ในช่วง

ม.ค.-ธ.ค.
2562

1 นาย ธรณ ์ประจักษ์ธรรม 22,179,700 2,000,000 -- ไม่มี -- -- --

4 นางอมลรัตน ์ประจักษ์ธรรม 8,830,000 -- 2,000,000 ไม่มี -- -- --

2 นายลินเซ ่จอน เวน บราวน์ ไม่มี -- -- ไม่มี -- -- --

3 นายชัยวัฒน ์จิตติคุณ ไม่มี -- -- ไม่มี -- -- --

5 นางสาวจิรสุดา ส�าเภาทอง ไม่มี -- -- ไม่มี -- -- --
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การสรรหากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

1.  การสรรหากรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป 
จ�ากัด(มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นดังนี้

1. บรษิทัมคีณะกรรมการคณะหน่ึงเพือ่ด�าเนินกจิการ
บรษิทัโดยคณะกรรมการของบรษิทัฯประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดน้ันต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และ
กรรมการของบริษัทจะต้องเป็น

ผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก�าหนด แต่ทั้งน้ี ผู้เป็น
กรรมการของบริษัทฯไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริ
ษัทฯ

2. การเลอืกตัง้กรรมการของบรษัิทฯให้กระท�าโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดัง
ต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 
หุ้นที่ตนถืออยู่

(ข) ในการเลือกต้ังกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลง
คะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล คราวละคนหรอืด้วย
วิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร 
แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ถือหุ้นต้องออกเสยีงด้วยคะแนน
ที่มีตาม (ก) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) บคุคลซ่ึงได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ
ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้
รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมหีรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้
เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชมุสามัญประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทีม่อียูท่ัง้หมด

ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออก ไม่ลงตัวเป็น 3 ส่วน กใ็ห้
ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วน 1 ใน 3ของกรรมการทีจ่ะ
ต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด
ทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหใ้ชว้ิธจีบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วน
ปีหลงั ๆ  ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้
เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่งกรรมการทีอ่อกตามวาระน้ันอาจได้
รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

4. นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคณุสมบตัหิรอืมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมาย

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(จ) ศาลมีค�าสั่งให้ออกจากต�าแหน่ง

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ย่ืนใบลา
ออกต่อบรษิทัฯการลาออกมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลาไปถงึบรษัิท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของ
ตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น 
นอกจากถงึคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบคุคล
คนหน่ึงซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการ
ประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดงักล่าวจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออก
จากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีง



บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จ�ำกัด (มหำชน)60

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนหุน้ทีถื่อโดยผูถื้อหุ้นทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก
เสียง

8. ให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เป็นผูก้�าหนดจ�านวนกรรมการ
ผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อเพื่อผูกพันบริษัท พร้อมกับประทับ
ตราส�าคัญของบริษัทฯภายใต้ข้อก�าหนดวรรคแรก คณะ
กรรมการมอี�านาจก�าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการ
ผู้ซึ่งมีอ�านาจลงชื่อผูกพันบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

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 นางอมลรัตน ์ประจักษ์ธรรม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการ

2 นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

3 นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

4 นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

5 นางอมลรัตน ์ประจักษ์ธรรม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ: 1.กรรมการ สองในห้าคน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ 
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ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 90 
(1/2020) เมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2563 โดยการเสนอจาก
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ
ที่ครบวาระทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ 

1. รศ. ดร. วิชา จิวาลัย
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นายพอล ไบรอัน ฟัสซี
4. นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
รวมทั้งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
และจะน�าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที ่17/2020 
ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2563 ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มี
การเสนอช่ือผู้ใดเข้าพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัท
จากผู้ถือหุ้นรายบุคคล ตามที่บริษัทฯได้ประกาศรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

2.  การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯได้ก�าหนดเงื่อนไขของกรรมการตรวจสอบ 
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 ไว้ดังนี้

2.1	องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการของ
บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ จ�านวน 3 คน

3. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้
ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน 
และมีความรู้ต่อเน่ืองเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ของรายงานทางการเงิน

4. ผู้จัดการส�านักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
ท�าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2	คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช�าระแล้วของ
บริษัท ฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

3. เป็นกรรมการทีไ่ม่มีส่วนร่วมในการบรหิารงานใน
บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน
หรอืทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�าจากบรษิทัฯ บรษัิทใน
เครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัฯ ในระยะ 2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ

4. เป็นกรรมการทีไ่ม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้ส่วน
เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท
ทีเ่กีย่วข้อง หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ในระยะ 2 ปี 
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบยกเว้นคณะ
กรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาอย่างรอบคอบแล้วเหน็ว่าการ
เคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของ
กรรมการตรวจสอบ

5. เป็นกรรมการทีไ่ม่ใช่เป็นผูเ้ก่ียวข้องหรอืญาตสินทิ
ของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6. เป็นกรรมการทีไ่ม่ได้รบัการแต่งต้ังขึน้เป็นตัวแทน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขอ
งบริษัทฯ

7. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือ
รายงานผลการปฏบิตัติามหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรษิทัฯ ได้โดยอสิระ โดยไม่อยูภ่ายใต้ความควบคมุ
ของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมท้ังผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
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2.3	การแต่งตั้ง	วาระการด�ารงต�าแหน่ง	และการ
พ้นจากต�าแหน่ง

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูคั้ดเลอืกสมาชกิ

คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทัง้น้ีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทัฯ จะ
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วัน
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งต้ังฯ และรายงานการ
เปลีย่นแปลงกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตาม
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานผ่านสือ่
อิเลคทรอนิกส์

2. วาระการด�ารงต�าแหน่ง
• กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง

คราวละ 3 ปี และเป็นไปตามวาระการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจ
สอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทตาม
วาระ เมือ่ได้รบัการเลอืกต้ังเป็นกรรมการบรษิทั
ใหม่ ก็ให้เลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่
อีกวาระหนึ่ง

• เมือ่มเีหตใุห้กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่ง 

และมีผลให้จ�านวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ
ถ้วน คณะกรรมการบรษิทัฯ จะแต่งตัง้กรรมการ
ตรวจสอบทดแทนรายใหม่เพื่อให้ครบจ�านวน
อย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่มีจ�านวน
กรรมการไม่ครบถ้วน

2.4	การพ้นจากต�าแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งโดยทนัทเีมือ่
• ครบตามวาระ
• พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
• ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการตรวจสอบ
• ตาย
• ลาออก
• ถูกถอดถอน

2. กรณกีรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการ
ด�ารงต�าแหน่ง ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดอืน พร้อมเหตผุลเพ่ือคณะกรรมการบรษิทัฯ 
จะได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทดแทน โดยบริษัทฯ 
จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส่งส�าเนาหนังสือลาออกให้
ตลาดหลักทรัพย์ทราบ

3. ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบ
วาระการด�ารงต�าแหน่ง บริษัทฯ จะแจ้งเรือ่งการถกูถอดถอน
พร้อมสาเหตุ ให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ * ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. รศ. ดร. วิชา จิวาลัย กรรมการตรวจสอบ

3. นายไพรัช เฆฆอาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: *เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
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โดยมี นางอนุรักษ์ รัตนสานส์สุนทร ผู้จัดการตรวจ
สอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 2 ท่าน จาก
ท้ังหมด 3 ท่านได้ผ่านการอบรมหลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP)

ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(Thai Institute of Directors Association: IOD)

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฏบตัร
เพือ่รับทราบหน้าทีแ่ละบทบาทในทกุปี โดยได้ท�าการทบทวน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทครั้งที่ 90 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่าง
ถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ซ่ึงรวมถึงการจัดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอ และการ
เปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีทีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั และหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

2. ส่งเสรมิให้มกีารพัฒนาระบบรายงานทางการเงนิ
ให้สอดคล้องทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล

3. พิจารณาและสอบทานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
ภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 
ทัง้น้ีเพ่ือให้ม่ันใจในความสมเหตุสมผลของรายการลกัษณะ
ดังกล่าวและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ

4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 
(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิลตามวธีิการและมาตรฐาน
สากล

5. ก�ากับดูแลให้มีระบบงานเชิงป้องกัน เพื่อลดหรือ
ระงบัความสญูเสยีและความสญูเปล่าของทรพัยากรประเภท
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในบริษัทฯ ให้
สูงยิ่งขึ้น

6. สอบทานระบบการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้ง
บรษิทัฯ รวมทัง้ได้รบัการปรบัปรงุแก้ไขให้เหมาะสมอยูเ่สมอ

7. สอบทานความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคมุภายใน การจดั
ท�ารายงานทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง เสนอ
แนะปรับปรุงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อยู่เสมอ

8. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบริ
ษัทฯ

9. พจิารณา คดัเลือก แต่งตัง้หรอืเลิกจ้างผู้สอบบญัชี 
รวมทัง้พิจารณาค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบรษัิท เพือ่
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผู้สอบบัญชีเป็นประจ�าทุกปี 

10. ให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 
ถอดถอน และให้ความเห็นในการพิจารณาผลการปฏิบัติ
งานและพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

11. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
แผนงานการตรวจสอบภายในและผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการทบทวนกฎบัตร
การตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอ

12. พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน อนุมัติงบประมาณและอัตราก�าลังของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

13. มอี�านาจในการว่าจ้างทีป่รกึษาทางวชิาชพีอืน่ใด 
เมื่อเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ การว่า
จ้างที่ปรึกษาแต่ละคราวให้เป็นไปตามระเบียบภายในที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
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14. มอี�านาจเชญิผู้บรหิารหรอืผู้ทีเ่กีย่วข้องมาให้ความ
เห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้อง 
จ�าเป็น

15. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีไว้
กับบุคคลภายนอก

16. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการตรวจ
สอบ ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงใน
เรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้
สอบบัญชี

17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการน�าส่งงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์

18. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด ประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงันี้

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เช่ือถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ 

• ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ 

• ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี
• ความเห็นที่เกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์
• จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee 
Charter)

• รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิด
ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

19. รายงานผลการตรวจสอบในประเด็นทีผู่ส้อบบัญชี
พบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัเกีย่วกบัการทจุริตหรอืการฝ่าฝืน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการและผู้
บริหารต่อส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

20. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบ
หมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การสรรหากรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 

คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน มีรายชื่อดัง
ต่อไปนี้

 รายชื่อ ต�าแหน่ง

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�านักพัฒนาธุรกิจเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
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การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจได้
รับการทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
90 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

1. ประสานงานกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ฝ่ายบรหิารในการก�ากบัดแูลการพัฒนากลยทุธ์ของบรษิทัฯ 
และให้ค�าแนะน�าในการวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้แผนการใช้
กลยุทธ์ได้รับการพัฒนา ยึดมั่น และฝังแน่นในองค์กร

2. ทบทวนความเสี่ยงและโอกาสของกลยุทธ์ตามท่ี
ถูกก�าหนดโดยการประเมินความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ของบริ
ษัทฯ และกระบวนการอื่น และผลกระทบจากการแข่งขัน
ท่ีเกิดข้ึนใหม่หรือพัฒนาขึ้น การพัฒนาทางราชการหรือ
ทางกฎหมาย และภาวะเศรษฐกิจโลก

3. ติดตามความคืบหน้าของบริษัทฯ ในการบรรลุ
เป้าหมายเชงิกลยุทธ์และให้ข้อเสนอแนะและค�าแนะน�าใน
กลยุทธ์การควบรวมกิจการ กลยุทธ์ทุน ความสามารถ
ทางการตลาด และความต้องการด้านทรัพยากร

4.  ท�างานร่วมกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและฝ่าย
บริหารในการดูแลให้มีการทบทวนและเสนอแนะต่อคณะ
กรรมการบริษัทเก่ียวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มีนัย
ส�าคัญ เก่ียวกับความเป็นไปได้ในการออกจากธุรกิจเดิม

และการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ การเข้าซื้อกิจการ กิจการร่วมค้า 
การลงทุน หรือการจัดการธุรกิจและทรัพย์สิน

5. ประเมนิผลการตรวจสอบรายการหลังท�ารายการ
เพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงานตามตัวชีว้ดัเป้าหมายการซือ้
กิจการและการรับรู้ความสามารถในการท�างานร่วมกัน

6. ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
จะใช้ความเช่ียวชาญของฝ่ายบรหิารและพนกังาน บรษัิทฯ 
และเมื่อมีจ�าเป็นหรือเป็นประโยชน์ จะท�างานร่วมกับฝ่าย
บริหารเพื่อจ้างที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วย
คณะกรรมการกลยุทธธุรกิจในการท�างานของตน

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกับกจิกรรม
ต่างๆ

8. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการ
กลยุทธ์ธุรกิจและแนะน�าให้คณะกรรมการเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามความจ�าเป็น

9. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าทุกปี

10. ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่
ประธานคณะกรรมการก�าหนดให้คณะกรรมการกลยุทธ์
ธุรกิจก�าหนด

4. การสรรหา

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านมีราย
ชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายไพรัช เมฆอาภรณ์
ประธานคณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. รศ. ดร. วิชา จิวาลัย กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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โดยมนีางสาวศริพิร ผลอวยพร ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากร
บคุคล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน ซึง่ได้รบัการแต่งต้ังโดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ
กลยุทธ์ธรุกจิ ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่17 กมุภาพันธ์ 2559

ณ วันที ่11 พฤศจกิายน 2558 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรษิทัครัง้ที ่5/2558 มมีตเิหน็ชอบ กฎบตัรคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด ค่าตอบแทน ที่ทบทวนใหม่หลังจากที่
น�ามาใช้งานครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 โดย
ตระหนกัถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการทบทวนกฏบัตรเพื่อรับ
ทราบหน้าท่ีและบทบาทในทุกปี โดยได้ท�าการทบทวน
กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเมือ่
การประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่90 วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 
2563 หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน ดังนี้

1. ก�าหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการในการสรรหา 
คณุสมบตั ิและคดัเลอืกบคุคลท่ีมีคุณสมบตัเิหมาะสม ทีจ่ะ
ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารของบริษทั และบริษัทย่อย เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท และน�ารายชื่อเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

2. น�าเสนองบประมาณ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่า
ตอบแทน คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อย 
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่น�าเสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้น

3. พิจารณา และน�าเสนองบประมาณในภาพรวม
เกี่ยวกับการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัลประจ�าปี ตลอดจนสิทธิ
ประโยชน์และผลประโยชน์อ่ืนใดของประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร ผูบ้รหิารทีร่ายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
พนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. รายงานผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษทั

5. ก�าหนดแนวทาง การพฒันาความรู้ ทกัษะ ผู้ทีจ่ะ
ด�ารงต�าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ
บริษัทย่อย รวมถึงผู้บริหารที่รายงานตรงต่อประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร 

6. ก�าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และท�าการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารที่รายงานตรงต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

7. พจิารณาผงัโครงสร้างการบริหารงาน ผงัการบงัคับ
บัญชา ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

8. ก�าหนดแนวทาง หลกัเกณฑ์ การสบืทอดต�าแหน่ง 
(Succession Plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้
บริหารที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริ
ษัทฯและบริษัทย่อย 

9. ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการสรรหาและ
การก�าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมาย
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5. คณะผู้บริหารของบริษัทฯ

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารบริษัท คณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ท�าการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของ 

บริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไปคณะ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีทั้งหมด 
5 ท่านมีรายนามดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายธรณ ์ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหาร

3 นายลินด์เซ บราวน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพาณิชย์

4 นายชัยวัฒน ์จิตติคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ

5 นางสาวจิรสุดา ส�าเภาทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญช ีและการเงิน

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มคีณุสมบตัิ
ครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัตบิริษทัมหาชนจ�ากดั
ปี พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกีย่วกบัเรือ่งการขออนญุาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ นอกจากนั้น ไม่
ปรากฏว่ามีประวัติการท�าความผิดตามกฎหมายในระยะ 
10 ปี ที่ผ่านมา

การมอบหมายอ�านาจบริหารให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่20 เมษายน 
2547 และวันที่ 8 เมษายน 2548 ได้พิจารณาเรื่องอ�านาจ
และการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้มี
มตกิ�าหนดขอบเขตและอ�านาจของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
ไว้โดยชัดเจน ดังต่อไปนี้ 

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจหน้าที่บริหาร
จัดการด�าเนินงานต่างๆ ตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ
ด�าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายซึ่งอยู่
ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯประกอบไป
ด้วย

1. ก�าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบาย
ของบรษิทัฯรวมถึงการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทั
โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด�าเนินธุรกิจ

2. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก 
ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ 
ในต�าแหน่งทีต่�า่กว่าประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารตลอดจนแต่ง

ตัง้ตวัแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทนุส�ารองเลีย้ง
ชีพของบริษัทฯ 

3. มีอ�านาจอนุมัติ และมอบอ�านาจช่วงอนุมัติการ
เบกิจ่าย การพจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิ
งานปกติ และในการจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สินและบริการ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯในวงเงิน 20 ล้านบาทต่อครั้ง

4. มอี�านาจออกค�าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพือ่
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ขอ
งบริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายใน
องค์กร

5. มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทน
บรษิทัฯต่อบคุคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

6. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
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7. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการ
ด�าเนนิกิจการของบริษทัฯเพือ่เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท

8. พจิารณาอนมุตักิารท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็น
เงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้า ด้วยราคาตลาด 
การให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป ที่ได้มีการก�าหนด
นโยบาย และหลกัเกณฑ์ โดยได้รับการตรวจสอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติไว้แล้ว

9. ด�าเนนิกจิการทีเ่กีย่วข้องกับการบริหารงานทัว่ไป
ของบริษัทฯ 

10. ด�าเนินกิจการงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายกรณี

11. พิจารณาเพ่ือการระดมทุนของบริษัทฯเพื่อน�า
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรท�า
หน้าท่ีจดัการและด�าเนนิการแทนในเรือ่งทีจ่�าเป็นและสมควร 
และภายใต้อ�านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท

ท้ังน้ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารไม่มอี�านาจในการอนมุตัิ
เรือ่งหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีม่ใิช่เป็นเงือ่นไขปกตทิางการ
ค้า รายการได้มาจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริ
ษทัฯ และ/หรอื เรือ่งหรอืรายการทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันหรือมีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใด (ตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด) ที่
จะท�าขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่
เป็นเงือ่นไขปกตทิางการค้า ทีไ่ด้มกีารก�าหนดนโยบาย และ
หลกัเกณฑ์ โดยได้รบัการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ
สอบ และคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตัไิว้แล้ว และ/
หรอืการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์
ทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาอนมัุติไว้ และได้ขอความ
เห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันและ
การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

การมอบหมายอ�านาจบรหิารให้แก่บคุคลอืน่ในการ 
กระท�าการแทนและในนามบริษัทฯ

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้มกีารมอบหมายอ�านาจ
บรหิารให้แก่ผูบ้รหิารตามล�าดบัชัน้ ในการกระท�าการแทน 
ส�าหรับกิจกรรมต่างๆ เช่นในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้
จ่ายต่างๆ การอนุมตัสิัง่ซือ้วตัถดุบิ วสัดสุิน้เปลอืง และอืน่ๆ 
รวมถึงการลงนามในเช็คเพื่อเบิกถอนเงินจากบัญชีของบริ
ษัทฯ โดยมีเงื่อนไขในการจ�ากัดประเภทค่าใช้จ่าย วงเงิน
การอนุมัติ รวมถึงวงเงินในการลงนามในเช็คเพื่อเบิกถอน
เงิน ตามแต่ระดับผู้บริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้
• ปี 2562 รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง 
• ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง 
• ปี 2560 รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง 

กรรมการแต่ละท่านมีสถิติการเข้าประชุมและมีค่าตอบแทนประจ�า แต่ละท่านดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จ�านวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท /คน/ปี)

จ�านวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท /คน/ปี)

จ�านวนครั้ง
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 
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ส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมดังนี้
• 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

จ�านวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท /คน/ปี)

จ�านวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท /คน/ปี)

จ�านวนครั้ง
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�าหรับคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจมีการประชุมดังนี้
• 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

จ�านวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท/คน/ปี)

จ�านวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท /คน/ปี)

จ�านวนครั้ง
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�าแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
*** นายนิโคลัส ฟิลิป กรีน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายฌอน ดาร์เรน ลอว์ ตามวาระที่เหลืออยู่ 
ณ 7 สิงหาคม 2561



รายงานประจ�าปี 2562 71

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมดังนี้
• ปี 2562 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
• ปี 2561 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
• ปี 2560 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง 

โดยแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุมและมีผลตอบแทนดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จ�านวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท/คน/ปี)

จ�านวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(บาท /คน/ปี)

จ�านวนครั้ง
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�าทกุปี และเป็นค่าตอบแทนประจ�าทีจ่่ายให้ต่อคนต่อปี ส�าหรับปี 2561 ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังท่ี 16/2562 
ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 มีมติให้จ่ายโบนัสปี 2561 แก่กรรมการทุกท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2561 สรุปได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน จ�านวนรวม
(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�าหนดค่าตอบแทน 1 211,000 211,000

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2 140,000 280,000

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 5,815,000
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โบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2561 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ต�าแหน่ง รวมโบนัสกรรมการ 
ประจ�าปี 2561

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม • ประธานกรรมการบริษัท 160,000

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

198,000

นายไพรัช เมฆอาภรณ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ

228,000

รศ.ดร.วิชา จิวาลัย
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

205,000

นายบรรจง จิตต์แจ้ง
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

200,000

นายนิโคลัส ฟิลิป กรีน*
• กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

134,000

นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส
• กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

134,000

นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม
• กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

134,000

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม
• กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

134,000

นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล • กรรมการบริษัท 91,000

นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม** • กรรมการบริษัท 91,000

นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ • กรรมการบริษัท 91,000

นายฌอน ดาร์เรน ลอว์*
(ลาออก)

• กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

-

นายวิรัช ประจักษ์ธรรม**
(เสียชีวิตแล้ว)

• กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

-

รวม 1,800,000

หมายเหตุ : * นายวิรัช ประจักษ์ธรรม ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
** นาย ฌอน ดาร์เรน ลอว์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ 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

จ�านวน (คน)
ค่าตอบแทน
(บาท/ปี)

จ�านวน (คน)
ค่าตอบแทน
(บาท/ปี)

จ�านวน (คน)
ค่าตอบแทน
(บาท/ปี)

เงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง 5 19,707,810 8 17,523,644 6 14,704,718

โบนัสจ่ายผู้บริหาร 5 1,347,924 8 1,500,030 6 2,295,391

เงินสมทบกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ

5 797,370 8 1,058,809 6 863,640

รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร 21,853,104 20,082,483 17,863,749

หมายเหตุ : กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารด้วย ได้แก่ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม และ
นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม



บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จ�ำกัด (มหำชน)74

 
รายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลัก
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบและ
แนวปฏบัิตทิีเ่กีย่วข้องของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯไปสู่แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศ 

“การก�ากับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2552 และมกีารปรบัปรงุคร้ังล่าสดุ เมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2563 มมีตปิระกาศใช้นโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการ
และ จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกิจ เพือ่ยดึถอืเป็นแนวทางปฏบัิตทิีด่ขีองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในการปฏบัิติ
หน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ และยกระดับคุณภาพของหลักการก�ากับดูแลกิจการให้ครอบคลุม แนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบรษัิทมหีน้าท่ีดูแลให้มกีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามทีว่างไว้อย่างเคร่งครดั 
และมุ่งม่ันที่จะพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง
และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กรและ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง 
ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ใหม่ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ/ คู่มือกรรมการ/การปฐมนิเทศกรรมการที่เข้าใหม่ 
และแนวทางการด�าเนินธุรกิจมอบให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
เป็นผู้ประสานกับกรรมการในเรื่องหลักสูตรการอบรมต่างๆ 

หลักการก�ากบัดแูลกจิการทีเ่ป็นสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบด้วย 8 หมวดหลัก ได้แก่

1. ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้�าองค์กรทีส่ร้างคณุค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยนื
2. ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
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ในปี	2562	บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	

ได้รับรางวัลและได้รับผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

• ได้รับการต่อใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดย 
สถาบัน IOD 

• ได้รับใบรับรอง ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ 

• ผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทประจ�าปี จัดอยู่ในระดับ 4 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• บริษัทฯได้รับการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2562 (Annual 
General Meeting: AGM) ทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์(ก.ล.ต.)ร่วมกบั
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด โดยบริษัทฯได้รับผลการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจ�าปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”	(ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)

คณุธรณ์ ประจกัษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน) (TOG) เข้ารับรางวลั
ประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข “ระดับเงิน” โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และพันธมิตร ในวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี
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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�านักงานใหญ่ 
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�ากัด ระดับเหรียญเงิน ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการด�าเนินงานโครงการและพิธีมอบ
รางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจ�าปี 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  ตระหนกัถงึบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัในฐานะผูน้�าองค์กรที ่
   สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเพื่อก�าหนดบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น�าองค์กรก�ากับดูแลให้องค์กรมี
การบริหารจัดการที่ดีดังนี้

1) คณะกรรมการบริษทัควรเข้าใจบทบาทและตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูน้�าองค์กรก�ากบัดแูลให้องค์กร
มีการบริหารจัดการที่ดี

2) สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ก�ากับดูแลกิจการให้น�าไปสู่ผล (governance outcome)

3) ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรับผิดชอบ (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริต
ต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4) เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และก�าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่
และความรบัผดิชอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและฝ่ายบรหิารอย่างชัดเจน ตลอดจนตดิตามดแูลให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
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คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไป
ตามนโยบาย แนวทางและเป้าหมายทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้ และอยูใ่นกรอบของการมจีรยิธรรมทีด่โีดย
ค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเสมอมา นอกจากน้ีแล้วยังจัดให้มีการจัดท�าบริษัทจัดท�าคู่มือจริยธรรม
ธรุกจิ กฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ให้กรรมการได้ใช้อ้างองิในการปฏบิติังาน และการทบทวนหลกัการก�ากบัดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังสื่อสารเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนเข้าใจ และประเมินผลผ่านกลไกการประเมินผลงานและความประพฤติตามนโยบายข้างต้น 

หมวดที่ 2  ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายเพือ่ก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนืดงัน้ี 

1) ก�าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็น
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

2) ก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจ�าปี
ของกจิการสอดคล้องกบัการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการโดยมกีารน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

ทางบริษัทฯ มกีารก�าหนดเป้าหมายหลกัอย่างชดัเจน และเหมาะสมเป็นประจ�าทกุปีผ่านการประชมุแผนกลยทุธ์ 3 
ปีของคณะกรรมการบริษัท หลักจากแผนกลยุทธ์ 3 ปีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ยังมีการน�ามาสื่อสาร
กับทุกคนในเองค์กรเพื่อให้ขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยก�าหนดให้มีคณะกรรมการ
กลยุทธ์ธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 คน และกรรมกา
รอืน่ๆ รวมทัง้หมด 5 คน มกีรรมการอสิระเป็นประธานคณะกรรมการกลยทุธ์ธรุกจิ กรรมการทกุคนมคีวามรูค้วามช�านาญ
ในธุรกิจ มีอ�านาจหน้าที่

• ศึกษาเรื่องส�าคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
• เสนอกลยุทธ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวโน้มของนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย
• กลั่นกรองเรื่องการลงทุนเพื่อให้ธุรกิจด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ให้ค�าปรึกษาแนะน�า และวางกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในการก�าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ�าปี ให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสบีทีเ่กีย่วข้องตลอดสาย value chain รวมทัง้ปัจจยัต่างๆทีอ่าจมผีลต่อการบรรลเุป้าหมายหลกั
ของกิจการ โดยธุรกิจมีกลไกที่ท�าให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง แต่ละภาคส่วนดังนี้
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พนักงาน: จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างครบถ้วน ทั้งการจัดกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เอาใจใส่ดูแลสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยทั้ง
ทางร่างกาย และ มีสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความปลอดภัยในการท�างาน 
จัดให้มีการจัดอบรม ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯทุก
ระดบัอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญตัพิฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 จาก
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานปี 2562 คิดเป็น 1.4% (16 คน จาก 1,133 คน)

สังคม/ชุมชน: มีการดูแลและก�าจัดของเสียต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานไม่ให้เกิดมลพิษกับ
ชมุชนรอบข้าง นอกจากนี ้ยงัมโีครงการต่างๆ และการสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมในชุมชนรอบข้าง

คู่ค้า/เจ้าหนี้: ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และเสมอภาคเท่าเทียมกัน ใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้จะด�าเนินการขอเจรจา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง: ท�าการแข่งขันทางการค้าภายใต้กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดย
ไม่ฉวยโอกาสท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ประโยชน์

ลูกค้า:	 มีความมุ่งม่ันให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มก�าลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือแก่ลูกค้า พร้อมทั้งยินดีรับฟังปัญหา และค้นหาสาเหตุ 
และวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูล หรือความลับของลูกค้า เว้นแต่ตาม
กฎหมายก�าหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

ผู้ถือหุ้น: ด�าเนินธรุกจิอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ มีผลการด�าเนนิงานเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง
และยั่งยืน และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมในระยะยาว

ช่องทางการร้องเรียน: ลกูค้า ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสีย สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะความคดิเหน็ต่อบริษทัฯได้ที่
เลขานุการบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
โทรศัพท์ : 02 194 1145 ถึง 50 ต่อ 3119
E-mail : companysecretary@thaiopticalgroup.com

หมวดที่ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผลดังนี้ 

1) ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั ทัง้ในเรือ่งขนาดองค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นอสิระ
ที่เหมาะสมและจ�าเป็นต่อการน�าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก�าหนดไว้

2) คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการ
ด�าเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

mailto:companysecretary@thaiopticalgroup.com
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3) คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�าหนดไว้

4) ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถื้อหุน้อนมุตั ิคณะกรรมการควรพจิารณาให้โครงสร้างและอตัราค่า
ตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน�าพาองค์กรให้ด�าเนินงานตามเป้าหมายทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว

5) คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ

6) คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการ
อื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

7) คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน�าไปใช้ส�าหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

8) คณะกรรมการควรก�ากับดแูลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาทหน้าที่ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับ
การเสริมสร้างทักษะและความรู้ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่าเสมอ

9) คณะกรรมการควรดูแลให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จ�าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ�าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด�าเนิน
งานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกจิการ อกีท้ังยงัเป็นผูท่ี้สามารถอทิุศเวลาให้กบับริษัทฯ ได้อย่างเตม็ที ่และเพยีงพอเพือ่ปฏิบตัหิน้าทีใ่นฐานะ
กรรมการบริษัทรวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษัิท ณ วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2563 บรษิทัฯ ให้มคีณะกรรมการบรษิทัรวม 12 คน 
และมีจ�านวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการ
ท่ีเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพล
ต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ
ทัง้หมด 4 คนโดยคณะกรรมการบรษิทัเชือ่มัน่ว่าการก�าหนดคณุสมบตัขิอง “กรรมการอสิระ” ซึง่เข้มกว่ากรอบขัน้ต�า่ของ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพยีงพอทีก่รรมการอสิระ
ของบริษัทฯมีความเป็นอิสระ

คณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัหิน้าทีแ่ละใช้ดลุยพนิจิอย่างเป็นอสิระในการพจิารณาตดัสนิใจในเร่ืองต่างๆ ทัง้จากฝ่าย
บรหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร โดยกรรมการแต่ละคนมหีน้าทีแ่ละอสิระ
ที่จะตั้งค�าถามแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย
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นอกจากคุณสมบัติข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในเครือ 
บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วข้องหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ รวมทัง้ไม่เป็นกรรมการทีมี่อ�านาจลงนามผกูพันบรษิทัฯ 
ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�าจากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในเวลา 2 ปีก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3. เป็นกรรมการทีไ่ม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้ส่วนเสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมทัง้ในด้านการเงนิและบรหิารงาน

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

7. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการของบรษิทัฯ หรือผูถื้อหุน้
รายใหญ่

8. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีแสดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทได้โดยอิสระ

บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายในการก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ 
อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในรายงานประจ�าปี และบน website ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ก�าหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อการตรวจสอบถ่วงดุล
การท�างานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันดังนี้

ประธานกรรมการ มีหน้าที่

1. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณทีีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั มกีารลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสยีง 2 ข้างเท่ากนั

3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ก�ากับ ติดตาม และดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
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6. ดูแลให้กรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

7. ประธานกรรมการบริษัทก�าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8. ประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาในการประชมุให้เพยีงพอทีฝ่่ายบรหิารจะเสนอเรือ่ง และกรรมการจะอภปิราย
ปัญหาส�าคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้ส�าหรับ
กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

9. ส่งเสริมให้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ในโอกาสอื่นนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาส
ท�าความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่

1. จัดท�านโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจเป้าหมายแผนงานและงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�า
ปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจ�าไตรมาสของบรษัิทฯและบรษัิทย่อยเทยีบกับแผนและงบประมาณให้
คณะกรรมการบริษัททราบพร้อมข้อเสนอแนะ

4. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การมอบหมายอ�านาจบริหารให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นไปตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2547 และวันที่ 8 เมษายน 2548

เลขานุการบริษัท

มติคณะกรรมการครั้งที่ 89 (5/2562) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ได้แต่งตั้ง นางสาวสุปัฏบ์	ควรประดิษฐ์ ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทโดยมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ดังนี้ 

1. มีความรอบรู้และเข้าใจทั้งเรื่องธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องในงาน ได้แก่ หน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของ
คณะกรรมการ หน้าที่ของฝ่ายบริหาร 

2. มีความรู้ในกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้นและบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีความเข้าใจพื้นฐานด้านบัญชีและการเงิน
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 บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร
 (ก) ทะเบียนกรรมการ
 (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของบริษัท 
 (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจะต้องจัดส่งส�าเนารายงานการมี
ส่วนได้เสยีให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท�าการนับแต่วนัทีบ่รษิทัได้รบัรายงาน
นั้น

3. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

4. ติดต่อสื่อสาร ดูแล และ ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้
ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆของบริษัท

5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี และสามารถด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องได้เกินกว่า 9 ปีก็ได้ หากคณะ
กรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าวแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 3 คณะ ได้แก่
 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 (2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 (3) คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 

เพือ่พจิารณาประเดน็เฉพาะเรือ่งทีค่ณะกรรมการมอบหมาย กลัน่กรองข้อมลู และเสนอแนวทางพจิารณาก่อนเสนอ
ให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุม และจ�านวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมด โดยมกีรรมการอิสระเป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าที่วางหลักเกณฑ์และสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการบรษิทัและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร จดัให้มกีารทบทวนหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการก่อนการสรรหากรรมการที่ครบวาระ วางหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งต้ังผู้
บริหาร จดัให้มแีผนสบืทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan) วางหลกัเกณฑ์ และประเมินผลการปฏบิตังิานของกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ส�าหรบัคณะ
กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารที่ขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
พิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
บุคคลากรอื่นให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่
ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดของอุตสาหกรรมผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ อยูใ่นอ�านาจอนุมตัขิองการประชมุผูถ้อืหุน้ กรรมการที่อยู่
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ในคณะอนุกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยค่าตอบแทน
แต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ รวมทั้งค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือหน้าที่อื่น ๆ เช่น ที่ปรึกษา ไว้
ในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

กรรมการเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 
5 บรษัิท และจดัให้มกีารรายงานการด�ารงต�าแหน่งอืน่ของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นทีท่ราบ ในกรณทีีก่รรมการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมส่ีวนได้เสยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมในกจิการอืน่ทีม่คีวามขดัแย้ง หรอืสามารถใช้
โอกาสหรอืข้อมลูของบรษิทัเพือ่ประโยชน์ของตนคณะกรรมการต้องดแูลให้มัน่ใจว่า บรษิทัมมีาตรการป้องกนัอย่างเพยีง
พอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามเหมาะสม กรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

คณะกรรมการบริษทัก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัรายบคุคล คณะกรรมการ
ชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นประจ�าทกุปี เพือ่พจิารณาผลการด�าเนนิงาน และการก�ากบัดแูลให้มกีารก�าหนด
และ/หรือด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะส่งให้คณะกรรมการท�าแบบประเมนิแบบรายคณะ/แบบของคณะ
กรรมการชุดย่อย และแบบรายบุคคล ตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 3 แบบ ดังนี้ 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล ประจ�าปี 2563 ดังนี้

1)	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

หัวข้อ จ�านวน (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. การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ 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�าคัญ
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2)	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

หัวข้อ จ�านวน (ข้อ) คะแนนเต็ม 2562 2561

1. โครงสรา้งและคณุสมบัติของคณะกรรมการมคีวามเหมาะ
สมท�าให้การท�างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ

7 4.00 3.96  3.34 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด�าเนินการในเรื่อง
ตา่งๆ เพือ่ใหค้ณะกรรมการปฏบัิตหินา้ท่ีในการประชมุไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ

6 4.00 3.92  3.88 

3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยได้ให้ความส�าคัญใช้เวลาในการพิจารณาทบทวนและ
ปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 7 4.00 3.91  3.38 

 3.2 คณะกรรมการสรรหา 4 4.00 3.72  3.81 

 3.3 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 2 4.00 3.78  3.89 

 3.4 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 5 4.00 3.88  3.97 

 3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 4.00 3.71  3.93 

รวม 23 4.00 3.84  	3.74

สรุป ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562 มีคะแนนผลคะแนนรวมเฉลี่ยสูงขึ้น
จากปี 2561 โดยมีคะแนนในหัวข้อ 3.3, 3.4, และ 3.5 น้อยกว่าปี 2561

3)	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

หัวข้อ จ�านวน (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 ผลคะแนนจากแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยรายบุคคลปี 2562 มีคะแนนผลคะแนนรวมเฉลีย่
สูงขึ้นจากปี 2561
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หมวดที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเพื่อสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากรดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริษัทควรด�าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

2) คณะกรรมการบริษัทควรก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

3) คณะกรรมการบริษัทควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การด�าเนินงานของกิจการ

4) คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ�านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
และแรงจูงใจที่เหมาะสม

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่85 (1/2562) คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งต้ังคณะผู้บริหารระดับสงู 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

1) ต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการค้า (“Chief Commercial Officer” หรือ “CCO”) โดยแต่งตั้ง
ให้ Mr. Lindsay Brown เข้าด�ารงต�าแหน่ง CCO 

2) ต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (“Chief Operating Officer” หรือ “COO”) โดยแต่ง
ตั้งให้ นายชัยวัฒน์ จิตติคุณ เข้าด�ารงต�าแหน่ง COO

3) ต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (“Chief Financial Officer” หรือ “CFO”) โดย
แต่งตั้งให้ นางสาวจิรสุดา ส�าเภาทอง เข้าด�ารงต�าแหน่ง CFO 

4) ต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหาร (“Chief Administrative Officer” หรือ “CAO”) โดยแต่ง
ตั้งให้ นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม เข้าด�ารงต�าแหน่ง CAO 

การอบรมผู้บริหาร

1. หลักสูตร	Leadership	Development	Program	

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทีมผู้บริหารระดับสูง
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดทัศนคติในการท�างานร่วมกันข้ามสายงาน
3. เพื่อก�าหนดทิศทางที่ชัดเจนในการท�างานร่วมกันข้ามสายงานอย่ามีประสิทธิภาพ
4. เพื่อทบทวนและยกระดับทักษะการเป็นผู้น�าในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
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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) คณะกรรมการบรษัิทควรให้ความส�าคญัและสนบัสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกดิมลูค่าแก่ธรุกิจควบคูไ่ปกับ
การสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2) คณะกรรมการบรษิทัควรตดิตามดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธรุกิจอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
และสะท้อนอยู่ในแผนด�าเนินการ (operating plan) เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ด�าเนินการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ

3) คณะกรรมการบรษิทัควรดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล 
โดยค�านงึถงึผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพือ่ให้สามารถบรรลวัุตถปุระสงค์และเป้าหมาย
หลักได้อย่างยั่งยืน

4) คณะกรรมการบรษิทัควรจดัให้มกีรอบการก�ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กร 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ
และพฒันาการด�าเนนิงาน การบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้กจิการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการ
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หมวดที่ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเพื่อดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมดังนี้

1) คณะกรรมการบรษิทัควรก�ากับดแูลให้มัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีจะ
ท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2) คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างมีประสทิธิภาพและอสิระ
สิทธิของผู้ถือหุ้น

3) คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ระหว่างบริษัท
กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึการป้องกันการใช้ประโยชน์อนัมคิวรในทรัพย์สิน ข้อมลู และ
โอกาสของบริษัท และการท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

4) คณะกรรมการบริษัทควรก�ากับดูแลให้มีการจัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน
และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติได้จริง

5) คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 

คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ คณะกรรมการบริษทั 
มีความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร 
ได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันจึงได้จัดให้มี
ช่องทางการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวในการปฐมนิเทศกรรมการ และ พนักงานใหม่ รวมถึงการเพิ่มเนื้อหาในการฝึกอบรม
ของพนักงาน รวมถึงได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน การคอร์รัปชันในเว็บไซต์ของบริ
ษัทฯ และการสื่อสารภายในบริษัทฯ(Intranet)

 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

 (1) ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ
 คณะกรรมการบรษัิท ปฏิบติัหน้าท่ีและใช้ดลุยพนิจิอย่างเป็นอสิระในการพจิารณาตัดสินใจในเรือ่งต่างๆทัง้จาก

ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งค�าถามแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน
ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย 

 (2) คุณสมบัติของกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการเป็นผู้ท่ีสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯได้อย่างเต็มที่และเพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการบริษัทรวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

 (3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 นอกจากคณุสมบัตขิองกรรมการในข้อ (2) แล้ว คณะกรรมการบริษทั ก�าหนดคณุสมบัตขิอง “กรรมการอสิระ” 

ให้เป็นไปตาม ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้ 
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบการบริหารงานในทางปกตธิุรกจิของบรษิัทฯ บริษทัใน
เครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯรวมทั้งไม่เป็นกรรมการท่ีมี
อ�านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ ลกูจ้าง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�าจากบรษิทัฯ บรษัิท
ในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯหรือผู้มีอ�านาจควบคุมในเวลา 2 ปี
ก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและ
บริหารงาน 

4. เปน็กรรมการทีไ่มใ่ชผู่้สอบบัญชขีองบริษัทฯ บรษิทัย่อย บริษทัรว่ม หรอืนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ 
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก 

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
7. เป็นกรรมการทีไ่ม่ได้รบัการแต่งต้ังขึน้เป็นตัวแทนเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของกรรมการของบรษิทัฯ หรอื

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ 

 (4) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯให้มีคณะกรรมการบริษัท รวม 12 คน และมีจ�านวนเหมาะสมกับขนาด

กิจการของบริษัทฯซ่ึงประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการโดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่าย
บรหิาร และปราศจากความสมัพันธ์ทางธรุกจิหรอืความสมัพนัธ์อืน่ใด อนัอาจมอีทิธพิลต่อการใช้ดลุยพนิจิอย่างเป็นอสิระ
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ
ทั้งหมด 4 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการก�าหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่ากรอบขั้นต�่า
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงพอที่กรรมการ
อิสระของบริษัทฯมีความเป็นอิสระ

 (5) คณะกรรมการมกีารแต่งตัง้กรรมการคนใหม่เพ่ือต่อจากวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการคนก่อนหน้าเมือ่ได้รบั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั โดยจ�านวนบรษิทัฯทีก่รรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งให้เป็นไปตามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีการจัดปฐมนิเทศให้กรรมการและผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ด้วย

 (6) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯอื่นได้
โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทก่อน 

 (7) คณะกรรมการก�าหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อการตรวจ
สอบถ่วงดุลการท�างานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระโดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกัน

ทางบริษัทฯ มีการเปิดเผยระบบการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในไว้ใน หน้า ____ 
ส�าหรบัพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หากพบเหน็การฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ สามารถร้องเรียน
หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นดังนี้
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1. ประธานกรรมการบริษัท  2. ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  4. ผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน
5. คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ไปรษณีย์: บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (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�าเนินธุรกิจและจริยธรรมส�าหรับพนักงาน

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม

2. ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่และเคารพสิทธิทั้งของตนเองและผู้อื่น และพึงส�านึกว่าการรักษา
ระเบียบวินัยเป็นการปรับปรุงความประพฤติ ไม่ใช่การลงโทษ

3. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายอันชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิจารณญาณที่
ดี มิให้เสื่อมเสียต่อภาพพจน์ของบริษัท

4. ไม่มุ่งร้าย ท�าลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือธุรกิจของผู้อื่น

5. ใช้ความเป็นผู้น�า ในการด�าเนินกิจการโดยใช้ความรู้ความสามารถของทุกคนที่มีอยู่ เพื่อความส�าเร็จของบริษัท 
มากกว่า ผลประโยชน์ส่วนตัว

6. เมือ่มผีลประโยชน์ส่วนตวัอืน่ใดนอกเหนอืไปจากทีไ่ด้รับจากบริษทั ควรเปิดเผยข้อเทจ็จรงิทัง้หมดต่อบรษิทั ทนั
ทีไ่ม่ควรเก่ียวข้องกบักจิการอืน่ใดอนัอาจขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทั หรอือาจบัน่ทอนประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที่

7. สร้างบรรยากาศของการท�างานที่เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความคิดริเริ่มมีการเสนอข้อคิดเห็น
ใหม่ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เที่ยงตรง โดยปราศจากอคติ

8. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งทราบมาโดยต�าแหน่งหน้าที่ และไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ของตน หรือ
น�าไปใช้ในทางที่จะน�าความเสียหายมาสู่บริษัท

9. มจีติส�านกึอยูเ่สมอว่าการประกอบธรุกจิมใิช่หน้าท่ีและพนัธะต่อเจ้าของธรุกิจเท่านัน้ หากยงัมหีน้าท่ีรบัผดิชอบ
ต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ดังนั้น จึงต้องถือประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติกิจการ
ทั้งปวง

10. รับผิดชอบในผลงานของตนและของผู้ใต้บังคับบัญชา

11. ใฝ่หา ปรบัปรงุ เพิม่พูนความสามารถของตน และปฏบัิติหน้าทีด้่วยความรู้ ความสามารถและได้มาตรฐานตาม
ที่พึงมีในต�าแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบเพื่อความก้าวหน้าของตนเอง และบริษัท

mailto:Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com
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12. วางแผนงาน ก�าหนดและวเิคราะห์เป้าหมายในการปฏบิติังาน เพือ่ให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ของบรษัิทโดยค�านึง
ถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัท

13. รักษาและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของทุกคนในบริษัท และพึง บ�ารุง
รักษาอาคาร โรงงาน สถานที่ท�างานให้อยู่ในสภาพ เรียบร้อย งดงาม ถูกสุขลักษณะ

14. ใช้ทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

หมวดที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลดังนี้

1) คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในการดแูลให้ระบบการจดัท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู
ส�าคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2) คณะกรรมการบริษทัควรตดิตามดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช�าระหนี้

3) ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทควรมั่นใจได้
ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การค�านึงถึงสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย

4) คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจัดท�ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

5) คณะกรรมการบรษิทัควรก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มหีน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบงาน นกัลงทนุสมัพนัธ์ทีท่�า
หน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน 
และทันเวลา

6) คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

บริษัทฯเปดิเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ  ที่เกีย่วกับธรุกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ทีต่รงต่อ
ความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริง
รวมทัง้อนาคตของธรุกิจของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทั มุ่งม่ันทีจ่ะดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัดดังนี้ 

1) บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง website 
ของบริษัทฯ http://www.thaiopticalgroup.com ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย 

2) คณะกรรมการบริษัท รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) 

3) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีรายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) 
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4) คณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ คณะกรรมการ
ชุดย่อยจ�านวนครั้งของการประชุม และจ�านวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี 

5) คณะกรรมการบริษัท จะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ รวมทั้งค่าตอบแทนจาก
การเป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือหน้าที่อื่นๆ เช่น ที่ปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้
บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ใน รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

6) บริษัท ฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท�าหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเปิดเผย
รายละเอียดการติดต่อนั้นไว้ในรายงานประจ�าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

7) คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

8) บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

9) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้านโดยครอบคลุมปัจจัยความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต ความปลอดภัย และระบบ
สารสนเทศ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ก�าหนดมาตรการใน 
การป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งก�าหนดมาตรการในการรายงานและการติดตาม
ประเมินผล โดยจัดให้มีผู้ดูแลบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการมีหน้าที่น�าเสนอแผนงานและผลการ
ปฏิบัติตามแผนต่อฝ่ายบริหาร 

10) บริษัทฯมีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน 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�าหนดระยะเวลางดการเปิดเผยข้อมูลต่างๆก่อนวัน
ที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการหรืองบการเงินหรือ MD&A รายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เป็นเวลา 7 วัน(Quiet Period)รวมถึงบริษัทฯมีการจัดท�า จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 
2554 

คณะกรรมการบรษิทั จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุทกุด้านทัง้ด้านการเงนิ การปฏบิตังิาน การด�าเนิน
การให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ ก�าหนดระเบียบปฏิบัติ
เป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

การเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคัญของบรษิทัฯได้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ขอ
งบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ, ข้อมูลทางการเงิน,รายงานประจ�าปี (56-2), แบบ
แสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (56-1), ข้อมลูการน�าเสนอต่างๆ และข้อมูลทีไ่ม่ใช่ข้อมลูทางการเงิน เช่น นโยบายการก�ากับ
ดแูลกจิการ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั ข่าวประชาสัมพนัธ์บริษทัฯ เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลเหล่านีมี้การปรับปรุงข้อมูลอย่าง
สม�่าเสมอ



บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จ�ำกัด (มหำชน)94

หมวดที่ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท

2) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

3) คณะกรรมการบริษทัควรดแูลให้การเปิดเผยมตทิีป่ระชมุและการจัดท�ารายงานการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน

ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษัทฯผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการ ให้ท�าหน้าทีแ่ทนตนและมีสทิธิ
ในการตดัสินใจเกีย่วกบั การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ฉะนัน้ บรษิทัฯจึงมกีารส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้ได้ใช้สทิธขิองตน
ดังนี้

1) สิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ท�าหน้าที่แทนตน

2) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

3) สิทธิในการรับทราบข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอในเวลาอันควร

4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

5) สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

6) สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

7) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

8) สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

9) สิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

10) สิทธิในการรับเงินปันผล

11) สิทธิในการออกคะแนนเสียงก�าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและบริคณห์สนธิ

12) สิทธิในการออกคะแนนเสียงลดทุนหรือเพิ่มทุน

13) สิทธิในการออกคะแนนเสียงอนุมัติรายการพิเศษ
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นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดให้มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส และทนัเวลาในการตดัสนิใจ รวมถงึเพือ่ให้นกัลงทนุ และผูส้นใจทัว่ไปได้รบัทราบข้อมลูเพิม่เตมิ ส�าหรบั
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯสามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.
thaiopticalgroup.com และหากมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทางบริษัทฯจะแจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที

บริษัทฯจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯส�าหรับการ
ประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่จะเป็นการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ซึง่คณะกรรมการจะเรียกประชมุตามทีเ่หน็สมควรในการประชมุ
ผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯก�าหนดให้กรรมการและ ผูบ้รหิารทกุคนควรเข้าร่วมประชมุ เพือ่ให้สทิธแิก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีม
กันในการร่วมออกความคิดเห็นในที่ประชุม และซักถามข้อข้องใจจากกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายและ
ตอบข้อซักถาม โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อรายงานและขออนุมัติในเรื่องที่มีนัยส�าคัญ หรือ
ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯจะส่งสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประชุมไปยังผู้ถือ
หุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วันหรือ 21 วัน ขึ้นกับวาระที่พิจารณาตามที่กฎหมายก�าหนด และได้ประกาศ
ลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
โอกาสศึกษาข้อมูลต่างๆก่อน การเข้าประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 บริษัทฯ ได้น�าหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสาร ที่เก่ียวข้องกับการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปิดเผยบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบอ�านาจในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินการให้
มากข้ึนจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันโดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัทฯดังนี้

1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี(AGM)บริษัทฯ มีนโยบายอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และเพิ่มวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯก�าหนดซึ่งได้เผยแพร่ราย
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�านักเลขานุการบริษัท	
  บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
  15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต�าบลละหาร อ�าเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

http://www.thaiopticalgroup.com
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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�ากัด (มหาชน)
  15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต�าบลละหาร อ�าเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

เม่ือบริษัทฯได้จดัท�ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี (AGM)เสรจ็สมบรูณ์แล้ว จะท�าการเผยแพร่รายงาน
การประชุมนั้น 

ผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://www.thaiopticalgroup.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

2) บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้
อ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน ทั้งนี้บริษัทฯได้เสนอรูปแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทาง
การลงคะแนนเสยีงได้และเสนอชือ่กรรมการอสิระของบรษิทั 2 ท่านเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้และการ
ปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัมกีารเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพยีงพอ และโปร่งให้จัดให้มกีารประชมุ
ผู้ถือหุ้นในลักษณะท่ีสนับสนุนให้มีการปฏิบัติและให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและ
ต้ังค�าถาม ให้ความส�าคญัต่อข้อเสนอแนะของผูถ้อืหุน้ และก�าหนดสทิธิออกเสยีงในการเข้าประชมุของผูถ้อืหุน้อย่างชดัเจน

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

http://www.thaiopticalgroup.com
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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�่าเสมอในส่วนของกรรมการและผู้บริหารได้ก�าหนดห้ามซื้อ – ขายหุ้นภายในระยะ
เวลา 20 วนัหลงัจากวนัปิดงบการเงนิ แต่ละไตรมาส และหลงัจากงบการเงนิเปิดเผยต่อสาธารณชน 2 วนั ทัง้นีใ้ห้กรรมการ
และผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวแก่คณะกรรมการเป็น
ประจ�า

นอกจากบริษทัฯ จะต้องบริหารงานให้ส�าเร็จลลุว่งไปตามเป้าหมายและนโยบายทีไ่ดว้างไวแ้ล้ว บริษทัฯยงัค�านงึถงึ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯด้วยโดยยดึแนวทางในการปฏบิตัใิห้มคีวามเสมอภาคต่อทกุฝ่ายโดยอาศยั
หลักคุณธรรมและจริยธรรมอีกทั้งยังก�าหนดให้มีนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและเผยแพร่ไว้
ใน “นโยบายและรายงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ: SD Report” กรรมการ และ ผู้บริหาร ของบริ
ษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาธุรกรรมของบ
ริษัทฯที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯโดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหาร
ทีม่ส่ีวนได้เสยีกบัธรุกรรมทีท่�ากับบริษทัฯ ต้องไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจท�าธรุกรรมดงักล่าว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามขัน้ตอน
หรือมาตรการการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ 

1) บริษทั ฯได้มกีารก�าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัไว้เป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างชัดเจน 
โดยรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยส�าคัญ จะต้องมีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การด�าเนนิการใดๆ ทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คณะกรรมการ และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะด�าเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด�าเนินการ ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องต่างๆ 
คณะกรรมการจะพจิารณาด้วยความรอบคอบ ซือ่สตัย์สจุรติ มเีหตผุล และมุง่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และผูถ้อื
หุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ

2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 54(1/2556) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบกับ
ส�านักงาน ก.ล.ต.ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยให้ไปสรุปหลักเกณฑ์และ
ก�าหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณา ทั่งนี้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Anti-
Corruption: 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 

คณะกรรมการบรษิทั มคีวามรบัผิดชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และการก�ากบัดแูลให้การ
บริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและอยู่ในกรอบของ
การมีจริยธรรมที่ดีโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

(1) คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีก่�าหนดให้เรือ่งต่อไปนี ้เป็นอ�านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ที่จะเป็นผู้พิจารณา

อนุมัติให้ความเห็นชอบ 

1. นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ 
และ บริษัทย่อย 

2. ผลงานและผลประกอบการประจ�าไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณา
แนวโน้มระยะต่อไปของปี 

3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจ�าปี 
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน

โครงการ 
5. การซื้อและจ�าหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ ไม่ขัดกับเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินจ�านวนที่มอบอ�านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
6. การท�าธุรกรรม หรือการกระท�าใด ๆ อันมีผลกระทบที่ส�าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระ หนี้สิน 

ยุทธศาสตร์ การท�า ธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ 
7. การท�าสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการท�าธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการท�าธุรกิจปกติที่มีความ

ส�าคัญ 
8. การท�ารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันส่วนที่ไม่เข้าข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

9. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
10. การเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่มีนัยส�าคัญเกี่ยวกับการบัญชีการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 
11. การว่าจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 
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12. การก�าหนดและการเปลีย่นแปลงอ�านาจอนมุตัทิีม่อบให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู 
13. การอนุมัติวงเงิน การปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจ�าปี

ของผู้บริหารและพนักงาน 
14. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ 
15. การมอบอ�านาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คน

ใดคนหนึ่งรวมถึงกาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอ�านาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎ
เกณฑ์ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

16. การแต่งตั้ง และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
17. การจัดให้มีและก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
18. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย 
19. การด�าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ

(2) คณะกรรมการ จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย และ ทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(3) คณะกรรมการ จดัท�าคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังก�าหนดโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืน และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

(4) รายการทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพจิารณาอย่างรอบคอบ โดยผูม้ส่ีวนได้เสยีไม่มส่ีวน
ร่วมในการตัดสินใจพร้อมทั้งก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับขั้นตอนการด�าเนินการและการเปิดเผย
ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 

(5) คณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานผลตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรบัผดิชอบในการตรวจสอบระบบควบคมุด้านการด�าเนนิงานรายงานทางการเงนิ และการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการมีการทบทวน และ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(6) จัดให้มกีารทบทวนและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯครอบคลมุทัง้องค์กร โดยมกีารรายงานให้
คณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจ�าตลอดจนมกีารทบทวนและประเมนิประสทิธิผลของการจดัการความเส่ียงปีละ 1 คร้ัง 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

1. จัดให้การก�าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบล่วงหน้า 

2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 ทั้งหมด 5 ครั้ง
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3. ประธานกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะ
กรรมการนอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอ เรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้ 

4. การประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้มกี�าหนดวาระการประชุมทีชั่ดเจนมเีอกสารประกอบการประชุมทีค่รบถ้วน
เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 

5. ประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาในการประชมุให้เพยีงพอทีฝ่่ายบรหิารจะเสนอเรือ่ง และกรรมการจะอภปิราย
ปัญหาส�าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกันโดยมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้ส�าหรับ
กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

6. กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็น เพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายบริหารอื่น 

7. บริษัท ฯมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director - NED) มีโอกาสประชุมระหว่าง
กนัเองเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆเกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทราบถึงผลการประชุม

8. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่ให้การสนับสนุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการ
ประชมุ ท�าหนงัสอืเชญิประชมุ ดแูลและจัดการประชมุ จดัเกบ็เอกสารเกีย่วกบัการประชมุ และจัดท�ารายงานการประชุม
เสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนที่จะน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

9. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร เป็นประจ�าทกุปีเพือ่พจิารณาผลการด�าเนนิงาน และการก�ากบัดแูลให้มีการก�าหนดและ/หรอื ด�าเนนิการปรบัปรงุ
แก้ไขได้อย่างเพียงพอ 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษทั ทางคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ให้คณะกรรมการท�าแบบ
ประเมินแบบรายคณะ / แบบของคณะกรรมการชุดย่อย และ แบบรายบุคคล ตามตัวอย่างของ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ค่าตอบแทนของกรรมการ 

1. การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่
ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันขนาด ของอุตสาหกรรมผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการโดยการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอ�านาจอนุมัติของการประชุมผู้ถือหุ้น 
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน 

3. กรรมการที่อยู่ในคณะอนุกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจ�าทุกปี โดยใช้
บรรทดัฐานทีไ่ด้ตกลงกนัไว้เป็นการล่วงหน้าตามเกณฑ์ทีเ่ป็นรูปธรรม และประธานกรรมการจะเป็นผูแ้จ้งผลการพจิารณา
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณา
ก�าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้อง
สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการประชุมกับ
คณะกรรมการโดยเป็นผู้น�าเสนอวาระ ที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้
รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรงขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และท�าความ
เข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการพบปะ และ แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริการระดับสูง ในโอกาสอื่นนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
กรรมการได้มีโอกาสท�าความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวล่วงหรือสอดแทรกการปฏบัิตงิานของฝ่ายบรหิาร แต่ควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทราบล่วงหน้า
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หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 

บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลัก
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และ
แนวปฏบัิตทิีเ่กีย่วข้องของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯไปสู่แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศ

“หลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีฉบบัปรับปรงุปี พ.ศ. 2563” ของบรษัิทฯ ฉบบัน้ี คณะกรรมการบรษัิทมมีตปิระกาศ
ใช้เม่ือวันท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563 โดยหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ ฉบบัปรบัปรงุปี พ.ศ. 2563 ฉบบันีไ้ด้ปรบัปรงุขึน้จาก
หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ฉีบบัเดมิของบรษิทัฯ ทีจ่ดัขึน้ตาม The Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD Principles of Corporate Governance) ท่ีคณะกรรมการบรษัิทเคยก�าหนดและมมีตปิระกาศ
ใช้ไปแล้ว โดยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 นี้ ปรับปรุงโดยคงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่
ดีฉบับเดิมของบริษัทฯ และเพิ่มเติมเนื้อหาและจัดรูปแบบตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 
พ.ศ. 2560 ที่จัดท�าและน�าเสนอโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลักปฏิบัติท่ี 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�า
องค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่	1.1	: คณะกรรมการบรษิทัควรเข้าใจบทบาทและตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูน้�าองค์กรก�ากับ
ดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

(1) การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

(2) การก�าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด�าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�าคัญเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

(3) การติดตาม ประเมินผล และก�ากับดูแลการรายงานผลการด�าเนินงาน
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หลักปฏิบัติท่ี	1.2	: สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ก�ากับดูแลกิจการให้น�าไปสู่ผล (governance outcome) 
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(competitiveness and performance with long-term perspective)

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมจีรยิธรรม เคารพสิทธแิละมคีวามรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุน้ และผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสีย (ethical and responsible business)

(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good 
corporate citizenship)

(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)

แนวปฏิบัติ

1.2.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิด
ชอบระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการ
ด�าเนนิธรุกจิของบริษทัฯ และก�ากบัดแูลให้การบรหิารจดัการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง
และเป้าหมายทีจ่ะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุ้น และอยู่ในกรอบของการมีจรยิธรรม
ที่ดีโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

1.2.2 ให้บรษิทัจดัท�าคูม่อืจรยิธรรมธรุกิจไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก�าหนดโทษทางวินัย ในกรณีที่มีการ
ฝ่าฝืนและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.2.3 ให้บริษทัจดัท�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษรมกีารประเมนิ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.2.4 ให้บรษัิทก�ากบัดแูลให้มกีารสือ่สารเพือ่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนเข้าใจ มี
กลไกเพียงพอท่ีเอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ�า

หลักปฏิบัติที่	1.3	: ดูแลให้กรรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความระมดัระวงัรบัผดิชอบ (duty of care) และ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อ
บังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติ

1.3.1 กรรมการและผูบ้ริหารต้องปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความระมดัระวงัรบัผดิชอบ และซือ่สตัย์สจุรติ
ต่อบริษัทฯ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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1.3.2 คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่มั่นใจได้ว่า การด�าเนิน
งานของบริษัทต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย 
หรอืแนวทางท่ีได้ก�าหนดไว้ รวมทัง้มกีระบวนการอนมุตักิารด�าเนนิงานทีส่�าคญัเป็นไปตาม
ที่กฎหมายก�าหนด

หลักปฏิบัติที่	1.4	: เข้าใจขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั และก�าหนดขอบเขตการมอบ
หมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน ตลอด
จนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

แนวปฏิบัติ

1.4.1 จัดให้มีกฏบัตรของคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ให้กรรมการได้ใช้อ้างองิในการปฏบิตังิาน และ
ทบทวนกฏบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.4.2 ก�าหนดอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร
ในกฏบัตรของคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอ�านาจบริหารให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปัจจุบันคือต�าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร) เป็นไปตามการประชมุคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2547 
และวันที่ 8 เมษายน 2548 ซึ่งพิจารณาเรื่องอ�านาจและการปฏิบัติงานของกรรมการผู้
จัดการใหญ่ (ปัจจุบันคือต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และได้มีมติก�าหนดขอบเขต
และอ�านาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปัจจุบันคือต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ไว้
โดยชัดเจน 

หลักปฏิบัติที่ 2: ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติท่ี	2.1	:	 ก�าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพ่ือความ
ยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้าผู้มี
ส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

แนวปฏิบัติ

2.1.1 ก�าหนดและดูแลให้กิจการมีเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้
เป็นแนวคิดหลักในการก�าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนใน
องค์กรขบัเคลือ่นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยจดัท�าเป็นวสิยัทศัน์ พนัธกิจ อดุมการณ์และค่า
นิยมขององค์กร
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2.1.2 ก�าหนดรปูแบบธรุกจิ (business model) เพือ่บรรลเุป้าหมายหลกั ทีส่ามารถสร้างคณุค่า
ให้ท้ังกจิการ ผูมี้ส่วนได้เสยี และสงัคมโดยรวมควบคูก่นัไป โดยก�าหนดให้มคีณะกรรมการ
กลยุทธ์ธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน ตัวแทนจากผู้
ถือหุ้นใหญ่ 2 คน และกรรมการอื่นๆ รวมทั้งหมด 6 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน
คณะกรรมการกลยทุธ์ธรุกจิ กรรมการทุกคนมีความรูค้วามช�านาญในธรุกจิ มีอ�านาจหน้าที่
• ศึกษาเรื่องส�าคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
• เสนอกลยุทธ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวโน้มของนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งขยาย

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
• กลั่นกรองเรื่องการลงทุนเพื่อให้ธุรกิจด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ให้ค�าปรึกษาแนะน�า และวางกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท

2.1.3 ส่งเสรมิการสือ่สารและเสรมิสร้างให้วสิยัทศัน์และพนัธกจิเป็นวฒันธรรมของบรษิทัฯ ก�ากบั
ดแูลให้มกีารถ่ายทอดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายผ่านกลยทุธ์และแผนงานให้ครอบคลมุทัง้
บริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่	2.2	: ก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/
หรอืประจ�าปีของกจิการสอดคล้องกบัการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการโดยมี
การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

แนวปฏิบัติ

2.2.1 ก�ากบัดแูลให้การจดัท�ากลยุทธ์และแผนงานประจ�าปีสอดคล้องกับเป้าหมายหลกัของกิจการ 
โดยค�านงึถึงปัจจยัแวดล้อมของกจิการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสีย่งทีย่อมรับ
ได้ และสนบัสนนุให้มกีารจดัท�าหรอืทบทวนเป้าหมาย และกลยทุธ์ส�าหรบัระยะปานกลาง 
3-5 ปีด้วย

2.2.2 ในการก�าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ�าปี ให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยและ
ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีบที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain 
รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยธุรกิจมีกลไกที่
ท�าให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง แต่ละภาคส่วนดังนี้  

พนักงาน: จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่าง
ครบถ้วน ทั้งการจัดกองทุนส�ารองเล้ียงชีพให้กับพนักงาน เอาใจ
ใส่ดแูลสภาพแวดล้อมการท�างานให้มคีวามปลอดภยัทัง้ทางร่างกาย 
และ มสีขุภาพจติทีด่ ีอกีทัง้บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ท่ี
ดขีึน้ และมีความปลอดภัยในการท�างาน จัดให้มีการจัดอบรม ความ
รู้ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯทุก
ระดับอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
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สังคม/ชุมชน: มีการดูแลและก�าจัดของเสียต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตใน
โรงงานไม่ให้เกิดมลพิษกบัชุมชนรอบข้าง นอกจากนี ้ยงัมโีครงการ
ต่างๆ และการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมใน
ชุมชนรอบข้าง

คู่ค้า/เจ้าหนี้: ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และ
เสมอภาคเท่าเทยีมกนั ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามได้จะด�าเนนิ
การขอเจรจา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง: ท�าการแข่งขันทางการค้าภายใต้กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติ
ทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่ฉวยโอกาสท�าลายช่ือเสียงของคู่
แข่งเพียงเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ประโยชน์

ลูกค้า:  มีความมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มก�าลังความ
สามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ
แก่ลกูค้า พร้อมทัง้ยนิดรีบัฟังปัญหา และค้นหาสาเหต ุและวธิกีาร
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูล หรือความลับของ
ลูกค้า เว้นแต่ตามกฎหมายก�าหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับการ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

ผู้ถือหุ้น: ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ มีผลการ
ด�าเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสามารถให้ผล
ตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมในระยะยาว

ช่องทางการร้องเรียน: ลกูค้า ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยี สามารถร้องเรยีนหรอืเสนอแนะ
ความคิดเห็นต่อบริษัทฯได้ที่เลขานุการบริษัท โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้

 โทรศัพท์ : 02 194 1145 ถึง 50 ต่อ 3119
 Website : http://www.thaiopticalgroup.com
 E-mail : companysecretary@thaiopticalgroup.com

ส�าหรบัพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หากพบเหน็การฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณ สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นดังนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 4. ผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน
5. คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ไปรษณีย์: บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
  เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง  
  จ.นนทบุรี 11110
E-mail : Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com 

http://www.thaiopticalgroup.com
mailto:companysecretary@thaiopticalgroup.com
mailto:Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com
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โดยบริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน 
หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

2.2.3 ในการก�าหนดกลยทุธ์ก�ากับดแูลให้มีการส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรมและน�านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.2.4 เป้าหมายท่ีก�าหนดควรเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกจิและศกัยภาพของกจิการ โดย
ก�าหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ ควรตระหนักถึงความเสี่ยง
ของการตัง้เป้าหมายทีอ่าจน�าไปสูก่ารประพฤตท่ีิผดิกฎหมาย หรอืขาดจรยิธรรม (unethical 
conduct)

2.2.5 ครอบคลมุก�ากบัดูแลให้มกีารถ่ายทอดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายผ่านกลยทุธ์และแผนงาน
ให้ทั่วทั้งองค์กร

2.2.6 ก�ากบัดแูลให้มกีารจดัสรรทรพัยากรและการควบคมุการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมและตดิตาม
การด�าเนิน การตามกลยุทธ์และแผนงานประจ�าปี โดยอาจจัดให้มีผู้ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ดูแลและติดตามผลการด�าเนินงาน  

หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติที่	3.1	:	 ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั ทัง้ในเรือ่งขนาดองค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการ
ทีเ่ป็นอสิระ ทีเ่หมาะสมและจ�าเป็นต่อการน�าพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัทีก่�าหนด
ไว้

แนวปฏิบัติ

3.1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกิจการเป็นผู้ท่ีสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ 
ได้อย่างเตม็ที ่และเพียงพอเพ่ือปฏบัิติหน้าท่ีในฐานะกรรมการบรษัิทรวมท้ังเป็นผูท่ี้ประกอบ
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

คณะกรรมการต้องมกีรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 คนทีม่ปีระสบการณ์ในธรุกจิ
หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่

3.1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ให้มีคณะ
กรรมการบรษิทัรวม 12 คนและมจี�านวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบ
ด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการท่ีเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่าย
บริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อ
การใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบัน
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บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 คนโดยคณะกรรมการบริษัทเชื่อม่ันว่าการก�าหนด
คณุสมบตัขิอง “กรรมการอสิระ” ซึง่เข้มกว่ากรอบขัน้ต�า่ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพยีงพอทีก่รรมการอสิระ
ของบริษัทฯมีความเป็นอิสระ

3.1.3 คณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัหิน้าทีแ่ละใช้ดุลยพนิจิอย่างเป็นอสิระในการพจิารณาตดัสนิใจ
ในเรื่องต่างๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้รหิาร โดยกรรมการแต่ละคนมหีน้าทีแ่ละอสิระทีจ่ะตัง้ค�าถามแสดงความคดิเหน็
หรอืคดัค้าน ในกรณทีีม่คีวามเห็นขดัแย้งในเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้
หรือผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากคณุสมบตัขิองกรรมการในข้อ 3.1.1 แล้ว คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดคณุสมบตัิ
ของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ 
บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจขอ
งบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกีย่วข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบ
รษิทัฯ รวมทัง้ไม่เป็นกรรมการทีม่อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ ลกูจ้าง พนักงาน หรอื
ทีป่รึกษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�าจากบริษทัฯ บรษัิทในกลุม่ บริษทัร่วม บรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในเวลา 2 ปีก่อนหน้าที่จะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งใน
ด้านการเงินและบริหารงาน

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง

5. เป็นกรรมการทีไ่มไ่ด้เปน็ผู้ให้บรกิารทางวิชาชพีใดๆซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้าน
บาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

6. เป็นกรรมการทีไ่ม่ใช่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้องหรอืญาตสินทิของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบริษัทฯ

7. เป็นกรรมการทีไ่ม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. สามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่สดงความเห็นหรอืรายงานผลการปฏิบตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

3.1.4 บรษัิทฯมกีารเปิดเผยนโยบายในการก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการทีม่คีวามหลาก
หลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการ
ถือหุ้น จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น ในรายงานประจ�าปี และบน website ของบริษัทฯ 
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หลักปฏิบัติที่	3.2	: คณะกรรมการควรเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลให้มัน่ใจว่า องค์ประกอบ
และการด�าเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

แนวปฏิบัติ

3.2.1 ก�าหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพ่ือการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการท�างานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่และความ
รับผิดชอบออกจากกันดังนี้

ประธานกรรมการ	มีหน้าที่
1. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง

และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ก�ากบั ตดิตาม และดแูล การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
6. ดูแลให้กรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
7. ประธานกรรมการบริษัทก�าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร
8. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง 

และกรรมการจะอภิปรายปัญหาส�าคัญอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน โดยมีการจดบันทึก
การประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้ส�าหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้

9. ส่งเสริมให้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู ในโอกาสอืน่นอกเหนอืจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสท�าความรู้จักคุ้นเคยกับผู้
บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปัจจุบันคือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) มีหน้าที่
1. จัดท�านโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจเป้าหมายแผนงานและงบประมาณ

ประจ�าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางยทุธศาสตร์การท�าธรุกจิเป้าหมาย แผนงาน 

และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติ

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจ�าไตรมาสของบริษัทฯและบริษัทย่อยเทียบ
กับแผนและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัททราบพร้อมข้อเสนอแนะ

4. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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การมอบหมายอ�านาจบริหารให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปัจจุบันคือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร) เป็นไปตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 และวัน
ท่ี 8 เมษายน 2548 3.2.2 กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี และ
สามารถด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องได้เกินกว่า 9 ปีก็ได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าวแล้ว

3.2.3 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 3 คณะ ได้แก่ (1) 
คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (3) คณะ
กรรมการกลยทุธ์ธรุกจิ เพื่อพิจารณาประเดน็เฉพาะเรือ่งที่คณะกรรมการมอบหมาย กลัน่
กรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป

3.2.4 คณะกรรมการบรษิทั มกีารเปิดเผยรายชือ่ และบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการและ คณะ
กรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุม และจ�านวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม
ในแต่ละปี

หลักปฏิบัติ	3.3	:	 คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�าหนดไว้

แนวปฏิบัติ

3.3.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยมี
กรรมการอิสระเป็นประธาน

3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหนา้ที่วางหลกัเกณฑ์และสรรหาและคดั
เลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร จดัให้มีการทบทวนหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการ
ก่อนการสรรหากรรมการที่ครบวาระ วางหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้ง
ผูบ้รหิาร จดัให้มแีผนสบืทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan) วางหลกัเกณฑ์ และประเมนิ
ผลการปฏิบตังิานของกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เสนอ
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท คณะ
อนกุรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และผูบ้ริหารทีข่ึน้ตรงกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
และพจิารณาทบทวนโครงสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั อตัราค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และบุคคลากรอื่นให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

หลักปฏิบัต	ิ3.4	: ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถ้อืหุน้อนมุตั ิคณะกรรมการควรพจิารณาให้โครงสร้าง
และอัตราค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและจงูใจให้คณะกรรมการน�าพาองค์กร
ให้ด�าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แนวปฏิบัติ

3.4.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนตามข้อ 3.3.1 ท�าหน้าที่พิจารณานโยบาย
และหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทน
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3.4.2 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดของอุตสาหกรรมผล
ประกอบการของบริษทั และหน้าท่ีความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยการพิจารณาก�าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ อยู่ในอ�านาจอนุมัติของการประชุมผู้ถือหุ้น 

กรรมการที่อยู่ในคณะอนุกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ

3.4.3 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทท่ีแต่ละคนได้รับ รวมทั้งค่า
ตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือหน้าที่อื่นๆ เช่น ที่ปรึกษา ไว้ในรายงาน
ประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

หลักปฏิบัต	ิ3.5	: คณะกรรมการควรก�ากบัดแูลให้กรรมการทกุคนมคีวามรับผดิชอบในการปฏบิติัหน้าทีแ่ละจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอ

แนวปฏิบัติ

3.5.1 คณะกรรมการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพ่ือให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตน ทั้งนี้ รายละเอียดมาตรการเป็นไปตามข้อ 3.8

3.5.2 กรรมการเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท

3.5.3 คณะกรรมการจัดให้มีการรายงานการด�ารงต�าแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็น
ที่ทราบ

3.5.4 ในกรณทีีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมส่ีวนได้เสยีไม่ว่าโดยตรงหรอื
โดยอ้อมในกิจการอ่ืนท่ีมีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพ่ือ
ประโยชน์ของตนคณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียง
พอและมกีารแจ้งให้ผูถ้อืหุน้รบัทราบตามเหมาะสม ทัง้นี ้รายละเอยีดมาตรการเป็นไปตาม
ข้อ 6.3.2

3.5.5 กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมคณะ
กรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

หลักปฏิบัติ	3.6	: คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงาน
ของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ
แต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

แนวปฏิบัติ

3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณาก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง

(1) การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย 
(2) การก�ากับดูแลให้กรรมการในบริษัทย่อยบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายของ 

บริษัทฯ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทย่อย
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(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย
(4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน การท�ารายการกบับคุคลทีเ่ก่ียว

โยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การท�ารายการอื่นที่ส�าคัญ 

3.6.2 ในกรณีเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส�าคัญ ต้องมีการท�าข้อตกลงผู้ถือหุ้น
หรือข้อตกลงอื่น

หลักปฏิบัติ	3.7	: คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าปีของคณะกรรมการ คณะ
กรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน�าไปใช้ส�าหรับการพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

แนวปฏิบัติ

3.7.1 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
รายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ�าทุกปี เพื่อ
พจิารณาผลการด�าเนนิงาน และการก�ากบัดแูลให้มกีารก�าหนดและ/หรือด�าเนนิการปรบัปรงุ
แก้ไขได้อย่างเพียงพอ

3.7.2 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะส่งให้คณะกรรมการท�าแบบประเมนิแบบ
รายคณะ/แบบของคณะกรรมการชุดย่อย และแบบรายบคุคล ตามตวัอย่างของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ทั้ง 3 แบบ ดังนี้ 

(1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 
(2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
(3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

3.7.3 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกน�าไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ	3.8	: คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส�าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการอย่างสม�่าเสมอ  

แนวปฏิบัติ

3.8.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้
แก่กรรมการเพือ่ให้มีการปรบัปรงุการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายบริหารท�าหน้าทีแ่นะน�ากรรมการใหม่ให้รูจ้กับรษิทัฯ โดยเชญิมาปฐมนเิทศ ประชมุ
ร่วมกัน และรับฟังการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับ
ทราบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ของคณะกรรมการจะเปิดเผยในรายงานประจ�าปี
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หลักปฏิบัติ	3.9	: คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ�าเป็นและ
เหมาะสมต่อการสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติ

3.9.1 คณะกรรมการจัดให้การก�าหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก�าหนดการดังกล่าว

3.9.2 คณะกรรมการบริษทั จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่า 5 ครัง้ต่อปี และ
ก�าหนดให้มีการประชุม เวลา 10.30 น. ของทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 6 หลังจากส้ินแต่ละ
ไตรมาสหรือวันอื่นใดท่ีเหมาะสม และพิจารณากลยุทธ์ธุรกิจแนวทางการด�าเนินธุรกิจ 
(Vision) (Mission) ของบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการตามความเหมาะสม

3.9.3 กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอ เรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้

3.9.4 การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้มกี�าหนดวาระการประชมุทีชั่ดเจน มเีอกสารประกอบ
การประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

3.9.5 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะ
กรรมการ

3.9.6 กรรมการทุกคนสามารถเข้าถงึสารสนเทศทีจ่�าเป็น เพิม่เตมิได้จากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายบริหารอื่น 

ในกรณีที่จ�าเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

3.9.7 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non - Executive Director - NED) มี
โอกาสประชุมระหว่างกันเองเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการท่ีอยู่ในความ
สนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทราบถึงผลการประชุม

3.9.8 คณะกรรมการบรษิทั ได้จดัให้มเีลขานกุารบรษิทั ท�าหน้าทีใ่ห้การสนบัสนนุ การจดัเตรียม
ระเบียบวาระการประชุม ท�าหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสาร
เกี่ยวกับการประชุม และจัดท�ารายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธาน
กรรมการ ก่อนทีจ่ะน�าเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุ คณุสมบตัแิละ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทถูกเปิดเผยในรายงานประจ�าปี และบน website ขอ
งบริษัทฯ

3.9.9 เลขานุการบริษัทต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
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หลักปฏิบัติ 4 :  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติท่ี	4.1	:	 คณะกรรมการบริษัทควรด�าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(ปัจจุบันคือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

แนวปฏิบัติ

4.1.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่
จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปัจจุบันคือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ในกรณีที่
มีต�าแหน่งว่างและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4.1.2 กรรมการผู้จัดการ (ปัจจุบันคือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่
เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
พจิารณาหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการสรรหาและแต่งต้ังบคุคล เห็นชอบบคุคลทีก่รรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ (ปัจจุบันคือประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร)เสนอให้เป็นผูบ้ริหารระดับสงู ก่อนน�า
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.1.3 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และก�าหนดให้มีการท�า
แผนสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยมอบให้ฝ่ายบริหารจัดท�าแผน
งานการอบรม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.1.4 กรรมการผู้จดัการใหญ่ (ปัจจุบนัคอืประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร) และผูบ้ริหารระดบัสงูของบ
รษิทัฯ สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ อ่ืนได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะ
กรรมการบริษัทก่อน โดยจ�านวนบริษัทที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปัจจุบันคือประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร) และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถด�ารงต�าแหน่งได้ให้เป็นไปตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

หลักปฏิบัติที	่4.2	: คณะกรรมการบรษิทัควรก�ากบัดแูลให้มีการก�าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผลที่
เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

4.2.1 คณะกรรมการบรษิทัจะก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ป็นเครือ่งจงูใจให้กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ผูบ้รหิารระดบัสงู และบคุลากรอืน่ ๆ  ทกุระดบัปฏบิตังิานให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึ่ง
รวมถึง
(1) การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการ

ด�าเนินงานระยะสั้น 
(2) การก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรค�านึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่า

ตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด�าเนินงานของ
กิจการ

(3) การก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ
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4.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะ
กรรมการบรษิทัในการพจิารณาก�าหนดเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมินผลการปฏบิตังิานประจ�า
ปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริ
ษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร)ประจ�าทกุปี โดยใช้บรรทดัฐานทีไ่ด้ตกลงกนัไว้เป็นการล่วงหน้า
ตามเกณฑ์ทีเ่ป็นรปูธรรม และประธานกรรมการจะเป็นผูแ้จ้งผลการพจิารณาให้กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ทราบ

4.2.3 คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมนิผลงาน ตลอดจนอนมุตัิ
โครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู และตดิตามให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร) ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท ก�าหนดซึ่ง
เชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

4.2.4 คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผล
งานส�าหรับทั้งองค์กร 

หลักปฏิบัติที่	4.3	: คณะกรรมการบริษทัควรเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผูถ้อืหุ้นทีอ่าจมผีลกระทบต่อการ
บริหารและการด�าเนินงานของกิจการ

แนวปฏิบัติ

4.3.1 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ใน
รปูแบบของข้อตกลงภายในกจิการครอบครวัไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อักษรหรอืไม่ หรอืข้อ
ตกลงผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลต่ออ�านาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ

4.3.2 คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการ

4.3.3 บรษิทัฯ จดัให้มกีารเปิดเผยโครงสร้างการถอืหุน้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

หลักปฏิบัติที่	4.4	: คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ�านวน ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

4.4.1 บรษิทัฯ จดัให้มกีารบรหิารทรพัยากรบคุคลทีส่อดคล้องกับทศิทางและกลยุทธ์ของบรษิทัฯ 
พนกังานในทกุระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจงูใจท่ีเหมาะสม และได้รับการปฏบัิตอิย่าง
เป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถของบริษัทฯ ไว้

4.4.2 บริษัทฯ จัดกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน
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หลักปฏิบัติที่ 5 :  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติท่ี	5.1	:	 คณะกรรมการบริษัทควรให้ความส�าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่
ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ

5.1.1 คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญักบัการสร้างวฒันธรรมองค์กรทีส่่งเสรมิให้เกดินวตักรรม 
คณะกรรมการ กลยุทธ์ธุรกิจจะน�านวัตกรรมไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ธุรกิจ 
ฝ่ายจดัการจะน�านวัตกรรมไปใช้การวางแผนพฒันาปรับปรุงการด�าเนนิงานและการตดิตาม
ผลการด�าเนินงาน

5.1.2  คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กิจการตามสภาพ
ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งครอบคลุมการก�าหนดรูปแบบธุรกิจ (business 
model) โดยคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้า
และบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท�างาน รวมทั้งการ
ร่วมมือกับคู่ค้า 

หลักปฏิบัติที่	5.2	: คณะกรรมการบรษิทัควรติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด�าเนินการ (operating plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่าย
ขององค์กรได้ด�าเนินการสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ์ (strategies) 
ของกิจการ

แนวปฏิบัติ

5.2.1 นอกจากบริษัทฯ จะต้องบริหารงานให้ส�าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ได้วาง
ไว้แล้ว บริษัทฯ ยังค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วย โดยยึด
แนวทางในการปฏบิตัใิห้มคีวามเสมอภาคต่อทุกฝ่าย โดยอาศยัหลกัคณุธรรมและจรยิธรรม 
อีกทั้ง ยังก�าหนดให้มีนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและเผยแพร่
ไว้ใน “นโยบายและรายงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ : SD Report” 
โดยมีแนวทางปฏิบัติครอบคลุมถึงพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อม การแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

หลักปฏิบัติท่ี	5.3	: คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยค�านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value 
chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

5.3.1  คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถงึความจ�าเป็นของทรพัยากรทีต้่องใช้ รวมท้ังตระหนักว่าการ
ใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
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5.3.2 ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจะค�านึงถึงผลกระทบและความ
คุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิด
ชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

5.3.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมี
การทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติที่	5.4	: คณะกรรมการบรษิทัควรจดัให้มกีรอบการก�ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
ระดบัองค์กร ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของกจิการ รวมทัง้ดแูลให้มกีารน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

แนวปฏิบัติ

5.4.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงครอบคลมุถงึการจดัสรรทรพัยากรให้เพยีงพอต่อการด�าเนนิธรุกิจ 
และการก�าหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตาม
ที่ก�าหนดไว้ 

5.4.2 คณะกรรมการบรษิทัดูแลให้การบรหิารความเส่ียงขององค์กรครอบคลุมถงึการบรหิารและ
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย พร้อมมาตรการป้องกันแก้ไขด้วย ทั้งนี้ 
รายละเอียดมาตรการเป็นไปตามข้อ 6.1.2

หลักปฏิบัติที่ 6 :  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติท่ี	6.1	: คณะกรรมการบริษัทควรก�ากับดูแลให้ม่ันใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในที่จะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

6.1.1 คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มกีารทบทวนและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ 
ครอบคลุมทั้งองค์กรและบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ โดย
มกีารรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจ�า ตลอดจนมกีารทบทวนและประเมนิ
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง

6.1.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องทุกด้าน โดยครอบคลุม
ปัจจัยความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต 
ความปลอดภัย และระบบสารสนเทศ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรง
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ของผลกระทบ ก�าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้ง
ก�าหนดมาตรการในการรายงานและการตดิตามประเมนิผล โดยจัดให้มผีูด้แูลบรหิารความ
เสี่ยงในระดับจัดการมีหน้าที่น�าเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนต่อฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแล
ให้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6.1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศและในระดับสากล

หลักปฏิบัติที่	6.2	: คณะกรรมการบริษัทต้องจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถปฏบิติัหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และอิสระ

แนวปฏิบัติ

6.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน ท�าหน้าท่ีดงัต่อไป
นี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจ

สอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตลอดจนให้ความเห็น
ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้างานตรวจสอบภายในหรือ หน่วย
งานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่ผู้สอบบัญชีขอ
งบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริ
ษัทฯพร้อมลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

7.  สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รับชั่นของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ

6.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจแจ้งให้ฝ่ายบรหิารเข้าร่วมประชมุ ชีแ้จง หรอืจดัท�ารายงาน
เสนอเพื่อให้ค�าแนะน�าการด�าเนินการที่ได้รับมอบหมายได้ตามที่เห็นควร
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6.2.3 คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มหีน่วยงานตรวจสอบภายใน ทีม่คีวามอสิระในการปฏิบตัหิน้าที่ 
และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบ
ควบคุมด้านการด�าเนินงานรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย 
โดยคณะกรรมการมกีารทบทวน และประเมินความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

หลักปฏิบัติท่ี	6.3	: คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้
ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความ
สัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

แนวปฏิบัติ

6.3.1 บรษิทัฯ มมีาตรการป้องกนักรณทีีก่รรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใช้ข้อมลูภายใน
เพื่อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น 
โดยมกีารแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทกุคนในองค์กรถอืปฏบัิต ิและมกีารตดิตามผลอย่าง
สม�่าเสมอ ในส่วนของกรรมการและผู้บริหาร ได้ก�าหนดห้ามซ้ือ - ขายหุ้น ภายในระยะ
เวลา 20 วัน หลังจากวันปิดงบการเงิน แต่ละไตรมาสและหลังจากงบการเงินเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 2 วัน ทั้งนี้ ให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน ที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวแก่คณะกรรมการเป็นประจ�า

6.3.2 กรรมการบริษัท และ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย 
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการ
บรษิทัและผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนได้เสียกบัธุรกรรมทีท่�ากบับรษัิทฯ ต้องไม่มส่ีวนร่วมในการตัดสนิ
ใจท�าธรุกรรมดงักล่าว ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามขัน้ตอน หรอืมาตรการการอนมุตักิารท�ารายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัย
ส�าคญั จะต้องมกีารผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการด�าเนนิการใดๆ ที่
อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คณะกรรมการบรษัิท 
และผู้บริหารของบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ ในกรณีท่ีต้องขอ
ความเหน็ชอบจากท่ีประชมุผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ จะด�าเนนิการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เพ่ือพิจารณา
ให้ความเหน็ชอบก่อนด�าเนนิการ ทัง้นี ้การพจิารณาเรือ่งต่างๆ คณะกรรมการจะพจิารณา
ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ

6.3.3 รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดย
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด�าเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
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หลักปฏิบัติที่	6.4	: คณะกรรมการบรษิทัควรก�ากับดูแลให้มีการจดัท�านโยบายและแนวปฏบัิติด้านการต่อต้านคอร์รัปชนั
ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติได้จริง

แนวปฏิบัติ

6.4.1 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต แล้ว ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 (ดูเพิ่มเติม: www.thaiopticalgroup.
com ) และต่อมาบริษัทฯ ได้ด�าเนินการต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตด้วย

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทก็ได้จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ที่ชัดเจนและสื่อสารในทกุระดบัขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กิดการน�าไป
ปฏิบัติได้จริง

หลักปฏิบัติท่ี	6.5	: คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการชี้
เบาะแส

แนวปฏิบัติ

6.5.1 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มนีโยบายการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน (Whistle-Blowing 
Policy) ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ก�าหนดถึงขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (ผ่านทางอีเมล จดหมายปิดผนึก และผ่าน
เว็บไซด์) กระบวนการพิจารณาเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน การพิจารณามูล
การกระท�าความผดิ การสอบสวน การคุม้ครองผูร้้องเรยีน การคุม้ครองผูถ้กูร้องเรยีน การ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเท็จ 

หลักปฏิบัติที่ 7 :  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติที่	7.1	:	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในการดแูลให้ระบบการจดัท�ารายงานทางการเงนิและการ
เปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

7.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูล มี
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ�านวนเพียง
พอ บุคคลดังกล่าวหมายความรวมถึง ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดท�า
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

http://www.thaiopticalgroup.com
http://www.thaiopticalgroup.com
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7.1.2 ในการให้ความเหน็ชอบการเปิดเผยข้อมลู คณะกรรมการบรษิทัจะค�านงึถงึปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง 
โดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเก่ียว

กับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทา
งอื่นๆ (ถ้ามี)

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หลักกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

7.1.3 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบ
การของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 ที่ตรงต่อความเป็นจริง 
ครบถ้วน เพียงพอ สม�า่เสมอ ทนัเวลา แสดงให้เห็นถงึสถานภาพทางการเงนิและผลประกอบ
การที่แท้จริง รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจดัท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประกอบ
การเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส

7.1.4 ในกรณทีีก่ารเปิดเผยข้อมลูรายการใดเกีย่วข้องกบักรรมการบรษิทัรายใดรายหนึง่เป็นการ
เฉพาะกรรมการบริษัทรายน้ันต้องดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูก
ต้องด้วย เช่น ข้อมลูผูถ้อืหุน้ของกลุม่ตน การเปิดเผยในส่วนทีเ่กีย่วเนือ่งกบั shareholders’ 
agreement ของกลุ่มตน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�า
ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

หลักปฏิบัติที่	7.2	: คณะกรรมการบรษิทัควรตดิตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถ
ในการช�าระหนี้

แนวปฏิบัติ

7.2.1 คณะกรรมการบริษทัจะดแูลให้ฝ่ายจดัการมกีารตดิตามและประเมินฐานะทางการเงินของ
กจิการและมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสม�า่เสมอ โดยคณะกรรมการบริษทั
และฝ่ายจดัการควรร่วมกนัหาทางแก้ไขโดยเรว็หากเริม่มสีญัญาณบ่งชีถ้งึปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้

7.2.2 ในการอนุมัติการท�ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การ
ท�ารายการดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินกิจการสภาพคล่อง
ทางการเงิน หรือความสามารถในการช�าระหนี้
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หลกัปฏิบัติที่	7.3	: ในภาวะท่ีกจิการประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบรษิทั
ควรมัน่ใจได้ว่า กจิการมแีผนในการแก้ไขปัญหา หรอืมกีลไกอืน่ทีจ่ะสามารถแก้ไขปัญหาทางการ
เงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติ

7.3.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน
การปฏิบัติงานการด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และ
ดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ ก�าหนดระเบียบปฏิบัติเป็น
ลายลักษณ์อักษร

หลักปฏิบัติที่	7.4	: คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจัดท�ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติ

7.4.1 คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มีรายงานความยัง่ยืน ซ่ึงเปิดเผยข้อมูลการปฏบิติัตามกฎหมาย 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้
มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยค�านงึถงึกรอบการรายงานทีไ่ด้รบัการยอมรบั
ในประเทศหรือในระดับสากล 

7.4.2 คณะกรรมการบรษัิทจดัให้ข้อมูลทีเ่ปิดเผยเป็นเรือ่งส�าคญัและสะท้อนรการปฏบิติัทีจ่ะน�า
ไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่	7.5	: คณะกรรมการบริษทัควรก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มหีน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบงาน นกัลงทุน
สัมพันธ์ท่ีท�าหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา 

แนวปฏิบัติ

7.5.1 บริษัทฯ มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน 
นักลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน 
นกัลงทนุสถาบัน นกัข่าว ผูถ้อืหุน้ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ประชมุกบัผูบ้รหิารหลาก
หลายช่องทาง เช่น อีเมล์, Tele Conference, ประชมุทีบ่รษิทั รวมถงึการเข้าร่วมกจิกรรม
ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) รายการทางทีวี และ
บริษัทฯ ได้ก�าหนดระยะเวลางดการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ก่อนวันบริษัทฯ จะรายงานผล
ประกอบการหรืองบการเงินหรือ MD&A รายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเวลา 7 
วัน (Quiet Period) รวมถึงบริษัทฯ มีการจัดท�าจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่
ปี 2554

7.5.2 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็น
ตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อ
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บรษิทัฯ ตามการมอบหมายอ�านาจบรหิารให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2547 และวันที่ 8 
เมษายน 2548

หลักปฏิบัติที่	7.6	: คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

แนวปฏิบัติ

7.6.1 บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพร่
ผ่านทาง website ของบริษัทฯ www.thaiopticalgroup.com ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษด้วย

หลักปฏิบัติที่ 8 :  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติท่ี	8.1	:	 คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของ
บริษัท

แนวปฏิบัติ

8.1.1 เรือ่งท่ีมนียัส�าคัญ หรอืตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องขอมตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะถกูบรรจุ
เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.2 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี (AGM) บริษัทฯ มีนโยบายอ�านวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ค�าถามที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท และเพิ่มวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด ซ่ึงได้เผยแพร่ราย
ละเอียดในเวบ็ไซต์ของบรษัิทที ่www.thaiopticalgroup.com โดยให้เสนอมายังบรษิทัฯ 
ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปีผ่านทางช่องทางการติดต่อ ดังนี้

E-mail : companysecretary@thaiopticalgroup.com
เบอร์โทร : +66 (0) 2 194 1145 ถึง 50 ต่อ 3119
แฟกซ์ : +66 (0) 2 862 0705
ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
   ส�านักเลขานุการบริษัท
   บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
   15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี อ�าเภอละหาร
   ต�าบลบางบัวทอง นนทบุรี 

http://www.thaiopticalgroup.com/
http://www.thaiopticalgroup.com/
mailto:companysecretary@thaiopticalgroup.com
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เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างครบ
ถ้วนเกี่ยวกับบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

E-mail : ir@thaiopticalgroup.com
แฟกซ์ : +66 (0) 2 862 0705
เบอร์โทร : +66 (0) 2 194 1145 ถึง 50

8.1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะส่งสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วง
หน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วันหรือ 21 วัน ขึ้นกับวาระที่พิจารณาตามที่กฎหมาย
ก�าหนด และได้ประกาศลงหนงัสอืพมิพ์ตดิต่อกนั 3 วัน ก่อนวันประชมุ เพือ่บอกกล่าวเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้า
ประชุม

บริษัทฯ จะน�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 28 วัน 

หลักปฏิบัติท่ี	8.2	:  คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

แนวปฏิบัติ

8.2.1 บริษัทฯ จะก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยค�านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วม
ประชุมของผู้ถือหุ้น 

8.2.2 บริษัทฯ จะดูแลไม่ให้มีการกระท�าใดๆ ที่เป็นการจ�ากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้าง
ภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร

8.2.3 บริษัทฯ ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 
การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็วถูก
ต้องแม่นย�า

8.2.4 ประธานกรรมการท�าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ มหีน้าท่ีดแูลให้การประชมุให้เป็น
ไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาส�าหรับแต่ละ
วาระการประชุมที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม บริษัทฯ สนับสนุนให้มี
การปฏิบัติและให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและตั้ง
ค�าถาม ให้ความส�าคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และก�าหนดสิทธิออกเสียงในการเข้า
ประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน

8.2.5 กรรมการของบริษัทฯ ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นจะไม่สนับสนุนการ
เพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้
ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

mailto:ir@thaiopticalgroup.com
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8.2.6 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ก�าหนดให้กรรมการ และผูบ้รหิารทุกคนควรเข้าร่วมประชมุ 
เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็นในท่ีประชุม 
และซักถามข้อข้องใจจากกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายและตอบข้อซัก
ถาม

8.2.7 ก่อนเริม่การประชมุ บรษัิทฯ จะเปิดเผยให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัทราบจ�านวนและสดัส่วนของผู้ถอื
หุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารประชมุ การลงคะแนน
เสียงและการนับคะแนนเสียง 

8.2.8 ในกรณทีีว่าระใดมหีลายรายการ ประธานทีป่ระชมุจะจดัให้มกีารลงมตแิยกในแต่ละรายการ 
เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ 
เป็นต้น

8.2.9 บรษิทัฯ จะสนบัสนนุให้มกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทีส่�าคญั และส่งเสรมิให้มบีคุคล
ที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการ
ลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อม
ทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติท่ี	8.3	:  คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แนวปฏิบัติ

8.3.1 บริษัทฯ จะเปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท�าการถัด
ไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ที่ www.
thaiopticalgroup.com 

8.3.2 เมื่อบริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะท�าการเผยแพร่
รายงานการประชุมนั้น ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.thaiopticalgroup.com ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุม 

8.3.3 บริษัทบนัทกึรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้โดยมข้ีอมลูอย่างน้อยดงันี ้รายช่ือกรรมการบรษิทั
และผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่บริษัทเข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วม
ประชุม, วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละ
วาระ, และประเด็นค�าถามและค�าตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้
ตอบ

http://www.thaiopticalgroup.com/
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)(บริษัทฯ) 
ได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯรายงานการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯในวันเดียวกับที่ส่งรายงาน
ต ่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์( ก.ล.ต. ) ตามข้อก�าหนดของส�านักงาน 
ก.ล.ต. เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ ให้
ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรือ่งการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีนโดยใช้ข้อมลู
ภายในโดยกรรมการและผูบ้รหิาร จะละเว้นการซือ้ขายหลกั
ทรพัย์ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิ หรอืสารสนเทศ
ที่ส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

 รวมทั้งมีการช้ีแจงกฎหมายใหม่ ให้ความรู้ในเรื่องข้อ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั ซึง่รวมถึง
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่5 ) พ.ศ. 2560 ให้แก่คณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทีเ่กีย่วข้องทกุคนให้ตระหนกัถงึบทบาท 
หน้าที ่ความรับผิดชอบและโทษหากมกีารฝ่าฝืน หรอืกระท�า
ความผิด รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในหัวข้อ “ รายงานว่า
ด้วยการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ”
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ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารของบรษิทั ให้ความ
ส�าคัญและตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไก
ส�าคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลด
ความเสีย่งทางธรุกจิ ช่วยให้การด�าเนนิธรุกจิเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท มี
ความเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ รวมถึงการดแูลให้บรษิทั
มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การ
ดแูลมใิห้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การท�ารายการ
เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนิน
งานของบริษัท การน�าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์
ในทางมิชอบหรือไม่มีอ�านาจ รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครอง
ทรพัย์สนิไม่ให้รัว่ไหล สูญหาย หรือจากการทจุรติประพฤติ
มชิอบ บรษิทัได้จดัให้มกีลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุ โดย
มฝ่ีายตรวจสอบภายในซึง่มีความเป็นอสิระท�าหน้าทีใ่นการ
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารจดัการความ
เสี่ยง และระบบการก�ากับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงาน

ของทุกหน่วยงานของบริษทั โดยน�ากรอบแนวทางของระบบ
การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และกรอบการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มา
ประยกุต์ใช้ให้การควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ง
ให้มคีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ เพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านต่าง 
ๆ ของบรษิทัมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากทีส่ดุ ฝ่าย
บริหารของบรษิทัจะน�าผลการตรวจสอบไปพิจารณาด�าเนนิ
การปรับปรงุแก้ไขในเรือ่งต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่การพฒันา
งานให้มคีณุภาพ และฝ่ายตรวจสอบภายในได้จดัให้มรีะบบ
การติดตามการด�าเนินการของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทกุปีโดยอ้างองิ 
“แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน” 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

ในปี 2562 บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้ 

การควบคุมภายในองค์กร

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้ก�าหนดให้มสีภาพแวดล้อม
ของการควบคมุภายในทีด่ ีโดยจดัโครงสร้างองค์กรและสาย
งานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม มีหน่วยงานตรวจ
สอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้
วัดผลส�าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อ
ใช้ในการประเมนิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอดคล้อง
กบัเป้าหมายขององค์กร พฒันาระบบการจ่ายผลตอบแทน
ตามผลงานในการสร้างแรงจูงใจพนักงานท่ีสมเหตุสมผล
และเพียงพอ มีแผนในการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอด

ต�าแหน่งที่ส�าคัญ ก�าหนดให้มีคู่มือการใช้อ�านาจและคู่มือ
การปฏบิตังิานของทกุระบบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทยังปลูก
ฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ตระหนักถึง
การก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยก�าหนดให้มนีโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตนไม่
ให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯและ
บริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความ
เป็นธรรม 
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การบริหารความเสี่ยง

นอกจากการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายในโดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพยีงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน” ตามแนว COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) Framework ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
บริษัทยังได้จัดท�าการประเมินความเสี่ยง ตามกรอบการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงส�าคัญ 4 ด้าน 
ได้แก่ ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความเสีย่งด้านการปฏบัิตงิาน 
ความเสีย่งดา้นการรายงาน และความเสี่ยงด้านการปฏบิัติ
ตามกฎระเบียบ โดยท�าการประเมินระดับความเสี่ยง ผลก
ระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไข
รวมถงึการตดิตามการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบโดย
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ได้มีการประเมินและติดตามในการ
ประชมุคณะกรรมการกลยทุธ์ธรุกจิ เป็นประจ�าทกุไตรมาส 
ส�าหรับความเสี่ยงด้านอื่น ๆ จะมีการทบทวนและติดตาม
โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบ

ด้วยประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นประธาน และฝ่ายบรหิาร
ทุกท่านเป็นกรรมการ ท�าหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้าง 
นโยบาย กรอบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของระบบ 
ISO31000 และก�ากบัดแูลการด�าเนนิการบรหิารความเสีย่ง
ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ บริษัทฯ ยังได้มีการติดตามปัจจัยต่างๆ ที่อาจ
ท�าให้เกดิความเสีย่งขึน้ทัง้ปัจจัยภายใน และปัจจยัภายนอก
อยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่ Emerging 
Risk ซ่ึงเป็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี The Risk of 
Disruptive Technology เพ่ือหาทางป้องกันและรับมือ
กับความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้ ทัง้นีจ้ะมีการรายงานความเสีย่ง
ที่ส�าคัญและแผนการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการ
ของบริษัท เพื่อรับทราบและก�าหนดเป็นแนวนโยบายใน
การป้องกนัความเสีย่งนัน้ๆ และมช่ีองทางการสือ่สารความ
เสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยงให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏบิตั ิรวมถึงการตดิตามป้องกนัความ
เสี่ยงดังกล่าวไม่ให้มีผลกระทบกับบริษัทฯและบริษัทย่อย
อีกในอนาคต 

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บรษิทัฯและบรษิทัย่อย ได้มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของแต่ละต�าแหน่งงานอย่างชดัเจน มกีารทบทวน
คู่มืออ�านาจด�าเนนิการและคูม่อื/ขัน้ตอนการปฏบิตังิานให้
เหมาะสมกบัโครงสร้างองค์กรทีป่รับเปลีย่นและการปฏบิตัิ
งานในปัจจุบัน รวมทั้งมีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออ�านาจด�าเนินการ
และคูม่อืการปฏบัิตงิานต่าง ๆ  อย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าการปฏบิตังิานมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพยีงพอเหมาะ
สม และการปฏบิติังานมปีระสทิธภิาพ ซึง่ทุกกจิกรรมมกีาร
ติดตามตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อก�าหนดของกฎหมายโดยหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปี เพ่ือให้
ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง 
บริษัทฯมั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุมภายในใน
การปฏิบตังิานทีเ่พยีงพอตอบสนองความเสีย่งในการด�าเนนิ
งานทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  รวมถึงได้พิจารณาประเด็นส�าคัญ
ทีต่รวจพบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบ
ภายนอก มีการติดตามอย่างใกล้ชิดรายงานให้ฝ่ายบริหาร
และผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและท�า
มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหา โดยที่ผ่านมาบริษัทฯและ
บริษัทย่อยไม่เคยกระท�าการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ในส่วน
ของการท�ารายการกับบุคคลที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติอนุมัติหลักการในการท�าข้อตกลงทางการค้า
ที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมระหว่างบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง
กัน เพื่อให้สอดคล้องกับที่กฎหมายบัญญัติดังที่ได้กล่าวถึง
ข้างต้น โดยให้ฝ่ายบริหารสามารถท�าธุรกรรมหรือรายการ
หรือข้อตกลงทางการค้าท่ีมีลักษณะเป็นรายการระหว่าง
บุคคลที่มีความเกีย่วข้องกนัตามความหมายทีก่�าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ 
ธุรกรรมหรือรายการหรือข้อตกลงดังกล่าว ให้เป็นไปใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่
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ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้
บรหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง (“รายการทีม่ข้ีอตกลง
ทางการค้าทั่วไป”) รวมทั้งรายการที่มีการด�าเนินมาแล้ว
อย่างต่อเนื่อง และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยหน่วย
งานตรวจสอบภายในเป็นผูต้ดิตามสอบทานการปฏิบตัริวม
ถึงรายงานข้อมูลของธุรกรรมที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบและพิจารณาทุกไตรมาส หากบริษัทมี
การท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

เกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูพ้จิารณาเกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการดังกล่าว 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการ
พจิารณารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัจะจดัให้มบุีคคล
ที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้
ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือส�านักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่
เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้
ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ความส�าคัญต่อระบบ
สารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้
มกีารพฒันาระบบอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ข้อมลูต่าง ๆ  มีความ
ถกูต้องและเป็นปัจจบัุน โดยได้น�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของ
ข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ 
และตดิตามผลข้อมูล เพือ่ให้การปฏบัิตงิานและการน�าข้อมลู
ทีส่�าคญัไปใช้ในการบริหารจดัการของผูบ้รหิาร หรอืผูม้ส่ีวน
ได้เสยีต่าง ๆ  มคีวามครบถ้วนถกูต้องอย่างเพยีงพอ ภายใน
เวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมี
การก�าหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้ ข้อมลู และจัดให้มีระบบ Intranet เพือ่เป็นช่อง
ทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎ
ระเบียบค�าสั่งและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง 
ๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรพร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความ
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ โดยได้วางมาตรการป้องกนั
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ

ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทฯมี
การจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยเฉลี่ยจัดส่งให้ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 5 วัน และก�าหนดให้มีเลขานุการบริษัทฯ ให้
ค�าแนะน�า ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ทีค่ณะกรรมการ
บริษัท ต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 
เป็นศนูย์กลางในการจัดท�าและจดัเกบ็เอกสารส�าคญัต่าง ๆ  
ได้แก่ ทะเบยีนกรรมการหนงัสือนัดประชมุกรรมการ รายงาน
การประชมุกรรมการ หนงัสือนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้
บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน 
หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทก�าหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบ
บัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การจดัท�างบการเงนิของบรษิทัฯ ทกุไตรมาส เพือ่ให้มคีวาม
มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ทีร่บัรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิของบรษิทัฯ 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในทีค่รอบคลุมทกุด้าน เช่น ด้านบญัชแีละการเงนิ การ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการ
ดูแลทรัพย์สิน บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยมกีารประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นล�าดับชั้น 
ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร เพื่อติดตาม

เป้าหมายและก�ากับการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผน
งาน และโครงการที่ด�าเนินงานอยู่ในแผนธุรกิจประจ�าปีที่
ได้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�า โดยมกีาร
เปรียบเทียบเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจกับผลการด�าเนิน
งานอย่างสม�่าเสมอ มีการท�ารายงานให้คณะกรรมการได้
ทราบ โดยในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการ
ประชุมรวม 5 ครั้ง 
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นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการตรวจสอบการ
ปฏิบตัติามระบบการควบคมุภายในอย่างสม�า่เสมอโดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และ
รายงานผลอย่างเป็นอสิระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุรวม 
4 ครั้ง

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2563 
เมือ่วนัที ่12 กมุภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประเมนิระบบการควบคมุภายใน ด้านต่าง ๆ  5 องค์ประกอบ 

คอื การควบคมุภายในองค์กร การประเมนิความเสีย่ง การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมลู และระบบการตดิตาม คณะกรรมการตรวจสอบ เหน็
ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท มี
การบรหิารความเสีย่งในระดบัท่ียอมรบัได้ ระบบบญัช ีและ
รายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้อง เช่ือถือได้ รวมทัง้ปฏบิตัิ
ตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษิทั ไทยออพตคิอล 
กรุ๊ป จ�ากัด(มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ 
ทีเ่ป็นกรรมการอสิระ 3 ท่าน คอื นายสงิห์ ตงัทตัสวสัดิ ์เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชา จิวาลัย และ 
นายไพรัช เมฆอาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนาง
อนุรักษ์	รัตนสานส์สุนทร ผู้จัดการส�านักงานตรวจสอบ
ภายในของบรษัิทฯ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ที	่8	(2/2548)	เมือ่วนัที	่8	เมษายน	พ.ศ.	2548	เนือ่งจาก
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในธรุกจิ มคีวามเข้าใจในกจิกรรมการด�าเนนิงานของบ
รษิทัฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่าคณุสมบตัิ
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีความ
เหมาะสมและปฏบัิตหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ ท้ังน้ี ใน
การพิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิก
จ้าง ผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บรษิทัต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั มหีน้าทีค่วาม
รับผิดชอบ ดังนี้

1. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ การควบคุม
ภายใน และการบรหิารความเสีย่งภายใต้ภารกจิและขอบเขต
การปฏิบัติงานตรวจสอบ

2. รายงานประเดน็ส�าคัญเกีย่วกบักระบวนการควบคมุ
ในกิจกรรมต่าง ๆ  ของบริษัท และแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการในกิจกรรมนั้น ๆ

3. ให้ค�าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยัด และมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. เสนอข้อมลูเกีย่วกบัความคบืหน้าและผลการปฏิบติั
งานตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี และความเพยีงพอของ
ทรัพยากรที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน

5. ประสานงาน และก�ากับดูแลการติดตามและการ
ควบคุมอื่น เช่น การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎ
ระเบยีบ ความปลอดภัย หลกัจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อม 
และการสอบบัญชี

6. ปฏบิตังิานอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบภายใน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน

1. ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการท�ารายการระหว่างกัน

ลกัษณะของรายการระหว่างกนัทีผ่่านมา เป็นข้อตกลงทางการค้าทีม่เีงือ่นไขทางการค้าโดยทัว่ไป ในการท�าธุรกรรม
ระหว่างบริษทัฯและบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกันซึง่ทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่5/2551 
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติในหลักการว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกัน (เช่น ซื้อวัตถุดิบ ขาย
สินค้า รับจ้าง หรือการบริการ เป็นต้น) กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในอนาคต จึงอนุมัติในหลัก
การให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมดังกล่าวตามคู่มืออ�านาจด�าเนินการที่ถือปฏิบัติอยู่ หากธุรกรรมเหล่านั้น
มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อ
รองทางการค้าทีป่ราศจากอิทธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ทัง้นีบ้รษิทัฯ
จะท�ารายงานสรปุการท�าธรุกรรมทีม่ขีนาดเกินกว่า 1 ล้านบาท เพือ่รายงานในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาส
ซ่ึงผู้จัดการตรวจสอบภายใน ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบได้น�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพจิารณา
ประจ�าทุกไตรมาส

หากรายการท่ีเกิดข้ึนท่ีมิใช่เป็นรายการธุรกิจปกติ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆจะไม่มีส่วนอนุมัติใน
รายการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นจริยธรรมของกรรมการและหากมีการประเมิน
ราคาก็จะใช้บริษทัประเมนิทีข้ึ่นทะเบียนกบัส�านกังานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรพัย์(ก.ล.ต.)เป็นผูป้ระเมนิ
เพื่อให้ความเห็นชอบหรือความเหมาะสมท้ังนี้เมื่อมี รายการเกิดขึ้นทางบริษัทฯจะมีการเปิดเผยสารสนเทศในรูปแบบ 
Online ผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ (Set Portal)ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯก�าหนดในปี 2563 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีายการธรุกิจทีส่�าคัญกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ และบริษัทฯมีนโยบายในการก�าหนดราคาส�าหรับรายการค้าระหว่างกันดังต่อไปนี้คือ

นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับกลุ่มบริษัทย่อย

1. การซือ้/ขายวตัถดุบิ วสัดสุิน้เปลอืง และอ่ืน ๆ  ระหว่างกัน ก�าหนดราคาโดยคดิจากค่าสนิค้าบวกค่าบริการจดัการ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาทุน

2. การซื้อ/ขายสินค้าส�าเร็จรูประหว่างกัน ก�าหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน อย่างไรก็ตาม นโยบายการก�าหนด
ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ

3. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
4. รายได้ค่าบริหารและบริการจัดท�าเอกสารเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
5. รายได้ค่าธรรมเนียมการค�้าประกันและค่าธรรมเนียมการค�้าประกันจ่ายคิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี
6. การซือ้/ขายสนิทรพัย์ถาวรระหว่างกนั ก�าหนดราคาตามอตัราทีต่กลงกนั โดยอ้างองิจากราคาประเมินสนิทรพัย์

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
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นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วม
กัน

1. การขายสินค้าส�าเร็จรูประหว่างกัน ก�าหนดราคาตามอัตราตลาด
2. รายได้ค่าบริการเรียกเก็บตามราคาตลาด
3. เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4. การซือ้/ขายสนิทรพัย์ถาวรระหว่างกนั ก�าหนดราคาตามอตัราทีต่กลงกนั โดยอ้างองิจากราคาประเมินสนิทรพัย์

ของผู้ประเมินอิสระ

บริษัทย่อย ประกอบด้วย

1.	 บริษัท	อุตสาหกรรมแว่นตาไทย	จ�ากัด
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตเลนส์สายตา เลนส์สั่งฝนพิเศษ และแม่แบบแก้ว
 ความสัมพันธ์ : บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ากัด มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
   เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100
2.	บริษัท	โพลีซัน	จ�ากัด
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายเลนส์ย้อมสี
 ความสัมพันธ์ : บรษิทั โพลซัีน จ�ากดั มีบรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุ้นร้อยละ 100
3.	บริษัท	ทีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซี
 ประเภทธุรกิจ : จัดจ�าหน่ายสินค้าและจัดส่งผลิตภัณฑ์
 ความสัมพันธ์ : บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
   เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100

บริษัทร่วม ประกอบด้วย

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

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

1.	 บริษัท	น�าศิลปไทย	จ�ากัด
 ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา กรอบแว่นตา คอนแทคเลนส์ และอุปกรณ์ประกอบแว่นตา
 ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นของ บริษัท น�าศิลปไทย จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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2.	 บริษัท	หอแว่นกรุ๊ป	จ�ากัด
 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกแบบ Chain Store ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตา
   จ�าหน่ายคอนแทคเลนส์ และวัสดุ สิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับแว่นตาและคอนแทคเลนส์
 ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นของบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
	3.	บริษัท	สเปคเซฟเวอร์	เอเชีย	แปซิฟิค	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	
 ประเภทธุรกิจ : ธรุกจิค้าปลกีแบบ Chain Store เก่ียวกับการประกอบแว่นตา จ�าหน่ายแว่นตา คอนแทคเลนส์ 
 ความสัมพันธ์ : บริษัท สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิค โฮลดิ้ง จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
    และมี กรรมการ 2 ท่านเข้าร่วมพิจารณาและก�าหนดนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
4.	 บริษัท	เอ็น	แอล	อาร์	เอ็กซ์	จ�ากัด	
 ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา 
 ความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็น แอล อาร์ เอ็กซ์ จ�ากัด มีบริษัท สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิค โฮลดิ้ง จ�ากัด 
   เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

รายละเอียดของธุรกรรมในปี 2562 และ 2561 ที่เกี่ยวข้องกัน ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ
ที่ 10 (รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน) ซึ่งประกอบด้วยรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้องกันท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ยอดคงค้างของรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ กับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

2. ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการท�ารายการระหว่างกันด้วยความโปร่งใส โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมและ
เป็น ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย เช่นเดียวกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่ ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยสามารถสรุปรายการ ระหว่างกันใน แต่ละประเภท ได้ดังนี้

1. รายการซื้อขายสินค้า วัตถุดิบ และอื่นๆ

1.1	การขายสินค้ากับบริษัทค้าส่งเลนส์สายตา	

บรษัิทฯและบริษทัย่อย มีนโยบายในการการขายสนิค้าให้กับผูข้ายส่ง (Wholesaler) และผูจั้ดจ�าหน่าย (Distributor) 
ในแต่ละประเทศเพียงไม่กี่รายเท่านั้นเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาด้านการแข่งขันกับลูกค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยเองอีกทั้ง
เป็นการลดภาระ และข้ันตอนความยุ่งยากในการกระจายสินค้าและการเรียกเก็บเงินกับลูกค้ารายย่อยที่เป็นภาระกับ
บริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งบริษัทค้าส่ง ประกอบด้วย บริษัท น�าศิลปไทย จ�ากัด และ บริษัท เอ็น แอล อาร์ เอ็กซ์ จ�ากัด 
เพื่อจัดจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายย่อยในประเทศต่อไปโดยที่ผ่านมาการขายสินค้าให้กับบริษัทค้าส่งนี้ไม่ปรากฏว่ามีการ
ช�าระเงนิล่าช้ากว่าก�าหนดและไม่มหีนีเ้สียเกดิข้ึนเป็นการท�ารายการเพือ่การด�าเนนิธรุกจิปกตแิละตามเงือ่นไขการค้าโดย
ทัว่ไปของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยไม่แตกต่างจากการจ�าหน่ายสนิค้าให้กบัลกูค้ารายอืน่ซึง่เป็นไปตามความจ�าเป็นทางธรุกจิ
โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษัทฯและบริษัทย่อย 

เนื่องจากรายการระหว่างกันกับบริษัทค้าส่งจะยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคตดังนั้นเพ่ือความโปร่งใสคณะกรรมการ
บริษัทจึงได้มีการก�าหนดนโยบายการก�าหนดราคาสินค้า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2551 ณ วัน
ที่ 13 สิงหาคม 2551ซึ่งนโยบายดังกล่าวบังคับใช้กับการก�าหนดราคาขายสินค้าให้กับผู้ขายส่งของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยทุกรายทั้งนี้สาระส�าคัญที่จะมีผลบังคับกับบริษัทค้าส่งนี้คือ ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ Price List มาตรฐาน ที่
ใช้กับการขายในประเทศและการขายต่างประเทศอย่างไรก็ดีบริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจจะให้ส่วนลดจาก Price List 
ดังกล่าวได้ โดยค�านึงถึงสภาพการแข่งขันของตลาดแต่ละท้องถิ่นของผู้ซื้อโดยยังมีก�าไรอยู่ไม่ต�่ากว่าก�าไรมาตรฐานที่
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ก�าหนดไว้ โดยบริษทัฯและบริษทัย่อย จะไม่เอือ้ประโยชน์แก่บคุคลหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้องทัง้นีก้ารซือ้ขายสนิค้ากบับคุคล
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดท�าสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสท้ังนี้นโยบายดังกล่าวจะใช้
ส�าหรับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย ถ้ามีในอนาคต 

1.2	การขายสินค้ากับธุรกิจค้าปลีก	แบบ	Chain	Store

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการการขายสินค้าให้กับผู้ค้าปลีก แบบ Chain Store เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ของบรษัิทฯ เข้าถงึผูบ้รโิภค ตอบสนองผูบ้รโิภคได้รวดเรว็ และเป็นแหล่งกระจายข้อมลูของบรษิทัฯในกรณทีีม่ผีลติภัณฑ์
ใหม่ออกสู่ตลาดหรือผู้บริโภค ส�าหรับบริษัทค้าปลีกประกอบด้วย บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จ�ากัด / บริษัท สเปคเซฟเวอร์ 
เอเชีย แปซิฟิค โฮลด้ิง จ�ากัด โดยท่ีผ่านมาการขายสินค้าให้กับบริษัทค้าปลีกน้ี  ไม่ปรากฏว่ามีการช�าระเงินล่าช้า
กว่าก�าหนด และไม่มีหนี้เสียเกิดขึ้น และเป็นการท�ารายการเพื่อการด�าเนินธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่แตกต่างจากการจ�าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ  ซึ่งเป็นไปตามความจ�าเป็นทางธุรกิจ 
โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษัทฯและบริษัทย่อย 

1.3	การซื้อสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  ส�าหรับการซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นลักษณะของการซื้อสินค้าบางรายการที่ บริษัทฯและบริษัท
ย่อยไม่สามารถผลติเองได้แต่ได้รับค�าสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งจ�าเป็นต้องจัดหาส่งให้กบัลูกค้าเพือ่รักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยไว้ แต่เนือ่งจากบรษิทัฯและบรษิทัย่อยไม่สามารถซือ้สนิค้าได้โดยตรงจากผูผ้ลติรายอืน่ จ�าเป็นต้องซือ้ผ่าน
ตวัแทน จึงมีการซือ้สนิค้าผ่านผูค้้าส่ง โดยบรษิทัฯและบรษิทัย่อยต้องมกี�าไรส�าหรบัรายการสนิค้าทีซ่ือ้เข้ามาจ�าหน่ายทัง้นี้
รายการดังกล่าวมจี�านวนไม่มาก และบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมนีโยบายในอนาคตทีจ่ะขายสนิค้าทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ไม่สามารถผลติเองได้ให้น้อยทีส่ดุ ทัง้นีไ้ด้มกีารก�าหนดนโยบายในการควบคมุการซือ้สนิค้าในกรณดีงักล่าว โดยให้ท�าการ
ซื้อสินค้าในราคาตลาดทั่วไป และมีการรายงานสรุปรายละเอียด การซื้อสินค้าดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและให้ความเห็นทุกไตรมาส 

2. รายการเช่า การให้บริการ และอื่นๆ

การเช่าทรัพย์ประกอบการ	:	การเช่าอาคารคลังสินค้าโรงงานที่ 1 ของบริษัทย่อย

โรงงานที่ 1 ของบริษัทย่อย ได้เช่าอาคารคลังสินค้า 4 ชั้นของบริษัท แคราย แอสเสท จ�ากัด ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส
ในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคต บรษัิทฯ จึงได้ท�าสญัญาเช่าอาคารคลงัสนิค้าดงักล่าว โดยสรปุสาระส�าคญัในสญัญา
เช่าดังนี้

วันที่ในสัญญา : 3 มกราคม 2562

ผู้ให้เช่า : บริษัท แคราย แอสเสท จ�ากัด

ผู้เช่า บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ากัด

ระยะเวลาการเช่า : 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าเช่าตามสัญญา : อัตราค่าเช่าเดือนละ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ผู้เช่าตกลงจะช�าระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า ทุกวันที่ 25 ของเดือน 



รายงานประจ�าปี 2562 135

3. การกู้ยืมระหว่างกัน

ส�าหรบันโยบายการกูย้มืระหว่างกนั บรษิทัฯและบริษทัย่อย จะใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน เพือ่ความโปร่งใส 
โดยจะคงเหลือเฉพาะการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามความจ�าเป็นเท่านั้น

4. การค�้าประกันระหว่างกัน

การค�้าประกันระหว่างกันเป็นการค�้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยเท่านั้น

 

มาตรการ การอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

กรรมการผูจ้ดัการได้รบัมอบอ�านาจจากกรรมการบริษทั ให้เป็นผู้อนมุตักิารด�าเนนิธรุกจิกบันติบุิคคลทีเ่ก่ียวข้องกนั 
หรือบคุคลทีม่ผีลประโยชน์ร่วมภายใต้เง่ือนไขปฏบิตัใินการด�าเนนิธรุกจิตามปกตแิละเงือ่นไขการค้าทัว่ไปทีไ่ด้มีการก�าหนด
นโยบาย และหลักเกณฑ์ โดยได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทที่กรรมการผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ออกเสียงพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบงัคบั หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัได้มีการก�าหนด
นโยบายการก�าหนดราคาสินค้า ซึง่ระบถุงึนโยบายการซือ้ขายกับบคุคลหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้องไว้ด้วยแล้วตามมตทิีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2551 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551 

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บรษิทัฯ จะจดัให้ผ่านทีป่ระชมุกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการตรวจสอบ เป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นและความ
เหมาะสมของรายการนัน้ โดยกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยีไม่มีสทิธอิอกเสยีงในรายการดงักล่าว และในกรณทีีก่รรมการตรวจ
สอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิข้ึนรายการใด บรษัิทฯ จะจดัให้ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเหน็ เพือ่น�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทัหรอืผู้ถือหุน้ตามแต่กรณี 
ท้ังนี้รายการระหว่างกันท้ังหมดที่เกิดขึ้นจะต้องมีการสรุปให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณารบัทราบทกุไตรมาส บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบรษิทัฯ ด้วย
นอกเหนือจากรายการระหว่างกันจากการด�าเนินธุรกิจปกติตามที่กล่าวถึงในวรรคแรกแล้ว บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มี
นโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานปี 2562 (MD&A)

ผลการด�าเนินงาน

ภาพรวมของผลการด�าเนินงาน

ฝ่ายบริหารขอชี้แจงผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562 2561 2560 2562 2561 2560

รายได้รวม 2,024 1,915 1,912 1,453 1,307 1,393

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 132 146 184 129 132 179

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,024 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 108 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 และมีก�าไร
สุทธิส�าหรับงวด 132 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.5 ปัจจัยหลักของการลดลงของก�าไรสุทธิดัง
กล่าว มาจากการบันทึกรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานจ�านวน 16 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการ
ปรับอตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิกรณนีายจ้างเลกิจ้าง ส�าหรบัลกูจ้างทีท่�างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปให้มสีทิธไิด้รบัค่าชดเชย
ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ตามกฏหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ให้มีผล
บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยต้องรบัรูต้้นทนุบรกิารในอดตีเป็นค่าใช้จ่ายทนัทใีนงบก�าไรขาดทนุ
งวดปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการลดลงของก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 17 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการแปลงค่าเงินและลูกหนี้คงเหลือสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินบาท ณ 
วันสิ้นงวดบัญชี โดยเกิดจากการแข็งค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐเทียบกับปีก่อน)

1.	 รายได้จากการขายและบริการ

ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ 2,001 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�านวน 
131 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.0 โดยมีโครงสร้างรายได้แสดงตามตารางด้านล่างนี้ 



รายงานประจ�าปี 2562 137

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
ขายที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์กลุ่มเลนส์พลาสติกมูลค่าเพ่ิม 45 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์กลุ่มเลนส์สั่งฝนพิเศษ 44 ล้านบาท 
และกลุ่มเลนส์พลาสติกธรรมดา 42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4, 2.4 และ 2.3 ของรายได้รวม ตามล�าดับ เมื่อพิจารณา
ตามรายภูมิภาค พบว่าภูมิภาคที่มีรายได้จากการขายเพ่ิมข้ึน 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

เลนส์กระจก สินค้าและบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย 7 8 8

รวม 100 100 100

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�านวน 250 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท 
จากปีก่อน โดยเกิดจากค่าใช้จ่ายน�าเข้าลดลง เนื่องจากการใช้สิทธิและประโยชน์โครงการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
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4.	 รายได้อื่น

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่นจ�านวน 23 ล้านบาท ลดลง 22 ล้านบาทจากปีก่อน ซึ่งมีเหตุผล
หลักจากก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 17 ล้านบาท

5.	 ก�าไรสุทธิ

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�าไรสุทธิจ�านวน 132 ล้านบาท ลดลง 14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 
จากปีก่อน โดยเหตุผลหลักเกิดจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

6.	 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทฯ มีดังนี้ “จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ40	ของก�าไรสุทธิ	ของงบการเงิน
รวมหลังหักเงินส�ารองต่าง	ๆ	ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯได้ก�าหนดไว้”	

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 87 (3/2562) เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมได้มีมติให้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ตามงบการ
เงนิรวมของบริษทั ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท จากจ�านวนหุน้ทีเ่รยีกช�าระแล้ว 474,318,000 หุน้ รวมเป็นเงนิ 47,432,000 
บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ส�าหรับผลประกอบการปี 2562 นั้น จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 89 (1/2563) เมื่อวันที่ 12 
กมุภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชมุได้มีมตใิห้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2562 ในอตัรา 0.25 บาทต่อหุ้น ซึง่บรษัิทฯ ได้จ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลแล้วในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในงวดด�าเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น โดยจะน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ที่จะประชุม
ในวันที่ 2 เมษายน 2563 พิจารณาอนุมัติต่อไป

การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาโดยค�านึงถึงการประมาณการกระแสเงินสดรับจากการ
ด�าเนินงาน ประกอบกับแผนการลงทุนในปี 2563

ฐานะการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมในปี 2562 จ�านวน 2,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�านวน 22 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระส�าคัญดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น จ�านวน 17.11 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังนี้

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 27.38 ล้านบาท
• ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิม่ขึน้ 21.61 ล้านบาท โดยเพิม่ขึน้จากลกูหนีก้ารค้ากจิการทีเ่ก่ียวข้องกนั 20.58 

ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1.03 ล้านบาท (รายละเอียด
แสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9)

• สนิค้าคงเหลอืสทุธเิพิม่ขึน้ 8.25 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จากสินค้าระหว่างทาง 18.12 ล้านบาท งานระหว่างท�า 
4.54 ล้านบาท สินค้าส�าเร็จรูป 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�านวน 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�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น 4.97 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมในปี 2562 จ�านวน 774 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 51.9 ล้านบาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 94.57 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังนี้

• เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร เพิ่มขึ้น 75.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามการด�าเนินธุรกิจปกติ
• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 36.31 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า 29.36 และเพิ่มขึ้นจาก

เจ้าหนี้อื่น 6.95 ล้านบาท (รายละเอียดแสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20)
• ภาษีเงินได้ค้างช�าระเพิ่มขึ้น 6.82 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 42.70 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังนี้

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีลดลง 63.53 ล้านบาท
• ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 20.83 ล้านบาท

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

สภาพคล่อง

ปี 2562 บริษัท ฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 28.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการด�าเนินงาน 56.41 
ล้านบาท ลดลงจากกิจกรรมการลงทุน 36.70 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการกิจกรรมการจัดหาเงิน 9.18 ล้านบาท โดย
สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ ดังนี้

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

อัตราส่วน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562 2561 2560 2562 2561 2560

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินสด
เงินสดเพิ่ม (ลด) จากการด�าเนินงาน

เท่า
เท่า
เท่า

ล้านบาท

2.29
0.79
0.19

56.41

2.67
0.94
0.28

86.86

2.08
0.71
0.30

(312.02)

2.62
0.74
0.09

(91.27)

2.78
0.70
0.15

65.37

2.93
0.67
0.25

(219.28)

จากตารางข้างต้น บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เนื่องจากลูกหนี้
การค้าและลกูหนีอ้ืน่เพิม่ขึน้ ซึง่เกดิจากยอดขายทีสู่งขึน้ในช่วงปลายไตรมาสท่ี 4. แต่อย่างไรกต็ามอตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน 
2.29 เท่า ถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูง โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่คุ้มครอง หนี้สินหมุนเวียนได้
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โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562 2561 2560 2562 2561 2560

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.43 0.39 0.43 0.34 0.28 0.25

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.26 0.26 0.27 0.20 0.16 0.15

จากตารางข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงกว่าปี 2561 เนื่องจากการกู้
เงนิส�าหรับโครงการลงทนุในเครือ่งจกัรสายการผลติใหม่ (RX Automation) ซึง่เป็นการลงทนุเพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลในการผลิต และเพือ่การรองรบัความต้องการของลกูค้าได้อย่างต่อเนือ่ง โดยจะเหน็ได้ว่าโครงสร้างเงนิทนุขอ
งบริษัทฯ น้ันยังมีความแข็งแกร่ง สังเกตได้จากการท่ีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับปี 2561 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราส่วน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562 2561 2560 2562 2561 2560

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%)
อัตราก�าไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

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�าไรจากการด�าเนินงานลดลง ดังเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงส่งผลให้อัตราส่วนความสามารถในการท�า
ก�าไรลดลงจากปี 2561 อย่างไรก็ดี อัตราส่วนนี้ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต (Forward Looking)

อ้างถึง “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน” และ “ปัจจัยความเสี่ยง” ที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนต้น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย ซึ่งจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระก�ากบัดแูลงบการเงนิ
และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบ
ถ้วนอย่างเพยีงพอทนัเวลา และป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุริตหรอืการด�าเนินการทีผิ่ดปกต ิโดยความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏ ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

 จากวิธีปฏิบัติและการก�ากับดูแลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ
ษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด ได้ถูกต้องในสาระส�าคัญแล้วและเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป

 ……………….....………………… ……………….....…………………

 (ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม) (นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม)
 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด(มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่
เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชา จิวาลัย และ นาย
ไพรัช เมฆอาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางอนุรักษ์ รัตนสานส์สุนทร ผู้จัดการส�านักงานตรวจสอบภายในของ 
บริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี  
4 ครั้ง มีการพิจารณาเรื่องส�าคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูทีส่�าคญัของรายงานทางการเงนิทั้ง
รายไตรมาสและประจ�าปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้บริหารฝ่ายบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปี
ที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น และรายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยส�าคัญ และข้อสังเกต
ของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและ
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดท�ารายงานทางการ
เงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่
พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน 

2. สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ ตลท. และส�านักงาน กลต. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ
ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการทีเ่กีย่วโยงกันเป็นการด�าเนนิการตามเงือ่นไขทางการค้าปกติท่ัวไป ไม่มคีวาม
ขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติและมีการเปิด
เผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ 

3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ประจ�าปี 2562 มคีวามเหน็ว่าเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพเพยีงพอกับการด�าเนนิธรุกิจ โดย
ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญอันอาจจะกระทบต่อการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ

4. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจ�าปี 2562 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการด�าเนินงานของหน่วยงานตรวจ
สอบภายในเพ่ือให้บรรลแุผนงานทีว่างไว้ตามมาตรฐานทีไ่ด้รบัความเชือ่ถือทัว่ไปและได้ประเมนิผลการปฏบิตัิ
หน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน

5. สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก�ากบัดแูลให้บรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยด�าเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ 
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กลต. และตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบ่งชี้ที่ท�าให้เชื่อว่า มีข้อบกพร่อง
เก่ียวกบัการไม่ปฏบิตัติาม และ/หรือการปฏิบัตทิีข่ดัหรอืแย้งกับข้อก�าหนด ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

6. สอบทานการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ และ
บริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นประธานและผูบ้ริหารทกุหน่วยงาน
เป็นกรรมการท�าหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการด�าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและก�าหนดมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจะรายงานความเสี่ยงที่ส�าคัญหรือความเสี่ยงที่เกิด
ขึ้นใหม่ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ

7. การรายงานเกีย่วกบัประเดน็ทีเ่ป็นข้อสงสยั คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีใ่นการรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัหากพบหรือมข้ีอสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท�าซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิ
และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามี
เหตุการณ์ดังกล่าว

8. พจิารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชขีองบริษทัฯ ส�าหรบัปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลอืกผูส้อบบญัชี
โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าตอบแทน
ในการสอบบญัชีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาและขออนมุตัิ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แต่งต้ัง นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด�ารง  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือนางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 
หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งส�านักงาน อีวาย เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สรุปในภาพรวมปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ
สอบโดยใช้ความรู้ความสามารถติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างมีความเป็นอิสระเพียงพอ และ
มีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รายงานทางการเงินในสาระส�าคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้โดยจัดท�าข้ึนตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือ
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิทัฯ ก็ได้จดัให้มกีารปฏิบัตติามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลท. และ
ส�านักงานกลต. อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
อย่างครบถ้วน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร 
มผีูต้รวจสอบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในทีมี่ความเป็นอิสระและมคุีณสมบตัเิหมาะสม ทีช่่วยให้การสอบบญัชีและระบบ
การควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

 (นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์)
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	fee) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก ่บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ในรอบปีบัญชี 2562 

เป็นเงนิรวม 2,310,000 บาท (สองล้านสามแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) แยกเป็นค่าตอบแทนบรษิทัฯ เท่ากบั 1,360,000 บาท 
และบริษัทย่อย 950,000 บาท
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และงบการเงินรวม
 31 ธันวาคม 2562 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
รวม รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีส่�าคญั และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ไทยออพตคิอล 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและกระแส 
เงนิสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษัิท ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย และเฉพาะของบรษิทั 
ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท
ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงนิส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ งบการเงนิ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ งบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธี
การตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระ
ส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่าน้ีด้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่มีสาระส�าคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�าไรขาดทุนของกลุ่ม
บริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจ�านวนมากซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย เช่น 
รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความ
ส�าคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตัวอย่างรายการขายที่เกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อ
ตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและสอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อตกลงการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้ราย
ได้ของกลุม่บรษิทั ประกอบกบัได้วเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูบัญชรีายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจ
สอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีท่ีท�าผ่านใบส�าคัญ
ทั่วไป 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดี
เอ็น บีเอชดี (“บริษัทร่วม”) ตามราคาทุนเป็นจ�านวน 21 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งสูงกว่ามูลค่าเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมซึ่งมีจ�านวน 8.5 ล้านบาท และ 6.0 ล้านบาท ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัท เอ็ม
วิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี เป็นจ�านวนรวม 13.1 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ การพิจารณา
มลูค่าเงินลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิง่การพจิารณาค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าของเงนิลงทนุดงักล่าวต้องใช้ดลุยพนิจิอย่างสงู
ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิ่จการ คาดว่าจะได้รบัจากบริษทัร่วมดงักล่าว การก�าหนดอตัราคดิลดและ
อัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม 

ข้าพเจ้าได้ประเมินการก�าหนดประมาณการกระแสเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
เลอืกใช้โดยการท�าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบรหิารว่าสอดคล้องกบัข้อมูลในอดตีและแผนธุรกิจของบรษัิท
ร่วมในอนาคต และข้าพเจ้าได้ท�าการทดสอบสมมติฐานท่ีส�าคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
ในอนาคตจากเงนิลงทนุในบริษัทร่วมทีจ่ดัท�าโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯโดยการเปรยีบเทยีบสมมตฐิานดงักล่าวกบัแหล่ง
ข้อมูลภายนอกและภายใน รวมถึงสอบทานความแม่นย�าของประมาณการกระแส เงินสดในอดีตกับผลการด�าเนินงานที่
เกดิขึน้จรงิเพ่ือประเมนิความน่าเชือ่ถอืของประมาณการกระแสเงนิสดที ่คาดว่าจะได้รบัในอนาคตดงักล่าว และพจิารณา
ความเหมาะสมของอตัราคดิลดทีฝ่่ายบรหิารของบริษัทฯเลือกใช้ ตลอดจนทดสอบการค�านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคนื
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามแบบจ�าลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญ
ต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว
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ข้อมูลอื่น	

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ซึง่รวมถงึข้อมลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทั (แต่ไม่รวมถงึงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะการให้ความเชือ่
มั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่
ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะส่ือสารเรือ่งดงักล่าวให้ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลทราบเพือ่ให้มกีารด�าเนนิ
การแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการ
เงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง 
การเปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการท่ี
ด�าเนินงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทัหรอืหยดุด�าเนนิงานหรอืไม่สามารถด�าเนนิงานต่อเน่ือง
อีกต่อไปได้ 

ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดูแลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุม่บรษัิท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ
ส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่า
จะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนอง ต่อความ
เสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจาก การทจุรติจะสงู
กว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผิดพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเก่ียวกับการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชท่ีีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และ
สรปุจากหลกัฐานการสอบบัญชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัท่ีเกีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์
ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอื
ไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง ตลอด
จนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
ก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง
ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลในเรือ่งต่างๆซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบัิตติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบั
ความเป็นอสิระและได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่
ว่ามีเหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้่าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนั
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีไ้ว้ในรายงาน
ของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะ
เกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดัง
กล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

ศิริวรรณ นิตย์ด�ารง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 12 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 115,890,430 143,273,639 38,625,666 52,020,379

เงินลงทุนชั่วคราว - 
หลักทรัพย์เพื่อค้า

8 913,547 901,814 913,547 901,814

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9 361,954,386 340,343,248 270,939,776 203,910,041

ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - ส่วนที่ถึงก�าหนดรับ
ช�าระ ภายในหนึ่งปี

10, 11 1,259,897 - - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยว 
ข้องกัน

10 - - - 6,438,480

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน

12 13,184,166 8,064,196 13,184,166 8,064,196

สินค้าคงเหลือ 13 878,973,623 870,719,617 711,674,427 703,969,853

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 25,504,645 17,269,295 19,112,641 11,852,523

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,397,680,694 1,380,571,809 1,054,450,223 987,157,286

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก�าหนดรับช�าระ ภายในหนึ่งปี

10, 11 4,967,096 - - -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14 - - 187,619,000 187,619,000

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 15 31,689,592 34,681,828 41,250,347 41,250,347

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 16 11,233,615 - 11,233,615 -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 1,053,659,007 1,090,885,309 487,212,491 550,913,432

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 18 20,572,050 17,301,472 8,432,240 10,415,031

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27 62,147,940 36,243,748 50,322,850 25,376,584

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 85,000 89,200 49,000 53,200

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,184,354,300 1,179,201,557 786,119,543 815,627,594

รวมสินทรัพย์ 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�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 19 337,000,000 262,000,000 270,000,000 230,000,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 20 209,789,837 173,477,736 130,886,579 121,329,034

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่
ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

21 51,066,789 72,728,307 - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 22 2,238,914 4,143,161 2,097,929 4,143,161

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 10,675,616 3,851,578 - -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 610,771,156 516,200,782 402,984,508 355,472,195

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - 
สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน
หนึ่งปี

21 84,895,898 148,429,188 - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน

22 78,531,561 57,699,951 60,136,348 41,585,906

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 163,427,459 206,129,139 60,136,348 41,585,906

รวมหนี้สิน 774,198,615 722,329,921 463,120,856 397,058,101

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 475,000,000 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

475,000,000 475,000,000 475,000,000 475,000,000

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 474,318,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

474,318,000 474,318,000 474,318,000 474,318,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 481,749,828 481,749,828 481,749,828 481,749,828

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน

14 167,792,071 167,792,071 - -

ก�าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 24 62,500,000 62,500,000 47,500,000 47,500,000

   ยังไม่ได้จัดสรร 625,203,395 651,094,978 373,881,082 402,158,951

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (3,726,915) (11,432) - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,807,836,379 1,837,443,445 1,377,448,910 1,405,726,779

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 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�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ก�าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 30 2,000,786,531 1,870,266,415 1,202,767,011 1,110,816,438

เงินปันผลรับ 14, 15 - - 204,514,037 137,521,842

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 4,114,340 21,207,240 - 5,327,888

รายได้อื่น 18,666,375 23,891,261 45,949,786 52,882,575

รวมรายได้ 2,023,567,246 1,915,364,916 1,453,230,834 1,306,548,743

ค่าใช้จ่าย 26 

ต้นทุนขายและบริการ 1,636,871,629 1,499,282,494 1,157,253,516 992,013,699

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย 65,070,155 44,309,530 37,458,282 27,194,413

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 185,424,628 207,214,439 141,643,820 154,426,506

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 4,108,695 -

รวมค่าใช้จ่าย 1,887,366,412 1,750,806,463 1,340,464,313 1,173,634,618

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 136,200,834 164,558,453 112,766,521 132,914,125

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 15 1,752,348 606,450 - -

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได้

137,953,182 165,164,903 112,766,521 132,914,125

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (11,435,558) (11,238,270) (7,946,025) (7,281,717)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 126,517,624 153,926,633 104,820,496 125,632,408

ภาษีเงินได้ 27 5,616,176 (7,900,079) 23,693,681 6,631,211

ก�าไรส�าหรับปี 132,133,800 146,026,554 128,514,177 132,263,619

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเงิน

   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (3,715,483) (11,432) - -

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

(3,715,483) (11,432) - -

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

(7,804,596) (346,181) (6,262,925) (7,066,114)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 27 1,560,919 69,236 1,252,585 1,413,223

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไร
หรือขาดทุน

ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (6,243,677) (276,945) (5,010,340) (5,652,891)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (9,959,160) (288,377) (5,010,340) (5,652,891)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 122,174,640 145,738,177 123,503,837 126,610,728

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท) 29 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

   ก�าไร 0.28 0.31 0.27 0.28

			จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก	(หุ้น) 474,318,000 474,318,000 474,318,000 474,318,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	

ก�าไรก่อนภาษี 126,517,624 153,926,633 104,820,496 125,632,408

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสด
รับ(จ่าย)

   จากกิจกรรมด�าเนินงาน

   กลับรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย - (3,690,948) - (3,690,948)

   ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,752,348) (606,450) - -

   ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว (11,733) (8,510) (11,733) (8,510)

   ขาดทุน(ก�าไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (12,052,897) (3,437,554) 1,609,802 1,692,608

   ขาดทุน(ก�าไร)จากการจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์

(3,189,808) 265,273 (609,001) 31,517

   เงินปันผลรับ - - (204,514,037) (137,521,842)

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 189,249,876 191,385,245 112,147,684 111,808,500

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ) (3,448,472) (164,685) 73,613 (774)

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

      (โอนกลับรายการ) (1,519,540) (24,647,956) 409,651 (16,396,284)

   ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 540,657

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22,183,686 5,767,305 17,560,364 4,173,629

   ดอกเบี้ยรับ (1,146,293) (748,157) (1,052,424) (697,780)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 11,197,740 11,325,119 4,920,209 5,005,192

ก�าไรจากกิจกรรมด�าเนินงานก่อนการ

   เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 326,027,835 329,365,315 35,354,624 90,568,373

สินทรัพย์จากการด�าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (20,864,830) (70,887,173) (72,943,164) (68,084,300)

   สินค้าคงเหลือ (6,734,466) 37,222,791 (8,114,225) 15,510,780

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (6,431,959) 1,115,736 (5,459,659) (5,265,908)

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4,200 7,500 4,200 7,500

หนี้สินจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 33,885,751 (13,189,780) 14,725,472 21,037,447

 เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  325,886,531  283,634,389  (36,432,752)  53,773,892 

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (11,060,919) (8,263,133) (7,318,079) (6,372,742)

   จ่ายภาษีเงินได้ (13,938,948) (30,140,484) (1,800,459) (1,684,264)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน  300,886,664  245,230,772  (45,551,290)  45,716,886 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - (6,000,000) (6,481,120)

รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - 12,481,120 -

เงินสดจ่ายส�าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - (1,619,000)

เงินปันผลรับ 514,037 521,842 204,514,037 68,521,842

เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายลดลง - (8,309,052) - (8,309,052)

เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (158,530,170) (120,857,089) (61,414,597) (51,685,411)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 820,027 1,218,813 1,789,534 46,449

เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (9,962,816) (2,982,137) (2,817,559) (2,279,946)

ดอกเบี้ยรับ 321,277 264,826 305,097 136,760

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (166,837,645) (130,142,797) 148,857,632 (1,669,478)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 1,013,000,000 445,000,000 740,000,000 395,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร (938,000,000) (399,000,000) (700,000,000) (364,000,000)

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย - - - 79,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย - - - (20,002,000)

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - 16,450,351 - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (74,159,757) (64,502,165) - -

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (11,237,878) (12,780,991) (4,919,349) (5,145,298)

เงินสดจ่ายปันผล (151,781,706) (156,524,874) (151,781,706) (156,524,874)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (162,179,341) (171,357,679) (116,701,055) (71,672,172)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 747,113 (6,220) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  (27,383,209)  (56,275,924)  (13,394,713)  (27,624,764)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 143,273,639 199,549,563 52,020,379 79,645,143

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี  115,890,430  143,273,639  38,625,666  52,020,379 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เป็นบรษัิทมหาชนซึง่จดัตัง้และมภีมูลิ�าเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบรษิทัฯคอืการผลติและจ�าหน่ายเลนส์สายตาพลาสตกิและผลติภณัฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง ทีอ่ยู่ตามทีจ่ดทะเบยีนขอ
งบริษัทฯอยู่ที่ 15/5 หมู่ที่ 6 ต�าบลละหาร อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบัญญตัวิชิาชพีบัญช ีพ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้าลงวนัที ่11 ตลุาคม 2559 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัทย่อย ลักษณะของธุรกิจ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น

2562 2561

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ากัด
ผลิตและจ�าหน่ายเลนส์สายตากระจก
เลนส์สายตาพลาสติกและแม่พิมพ์แก้ว

100 100

บริษัท โพลี ซัน จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายเลนส์พลาสติก 100 100

บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
จัดจ�าหน่ายสินค้าและจัดส่งผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯไปยังลูกค้าในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

100 100
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ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
จ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บรษิทัฯน�างบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมในการจดัท�างบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯมอี�านาจในการควบคมุ
บริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) สนิทรพัย์และหนีส้นิตามงบการเงนิของบริษทัย่อยซึง่จัดตัง้ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลก
เปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

ช) ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯได้ตัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันซื้อหุ้น รายการ
ก�าไรสะสมที่เป็นส่วนของบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯซื้อบริษัทย่อยดังกล่าวในราคาที่ต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
บริษัทย่อย ณ วันซื้อได้แสดงไว้เป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุม่บริษัทได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2561) และฉบบัใหม่ จ�านวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่
ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 มาถือปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจัดให้มี
ขึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายให้ชดัเจน
เกีย่วกบัวธิปีฏิบตัทิางการบญัชแีละการให้แนวปฏบิตัทิางการบัญชกีบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการ
เงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11  

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18  

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31  

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท�ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิด
ขึ้นจากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ�านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้
รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก�าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อ
เท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

ข.		มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่	1	มกราคม	2563

สภาวิชาชพีบัญชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงินทีมี่รอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวันที ่1 มกราคม 
2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการให้
แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการส�าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่ดงักล่าวข้างต้น ก�าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวัดมลูค่าเครือ่ง
มอืทางการเงนิด้วยมลูค่ายตุธิรรมหรือราคาทุนตดัจ�าหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของ
เครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการ
เงนิกลุม่นีม้ผีลบงัคบัใช้ จะท�าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบั
ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินใน ปีที่เริ่มน�ามาตรฐาน
กลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	เรื่อง	สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่17 เรือ่ง สญัญาเช่า และการตคีวาม
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมลูของสญัญาเช่า และก�าหนดให้ผูเ้ช่ารบัรูส้นิทรพัย์และหนีส้นิส�าหรบัสญัญาเช่าทกุรายการทีม่รีะยะเวลา
ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่า

การบัญชีส�าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 17

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน�ามาตรฐาน
ฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

4.1	การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอ�านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่ง
มอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณ
การสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู 
ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.3	ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายุหนี้ 

4.4	สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธตี้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกบัต้นทุนจรงิ และประกอบ
ด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง แม่พิมพ์ และสินค้าส�าเร็จรูปซื้อมาเพื่อขายไปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ย หรือมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต�่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

มลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัของสนิค้าประมาณจากราคาทีค่าดว่าจะขายได้ตามปกตขิองธรุกจิหักด้วยประมาณการต้นทนุ
ในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการขาย

ส�ารองเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจะตั้งขึ้นส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ
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4.5	เงินลงทุน

ก) เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เพือ่ค้าแสดงตามมลูค่ายตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์บนัทกึ
ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนต่อเมื่อมูลค่าที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนต�่ากว่าราคา
ทุนในบัญชี

4.6	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ารายการ หลังจาก
นั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

บรษิทัฯรบัรูผ้ลต่างระหว่างจ�านวนเงินทีไ่ด้รบัสทุธจิากการจ�าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ในส่วนของก�าไร
หรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้

อาคาร - 20 ปี

ส่วนปรับปรุงที่ดิน - 10, 20 ปี

โครงสร้างระบบ - 10, 20 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ - 5, 10 ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องมือ และอุปกรณ์ส�านักงาน - 3, 5 ปี

ยานพาหนะ - 5, 7 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างทางและงานระหว่างก่อสร้าง

กลุม่บริษทัตดัรายการท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบญัช ีเมือ่จ�าหน่ายสนิทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะ
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รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8	ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามท่ีมุง่ประสงค์ ส่วนต้นทนุการกูย้มือืน่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่กิดรายการ ต้นทนุการกู้ยมืประกอบด้วยดอกเบีย้และ
ต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.9	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุม่บรษิทัจะรบัรูร้ายจ่ายทีเ่กิดจากการพฒันาหรอืเกดิในขัน้ตอนการพฒันาของโครงการภายในเป็นสนิทรพัย์ไม่มี
ตัวตนก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจและมีความสามารถ ตลอดจนมีทรัพยากรด้าน
เทคนิค ด้านการเงิน และทรัพยากรอื่นเพียงพอที่จะน�ามาใช้เพ่ือท�าให้การพัฒนาเสร็จส้ินลงและน�าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาใช้ประโยชน์หรือน�ามาขายได้

ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้
รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้า
มี) ของสินทรัพย์นั้น 

กลุม่บรษิทัตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนท่ีมอีายุการให้ประโยชน์จ�ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า 
กลุม่บรษิทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวธิกีารตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่าวทกุสิน้ปีเป็นอย่าง
น้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์   3, 5, 10 ปี
   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รอตัดจ่าย 5 ปี
   ลิขสิทธิ์     5 ปี

4.10	รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริ
ษัทฯที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

4.11	การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทกุวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษทัจะท�าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์หรอืสินทรัพย์
ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ
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มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�า่กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมนิมลูค่าจากการใช้สนิทรัพย์ กลุม่บรษิทัประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดว่าจะได้รบัจากสนิทรพัย์
และค�านวณคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบัุนโดยใช้อัตราคดิลดก่อนภาษทีีส่ะท้อนถึงการประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาดปัจจุบนั
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อน
ถงึจ�านวนเงนิทีกิ่จการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์หกัด้วยต้นทนุในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนัน้ผูซ้ือ้
กับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน 

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

4.12	ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงนิท่ีบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้แยกออกจากสนิทรพัย์
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษทัฯและบรษิทัย่อยมีภาระส�าหรบัเงินชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ
ตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอืน่ๆ ซึง่บรษิทัฯและบริษัทย่อยถือว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานส�าหรับพนกังาน นอกจากนัน้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน 
ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา

บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผล
ประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 
โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลก�าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส�าหรบั
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย(Actuarial gains and losses) ส�าหรับ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน
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ต้นทนุบรกิารในอดีตจะถกูรบัรูท้ัง้จ�านวนในก�าไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรอื
เมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.13	เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้และวัดมูลค่าในการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน 

ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.14	สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ตราสารอนุพันธ์ถูกวัดมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมนับตั้งแต่วันท่ีตราสารอนุพันธ์ได้มีผลผูกมัด และมีการวัด
มูลค่าในภายหลังของตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ในบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรมเช่นกัน ก�าไร
หรอืขาดทนุทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ์นัน้จะถูกบันทกึในส่วนของก�าไรหรือขาดทนุ 

4.15	ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุม่บรษัิทบนัทกึภาษเีงนิได้ปัจจบุนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษขีองรฐั โดยค�านวณจาก
ก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้
สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

กลุม่บรษิทัรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้
หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ท�าการปรับลดมลูค่าตามบัญชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯจะไม่มกี�าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน�า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
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กลุม่บรษิทัจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กิดขึน้เกีย่วข้องกบัรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.16	สัญญาเช่าระยะยาว

สญัญาเช่าอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่า
การเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนัสทุธขิอง
จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบัน
ทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้
มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สญัญาเช่าอปุกรณ์ท่ีความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญา
เช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า

4.17	ประมาณการหนี้สิน

กลุม่บรษัิทจะบนัทึกประมาณการหน้ีสนิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกิดขึน้แล้ว 
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนวา่กลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพนันั้น และ
กลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.18	การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน
ให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า 
กลุ่มบรษิทัใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนีสิ้นซึง่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องก�าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส�าหรับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะ
ประมาณมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้เทคนคิการประเมนิมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูทีส่ามารถ
สังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออก
เป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมนิความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับช้ันของมลูค่า
ยตุธิรรมส�าหรบัสินทรพัย์และหนีสิ้นทีถ่อือยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายตุธิรรมแบบเกิดขึน้ประจ�า
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในการจดัท�างบการเงนิตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพินจิและการประมาณ
การในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดง
ในงบการเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ีประมาณ
การไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า	

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผล
ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

การปรับลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณรายการปรับลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอืฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยรายการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะ
ขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือส�าหรับสินค้าเก่าล้า
สมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิดและผลการตรวจสอบจากฝ่าย
ควบคุมคุณภาพ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญ
และเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญ
หรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมลูค่าคงเหลอืเมือ่เลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องท�าการทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอื
ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทนุจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิาร
จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าเริ่มแรกและการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหารในการประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน

หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนกังาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน 
ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

6. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

รายการกจิกรรมลงทนุ ซึง่ไม่เกีย่วข้องกบักระแสเงินสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มดีงัต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

10,518 8,626 1,757 7,111

ลูกหนี้ระยะยาวอื่นจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 6,227 - - -

หักกลบเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยกับ
เงินปันผลรับ

- - - 69,000

โอนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเป็นเงินให้กู้ยืม
ระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

5,971 - 5,971 -

โอนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
จากธนาคาร

- 176,701 - -

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

11,483 - 11,483 -
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินสด 165 195 60 85

เงินฝากธนาคาร 115,725 143,079 38,566 51,935

รวม 115,890 143,274 38,626 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 2561

จ�านวนหน่วย ราคาทุน มูลค่า
ยุติธรรม จ�านวนหน่วย ราคาทุน มูลค่า

ยุติธรรม

(พันหน่วย) (พันบาท) (พันบาท) (พันหน่วย) (พันบาท) (พันบาท)

เงินลงทุนชั่วคราว:

หลักทรัพย์เพื่อค้า

 กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ 66 781 914 66 781 902

รวมเงินลงทุนชั่วคราว -  
หลักทรัพย์เพื่อค้า

66 781 914 66 781 902

http://www.tmbam.com/v2/th/mutualFundsDetail.php?id=15&catid=1
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 158,883 138,052 140,057 106,342

ค้างช�าระไม่เกิน 30 วัน 61,297 59,493 6,206 2,821

ค้างช�าระ 31 ถึง 90 วัน - 2,051 7,244 2,540

ค้างช�าระ 91 ถึง 180 วัน - - 17,753 -

ค้างช�าระ 181 ถึง 365 วัน - - 1,109 -

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่	เกี่ยวข้องกัน	
(หมายเหตุ	10)

220,180 199,596 172,369 111,703

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 98,439 82,799 64,885 55,937

ค้างช�าระไม่เกิน 30 วัน 33,322 37,059 19,170 26,013

ค้างช�าระ 31 ถึง 90 วัน 8,473 20,045 5,172 3,263

ค้างช�าระ 91 ถึง 180 วัน 86 171 33 42

ค้างช�าระ 181 ถึง 365 วัน 247 158 247 6

ค้างช�าระเกิน 365 วัน 6,350 9,870 - -

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยว 
ข้องกัน

146,917 150,102 89,507 85,261

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,425) (9,873) (75) (1)

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยว 
ข้องกัน	-	สุทธิ

140,492 140,229 89,432 85,260

รวมลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ 360,672 339,825 261,801 196,963

ลูกหนี้อื่น

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
(หมายเหตุ 10)

- - 7,857 6,429

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,282 518 1,282 518

รวมลูกหนี้อื่น	 1,282 518 9,139 6,947

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 361,954 340,343 270,940 203,910
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10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ และบริษัทฯมีนโยบายในการก�าหนดราคาส�าหรับรายการค้าระหว่างกันดังต่อไปนี้คือ

นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับกลุ่มบริษัทย่อย

1. การซือ้/ขายวตัถดุบิ วสัดสุิน้เปลอืง และอ่ืน ๆ  ระหว่างกัน ก�าหนดราคาโดยคดิจากค่าสนิค้าบวกค่าบริการจดัการ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาทุน

2. การซื้อ/ขายสินค้าส�าเร็จรูประหว่างกัน ก�าหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน อย่างไรก็ตาม นโยบายการก�าหนด
ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ

3. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

4. รายได้ค่าบริหารและบริการจัดท�าเอกสารเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

5. รายได้ค่าธรรมเนียมการค�้าประกันและค่าธรรมเนียมการค�้าประกันจ่ายคิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี

6. การซือ้/ขายสนิทรพัย์ถาวรระหว่างกนั ก�าหนดราคาตามอตัราทีต่กลงกนั โดยอ้างองิจากราคาประเมินสนิทรพัย์
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�าหนดราคาส�าหรับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน

1. การขายสินค้าส�าเร็จรูประหว่างกัน ก�าหนดราคาตามอัตราตลาด

2. รายได้ค่าบริการเรียกเก็บตามราคาตลาด

3. เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4. การซือ้/ขายสนิทรพัย์ถาวรระหว่างกนั ก�าหนดราคาตามอตัราทีต่กลงกนั โดยอ้างองิจากราคาประเมินสนิทรพัย์
ของผู้ประเมินอิสระ
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รายการธุรกิจที่ส�าคัญระหว่างบริษัทฯและบริษัทเหล่านั้น สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้าส�าเร็จรูปและวัตถุดิบ - - 200,886 143,420

รายได้ค่าบริการ - - 1,049 59

ขายสินทรัพย์ - - 1,700 -

ขายอื่น ๆ - - 12,407 2,597

รายได้ค่าบริหารและบริการจัดท�าเอกสาร - - 31,200 28,690

รายได้ค่าบริการอื่น - - 1,095 485

ดอกเบี้ยรับ - - 88 78

รายได้ค่าธรรมเนียมการค้�าประกัน - - 3,651 4,465

เงินปันผลรับ - - 204,000 137,000

ต้นทุนขาย - - 199,654 125,386

ซื้อสินค้าส�าเร็จรูปและวัตถุดิบ - - 56,758 37,701

ซื้อสินทรัพย์ - - - 2,626

ค่าบริการจ่าย - - 20,362 22,556

ค่าธรรมเนียมการค้�าประกันจ่าย - - 2,908 2,144

ซื้ออื่น ๆ - - 828 846

ดอกเบี้ยจ่าย - - - 402

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

ขายสินค้าส�าเร็จรูป 9,835 7,457 9,340 3,223

รายได้ค่าบริการอื่น 92 201 70 43

เงินปันผลรับ - - 514 522

ขายสินทรัพย์ 6,837 - - -
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันใน
ประเทศไทยซึ่งมีกรรมการร่วมกันหรือผู้ถือ
หุ้นร่วมกัน

ขายสินค้าส�าเร็จรูปและวัตถุดิบ 96,927 77,810 10,997 11,616

รายได้ค่าบริการ 2 4 - -

ขายอื่น ๆ 6 15 1 4

ซื้ออื่น ๆ 3,598 1,619 358 187

ค่าบริการจ่าย 4,255 726 3 331

ซื้อสินทรัพย์ 975 444 893 173

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในต่าง
ประเทศ 

ขายสินค้าส�าเร็จรูป 1,172,961 1,143,601 512,952 521,702

ขายอื่นๆ 3,006 3,143 1,764 1,862

ยอดคงค้างของรายการข้างต้น ณ วันสิ้นปีได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีรายละเอียด ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 78,056 36,325

บริษัทร่วม 2,024 1,910 1,861 1,530

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือ
กรรมการร่วมกัน)

218,156 197,686 92,452 73,848

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
(หมายเหตุ	9)

220,180 199,596 172,369 111,703
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 7,857 6,429

รวมลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
(หมายเหตุ	9)

- - 7,857 6,429

ลูกหนี้ระยะยาวอื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - บริษัทร่วม  
(หมายเหตุ 11)

6,227 - - -

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี (1,260) - - -

ลูกหน้ีระยะยาวอื่น	-	กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	
-	สุทธิจากส่วนท่ีถึงก�าหนดรับช�าระภายใน
หน่ึงปี	

4,967 - - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่	 
เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - - 6,438

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

- - - 6,438

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 5,931 7,045

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือ
กรรมการร่วมกัน)

290 366 78 -

รวมเจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
(หมายเหตุ	20)

290 366 6,009 7,045

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 243 195

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือ
กรรมการร่วมกัน)

2,694 2,230 300 184

รวมเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
(หมายเหตุ	20)

2,694 2,230 543 379
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ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดัง
ต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม
2561

ในระหว่างปี ขาดทุน จาก
อัตรา

แลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม
2562

เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

บริษัท โพลีซัน จ�ากัด - 6,000 (6,000) - -

บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี 6,438 - (6,358) (80) -

รวม 6,438 6,000 (12,358) (80) -

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น 28,193 28,871 27,795 26,320

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,275 746 1,275 599

รวม 29,468 29,617 29,070 26,919

ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บรษิทัฯมภีาระจากการค�า้ประกนัให้กบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนัตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ข้อ 33
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11. ลูกหนี้ระยะยาวอื่น

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วมของบริษัทฯในราคา 0.24 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 7.37 ล้านบาท โดยมีก�าหนดช�าระคืนเป็นรายเดือนจ�านวน 60 งวด 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้ระยะยาวอื่น 6,694 - - -

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี (467) - - -

รวม 6,227 - - -

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี (1,260) - - -

ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี

4,967 - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีลูกหนี้ระยะยาวอื่นขั้นต�่าที่จะได้รับดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ลูกหนี้ระยะยาวอื่น 1,434 5,260 6,694

ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี (174) (293) (467)

มูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้ระยะยาวอื่น 1,260 4,967 6,227

12. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจ�านวน 0.44 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 13.18 ล้านบาท (2561: 0.25 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 8.06 ล้านบาท) โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี (2561: ร้อยละ 6 ต่อปี) 
และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม เงินให้กู้ยืมดังกล่าวโอนมาจากลูกหนี้การค้า
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13.  สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน รายการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิ 
ที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินค้าส�าเร็จรูป 429,144 426,296 (13,687) (12,772) 415,457 413,524

งานระหว่างท�า 11,699 7,157 - - 11,699 7,157

วัตถุดิบ 114,244 131,009 (5,904) (7,308) 108,340 123,701

อะไหล่และวัสดุ
โรงงาน

42,225 41,638 (258) (1,289) 41,967 40,349

วัสดุสิ้นเปลือง -  
แม่พิมพ์แก้ว

248,678 251,268 - - 248,678 251,268

สินค้าระหว่างทาง 52,833 34,721 - - 52,833 34,721

รวม 898,823 892,089 (19,849) (21,369) 878,974 870,720

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน รายการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิ 
ที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินค้าส�าเร็จรูป 312,075 312,387 (8,757) (8,347) 303,318 304,040

งานระหว่างท�า 8,724 3,864 - - 8,724 3,864

วัตถุดิบ 99,421 111,594 - - 99,421 111,594

อะไหล่และวัสดุ
โรงงาน

18,121 17,626 - - 18,121 17,626

วัสดุสิ้นเปลือง -  
แม่พิมพ์แก้ว

241,170 243,739 - - 241,170 243,739

สินค้าระหว่างทาง 40,920 23,107 - - 40,920 23,107

รวม 720,431 712,317 (8,757) (8,347) 711,674 703,970

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ�านวน 1.52 ล้านบาท (2561: 
24.65 ล้านบาท) โดยน�าไปหักจากมูลค่าสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปี (เฉพาะบริษัทฯ: บันทึกการปรับ
ลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�านวน 0.41 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
ขาย (2561: บันทึกกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ�านวน 16.40 ล้านบาท โดยน�าไปหักจากมูลค่าสินค้า
คงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปี)) 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลที่บริษัทฯ 
ได้รับระหว่างปี 

2562 2561 2562
ร้อยละ

2561
ร้อยละ 2562 2561 2562 2561

บริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท อุตสาหกรรม 
แว่นตาไทย จ�ากัด 
(ผลิตและจ�าหน่าย
เลนส์สายตา
กระจก เลนส์สายตา
พลาสติก และ 
แม่พิมพ์แก้ว)

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

บริษัท โพลี ซัน 
จ�ากัด (ผลิตและ
จ�าหน่ายเลนส์
พลาสติก)

20,000 20,000 100 100 56,000 56,000 - -

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

บริษัท ทีโอจี  
ยูเอสเอ ไอเอ็นซี 
(จัดจ�าหน่ายสินค้า
และจัดส่งผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯไปยัง
ลูกค้าในประเทศ
สหรัฐอเมริกา)

50,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

50,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

100 100 1,619 1,619 - -

รวม 187,619 187,619 204,000 137,000

บริษัท	อุตสาหกรรมแว่นตาไทย	จ�ากัด

บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ากัด (ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่าย
เลนส์แว่นตา และมีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 130 ล้านบาท) เป็นจ�านวนรวม 12,999,994 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 
บาท รวมเป็นเงินประมาณ 130 ล้านบาท บริษัทฯมีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 100 บริษัทฯ
และบรษิทัดงักล่าวมกีรรมการและผูถ้อืหุน้เดมิร่วมกนั การลงทนุดงักล่าวเป็นไปเพือ่การจดัโครงสร้างการลงทนุของกลุม่
บรษิทั ดังนัน้บรษิทัฯจงึบนัทกึมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธขิองบริษัท อตุสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ากัด ซึง่สงูกว่าราคา
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ทุนที่ซื้อจ�านวนประมาณ 168 ล้านบาท ไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกินทุนจากการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”

บริษัท	โพลี	ซัน	จ�ากัด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
โพลี ซัน จ�ากัด จากผู้ถือหุ้นรายเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระ โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 
บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าว (ผู้ขาย) โดยบริษัทฯได้ซื้อหุ้นสามัญจ�านวน 0.2 
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา 56 ล้านบาท และบริษัทฯได้ช�าระเงินงวดแรกเพื่อซื้อเงินลงทุนดังกล่าว
เป็นจ�านวนเงนิ 20 ล้านบาทแก่ผูข้าย ส่วนทีเ่หลอืจ�านวน 36 ล้านบาท บรษิทัฯจะแบ่งช�าระเป็นสามงวด งวดละ 12 ล้าน
บาทในเดือนสิงหาคม 2559, 2560 และ 2561 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น

ผลจากการซือ้เงินลงทนุในบรษิทัย่อยดงักล่าวตามวธิซีือ้ ท�าให้บรษิทัฯรบัรู้ส่วนต่างของมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรัพย์
สทุธซ่ึิงสงูกว่าราคาทนุทีซ่ือ้หุ้นสามญัเป็นก�าไรจากการต่อรองราคาซือ้จ�านวน 11.7 ล้านบาท และแสดงเป็นส่วนหนึง่ของ
รายได้อื่นในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ต่อมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 กรรมการของบริษัทฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัท โพลี
ซัน จ�ากัด และได้จดทะเบียนแจ้งเปลี่ยนรายชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัท โพลี ซัน จ�ากัด กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2558 (วันที่ซื้อซึ่งมีอ�านาจการควบคุม) 

บริษัท	ทีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซี

เมือ่วนัที ่15 กุมภาพนัธ์ 2560 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯมมีติให้จัดตัง้บรษิทั ทโีอจ ียเูอสเอ ไอเอน็ซ ีเป็น
บริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อด�าเนินธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายสินค้าและจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปยังลูกค้าในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุ้นสามัญ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญ
สหรฐัอเมรกิา) โดยบรษิทัฯถอืหุน้จ�านวนร้อยละ 100 ในบรษิทัย่อยดงักล่าว บรษิทั ทโีอจ ียเูอสเอ ไอเอน็ซไีด้จดทะเบยีน
จัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560

ต่อมาเม่ือวันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัทย่อยได้เรียกช�าระค่าหุ้นและบริษัทฯได้จ่ายช�าระค่าหุ้นจ�านวน 50,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกาแก่บริษัทย่อยแล้ว
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15.2	ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บรษิทัฯรบัรูส่้วนแบ่งก�าไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุในบรษิทัร่วมในงบการเงนิรวมและรบัรูเ้งนิปันผลรบั
จากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุน ในบริษัทร่วม 

ในระหว่างปี 

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับใน
ระหว่างปี

2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล 
พีทีอี ลิมิเต็ด

517 (560) 103 - - -

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล 
อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี

(340) 16 (551) - - -

บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้ 
ทาร์เก็ต จ�ากัด

1,575 1,151 (3,782) - 514 522

รวม 1,752 607 (4,230) - 514 522

15.3	ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�าคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล 
พีทีอี ลิมิเต็ด 

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล 
อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี 

บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้ 
ทาร์เก็ต จ�ากัด

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน 33 33 26 27 61 51

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5 8 9 2 24 30

หนี้สินหมุนเวียน (11) (15) (17) (8) (28) (28)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (1) - - - (4) -

สินทรัพย์สุทธิ 26 26 18 21 53 53

มูลค่าตามบัญชีของส่วน
ได้เสียของกิจการในบริษัท
ร่วม

8.5 7.9 6.0 6.9 17.2 19.9
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สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล  
พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล 
อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี

บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้  
ทาร์เก็ต จ�ากัด

2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายได้ 63.6 66.9 49.3 53.8 148.2 156.2

ก�าไร (ขาดทุน) 1.6 (1.7) (1.0) 0.1 4.8 3.5

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1.6 (1.7) (1.0) 0.1 4.8 3.5

16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารส�านักงานให้เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:

ราคาทุน 34,997

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม (23,763)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 11,234

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปี 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชีต้นปี -

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ 11,483

ค่าเสื่อมราคา (249)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 11,234
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารส�านักงานให้เช่า 20,858

มูลค่ายตุธิรรมประเมนิโดยใช้เกณฑ์วิธีพจิารณาจากรายได้ (Income Approach) ส�าหรบัอาคารส�านกังานให้เช่า ข้อ
สมมติฐานหลกัทีใ่ช้ในการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของอาคารดงักล่าวประกอบด้วย อตัราค่าเช่าต่อพืน้ที ่อตัราผลตอบแทน 
อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุง

ที่ดิน

เครือ่งจกัร
และ

อุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่ง

ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส�านักงาน

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ด�าเนิน
การ

รวม

ราคาทุน 

1 มกราคม 2561 168,993 648,408 2,021,211 135,014 30,350 22,409 3,026,385

ซื้อเพิ่ม - - 1,582 3,138 - 100,713 105,433

โอนเข้า/(ออก) - 6,086 53,453 16,759 - (76,298) -

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (8,157) (1,622) (881) - (10,660)

31 ธันวาคม 2561 168,993 654,494 2,068,089 153,289 29,469 46,824 3,121,158

ซื้อเพิ่ม - - 1,071 1,878 11 157,462 160,422

โอนเข้า/(ออก) - 6,090 73,369 4,071 - (83,530) -

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน

- (32,020) - (2,977) - - (34,997)

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (80) (131,247) (2,862) (1,950) - (136,139)

31 ธันวาคม 2562 168,993 628,484 2,011,282 153,399 27,530 120,756 3,110,444

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2561 - 366,247 1,361,171 99,379 27,371 - 1,854,168

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 40,886 127,923 15,189 1,283 - 185,281



บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จ�ำกัด (มหำชน)186

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุง

ที่ดิน

เครือ่งจกัร
และ

อุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่ง

ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส�านักงาน

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ด�าเนิน
การ

รวม

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่
จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย

- - (6,678) (1,617) (881) - (9,176)

31 ธันวาคม 2561 - 407,133 1,482,416 112,951 27,773 - 2,030,273

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 39,780 126,603 15,118 807 - 182,308

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน

- (20,537) - (2,977) - - (23,514)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่
จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย

- (80) (127,441) (2,841) (1,920) - (132,282)

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2561 (176 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 185,281

2562 (175 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 182,308
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุง

ที่ดิน

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่ง

ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส�านักงาน

ยานพาหนะ
สินทรัพย์
ระหว่าง

ด�าเนินการ
รวม

ราคาทุน 

1 มกราคม 2561 84,022 485,386 978,159 70,842 17,820 5,771 1,642,000

ซื้อเพิ่ม - - 504 1,808 - 54,924 57,236

โอนเข้า/(ออก) - 2,172 35,005 2,915 - (40,092) -

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (137) (1,060) (338) - (1,535)

31 ธันวาคม 2561 84,022 487,558 1,013,531 74,505 17,482 20,603 1,697,701

ซื้อเพิ่ม - - 143 1,294 - 54,623 56,060

โอนเข้า/(ออก) - 3,459 38,214 2,941 - (44,614) -

โอนไปอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

- (32,020) - (2,977) - - (34,997)

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (109,166) (1,424) (440) - (111,030)

31 ธันวาคม 2562 84,022 458,997 942,722 74,339 17,042 30,612 1,607,734

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2561 - 268,906 699,067 55,870 16,700 - 1,040,543

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 32,544 67,813 6,699 645 - 107,701

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนที่จ�าหน่าย/ตัด
จ�าหน่าย

- - (58) (1,060) (338) - (1,456)

31 ธันวาคม 2561 - 301,450 766,822 61,509 17,007 - 1,146,788

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 31,296 69,200 6,188 414 - 107,098

โอนไปอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

- (20,537) - (2,977) - - (23,514)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนที่จ�าหน่าย/ตัด
จ�าหน่าย

- - (108,030) (1,404) (416) - (109,850)

31 ธันวาคม 2562 - 312,209 727,992 63,316 17,005 - 1,120,522

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2561 84,022 186,108 246,709 12,996 475 20,603 550,913

31 ธันวาคม 2562 84,022 146,788 214,730 11,023 37 30,612 487,212

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

 2561 (101 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 107,701

 2562 (100 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 107,098
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ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยได้บันทึกดอกเบี้ยจ่ายจ�านวน 0.85 ล้านบาท (2562: ไม่มี) เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง โดยค�านวณจากอัตราตั้งขึ้นเป็นทุนของสินทรัพย์ร้อยละ 2.75 ถึง 3.25 ต่อปี (2562 
:ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งาน
อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงิน 1,218.39 ล้าน
บาท (2561: 1,175.61 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทฯจ�านวนเงิน 626.75 ล้านบาท (2561: 615.91 ล้านบาท)

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

รอตัดจ่าย ค่าลิขสิทธิ์ รวม

31 ธันวาคม 2562:

ราคาทุน 74,073 34,524 76,392 184,989

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (56,910) (31,115) (76,392) (164,417)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 17,163 3,409 - 20,572

31 ธันวาคม 2561:

ราคาทุน 64,110 35,189 76,392 175,691

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (52,624) (29,374) (76,392) (158,390)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 11,486 5,815 - 17,301



รายงานประจ�าปี 2562 189

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

รอตัดจ่าย ค่าลิขสิทธิ์ รวม

31 ธันวาคม 2562:

ราคาทุน 41,994 34,524 74,911 151,429

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (36,971) (31,115) (74,911) (142,997)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 5,023 3,409 - 8,432

31 ธันวาคม 2561:

ราคาทุน 39,176 35,189 74,911 149,276

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (34,576) (29,374) (74,911) (138,861)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 4,600 5,815 - 10,415

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิต้นปี 17,301 20,424 10,415 12,243

ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9,963 1,356 2,818 654

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
รอตัดจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(665) 1,625 (665) 1,625

ค่าตัดจ�าหน่าย (6,027) (6,104) (4,136) (4,107)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิปลายปี 20,572 17,301 8,432 10,415
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19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 337,000 262,000 270,000 230,000

รวม 337,000 262,000 270,000 230,000

วงเงนิเบกิเกินบญัชีธนาคาร เจ้าหน้ีทรัสต์รีซทีและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารคดิดอกเบีย้ในอตัราท่ีตกลงกนัตาม
สัญญา ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมข้างต้น กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อจ�ากัด ต่าง ๆ ที่ก�าหนดใน
สัญญาดังกล่าว

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯค�้าประกันโดยบริษัท
ย่อยบางส่วน

วงเงนิเบกิเกนิบญัชีธนาคาร เจ้าหนีท้รสัต์รีซทีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากธนาคารของบริษัทย่อยค�า้ประกนัโดยบริษทัฯ

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 10)

290 366 6,009 7,045

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 136,454 107,023 80,948 67,136

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 10)

2,694 2,230 543 379

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 23,084 22,539 12,348 18,798

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 46,067 38,659 30,238 27,686

อื่นๆ 1,201 2,661 801 285

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 209,790 173,478 130,887 121,329
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21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 135,963 221,157 - -

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (51,067) (72,728) - -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

84,896 148,429 - -

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี 221,157 98,806 - -

บวก: รับเงินกู้ยืมระหว่างปี - 16,450 - -

 โอนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว - 176,701 - -

 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (11,035) (6,298) - -

หัก: ช�าระคืนระหว่างปี (74,159) (64,502) - -

ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี 135,963 221,157 - -

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าท�าสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในวงเงิน 6 ล้าน
ยูโร เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง EURO LIBOR 3 เดือน และมีก�าหนดช�าระคืนเป็นรายงวดทุก 3 
เดอืน จ�านวน 20 งวด ตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนสญัญา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัยอ่ยมยีอดคงเหลอืของเงนิกู้ยืมเป็น
จ�านวน 3.7 ล้านยโูร หรอืเทยีบเท่าประมาณ 124.8 ล้านบาท (2561: 4.8 ล้านยโูรหรอืเทยีบเท่าประมาณ 181.3 ล้านบาท)

เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2559 บรษิทัย่อยดงักล่าวข้างต้นได้เข้าท�าสญัญาเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิอกีแห่งหนึง่ในวงเงิน 
144 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR และมีก�าหนดช�าระคืนเป็นรายเดือนจ�านวน 60 
งวด ตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนสญัญา ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัย่อยมยีอดคงเหลอืของเงนิกูย้มืเป็นจ�านวน 11.1 ล้าน
บาท (2561: 39.9 ล้านบาท)

เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยค�้าประกันโดยบริษัทฯ สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ก�าหนดเงื่อนไขบางประการที่บริษัทย่อย
ต้องถือปฏิบัติ เช่น การด�ารงอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยไม่มียอดคงเหลือของวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยัง
มิได้เบิกใช้
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22. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ�านวนเงนิส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงนิชดเชยพนกังานเมือ่ออกจากงานและตามโครงการ
ผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 61,843 63,993 45,729 40,862

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 4,722 4,169 3,683 3,143

ต้นทุนดอกเบี้ย 2,066 1,598 1,594 1,031

ต้นทุนบริการในอดีต 15,395 - 12,283 -

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน
ประชากรศาสตร์

- 1 - -

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 7,805 (3,095) 6,263 (2,373)

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 3,440 - 9,439

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (11,061) (8,263) (7,318) (6,373)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 80,770 61,843 62,234 45,729

ส�ารองผลประโยชน์ของพนักงาน

หมุนเวียน 2,239 4,143 2,098 4,143

ไม่หมุนเวียน 78,531 57,700 60,136 41,586

80,770 61,843 62,234 45,729

 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา ซึ่งได้ก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้
มสีทิธไิด้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย 400 วนั โดยกฎหมายดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่5 พฤษภาคม 
2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ
มีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 15.4 ล้านบาท (เฉพาะ
ของบริษัทฯ: 12.3 ล้านบาท) ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวน
ประมาณ 2.2 ล้านบาท (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: จ�านวน 2.1 ล้านบาท) (2561: จ�านวน 4.1 ล้านบาท งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ: จ�านวน 4.1 ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 11 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ปี) (2561: 11 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ปี)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

อัตราคิดลด 1.6 3.0 1.6 3.0

อัตราการขึ้นเงินเดือน 3.6 3.6 3.6 3.6

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (4,873) 5,486 (3,887) 4,381

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5,616 (5,098) 4,459 (4,044)

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (3,963) 4,461 (3,041) 3,427

อัตราการขึ้นเงินเดือน 4,562 (4,142) 3,480 (3,155)
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23. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปี 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

อนุมัติโดย
จ�านวนเงิน เงินปันผลต่อหุ้น วันที่จ่าย

เงินปันผล(ล้านบาท) (บาท)

บริษัทฯ

ปี	2561

เงินปันผลจากผลการด�าเนิน 
งานของปี 2560

ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือ
หุ้น วันที่ 4 เมษายน 2561

128.07 0.27
3 พฤษภาคม 
2561

เงินปันผลระหว่างกาลจากผล
การด�าเนินงาน ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2561 ถึง  
30 มิถุนายน 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2561

28.46 0.06 6 กันยายน 2561

รวมปี	2561 156.53 0.33

ปี	2562

เงินปันผลจากผลการด�าเนิน
งาน ของปี 2561

ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือ
หุ้น วันที่ 4 เมษายน 2562

104.35 0.22
3 พฤษภาคม 
2562

เงินปันผลระหว่างกาลจากผล
การด�าเนินงาน ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2562 ถึง  
30 มิถุนายน 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ วันที่ 7 สิงหาคม 
2562

47.43 0.10 6 กันยายน 2562

รวมปี	2562 151.78 0.32

24.  ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะต้องจัดสรรก�าไร
สทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่
สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 
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25. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารอง
เลีย้งชพี พ.ศ. 2530 ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมในอตัราร้อยละ 3 - 15 ของเงนิเดอืนและเงนิทีบ่รษิทัฯและ
บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 - 9 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จ�ากัด และจะถูกจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนขอ
งบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 16.9 
ล้านบาท (2561: 17.8 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ 12.6 ล้านบาท (2561: 12.9 ล้านบาท)

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนักงาน

455,402 445,149 326,565 308,893

ค่าเสื่อมราคา 182,557 185,281 107,347 107,701

ค่าตัดจ�าหน่าย 6,027 6,104 4,136 4,107

ค่าสาธารณูปโภค 127,482 121,751 86,056 82,522

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 677,118 536,025 584,864 443,993

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและ 
งานระหว่างท�า

(7,390) 60,286 (4,548) 30,164

รายการปรับลดลงของมูลค่าสินค้า
(โอนกลับรายการ)

(1,520) (24,648) 410 (16,396)

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน - - - 541
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27. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 18,960 14,762 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:	

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

(24,576) (6,862) (23,694) (6,631)

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน (5,616) 7,900 (23,694) (6,631)

จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(1,561) (69) (1,252) (1,413)
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รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 126,518 153,927 104,820 125,632

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
20%, 

21.46%
20%, 

24.96%
20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 25,141 30,359 20,964 25,126

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) (26,555) (17,237) - -

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 354 91 124 127

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (4,242) (4,891) (3,832) (4,368)

รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี - - (40,903) (27,504)

อื่น ๆ (314) (422) (47) (12)

รวม (30,757) (22,459) (44,658) (31,757)

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน (5,616) 7,900 (23,694) (6,631)
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,311 1,997 41 22

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 3,970 4,273 1,751 1,670

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน - - 2,616 2,616

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 1,322 1,492 1,322 1,492

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16,154 12,369 12,447 9,146

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 39,893 16,611 32,146 10,431

รวม 62,650 36,742 50,323 25,377

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่ดินและอาคาร 502 498 - -

รวม 502 498 - -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	สุทธิ 62,148 36,244 50,323 25,377

28. สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

1. บัตรส่งเสริมเลขที่ 4392/2547 (11-1162/สอ./2534) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ส�าหรับการผลิตเลนส์
หรอืแว่นตาหรอืส่วนประกอบ ทัง้น้ี ภายใต้เงือ่นไขทีก่�าหนดบางประการ สทิธพิเิศษดงักล่าวได้รบัยกเว้นอากร
ขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นท่ีต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกและ
ส�าหรบัของทีน่�าเข้ามาเพือ่ส่งกลบัออกไปตัง้แต่วันที ่2 พฤษภาคม 2547 จนถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2551 และ
ปัจจุบันบริษัทฯได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2. บัตรส่งเสริมเลขที่ 4391/2547 (6-1343/2542) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ส�าหรับการผลิตเลนส์หรือ
แว่นตาหรือส่วนประกอบ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าส�าหรบัวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นท่ีต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศเพือ่ใช้ในการผลติเพือ่การส่งออกและส�าหรับ
ของที่น�าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปตั้งแต่วันที่ 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�าหรับการผลิตเลนส์หรือแว่นตา
หรือส่วนประกอบ ท้ังนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
ส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นที่ต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกและส�าหรับ
ของที่น�าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2548 จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2552 และปัจจุบัน
บริษัทฯได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 6 ธันวาคม 2564

4. บตัรส่งเสรมิเลขที ่1310/2546 ลงวนัที ่30 มถุินายน 2546 ส�าหรบัการผลติเลนส์หรอืแว่นตาหรอืส่วนประกอบ 
ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวประกอบด้วย

4.1 ได้รบัลดหย่อนอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจักรกึง่หนึง่ตามทีค่ณะกรรมการพิจารณาอนมุตัเิว้นแต่รายการ
เครื่องจักรที่มีอากรขาเข้าต�่ากว่าร้อยละสิบจะไม่ได้รับลดหย่อน

4.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นที่ต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการ
ผลิตเพื่อการส่งออกต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2553 และปัจจุบัน
บริษัทฯได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

4.3  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปตั้งแต่วันที่   30 
กรกฎาคม 2547 จนถงึวนัที ่29 กรกฎาคม 2553 และปัจจบุนับรษิทัฯได้รบัการขยายระยะเวลาไปเป็น
สิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

บริษัท	อุตสาหกรรมแว่นตาไทย	จ�ากัด

1. บตัรส่งเสริมเลขที ่4074/2531 (6-1027/สอ./2523) ลงวันท่ี 29 มกราคม 2531 ส�าหรบัการผลติเลนส์สายตา
เอียงและเลนส์แว่นตานิรภัยใช้ในโรงงาน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวได้รับ
ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นที่ต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกและส�าหรับของที่น�าเข้ามาเพื่อส่งกลับออก ซึ่งบัตรส่งเสริมดังกล่าวไม่ได้ระบุระยะเวลาครบก�าหนด

2. บัตรส่งเสริมเลขที่ 4075/2531 (4-1059/สอ./2527) ลงวันที่ 29 มกราคม 2531 ส�าหรับการผลิตเลนส์หรือ
แว่นตาหรือส่วนประกอบ ซึ่งเป็นการขยายก�าลังการผลิตส�าหรับการผลิตที่ได้รับการส่งเสริมในบัตรเลขที่ 
4074/2531 (6-1027/สอ./2523) ทัง้นี ้ภายใต้เงือ่นไขทีก่�าหนดบางประการ สทิธพิเิศษดงักล่าวได้รบัยกเว้น
อากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นที่ต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการส่งออก
และส�าหรับของที่น�าเข้ามาเพื่อส่งกลับออก ซึ่งบัตรส่งเสริมดังกล่าวไม่ได้ระบุระยะเวลาครบก�าหนด

3. บัตรส่งเสริมเลขที่ 4818/2548 (6-1169/2541) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ส�าหรับการผลิตเลนส์หรือ
แว่นตาหรือส่วนประกอบ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าส�าหรบัวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นท่ีต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศเพือ่ใช้ในการผลติเพือ่การส่งออกและส�าหรับ
ของที่น�าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2548 จนถึงวันที่ 20 มิถนุายน 2550 และปัจจุบนั 
บริษัทย่อยได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2563
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4. บัตรส่งเสริมเลขที่ 1201/อ./2543 ลงวันที่ 25 เมษายน 2543 ส�าหรับการผลิตเลนส์ท�าด้วยแว่นตาเคลือบ
ลดแสงสะท้อน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวประกอบด้วย

4.1 ให้ได้รบัอนญุาตน�าคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมอืหรือผูช้�านาญการ คู่สมรสและบุคคลซึง่อยูใ่นอุปการะของ
บุคคลทัง้สองประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาให้อยูใ่นราชอาณาจกัร
เท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร และให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตท�างานเฉพาะต�าแหน่งหน้าที่การท�างานที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

4.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและหรือภาษีการค้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

4.3  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัวสัดุจ�าเป็นทีต้่องน�าเข้ามาจากต่างประเทศเพือ่ใช้ในการผลติเพือ่การส่ง
ออกจนกว่าจะได้รับยกเว้นจากกรมศุลกากร

4.4  ได้รับอนุญาตให้น�าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

 บัตรส่งเสริมดังกล่าวไม่ได้ระบุระยะเวลาครบก�าหนด

5. บตัรส่งเสรมิเลขที ่4349/2547 (4-1027/2544) ลงวนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2547 ส�าหรบัการผลติเลนส์หรอืแว่นตา
หรือส่วนประกอบ ท้ังนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
ส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นที่ต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกและส�าหรับ
ของทีน่�าเข้ามาเพือ่ส่งกลบัออกไปตัง้แต่วันที ่3 กุมภาพนัธ์ 2547 จนถึงวันที ่2 กุมภาพนัธ์ 2549 และปัจจบุนั
บริษัทย่อยได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

6. บัตรส่งเสริมเลขที่ 5358/2547 (3-1553/อ./2543) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 ส�าหรับการผลิตเลนส์หรือ
แว่นตาหรือส่วนประกอบ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าส�าหรบัวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นท่ีต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศเพือ่ใช้ในการผลติเพือ่การส่งออกและส�าหรับ
ของที่น�าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปตั้งแต่วันที่ 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�าหรับการผลิตเลนส์สายตาหรือแว่นตา 
ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวประกอบด้วย

7.1 ให้ได้รบัอนญุาตน�าคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมอืหรือผูช้�านาญการ คู่สมรสและบุคคลซึง่อยูใ่นอุปการะของ
บุคคลทัง้สองประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาให้อยูใ่นราชอาณาจกัร
เท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร และให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตท�างานเฉพาะต�าแหน่งหน้าที่การท�างานที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร   

7.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

7.3 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวม
กันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน มีก�าหนดเวลา 6 ปี นับแต่วันที่เริ่ม
มีรายได้จากกการประกอบกิจการนั้น
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 กรณีที่กิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับการส่ง
เสรมิจะได้รบัอนญุาตให้น�าผลขาดทนุประจ�าปีทีเ่กดิข้ึนในระหว่างนัน้ไปหกัออกจากก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้
ภายหลังระยะเวลาท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันท่ีพ้น
ก�าหนด โดยจะเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ 

7.4 ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการท่ีได้รบัการส่งเสรมิซ่ึงได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลไปรวม
ค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้ตลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ด้รบัการส่งเสรมิได้รบัยกเว้นภาษเีงินได้นติบิคุคลนัน้

7.5 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นที่ต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในการ
ผลิตเพื่อการส่งออกตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และปัจจุบัน
บริษัทย่อยได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

7.6 ได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัของทีผู่ไ้ด้รบัการส่งเสรมิน�าเข้ามาเพือ่ส่งกลบัตัง้แต่วนัที ่16 พฤศจกิายน 
2560 จนถงึวนัที ่15 พฤศจกิายน 2561 และปัจจบุนับรษิทัย่อยได้รบัการขยายระยะเวลาไปเป็นสิน้สดุ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

บริษัทย่อยเริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยรายได้ของบริษัทย่อยจ�าแนกตามกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดัง
ต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับการส่ง
เสริม รวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและบริการ

ในประเทศ 49,068 9,869 96,041 116,383 145,109 126,252

ต่างประเทศ 462,753 388,289 310,105 374,300 772,858 762,589

รวมรายได้จากการขายและ
บริการ

511,821 398,158 406,146 490,683 917,967 888,841

บริษัท	โพลี	ซัน	จ�ากัด

1. บตัรส่งเสรมิเลขที ่4319/2547 (4-1548/อ./2541) ลงวนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2547 ส�าหรบัการผลติเลนส์แว่นตา
กนัแดด ท้ังน้ี ภายใต้เงือ่นไขท่ีก�าหนดบางประการ สทิธพิเิศษดังกล่าวได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัวตัถดุบิ
และวัสดุจ�าเป็นที่ต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกและส�าหรับของที่น�าเข้ามา
เพื่อส่งกลับออกไปตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2547 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2549 และปัจจุบันบริษัทย่อยได้รับ
การขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 5 มกราคม 2563

 ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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29. ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

30. รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขาย 1,835,674 1,703,374 1,189,663 1,096,162

รายได้จากการบริการ 136,270 138,193 2,075 6,691

ค่าระวางรับ 27,078 27,227 9,264 6,491

อื่นๆ 1,765 1,472 1,765 1,472

รวมรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า - 
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

2,000,787 1,870,266 1,202,767 1,110,816
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31. ส่วนงานด�าเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานท่ีน�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมิน
ผลการด�าเนินงานของส่วนงาน

เพือ่วตัถปุระสงค์ในการบริหารงาน กลุม่บรษิทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธรุกิจตามประเภทของผลติภัณฑ์และ
บริการ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่ด�าเนินการผลิตในประเทศไทย และจ�าหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งกลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

1. ส่วนงานเลนส์พลาสติกและเลนส์กระจกเป็นส่วนงานที่ท�าการผลิตและจ�าหน่ายเลนส์ส�าหรับแว่นตา

2. ส่วนงานสนิค้าและบริการอืน่ ได้แก่ การขายแม่แบบพมิพ์แก้ว สนิค้าซ้ือมาเพือ่ขายต่อ การรบัจ้างประกอบแว่น
และการให้บริการเคลือบเคมีผิวแข็งและเคลือบเคมีตัดแสงสะท้อน

 กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเพื่อแสดงเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

 ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
งานโดยพิจารณาจากก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงาน ซึง่วดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัทีใ่ช้ในการวดัก�าไรหรอืขาดทนุ
จากการด�าเนินงานในงบการเงิน 

 ราคาโอนระหว่างส่วนงานด�าเนินงานเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างส่วนงาน
ด�าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ และกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการก�าหนดราคาส�าหรับรายการค้าระหว่างกันตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

 รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

 ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ีและส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 มีดังต่อไปนี้
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์	

รายได้จากการขายและบริการจากลูกค้าภายนอกก�าหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

2562 2561

รายได้จากการขายและบริการจากลูกค้าภายนอก 

ในประเทศ

ประเทศไทย 110,440 87,687

ต่างประเทศ

ภูมิภาคยุโรป 749,992 769,606

ภูมิภาคออสเตรเลีย 688,241 640,800

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค 257,191 250,957

ภูมิภาคอเมริกา 153,361 81,150

ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง 12,719 11,367

รวม 1,971,944 1,841,567

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

กลุ่มบริษัทด�าเนินกิจการใน 2 เขตภูมิศาสตร์ คือ ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวม
เครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) ที่แสดงอยู่ในงบการเงินตั้งอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสองราย (2561: จ�านวนสองราย) ที่มีมูลค่ามากกว่าร้อย
ละ 10 ของรายได้รวมของกิจการ ซึ่งมาจากส่วนงานเลนส์พลาสติกและเลนส์กระจก และรายได้ค่าบริการ 

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า นอกเหนือจากที่เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุอื่นดังนี้

32.1 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อวัตถุดิบเป็นจ�านวนเงิน 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�านวนเงิน 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�้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นจ�านวน
เงินประมาณ 19.2 ล้านบาท (2561: 20.1 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจ�านวนเงิน 11.3 ล้านบาท 
(2561: 12.2 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้าประกันดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

การจ่ายช�าระเงินค่าภาษีให้กรมศุลกากร 3.2 4.1 2.2 3.1

การใช้ไฟฟ้า 16.0 16.0 9.1 9.1

19.2 20.1 11.3 12.2

32.3 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการเป็นจ�านวนเงินเดือนละประมาณ 2.2 ล้านบาท (2561: 2.2  
ล้านบาทต่อเดือน) และเฉพาะของบริษัทฯ เดือนละประมาณ 1.3 ล้านบาท (2561: 1.2 ล้านบาทต่อเดือน)

32.4 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาการบ�ารุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปีละประมาณ 2.9 ล้านบาท 
(2561: 2.9 ล้านบาทต่อปี)

32.5 บรษิทัย่อยมภีาระผูกพนัเกีย่วกบัสญัญาก่อสร้างอาคารโรงงาน ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและซือ้เครือ่งจักรเป็นจ�านวน
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�าเนินงาน

 กลุม่บรษิทัได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่าอาคารคลังสนิค้า รถยนต์และอปุกรณ์ส�านกังาน 
อายุของสัญญามีระยะเวลา 2 - 5 ปี 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีจ�านวนเงินข้ันต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้        
สัญญาเช่าด�าเนินงาน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 4.0 4.2 3.1 3.4

มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 6.3 5.9 5.4 5.3

ในระหว่างปี 2562 กลุม่บริษทัมรีายจ่ายตามสญัญาเช่าทีร่บัรูแ้ล้วในก�าไรหรอืขาดทนุเป็นจ�านวนเงนิ 5.0  ล้านบาท 
(2561: 4.1 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ 4.1 ล้านบาท (2561: 3.3 ล้านบาท) 
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33. การค�้าประกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระค�้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยแก่ธนาคารจ�านวน 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�้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท โพลี ซัน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแก่
ธนาคารจ�านวน 17 ล้านบาท (2561: 17 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีภาระค�้าประกันวงเงินสิน
เชื่อของบริษัทฯแก่ธนาคารจ�านวน 191.2 ล้านบาท (2561: 152.9 ล้านบาท)

การค�้าประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยนานเท่าที่ภาระหนี้สินยังไม่ได้ช�าระ บริษัทฯและบริษัทย่อย
มีการคิดค่าธรรมเนียมการค�้าประกันดังกล่าวในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี

34. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ - 914 - 914

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 3 - 3

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ - 902 - 902
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(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 20,858 20,858

35. เครื่องมือทางการเงิน

35.1	นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้
กู้ยืมระยะสั้น เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลกูหนีก้ารค้า เงนิให้กูย้มื และลกูหนีอ้ืน่ ฝ่ายบรหิารควบคมุ
ความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้
รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเชือ่ นอกจากนี ้การให้สนิเชือ่ของกลุม่บรษิทัไม่มกีารกระจกุตวัเนือ่งจาก
กลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการ
ให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญ อันเกี่ยวเนื่องกับมีเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินเบิก
เกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วน
ใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้และมอีตัราดอกเบีย้ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอืมอีตัราดอกเบ้ียคงทีซ่ึง่ใกล้เคียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต�่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือ วันที่
มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่�าคัญอนัเกีย่วเนือ่งจากการซ้ือหรอืขายสนิค้าเป็นเงนิตราต่างประเทศ 
กลุม่บรษิัทได้ตกลงท�าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า ซึ่งสว่นใหญ่มีอายุสัญญาไมเ่กินหนึ่งปเีพื่อใช้เป็นเครื่อง
มือในการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)
สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

ริงกิตมาเลเซีย 16,354 - - - 7.2999

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 12,651,300 2,882,434 9,250,397 1,889,068 30.1084

ยูโร 1,785,845 3,942,650 421,464 117,491 33.6780

เยน 20,505,817 23,059,496 19,931,904 22,933,846 0.2754

ปอนด์สเตอร์ลิง - 189,029 - 2,577 39.4435

สิงคโปร์ 163 - - - 22.2846

สกุลเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)
สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

ริงกิตมาเลเซีย 13,167 - - - 7.7815

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 9,843,551 2,330,789 6,382,980 1,570,858 32.4036

ยูโร 1,467,692 5,295,114 332,712 92,136 37.0731

เยน 20,230,697 19,549,380 19,656,784 19,029,400 0.2926

ปอนด์สเตอร์ลิง - 97,930 - - 41.0040
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน จ�านวนที่ซื้อ
(ล้าน)

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ของจ�านวนที่ซื้อ

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
วันครบก�าหนดตามสัญญา

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 30.14 3 มีนาคม 2563

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไม่มยีอดคงเหลอืของสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

35.2	มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อตัราดอกเบีย้ในตลาด กลุม่บริษทัจงึประมาณมูลค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิใกล้เคยีงกับมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดง
ในงบแสดงฐานะการเงนิ ยกเว้นอสงัหารมิทรัพย์เพือ่การลงทนุซึง่กลุม่บรษิทัได้เปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุนไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 แล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม - ขาดทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (3) (3)

36. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่�าคญัของกลุม่บรษิทัคือการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนุน
การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้น

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บรษัิทมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนเท่ากบั 0.43:1 (2561: 0.39:1) และเฉพาะบรษิทัฯ: 
0.34:1 (2561: 0.28:1)
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37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปีส�าหรับผล
การด�าเนินงานในรอบปี 2562 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 71.15 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อรวม
เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจ�านวนหุ้นละ 0.10 บาท ท�าใหเ้งินปันผลจ่ายส�าหรับปี 2562 มีจ�านวนทั้งสิ้นหุน้ละ 0.25 บาท 
โดยมีก�าหนดจะจ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายน 2563 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2563

38. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
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รายงานความยัง่ยืน 2562 
บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

SUSTAINABILITY REPORT 2019 

สามารถดรูายละเอียดรายงาน
ความยั่งยืนไดท้ี่ QR CODE

รายงานความยัง่ยืน 2562 มีการก าหนดทิศทางรายงานโดย
วิเคราะหป์ระเดน็ส าคญั รวมทัง้เน้ือหาในสอดคล้องกบัทิศทาง
กลยทุธข์องบริษทัฯ และสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาท่ี
ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals หรือตวัย่อว่า SDGs) 

ท่ีมา :  
รายงานฉบบันี้จดัท าขึน้เพือ่แสดงผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ      
ดา้นความยัง่ยนืทีค่รอบคลุมประเดน็ดา้น เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยเริม่จดัท า
รายงานความยัง่ยนืฉบบัแรกในปี 2558  ส าหรบัรายงานฉบบันี้เป็นรายงานฉบบัที ่5      
เพือ่แสดงผลการด าเนินงานในรอบปีระหว่างวนัที ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2562 

ความเช่ือมัน่ต่อรายงานความยัง่ยืน : 
รายงานฉบบันี้จดัท าขึน้โดยคณะท างานดา้นความยัง่ยนื และตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลดา้นความยัง่ยนืเมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2563 

สอบถามข้อมูล : 

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหน่วยงานพัฒนาความยัง่ยืน  
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)       
E-mail : hrtog_or@thaiopticalgroup.com
โทรศัพท์ : 021941145-50
โทรสาร :  021941151
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