


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



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 3

สารบััญ

สารจากประธานกรรมการ	 4
วิิสัยทััศน์	พัันธกิจ	และค่่านิยมองค่์กร	 6
ข้้อมูลทัั�วิไปและข้้อมูลสำาค่ัญอ่�น	 7
ข้้อมูลสำาค่ัญทัางการเงินโดยสรุป	 11
ทัำาเนียบค่ณะกรรมการและผูู้้บริหาร	 13

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน 39
1.	โค่รงสร้างและการดำาเนินงานข้องกลุ่มบริษััทั	 39
2.	นโยบายการบริหารค่วิามเสี�ยง	 71
3.	การข้ับเค่ล่�อนธุรกิจเพั่�อค่วิามยั�งย่น	 76
4.	ค่ำาอธิบายและการวิิเค่ราะห์ฐานะการเงินและผู้ลการดำาเนินงานปี	2563	(MD&A)		 86
5.	ข้้อมูลทัั�วิไปและข้้อมูลสำาค่ัญอ่�น	 92

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดำูแลกิจการ 97
6.	นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 97
7.	โค่รงสร้างการกำากับดูแลกิจการ	 148
8.	รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาค่ัญ	 177
9.	การค่วิบคุ่มภายในและรายการระหวิ่างกัน	 208

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน 217

ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูลส่ำาหรับการส่่งแบบ 56-1 One Report 302

เอกสารแนบ	1	รายละเอียดเกี�ยวิกับกรรมการ	ผูู้้บริหาร	ผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่ม	และเลข้านุการบริษััทั	 304
เอกสารแนบ	2	รายละเอียดเกี�ยวิกับกรรมการข้องบริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	และบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	 316
เอกสารแนบ	3	รายละเอียดเกี�ยวิกับหัวิหน้างานตรวิจสอบภายใน	 317
เอกสารแนบ	4	รายละเอียดเกี�ยวิกับรายการประเมินราค่าทัรัพัย์สิน	 319
เอกสารแนบ	5	นโยบายและแนวิปฏิิบัติการกำากับดูแลกิจการฉบับเต็ม	และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม	 320



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

สารจากประธานกรรมการ

เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

ในป	ี2563	ทัี�ผู้า่นมานบัเปน็ปทีัี�มคี่วิามยากและค่วิามทัา้ทัายในการประกอบธรุกจิอยา่งยิ�ง	เน่�องจาก
การแพัร่ระบาดข้องโรค่ติดเชื้่�อไวิรัสโค่โรนา	(COVID-19)	กอปรกับสถานการณ์ทัางเศรษัฐกิจทัี�สำาค่ัญ
ทัั�งในระดบัโลกและในระดบัประเทัศข้องเรา	อาทิั	สงค่รามการค้่าระหวิา่งประเทัศสหรัฐอเมรกิาและประเทัศ
จีน	ซึ่่�งมีผู้ลกระทับทัั�งทัางบวิกและทัางลบต่อการดำาเนินธุรกิจข้องบริษััทัฯ	รวิมถ่งสภาวิะทัางเศรษัฐกิจ
ภายในประเทัศมีการชื้ะลอตัวิลง	มีค่วิามผัู้นผู้วิน	ค่่าเงินบาทัมีค่่าแข็้งข้้�นอย่างต่อเน่�อง	และปัจจยัอ่�นๆ	ซึ่่�ง
นับเป็นค่วิามทั้าทัายทัี�บริษััทัฯ	จะต้องเผู้ชื้ิญในชื้่วิงปีทัี�ผู้่านมา	

อยา่งไรกต็ามทัางบรษิัทััฯ	และบรษิัทััยอ่ยยงัค่งย่นหยดั	มุง่มั�นดำาเนนิงาน	และยงัค่งสามารถรกัษัา
ค่วิามสามารถในการทัำากำาไรในสภาวิการณ์เชื้่นนี�ได้	โดยบริษััทัฯ	เน้นการบริหารงานเพั่�อสร้างค่วิาม
ยั�งย่นข้องธุรกิจ	โดยมุ่งมั�นรักษัาฐานลูกค่้าเดิม	และข้ยายฐานลูกค่้าใหม่จากทัุกภูมิภาค่ทัั�วิโลก	ไม่วิ่าจะ
เปน็ในเอเชื้ยี	ยโุรป	หรอือเมรกิา	โดยมบีรษัิัทัยอ่ย	TOG	USA,	Inc.	เพั่�อเปน็ฐานกระจายสนิค่า้ในประเทัศ
สหรัฐอเมริกานั�น	ซ่ึ่�งบริษััทัฯ	ได้เห็นการเติบโตข้องฐานลูกค่้าทัั�งรายใหญ่	และรายย่อยข้้�นอย่างเป็นทัี�
น่าพัอใจ	ส่งผู้ลให้สินค่้าข้องบริษััทัฯให้เป็นทัี�รู้จักมากข้้�นในตลาดภูมิภาค่ทัวิีปอเมริกา	นอกจากนี�แล้วิ
บริษััทัฯ	ยังจัดตั�งบริษััทัย่อยข้้�นอีกหน่�งแห่งในประเทัศโปแลนด์	โดยจะเริ�มดำาเนินงานได้ชื้่วิงต้นปี	2564	
ทัั�งนี�เพั่�อการฐานรักษัาทัี�มั�นสำาค่ัญและการข้ยายฐานลูกค่้าในภูมิภาค่ยุโรปอีกด้วิย

ด้วิยสถานการณ์ทัี�เป็นอุปสรรค่ในการทัำาธุรกิจในต่างประเทัศในปี	2563	นี�	บริษััทัฯ	จ้งให้ค่วิาม
สำาค่ญัตอ่การข้ายในประเทัศเป็นอย่างมาก	โดยไดร้ว่ิมกับทัำาการตลาดเพ่ั�อเปิดตัวิผู้ลิตภณัฑ์์ใหม่	ไดแ้ก่	
เลนส์	Zeen™	เลนส์สายตาชื้ั�นเดยีวิทัี�ชื้ว่ิยลดอาการตาล้าสำาหรบัชื้วีิติยุค่ดจิทิัลั	(Anti-fatigue	lens)	ทัี�
ต้องใชื้้เวิลาอยู่หน้าจอโทัรศัพัทั์ม่อถ่อหรือต้องนั�งทัำางานหน้าจอค่อมพัิวิเตอร์เป็นเวิลายาวินาน	โดยมี
จำาหน่ายตามร้านข้ายปลีกทัี�เป็นพัันธมิตรกับบริษััทัฯ	ในทัั�วิประเทัศไทัย	ซึ่่�งได้รับผู้ลตอบรับจากตลาด
ในประเทัศอย่างดีมาก
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ผลการดำำาเนินงาน

กำาไรสุทัธิข้องบริษััทัฯ	ในปี	2563	เทั่ากับ	68.78	ล้านบาทั	จากรายได้	1,850	ล้านบาทั	ลดลง
จากปีทัี�แล้วิ	เม่�อเทัียบกับผู้ลประกอบการข้องปี	2562	ซึ่่�งมีกำาไรสุทัธิ	132	ล้านบาทั	จากรายได้ทัั�งสิ�น	
1,972	ล้านบาทั	บริษััทัฯ	มีนโยบายจ่ายเงินปันผู้ลให้แก่ผูู้้ถ่อหุ้นอย่างสมำ�าเสมอ	ฉะนั�นจากผู้ลประกอบ
การในปี	2563	นี�	บริษััทัฯ	จะได้จ่ายเงินปันผู้ลประจำาปี	2563	รวิมทัั�งสิ�นเป็นเงิน	56.92	ล้านบาทัหรือ	
เทั่ากับหุ้นละ	0.12	บาทั	

การกำากับดำูแลกิจการเพื่่�อความยั่ั�งยั่ืน

ค่ณะกรรมการบรษิัทััมุง่เนน้การข้บัเค่ล่�อนธรุกจิเพั่�อค่วิามยั�งย่น	อกีทัั�งยงัใหค้่วิามสำาค่ญัตอ่การ
กำากบัดแูลกจิการทัี�ด	ีค่วิามรบัผู้ดิชื้อบตอ่สงัค่ม	สิ�งแวิดลอ้ม	ผูู้ม้สีว่ินไดเ้สียเสมอมา	โดยในป	ี2563	บรษิัทััฯ	
ไดร้บัการจัดอันดบั	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	2020	อยู่ในอันดบั	
4	ดาวิ	ในกลุม่	Market	Capital	1,000-2,999	ลา้นบาทั	โดยบรษัิัทัฯ	มคี่ะแนน	Corporate	Governance	
สูงกวิ่าค่ะแนนโดยรวิมเม่�อเปรียบเทัียบกับค่ะแนนข้องบริษััทัจดทัะเบียนข้องตลาดหลักทัรัพัย์	นอกจาก
นี�	บริษััทัฯ	ยังได้รับผู้ลการประเมินระดับ	“ดีเยี�ยม”	จากโค่รงการประเมินคุ่ณภาพัการประชุื้มสามัญผูู้้
ถ่อหุ้นประจำาปี	2563	ผู้่านส่�ออิเล็กทัรอนิกส์	ติดต่อกันเป็นปีทัี�	10	(2554-2563)	อีกทัั�ง	บริษััทัฯ	ได้รับ
การค่ัดเล่อกให้อยู่ใน	“รายชื้่�อหุ้นยั�งย่น	THSI”	ประจำาปี	2563	โดยตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	
อน่�ง	บริษััทัฯ	ได้รับการประเมินเป็นบริษััทัหลักทัรัพัย์ทัี�มีค่วิามโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั�งย่น	
ESG100	จากสถาบันไทัยพััฒน์	ต่อเน่�องกันเป็นปีทัี�	6	อีกด้วิย

ค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	และค่ณะผูู้้บริหารข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยได้ย่ดถ่อหลักการกำากับ
ดูแลกิจการทัี�ดี	ดำาเนินงานด้วิยค่วิามซึ่่�อสัตย์	โปร่งใส	มีจริยธรรม	ศีลธรรม	รับผู้ิดชื้อบต่อสังค่มและ
สิ�งแวิดล้อม	พัร้อมมุ่งมั�นดำาเนินธุรกิจเพั่�อค่วิามยั�งย่นตามกรอบข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	
(ตลทั.)	และสำานกังานค่ณะกรรมการกำากบัหลกัทัรพััยแ์ละตลาดหลกัทัรพััย	์(ก.ล.ต.)	ซึ่่�งผูู้ถ้อ่หุ้น	ลกูค่า้	
พันกังาน	พันัธมติรทัางธรุกจิ	และผูู้ม้สีว่ินไดเ้สยีทักุฝ่า่ยจะไดม้คี่วิามมั�นใจ	และไวิว้ิางใจในระบบการบรหิาร
งานทัี�มีประสิทัธิภาพั	มีธรรมาภิบาล	โปร่งใส	และตรวิจสอบได้

ข้้าพัเจ้าในนามข้องค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยข้อข้อบคุ่ณลูกค่้า	คู่่ค่้าทัางธุรกิจ	ผูู้้ถ่อ
หุ้น	พันักงาน	รวิมถ่งผูู้้มีส่วินเกี�ยวิข้้องทุักทั่านทัี�เป็นกำาลังสำาค่ัญในการร่วิมสร้างค่วิามสำาเร็จและการ
เติบโตอย่างมั�นค่งและยั�งย่นเรื�อยมา	อีกทัั�งสถาบันการเงินทัี�มอบค่วิามเชื้่�อมั�นและให้การสนับสนุนการ
ดำาเนินงานข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยด้วิยดีตลอดมา	

	
	 	(ดร.สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม)	
	 ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
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วิิสัยทััศน์ พัันธกิจ และค่่านิยมองค่์กร

วิิสััยท่ัศน์ 

รักษัาค่วิามเป็นหน่�งในผูู้้ผู้ลิตอิสระชื้ั�นนำาข้องโลกในการผู้ลิตเลนส์แวิ่นตาทัี�มีคุ่ณภาพั	รวิมทัั�งผู้ลกำาไร	
นวิัตกรรม	รังสรรค่์คุ่ณค่่าให้กับผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย	ตลอดจนเติบโตก้าวิหน้าอย่างยั�งย่น	และตระหนัก
ในค่วิามรับผู้ิดชื้อบต่อสังค่ม

พัันธกิิจ

เปน็ผูู้ผู้้ลิตเลนส์อสิระชื้ั�นนำาทัี�เติบโตอย่างยั�งย่น	ไดร้บัการยอมรับในระดับโลกว่ิามกีารให้บริการทัี�เป็นเลิศ
อยา่งสมำ�าเสมอ	คู่่ค่า้ไดร้บัค่วิามสะดวิกสบายในการทัำาธรุกจิรว่ิมกนั	และเปน็ผูู้จ้ดัจำาหนา่ยเลนสส์ำาเรจ็รปู
ในราค่าทัี�คุ่้มค่่าสูงสุด	อีกทัั�งเป็นผูู้้ผู้ลิตเลนส์เฉพัาะบุค่ค่ลอย่างค่รบวิงจรให้บริการตรงเวิลาทัุกค่รั�ง

ค่่านิยมองค่์กิรี

“เห็นว่าอย่ั่างไร ให้ที่ำาต้ามนั�น”	กล่าวิค่่อ	เม่�อค่ณะผูู้้บริหารหรือทัีมงานประชุื้มกันแล้วิมีมติอย่างไร	
ต้องทัำาตามมติทัี�ประชืุ้ม	แม้วิ่าส่วินตัวิจะเห็นด้วิยหรือไม่เห็นด้วิยก็ตาม

“ม่ส่ำานึกรับผิดำชอบร่วมกัน”	กล่าวิค่่อ	เราร่วิมกันเป็นเจ้าข้องปัญหาทัี�เกิดกับลูกค่้าและร่วิมกันแก้ไข้
ให้ลุล่วิง	เรารักษัาสัจจะตามทัี�ได้ตกลงกับลูกค่้า

“มุ่งมั�นที่ำางานให้เน่�ยั่บ เฉี่ยั่บ เป๊ะ ต้รงเวลา ต้ั�งแต้่ครั�งแรกที่่�ที่ำา และทีุ่กครั�งไป”

“เปิดำใจและปรับตั้วเต้รียั่มพื่ร้อมรับการเปล่�ยั่นแปลง”	กล่าวิค่่อ	กระบวินการทัำางานข้องเราเรียบ
ง่าย	และทัำางานด้วิยทััศนค่ติวิ่า	‘เราทัำาได้’

“วดัำกันที่่�ผลงาน ประเมินอย่ั่างเส่มอภาคและเป็นธุรรม ท่ี่�ส่ำาคญัต้้องที่ำางานอย่ั่างส่นุกและม่ความสุ่ข”
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ข้้อมูลทัั�วิไปและข้้อมูลสำาค่ัญอ่�น

รีายละเอียดท่ั�วิไปของบรีิษััท่ฯ

ชื�อบริษััที่ บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) 

ชื�อบริษััที่ (ภาษัาอังกฤษั) Thai Optical Group Public Company Limited

ชื�อยั่่อหลักที่รัพื่ยั่์  TOG 

ประเภที่ธุุรกิจ ผูู้้ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สายตาพัลาสติก	เลนส์สายตา
กระจก	แม่แบบแก้วิ	และบริการเค่ล่อบเลนส์สายตาเพั่�อ
คุ่ณสมบัติต่างๆ

เลขที่ะเบ่ยั่นบริษััที่ 0107547000044

ทีุ่นจดำที่ะเบ่ยั่น 475,000,000	บาทั

ทีุ่นจดำที่ะเบ่ยั่นชำาระแล้ว 474,318,000	บาทั	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563

จำานวนหุ้นจดำที่ะเบ่ยั่น (หุ้นส่ามัญ) 475,000,000	หุ้น

จำานวนหุ้นจดำที่ะเบ่ยั่นที่่�ออกและ
จำาหน่ายั่แล้ว (ส่ามัญ) 

474,318,000	หุ้น	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563

มูลค่าหุ้นที่่�ต้ราไว้ หุ้นละ	1.00	บาทั

ข้อ้มลูทั่ั�วไปและข้อ้มลูสำาคััญอ่�น
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ที่่�ต้ั�งส่ำานักงานใหญ่ บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) หรือ TOG
15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง
จังหวิัด	นนทับุรี	11110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์:	+66	(0)	2	194	1145	ถ่ง	50
โทัรสาร:	+66	(0)	2	925	5710
อีเมล:	info@thaiopticalgroup.com
เวิ็บไซึ่ด์	:	www.thaiopticalgroup.com

ส่ำานักงานส่าขา (1) บริษััที่ อุต้ส่าหกรรมแว่นต้าไที่ยั่ จำากัดำ หรือ TOC
61/9	หมู่ทัี�	5	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง
จังหวิัดนนทับุรี	11110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์:	+66	(0)	2	194	1126	ถ่ง	1130
โทัรสาร:	+66	(0)	2	925	5290
เลข้ทัะเบียนบริษััทั:	0105505002039
ทัุนจดทัะเบียน:	130,000,000	บาทั

ส่ำานักงานส่าขา (2) บริษััที่ โพื่ล่ซััน จำากัดำ หรือ Poly Sun
15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง
จังหวิัด	นนทับุรี	11110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์:	+66	(0)	2	194	1145	ถ่ง	50
โทัรสาร:	+66	(0)	2	925	5710
เลข้ทัะเบียนบริษััทั:	0125540005766
ทัุนจดทัะเบียน:	20,000,000	บาทั

ส่ำานักงานส่าขา (3) บริษััที่ ที่่โอจี ยัู่เอส่เอ ไอเอ็นซั่ หรือ TOG USA
TOG	USA,	Inc.
1958	Production	Court	Louisville,	
KY	40299,	United	States
โทัรศัพัทั์	:	+1	502	213	0770
โทัรสาร	:	+1	630	524	9095
อีเมล	:	info@	TOG	usainc.com
เวิ็บไซึ่ด์	:	https://	TOG	usainc.com/index.html
เลข้ทัะเบียนบริษััทั	:	FEIN	82-126	8015
ทัุนจดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ	:	USD	50,000
สัดส่วินการลงทัุน	:	100.00	%

mailto:info@thaiopticalgroup.com
http://www.thaiopticalgroup.com
mailto:info@togusainc.com
https://togusainc.com/index.html
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ข้อ้มูลูทั่่�วไปและข้อ้มูลูสำำ�คั่ญอ่�น

ส่ำานักงานส่าขา (4) บริษััที่ ที่่โอจี ยัุ่โรป เอส่พื่ีซั่โอโอ หรือ TOG EUROPE
TOG	Europe	Sp.	z	o.o.
Al.	Wojska	Polskiego	8,	
70-471,	Szczecin,	Poland
อีเมล	:	info_EU@thaiopticalgroup.com	
เลข้ทัะเบียน	KRS:	0000868527
เลข้ทัะเบียน	REGON:	387468861
เลข้ทัะเบียน	NIP:	8522668014
ทัุนจดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ	:	PLN	50,000
สัดส่วินการลงทัุน	:	100.00	%

บริษััที่ร่วม (1) บริษััที่ เอ็มวิชั�น ออพื่ต้ิคอล พื่ีที่่อ่ ลิมิเต้็ดำ
(MVision	(สิงค่โปร์)	)	
60	Robinson	Road,	#12-01	Bea	Building,	
Singapore	068892
โทัรศัพัทั์	:	+65	6222	1079
โทัรสาร	:	+65	6827	5198
เลข้ทัะเบียนบริษััทั	201004338	W
ทัุนจดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ	:	SGD	2,700,000
สัดส่วินการลงทัุน	:	SGD	891,000	(33	%)	

บริษััที่ร่วม (2) บริษััที่ เอ็มวิชั�น ออพื่ต้ิคอล อินดำัส่ต้รี� เอส่ดำ่เอ็น บ่เอ็ชดำ่
(MVision	(มาเลเซึ่ีย)	)	
Suite	10.03,	Level	10	The	Gardens	South	Tower,	
Mid	Valley	City,	Lingkaran	Syed,	Putra,	59200	Kuala	
Lumpur,	Malaysia
โทัรศัพัทั์	:	+603	4278	4668
โทัรสาร	:	+603	4278	4661
เลข้ทัะเบียนบริษััทั:	892114-U
ทัุนจดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ	:	MYR	6,000,000
สัดส่วินการลงทัุน	:	MYR	1,980,000	(33	%)	

บริษััที่ร่วม (3) บริษััที่ เวียั่ดำนาม วิส่ิบิลิต้่� ที่าร์เก็ต้ จำากัดำ
(Vina	Vista)	
Floor	9,	Room	9.7A,	ETown	Building,	
364	Cong	Hoa	Street,	Ward	13,	
Tan	Binh	District,	HCMC,	Viet	Nam
โทัรศัพัทั์	:	+84	902	398	828
โทัรสาร	:	+848	38134950
เลข้ทัะเบียนบริษััทั	:	411022000664
ทัุนจดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ	:	1,450,000	USD
สัดส่วินการลงทัุน	:	475,000	USD	(32.76%)	

mailto:info_EU@thaiopticalgroup.com
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ส่ำานักเลขานุการบริษััที่ คุณสุ่ปัฏบ์ ควรประดำิษัฐ์์
อีเมล:	CompanySecretary@thaiopticalgroup.com

ฝ่่ายั่นักลงทีุ่นส่ัมพื่ันธุ์ คุณจิราวรรณ นามนารถู
อีเมล:	ir@thaiopticalgroup.com

นายั่ที่ะเบ่ยั่นหลักที่รัพื่ยั่์ บรษิัทัี่ ศูนูย์ั่รบัฝ่ากหลักที่รัพื่ยั่ ์(ประเที่ศูไที่ยั่) จำากดัำ (TSD) 
93	ถนนรัชื้ดาภิเษัก	แข้วิงดินแดง
เข้ตดินแดง	กรุงเทัพัฯ	10400	ประเทัศไทัย
Call	Center	:	+66	(0)	2	009	9999
อีเมล	:	TSDCallCenter@set.or.th
Website	:	www.set.or.th/tsd

ผู้ส่อบบัญช่ บริษััที่ ส่ำานักงาน อ่วายั่ จำากัดำ
ชื้ั�น	33	อาค่ารเลค่รัชื้ดา	ออฟฟิศ	ค่อมเพัล็กซึ่์
193/136-137	ถนนรัชื้ดาภิเษัก	แข้วิงค่ลองเตย
เข้ตค่ลองเตย	กรุงเทัพัฯ	10110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์	:	+66	(0)	2	264	9090
โทัรสาร	:	+66	(0)	2	264	0789	ถ่ง	90
อีเมล	:	ey.thailand@th.ey.com
คุ่ณศิริวิรรณ	นิตย์ดำารง
ผูู้้สอบบัญชื้ีรับอนุญาตเลข้ทัี�	5906

mailto:CompanySecretary@thaiopticalgroup.com
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
http://www.set.or.th/tsd
mailto:ey.thailand@th.ey.com
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ข้้อมููลสำำ�คััญท�งก�รเงินโดยสำรุป

ข้้อมูลสำาค่ัญทัางการเงินโดยสรุป

บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) และบริษััที่ยั่่อยั่

รายั่ละเอ่ยั่ดำ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2561 2563 2562 2561

งบกำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จ 	(ล้านบาทั)	

รายได้รวิม 1,850.00 2,022.42 1,915.36 1,247.00 1,452.18 1.306.55

กำาไรก่อนดอกเบี�ย	ภาษัี	ค่่าเส่�อมราค่า	(EBITDA)	 253.79 327.55 357.47 32.66 16.71 104.92

กำาไร	(ข้าดทัุน)	สุทัธิ 68.78 132.13 146.03 58.53 128.51 132.26

งบแส่ดำงฐ์านะการเงิน 	(ล้านบาทั)	

สินทัรัพัย์รวิม 2,811.21 2,582.03 2,559.77 2,032.31 1,840.57 1,802.78

หนี�สินรวิม 1,004.71 774.20 722.33 669.01 463.12 397.06

ส่วินข้องผูู้้ถ่อหุ้น 1,806.50 1,807.84 1,837.44 1,363.31 1,377.45 1,405.73

ข้อมูลเก่�ยั่วกับหุ้น

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

กำาไร	(ข้าดทัุน)	สุทัธิต่อหุ้น 	(บาทั)	 0.15 0.28 0.31 0.12 0.27 0.28

มูลค่่าตามบัญชื้ีต่อหุ้น 	(บาทั)	 3.81 3.81 3.87 2.87 2.90 2.96

เงินปันผู้ลจ่ายต่อหุ้นทัั�งปี 	(บาทั)	 0.12 0.25 0.28 - - -

อัตราการจ่ายเงินปันผู้ลต่อกำาไรสุทัธิ 	(ร้อยละ)	 83 90 91 - - -

ราค่าหุ้น	ณ	สิ�นงวิด 	(บาทั)	 3.62 5.85 4.36	 - - -

จำานวินหุ้นสามัญถัวิเฉลี�ยถ่วิงนำ�าหนัก 	(ล้านหุ้น)	 474.32 474.32 474.32 474.32 474.32 474.32

อัต้ราส่่วนที่างการเงิน

อัตรากำาไรก่อนดอกเบี�ย	ภาษัี 	(ร้อยละ)	

ค่่าเส่�อมราค่า	(EBITDA)	 13.93 16.61 19.41 3.16 1.40 9.51

อัตรากำาไรสุทัธิ 	(ร้อยละ)	 3.78 6.70 7.93 5.67 10.78 11.99

อัตราผู้ลตอบแทันต่อส่วินข้องผูู้้ถ่อหุ้น 	(ร้อยละ)	 3.81 7.25 7.92 4.27 9.23 9.31

อัตราผู้ลตอบแทันต่อสินทัรัพัย์รวิม 	(ร้อยละ)	 2.35 5.35 6.34 2.27 6.02 7.27

อัตราส่วินหนี�สินต่อผูู้้ถ่อหุ้น	 	(เทั่า)	 0.56 0.43 0.39 0.49 0.34 0.28
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ดำร. ส่ว่าง ประจักษั์ธุรรม 
ประธานกรรมการ

คุณบรรจง จิต้ต้์แจ้ง 
กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการกลยุุทธ์ธุรกิจ

กรรมการสรรหาและก่าหนดค่าตอิบแทน

คุณเดำวิดำ แอนดำรูว์ ครอส่ 
กรรมการท่�ไม่ได้เป็นผู้้้บริหาร 

กรรมการกลยุุทธ์ธุรกิจ

นางส่าววิจิต้ต้์ ที่วีปรีชาชาต้ิ
กรรมการท่�ไม่ได้เป็นผู้้้บริหาร

คุณส่ิงห์ ต้ังที่ัต้ส่วัส่ดำิ� 
กรรมการอิิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอิบ 

รศู. ดำร. วิชา จิวาลัยั่ 
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอิบ  

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอิบแทน

คุณส่าโรจน์ ประจักษั์ธุรรม 
กรรมการท่�ไม่ได้เป็นผู้้้บริหาร 

กรรมการกลยุุทธ์ธุรกิจ

คุณธุรณ์ ประจักษั์ธุรรม 
กรรมการบริหาร กรรมการกลยุุทธ์ธุรกิจ 

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร

คุณไพื่รัช เมฆอาภรณ์ 
กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอิบแทน กรรมการตรวจสอิบ

คุณพื่อล ไบรอัน ฟััส่ซั่ 
กรรมการท่�ไม่ได้เป็นผู้้้บริหาร 

กรรมการกลยุุทธ์ธุรกิจ

คุณพื่รพื่รรณ ประจักษั์ธุรรม 
กรรมการท่�ไม่ได้เป็นผู้้้บริหาร

คุณอมลรัต้น์ ประจักษั์ธุรรม
กรรมการบริหาร รอิงประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 

สายุงานบริหาร

ท่ำาเนียบค่ณะกิรีรีมกิารี
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ท่ำาเนียบผู้้�บรีิหุ้ารี

คุณธุรณ์ ประจักษั์ธุรรม 
กรรมการบริหาร กรรมการกลยุุทธ์ธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร

คุณอมลรัต้น์ ประจักษั์ธุรรม 
กรรมการบริหาร 

รอิงประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร สายุงานบริหาร

คุณจิิรสุ่ดำา ส่ำาเภาที่อง 
รอิงประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร สายุงานบัญชี่และการเงิน

คุณลินเซั่ จอน เวน บราวน์ 
รอิงประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร สายุงานพาณิชียุ์

คุณชัยั่วัฒน์ จิต้ต้ิคุณ 
รอิงประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร สายุงานปฏิิบัติการ

ทั่ำาเนียบัคัณะกรรมการ และผูู้้บัริหาร
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ดำร. ส่ว่าง ประจักษั์ธุรรม

•	 ประธานกรรมการ

อายุุ : 76

วัันที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�งเป็็นกรัรัมการั :
จำำานวันป็ีที่่�ด้ำารังต่ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััที่ :

20	กุมภาพัันธ์	2547
16

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) 
ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563 :

2.53

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวักับกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั : มี

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

การัอบรัมหลักสั้ต่รักรัรัมการั และการัพััฒินาด้้านการัจำัด้การั :

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

ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2547-ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ป็รัะธัานกรัรัมการั

2552-2557 บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ป็รัะธัานกรัรัมการักำาหนด้กลยุุที่ธั์ธัุรักิจำ

2547-2551 บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการัผู้้้จำัด้การั

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

2522-2524 บริษััทั	สถาปนิกหน่�งร้อยสิบ	จำากัด
วัิศึวักรัและกรัรัมการับรัิหารั 
บริษััทั	ทัี�ปร้กษัาไทัยกรุ�ป	จำากัด
วัิศึวักรัโครังสัรั้างอาวัุโสั
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2519-2521 Department	of	Applied	Science,		
Brookhaven	National	Lab,	NY.,	U.S.A.
วัิศึวักรัโครังสัรั้าง

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.
วัิศึวักรั

2511-2512 บริษััทั	ไอสูรย์และสหาย	จำากัด
วัิศึวักรั

2510-2511 Soil	Testing	Service	Co.,	Ltd.
วัิศึวักรั

2509-2510 Universal	Engineering	Consultants	Co.,	Ltd.
วัิศึวักรั

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ยุ่อยุและบรัิษััที่รั่วัม : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�เก่�ยุวัโยุงกับธัุรักิจำบรัิษััที่ :
•	 บริษััทั	เอ็นเอสทัี	เวินเจอร์ส	จำากัด

กรัรัมการั

มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�ไม่ใช่่บรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ :
•	 สมาค่มส่งเสริมวิิชื้าการแวิ่นตาแห่งประเทัศไทัย

กรัรัมการัที่่�ป็รัึกษัา
•	 วิิศวิกรรมสถานแห่งประเทัศไทัยและสภาวิิศวิกร	
แห่งประเทัศไทัย
สัมาช่ิก

•	 หอการค่้าไทัย-อิตาเลียน	(TICC)	
กรัรัมการั

•	 บริษััทั	ทั็อปค่อน	จำากัด
กรัรัมการั

มี

ข้้อพัิพัาที่ที่างกฎหมายุในรัะยุะเวัลา 10 ป็ีที่่�ผู้่านมา : ไม่มี

ทั่ำาเนียบัคัณะกรรมการ และผูู้้บัริหาร
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คุณส่ิงห์ ต้ังที่ัต้ส่วัส่ดำิ�

•	 กรรมการอิสระ
•	 ประธานกรรมการตรวิจสอบ

อายุุ : 78

วัันที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�งเป็็นกรัรัมการั : 20	กุมภาพัันธ์	2547

จำำานวันป็ีที่่�ด้ำารังต่ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััที่ : 16

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563 : ไม่มี

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวัรัะหวั่างกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั ไม่มี

คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษัา :
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑ์ิต	สาข้าการเงินการธนาค่าร	Wharton	School	of	Finance	and	Commerce,	
University	of	Pennsylvania	ประเทัศสหรัฐอเมริกา

•	 เศรษัฐศาสตรบัณฑ์ิต	มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสตร์

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

Management Development Program :
•	 Executive	Development	Program,	Harvard	Business	School	ประเทัศสหรัฐอเมริกา	
•	 Management	Development	Program,	Wharton	School	of	Finance	and	Commerce	ประเทัศ
สหรัฐอเมริกา

•	 สัมมนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	and	Independent	Director	:	
Experiences	from	Fraud	Cases	2020,	จัดโดย	สำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และ
ตลาดหลักทัรัพัย์	(กลต.)	ร่วิมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	

ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2547-ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการัอิสัรัะ
ป็รัะธัานกรัรัมการัต่รัวัจำสัอบ

2548-2556 บมจ.	ทัีดับบลิวิแซึ่ด	ค่อร์ปอเรชื้ั�น
กรัรัมการัอิสัรัะ

2545-2553 ตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย
ที่่�ป็รัึกษัาศึ้นยุ์พััฒินาการักำากับด้้แลกิจำการับรัิษััที่จำด้
ที่ะเบ่ยุน
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2542-2544 บมจ.	ธนาค่ารกรุงไทัย
กรัรัมการัผู้้้จำัด้การัใหญ่่และป็รัะธัานเจำ้าหน้าที่่�บรัิหารั

2539-2542 ตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย
กรัรัมการัและผู้้้จำัด้การั

2534-2539 บริษััทั	สยามเซึ่ลลูโลส	จำากัด
กรัรัมการัผู้้้จำัด้การั

2529-2539 สมาค่มอุตสาหกรรมเย่�อกระดาษัและกระดาษัไทัย
กรัรัมการัและเหรััญ่ญ่ิก 
บริษััทัเงินทัุนหลักทัรัพัย์	สินอุตสาหกรรม	จำากัด
กรัรัมการั
บมจ.	เย่�อกระดาษัสยาม
รัองกรัรัมการัผู้้้จำัด้การั

2523-2529 บมจ.	ปูนซึ่ีเมนต์ไทัย
ผู้้้อำานวัยุการัฝ่่ายุการัเงินและวัางแผู้น

2521-2523 สำานักงานเศรษัฐกิจการค่ลัง	กระทัรวิงการค่ลัง
ผู้้้อำานวัยุการักองวัางแผู้นการัคลัง

2511-2521 สำานักงานเศรษัฐกิจการค่ลัง	กระทัรวิงการค่ลัง
เศึรัษัฐกรัโที่-เศึรัษัฐกรัเอก

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ยุ่อยุและบรัิษััที่รั่วัม : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�เก่�ยุวัโยุงกับธัุรักิจำบรัิษััที่ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : มี

•	 บมจ.	กรุงเทัพัประกันภัย
กรัรัมการั
ป็รัะธัานกรัรัมการัสัรัรัหาและกำาหนด้ค่าต่อบแที่น

•	 บมจ.	ธนาค่ารกรุงเทัพั
กรัรัมการั

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�ไม่ใช่่บรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : มี

•	 สมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย
กรัรัมการั

ข้้อพัิพัาที่ที่างกฎหมายุในรัะยุะเวัลา 10 ป็ี ที่่�ผู้่านมา : ไม่มี

ทั่ำาเนียบัคัณะกรรมการ และผูู้้บัริหาร
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คุณไพื่รัช เมฆอาภรณ์

•	 กรรมการอิสระ
•	 ประธานค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน
•	 กรรมการตรวิจสอบ

อายุุ : 75

วัันที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�งเป็็นกรัรัมการั : 20	กุมภาพัันธ์	2547

จำำานวันป็ีที่่�ด้ำารังต่ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััที่ : 16

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563 : ทัางตรง	ไม่มี	ทัางอ้อม	(ลูก	%)	

ควัามสััมพัันธ์ัที่างครัอบครััวัรัะหว่ัางกรัรัมการัและผู้้้บริัหารั ไม่มี

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

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

การัพััฒินาด้้านการัจำัด้การั :
•	 Advanced	Management	Program	:	The	International	Senior	Managers’	Program,	Harvard	University,	
Graduated	School	of	Business	Administration,	U.S.A.

•	 สัมมนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	and	Independent	Director	:	
Experiences	from	Fraud	Cases	2020,	จัดโดย	สำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และ
ตลาดหลักทัรัพัย์	(กลต.)	ร่วิมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	

•	 สัมมนา	Independent	Directors’	Forum	1/2019	-	“Tips	and	Tricks	for	Dealing	with	Question	in	AGM”,	
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	

•	 สัมมนา	ค่วิามยั�งย่นข้องธุรกิจดิจิทััล	:	รู้ให้ไวิ	ใชื้้ให้เป็น	2562,	บจก.	สำานักงาน	อีวิาย
•	 สัมมนา	Directing	in	the	Year	of	the	Rooster	:	Hot	Issues	and	Outlook	for	2560,	สถาบันส่งเสริม
กรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	

•	 สัมมนา	ธุรกิจในยุค่แห่งค่วิามผู้ันแปรผู้ิดปกติ	2560,	บจก.	สำานักงาน	อีวิาย
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ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2557-ปัจจุบัน บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการัต่รัวัจำสัอบ

2547-ปัจจุบัน บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการัอิสัรัะ/
ป็รัะธัานกรัรัมการัสัรัรัหาและกำาหนด้ค่าต่อบแที่น

2547-2557 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการักำาหนด้กลยุุที่ธั์ที่างธัุรักิจำ

2539-2546 บริษััทั	สยามค่ราฟทั์อุตสาหกรรม	จำากัด
บริษััทั	อุตสาหกรรมกระดาษัค่ราฟทั์ไทัย	จำากัด
บริษััทั	กระดาษัสหไทัยอุตสาหกรรม	จำากัด
กรัรัมการัผู้้้จำัด้การั

2532-2539 บริษััทั	ผู้ลิตภัณฑ์์กระดาษัไทัย	จำากัด
บมจ.	กระดาษัสหไทัย
กรัรัมการัผู้้้จำัด้การั

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ยุ่อยุและบรัิษััที่รั่วัม : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�เก่�ยุวัโยุงกับธัุรักิจำบรัิษััที่ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ :
•	 บมจ.	ทัีทัีดับบลิวิ

กรัรัมการัอิสัรัะ
ป็รัะธัานกรัรัมการัต่รัวัจำสัอบ
กรัรัมการับรัิหารัควัามเสั่�ยุงและบรัรัษััที่ภิิบาล

มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�ไม่ใช่่บรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ :
•	 บริษััทั	ประปาปทัุมธานี	จำากัด

ป็รัะธัานกรัรัมการั

มี

ข้้อพัิพัาที่ที่างกฎหมายุในรัะยุะเวัลา 10 ป็ี ที่่�ผู้่านมา : ไม่มี

ทั่ำาเนียบัคัณะกรรมการ และผูู้้บัริหาร
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คุณบรรจง จิต้ต้์แจ้ง

•	 กรรมการอิสระ

•	 ประธานค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

•	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

อายุุ : 72

วัันที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�งเป็็นกรัรัมการั : 8	เมษัายน	2551

จำำานวันป็ีที่่�ด้ำารังต่ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััที่ : 12

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563 : ไม่มี

ควัามสััมพัันธ์ัที่างครัอบครััวัรัะหว่ัางกรัรัมการัและผู้้้บริัหารั : ไม่มี

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

การัอบรัมหลักสั้ต่รักรัรัมการั :
•	 ในปี	2020	เข้้าร่วิมงานสัมมนาทัาง	Online	จัดโดย	Thai	IOD	จำานวิน	11	ค่รั�ง
•	 IOD	Facilitators	Briefing,	2020
•	 IOD	Facilitators	Forum,	2020
•	 DLCP:	Director	Leadership	Certification	Program	ปี	2020
•	 Audit	Committee	Forum	“Audit	Committee	in	the	Age	of	Disruption	ปี	2018
•	 National	Director	Conference	2018	“Rising	Above	Disruptions	ปี	2018
•	 Innovation	Trip	to	Japan	ปี	2018
•	 EFC:	Executive	Forum	on	Competitiveness	รุ่นปี	2018
•	 BMD:	Board	that	Make	a	Difference	รุ่น	7/2018
•	 SBM:	Strategic	Board	Master	Class	รุ่น	1/2017
•	 DCPU:	DCP	Update	รุ่น	1/2014
•	 ACEP:	Anti-Corruption	for	Executive	Program	รุ่น	7/2012
•	 RCC:	Role	of	Compensation	Committee	รุ่น	7/2008
•	 ReDCP:	DCO	Refresher	Course	รุ่น	5/2007
•	 CDC:	Charter	Director	Class	รุ่น	1/2007	
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	7/2001(สมาชื้ิกผูู้้ทัรงคุ่ณวิุฒิอาวิุโส)	

นอกจำากน่� ได้้รั่วัมกับคณะวัิที่ยุากรัข้อง Thai IOD เป็็นวัิที่ยุากรับรัรัยุายุในหลักสั้ต่รัด้ังน่�
•	 DCP	Module	1:	Practice	of	Directorship
•	 DCP	Module	8:	Directing	Strategic	Progress
•	 AACP:	Advanced	Audit	Committee	Program	“Role	of	Audit	Committee	as	an	Independent	Director”
•	 BNCP:	Board	Nomination	&	Compensation	Program	“Director	Nomination”
•	 BMD:	Boards	That	Make	a	Difference
•	 BRP:	Board	Reporting	Program	“Creating	Value	to	Board	Reporting”
•	 CGE:	Corporate	Governance	for	Executives	“การเปิดเผู้ยข้้อมูลต่อค่ณะกรรมการและผูู้้ถ่อหุ้น”
•	 RCP:	Roles	of	Chairman	Program	“Defining	Chairman’s	Role”	
•	 SFE:	Successful	Formulation
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การัพััฒินาด้้านการัจำัด้การั :
•	 Inchcape	Management	Program	at	Euro-Asia	Center,	INSEAD,	Fontainebleau,	France
•	 สัมมนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	and	Independent	Director	:	
Experiences	from	Fraud	Cases	2020,	จัดโดย	สำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และ
ตลาดหลักทัรัพัย์	(กลต.)	ร่วิมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	

ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2558-ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ป็รัะธัานกรัรัมการักลยุุที่ธั์ธัุรักิจำ

2551-ปัจจุบัน บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการัอิสัรัะ
กรัรัมการักลยุุที่ธั์ธัุรักิจำ
กรัรัมการัสัรัรัหาและกำาหนด้ค่าต่อบแที่น

2538	-2547 บริษััทั	มาลีสามพัราน	จำากัด	(มหาชื้น)	
กรัรัมการัผู้้้จำัด้การัใหญ่่
สัภิาอุต่สัาหกรัรัมแห่งป็รัะเที่ศึไที่ยุ
รัองป็รัะธัานกลุ่มอุต่สัาหกรัรัมอาหารั
สัมาคมจำัด้การัธัุรักิจำแห่งป็รัะเที่ศึไที่ยุ (TMA) 
กรัรัมการัอำานวัยุการั

2532-	2537 บริษััทั	อินชื้์เค่ปแมนูแฟค่เจอริ�ง	จำากัด
กรัรัมการัผู้้้จำัด้การั

2524-2532 บริษััทั	โฟร์โมสต์อาหารนม	(กรุงเทัพัฯ)	จำากัด
ผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุป็ฏิิบัต่ิการั

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ยุ่อยุและบรัิษััที่รั่วัม : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�เก่�ยุวัโยุงกับธัุรักิจำบรัิษััที่ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ :
•	 บริษััทั	ลำ�าสูง	(ประเทัศไทัย)	จำากัด	(มหาชื้น)	

กรัรัมการัอิสัรัะ
กรัรัมการัต่รัวัจำสัอบ
กรัรัมการักำาหนด้ค่าต่อบแที่น
กรัรัมการัสัรัรัหา

•	 บริษััทั	ทัีพัีบีไอ	จำากัด	(มหาชื้น)	
ป็รัะธัานกรัรัมการั
กรัรัมการัอิสัรัะ

มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�ไม่ใช่่บรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ :
•	 สมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	

กรัรัมการั
กรัรัมการักำาหนด้ค่าต่อบแที่น

มี

ข้้อพัิพัาที่ที่างกฎหมายุในรัะยุะเวัลา 10 ป็ี ที่่�ผู้่านมา : ไม่มี

ทั่ำาเนียบัคัณะกรรมการ และผูู้้บัริหาร
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รศู. ดำร. วิชา จิวาลัยั่

•	 กรรมการอิสระ
•	 กรรมการตรวิจสอบ
•	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

อายุุ : 76

วัันที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�งเป็็นกรัรัมการั : 20	กุมภาพัันธ์	2547

จำำานวันป็ีที่่�ด้ำารังต่ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััที่ : 16

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563 : ไม่มี

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวักับกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั : ไม่มี

คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษัา :
•	 Ph.D.	Geodetic	Science,	The	Ohio	State	University,	U.S.A.
•	 M.S.	Geodetic	Science,	The	Ohio	State	University,	U.S.A.
•	 M.S.	Engineering,	ITC,	The	Netherlands
•	 วิศบ.	(โยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย

การัอบรัมหลักสั้ต่รักรัรัมการั :
•	 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

การัพััฒินาด้้านการัจำัด้การั :
•	 สัมมนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	and	Independent	Director	:	
Experiences	from	Fraud	Cases	2020,	จัดโดย	สำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และ
ตลาดหลักทัรัพัย์	(กลต.)	ร่วิมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	

ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2558-ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการัสัรัรัหาและกำาหนด้ค่าต่อบแที่น

2547-ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการัอิสัรัะ
กรัรัมการัต่รัวัจำสัอบ

2555-2556 The	ASEAN	Federation	of
Land	Surveying	and	Geomatic
อด้่ต่นายุกสัมาพัันธั์



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 23

2543-2548 สำานักงานพััฒนาเทัค่โนโลยีอวิกาศและภูมิสารสนเทัศ
	(องค่์การมหาชื้น)	
ป็รัะธัานคณะกรัรัมการับรัิหารั

2537-2538 กรรมการค่ณะอนุกรรมการนโยบายทัี�อยู่อาศัยแห่งชื้าติ
กรัรัมการั

2536-2541 นายกสมาค่มอาค่ารชืุ้ดไทัย
ป็รัะธัาน

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

2528-2532 รัองผู้้้วั่ารัาช่การักรัุงเที่พัมหานครั

2522-2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย
ค่ณะวิิศวิกรรมศาสตร์	ภาค่วิิชื้าวิิศวิกรรมสำารวิจ	
รัองศึาสัต่รัาจำารัยุ์ และหัวัหน้าภิาควัิช่าวัิศึวักรัรัมสัำารัวัจำ

2509-2522 จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย
ค่ณะวิิศวิกรรมศาสตร์	ภาค่วิิชื้าวิิศวิกรรมสำารวิจ	
อาจำารัยุ์ป็รัะจำำาคณะวัิศึวักรัรัมศึาสัต่รั์

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ยุ่อยุและบรัิษััที่รั่วัม : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�เก่�ยุวัโยุงกับธัุรักิจำบรัิษััที่ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : มี

•	 บริษััทั	เอส	ทัี	พัี	แอนด์	ไอ	จำากัด	(มหาชื้น)	
ป็รัะธัานกรัรัมการัต่รัวัจำสัอบ

•	 บริษััทั	ทัี	เอ็น	ดี	ทัี	จำากัด	(มหาชื้น)	
ป็รัะธัานกรัรัมการัต่รัวัจำสัอบ

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�ไม่ใช่่บรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : มี

•	 บริษััทั	สลิลธารา	จำากัด
ป็รัะธัานกรัรัมการั

•	 บริษััทั	เวิิลด์รีสอร์ทั	จำากัด
กรัรัมการั   

•	 การสำารวิจและการแผู้นทัี�แห่งประเทัศไทัย
นายุกสัมาคม  
วัิศึวักรัรัมสัถืานแห่งป็รัะเที่ศึไที่ยุในพัรัะบรัมรัาช่้ป็ถืัมภิ์
กรัรัมการัวัิช่าการัวัิศึวักรัรัมโยุธัา

ข้้อพัิพัาที่ที่างกฎหมายุในรัะยุะเวัลา 10 ป็ี ที่่�ผู้่านมา : ไม่มี

ทั่ำาเนียบัคัณะกรรมการ และผูู้้บัริหาร
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นายั่พื่อล ไบรอัน ฟััส่ซั่

•	 กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร
•	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

อายุุ : 54

วัันที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�งเป็็นกรัรัมการั : 6	พัฤศจิกายน	2562

จำำานวันป็ีที่่�ด้ำารังต่ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััที่ : 1

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563 : 0%

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวักับกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั : ไม่มี

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

การัอบรัมหลักสั้ต่รักรัรัมการั และการัพััฒินาด้้านการัจำัด้การั : ไม่มี

ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2562-ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการัที่่�ไม่ได้้เป็็นผู้้้บรัิหารั
กรัรัมการักลยุุที่ธั์ธัุรักิจำ

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

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ยุ่อยุและบรัิษััที่รั่วัม : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�เก่�ยุวัโยุงกับธัุรักิจำบรัิษััที่ : มี

•	 บริษััทัในเค่รือ	Specsavers	Optical	Group	รวิม	40	บริษััทั
กรัรัมการั

ข้้อพัิพัาที่ที่างกฎหมายุในรัะยุะเวัลา 10 ป็ี ที่่�ผู้่านมา : ไม่มี
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นายั่ เดำวิดำ แอนดำรูว์ ครอส่

•	 กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร
•	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

อายุุ : 65

วัันที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�งเป็็นกรัรัมการั : 2	ธันวิาค่ม	2552

จำำานวันป็ีที่่�ด้ำารังต่ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััที่ : 11

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563 : ไม่มี

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวักับกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั : ไม่มี

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

การัอบรัมหลักสั้ต่รักรัรัมการั และการัพััฒินาด้้านการัจำัด้การั :
Australian	Institute	of	Company	Directors

•	 The	Chairman	(2013)	

ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2552	-	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการั/กรัรัมการักลยุุที่ธั์ธัุรักิจำ

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)	
กรัรัมการัที่่�ไม่ได้้เป็็นผู้้้บรัิหารั

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

ทั่ำาเนียบัคัณะกรรมการ และผูู้้บัริหารทั่ำาเนียบัคัณะกรรมการ และผูู้้บัริหาร
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ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ยุ่อยุและบรัิษััที่รั่วัม :  ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�เก่�ยุวัโยุงกับธัุรักิจำบรัิษััที่ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�ไม่ใช่่บรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : 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 

ข้้อพัิพัาที่ที่างกฎหมายุในรัะยุะเวัลา 10 ป็ี ที่่�ผู้่านมา : ไม่มี
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นายั่ส่าโรจน์ ประจักษั์ธุรรม
•	 กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร
•	 กรรมการกำาหนดกลยุทัธ์ทัางธุรกิจ	

อายุุ : 73

วัันที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�งเป็็นกรัรัมการั :
จำำานวันป็ีที่่�ด้ำารังต่ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััที่ :

20	กุมภาพัันธ์	2547
16

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563 : 0.69

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวักับกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั : มี*

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

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

ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2549	-	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการั
กรัรัมการักำาหนด้กลยุุที่ธั์ที่างธัุรักิจำ 

2555-2558 บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการั
กรัรัมการัสัรัรัหาและกำาหนด้ค่าต่อบแที่น

2554-2558 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
ป็รัะธัานกรัรัมการั 

2552-2554 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการัผู้้้จำัด้การั

2547-2551 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
รัองกรัรัมการัผู้้้จำัด้การัสัายุป็ฏิิบัต่ิการั

2515-2546 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
บริษััทั	ไทัยโปลีเมอร์เลนส์	จำากัด
กรัรัมการั และผู้้้จำัด้การัโรังงาน

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ยุ่อยุและบรัิษััที่รั่วัม : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�เก่�ยุวัโยุงกับธัุรักิจำบรัิษััที่ : 
•	 บริษััทั	เอ็นเอสทัี	เวินเจอร์ส	จำากัด

กรัรัมการั

มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�ไม่ใช่่บรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : ไม่มี

ข้้อพัิพัาที่ที่างกฎหมายุในรัะยุะเวัลา 10 ป็ี ที่่�ผู้่านมา : ไม่มี

ทั่ำาเนียบัคัณะกรรมการ และผูู้้บัริหาร
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นางพื่รพื่รรณ โต้�ะต้ระกูล
•	 กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร

อายุุ : 66

วัันที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�งเป็็นกรัรัมการั : 20	กุมภาพัันธ์	2547

จำำานวันป็ีที่่�ด้ำารังต่ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััที่ : 16

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563 : 1.46

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวักับกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั : มี

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

การัอบรัมหลักสั้ต่รักรัรัมการั และการัพััฒินาด้้านการัจำัด้การั :
•	 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

ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2555-ปัจจุบัน บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการั

2555-2557 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุจำัด้หาและธัุรัการั

2547-2557 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
รัองกรัรัมการัผู้้้จำัด้การัสัายุบรัิหารั 

2520-2547	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
ผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุต่่างป็รัะเที่ศึ

2518-2522	 สถาบันเทัค่โนโลยีพัระจอมเกล้า	บางมด
อาจำารัยุ์พัิเศึษั สัาข้าเคม่วัิศึวักรัรัม คณะวัิศึวักรัรัมศึาสัต่รั์ 

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ยุ่อยุและบรัิษััที่รั่วัม :  ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�เก่�ยุวัโยุงกับธัุรักิจำบรัิษััที่ : 
•	 บริษััทั	นำาศิลป์ไทัยอายแวิร์	จำากัด

กรัรัมการั
•	 บริษััทั	เอ็น	เอส	ทัี	เวินเจอร์ส	จำากัด

กรัรัมการั
•	 บริษััทั	เอ็น	เอส	ทัี	เทัรนนิ�ง	เซึ่็นเตอร์	จำากัด

กรัรัมการั

มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�ไม่ใช่่บรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : ไม่มี

ข้้อพัิพัาที่ที่างกฎหมายุในรัะยุะเวัลา 10 ป็ี ที่่�ผู้่านมา : ไม่มี



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 29

นางส่าววิจิต้ต้์ ที่วีปรีชาชาต้ิ
•	 กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร

อายุุ : 60

วัันที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�งเป็็นกรัรัมการั :
จำำานวันป็ีที่่�ด้ำารังต่ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััที่ :

8	เมษัายน	2551
12

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563 : ไม่มี

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวักับกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั : ไม่มี

คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษัา :
•	 ปริญญาโทับริหารธุรกิจ	สาข้าการเงินการธนาค่าร	มหาวิิทัยาลัยรามค่ำาแหง
•	 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	สาข้าบัญชื้ี	มหาวิิทัยาลัยรามค่ำาแหง

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

ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2551	-	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการั

2561 บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุวัางแผู้นธัุรักิจำและการัเงิน

2548-2560 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
เลข้านุการับรัิษััที่ 

2536-2547 บริษััทั	สินไทัยเอสเตทั	จำากัด
ผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุบัญ่ช่่ 

2532-2536 บริษััทั	ไทัยเซึ่็ลทัรัลสตีล	จำากัด
ผู้้้ช่่วัยุผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุบัญ่ช่่ 

2530-2532 บริษััทั	เกียรติไพัศาล	จำากัด
สัมุห์บัญ่ช่่ 

2528-2532 บริษััทั	ขุ้มทัรัพัย์ไพัศาล	จำากัด
สัมุห์บัญ่ช่่ 

2527-2528 บริษััทั	นานาค่อนโดมิเนียม	จำากัด
สัมุห์บัญ่ช่่ 

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ยุ่อยุและบรัิษััที่รั่วัม : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�เก่�ยุวัโยุงกับธัุรักิจำบรัิษััที่ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�ไม่ใช่่บรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : ไม่มี

ข้้อพัิพัาที่ที่างกฎหมายุในรัะยุะเวัลา 10 ป็ี ที่่�ผู้่านมา : ไม่มี

ทั่ำาเนียบัคัณะกรรมการ และผูู้้บัริหาร



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)30

นายั่ธุรณ์ ประจักษั์ธุรรม

•	 กรรมการบริหาร
•	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
•	 ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	(CEO)	

อายุุ : 53

วัันที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�งเป็็นกรัรัมการั : 10	พัฤศจิกายน	2553

จำำานวันป็ีที่่�ด้ำารังต่ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััที่ : 10

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563 : 

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวักับกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั : มี

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

การัอบรัมหลักสั้ต่รักรัรัมการั และการัพััฒินาด้้านการัจำัด้การั :
•	 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

ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2562	-	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ป็รัะธัานเจำ้าหน้าที่่�บรัิหารั

2553	-	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการับรัิหารั
กรัรัมการักลยุุที่ธั์ธัุรักิจำ

2558-2561 บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการัผู้้้จำัด้การั
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2555-2557 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
รัองกรัรัมการัผู้้้จำัด้การัสัายุป็ฎิบัต่ิการั

2547-2555 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุโรังงาน

2544-2546 บริษััทั	ไทัยโปลีเมอร์เลนส์	จำากัด
ผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุผู้ลิต่ และผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุป็รัะกันคุณภิาพั 

2538-2544 บริษััทั	ไทัยโปลีเมอร์เลนส์	จำากัด
ผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุวัางแผู้น และป็รัะกันคุณภิาพั

2537-2538 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
ผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุแผู้นกผู้ลิต่แม่แบบแก้วั 

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ยุ่อยุและบรัิษััที่รั่วัม :  
•	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด

ป็รัะธัานกรัรัมการั, กรัรัมการั, และกรัรัมการั 
ผู้้้จำัด้การั

•	 บริษััทั	โพัลีซึ่ัน	จำากัด
กรัรัมการั และกรัรัมการัผู้้้จำัด้การั

•	 บริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ี
กรัรัมการั

•	 บริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	เอสพัีซึ่ีโอโอ
กรัรัมการั

มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�เก่�ยุวัโยุงกับธัุรักิจำบรัิษััที่ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�ไม่ใช่่บรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : 
•	 ศูนย์เทัค่โนโลยีอิเล็กทัรอนิกส์และค่อมพัิวิเตอร	์
แห่งชื้าติ	(NECTEC)	(หน่วิยงานภาค่รัฐ)	
อนุกรัรัมการับรัิหารัโป็รัแกรัมอุป็กรัณ์และรัะบบ
อิเล็คที่รัอนิกสั์

มี

ข้้อพัิพัาที่ที่างกฎหมายุในรัะยุะเวัลา 10 ป็ี ที่่�ผู้่านมา : ไม่มี

ทั่ำาเนียบัคัณะกรรมการ และผูู้้บัริหาร
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นางอมลรัต้น์ ประจักษั์ธุรรม

•	 กรรมการบริหาร
•	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบริหาร	(CAO)	

อายุุ : 53

วัันที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�งเป็็นกรัรัมการั :
จำำานวันป็ีที่่�ด้ำารังต่ำาแหน่งกรัรัมการับรัิษััที่ :

7	ธันวิาค่ม	2560
3

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563 : 1.86

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวักับกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั : มี

คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษัา :
•	 Bachelor	Degree	of	Civil	Distribution	and	Marketing,	Faculty	of	Commerce,	Waseda	University,	
Tokyo,	Japan

การัอบรัมหลักสั้ต่รักรัรัมการั :
•	 DCP	:	Director	Certification	Program	รุ่น	256/2018

การัพััฒินาด้้านการัจำัด้การั :
•	 TDPG2.0	ภาค่ปฏิิบัติข้องการคุ่้มค่รองข้้อมูลส่วินบุค่ค่ล,	ศูนย์วิิจัยกฎหมายและการพััฒนา	จุฬาลงกรณ์
มหาวิิทัยาลัย,	2563

ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2562	-	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
รัองป็รัะธัานเจำ้าหน้าที่่�บรัิหารัสัายุงานบรัิหารั

2561	-	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
กรัรัมการับรัิหารั

2558-2561 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุ Logistics and Supply Chain

2551-	2557 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุพััฒินาธัุรักิจำ
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2547-2550 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุข้ายุและการัต่ลาด้

2545-2546 บริษััทั	ไทัยโปลีเมอร์เลนส์	จำากัด
ผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุจำัด้ซื้ื�อและคลังสัินค้า

2537-2545 บริษััทั	ไทัยโปลีเมอร์เลนส์	จำากัด
ผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุสั่งออก

2534-2537 Bangkok	Float	Glass	Co.,	Ltd.
หัวัหน้าแผู้นกสั่งออก 

2534 Asahi	Glass	Co.,	Ltd.,	Japan
Trainee

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ยุ่อยุและบรัิษััที่รั่วัม :  
•	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด

กรัรัมการั
•	 บริษััทั	โพัลีซึ่ัน	จำากัด

กรัรัมการั
•	 บริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ี

กรัรัมการั
•	 บริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	เอสพัีซึ่ีโอโอ

กรัรัมการั

มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�เก่�ยุวัโยุงกับธัุรักิจำบรัิษััที่ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�ไม่ใช่่บรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุนอื�นๆ : ไม่มี

ข้้อพัิพัาที่ที่างกฎหมายุในรัะยุะเวัลา 10 ป็ีที่่�ผู้่านมา : ไม่มี

ทั่ำาเนียบัคัณะกรรมการ และผูู้้บัริหาร
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นายั่ชัยั่วัฒน์ จิต้ต้ิคุณ

•	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานปฏิิบัติการ	(COO)	

อายุุ : 47

วัันที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�งเป็็นผู้้้บรัิหารัรัะด้ับสั้ง : 1	มีนาค่ม	2562

จำำานวันป็ีที่่�ด้ำารังต่ำาแหน่งผู้้้บรัิหารัรัะด้ับสั้ง : 6

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563 : ไม่มี

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวักับกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั : ไม่มี

คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษัา :
•	 วิิศวิกรรมศาสตร์มหาบัณฑ์ิต	(เค่มี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย
•	 วิิทัยาศาสตร์บัณฑ์ิต	(เค่มี)	มหาวิิทัยาลัยมหิดล

การัอบรัมหลักสั้ต่รักรัรัมการั และการัพััฒินาด้้านการัจำัด้การั : ไม่มี

ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2561	–	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
รัองป็รัะธัานเจำ้าหน้าที่่�บรัิหารั สัายุงานป็ฏิิบัต่ิการั

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

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

2550	–	2554 บจ.โฮยาเลนซึ่์ไทัยแลนด์
ผู้้้จำัด้การัโรังงาน RX

2544	–	2550 บจ.โฮยาเลนซึ่์ไทัยแลนด์
ผู้้้จำัด้การัฝ่่ายุผู้ลิต่

2539	–	2544 บจ.โฮยาเลนซึ่์ไทัยแลนด์
หัวัหน้าวัิศึกรัการัผู้ลิต่

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ยุ่อยุและบรัิษััที่รั่วัม : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�เก่�ยุวัโยุงกับธัุรักิจำบรัิษััที่ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งอื�นในบรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุน : ไม่มี

ต่ำาแหน่งอื�นในบรัิษััที่ที่่�ไม่ใช่่บรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุน : ไม่มี

ข้้อพัิพัาที่ที่างกฎหมายุในช่่วัง 10 ป็ีที่่�ผู้่านมา : ไม่มี
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นางส่าวจิรสุ่ดำา ส่ำาเภาที่อง
•	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบัญชื้ี	และการเงิน	(CFO)	

อายุุ : 49

วัันที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�งเป็็นผู้้้บรัิหารัรัะด้ับสั้ง : 1	มีนาค่ม	2562

จำำานวันป็ีที่่�ด้ำารังต่ำาแหน่งผู้้้บรัิหารัรัะด้ับสั้ง : 7

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563 : ไม่มี

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวักับกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั : ไม่มี

คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษัา :
•	 ปริญญาโทั	สาข้าการจัดการ	ค่ณะบริหารธุรกิจ	มหาวิิทัยาลัยรามค่ำาแหง
•	 ปริญญาตรี	สาข้าการบัญชื้ีต้นทัุน	ค่ณะพัาณิชื้ยศาสตร์และการบัญชื้ี	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย

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

การัพััฒินาด้้านการัจำัด้การั :
•	 โค่รงการอบรมก้าวิสู่ค่วิามเป็นม่ออาชื้ีพัทัางการเงิน	Modern	CFO,	บริษััทั	ฝ่ึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ	จำากัด,	
2563

•	 การวิิเค่ราะห์ข้้อมูลทัางการเงิน	เพั่�อการตัดสินใจข้องผูู้้บริหาร,	NYC	Management	Co.,	Ltd.,	2562

ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2562	–	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
รัองป็รัะธัานเจำ้าหน้าที่่�บรัิหารั สัายุงานบัญ่ช่่ และการัเงิน

2558-2561 บมจ.	สหอุตสาหกรรมนำ�ามันปาล์ม
กรัรัมการับรัิหารั
ผู้้้ช่่วัยุกรัรัมการัผู้้้จำัด้การัด้้านบัญ่ช่่และการัเงิน

2554-2561 บมจ.	ลำ�าสูง	(ประเทัศไทัย)	
ผู้้้อำานวัยุการัฝ่่ายุบัญ่ช่่และการัเงิน
ผู้้้จำัด้การัอาวัุโสัฝ่่ายุบัญ่ช่่และการัเงิน
เลข้านุการับรัิษััที่
เลข้านุการัคณะกรัรัมการัต่รัวัจำสัอบ
สัมาช่ิกข้องคณะเจำ้าหน้าที่่�บรัิหารัควัามเสั่�ยุง

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

2548-2551 บจก.	อเมริกัน	สแตนดาร์ด	บีแอนด์เค่	(ประเทัศไทัย)	
Commercial Finance Analysis Manager
Senior Cost Analysis Manager

2537-2546 บจก.	เนสทั์เล่	(ไทัย)	
Industrial Account Manager/Global IS Manager
Industrial Accounting Assistant Manager
Industrial Accounting Supervisor

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ยุ่อยุและบรัิษััที่รั่วัม : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�เก่�ยุวัโยุงกับธัุรักิจำบรัิษััที่ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งอื�นในบรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุน : ไม่มี

ต่ำาแหน่งอื�นในบรัิษััที่ที่่�ไม่ใช่่บรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุน : ไม่มี

ข้้อพัิพัาที่ที่างกฎหมายุในช่่วัง 10 ป็ีที่่�ผู้่านมา : ไม่มี

ทั่ำาเนียบัคัณะกรรมการ และผูู้้บัริหาร
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นายั่ลินเซั่ จอน เวน บราวน์

•	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานพัาณิชื้ย์	(CCO)	

อายุุ : 53

วัันที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�งเป็็นผู้้้บรัิหารัรัะด้ับสั้ง : 1	มีนาค่ม	2562

จำำานวันป็ีที่่�ด้ำารังต่ำาแหน่งผู้้้บรัิหารัรัะด้ับสั้ง : 20

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563 : ไม่มี

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวักับกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั : ไม่มี

คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษัา :
•	 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

การัอบรัมหลักสั้ต่รักรัรัมการั และการัพััฒินาด้้านการัจำัด้การั :	ไม่มี

ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2562-ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
รัองป็รัะธัานเจำ้าหน้าที่่�บรัิหารัสัายุงานพัาณิช่ยุ์ (CCO) 

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

2548-2557 ทัรานซึ่ิชื้ั�น	ออพัติค่อล
Managing Director/General Manager EMEA
Director Commercial Sales EMEA
Business Director UK, Ireland & Nordics

2543-2548 KFML	Pty	Ltd.
Board Member

2536-2543 Private	Optometric	Practice

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ยุ่อยุและบรัิษััที่รั่วัม : 
•	 บริษััทั	ทัีโอทัี	ยุโรป	เอสพัีซึ่ีโอโอ

กรัรัมการั

มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�เก่�ยุวัโยุงกับธัุรักิจำบรัิษััที่ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งอื�นในบรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุน : ไม่มี

ต่ำาแหน่งอื�นในบรัิษััที่ที่่�ไม่ใช่่บรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุน : 
•	 LJWB	Consultants	Limited

Owner

มี

ข้้อพัิพัาที่ที่างกฎหมายุในช่่วัง 10 ป็ีที่่�ผู้่านมา : ไม่มี
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นางส่าวสุ่ปัฏบ์ ควรประดำิษัฐ์์
•	 เลข้านุการบริษััทั
•	 Personal	Assistant	to	CEO

อายุุ : 31

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563 : ไม่มี

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวักับกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั : ไม่มี

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

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

การัพััฒินาด้้านการัป็ฏิิบัต่ิงานเลข้านุการับรัิษััที่ :
•	 หลักสูตรผูู้้ปฏิิบัติงานเลข้านุการบริษััทั	ปี	2563,	สมาค่มบริษััทัจดทัะเบียนไทัย,	2563
•	 ยกระดับการดาษัทัำาการ	เชื้ี�ยวิชื้าญสอบทัานต้านค่อร์รัปชื้ัน	รุ่น	2,	สภาวิิชื้าชื้ีพับัญชื้ี	ในพัระบรมราชืู้ถัมภ์,	2563
•	 Board	of	the	Future	:	“How	will	the	role	of	the	Company	Secretary	evolve?,	ASEAN	Corporate	
Secretaries	Network	(ACSN)	ประเทัศสิงค่โปร์,	2563

•	 Company	Secretary	Forum	:	Virtual	Board	Meeting	&	the	Evolving	Role	of	Corporate	Secretary,	
สมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย,	2563

•	 Company	Secretary	Forum	:	Role	of	Company	Secretary	in	Shaping	Corporate	Culture,	สมาค่มส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย,	2562

ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2560	–	ปัจจุบัน บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
Personal Assistant to CEO
เลข้านุการับรัิษััที่ (เรัิ�มรัับต่ำาแหน่งวัันที่่� 7 สัิงหาคม 2562) 

2559 โรงเรียนตะวิันชื้ัยวิิทัยา	จังหวิัดนค่รราชื้สีมา
ครั้ผู้้้สัอนป็รัะจำำารัายุวัิช่าภิาษัาอังกฤษั

2556-2558 เค่รือโรงแรมเบสเวิสเทัิร์น	สำานักงานใหญ่ประจำาภาค่พั่�น
เอเชื้ียและตะวิันออกกลาง
Personal Assistant to Regional Director of 
Operations
Operations Coordinator

2555-2556 หอการค่้าไทัย-อิตาเลียน	(TICC)	
Marketing Executive
Fellowship Researcher

ทั่ำาเนียบัคัณะกรรมการ และผูู้้บัริหาร
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นางส่าวนุชจรินที่ร์ บุญเส่ริมสุ่ข

•	 รักษัาการผูู้้จัดการสำานักตรวิจสอบภายใน
•	 เลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

อายุุ : 43	ปี

วัันที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�งให้ด้ำารังต่ำาแหน่ง : 6	พัฤษัภาค่ม	2563

จำำานวันป็ีที่่�ด้ำารังต่ำาแหน่ง : 1

สััด้สั่วันการัถืือหุ้นบรัิษััที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธั.ค. 2563 : >0.01%

ควัามสััมพัันธั์ที่างครัอบครััวักับกรัรัมการัและผู้้้บรัิหารั : ไม่มี

คุณวัุฒิิที่างการัศึึกษัา : 
•	 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	สาข้าบัญชื้ี	มหาวิิทัยาลัยรามค่ำาแหง

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

ป็รัะวััต่ิการัที่ำางาน :

2563-ปัจจุบัน
บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
รัักษัาการัหัวัหน้างานต่รัวัจำสัอบภิายุใน
เลข้านุการัคณะกรัรัมการัต่รัวัจำสัอบ

2547-2563 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
ผู้้้ช่ำานาญ่การั1 ต่รัวัจำสัอบภิายุใน

2542-	2547 บจก.นิตยาและเพั่�อน
ผู้้้ช่่วัยุผู้้้สัอบบัญ่ช่่

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ยุ่อยุและบรัิษััที่รั่วัม : ไม่มี

ต่ำาแหน่งในบรัิษััที่ที่่�เก่�ยุวัโยุงกับธัุรักิจำบรัิษััที่ : ไม่มี

ต่ำาแหน่งอื�นในบรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุน : ไม่มี

ต่ำาแหน่งอื�นในบรัิษััที่ที่่�ไม่ใช่่บรัิษััที่จำด้ที่ะเบ่ยุน : ไม่มี

ข้้อพัิพัาที่ที่างกฎหมายุในช่่วัง 10 ป็ีที่่�ผู้่านมา : ไม่มี
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1. โค่รงสร้างและการดำาเนินงานข้องกลุ่มบริษััทั

1.1  นโยบายและภาพัรีวิมกิารีปรีะกิอบธ้รีกิิจ

	 บริษัทัั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	หรอ่	TOG	เป็นผูู้้ผู้ลติและจดัจำาหน่ายเลนส์แว่ินตาอสิระชื้ั�นนำาระดบัโลก	ด้วิย
ชื้่องทัางการจัดจำาหน่ายทัี�ค่รอบค่ลุมทัั�วิประเทัศ	และข้ยายไปทัุกภูมิภาค่ทัั�วิโลก	โดยมีฐานลูกค่้าอยู่มากกวิ่า	50	ประเทัศ	ทัั�งยัง
เป็นผูู้้ผู้ลิตเลนส์แวิ่นตาตามค่ำาสั�งข้องลูกค่้าทัั�งในและต่างประเทัศ	(OEM)	

	 ผู้ลิตภัณฑ์์เลนส์แวิ่นตาข้อง	TOG	นอกจากมีจุดเด่นเร่�องคุ่ณภาพั	ค่วิามหลากหลายข้องผู้ลิตภัณฑ์์	ทีั�ค่รอบค่ลุมการ
ใชื้้งานซึ่่�งเหมาะกับทัุกเพัศทัุกวิัยแล้วิ	ยังมีค่วิามโดดเด่นเร่�องค่วิามคุ่้มค่่าในทัุกระดับราค่า	ค่วิามสวิยงาม	และการใชื้้งานทัี�แตก
ต่างกัน	ไม่วิ่าจะเป็นเลนส์ทัี�ใชื้้ปรับสายตาทัั�วิไป	รวิมถ่งเลนส์ทัี�มีมูลค่่าเพัิ�ม	เชื้่น	เลนส์เปลี�ยนสีอัตโนมัติ	เลนส์กันแรงกระแทักสูง	
เลนส์กันแดด	และเลนส์สายตาเฉพัาะบคุ่ค่ล	โดยใช้ื้ข้้อมลูการวิจิยัผู้ลติภณัฑ์์เพ่ั�อนำาไปสูก่ารพัฒันาสนิค้่า	เพั่�อตอบสนองค่วิาม
ต้องการข้องตลาดสากล	ทัั�งยังมุง่เน้นการยกระดบัการให้บรกิารผู่้านแพัลตฟอร์มออนไลน์ทัำาให้ลกูค้่าทัั�วิโลกสามารถเข้้าถ่งได้
อย่างง่ายดาย	ไม่วิ่าจะเป็นผูู้้ผู้ลิต	ผูู้้ค่้าส่งค่้าปลีก	และเน้นการส่งมอบสินค่้าทัี�ถูกต้องและตรงเวิลา

ส่วินทั่� 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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1.1.1  วิส่ัยั่ที่ัศูน์ วัต้ถูุประส่งค์ เป้าหมายั่ หรือกลยัุ่ที่ธุ์ในการดำำาเนินงานของบริษััที่

	 วิส่ัยั่ที่ัศูน์ (Vision) 

	 รกัษัาค่วิามเปน็หน่�งในผูู้ผู้้ลติอสิระชื้ั�นนำาข้องโลกในการผู้ลติเลนสแ์วิน่ตาทัี�มคี่ณุภาพั	รวิมทัั�งผู้ลกำาไร	นวิตักรรม	รงัสรรค่์
คุ่ณค่่าให้กับผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย	ตลอดจนเติบโตก้าวิหน้าอย่างยั�งย่น	และตระหนักในค่วิามรับผู้ิดชื้อบต่อสังค่ม

 พื่ันธุกิจ (Mission) 

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

	 ค่านิยั่มองค์กร (Corporate Values) 

 “เห็นว่าอยั่่างไร ให้ที่ำาต้ามนั�น”	กล่าวิค่่อ	เม่�อค่ณะผูู้้บริหารหรือทัีมงานประชืุ้มกันแล้วิมีมติอย่างไรต้องทัำาตามมติทัี�
ประชืุ้ม	แม้วิ่าส่วินตัวิจะเห็นด้วิยหรือไม่เห็นด้วิยก็ตาม

 “ม่ส่ำานึกรับผิดำชอบร่วมกัน”	กล่าวิค่่อ	เราร่วิมกันเป็นเจ้าข้องปัญหาทัี�เกิดกับลูกค่้าและร่วิมกันแก้ไข้ให้ลุล่วิง	เรารักษัา
สัจจะตามทัี�ได้ตกลงกับลูกค่้า

 “มุ่งมั�นที่ำางานให้เน่�ยั่บ เฉี่ยั่บ เป๊ะ ต้รงเวลา ต้ั�งแต้่ครั�งแรกที่่�ที่ำา และทีุ่กครั�งไป”

 “เปิดำใจและปรับต้ัวเต้รียั่มพื่ร้อมรับการเปล่�ยั่นแปลง”	กล่าวิค่่อ	กระบวินการทัำางานข้องเราเรียบง่าย	และทัำางานด้วิย
ทััศนค่ติวิ่า	‘เราทัำาได้’

“วัดำกันที่่�ผลงาน ประเมินอยั่่างเส่มอภาคและเป็นธุรรม ที่่�ส่ำาคัญต้้องที่ำางานอยั่่างส่นุกและม่ความสุ่ข”

1.1.2  ประวัต้ิความเป็นมา

	 บริษััทัเริ�มต้นโดยกลุ่มตระกูลประจักษั์ธรรมซึ่่�งดำาเนินร้านข้ายค่้าปลีกแวิ่นตาตั�งแต่ปี	พั.ศ.	2494	และได้ข้ยายงานเข้้าสู่
ธุรกิจการผู้ลิตเลนส์กระจกโดยการก่อตั�งบริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด	(บริษััทัย่อย)	หรือ	TOC	ซึ่่�งเป็น	โรงงานผู้ลิต
เลนส์กระจกรายแรกในประเทัศไทัยในปี	พั.ศ.	2505	ด้วิยทัุนจดทัะเบียนเริ�มต้น	50	ล้านบาทั	โดยเป็นผูู้้ผู้ลิตและส่งออกเลนส์
กระจกไปยังภูมิภาค่เอเชื้ียและยุโรปและจัดตั�งสายการผู้ลิตเลนส์เฉพัาะบุค่ค่ล	(Prescription	Lens	หรือ	Rx	Lens)	และนำาร่อง
การผู้ลิตเลนส์สายตาพัลาสติกด้วิยกระบวินการหล่อ	โดยจัดตั�งโรงงานข้้�นทัี�	15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	ตำาบล
ละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	จังหวิัดนนทับุรี	11110	บนเน่�อทัี�ประมาณ	30-2-92	ไร่	โรงงานบริษััทัย่อย	(TOC)	ตั�งอยู่	ทัี�	61/9	หมู่	
5	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	จังหวิัดนนทับุรี	11110	เน่�อทัี�ประมาณ	18-3-57	ไร่	เพั่�อผู้ลิต
เลนส์สายตาพัลาสติกและเลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั	(Rx	Lens)	

	 ในปี	2551	บริษััทัเพัิ�มค่วิามแข้็งแกร่งข้องธุรกิจโดยการเพัิ�มทัุนจดทัะเบียนเป็น	475	ล้านบาทั	โดยระดมเงินทัุนจากสเปค่
เซึ่ฟเวิอร์สซึ่่�งเป็นผูู้้ค่้าปลีกแวิ่นตารายใหญ่ทัี�มีเค่รือข้่ายการดำาเนินธุรกิจในทัวิีปยุโรป	และออสเตรเลีย	ซึ่่�งเป็นพัันธมิตรและเป็น
ลกูค้่าข้องบริษัทััมาอย่างยาวินาน	เพั่�อพัฒันากระบวินการบริหารการผู้ลิตโดยใช้ื้ระบบการผู้ลิตแบบลีน	(Lean	Manufacturing)	
ณ	ปัจจุบัน	บริษััทั	มีทัุนจดทัะเบียน	จำานวิน	475	ล้านบาทั	เรียกชื้ำาระแล้วิ	474.32	ล้านบาทั	(ณ	31	ธันวิาค่ม	พั.ศ.	2563)	ค่ง
ค่า้งชื้ำาระอีก	0.682	ลา้นบาทั	ซึ่่�งเป็นใบสำาค่ญัแสดงสิทัธทิัี�หมดอายแุล้วิ	นอกจากนี�แล้วิ	บรษัิัทั	ยงัรว่ิมทันุจดัตั�งบรษัิัทัเพั่�อค้่าสง่
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

เลนส์สายตาและผู้ลิตเลนส์สายตาเฉพัาะบุค่ค่ลในประเทัศเพั่�อนบ้าน	ในประเทัศสิงค่โปร์	มาเลเซึ่ีย	และเวิียดนาม	เพั่�อข้ยายชื้่อง
ทัางการจัดจำาหน่าย	

	 ในปี	2554	บริษััทัเป็นผูู้้ผู้ลิตรายแรกและรายเดียวิข้องโลก	ทัี�ผู้ลิตและจัดจำาหน่ายเลนส์สายตาพัลาสติกทัี�ทัำาจากวัิสดุทัี�
มีชื้่�อทัางการค่้าวิ่า	‘TribridTM’	ซึ่่�งมีคุ่ณสมบัติทัี�กันแรงกระแทักสูงและบางพัิเศษั	ต่อมาในปี	พั.ศ.	2558	ทัางบริษััทั	ได้ข้ยายงาน
เข้้าสู่ธุรกิจเลนส์กันแดดโดยการเข้้าซึ่่�อกิจการบริษััทั	โพัลีซึ่ัน	จำากัด	ผูู้้ผู้ลิตและจัดจำาหน่ายเลนส์ย้อมสีกันแดด	และเลนส์โพัลา
ไรซึ่์	

	 ในปี	พั.ศ.	2560	บริษััทั	ได้ลงทัุนสร้างสายการผู้ลิตระบบการผู้ลิตอัตโนมัติ	(Rx	Automation)	ในบริษััทัย่อย	บริษััทั	
อตุสาหกรรมแว่ินตาไทัย	จำากดั	ตอ่มาบรษัิัทัไดเ้ปดิตลาดในประเทัศสหรัฐอเมรกิาโดยจัดตั�งบรษิัทัั	ทัโีอจี	ยเูอสเอ	ไอเอ็นซึ่	ี(TOG	
USA,	Inc.)	เพั่�อเป็นศูนย์จัดจำาหน่ายและกระจายสินค่้าในภูมิภาค่อเมริกา

	 ในปี	พั.ศ.	2563	นี�	บริษััทัมีนโยบายเสริมค่วิามแข้็งแกร่งให้แก่การทัำาการค่้าในภูมิภาค่ยุโรปโดยจัดตั�งบริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	
เอสพัีซึ่ีโอโอ	(TOG	Europe	Sp.	z	o.o.)	ข้้�นเพั่�อเป็นศูนย์จัดจำาหน่ายและกระจายสินค้่าในประเทัศโปแลนด์ซึ่่�งมีตำาแหน่งทัี�ตั�งทัี�
มีค่วิามสะดวิกและค่ล่องตัวิในการกระจายสินค่้าภายในภูมิภาค่เป็นอย่างดี

1.1.3  การเปล่�ยั่นแปลงและพื่ัฒนาการที่่�ส่ำาคัญ

พื่.ศู. เส่้นที่างธุุรกิจเลนส่์แว่นต้าของ TOG 

2494 เริ�มต้นธุรกิจจากการดำาเนินธุรกิจร้านค่้าปลีกแวิ่นตา

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

2516 TOC	จัดตั�งสายการผู้ลิตเลนส์เฉพัาะบุค่ค่ลด้วิยกระบวินการสั�งฝ่นเลนส์พัิเศษั

2524 TOC	เริ�มพััฒนากระบวินการผู้ลิตและนำาร่องการผู้ลิตเลนส์พัลาสติกธรรมดา

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

2537 TPL	เพัิ�มทัุนจดทัะเบียนเป็น	120	ล้านบาทั	เพั่�อข้ยายกิจการ

2540 TOC	เพัิ�มทัุนจดทัะเบียนเป็น	130	ล้านบาทั	เพั่�อข้ยายกิจการ

2541 TPL	พััฒนาการผู้ลิตเลนส์เปลี�ยนสี

2545 TPL	พััฒนาการผู้ลิตเลนส์บางพัิเศษัค่่าดัชื้นีหักเหแสง	1.60	และเลนส์กันกระแทักสูง	(Excelite®	Trivex®)	

2546 TPL	เพัิ�มทัุนจดทัะเบียนเป็น	265	ล้านบาทั	เพั่�อเข้้าซึ่่�อหุ้นสามัญร้อยละ	99.99	ข้อง	TOC

2547
TPL	เปลี�ยนชื้่�อบริษััทัและแปลงสภาพัเป็นบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	(“	TOG	”)	เพัิ�มทัุนจด
ทัะเบียนเป็น	400	ล้านบาทั	เพั่�อข้ายหุ้นให้กับนักลงทัุนเฉพัาะกลุ่ม	และเพั่�อรองรับการเสนอข้ายหุ้นให้กับประชื้าชื้น
ทัั�วิไป

2549 	TOG	นำาหุ้นออกเสนอข้ายแก่ประชื้าชื้นทัั�วิไป	และนำาหุ้นทัั�งหมดเข้้าจดทัะเบียนในตลาดหลักทัรัพัย์

2550 	TOG	พััฒนาการผู้ลิตเลนส์บางพัิเศษัค่่าดัชื้นีหักเหแสง	1.67
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พื่.ศู. เส่้นที่างธุุรกิจเลนส่์แว่นต้าของ TOG 

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

2553

•	 	TOG	และ	TOC	พััฒนากระบวินการจัดการโดยใชื้้ระบบการผู้ลิตแบบลีน
•	 จัดตั�งบริษััทั	MVision	Optical	Pte	Ltd	ในประเทัศสิงค่โปร์	และบริษััทั	MVision	Optical	Industry	Sdn	Bhd		
ในประเทัศมาเลเซึ่ียเพั่�อดำาเนินธุรกิจเลนส์เฉพัาะบุค่ค่ลและจัดจำาหน่ายเลนส์สำาเร็จ	โดย	TOG	ถ่อหุ้นใน
สัดส่วินร้อยละ	33%

•	 	TOG	ข้ยายกิจการโดยการเพัิ�มสายการผู้ลิตเลนส์พัลาสติกธรรมดา
•	 TOC	ข้ยายกิจการโดยการลงทัุนในสายการผู้ลิตเลนส์เฉพัาะบุค่ค่ลแบบดิจิตัล

2554 	TOG	พััฒนาการผู้ลิตเลนส์กันกระแทักสูงบางพัิเศษั	(Excelite®	Tribrid™)	

2556 ร่วิมทัุนกับ	Vina	Vista	ประเทัศเวิียดนาม	เพั่�อข้ยายตลาด

2557
	TOG	และ	TOC	พััฒนากระบวินการจัดการโดยใชื้้โปรแกรมการเพัิ�มผู้ลผู้ลิต	(Productivity	Improvement	
Program)	ทัำาให้เพัิ�มกำาลังการผู้ลิตได้อย่างมีนัยสำาค่ัญโดยไม่ต้องลงทัุนในเค่รื�องจักรเพัิ�มเติม

2558 	TOG	เข้้าซึ่่�อหุ้นสามัญร้อยละ	99.99	ข้องบริษััทั	โพัลีซึ่ัน	จำากัด	ซึ่่�งดำาเนินธุรกิจผู้ลิตเลนส์ย้อมสีและเลนส์โพัลาไรซึ่์

2559 	TOG	พััฒนาร่วิมกับบริษััทั	Mitsui	Chemicals	ผู้ลิตเลนส์	LeafECO™

2559 TOC	ลงทัุนสายการผู้ลิต	RX	Automation

2560 จัดตั�ง	TOG	USA	INC.	เพั่�อดำาเนินการจัดจำาหน่ายสินค่้าในภูมิภาค่อเมริกาเหน่อ

2561 	TOG	เปิดตัวิผู้ลิตภัณฑ์์เลนส์ป้องกันแสงสีฟ้า	Bluloc™

2562
TOC	ลงทัุนสายการผู้ลิตอัตโนมัติ	(RX	Automation)	Phase	2	และ	TOG	เปิดตัวิ	z	design™เลนส์โปรเกรสซึ่ีฟ	
ดิจิตอลเฉพัาะบุค่ค่ล

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

1.1.4  โครงส่ร้างของกลุ่มบริษััที่

บริษััที่ยั่่อยั่ ประกอบดำ้วยั่

1.บริษััที่ อุต้ส่าหกรรมแว่นต้าไที่ยั่ จำากัดำ

ประเภทัธุรกิจ: ผู้ลิตเลนส์สายตา	เลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั	และแม่แบบแก้วิ

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	เป็นผูู้้ถ่อหุ้นร้อยละ	99.99

2. บริษััที่ โพื่ล่ซััน จำากัดำ

ประเภทัธุรกิจ: ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์ย้อมสี

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	เป็นผูู้้ถ่อหุ้นร้อยละ	99.99

3. บริษััที่ ที่่โอจี ยัู่เอส่เอ ไอเอ็นซั่

ประเภทัธุรกิจ: จัดจำาหน่ายสินค่้าจัดส่งผู้ลิตภัณฑ์์

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	เป็นผูู้้ถ่อหุ้นร้อยละ	100
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4. บริษััที่ ที่่โอจี ยัุ่โรป เอส่พื่ีซั่โอโอ

ประเภทัธุรกิจ: จัดจำาหน่ายสินค่้าจัดส่งผู้ลิตภัณฑ์์

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	เป็นผูู้้ถ่อหุ้นร้อยละ	100

บริษััที่ร่วม ประกอบดำ้วยั่

1. บริษััที่ เอ็มวิชั�น ออพื่ต้ิคอล พื่ีที่่อ่ ลิมิเต้็ดำ (จัดำต้ั�งข้�นในประเที่ศูส่ิงคโปร์) 

ประเภทัธุรกิจ: ค่้าส่งเลนส์สายตา	ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	เป็นผูู้้ถ่อหุ้น	ร้อยละ	33

2. บริษััที่ เอ็มวิชั�น ออพื่ต้ิคอล อินดำัส่ต้รี� เอส่ดำ่เอ็น บ่เอชดำ่ (จัดำต้ั�งข้�นในประเที่ศูมาเลเซั่ยั่) 

ประเภทัธุรกิจ: ค่้าส่งเลนส์สายตา	ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	เป็นผูู้้ถ่อหุ้นร้อยละ	33

3. บริษััที่ เวียั่ดำนาม วิส่ิบิลิต้่� ที่าร์เก็ต้ จำากัดำ (VINA VISTA จัดำต้ั�งข้�นในประเที่ศูเวียั่ดำนาม) 

ประเภทัธุรกิจ: ค่้าส่งเลนส์สายตา	ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	เป็นผูู้้ถ่อหุ้นร้อยละ	33
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1.2  ลักิษัณะกิารีปรีะกิอบธ้รีกิิจ
1.2.1  โครงส่ร้างรายั่ไดำ้ ของบริษััที่ฯ และบริษััที่ยั่่อยั่ แบ่งต้ามส่ายั่ผลิต้ภัณฑ์์

โครงส่ร้างรายั่ไดำ้ต้ามมูลค่า

หน่วยั่: % ผู้ผลิต้ งบการเงินรวม

2563 2562 2561

1.	เลนส์พัลาสติกธรรมดา บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย 25.94 33.00 33.04

2.	เลนส์พัลาสติกมูลค่่าเพัิ�ม	* บริษััทัฯ 31.19 26.25 25.68

3.	เลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั บริษััทัย่อย 35.37 33.60 33.58

4.	เลนส์กระจก	สินค่้า	และบริการอ่�น บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย 7.50 7.15 7.70

รวม 100 100 100

โครงส่ร้างรายั่ไดำ้ต้ามปริมาณ 

หน่วยั่: % ผู้ผลิต้ งบการเงินรวม

2563 2562 2561

1.	เลนส์พัลาสติกธรรมดา 	บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย 74.84 79.30 75.30

2.	เลนส์พัลาสติกมูลค่่าเพัิ�ม	* บริษััทัฯ 16.61 14.03 16.79

3.	เลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั บริษััทัย่อย 8.27 6.51 7.78

4.	เลนส์กระจก	สินค่้า	และบริการอ่�น บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย 0.28 0.16 0.13

รวม 100 100 100

หมายเหตุ	*	เลนส์พัลาสติกมูลค่่าเพัิ�ม	ประกอบด้วิย	เลนส์บางพัิเศษั	เลนส์เปลี�ยนสี	และเลนส์กันแรงกระแทักสูง

1.2.2  ข้อมูลเก่�ยั่วกับผลิต้ภัณฑ์์

A)  ข้อมูลผลิต้ภัณฑ์์และบริการ

	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ดำาเนินธุรกิจเป็นผูู้้ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์แวิ่นตา	สินค่้าข้องบริษััทัฯ	แบ่งออกเป็น	4	กลุ่มสินค่้า
ตามลักษัณะผู้ลิตภัณฑ์์ซึ่่�งประกอบไปด้วิย	

 1.  เลนส่์แว่นต้าพื่ลาส่ต้ิก (Organic Lenses) 

	 	 ซึ่่�งแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค่้าย่อย	6	กลุ่ม	ตามประเภทัข้อง	วิัตถุดิบในการผู้ลิต	ค่่อ

	 	 1.1	 เลนส์พัลาสติกธรรมดา	(CR-39®)	
	 	 1.2	 เลนส์เปลี�ยนสี	(Photochromic	Lenses)	
	 	 1.3	 เลนส์บางพัิเศษั	(High	Index	Lenses)	
	 	 1.4	 เลนส์กันแรงกระแทักสูง	(High	Impact	Resistant	Lenses)	
	 	 1.5	 เลนส์กันแดด	(Sun-filtered	Lenses)	
	 	 1.6	 เลนส์โพัลาไรซึ่์	(Polarized	Lenses)	
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 2. เลนส่์แว่นต้ากระจก (Mineral Lenses) 

 3. เลนส่์เฉีพื่าะบุคคล (Prescription Lenses หรือ Rx Lenses) 

 4. ส่ินค้าและบริการอื�นๆ

	 ไดแ้ก	่แมแ่บบแกว้ิ	(Glass	Mold)	ทัี�ใชื้ใ้นกระบวินการผู้ลติเลนสส์ายตาพัลาสตกิ	สนิค้่าซึ่่�อมาเพั่�อข้ายตอ่	และการใหบ้รกิาร
เค่ล่อบเค่มีผู้ิวิแข้็ง	และเค่ล่อบเค่มีตัดแสงสะทั้อน

	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยจำาหน่ายสินค่้าให้กับผูู้้ค่้าส่งทัั�งในประเทัศ	และต่างประเทัศ	โดยผู้ลิตตามค่ำาสั�งซึ่่�อภายใต้
เค่รื�องหมายการค่้าข้องลูกค่้า

	 	(“OEM”	หรือ	Original	Equipment	Manufacturer)	และจำาหน่ายภายใต้เค่รื�องหมายการค่้าข้องบริษััทัฯ	เอง	ค่่อ	
“Excelite®”

การประกอบธุุรกิจของแต้่ละส่ายั่ผลิต้ภัณฑ์์

1. เลนส่์แว่นต้าพื่ลาส่ต้ิก (Organic Lenses) 

	 เป็นเลนส์แวิ่นตาทัี�ผู้ลิตจากวิัตถุดิบพัลาสติกซึ่่�งสินค่้าข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยจะแบ่งตามประเภทั	Monomer	ทัี�นำามา
ใชื้้ในการผู้ลิตดังนี�

	 1.1	 เลนส์พัลาสตกิธรรมดา	(CR-39®)	เปน็เลนส์ทัี�ผู้ลิตจาก	Monomer	ทัี�มชีื้่�อการค่า้ว่ิา	“CR-39®”	มีดชัื้นีการหกัเห
ข้องแสง	(Index)	ทัี�	1.498	ปัจจุบันมีการนำามาใชื้้ในการผู้ลิตเลนส์แวิ่นตาพัลาสติกทัี�ใชื้้กันอยู่ทัั�วิไปโดยเลนส์พัลาสติกธรรมดา
ผู้ลิตทัั�งทัี�บริษััทัฯ

	 1.2	 เลนส์พัลาสติกเปลี�ยนส	ี(Photochromic	Lenses)	เป็นเลนส์ทัี�ผู้ลติจาก	Monomer	ทัี�มสีว่ินผู้สมพิัเศษั	ซึ่่�งเม่�อผู้ลติ
เป็นเลนส์แล้วิจะสามารถเปลี�ยนสีให้เข้้มข้้�นเม่�ออยู่ในทัี�สวิ่างมาก	และจางลงจนใสในทัี�ร่ม	ทัำาให้ค่วิามเข้้มข้องแสงทัี�ผู้่านเลนส์ไปทัี�
ตาอยู่ในระดับทัี�ค่่อนข้้างค่งทัี�ทัำาให้ผูู้้ใส่รู้ส่กสบายตาโดยเลนส์เปลี�ยนสีผู้ลิตทัี�บริษััทัฯ

	 1.3	 เลนส์พัลาสตกิบางพิัเศษั	(High	Index	Lenses)	เปน็เลนส์ทัี�ผู้ลิตจาก	Monomer	ทัี�มดีชัื้นีการหกัเหข้องแสงสูงกวิา่
เลนสธ์รรมดา	ค่่อ	1.6	ซึ่่�งเม่�อผู้ลิตเปน็เลนสก์จ็ะทัำาใหส้ามารถ	ผู้ลติเลนสท์ัี�บางลงกวิา่ธรรมดา	ทัำาใหแ้วิน่ตาดบูางลงและไมห่นา
มากจง้เหมาะทัี�จะใชื้ท้ัำาเลนสส์ายตาสำาหรบัผูู้ท้ัี�มสีายตาผู้ดิปกตมิากๆ	เชื้น่	สายตาสั�นมาก	หรอื	ยาวิมาก	เลนสบ์างพัเิศษันี�ผู้ลติ
ทัี�บริษััทัฯ

	 1.4	 เลนสพ์ัลาสตกิกนัแรงกระแทักสงู	(High	Impact	Resistance	Lenses)	เปน็เลนสที์ั�ผู้ลติจาก	Monomer	ทัี�เม่�อผู้ลติ
เป็นเลนส์จะมีค่วิามเหนียวิไม่แตกหักง่ายและไม่เกิดค่มเม่�อแตกทัำาให้สามารถตัดเจาะได้ง่ายโดยเลนส์ไม่เสียหายรวิมถ่งมีค่วิาม
ปลอดภัยสูงหากเกิดอุบัติเหตุจ้งเหมาะทัี�จะนำาไปใชื้้ประกอบกับแวิ่นตาทัี�ไม่มีกรอบและเหมาะทัี�จะนำาไปใชื้้ประกอบแวิ่นตาข้องเด็ก
ทัั�งนี�ประเทัศสหรัฐอเมริกาเริ�มมีข้้อบังค่ับให้ใชื้้เลนส์กันแรงกระแทักสูงนี�กับเด็กอายุไม่เกิน	18	ปี	ซึ่่�งหากผูู้้ปกค่รองไม่ประสงค่์จะ
ให้เด็กใช้ื้เลนส์กันแรงกระแทักสูงนี�จะต้องลงนามในหนังส่อจำากัดค่วิามรับผิู้ดชื้อบกับผูู้้ประกอบแว่ินตาและประเทัศในแถบยุโรป
หลายประเทัศก็อยู่ระหวิ่างเตรียมออกข้้อบังค่ับให้ใชื้้เลนส์กันแรงกระแทักสูงกับเด็กในลักษัณะเดียวิกันโดยเลนส์กันแรงกระแทัก
สงูข้องบรษัิัทัฯ	ผู้ลติจาก	Monomer	ทัี�มชีื้่�อการค่า้วิา่	“Trivex®	”	โดย	TOG	เป็นผูู้ผู้้ลติเลนสแ์วิน่ตาอสิระรายแรกและรายเดยีวิ
ทัี�ทัำาการผู้ลติเลนสก์นัแรงกระแทักสงูจาก	“Trivex®”	ในรปูแบบข้องสนิค่า้สำาเรจ็รปู	(Finished	Lenses)	และ	สนิค่า้ก่�งสำาเรจ็รปู	
(Semi-finished	Lenses)	ได้	ภายใต้ตราสินค่้า	Excelite®	Trivex®	เลนส์พัลาสติกกันแรงกระแทักสูงนี�ผู้ลิตทัี�บริษััทัฯ
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	 1.5	 เลนส์กันแดด	(Sun-filtered	Lenses)	เป็นเลนส์ทีั�ผู้ลิตจาก	Monomer	เดียวิกับเลนส์พัลาสติกธรรมดาทัี�มีส่วิน
ผู้สมข้องสารพัิเศษักันแสง	UV	แล้วิผู้่านกระบวินการย้อมสีทัี�ค่วิบคุ่มให้ได้สีทัี�แม่นยำาตามค่่าสีทัี�กำาหนด	โดยเลนส์กันแดดผู้ลิต
ทัี�บริษััทัย่อย

	 1.6	 เลนส์โพัลาไรซึ่์	(Polarized	Lenses)	เป็นเลนส์ทัี�ผู้ลิตจาก	Monomer	เดียวิกับเลนส์พัลาสติกธรรมดา	ซึ่่�งมีแผู้่น
ฟิล์มโพัลาไรซ์ึ่อยู่ในเน่�อวิัสดุข้องเลนส์	เลนส์โพัลาไรซึ่์มีคุ่ณสมบัติตัดแสงให้เหล่อในแนวิระนาบเดียวิ	ซึ่่�งจะเหมาะกับการใชื้้งาน
ภาวิะแสงจ้ามาก	เชื้่น	กิจกรรมกลางแจ้ง	หรือสวิมใส่ข้ณะข้ับรถ	โดยเลนส์โพัลาไรซึ่์ผู้ลิตทัี�บริษััทัย่อย

เลนส่์แว่นต้าพื่ลาส่ต้ิก จะที่ำาการผลิต้ออกมาใน 2 รูปแบบ ดำังน่�

• เลนส่์กึ�งส่ำาเร็จรูป (Semi-Finished Lenses) 

	 เปน็เลนส์แวิน่ตาทัี�มกีารทัำาค่วิามโค่ง้ทัี�ผู้วิิเลนสด์า้นนอกใหไ้ดต้ามแบบมาตรฐานโดยผูู้้ซึ่่�อจะตอ้งมหีอ้งแลบ็	(Rx	Lab)	เพั่�อ
นำาเลนส์ก่�งสำาเร็จรูป	ไปฝ่นผู้ิวิเลนส์ด้านในเพัิ�มเติมเพั่�อให้ได้ค่่าสายตาตามทัี�ลูกค่้าแต่ละรายต้องการต่อไป

• เลนส่์ส่ำาเร็จรูป (Finished Lenses) 

	 เปน็เลนสแ์วิน่ตาทัี�มโีค่ง้ผู้วิิเลนสท์ัั�งดา้นนอกและดา้นในใหไ้ดค้่วิามโค่ง้เปน็ค่่าสายตามาตรฐานซึ่่�งผูู้ซ้ึ่่�อสามารถนำาไปใชื้ต้ดั
ประกอบกบัแวิน่ตาได	้ทันัทัโีดยเลนสส์ำาเรจ็รปูนี�จะทัำาการจำาหนา่ยทัั�งเลนสไ์มเ่ค่ลอ่บผู้วิิดว้ิยเค่ม	ีและเลนสเ์ค่ลอ่บผู้วิิดว้ิยเค่มซีึ่่�ง
เป็นสินค่้ามูลค่่าเพัิ�ม	(Value	Added)	ดังนี�	

•	 เลนส์เค่ล่อบเค่มีผู้ิวิแข้็ง	(Hard	Coated)	เป็นเลนส์สำาเร็จรูป	ทัี�ทัำาการเพัิ�มคุ่ณสมบัติพัิเศษัด้วิยการเค่ล่อบแข้็งบนผู้ิวิ
เลนส์	เพั่�อให้ทันต่อการข้ีดข้่วิน	

•	 เลนส์เค่ล่อบเค่มีตัดแสงสะทั้อน	(Multicoated)	เป็นเลนส์สำาเร็จรูป	ทัี�ทัำาการเพัิ�มคุ่ณสมบัติพัิเศษัด้วิยการเค่ล่อบสาร
เค่มี	เพั่�อตัดเงาสะทั้อนบนผู้ิวิเลนส์	ซึ่่�งเลนส์สำาเร็จรูปทัี�เค่ล่อบเค่มีตัดแสงสะทั้อนโดยทัั�วิไปจะทัำาการเค่ล่อบเค่มีผู้ิวิแข้็ง
ก่อน	(Hard	Multicoated)	

•	 เลนส์เค่ล่อบเค่มีป้องกันนำ�าเกาะผิู้วิเลนส์	(Water	Repellent)	เป็นเลนส์สำาเร็จรูปทัี�ทัำาการเพัิ�มคุ่ณสมบัติพัิเศษัด้วิย
การเค่ลอ่บสารเค่มี	เพั่�อปอ้งกนัไม่ให้นำ�าเกาะบนผิู้วิเลนส์โดยหากมีละอองนำ�าอยูบ่นเลนส์จะไหลออกทันัทีั	ทัำาใหไ้มร่บกวิน
การมองเห็น

เลนส่์แต้่ละรูปแบบ จะม่ผลิต้ภัณฑ์์ยั่่อยั่ ต้ามประเภที่การใช้งานไดำ้อ่ก 3 ประเภที่ คือ

• เลนส่์ชั�นเดำ่ยั่ว (Single Vision Lenses) 

	 เป็นเลนส์ทัี�ใชื้้แก้ไข้สายตาสั�น	หรือสายตายาวิ	อย่างหน่�งอย่างใด	โดยอาจจะมีการแก้ไข้สายตาเอียงร่วิมอยู่ด้วิย	โดย
มาตรฐานเลนส์ทัี�ผู้ลิตทัั�วิไป	จะมีสายตา	ตั�งแต่	+-	0.25	ถ่ง	+-	6.00	และ/หรือสายตาเอียง	ตั�งแต่	–	0.25	ถ่ง	–	2.00	ในทัุกระดับ
การเปลี�ยนแปลงทัี�	0.25	ดังนั�นเฉพัาะเลนส์ชื้ั�นเดียวิ	จะแบ่งย่อยสินค่้าออกได้ถ่ง	384	รายการ	ตามแต่อัตราการแก้ไข้สายตา
ข้้างต้น

• เลนส่์ส่องชั�น (Bifocal Lenses) 

	 เป็นเลนส์ทัี�ใชื้้แก้ไข้การมองเห็นทัี�ระยะไกล	และระยะอ่านหนังส่อ	ซึ่่�งโดยทัั�วิไปมักพับในผูู้้สูงอายุ	โดยเลนส์สองชื้ั�นจะใชื้้
เทัค่โนโลยีการผู้ลิตในการนำาชื้ิ�นเลนส์หลายชื้ิ�นมาประกอบกันเป็นตัวิเลนส์สองชื้ั�น	ดังนั�นในเน่�อเลนส์จะมีรอยต่อข้องชื้่วิงการ
มองเห็นชื้ัดทัั�งสองชื้่วิง	
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•  เลนส่์หลายั่ชั�นไร้รอยั่ต้่อ (Progressive Lenses) 

	 เป็นเลนส์สำาหรับค่นทัี�มค่ี่าสายตา	2	แบบ	เชื้น่เดยีวิกับเลนส์สองชื้ั�น	แตจ่ะแตกต่างกนัทัี�เลนสห์ลายชื้ั�นไรร้อยต่อใชื้เ้ทัค่โนโลยี
การออกแบบค่วิามโค่ง้ข้องผู้วิิเลนสใ์นการกำาหนดค่่าข้องสายตาใหค่้่อยๆ	ปรบัระยะการมองระหวิา่งชื้ว่ิงทัี�มองไกลชื้ดั	และชื้ว่ิงทัี�
มองใกล้ชื้ดั	ดังนั�นในเน่�อเลนส์จะมองไม่เหน็เส้นรอยต่อใดๆเลย	ทัำาใหส้ภาพัภายนอกข้องเลนส์หลายชื้ั�นไร้รอยต่อจะมองดูเหมอ่น
เลนส์ชื้ั�นเดียวิ	นอกจากนี�ยังชื้่วิยให้ผูู้้สวิมใส่รู้ส่กสบายตามากข้้�นเน่�องจากสามารถมองเห็นได้ชื้ัดในทัุกระยะโดยไม่เห็นชื้่วิงรอย
ต่อข้องเลนส์เหม่อนในเลนส์สองชื้ั�น

2. เลนส่์แว่นต้ากระจก (Mineral Lenses) 

	 เป็นเลนส์แวิ่นตาทัี�ผู้ลิตจากกระจก	โดยนำากระจก	(Blank)	มาฝ่นให้ได้ค่วิามโค้่งทัั�งด้านนอกและด้านในซึ่่�งสามารถแยก
ย่อยผู้ลิตภัณฑ์์ตามวิัตถุดิบกระจกทัี�นำามาใชื้้ผู้ลิตเลนส์ได้ดังนี�	

2.1	 เลนส์กระจกธรรมดา	(Mineral	1.523)	เป็นเลนส์ทัี�ผู้ลิตจากกระจกมีดัชื้นีการหักเหข้องแสงทัี�	1.523	ซึ่่�งเป็นเลนส์กระจก
ทัี�	ใชื้้กันอยู่ทัั�วิไป

2.2	 เลนส์กระจกบางพัิเศษั	1.6	(Mineral	1.6)	เป็นเลนส์ทัี�ผู้ลิตจากกระจกทัี�มีส่วินผู้สมพัิเศษั	ทัำาให้มีดัชื้นีการหักเหข้องแสงทัี�	
1.6	ซึ่่�งสงูกว่ิาเลนส์ธรรมดาทัำาใหส้ามารถผู้ลิตเลนส์ไดบ้างลงจง้เหมาะทัี�จะใช้ื้ทัำาเลนส์แว่ินตาสำาหรบัผูู้้ทัี�มสีายตาผิู้ดปกติมากๆ	
เชื้่น	สายตาสั�นมากหรือยาวิมาก	ทัำาให้เลนส์มีนำ�าหนักเบา

2.3	 เลนส์กระจกบางพิัเศษั	1.7	(Mineral	1.7)	เป็นเลนส์ทีั�ผู้ลิตจากกระจกทีั�มีส่วินผู้สมพิัเศษั	ทัำาให้มีดัชื้นีการหักเหข้องแสง	
ทัี�	1.7	ซึ่่�งนับเป็นกระจกทัี�มีดัชื้นีการหักเหข้องแสงสูงสุดทัำาให้สามารถผู้ลิตเลนส์ได้บางและเบา

	 ทัั�งนี�เลนส์กระจกจะมีผู้ลิตภัณฑ์์แบ่งย่อยออกเชื้่นเดียวิกับเลนส์พัลาสติกกล่าวิค่่อจะประกอบไปด้วิย	2	รูปแบบ	ดังนี�

•	 เลนส์ก่�งสำาเร็จรูป	(Semi-Finished	Lenses)	
•	 เลนส์สำาเร็จรูป	(Finished	Lenses)	โดยเลนส์สำาเร็จรูป	จะจำาหน่ายแบบไม่เค่ล่อบเค่มี	และเค่ล่อบเค่มีตัดแสงสะทั้อน	
(Multicoated)	ซึ่่�งเป็นสินค่้า	มูลค่่าเพัิ�ม	(Value	Added)	และเลนส์แวิ่นตาแต่ละรูปแบบจะมีผู้ลิตภัณฑ์์ย่อย	ตาม
ประเภทัการใชื้้งานได้อีก	3	ประเภทั	ค่่อ

•	 เลนส์ชื้ั�นเดียวิ	(Single	Vision	Lenses)	
•	 เลนส์สองชื้ั�น	(Bifocal	Lenses)	
•	 เลนส์หลายชื้ั�นไร้รอยต่อ	(Progressive	Lenses)	

	 แต่เน่�องจากเลนส์แวิ่นตากระจกมีแนวิโน้มค่วิามต้องการในตลาดโลกทัี�ลดลงไปตามลำาดับและการผู้ลิตจำาหน่ายเลนส์
สายตากระจกในแต่ละกลุ่มย่อยมีปริมาณและมูลค่่าไม่มากนัก	ดังนั�นในโค่รงสร้างรายได้รวิมข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	จ้ง
ไม่แยกโค่รงสร้างรายได้	โดยจะรวิมเลนส์สายตากระจกทัุกประเภทัไวิ้เป็นกลุ่มเดียวิ	ทัั�งนี�เลนส์แวิ่นตากระจกผู้ลิตทัี�บริษััทัย่อย
ทัั�งหมด	
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3. เลนส่์เฉีพื่าะบุคคลส่ั�งฝ่นพื่ิเศูษั (Prescription Lenses หรือ Rx Lenses) 

	 เปน็สนิค่า้ประเภทัมลูค่่าเพัิ�ม	(Value	Added)	โดยจะเปน็การนำาเลนสแ์วิน่ตาพัลาสตกิ	หรอืเลนสแ์วิน่ตากระจก	ประเภทัก่�ง
สำาเรจ็รปู	มาฝ่นใหพ้ัอดกีบัสายตาตามทัี�ลกูค่า้ตอ้งการ	ซึ่่�งตามปกติทัางผูู้ซ่้ึ่�อจะตอ้งนำาเลนสก์่�งสำาเรจ็รปูไปฝ่นเอง	แต่เน่�องจาก
ลูกค้่าข้องบริษััทัย่อยในต่างประเทัศบางรายมีข้้อจำากัดในการสร้างห้องแล็บ	(Rx	Lab)	เพั่�อฝ่นเลนส์ก่�งสำาเร็จรูปเอง	เน่�องจาก
ต้องลงทัุนสูงทัั�งเค่รื�องจักรและเค่รื�องม่อในการฝ่นสำาหรับเลนส์แต่ละประเภทัและแต่ละอัตราการข้ยาย	รวิมถ่งต้องใช้ื้พันักงาน
ทัี�มีค่วิามเชื้ี�ยวิชื้าญทัี�จะมีค่่าจ้างสูงมาก	จ้งหันมาทัำาการวิ่าจ้างผูู้้ผู้ลิตเลนส์ให้ทัำาการผู้ลิตให้	เน่�องจากการผู้ลิตดังกล่าวิมีการ
ผู้ลิตเป็นจำานวินจำากัดเฉพัาะแต่ละข้นาดข้องสายตาตามค่ำาสั�งซึ่่�อ	โดยเลนส์สั�งฝ่นพัิเศษัผู้ลิตทัี�บริษััทัย่อยทัั�งหมด

4. ส่ินค้าและบริการอื�น ไดำ้แก่

•	 แม่แบบแก้วิ	(Glass	Mold)	สินค่้าซึ่่�อมาเพั่�อข้ายต่อ	และการให้บริการเค่ล่อบเค่มีผู้ิวิแข้็งและเค่ล่อบเค่มีตัดแสงสะทั้อน
แมแ่บบแกว้ิ	(Glass	Mold)	เปน็แผู้น่กระจกทีั�นำาไปใชื้เ้ปน็แบบในการหลอ่เลนสพ์ัลาสตกิซึ่่�งแมแ่บบแกว้ิจะประกอบไปดว้ิย	
2	ส่วิน	ค่่อ	แม่แบบเลนส์ด้านนอก	และแม่แบบเลนส์ด้านใน	โดยจะมีลักษัณะเป็นแผู้่นกระจกทัี�มีการฝ่นให้ได้ค่วิามโค้่ง
ตามทีั�ออกแบบไว้ิสำาหรับการผู้ลิตเลนส์ในแต่ละประเภทั	เน่�องจากเลนส์ทัี�ผู้ลิตจากวัิตถุดิบต่างชื้นิดกันจะมีดัชื้นีการ
หกัเหข้องแสงทัี�ตา่งกนั	ทัั�งนี�แมแ่บบแกว้ิผู้ลติทัี�บรษิัทััยอ่ยเดมิผู้ลติเพั่�อใชื้ใ้น	กระบวินการผู้ลติข้องบรษิัทััและบรษิัทััยอ่ย
เอง	ซึ่่�งบริษััทัย่อยเริ�มส่งออกแม่แบบแก้วิในปี	2547

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

ส่รุปผลิต้ภัณฑ์์หลักของบริษััที่ฯ บริษััที่ยั่่อยั่ และ บริษััที่ร่วม

	 	 	

บริษััที่ฯ บริษััที่ยั่่อยั่ (TOC) บริษััที่ยั่่อยั่ (Poly Sun) 

เลนส์พัลาสติกธรรมดา
	(CR-39)	

เลนส์สายตากระจก
	(Mineral	Lenses)	

เลนส์กันแดด
	(Sun-filtered	Lenses)	

เลนส์เปลี�ยนสี
	(Photochromic	Lenses)	

เลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั
	(Prescription	Lenses	หรือ	Rx	Lenses)	

เลนส์โพัลาไรซึ่์
	(Polarized	Lenses)	

เลนส์บางพัิเศษั
	(High	Index	Lenses)	

บริการเค่ล่อบเค่มีผู้ิวิแข้็ง	และ
เค่ล่อบเค่มีตัดแสงสะทั้อน

เลนส์กันแรงกระแทักสูง
	(High	Impact	Resistant	Lenses)	

บริการเค่ล่อบเค่มีผู้ิวิแข้็ง	และ
เค่ล่อบเค่มีตัดแสงสะทั้อน

แม่แบบแก้วิ
	(Glass	Mold)	
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บริษััที่ยั่่อยั่ (TOG USA) บริษััที่ยั่่อยั่ (TOG Europe) 

ธุรกิจจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ทัี�	TOG	,	TOC,	Poly	Sun	ผู้ลิต	 ธุรกิจจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ทัี�	TOG	,	TOC,	Poly	Sun	ผู้ลิต	

  

บริษััที่ร่วม บริษััที่ร่วม

เลนส์พัลาสติกธรรมดา
	(CR-39)	

เลนส์พัลาสติกธรรมดา
	(CR-39)	

เลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั
	(Prescription	Lenses	หรือ	Rx	Lenses)

เลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั
	(Prescription	Lenses	หรือ	Rx	Lenses)	

B) มาต้รฐ์านที่่�ไดำ้รับการรับรอง

	 บรษิัทััไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารค่ณุภาพั	ISO	9001:2015	ใบรบัรองหมายเลข้	FM	739388	วินัหมดอาย	ุ10	
มนีาค่ม	2564,	ระบบบรหิารงานค่ณุภาพัสำาหรบัผูู้ผู้้ลติเค่รื�องมอ่และอปุกรณแ์พัทัย	์EN	ISO	13485:2016	&	ISO13485:2016	
ใบรบัรองหมายเลข้	MD	706176	วินัหมดอาย	ุ18	เมษัายน	2565	จาก	BSI	และไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานบรหิารจดัการ
สิ�งแวิดล้อม	ISO	14001:	2015	ใบรับรองหมายเลข้	TH012301	วิันหมดอายุ	18	ธันวิาค่ม	2564จาก	Bureau	Veritas

C) นโยั่บายั่การวิจัยั่พื่ัฒนาผลิต้ภัณฑ์์และนวัต้กรรมการผลิต้ 

 1) วิจัยั่และพื่ัฒนาผลิต้ภัณฑ์์

	 ในช่ื้วิงปี	2563	บรษิัทััฯ	รว่ิมออกแบบ	และพัฒันาเลนสส์ายตาเฉพัาะบคุ่ค่ลกบั	Horizons	Optical	จากประเทัศสเปนดว้ิย
สดุยอดเทัค่โนโลยีบนสทิัธบัิตรเฉพัาะ	z	design	ด้วิยการออกแบบพั่�นผู้วิิข้องเลนส์โดยใช้ื้วิิธกีารค่ำานวิณทัางวิิศวิกรรมข้ั�นสูง	ซึ่่�ง
ค่ำานง่ถง่ลกัษัณะการสวิมใส่	และลักษัณะข้องกรอบแว่ินตาเฉพัาะบคุ่ค่ลนั�นๆ	ทัำาใหไ้ดภ้าพัทัี�ค่มชื้ดั	มมุมองกวิา้งกวิา่	และมคี่วิาม
นุม่นวิลเพัิ�มมากข้้�น	ตอบโจทัย์การใชื้ช้ื้วิีิตในทักุรปูแบบ	ผู้สานกับการเลอ่กใชื้ว้ิสัดทุัี�ปอ้งกนัแสงสฟีา้	ช่ื้วิยปกปอ้งดวิงตาจากแสง
สีฟ้าทัี�มาจากอุปกรณ์ดิจิตอล	สามารถกรองแสงสีฟ้าได้ถ่ง	95%	ลดภาวิะสายตาเม่�อยล้า	ตาพัร่ามัวิ	ซึ่่�งเป็นสาเหตุทัำาให้จอ
ประสาทัตาเส่�อมในระยะยาวิ	นอกจากนั�นบริษััทัฯ	ได้นำานาโนเทัค่โนโลยีด้านการเค่ล่อบผู้ิวิสูตรพัิเศษัแบบใสไร้สีสะทั้อน	ให้แสง
ผู้่านเลนส์เทั่ากันทัุกองศา	เพัิ�มประสิทัธิภาพัการปกป้องดวิงตา	เพั่�อทััศนวิิสัยการมองเห็นทัี�ดีทัี�สุด	ทัำาให้การสวิมใส่เลนส์เป็น
มากกวิ่าการแก้ปัญหาสายตาแต่ยังสามารถปกป้องการเส่�อมสภาพัดวิงตาอีกด้วิย
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 2) นวัต้กรรมดำ้านการผลิต้

	 แนวิทัางข้องบรษิัทััฯในการพััฒนานวิตักรรมการผู้ลติจมุง่เนน้ในการยกระดบัเข้า้สูก่ารผู้ลติในยคุ่อตุสาหกรรม	4.0	ในทักุ
สว่ินการผู้ลติและการปฏิบิตักิารอ่�นๆ	ทัั�งการผู้ลติในโรงงานเลนสพ์ัลาสตกิและ	RX	Automation	ทัั�งนี�ในการพัฒันานวิตักรรม
จะมุ่งเน้นทัี�จะยกระดับคุ่ณภาพัและประสิทัธิภาพัดังนี�

1.	 คุ่ณภาพัข้องผู้ลิตภัณฑ์์ทัั�งในแง่การตอบสนองต่อนวัิตกรรมการออกแบบ	และพััฒนาการค่วิบคุ่มคุ่ณภาพัหลัก
ข้องผู้ลิตภัณฑ์์

2.	 การส่งมอบทัี�รวิดเร็วิแม่นยำาค่รงเวิลา	มีค่วิามสามารถทัี�จะลดระยะเวิลาการส่งมอบสินค่้าในอนาค่ต
3.	 ตอบสนองต่อการบริการและค่ำาสั�งซึ่่�อลูกค่้าเพัิ�มข้้�น	มีค่วิามย่ดหยุ่น	และค่วิามแม่นยำามากข้้�น
4.	 มีประสิทัธิภาพัในการผู้ลิตทัี�ดีข้้�น	เพั่�อลดต้นทัุนการผู้ลิต	เพัิ�มผู้ลิตภาพัข้องการผู้ลิต	และเพัิ�มทัักษัะข้องพันักงาน

	 บรษิัทััฯใหค้่วิามสำาค่ญัในพัฒันานวิตักรรมการผู้ลติเพ่ั�อเข้้าสูย่คุ่อตุสาหกรรม	4.0	ดังนั�นในป	ี2563	บรษิัทััได้จดัตั�งหนว่ิย
งาน	Automation	ในระดับส่วินงานข้้�นภายใต้ฝ่่ายวิิศวิกรรมโดยเฉพัาะเพั่�อให้การดำาเนินการมีค่วิามต่อเน่�องและมีการพััฒนา
อย่างมีแบบแผู้นสำาหรับการพััฒนานวัิตกรรมตามระบบ	Lean,	Automation	&	Digital	ข้้�นเพ่ั�อให้การยกระดับการผู้ลิตนั�นมี
ประสิทัธิภาพั,	ผู้ลิตภาพัมากทัี�สุด	โดยมีต้นทัุนตำ�าทัี�สุด	และมุ่งเน้นในการพััฒนาทัักษัะข้องพันักงานทัี�สูงข้้�น	

	 การดำาเนินการพััฒนานวัิตกรรมการผู้ลิตข้องเลนส์พัลาสติกนั�นเน้นการแสวิงหานวัิตกรรมการผู้ลิตใหม่ทัั�งในส่วินทัี�
เกี�ยวิข้้องกับการผู้ลิตเลนส์	และเทัค่โนโลยีทัี�ใชื้้ในอุตสาหรรมอ่�นทัี�สามารถนำามาประยุกต์ใชื้้กับหารผู้ลิตเลนส์ได้	มีการปร้กษัา
กับหน่วิยงานต่างๆ	ทัั�งในภาค่รัฐ	เอกชื้น	และสถาบันการศ่กษัา	โดยแผู้นงานในการพััฒนาในระยะสามปีนั�นบริษััทัได้วิางเป้า
หมายในการปรับเปลี�ยนระบบการผู้ลิตมากกวิ่า	50%	ข้องกิจกกรรมทัั�งหมดในบริษััทัให้เข้้าสุ่การผู้ลิตและการดำาเนินการแบบ
อัตโนมัติ

	 ในส่วินข้องโรงงาน	RX	Automation	ได้มีการประชืุ้มร่วิมกับบริษััทัผูู้้ผู้ลิตเค่รื�องจักรทัี�สำาค่ัญในการผู้ลิตอย่างสมำ�าเสมอ
เพั่�อให้รบัทัราบและสามารถลงทุันกับเค่รื�องจักรรวิมถ่งระบบทัี�มปีระสิทัธิภาพัสูงสุด	และคุ้่มค่่าต่อการลงทุันมากทัี�สดุ	บรษัิัทัฯยัง
ไดด้ำาเนนิการในการพัฒันารว่ิมกนัเพั่�อพััฒนาผู้ลติภณัฑ์์	และรปูแบบการผู้ลติใหมท่ัี�จะปรบัใชื้ใ้นอนาค่ต	ในข้ณะเดยีวิกนับรษัิัทั
ก็ได้เริ�มพััฒนาปรับปรุงระบบอัตโนมัติข้องบริษััทัเองเข้้าไปในระบบหลักข้อง	RX	Automation	ด้วิย

	 บริษััทัฯ	ให้ค่วิามสำาค่ัญอย่างยิ�งในการปรับตัวิและปรับเปลี�ยนระบบการผู้ลิตและการปฏิิบัติการเพ่ั�อเข้้าสู่ยุค่การผู้ลิต
ด้วิยนวิัตกรรมใหม่ทัี�จะสามารถบรลุวิัตถุประสงค่์ทัี�จะเป็นผูู้้ผู้ลิตเลนส์แวิ่นตาทัี�มีคุ่ณภาพัและประสิทัธิภาพัเชื้่นเดียวิกับผูู้้ผู้ลิต
ชื้ั�นนำาข้องโลก
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

2. การต้ลาดำและการแข่งขัน

 A)  การที่ำาการต้ลาดำของผลิต้ภัณฑ์์และบริการที่่�ส่ำาคัญ

	 บริษััทัมีนโยบายการตลาดเน้นค่วิามคุ้่มค่่าข้องผู้ลิตภัณฑ์์	(Value	for	money)	ซึ่่�งจะทัำาให้บริษััทัสามารถสร้างค่วิาม
สัมพัันธ์แบบคู่่ค่้าในระยะยาวิ	(Long-term	Partnership)	โดยทัี�นำาเสนอทัั�งคุ่ณภาพัสินค่้า	ค่วิามหลากหลายและค่รบถ้วินข้อง
ผู้ลิตภัณฑ์์และบริการ	การให้บริการทัี�ดีเยี�ยม	และการอำานวิยค่วิามสะดวิกและมีค่วิามย่ดหยุ่นในการทัำาธุรกิจด้วิย	โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี�

คุ่ณภาพัสินค่้า

	 ค่ณุภาพัสินค้่าเป็นองค์่ประกอบแรกทัี�ลูกค้่าจะใช้ื้พัจิารณาเลอ่กผูู้้ผู้ลิต	ดังนั�นบริษัทััจง้ให้ค่วิามสำาค่ญัต่อคุ่ณภาพั
สนิค้่าเป็นอนัดบัแรก	โดยเฉพัาะค่วิามเข้ม้งวิดในระบบการค่วิบค่มุค่ณุภาพัสนิค่า้	บรษัิัทัมกีระบวินการตรวิจสอบค่ณุภาพั
ตั�งแตก่ระบวินการรบัเข้า้วิตัถดุบิ	และกระบวินการผู้ลติ	เลนสท์ักุชื้ิ�นจะถกูตรวิจสอบในทักุค่ณุลกัษัณะ	เชื้น่	ค่่ากำาลงัสายตา	
ค่วิามหนาข้องเลนส	์สี	รอยตำาหนใินเน่�อเลนสแ์ละผู้วิิเลนส	์เปน็ตน้	เผู้่�อใหม้ั�นใจวิา่สนิค่า้มคี่ณุภาพัสงู	มอีายกุารเกบ็รกัษัา
และอายกุารใชื้ง้านนาน	ไดม้าตรฐานเดยีวิกนัทักุรอบการผู้ลติ	ทัำาใหล้กูค่า้มคี่วิามมั�นใจ	ในผู้ลติภณัฑ์์	และมาตรฐานการ
ผู้ลติ	กลบัมาซึ่่�อสินค้่าข้องบริษััทัอย่างต่อเน่�อง	ทัำาให้บริษััทัสามารถรักษัาฐานลูกค่า้เดิมและข้ยายฐานลูกค่า้ใหม่ทัี�มคี่วิาม
ต้องการสินค่้าคุ่ณภาพัสูง	ในราค่าทัี�เหมาะสมได้

	 บริษััทัให้ค่วิามสำาค่ัญในการบริหารการใชื้้ทัรัพัยากรอย่างมีประสิทัธิภาพัเพั่�อให้ได้สินค่้าทัี�มีคุ่ณภาพั	ณ		
31	ธันวิาค่ม	2563	บริษััทัได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุ่ณภาพั	สำาหรับผูู้้ผู้ลิตเค่รื�องม่อและอุปกรณ์	
แพัทัย์	ISO-13485:2016	จาก	BSI,	ระบบมาตรฐานบริหารงานคุ่ณภาพัระดับสากลทัี�เกี�ยวิข้้องกับการจัดการ
ค่ณุภาพัในองค่ก์ร	ISO	9001:2015	จาก	BSI	และระบบมาตรฐานบรหิารจดัการกบัค่วิามรบัผู้ดิชื้อบดา้นสิ�งแวิดลอ้มใน	
องค่์กร	ISO	14001:	2015	จาก	Bureau	Veritas	มาตรฐานการผู้ลิตและสินค่้าทัั�งหมดได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
สากลจากองค่์การอาหารและยาข้องประเทัศสหรัฐอเมริกา	และสหภาพัยุโรป

ค่วิามหลากหลายและค่รบถ้วินข้องผู้ลิตภัณฑ์์และบริการ

	 บริษัทััไดพ้ัฒันาศกัยภาพัการผู้ลติสินค่า้เลนสส์ายตาจนสามารถผู้ลติสนิค่า้ดว้ิยกระบวินการหลอ่ได้ทุักวิสัดเุลนส์	
ซึ่่�งค่รอบค่ลุมถ่งวิัสดุเลนส์	1.50,	1.53	Trivex,	1.60,	1.60	Tribrid,	1.67	และ	1.74	LeafECO	และด้วิยกระบวินการสั�ง
ฝ่นพิัเศษัในทุักวิัสดุเลนส์	ซึ่่�งรวิมถ่งบริการต่อเน่�องพิัเศษัแบบเฉพัาะเจาะจงข้องแต่ละลูกค่้า	นอกจากนี�บริษััทัเป็นคู่่ค้่า
อยา่งเปน็ทัางการกบักลุม่บรษัิัทั	Transitions	Optical	ซึ่่�งเปน็ผูู้ผู้้ลติเลนสก์นัแดดเปลี�ยนสชีื้ั�นนำาข้องโลก	ซึ่่�งทัำาใหต้ำาแหนง่
การตลาดข้องบริษััทัเป็นผูู้ผู้้ลติเลนส์อสิระเดียวิในโลกทัี�สามารถผู้ลิตสินค้่าหลากหลายค่รบทุักประเภทั	มีเทัค่โนโลยีการ
ผู้ลิตเป็นข้องตนเอง	สามารถวิิจัยและพััฒนาต่อยอดค่วิามสามารถการผู้ลิตเลนส์ในวิัสดุใหม่ๆ	และในกระบวินการใหม่ๆ	
ทัำาให้ลูกค่้ามีค่วิามสะดวิก	ประหยัด	และค่วิบคุ่มการสั�งซึ่่�อสินค่้าได้ง่าย	จากการผู้ลิต	จัดหาสินค้่าและบริการค่รบถ้วิน	
(One-stop	Solution)	ซึ่่�งเป็นกลยุทัธ์ทัี�สร้างค่วิามแตกต่างเป็นอย่างมากจากคู่่แข้่งข้ันรายอ่�นๆ	ในอุตสาหกรรม

การให้บริการทัี�ดีเยี�ยม

	 บริษััทัให้ค่วิามสำาคั่ญอย่างมากในการให้บริการ	ไม่วิ่าจะเป็นช่ื้องการทัางส่�อสาร	ค่วิามสามารถและทัักษัะข้องเจ้า
หน้าทัี�บริษััทัทัี�ส่�อสารกับลูกค่้า	การประสานงานวิางแผู้นการสั�งซึ่่�อล่วิงหน้าเพั่�อให้บริษััทัวิางแผู้นการผู้ลิต	และส่งมอบ
สินค่้าได้ตามทัี�ลูกค่้าต้องการ	รวิมไปถ่งการรับฟังค่วิามค่ิดเห็นข้องลูกค่้าอย่างล่กซึ่่�งเพั่�อปรับปรุงและพััฒนาสินค่้าและ
การให้บริการข้องบริษััทั
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	 บริษััทัได้พััฒนาสร้างแบรนด์สินค้่าข้องตัวิเองมากข้้�น	ซึ่่�งลูกค้่าหลัก	ค่่อ	กลุ่มลูกค้่าในประเทัศ	อย่างไรก็ดี	ลูกค้่า
ตา่งประเทัศสามารถใชื้ข้้อ้มลูในส่�อการตลาดทัี�บรษิัทััจดัทัำาข้้�น	เพั่�อพัฒันาเปน็ส่�อการตลาดข้องตวัิเองไดอ้ยา่งรวิดเรว็ิและ
ประหยดัค่่าใชื้จ้า่ย	ภายใตข้้อ้ตกลงเงื�อนไข้ทัางธรุกจิ	นอกจากนี�บรษิัทััมทีัมีงานเทัค่โนโลยสีารสนเทัศทัี�มคี่วิามเชื้ี�ยวิชื้าญ
ดา้นการบรูณาการข้องข้อ้มลูระหวิา่งลกูค่า้และบรษัิัทัโดยเฉพัาะ	ทัำาใหบ้รษัิัทัสามารถเริ�มธุรกจิกบัลกูค่า้ไดอ้ยา่งรวิดเรว็ิ	
โดยเฉพัาะธุรกิจเลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั

ค่วิามเป็นอิสระ	ค่วิามย่ดหยุ่น	และการอำานวิยค่วิามสะดวิกในการทัำาธุรกิจด้วิย

	 กลุ่มผูู้้ถ่อหุ้นหลักข้องบริษััทั	ค่่อ	ค่รอบค่รัวิประจักษั์ธรรมทัี�ก่อตั�งบริษััทัและมีอำานาจค่วิบคุ่มบริษััทั	ทัำาให้บริษััทัมี
ค่วิามเปน็อิสระในการทัำาธุรกิจกับทัุกกลุ่มและประเภทัข้องลกูค่้า	ตั�งแต่ผูู้้ผู้ลิตเลนสร์ายใหญ่ข้องโลกไปจนถ่งกลุ่มรา้นค่้า
ปลีกข้นาดย่อม	นอกจากนี�บริษััทัผู้ลิตสินค่้าด้วิยกระบวินการหล่อ	และกระบวินการสั�งฝ่นเลนส์พัิเศษั	และมีกลุ่มลูกค่้าทัี�
หลากหลายลักษัณะในทัุกทัวีิปทัั�วิโลก	บริษััทัจ้งมีค่วิามเข้้าใจในสภาวิะการแข้่งข้ันในอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี	บริษััทัมีน
โยบายอำานวิยค่วิามสะดวิกและมีค่วิามย่ดหยุ่นในการทัำาธุรกิจด้วิยกับลูกค้่า	เพั่�อให้ลูกค้่าสามารถปรับเปลี�ยนค่วิาม
ต้องการทัั�งในด้านผู้ลิตภัณฑ์์	และการบริหารห่วิงโซึ่่อุปทัาน	และบริษััทัจะตอบสนองค่วิามต้องการทัี�เปลี�ยนไปข้องลูกค่้า
อย่างรวิดเร็วิและเหมาะสม	เพั่�อให้ลูกค่้าบรรลุวิัตถุประสงค์่การดำาเนินธุรกิจ	ซึ่่�งถ่อเป็นอีกกลยุทัธ์สำาค่ัญทัี�สร้างค่วิาม
แตกต่างจากคู่่แข้่งข้ันรายอ่�นๆ	

	 บริษััทัมีมุมมองวิ่าคู่่แข้่งส่วินใหญ่ในอุตสาหกรรมทัี�มีข้นาดธุรกิจใกล้เค่ียงกัน	และมีกลุ่มลูกค่้าเป้าหมายกลุ่มเดียวิกัน	จะ
มุง่เน้นการดำาเนนิธรุกิจในบางผู้ลิตภัณฑ์์ในกระบวินการผู้ลิตดว้ิยวิิธีการหล่อ	หรอืดำาเนนิธุรกิจเฉพัาะเลนส์สั�งฝ่นพิัเศษัเท่ัานั�น	
ทัำาใหคู่้่แข้ง่นำาเสนอค่วิามหลากหลายและค่รบถว้ินข้องผู้ลติภัณฑ์์และบรกิารไดไ้มเ่ทัา่กบัทัี�บรษัิัทัทัำาได	้นอกจากนี�บรษัิัทัมทีัมีงาน
วิิจัยและพััฒนาผู้ลิตภัณฑ์์และกระบวินการผู้ลิตทัำาให้บริษััทัสามารถออกผู้ลิตภัณฑ์์ใหม่ทัี�เป็นทัี�ต้องการข้องลูกค่้าได้อย่างต่อ
เน่�องเทัียบเค่ียงกับบริษััทัข้นาดใหญ่ได้	

	 บริษััทัมีนโยบายการทัำาธุรกิจด้วิยค่วิามเป็นอิสระกับทัุกกลุ่มและประเภทัข้องลูกค่้า	และมีกลุ่มเป้าหมายลูกค่้าทัี�ให้ค่วิาม
สำาค่ัญกับคุ่ณภาพัสินค่้า	การให้บริการทัี�ดีเยี�ยม	และราค่าทัี�เหมาะสม	ทัั�งภายใต้ชื้่�อเค่รื�องหมายการค้่าข้องบริษััทั	ข้องลูกค่้า
เอง	หรือเค่รื�องหมายการค่้าอ่�นๆ	บริษััทัได้จำาแนกลักษัณะลูกค่้าตามประเภทัดังต่อไปนี�

กลุ่มเชื้นค้่าปลีก	ค่่อ	กลุ่มหรือบริษััทัค้่าปลีกแว่ินตาทัี�มจีำานวินสาข้าและข้นาดทัี�ใหญ่พัอทัี�จะจัดหาและนำาเข้า้สินค้่าตรงจาก
ผูู้ผู้้ลติ	สนิค่า้หลกัทัี�บรษัิัทัข้ายใหล้กูค่า้กลุม่นี�	ค่่อ	เลนสส์ั�งฝ่นพัเิศษั	และเลนสส์ำาเรจ็	ลกูค่า้บางรายในกลุม่นี�อาจใชื้บ้รกิาร
จัดเก็บกรอบแวิ่นตาทัี�บริษััทั	บริการตัดประกอบเลนส์เข้้ากรอบแวิ่นตา	บริการบรรจุหีบห่อ	พัิมพั์ฉลากและเอกสารตาม
แบบทัี�กำาหนด	บริการจัดส่งและนำาเข้้าสินค่้าถ่งปลายทัาง

อีค่อมเมิร์ซึ่	ค่่อ	บริษััทัข้ายปลีกผู้่านชื้่องทัางออนไลน์ทัี�เน้นค่วิามได้เปรียบเรื�องต้นทัุนและราค่าข้าย	โดยลูกค่้าจะสั�งซึ่่�อ
เลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั	และเลนส์สำาเร็จ	พัร้อมบริการจัดเก็บกรอบแว่ินตาทัี�บริษััทั	บริการตัดประกอบเลนส์เข้้ากรอบแว่ินตา	
บรกิารบรรจุหบีห่อ	พิัมพ์ัฉลากและเอกสารตามแบบทัี�กำาหนด	และอาจใช้ื้บริการจัดส่งและนำาเข้า้สินค้่าถ่งปลายทัางเพัิ�มเติม

ผูู้ค้่า้สง่และจัดจำาหนา่ย	ค่่อ	บรษัิัทัทัี�ทัำาธรุกิจจดัหา	นำาเข้า้สนิค่า้ในปริมาณมากต่อค่รั�ง	เพ่ั�อข้ายต่อใหก้บักลุม่เชื้นค้่าปลกี	
ร้านค่้าปลีกแวิ่นตาอิสระ	และห้องแลบผู้ลิตเลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั

หอ้งแลบผู้ลติเลนสสั์�งฝ่นพัเิศษั	ลกูค่า้ในกลุม่นี�จะจดัหาเลนสก์่�งสำาเรจ็	เพั่�อเปน็วิตัถดุบิตั�งตน้ในการผู้ลติเลนสสั์�งฝ่นพัเิศษั	
เพั่�อข้ายตอ่ให้กับกลุม่เชื้นค่า้ปลกี	และรา้นค่า้ปลกีอสิระ	ลกูค่า้บางรายในกลุม่นี�อาจซึ่่�อเลนสส์ั�งฝ่นพัเิศษัจากบรษัิัทัสำาหรับ
สินค่้าทัี�ตัวิเองไม่ได้ผู้ลิต	หรือกำาลังการผู้ลิตไม่เพัียงพัอ	และอาจจัดหาเลนส์สำาเร็จเพั่�อข้ายเพัิ�มเติมด้วิย
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

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

	 การจัดจำาหน่ายในต่างประเทัศทัั�งหมดข้องบริษััทัเป็นการข้ายด้วิยการส่งออกตรงไปยังลูกค้่าปลายทัาง	ยกเว้ินการจัด
จำาหน่ายในประเทัศสหรัฐอเมริกา	ทัี�จัดจำาหน่ายผู้่าน	TOG	USA,	Inc.	ซึ่่�งเป็นบริษััทัย่อยทัี�จัดตั�งข้้�นเพั่�อเป็นค่ลังสินค่้าและศูนย์
กระจายสินค่้าทัี�นำาเข้้าเลนส์ก่�งสำาเร็จและเลนส์สำาเร็จจากประเทัศไทัย	TOG	USA,	Inc.	เริ�มดำาเนินธุรกิจตั�งแต่ปี	2562

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

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

บริษััที่ม่ส่ัดำส่่วนรายั่ไดำ้จากการขายั่และบริการในประเที่ศูและต้่างประเที่ศู ต้ามงบการเงินดำังต้่อไปน่�

การจัดำจำาหน่ายั่ งบรวม ปี 2563 งบรวม ปี 2562 งบรวม ปี 2561

ในประเทัศ 6.3% 5.6% 4.8%

ต่างประเทัศ 93.7% 94.4% 95.2%

และบริษััที่ม่ส่ัดำส่่วนการจำาหน่ายั่ส่ินค้าในแต้่ละภูมิภาคดำังน่�

ภูมิภาค งบรวม ปี 2563 งบรวม ปี 2562 งบรวม ปี 2561

	ยุโรป 30% 40% 44%

ออสเตรเลีย 39% 37% 36%

เอเชื้ียและแปซึ่ิฟิค่ 15% 14% 14%

อเมริกา 15% 8% 5%

แอฟริกาและตะวิันออกกลาง 1% 1% 1%
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บริษััที่จัดำจำาหน่ายั่ผลิต้ภัณฑ์์ไปยั่ังลูกค้าในประเที่ศูต้่างๆ ต้ามงบการเงินปี 2563 ดำังต้่อไปน่�

ภูมิภาค รายั่ชื�อประเที่ศู

ภูมิภาค่ยุโรป

ออสเตรีย
เบลเยี�ยม

สาธารณรัฐเชื้็ก
ฝ่รั�งเศส
เยอรมนี
อิตาลี

เนเธอร์แลนด์
โปรตุเกส
โรมาเนีย

รัสเซึ่ีย
เซึ่อร์เบีย
สโลวิาเกีย
สเปน
สวิีเดน
ตุรกี
ยูเค่รน

สหราชื้อาณาจักร

ภูมิภาค่ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

ภูมิภาค่เอเชื้ียและแปซึ่ิฟิค่

จีน
ฮ่องกง
อินเดีย

อินโดนีเซึ่ีย
ญี�ปุ่น
มาเลเซึ่ีย
เมียนมาร์

ฟิลิปปินส์
สิงค่โปร์
เกาหลีใต้
ศรีลังกา
ไต้หวิัน
ไทัย

เวิียดนาม

ภูมิภาค่อเมริกา
บราซึ่ิล
แค่นาดา

เปรู
สหรัฐอเมริกา

ภูมิภาค่แอฟริกาและตะวิันออกกลาง

แอลจีเรีย
ค่องโก
อียิปต์
อิรัก
อิหร่าน
อิสราเอล
เค่นยา
โมร็อค่โก

ซึ่าอุดิอาระเบีย
แอฟริกาใต้
แทันซึ่าเนีย
ตุนิเซึ่ีย

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ยูกันดา
ซึ่ิมบับเวิ

	 บริษััทัมีลูกค่้ารายใหญ่ทัี�มีสัดส่วินรายได้จากการข้ายและบริการมากกวิ่า	30%	ค่่อ	กลุ่ม	Specsavers	Optical	Group	
Ltd	(ซึ่่�งรวิมถ่งบริษััทัย่อย	และบริษััทัร่วิมทัี�	Specsavers	Optical	Group	Ltd	มีอำานาจค่วิบคุ่ม)	

ลักษัณะค่วิามสัมพัันธ์

	 บริษััทัและ	Specsavers	Optical	Group	Ltd	มีค่วิามสัมพัันธ์ทัางการค่้ามากกวิ่า	25	ปี	และเป็นหุ้นส่วินธุรกิจกัน
ตั�งแต่ปี	2011	โดย	Specsavers	Optical	Group	Ltd	ถ่อหุ้นบริษััทัในสัดส่วิน	25.1%	ผู้่าน	Specsavers	Asia	Pacific	
Holdings	Limited	ซึ่่�งเป็นบริษััทัย่อยทัี�	Specsavers	Optical	Group	Ltd	ถ่อหุ้นทัั�งทัางตรงและทัางอ้อม
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

ประเภทัสินค่้าทัี�ข้าย

เลนส์สายตาพัลาสติก	และเลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั

ปัจจัยค่วิามเสี�ยงต่อลูกค่้ารายนี�

	 การข้ายสินค่้าระหวิ่างบริษััทัและกลุ่ม	Specsavers	Optical	Group	Ltd	เป็นไปตามราค่าตลาด	ดังนั�นหากบริษััทั
รักษัาค่วิามสามารถในการแข้่งข้ันตามนโยบายการตลาดทัี�กล่าวิในข้้อ	2.1	(คุ่ณภาพัสินค่้า,	ค่วิามหลากหลายและค่รบ
ถ้วินข้องผู้ลิตภัณฑ์์และบริการ,	การให้บริการทัี�ดีเยี�ยม	และค่วิามเป็นอิสระ	การอำานวิยค่วิามสะดวิกและค่วิามย่ดหยุ่นใน
การทัำาธุรกิจด้วิย)	บริษััทัเชื้่�อวิ่าบริษััทัจะสามารถดำาเนินธุรกิจกับกลุ่ม	Specsavers	Optical	Group	Ltd	ต่อไป	อย่างไร
ก็ดีบริษััทัได้ประเมินปัจจัยเสี�ยงต่อลูกค่้ารายนี�ดังต่อไปนี�

1.	 Specsavers	Optical	Group	Ltd	เปน็บรษัิัทัข้า้มชื้าตทิัี�ทัำาธรุกจิเชื้นค่า้ปลกีรา้นแวิน่ตาในประเทัศสหราชื้อาณาจกัร,	
ไอร์แลนด์,	เนเธอร์แลนด์,	สเปน,	นอร์เวิย์,	สวิีเดน,	เดนมาร์ค่	ออสเตรเลียและนิวิซึ่ีแลนด์	หากเศรษัฐกิจในประเทัศ
เหล่านี�ได้รับผู้ลกระทับรุนแรง	ก็จะมีผู้ลต่อรายได้ข้องบริษััทัโดยนัยสำาค่ัญ	

2.	 Specsavers	Optical	Group	Ltd	เป็นบริษััทัเอกชื้นทัี�ถ่อหุ้นโดยค่รอบค่รัวิ	Perkins	หาก	Specsavers	Optical	
Group	Ltd	เปลี�ยนโค่รงสร้างผูู้้ถ่อหุ้นหรือถูกเข้้าซึ่่�อกิจการ	อาจจะมีผู้ลกระทับต่อการตัดสินใจการซ่ึ่�อสินค่้าและ
บริการข้องบริษััทั

 B)  ส่ภาพื่การแข่งขัน

	 ในปีทัี�ผู้่านมาจากเหตุการณ์โรค่ระบาด	COVID-19	ทัำาให้เกิดการหยุดชื้ะงักข้องทัั�งอุปสงค์่และอุปทัาน	เป็นเวิลาหลาย
เดอ่น	โดยเริ�มตน้ในเดอ่น	ก.พั.	2563	บรษิัทััเหน็สญัญาณค่วิามตอ้งการเลนสท์ัี�เริ�มดขี้้�นในปลายไตรมาส	2	และกลบัมาในระดบั
เก่อบปกติ	ณ	ปลายไตรมาส	3	จากเหตุการณ์ดังกล่าวิทัำาให้บริษััทัมองเห็นวิ่าอุตสาหกรรมเลนส์เล็งเห็นค่วิามสำาค่ัญข้องการ
จัดการห่วิงโซึ่่อุปทัานทัี�ดี	และให้ค่วิามสำาคั่ญในเรื�องดังกล่าวิรวิมถ่งค่วิามย่ดหยุ่นในการทัำาธุรกิจด้วิย	และการให้บริการทัี�ดี
เยี�ยม	เทัยีบเคี่ยงกับปจัจยัการแข่้งข้นัอ่�น	เชื้น่	ราค่า	การตลาด	ผู้ลิตภณัฑ์์ใหม่	และเทัค่โนโลยี	เปน็ตน้	บรษิัทััยังมองว่ิาสภาพัการ
แข้ง่ข้นัภายในอุตสาหกรรม	ณ	สิ�นป	ี2563	ยังไม่เข้า้สูส่ภาวิะสมดุล	กำาลังการผู้ลิตข้องผูู้้ผู้ลติยังไม่ไดถ้กูใช้ื้อยา่งเต็มทัี�	เน่�องจาก
อุปสงค่์ข้องบางตลาดยังอ่อนแอจากสภาวิะเศรษัฐกิจทัี�ได้รับผู้ลกระทับอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์โรค่ระบาดดังกล่าวิ	และจาก
มาตรการล็อค่ดาวิน์ในหลายๆ	ประเทัศทัี�ยังค่งมีอยู่	นอกจากนี�การข้นส่งทัางอากาศและทัางเรือยังเป็นปัจจัยทัี�อุตสาหกรรมมี
ค่วิามกงัวิล	จากอตัราค่่าข้นสง่ทัี�เพัิ�มข้้�นอย่างมนียัสำาค่ญั	และระยะเวิลาการข้นส่งทัี�ยาวินานข้้�น	ทัำาใหล้กูค่า้มแีนวิโนม้ทัี�จะสำารอง
สินค่้าค่งค่ลังในระดับทัี�มากกวิ่าปกติ

	 บรษัิัทัค่าดการณ์ว่ิาอตุสาหกรรมเลนส์จะยังฟ้�นตวัิอย่างค่่อยเป็นค่่อยไป	เน่�องจากมาตรการล็อค่ดาวิน์ในหลายประเทัศ	
อาจจะยังมีผู้ลกระทับกับการค่้าปลีก	ซึ่่�งเป็นจุดเริ�มต้นข้องห่วิงโซึ่่อุปทัาน	บริษััทัค่าดการณ์วิ่าอุตสาหกรรมน่าจะมีสภาพัการ
แข้่งข้ันใกล้เค่ียงกับปลายปี	2563	ไปอย่างน้อย	6-12	เด่อน	และอุตสาหกรรมมีแนวิโน้มทัี�น่าจะเติบโตเล็กน้อยในปี	2564	จากปี	
2563	เน่�องจากเลนส์ยังเป็นสินค่้าจำาเป็น	และในหลายๆ	ประเทัศ	ร้านค่้าปลีกแวิ่นตาถ่อเป็นธุรกิจจำาเป็นซึ่่�งสามารถเปิดดำาเนิน
กิจการได้ใกล้เค่ียงกับสภาวิะปกติ

	 อุตสาหกรรมเลนส์	เป็นอุตสาหกรรมทัี�มีบริษััทัจำานวินมากแข้่งข้ันกันอย่างสมบูรณ์ในตลาดโลก	ประเทัศจีน	ประเทัศไทัย	
และประเทัศเม็กซึ่ิโก	ค่่อฐานผู้ลิตเลนส์ทัี�ใหญ่ทัี�สุดข้องโลก	จากข้้อมูลสถิติการส่งออกนำาเข้้าเลนส์ข้องประเทัศต่างๆ	บริษััทัมี
สัดส่วินการตลาดประมาณ	1%	โดยอ้างอิงจากปริมาณการส่งออกเลนส์จากประเทัศดังกล่าวิ	ทัี�มากกวิ่า	2,500	ล้านชื้ิ�นต่อ
ปี	(ข้้อมูลปี	2562)	บริษััทัประมาณการณ์จำานวินคู่่แข้่งทัั�วิโลกมากกวิ่า	1,000	ราย	โดยส่วินใหญ่จะเป็นผูู้้ผู้ลิตจากประเทัศจีน	
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อย่างไรก็ดีมีผูู้้เล่นหลายใหญ่ระดับโลกในอุตสาหกรรมทัี�มีอิทัธิพัลต่อตลาดโลก	3	รายได้แก่

1.	 EssilorLuxottica	S.A.	เปน็บรษัิัทัข้า้มชื้าตสิญัชื้าตฝิ่รั�งเศส-อติาล	ีผูู้อ้อกแบบ	ผู้ลติและจดัจำาหนา่ยเลนสส์ายตา	แวิน่ตา	
แวิ่นกันแดด	และอุปกรณ์ทัี�เกี�ยวิข้้อง	เกิดจากการค่วิบรวิมกิจการข้อง	Essilor	International	S.A.	สัญชื้าติฝ่รั�งเศส	และ	
Luxottica	Group	S.p.A	สัญชื้าติอิตาลีในปี	2561	มีรายได้จากธุรกิจเลนส์และอุปกรณ์ทัี�เกี�ยวิข้้อง	7.9	พัันล้านยูโรในปี	
2562

2.	 Hoya	Vision	Care	Company	เป็นบริษััทัลูกข้อง	Hoya	Corporation	บริษััทัสัญชื้าติญี�ปุ่น	ผูู้้ออกแบบ	ผู้ลิตและจัด
จำาหนา่ยผู้ลติภณัฑ์์ทัางแสงในธรุกจิการดแูลสขุ้ภาพั	ธรุกจิการแพัทัย	์ธรุกจิชื้ิ�นสว่ินอิเลก็ทัรอนคิ่ส	์และธรุกจิชื้ิ�นสว่ินการ
แสดงภาพั	มีรายได้จากธุรกิจเลนส์สายตา	ประมาณ	205	พัันล้านเยนในงบการเงินปี	2562/2563

3.	 Carl	Zeiss	Vision	International	GmbH	บริษััทัสัญชื้าติเยอรมัน	ผูู้้ผู้ลิต	ออกแบบและจัดจำาหน่ายเลนส์สายตา	และ
อุปกรณ์เค่รื�องตรวิจวิัดสายตา	เป็นบริษััทัลูกข้อง	Carl	Zeiss	AG	มีรายได้จากธุรกิจเลนส์สายตา	เลนส์ถ่ายภาพั	เลนส์
ภาพัยนตร์	ประมาณ	1.1	พัันล้านยูโร	ในงบการเงินปี	2562/2563

3. การจัดำหาผลิต้ภัณฑ์์และบริการ 

	 โรงงานผู้ลิตหล่อเลนส์	ทัำาการผู้ลิตแม่พัิมพั์แก้วิ	หล่อเลนส์ก่�งสำาเร็จ	เลนส์สำาเร็จและเค่ล่อบผู้ิวิเลนส์	วิัตถุดิบหลักทัี�ใชื้้ใน
กระบวินการผู้ลิต	ได้แก่	โมโนเมอร์	และวิัตถุดิบกระจกสำาหรับผู้ลิตแม่พัิมพ์ัแก้วิ	ซึ่่�งเป็นวัิตถุดิบทัี�ใชื้้เฉพัาะในอุตสาหกรรมผู้ลิต
เลนส์เท่ัานั�น	ประมาณ98%ข้องวัิตถุดบิเป็นการจัดหาจากตา่งประเทัศ	ซัึ่พัพัลายเออร์สิบอันดับแรกเป็นผูู้้ผู้ลิตสารเค่มีเฉพัาะทัาง
ชื้ั�นนำาทัี�มีโรงงานผู้ลิตและวิิจัยพััฒนาระดับโลก	โดยทัั�วิไปแล้วิการผู้ลิตข้องซึ่ัพัพัลายเออร์ส่วินใหญ่เป็นการผู้สมผู้สานระหวิ่าง
กระบวินการผู้ลิตแบบต่อเน่�องและการผู้ลิตแบบล็อต	เพั่�อจดัการให้สมดลุระหว่ิางการจัดการค่วิบคุ่มตน้ทันุและการจัดการแบบ
ตอบสนองไวิเพั่�อค่วิามย่ดหยุน่ในการบรหิารการสง่มอบ	ปรบักำาหนดสง่มอบใหท้ันัเวิลาตามค่วิามตอ้งการทัี�เปลี�ยนแปลงตลอด
เวิลา

	 ดงันั�นระบบการจดัการทัี�มีประสิทัธภิาพัสงูจำาเปน็ตอ้งรวิบรวิมข้้อมูลจำานวินมากจากกลุ่มผู้ลิตภณัฑ์ท์ัี�หลากหลาย	จาก
เค่รือข้่ายธุรกิจทัั�วิโลกและเป็นการบริหารจัดการห่วิงโซึ่่อุปทัานทัี�ซึ่ับซึ่้อน	จากการค่าดการณ์ค่วิามต้องการสั�งซึ่่�อ	วิางแผู้นส่ง
มอบ	ทัี�ปรับเปลี�ยนไปตามฤดูกาลข้าย	แปรเปลี�ยนตามภูมิภาค่ข้องตลาด	ปริมาณค่ำาสั�งซ่ึ่�อและตารางข้นส่งระหว่ิางประเทัศ	
จ้งเป็นสิ�งสำาค่ัญยิ�ง	ทัี�ต้องใชื้้ทัีมงานทัี�มีประสบการณ์ในการทัำางานร่วิมกันอย่างใกล้ชื้ิด	เพั่�อบริหารจัดการกระบวินการจัดหา
วิัตถุดิบให้เป็นไปด้วิยดี

	 บรษิัทััยอ่ยในเค่รอืข้องเราผู้ลติเลนสส์ายตาเฉพัาะบคุ่ค่ล	โดยการเจยีระไนฝ่นเลนสก์่�งสำาเรจ็ข้ดัมนั	ใหก้ลายเปน็เลนสส์ำาเรจ็	
ผู้ลิตตามค่ำาสั�งซึ่่�อเลนส์ทัี�มีค่่าสายตาเฉพัาะบุค่ค่ล	ซึ่่�งเลนส์ก่�งสำาเร็จหลักๆซึ่่�อจากบริษััทัแม่	บางส่วินซึ่่�อจากผูู้้ผู้ลิตเลนส์ชื้ั�นนำา
รายอ่�น	เพั่�อตอบสนองผู้ลิตภัณฑ์์เลนส์ทัี�หลากหลายตามค่วิามต้องการลูกค่้า	เราใชื้้เทัค่โนโลยีสารสนเทัศข้ั�นสูงเพั่�อวิางแผู้น
ธุรกิจ	มอนิเตอร์ค่ลังวิัตถุดิบแบบเรียลไทัม์และกำาหนดเวิลาส่งมอบ	เพั่�อให้แน่ใจวิ่ามีกระบวินการจัดหาเลนส์ก่�งสำาเร็จซึ่ัพัพัลาย
ได้อย่างทัันทั่วิงทัี	

	 ค่วิามสัมพันัธธ์รุกจิในอุตสาหกรรมเลนสแ์วิน่ตานั�นเปน็การแข้ง่ข้นัทัี�สรา้งสรรค่แ์ละยั�งย่นในระยะยาวิ	การทัำางานรว่ิมกัน
นานกวิ่าสองทัศวิรรษัจะไม่ดำาเนินต่อไปได้	หากปราศจากการปฏิิบัติตามจรรยาบรรณทัางธุรกิจข้องแต่ละคู่่ค่้า
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

การผลิต้

ในระบบการผู้ลิตหลักข้องบริษััทัฯ	จะประกอบไปด้วิยโรงงานหลัก	3	โรงงานดังนี�

ปริมาณการผลิต้ต้ามกระบวนการหลักโดำยั่ประมาณต้่อปี (ล้านชิ้น) 

เลนส่์
พื่ลาส่ต้ิก

เลนส่์
ส่ั�งฝ่น RX

เลนส่์
ยั่้อมส่่

เลนส่์เคลือบ
ผิวแข็ง

เลนส่์ลดำการ
ส่ะที่้อน

ประกอบ
รูปแว่น

รวม

โรงงานผู้ลิต	
เลนส์พัลาสติก

36 - - 26 7.5 - 36

โรงงาน	RX	
Automation

- 3 - 2.8 1.7 4 4

โรงงานพัลาติกเพั่�อ
การย้อมสี	Polysun

6 - 3 - - - 6

4. ที่รัพื่ยั่์ส่ินที่่�ใช้ในการประกอบธุุรกิจ

A) ส่ินที่รัพื่ยั่์ถูาวรของบริษััที่ และบริษััที่ยั่่อยั่

ทัรัพัย์สินทัี�ใชื้้ในการประกอบธุรกิจข้องบริษััทั	และบริษััทัย่อย	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	ประกอบด้วิย

1) ที่่�ดำิน และอาคาร ส่ิ�งปลูกส่ร้าง

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

	(หน่วิย	:	พัันบาทั)	

ส่ินที่รัพื่ยั่์ มูลค่าทีุ่น ค่าเส่ื�อมราคาส่ะส่ม
มูลค่าที่าง
บัญช่สุ่ที่ธุิ

ลักษัณะ
กรรมส่ิที่ธุิ�

26	ไร่	2	งาน	89.3	ตาารางวิา 84,022 - 84,022 เป็นเจ้าข้อง

อาค่ารและส่วินปรับปรุง 461,951 338,984 122,967 เป็นเจ้าข้อง
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ทัั�งนี�	โดยมีรายละเอียดทัี�ดิน	และสิ�งปลูกสร้างดังนี�

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

ประเภที่ ภาระผูกพื่ัน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

26555
26556
56607
142564
26557
34434
55428
77150
133621
34435
26554

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

เลข้ทัี�	15/5
หมู่ทัี�	6

ถนนบางบัวิ
ทัอง-

สุพัรรณบุรี
ต.ละหาร

อ.บางบัวิทัอง
จ.นนทับุรี

บริษััทั
ทัี�ตั�งสำานักงาน
ใหญ่และ
โรงงาน

ทัี�ดินและ
อาค่าร

ไม่มีภาระผูู้กพััน

	 	 	(ข้)	บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด

	(หน่วิย	:	พัันบาทั)	

ส่ินที่รัพื่ยั่์ มูลค่าทีุ่น ค่าเส่ื�อมราคาส่ะส่ม
มูลค่าที่าง
บัญช่สุ่ที่ธุิ

ลักษัณะ
กรรมส่ิที่ธุิ�

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

อาค่ารและส่วินปรับปรุง 163,204 108,159 55,045 เป็นเจ้าข้อง
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

ทัั�งนี�	โดยมีรายละเอียดทัี�ดิน	และสิ�งปลูกสร้างดังนี�

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

ประเภที่ ภาระผูกพื่ัน

1
2
3
4
5

6877
69813
69814
69815
21286

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

เลข้ทัี�	61/9
หมู่ทัี�	6

ถนนบางบัวิทัอง-
สุพัรรณบุรี
ต.ละหาร

อ.บางบัวิทัอง
จ.นนทับุรี

บริษััทัย่อย โรงงาน	2 ทัี�ดินและอาค่าร ไม่มีภาระผูู้กพััน

6 - -

เลข้ทัี�	153
ถนนงามวิงศ์วิาน
ตำาบลบางเข้น
อำาเภอเม่อง
จังหวิัดนนทับุรี

บริษััทัย่อย
ทัี�ตั�งสำานักงาน
ใหญ่และโรงงาน	

1
อาค่าร

ไม่มีภาระผูู้กพััน	
แต่เชื้่าอาค่าร
จากบุค่ค่ลทัี�
เกี�ยวิข้้องใน
อัตราค่่าเชื้่า
ปี	ละ	264,000	

บาทั

2) เครื�องจักรและอุปกรณ์

งบการเงินรวิม
	(หน่วิย:	พัันบาทั)	

ส่ินที่รัพื่ยั่์ มูลค่าทีุ่น
ค่าเส่ื�อมราคา

ส่ะส่ม
ค่าเผื�อการ 

ดำ้อยั่ค่า
มูลค่าที่าง
บัญช่สุ่ที่ธุิ

ลักษัณะ
กรรมส่ิที่ธุิ�

เค่รื�องจักรและ
อุปกรณ์

2,036,862 1,502,827 0 534,035 เป็นเจ้าข้อง

	 ทัั�งนี�	บริษััทั	และบริษััทัย่อย	ไม่มีเค่รื�องจักรทัี�มีมูลค่่าตามบัญชื้ีเกินกว่ิาร้อยละ	10.00	ข้องสินทัรัพัย์รวิม	และเค่รื�องจักร
ทัั�งหมดข้องบริษััทั	ไม่ติดภาระผูู้กพัันใดๆ

3) การเช่าที่รัพื่ยั่์ส่ินเพื่่�อใช้ดำำาเนินการ

	 	 	(ก)	การเชื้่าทัี�ดินตั�งโรงงานข้องบริษััทัย่อย

การเชื้่าทัรัพัย์ประกอบการ:	การเชื้่าทัี�ดินโรงงานทัี�	1	ข้องบริษััทัย่อย

	 โรงงานทัี�	1	ข้องบรษิัทััยอ่ย	ตั�งอยู่บนทีั�ดินข้องบรษิัทัั	แค่ราย	แอสเสทั	จำากดั	ซ่ึ่�งเดมิมกีารใชื้โ้ดยไม่มค่ี่าเชื้า่	ทัั�งนี�	เพั่�อค่วิาม
โปร่งใสในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาค่ต	บริษััทั	จ้งได้ทัำาสัญญาเชื้่าทัี�ดินดังกล่าวิ	โดยสรุปสาระสำาค่ัญในสัญญาเชื้่าดังนี�

วิันทัี�ในสัญญา:	3	มกราค่ม	2563
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รายละเอียดทัี�ดิน:	 	 •	โฉนดเลข้ทัี�	173,	14676,	14767,	14678,	14679,	14680,	14681,	และ	14682	รวิม	8	โฉนด	

	 	 	 	 เน่�อทัี�รวิม	2-1-59	ไร	่เลข้ทัี�	153	ถนนงามวิงศว์ิาน	ตำาบลบางเข้น	อำาเภอเมอ่งนนทับรีุ	จงัหวิดันนทับรุี

ผูู้้ให้เชื้่า:		 	 	 บริษัทัั	แค่ราย	แอสเสทั	จำากดั	(เปลี�ยนจากบุค่ค่ลธรรมดา	เปน็นิตบิคุ่ค่ล	โดยกรรมการผูู้้มอีำานาจเป็นผูู้้ถ่อ	
	 	 	 	 หุ้นกลุ่มเดียวิกับข้องบริษััทั)	

ผูู้้เชื้่า:		 	 	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด

ระยะเวิลาการเชื้่า:	 	 1	ปี	นับตั�งแต่วิันทัี�	1	มกราค่ม	2563	ถ่งวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563

ค่่าเชื้่าตามสัญญา:	 อัตราค่่าเชื้่าเด่อนละ	22,000	บาทั	(สองหม่�นสองพัันบาทัถ้วิน)	ผูู้้เชื้่าตกลงจะชื้ำาระค่่าเชื้่าให้แก่ผูู้้ให้เชื้่า	
	 	 	 	 ทัุกวิันทัี�	25	ข้องเด่อน

4) นโยั่บายั่การลงทีุ่นในบริษััที่ยั่่อยั่และบริษััที่ร่วม

	 	 	(ก)	บริษััทั	มีนโยบายลงทัุนในบริษััทัย่อย	ค่่อ	บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด	ในสัดส่วิน	99.99%
	 	 	(ข้)	บริษััทั	มีนโยบายลงทัุนในบริษััทัย่อย	ค่่อ	บริษััทั	โพัลีซึ่ัน	จำากัด	ในสัดส่วิน	99.99%
	 	 	(ค่)	บริษััทั	มีนโยบายลงทัุนในบริษััทัย่อยค่่อ	บริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ี	ในสัดส่วิน	100.00%
	 	 	(ง)	บริษััทั	มีนโยบายลงทัุนในบริษััทัย่อยค่่อ	บริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	เอสพัี	ซึ่ีโอโอ	ในสัดส่วิน	100.00%
	 	 	(จ)	บริษััทั	มีนโยบายลงทัุนในบริษััทัร่วิม	กับบริษััทั	เอ็มวิิชื้ั�น	ออพัติค่อล	พัีทัีอี	ลิมิเต็ด	ในสัดส่วิน	33	%
	 	 	(ฉ)	บริษััทั	มนีโยบายลงทันุในบริษัทััร่วิม	กบับริษัทัั	เอ็มวิิชื้ั�น	ออพัตคิ่อล	อนิดสัตรี�	เอสดเีอน็	บีเอช็ื้ด	ีในสดัส่วิน	33	%
	 	 	(ชื้)	บริษััทั	มีนโยบายลงทัุนในบริษััทัร่วิม	กับบริษััทั	เวิียดนาม	วิิสิบิลิตี�	ทัาร์เก็ต	จำากัด	ในสัดส่วิน	32.76%

5) รายั่การที่รัพื่ยั่์ส่ินไม่ม่ต้ัวต้นที่่�ส่ำาคัญ

	 	 ก)	ลักษัณะสำาค่ัญ

	 	 ตราสินค้่าหรือส่วินหน่�งข้องตราสินค้่าได้รบัการจดทัะเบียนเค่รื�องหมายการค้่าเพ่ั�อแสดงว่ิาสินค้่าหรือบริการ
ทัี�ใชื้้เค่รื�องหมายการค้่านั�น	ซึ่่�งมีการออกแบบโลโก้ประกอบด้วิย	ช่ื้�อ	ข้้อค่วิาม	วิลี	สัญลักษัณ์	ภาพั	งานออกแบบ	
หรือหลายส่วินร่วิมกัน	โดยมีค่วิามหมายทัางด้านทัรัพัย์สินทัางปัญญาเป็นเค่รื�องหมายแสดงถ่งช่ื้�อสินค้่าหรือ
บริการเฉพัาะอย่างข้องบริษััทั

	 	 ข้)	เงื�อนไข้และอายุข้องสิทัธิ

	 	 เค่รื�องหมายการค่้าทัี�จดทัะเบียนแล้วิจะมีอายุค่วิามคุ้่มค่รอง	10	ปี	นับแต่วิันย่�นจดทัะเบียน	ซึ่่�งบริษััทัมีสิทัธิ
ตามกฎหมายในเค่รื�องหมายการค่้าแต่เพัียงผูู้้เดียวิ	บุค่ค่ลอ่�นไม่สามารถใชื้้เค่รื�องหมายการค่้าข้องบริษััทัได้	

	 	 ค่)	ผู้ลต่อการดำาเนินธุรกิจ

	 	 เค่รื�องหมายการค้่าเป็นเค่รื�องม่อทัี�สำาค่ัญทัี�ชื้่วิยให้บริษััทันำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์และบริการเพ่ั�อให้ผูู้้บริโภค่เกิด
การจดจำาและสามารถแยกแยะค่วิามแตกต่างกับสินค่้าในตลาด
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1.3  โค่รีงสัรี�างกิารีถืือหุ้้�นของบรีิษััท่

1.3.1  โครงส่ร้างการถูือหุ้นของกลุ่มบริษััที่

	 1)		 นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานข้องบริษััทัในกลุ่ม	สัดส่วินการถ่อหุ้น	และสัดส่วินข้องสิทัธิออกเสียง

การลงทัุนในบริษััทัย่อย	ประกอบด้วิย

1. บริษััที่ อุต้ส่าหกรรมแว่นต้าไที่ยั่ จำากัดำ

ประเภทัธุรกิจ: ผู้ลิตเลนส์สายตา	เลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั	และแม่แบบแก้วิ

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	เป็นผูู้้ถ่อหุ้นร้อยละ	99.99

2. บริษััที่ โพื่ล่ซััน จำากัดำ

ประเภทัธุรกิจ: ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์ย้อมสี

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	เป็นผูู้้ถ่อหุ้นร้อยละ	99.99

3. บริษััที่ ที่่โอจี ยัู่เอส่เอ ไอเอ็นซั่

ประเภทัธุรกิจ: จัดจำาหน่ายสินค่้าจัดส่งผู้ลิตภัณฑ์์

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	เป็นผูู้้ถ่อหุ้นร้อยละ	100

4. บริษััที่ ที่่โอจี ยัุ่โรป เอส่พื่ีซั่โอโอ

ประเภทัธุรกิจ: จัดจำาหน่ายสินค่้าจัดส่งผู้ลิตภัณฑ์์

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	เป็นผูู้้ถ่อหุ้นร้อยละ	100

การลงทัุนบริษััทัร่วิม	ประกอบด้วิย

1. บริษััที่ เอ็มวิชั�น ออพื่ต้ิคอล พื่ีที่่อ่ ลิมิเต้็ดำ (จัดำต้ั�งข้�นในประเที่ศูส่ิงคโปร์) 

ประเภทัธุรกิจ: ค่้าส่งเลนส์สายตา	ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	เป็นผูู้้ถ่อหุ้น	ร้อยละ	33

2. บริษััที่ เอ็มวิชั�น ออพื่ต้ิคอล อินดำัส่ต้รี� เอส่ดำ่เอ็น บ่เอชดำ่ (จัดำต้ั�งข้�นในประเที่ศูมาเลเซั่ยั่) 

ประเภทัธุรกิจ: ค่้าส่งเลนส์สายตา	ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	เป็นผูู้้ถ่อหุ้นร้อยละ	33

3. บริษััที่ เวียั่ดำนาม วิส่ิบิลิต้่� ที่าร์เก็ต้ จำากัดำ (VINA VISTA จัดำต้ั�งข้�นในประเที่ศูเวียั่ดำนาม) 

ประเภทัธุรกิจ: ค่้าส่งเลนส์สายตา	ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั

ค่วิามสัมพัันธ์: บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	เป็นผูู้้ถ่อหุ้นร้อยละ	33

	 	



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 63

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

	 2)		 แผู้นภาพัโค่รงสร้างการถ่อหุ้นข้องกลุ่มบริษััทั

	 3)		 ชื้่�อ	สถานทัี�ตั�งสำานักงานใหญ่	ประเภทัธุรกิจ	โทัรศัพัทั์	จำานวิน	ชื้นิดข้องหุ้น

ชื้่�อบริษััทั บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	

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

ชื้่�อย่อหลักทัรัพัย์ 	TOG	

ประเภทัธุรกิจ
ผูู้้ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สายตาพัลาสติก	เลนส์สายตากระจก	แม่แบบแก้วิ	
และบริการเค่ล่อบเลนส์สายตาเพั่�อคุ่ณสมบัติต่างๆ

เลข้ทัะเบียนบริษััทั 0107547000044

ทัุนจดทัะเบียน 475,000,000	บาทั

ทัุนจดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ 474,318,000	บาทั	ณ	วิันทัี�	30	ธันวิาค่ม	2563

จำานวินหุ้นจดทัะเบียน	(หุ้นสามัญ)	 475,000,000	หุ้น

จำานวินหุ้นจดทัะเบียนทัี�ออกและจำาหน่ายแล้วิ	
(สามัญ)	

474,318,000	หุ้น	ณ	วิันทัี�	30	ธันวิาค่ม	2563

มูลค่่าหุ้นทัี�ตราไวิ้ หุ้นละ	1.00	บาทั

ทัี�ตั�งสำานักงานใหญ่

บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) 
15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง
จังหวิัด	นนทับุรี	11110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์:	+66	(0)	2	194	1145	ถ่ง	50
โทัรสาร:	+66	(0)	2	925	5710
อีเมล:	info@thaiopticalgroup.com
เวิ็บไซึ่ด์	:	www.thaiopticalgroup.com
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สำานักงานสาข้า	(1)	

บริษััที่ อุต้ส่าหกรรมแว่นต้าไที่ยั่ จำากัดำ หรือ TOC
61/9	หมู่ทัี�	5	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง
จังหวิัดนนทับุรี	11110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์:	+66	(0)	2	194	1126	ถ่ง	1130
โทัรสาร:	+66	(0)	2	925	5290
เลข้ทัะเบียนบริษััทั:	0105505002039
ทัุนจดทัะเบียน:	130,000,000	บาทั
สัดส่วินการลงทัุน	:	99.99%

สำานักงานสาข้า	(2)	

บริษััที่ โพื่ล่ซััน จำากัดำ หรือ Poly Sun
15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง
จังหวิัด	นนทับุรี	11110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์:	+66	(0)	2	194	1145	ถ่ง	50
โทัรสาร:	+66	(0)	2	925	5710
เลข้ทัะเบียนบริษััทั:	0125540005766
ทัุนจดทัะเบียน:	20,000,000	บาทั
สัดส่วินการลงทัุน	:	99.99	%

สำานักงานสาข้า	(3)	

บริษััที่ ที่่โอจี ยัู่เอส่เอ ไอเอ็นซั่ TOG USA, Inc.
1958	Production	Court	Louisville,	
KY	40299,	United	States
โทัรศัพัทั์	:	+1	502	213	0770
โทัรสาร	:	+1	630	524	9095
อีเมล	:	info@	TOG	usainc.com
เวิ็บไซึ่ด์	:	https://	TOG	usainc.com/index.html
เลข้ทัะเบียนบริษััทั	:	FEIN	82-126	8015
ทัุนจดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ	:	USD	50,000
สัดส่วินการลงทัุน	:	100.00	%

สำานักงานสาข้า	(4)	

บริษััที่ ที่่โอจี ยัุ่โรป เอส่พื่ีซั่โอโอ TOG Europe Sp. z o.o.
Al.	Wojska	Polskiego	8,	
70-471,	Szczecin,	Poland
อีเมล	:	info_EU@thaiopticalgroup.com	
เลข้ทัะเบียน	KRS:	0000868527
เลข้ทัะเบียน	REGON:	387468861
เลข้ทัะเบียน	NIP:	8522668014
ทัุนจดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ	:	PLN	50,000
สัดส่วินการลงทัุน	:	100.00	%
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บริษััทัร่วิม	(1)	

บริษััที่ เอ็มวิชั�น ออพื่ต้ิคอล พื่ีที่่อ่ ลิมิเต้็ดำ
	(MVision	(สิงค่โปร์)	)	
60	Robinson	Road,	#12-01	Bea	Building,	
Singapore	068892
โทัรศัพัทั์	:	+65	6222	1079
โทัรสาร	:	+65	6827	5198
เลข้ทัะเบียนบริษััทั	201004338	W
ทัุนจดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ	:	SGD	2,700,000
สัดส่วินการลงทัุน	:	SGD	891,000	(33	%)	

บริษััทัร่วิม	(2)	

บริษััที่ เอ็มวิชั�น ออพื่ต้ิคอล อินดำัส่ต้รี� เอส่ดำ่เอ็น บ่เอ็ชดำ่ (MVision 
(มาเลเซั่ยั่) ) 
Suite	10.03,	Level	10	The	Gardens	South	Tower,	Mid	Valley	City,	
Lingkaran	Syed,	Putra,	59200	Kuala	Lumpur,	Malaysia
โทัรศัพัทั์	:	+603	4278	4668
โทัรสาร	:	+603	4278	4661
เลข้ทัะเบียนบริษััทั:	892114-U
ทัุนจดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ	:	MYR	6,000,000
สัดส่วินการลงทัุน	:	MYR	1,980,000	(33	%)	

บริษััทัร่วิม	(3)	

บริษััที่ เวียั่ดำนาม วิส่ิบิลิต้่� ที่าร์เก็ต้ จำากัดำ (Vina Vista) 
Floor	9,	Room	9.7A,	ETown	Building,	
364	Cong	Hoa	Street,	Ward	13,	
Tan	Binh	District,	HCMC,	Viet	Nam
โทัรศัพัทั์	:	+84	902	398	828
โทัรสาร	:	+848	38134950
เลข้ทัะเบียนบริษััทั	:	411022000664
ทัุนจดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ	:	1,450,000	USD
สัดส่วินการลงทัุน	:	475,000	USD	(32.76%)	
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1.3.2  ความส่ัมพื่ันธุ์กับกลุ่มธุุรกิจของผู้ถูือหุ้นใหญ่

1)  โครงส่ร้างหรือส่ถูานภาพื่ของกลุ่มบริษััที่

ข้อมูล ณ วันที่่� 30 ธุันวาคม 2563 (XO) จำานวนผู้ถูือหุ้น จำานวนหุ้น
% ของทีุ่นชำาระแล้ว  
 (หุ้นส่ามัญเที่่านั�น) 

1. ผู้ถูือหุ้นเชิงกลยัุ่ที่ธุ์ที่างธุุรกิจ

1.1	กรรมการ	ผูู้้บริหาร	ผูู้้จัดการทัี�มีอำานาจ
ตัดสินใจรวิมถ่งบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้อง

	 131,484,200 27.72

1.2	ผูู้้ถ่อหุ้นทัี�ถ่อหุ้นตั�งแต่	5%	ข้้�นไปรวิมถ่ง
บุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้อง

	 118,767,600 25.04

1.3	ผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มอ่�น	ๆ

2. หุ้นซัื�อคืน - - -

3. ผู้ถูือหุ้นรายั่ยั่่อยั่ 1,866 224,064,841 47.24

4. ผู้ถูือหุ้นที่่�ถูือกระดำานน้อยั่กว่า 1 ล็อต้ 141 1,359 0

รวม 2,029 474,318,000 100

1)		 อธิบายเหตุผู้ลและโอกาสหรือค่วิามจำาเป็นทัี�ต้องมีการพั่�งพัิงหรือสนับสนุนระหวิ่างกัน	รวิมทัั�งค่วิามสำาค่ัญเชื้ิงกลยุทัธ์	
(positioning)	ข้องกลุ่มบริษััทัต่อผูู้้ถ่อหุ้นใหญ่	กรรมการ	ผูู้้บริหาร	ผูู้้จัดการทัี�มีอำานาจตัดสินใจ

	 ผูู้้ถอ่หุน้ใหญ่เชื้งิกลยทุัธ์ข้องบรษิัทััเป็นผูู้ก่้อตั�งและดำาเนนิกจิการเรื�อยมา	จง้เปน็ผูู้้ทัี�มคี่วิามรูค้่วิามสามารถ	มคี่วิามเข้า้ใจ
และมีเค่รือข้่ายในการดำาเนินธุรกิจอย่างล่กซ่ึ่�งและกวิ้างข้วิาง	และผูู้้ถ่อหุ้นเชื้ิงกลยุทัธ์ธุรกิจยังเป็นลูกค่้าหลักข้องบริษััทั	ทัี�มีชื้่�อ
เสยีงและมปีระสบการณด์ำาเนนิธรุกจิค่า้ปลกีในหลายประเทัศทัั�วิโลก	ดว้ิยเหตนุี�บรษัิัทัจง้ตอ้งมกีารพั่�งพังิหรอืสนบัสนนุระหวิา่ง
กัน	รวิมทัั�งค่วิามสำาค่ัญเชื้ิงกลยุทัธ์ข้องกลุ่มบริษััทัต่อผูู้้ถ่อหุ้นใหญ่
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1.3.3  ผู้ถูือหุ้น

1)  รายั่ชื�อผู้ถูือหุ้นใหญ่

A. กลุ่มผู้ถูือหุ้นที่่�ถูือหุ้นสู่งสุ่ดำ 10 รายั่แรก

ลำาดำับ ผู้ถูือหุ้น

ณ วันที่่� 30 ธุันวาคม 2563 (XO) ณ วันที่่� 15 มิถูุนายั่น 2563 (XM) 
เพื่ิ�มข้�น
 (ลดำลง) จำานวนหุ้น

% ของทีุ่นชำาระ
แล้ว

จำานวนหุ้น
% ของทีุ่นชำาระ

แล้ว

1 กลุ่มตระกูลประจักษั์ธรรม 255,423,400 53.85% 255,422,000 53.85% 1,400

2
สเปค่เซึ่ฟเวิอร์ส	เอเชื้ีย	
แปซึ่ิฟิค่	โฮลดิ�ง	จำากัด

118,767,600 25.04% 118,767,600 25.04% 0

3
กลุ่มการลงทัุนโดย	อเบอร์ดีน	
สแตนดาร์ด	(ประเทัศไทัย)	

26,279,300 5.54% 26,573,100 5.60% -293,800

4 นายเกรียงศักดิ�	อิสระยั�งย่น 5,100,400 1.08% 5,100,400 1.08% 0

5
บริษััทั	เอ็น	เอส	ทัี	เวินเจอร์ส	
จำากัด

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

6 นายไชื้ย	พัลภาณุมาศ 3,950,000 0.83% 2,830,000 0.60% 1,120,000

7
กลุ่มการลงทัุนโดย	กองทัุน
เปิดบัวิหลวิง

2,596,400 0.55% 2,596,400 0.55% 0

8 นางสุพััตรา	ชื้าญสง่าเวิชื้ 2,173,645 0.46% 2,173,645 0.46% 0

9 นายวิันฉัตร	ชื้่�นชื้ม 1,800,000 0.38% 1,800,000 0.38% 0

10 นายมงค่ล	จิรพััฒนกุล 1,550,000 0.33% 1,550,000 0.33% 0

ผูู้้ถ่อหุ้นรายอ่�นๆ 51,677,255 10.90% 52,504,855 11.07% -827,600

รวมที่ั�งส่ิ้น 474,318,000 100.00% 474,318,000 100.00%
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B. ถูอืหุ้นรายั่ใหญท่ี่่�โดำยั่พื่ฤต้กิารณม์อ่ทิี่ธุพิื่ลต้อ่การกำาหนดำนโยั่บายั่การจดัำการหรอืการดำำาเนินงานของบรษิัทัี่อยั่า่ง 
 ม่นัยั่ส่ำาคัญ

ตารางแจกแจงรายชื้่�อผูู้้ถ่อหุ้นเชื้ิงกลยุทัธ์ธุรกิจตามโค่รงสร้างหรือสถานภาพัข้องกลุ่มบริษััทั

ข้อมูล ณ วันที่่� 30 ธุันวาคม 2563 (XO) จำานวนผู้ถูือหุ้น จำานวนหุ้น
% ของทีุ่นชำาระแล้ว  
 (หุ้นส่ามัญเที่่านั�น) 

1. กรรมการ ผู้้�บริหาร ผู้้�จััดการที่่�ม่อำำานาจัตััดสิินใจั รวมถึึง
บุคคลที่่�เก่�ยวข้�อำง

1.1	ดร.	สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม 22,507,700 4.75

1.2.	นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม 50,593,300 10.67

1.3	นายสาโรจน์	ประจักษั์ธรรม 23,659,000 4.99

1.4	นางพัรพัรรณ	โต�ะตระกูล 25,914,200 5.46

1.5	นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม 8,830,000 1.86

รวม 131,504,200 27.73

2. ผู้้�ถึือำหุ�นที่่�ถึือำหุ�นตัั�งแตั่ 5% ข้้�นไป รวมถึึงบุคคลที่่�เก่�ยวข้�อำง

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

รวิม 1 118,767,600 25.04

3.	มีอำานาจค่วิบคุ่มอ่�น	ๆ

รวิม 0 0 0

รวมที่ั�งส่ิ้น 22 250,251,800 52.76

ณ	วัินทัี�	30	ธันวิาค่ม	2563	(วิันปิดสมุดทัะเบียนผูู้้ถ่อหุ้นค่รั�งล่าสุด	(XO)	)	บริษััทัฯ	มีผูู้้ถ่อหุ้นทัั�งสิ�น	1,596	ราย	(ค่ิดจากทัุน
จดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ	474,318,000	หุ้น)	

ทัั�งนี�กลุ่มตระกูลประจักษั์ธรรม	ทัี�เป็นผูู้้ถ่อหุ้นกลุ่มใหญ่ข้องบริษััทัฯ	มีจำานวิน	31	ราย	ประกอบไปด้วิย

คำานำาหน้าชื�อ ชื�อ นามส่กุล
ความส่ัมพื่ันธุ์ระหว่าง 

ดำร.ส่ว่าง ประจักษั์ธุรรม
จำานวนหุ้น

ณ 30 ธุ.ค. 2563
ส่ัดำส่่วน

การถูือหุ้น (%) 

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

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

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

นาย ชื้าค่ร โต�ะตระกูล หลาน	(บุตรนางพัรพัรรณ)	 2,600,000 0.55%

น.ส. พัรเพั็ญ ประจักษั์ธรรม หลาน	(บุตรีนายประทัีป)	 2,920,000 0.62%
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คำานำาหน้าชื�อ ชื�อ นามส่กุล
ความส่ัมพื่ันธุ์ระหว่าง 

ดำร.ส่ว่าง ประจักษั์ธุรรม
จำานวนหุ้น

ณ 30 ธุ.ค. 2563
ส่ัดำส่่วน

การถูือหุ้น (%) 

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

นาง ชื้าลินี เหล่าสุวิรรณ หลาน	(บุตรีนายประทัีป)	 5,070,000 1.07%

นาย สาริน เหล่าสุวิรรณ เหลน	(บุตรนางชื้าลินี)	 2,100,000 0.44%

นาย อิสรา เหล่าสุวิรรณ เหลน	(บุตรนางชื้าลินี)	 2,100,000 0.44%

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

นาง วิรัญญา ประจักษั์ธรรม หลานสะใภ้	(ภรรยานายวิิรัชื้)	 130,800 0.03%

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

นาย สิปปนนทั์ ประจักษั์ธรรม เหลน	(บุตรนายวิิรัชื้)	 6,183,200 1.30%

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

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

นาย ค่ำารณ ประจักษั์ธรรม พัี� 26,410,000 5.57%

นาย ภาค่ี ประจักษั์ธรรม หลาน	(บุตรนายค่ำารณ)	 25,000,000 5.27%

นาย อานันทั์ ประจักษั์ธรรม เหลน	(บุตรนายภาค่ี)	 1,000,000 0.21%

นาย ภูวิิศ ประจักษั์ธรรม เหลน	(บุตรนายภาค่ี)	 1,000,000 0.21%

นาย ธรณ์ ประจักษั์ธรรม หลาน	(บุตรนายค่ำารณ)	 24,183,300 5.10%

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

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

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

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

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

นาย สวิ่าง ประจักษั์ธรรม - 12,000,000 2.53%

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

นาย สาโรจน์ ประจักษั์ธรรม น้อง 3,250,000 0.69%

นาย ยศนันทั์ ประจักษั์ธรรม หลาน	(บุตรนายสาโรจน์)	 20,409,000 4.30%

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

นาย สรัฐ เตกาญจนวินิชื้ หลาน	(บุตร	พั.ทั.หญิง	เกษันภา)	 4,687,500 0.99%

255,423,400 53.85%

	 ข้้อจำากัดการถ่อหุ้นข้องชื้าวิต่างชื้าติ

	 ผูู้้ถ่อหุน้ทัี�เปน็ชื้าวิตา่งชื้าตสิามารถถ่อค่รองหุน้ข้องบรษัิัทัฯ	รวิมกนัไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ	49	ข้องจำานวินหุน้ทัี�ออกและชื้ำาระแลว้ิ	
โดย	ณ	วิันทัี�	30	ธันวิาค่ม	2563	หุ้นข้องบริษััทัฯ	ทัี�ถ่อค่รองโดยชื้าวิต่างชื้าติ	จำานวิน	121,443,700	หุ้น	ค่ิดเป็นสัดส่วินร้อยละ	
25.60
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1.4  นโยบายกิารีจ่ายเงินปันผู้ล

1.4.1	 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล

	 การจา่ยเงนิปนัผู้ล	ณ	ชื้ว่ิงเวิลาใด	และจำานวินเงนิปนัผู้ลเทัา่ไร(ถา้ม)ี 	ข้้�นอยู่กบัผู้ลการดำาเนินงาน	สถานะทัางการเงนิค่วิาม
ต้องการใช้ื้เงินสด	และเงินสดทัี�มีอยู่	และปัจจัยอ่�นๆ	ทัี�เกี�ยวิข้้องตามค่วิามเห็นชื้อบข้องค่ณะกรรมการ 	บริษััทัฯประกอบธุรกิจ
และ ถ่อหุ้นในบริษััทัย่อย	ดังนั�น	ค่วิามสามารถในการจ่ายเงินปันผู้ลให้กับผูู้้ถ่อหุ้นจะข้้�นอยู่กับผู้ลกำาไรและกระแสเงินสดข้องบริ
ษััทัฯและ 	บริษััทัย่อย 	ทัั�งนี� 	ทัี�ประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่รั�งทัี�	49	(1/2555)	เม่�อวัินทัี�	22 	กุมภาพัันธ์	2555	มีมตินโยบาย
การจ่ายเงินปันผู้ลใหม่	ตั�งแต่ปี	2555	ดังนี� 	

	 “จ่ายปันผู้ลไม่น้อยกวิ่าร้อยละ	40 	ข้องกำาไรสุทัธิ	ข้องงบการเงินรวิมหลังหักเงินสำารองต่าง	ๆ	ทัุกประเภทัทัี�กฎหมายและ
บริษััทัฯได้กำาหนดไวิ้

	 	 การประกาศจ่ายเงินปันผู้ลจะเป็นไปตามข้้อกำาหนดประมวิลกฎหมายแพั่งและพัาณิชื้ย์	ซึ่่�งข้้�นอยู่กับดุลยพัินิจข้อง 	
 ทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	ซ่ึ่�งจะพัิจารณาตามทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัเสนอ	และการประกาศและจ่ายเงินปันผู้ลระหวิ่างกาลจะข้้�นอยู่กับ
ดลุยพันิจิข้องค่ณะกรรมการบริษัทัั	นอกจากนี�	กฎหมายไทัยยังหา้มจา่ยเงนิปนัผู้ลจากเงินประเภทัอ่�นนอกจากกำาไร	(กำาไรสทุัธิ
รวิมกำาไรสะสมและหักข้าดทัุนสะสมใดๆ)	ทัั�งนี�บริษััทัฯจะต้องจัดสรรเงินไวิ้เป็นทัุนสำารองจนกวิ่าจะมีจำานวินถ่งหน่�งในสิบข้องทัุน
ข้องบริษััทัฯหรือมากกวิ่านั�นตามข้้อบังค่ับข้องบริษััทัฯ

1.4.2	 ปัระวััติิการจ่่ายเงิินปัันผล

ปี กำาไรต้่อหุ้น (บาที่) เงินปันผลต้่อหุ้น(บาที่)
อัต้ราการจ่ายั่เงินปันผล

ต้่อกำาไรสุ่ที่ธุิ (%)

2563 0.15 0.12 83

2652 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 17

1.4.3	 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของิบริษััทย่อย

	 สำาหรับการจ่ายเงินปันผู้ลบริษััทัย่อยจะจ่ายเข้้าบริษััทัฯไม่น้อยกวิ่าร้อยละ	90	ข้องกำาไรสุทัธิข้องบริษััทัย่อย
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2. นโยบายการบริหารค่วิามเส่�ยง

2.1  นโยบายกิารีบรีิหุ้ารีค่วิามเสัี�ยง

	 เพั่�อใหเ้กดิค่วิามชัื้ดเจนในการบรหิารค่วิามเสี�ยง	ค่ณะกรรมการบริษััทัไดก้ำาหนด	กรอบนโยบายในการบรหิารค่วิามเสี�ยง	
วิิธีการดำาเนินงาน	และแผู้นการดำาเนินงานการบริหารค่วิามเสี�ยง	ดังนี�

1.	 มุ่งเน้นการบริหารค่วิามเสี�ยงทัี�มีผู้ลกระทับต่อวิัตถุประสงค่์และนโยบาย	รวิมทัั�งชื้่�อเสียงและภาพัลักษัณ์ข้องบริษััทั
2.	 จดัการบรหิารค่วิามเสี�ยงใหม้ปีระสทิัธภิาพัสงูสดุและอยูใ่นระดบัทัี�สามารถยอมรบัได้	ใหพ้ันักงานทักุค่นมส่ีวินรว่ิม

ในกระบวินการบริหารค่วิามเสี�ยง
3.	 ส่งเสริมให้พันักงานทัั�วิทัั�งองค่์กรได้รับรู้และป้องกันค่วิามเสี�ยงทัี�จะเกิดข้้�นทัั�งหมด
4.	 ตรวิจสอบ	ติดตาม	และประเมินค่วิามเสี�ยงทัี�จะเกิดข้้�นตามสภาพัแวิดล้อมทัี�เปลี�ยนไป	ทัั�งจากปัจจัยภายในและ

ภายนอกองค่์กรอย่างต่อเน่�อง
5.	 ส่งเสริมให้การบริหารค่วิามเสี�ยงเป็นส่วินหน่�งข้องวิัฒนธรรมทัี�นำาไปสู่การสร้างสรรค่์	มูลค่่าให้แก่องค่์กร	

	 ในปี	2563	บรษัิัทัฯ	และบริษััทัย่อยกำาหนดให้แต่ละหน่วิยงานมีการประเมินค่วิามเสี�ยงรวิมถง่ผู้ลกระทับทัี�อาจเกิดข้้�นพัร้อม
แนวิทัาง	การป้องกันและแก้ไข้	โดยจัดตั�งค่ณะกรรมการบริหารค่วิามเสี�ยง	ทัี�มีการประเมิน	วิิเค่ราะห์ค่วิามเสี�ยงและมีมาตรการ
หรอืแผู้นปฏิบิตังิานเพั่�อจดัการค่วิามเสี�ยง	รวิมถ่งการตดิตามการบรหิารค่วิามเสี�ยงอยา่งเปน็ระบบ	มกีารตดิตามปจัจยัตา่งๆ	
ทัี�อาจทัำาใหเ้กดิค่วิามเสี�ยงข้้�นทัั�งปจัจยัภายใน	และปจัจยัภายนอกอยูต่ลอดเวิลา	เชื้น่	การผู้ลติ	การตลาด	อตัราแลกเปลี�ยน	และ
บุค่ลากร	เป็นต้น	บริษััทัฯ	ได้มีการทับทัวินและจัดทัำาแผู้นระยะปานกลาง	ทัี�วิิเค่ราะห์ค่วิามเสี�ยงข้องธุรกิจทัี�เกี�ยวิเน่�องกับสภาพั
เศรษัฐกจิ	การตลาดและการจดัหาวิตัถดุบิหลกั	เพั่�อหาทัางปอ้งกนัและ	รบัมอ่กบัค่วิามเสี�ยงทัี�อาจเกดิข้้�น	รวิมถ่งวิางแผู้นกลยทุัธ์
เพั่�อบรหิารเชื้งิรกุกับปญัหาตา่ง	ๆ	แตล่ะหนว่ิยงานจะมกีารตดิตามและรายงานผู้ล	ใหก้บัผูู้บ้รหิารตามลำาดบัชื้ั�น	ซึ่่�งหากมคี่วิาม
เสี�ยงใดๆ	เกิดข้้�นก็จะมีการพัิจารณาและกำาหนดมาตรการเพั่�อลดค่วิามเสี�ยงเหล่านั�นไปพัร้อมๆกันทัั�งนี�จะมีการรายงานผู้ล
ทัั�งหมดต่อค่ณะกรรมการข้องบริษััทัเพั่�อรับทัราบและกำาหนดเป็นแนวินโยบายในการป้องกันค่วิามเสี�ยงนั�นๆ	
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2.2  ปัจจัยค่วิามเสัี�ยงต่่อกิารีดำาเนินธ้รีกิิจของบรีิษััท่

2.2.1  ความเส่่�ยั่งต้่อการดำำาเนินธุุรกิจของบริษััที่หรือกลุ่มบริษััที่ที่ั�งในปัจจุบันและที่่�อาจเกิดำข้�นใหม ่
   (emerging risk) ในอ่ก 3-5 ปีข้างหน้า

1)  ความเส่่�ยั่งในปัจจุบัน

A)  ความเส่่�ยั่งดำ้านผลิต้ภัณฑ์์และการผลิต้

 1) ความเส่่�ยั่งจากส่ินค้าที่ดำแที่น การแก้ปัญหาส่ายั่ต้าดำ้วยั่เที่คโนโลยั่่การแพื่ที่ยั่์ที่ดำแที่นการใช้เลนส่์แว่นต้า

	 	 ผู้ลติภณัฑ์์เลนส์แวิน่ตาข้องบริษัทััฯ	และบริษััทัยอ่ย	ตามหลักสากลถ่อเป็นสนิค่า้ทัางการแพัทัย์	ทัี�ใชื้แ้กไ้ข้อาการผู้ดิปกติ
ทัางสายตาด้านการมองเหน็ทัั�งสายตาสั�น	สายตายาวิ	และสายตาเอียง	ซึ่่�งจากเทัค่โนโลยใีนปจัจุบนัทัี�มกีารเปลี�ยนแปลงอย่าง
รวิดเร็วิตลอดเวิลา	ก็ได้มกีารใช้ื้ผู้ลิตภณัฑ์์อ่�นเข้า้มาทัดแทันการใช้ื้เลนส์แวิน่ตา	เชื้น่	ค่อนแท็ัค่เลนส์	(Contact	Lenses)	รวิมถ่ง
เทัค่โนโลยทีัางการแพัทัย์ดา้นการผู้า่ตัดรักษัาสายตาด้วิยแสงเลเซึ่อร	์(Lasik)	ซ่ึ่�งสนิค่า้ทัดแทันพัวิกค่อนแทัค็่เลนส	์จะมอีายกุาร
ใชื้ง้านสั�น	ตอ้งการการดแูลรกัษัามาก	และยงัมค่ี่าใชื้จ้า่ยตอ่เน่�องจากค่่านำ�ายาทัำาค่วิามสะอาด	รวิมทัั�งค่วิามไมส่ะดวิกสบายใน
การสวิมใส่โดยเฉพัาะกับผูู้้ใชื้บ้างค่นทัี�มนีำ�าตานอ้ย	เน่�องจากเป็นการวิางเลนส์ลงบนผิู้วิกระจกตาโดยตรง	และมีค่วิามเสี�ยงสูง
ตอ่การเปน็โรค่ตาอ่�นๆ	หากดแูลรกัษัาค่วิามสะอาดไมด่พีัอ	สำาหรบัการผู้า่ตดัรกัษัาสายตาดว้ิยแสงเลเซึ่อรน์ั�น	ปจัจบุนัสามารถ
รกัษัาไดเ้ฉพัาะผูู้้มสีายตายาวิหรือสายตาสั�นอยา่งหน่�งอยา่งใดเทัา่นั�น	และไมส่ามารถรักษัาอาการสายตายาวิจากการเส่�อม
ข้องกล้ามเน่�อตาเม่�ออายุมากข้้�นได้	อีกทัั�งมีข้อ้จำากดัด้านค่่าใช้ื้จา่ยทัี�สงู	และไม่รบัรองผู้ลว่ิาสายตาจะไม่กลับไปผิู้ดปกตอิกีค่รั�ง		
ดังนั�นผู้ลิตภัณฑ์์ทัดแทันทัั�ง	2	ประเภทัจ้งยังมีข้้อจำากัดค่่อนข้้างมากและไม่สามารถทัดแทันการใชื้้แวิ่นตาตามปกติได้

 2)  ความเส่่�ยั่งดำ้านศูักยั่ภาพื่ในการแข่งขันกับผู้ผลิต้ในต้่างประเที่ศู

	 	 ตลาดข้องผูู้้ผู้ลิตเลนส์ในประเทัศไทัยส่วินใหญ่ค่่อการส่งออก	เพัราะฉะนั�นนอกจากผูู้้ผู้ลิตเลนส์ในประเทัศไทัยจะ
ตอ้งแข้ง่ขั้นกันเองแลว้ิ	ยังต้องแข้ง่ขั้นกับผูู้้ผู้ลิตในต่างประเทัศ	โดยเฉพัาะจากประเทัศจนีและประเทัศเกาหลีทัี�มปีริมาณการ
ผู้ลิตสูง	ซึ่่�งจะได้เปรียบเรื�องค่วิามประหยัดต่อข้นาด

	 	 วิตัถดิุบตั�งตน้ทัี�สำาคั่ญทัี�สดุสำาหรบัการผู้ลติเลนส	์ค่่อ	โมโนเมอร	์ซึ่่�งมผีูู้ผู้้ลติจำานวินนอ้ยรายซึ่่�งจดัจำาหนา่ยใหก้บัผูู้้
ผู้ลติเลนสท์ัั�วิโลกในสกุลเงินดอลลารส์หรัฐและเยนเป็นหลกั	ดงันั�นผูู้ผู้้ลติเลนสทั์ั�วิโลกสามารถเข้า้ถง่แหลง่วิตัถดุบิในฐาน
ราค่าเดยีวิกนัตามปรมิาณการสั�งซึ่่�อ	บรษัิัทัมนีโยบายใหค้่วิามสำาค่ญัในการรกัษัาค่วิามสมัพันัธท์ัี�ดกัีบผูู้ผู้้ลิตโมโนเมอร์	
โดยมกีารประชื้มุ	พัดูค่ยุ	หารอื	และหาโอกาสในการข้ยายธรุกจิตา่งๆ	เปน็ประจำา	บริษััทัเชื้่�อวิา่บรษัิัทัไมไ่ดม้คี่วิามไดเ้ปรยีบ
เสียในการจัดหาวิัตถุดิบ	ฐานราค่า	และเงื�อนไข้อ่�น	เม่�อเปรียบเทัียบกับผูู้้ผู้ลิตเลนส์อ่�นในข้นาดข้องธุรกิจใกล้เค่ียงกัน

	 	 ประสทิัธภิาพัในการผู้ลติเลนส	์และค่วิามสามารถในการค่วิบค่มุตน้ทันุข้้�นอยูก่บัเทัค่โนโลย	ีแรงงาน	และการจดัการ	
บริษััทัเห็นค่วิามจำาเป็นในการเพิั�มค่วิามสามารถในการผู้ลิตด้วิยระบบก่�งอัตโนมัติ	และอัตโนมัติมากข้้�น	ทัำาให้ลดค่วิาม
เสี�ยงด้านแรงงาน	ทัี�มีแนวิโน้มข้าดแค่ลนและค่่าแรงสูงข้้�นเทัียบกับประเทัศคู่่แข้่ง	นอกจากนี�บริษััทัให้ค่วิามสำาค่ัญกับงาน
วิิศวิกรรม	และพััฒนาค่วิามสามารถในการผู้ลิตโดยการใชื้้ระบบการผู้ลิตแบบลีน	และการเพัิ�มประสิทัธิภาพัการผู้ลิต
เพั่�อเพัิ�มกำาลังการผู้ลิตจากทัรัพัยากรทัี�มีอยู่อย่างต่อเน่�องและทัำาให้ต้นทัุนต่อหน่วิยโดยรวิมลดลง	สามารถแข้่งข้ันกับคู่่
แข้่งและรองรับการข้ยายตัวิข้องลูกค่้าในอนาค่ต



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 73

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

 3)  ความเส่่�ยั่งจากการเส่ื�อมส่ภาพื่ของส่ินค้าคงเหลือ

	 	 ในระยะเวิลา	3	ปีทัี�ผู้่านมา	(ปี	2561	ถ่ง	2563)	กลุ่มบริษััทัมีสินค่้าค่งเหล่อสุทัธิจำานวิน	870.72 ล้านบาทั	878.97	
ล้านบาทั	และ	818.07 ล้านบาทั	ตามลำาดับ	หรือค่ิดเป็นสัดส่วินร้อยละ	34.01	ร้อยละ	34.4	และร้อยละ	29.10	 ข้อง
สินทัรัพัย์รวิม	ตามลำาดับ	ซึ่่�งถ่อเป็นสัดส่วินสินทัรพััยท์ัี�มีนัยสำาค่ัญ	และอาจส่งผู้ลกระทับต่อผู้ลการดำาเนินงานข้องกลุ่ม
บริษััทั	หากสินค่้าค่งเหล่อเกิดการด้อยค่่าอันเน่�องมาจากการเส่�อสภาพั	หรือล้าสมัย

	 	 อย่างไรก็ดี	สินค่้าค่งเหล่อส่วินใหญ่ข้องกลุ่มบริษััทัเป็นสินค่้าสำาเร็จรูป	และวิัสดุสิ�นเปล่อง	–	แม่พัิมพั์แก้วิ	คิ่ดเป็น
สดัสว่ินประมาณรอ้ยละ	74.64	ข้องสนิค่า้ค่งเหล่อสทุัธ	ิ(เฉลี�ยป	ี2561	ถง่	ป	ี2563)	โดยในสว่ินข้องสนิค่า้สำาเร็จรปูค่ดิเปน็
สัดส่วินประมาณร้อยละ	45.59	ข้องสินค่้าค่งเหล่อสุทัธิ	ซึ่่�งทัางกลุ่มบริษััทัได้มีการบริหารค่วิามเสี�ยงโดยทัางกลุ่มบริษััทั
ไดตั้�งค่า่เผู้่�อสนิค้่าเส่�อมสภาพั	และล้าสมยั	เปน็สดัสว่ินรอ้ยละ	50	สำาหรบัสนิค่า้ค่งเหลอ่ทัี�มอีายเุกนิกวิา่	2.5	ปี	และตั�งค่่า
เผู้่�อสินค่้าเส่�อมสภาพั	ร้อยละ	100	สำาหรับสินค่้าค่งเหล่อทัี�มีอายุเกินกวิ่า	3	ปี	และในส่วินข้องวิัสดุสิ�นเปล่อง	–	แม่พัิมพั์
แก้วิ	ซึ่่�งค่ิดเป็นสัดส่วินประมาณร้อยละ	29.05	ข้องสินค่้าค่งเหล่อสุทัธิ	เน่�องจากเป็นแก้วิ	ซึ่่�งสามารถเก็บไวิ้ได้นานโดยไม่
เส่�อมสภาพั	และเป็นวิัสดุสิ�นเปล่องทัี�เป็นองค่์ประกอบหลักทัี�ใชื้้ในการผู้ลิตอยู่เป็นประจำา	โอกาสทัี�สินค่้าค่งเหล่อดังกล่าวิ
จะเส่�อมสภาพั	หรือล้าสมัยจ้งมีน้อยมาก

B)  ความเส่่�ยั่งดำ้านการเงิน

 1)  ความเส่่�ยั่งจากความผันผวนของอัต้ราแลกเปล่�ยั่น

	 	 กลุ่มบริษััทัมีค่วิามเสี�ยงทัี�อาจเกิดข้้�นจากอัตราแลกเปลี�ยนทีั�สำาคั่ญ	อันเกี�ยวิเน่�องจากกิจกรรมการซึ่่�อหรือข้าย
สินค่้าเป็นเงินตราต่างประเทัศ	ซึ่่�งมีค่วิามผู้ันผู้วินค่่อนข้้างสูงในปัจจุบัน	ดังนั�นเพั่�อเป็นการป้องกันค่วิามเสี�ยงจากอัตรา
แลกเปลี�ยนดงักลา่วิ	กลุ่มบรษัิัทัจง้ไดพ้ัจิารณาเค่รื�องมอ่ทัางการเงินค่่อการทัำาสญัญาซึ่่�อข้ายเงนิตราต่างประเทัศล่วิงหนา้	
กับธนาค่ารมาใชื้้ในการบริหารค่วิามเสี�ยงนี�โดยสัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้าส่วินใหญ่มีอายุสัญญา	
ไม่เกินหน่�งปี

	 กลุ่มบริษััทัมียอดค่งเหล่อข้องสินทัรัพัย์และหนี�สินทัางการเงินทัี�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทัศ	ดังนี�

หน่วิย	:	บาทั

ส่กุลเงิน ส่ินที่รัพื่ยั่์ หน่�ส่ิน
ส่่วนต้่างระหว่าง

ส่ินที่รัพื่ยั่์และหน่�ส่ิน

อัต้ราแลกเปล่�ยั่นถูัว
เฉีล่�ยั่ ณ วันที่่�  

31 ธุันวาคม 2563

ส่่วนต้่างระหว่าง
ส่ินที่รัพื่ยั่์และหน่�ส่ิน
เที่่ยั่บเป็นเงินบาที่

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 12,893,562 3,561,852 9,331,710 29.9909 279,866,381

ดอลลาร์สิงค่โปร์ 12,306 - 12,306 22.6232 278,401

ยูโร 1,422,838 2,898,779 	(1,475,941)	 36.8165 (54,338,982)

เยน 85,611,365 65,164,602 20,446,763 0.2902 5,933,651

ริงกิต 21,510 - 21,510 7.4140 159,475

ปอนด์สเตอร์ลิง - 142,509 	(142,509)	 40.5618 (5,780,422)

หยวินเรนมินบิ 240,680 962,720 	(722,040)	 4.6014 (3,322,395)



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

 2)  ความเส่่�ยั่งจากการคำ�าประกันระหว่างกิจการที่่�เก่�ยั่วข้องกัน

	 	 ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	บริษััทัฯมีภาระค่ำ�าประกันวิงเงินสินเชื้่�อข้องบริษััทั	อุตสาหกรรมแว่ินตาไทัย	จำากัด	
ซึ่่�งเป็นบริษััทัย่อยแก่ธนาค่ารจำานวิน	130	ล้านบาทั	และ	2.5	ล้านยูโร	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	222.8	ล้านบาทั	(2562:		
51.1	ล้านบาทั	และ	3.7	ล้านยูโร	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	176.0	ล้านบาทั)

	 	 ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	บริษััทัฯมีภาระค่ำ�าประกันวิงเงินสินเชื้่�อข้องบริษััทั	โพัลี	ซึ่ัน	จำากัด	ซึ่่�งเป็นบริษััทัย่อยแก่
ธนาค่ารจำานวิน	17	ล้านบาทั	(2562:	17	ล้านบาทั)

	 	 ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด	ซึ่่�งเป็นบริษััทัย่อยมีภาระค่ำ�าประกันวิงเงิน	
สินเชื้่�อข้องบริษััทัฯแก่ธนาค่ารจำานวิน	300	ล้านบาทั	(2562:	191.2	ล้านบาทั)

	 	 การค่ำ�าประกันนี�มีผู้ลผูู้กพัันต่อบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยนานเทั่าทัี�ภาระหนี�สินยังไม่ได้ชื้ำาระ	บริษััทัฯและบริษััทัย่อยมี
การค่ิดค่่าธรรมเนียมการค่ำ�าประกันดังกล่าวิในอัตราร้อยละ	1.5	ต่อปี

C)  ความเส่่�ยั่งดำ้านเที่คโนโลยั่่และส่ารส่นเที่ศู

 1)  ความเส่่�ยั่งจากภัยั่คุกคามที่างไซัเบอร์

	 	 การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการดำาเนินธุรกิจและวิิธีการทัำางานทัี�อาศัยเทัค่โนโลยีดิจิทััลมากข้้�น	การนำาระบบอัตโนมัติ
มาใชื้้ในโรงงานและกระบวินการผู้ลิตเพั่�อเพัิ�มประสิทัธิภาพัการผู้ลิต	รวิมถ่งแนวิโน้มการเชื้่�อมโยงข้้อมูลข้องอุปกรณ์และ
สว่ินงานต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมผู่้านอนิเทัอร์เนต็เชื้่�อมโยงไปยังลกูค่า้	ส่งผู้ลให้การดำาเนินธรุกจิมคี่วิามเสี�ยงต่อภยั
ค่กุค่ามทัางไซึ่เบอรม์ากข้้�น	เชื้น่	การโจมตโีค่รงสรา้งพั่�นฐานทัี�ใชื้ใ้นกระบวินการผู้ลติ	การถกูโจรกรรมข้อ้มลู	การพัฒันา
สนิค่า้และผู้ลติภณัฑ์์	ข้อ้มลูทัางการค่า้	และข้อ้มลูสว่ินตวัิข้องพันกังาน	ซ่ึ่�งอาจสง่ผู้ลกระทับทัางการเงนิ	ค่วิามตอ่เน่�องใน
การดำาเนนิธุรกจิ	ช่ื้�อเสยีงและค่วิามน่าเช่ื้�อถ่อข้องบริษััทั	โดยทัางบริษััทัได้มกีารประกาศใชื้	้นโยบายการรักษัาค่วิามมั�นค่ง
ปลอดภัยเทัค่โนโลยีสารสนเทัศ	ตลอดจนมีการตรวิจประเมินค่วิามเสี�ยงทัางไซึ่เบอร์กับระบบค่อมพิัวิเตอร์	ทัี�ใช้ื้ค่วิบคุ่ม
กระบวินการผู้ลิตและดำาเนินการป้องกันค่วิามเสี�ยงอยู่เป็นระยะ

 2)  ความเส่่�ยั่งจากการเปล่�ยั่นแปลงเที่คโนโลยั่่ดำิจิที่ัล

	 	 การเปลี�ยนแปลงข้องเทัค่โนโลยีทัี�เกิดข้้�นอย่างรวิดเร็วิเข้้ามา	มีบทับาทัอย่างมากในการทัำาธุรกิจ	มีการแลกเปลี�ยน
การเข้า้ถ่งข้อ้มลูข้องบรษัิัทัและลกูค่า้ผู้า่นชื้อ่งทัางดจิทัิัลทีั�มากข้้�น	การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วิเปน็ค่วิามเสี�ยงทีั�สง่ผู้ลกระทับ
ต่อสภาพัการณ์ข้องตลาด	พัฤติกรรมข้องลูกค้่าในการเล่อกซึ่่�อสินค้่าและบริการ	ก่อให้เกิดการแข้่งขั้นทัางธุรกิจทัี�เพัิ�ม
สูงข้้�น	นอกจากนี�ยังส่งผู้ลต่อการ	เปลี�ยนรูปแบบการดำาเนินธุรกิจและต้นทัุนในการทัำาธุรกิจอีกด้วิย	โดยค่วิามเสี�ยงดัง
กล่าวิอาจส่งผู้ลต่อธุรกิจข้องบริษััทั	อย่างไรก็ตาม	เทัค่โนโลยีดิจิทััลก็เป็นโอกาสในการสร้างโอกาสทัางธุรกิจ	ใหม่ๆ	ทัี�
สร้างมูลค่่าเพัิ�มให้กับองค่์กร	บริษััทักำาหนดให้มี	การติดตามและวิิเค่ราะห์แนวิโน้มการเปลี�ยนแปลงด้านเทัค่โนโลยี	ดิจิทััล
เพั่�อนำามาพััฒนาการทัำางานและปรับกลยุทัธ์ในการทัำาธุรกิจ	เพั่�อเพัิ�มค่วิามสามารถในการแข้่งข้ันต่อไป	นอกจากนี�ยังมี
การนำาเทัค่โนโลยีเค่รื�องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ื้ใน	กระบวินการผู้ลิต	เพั่�อสร้างค่วิามได้เปรียบในด้านต้นทุันการ
ผู้ลิต	และเพัิ�มประสิทัธิภาพัในการดำาเนินธุรกิจ
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

2)  ความเส่่�ยั่งที่่�อาจเกิดำข้�นใหม่ (Emerging Risk) ในอ่ก 3-5 ปีข้างหน้า

 A)  ความเส่่�ยั่งจากการแพื่ร่ระบาดำของโรคต้ิดำเชื�อไวรัส่โคโรนา 2019

	 	 สถานการณ์การแพัร่ระบาดข้องโรค่ตดิเชื้่�อไวิรสัโค่โรนา	2019	ทัี�ปัจจุบนัยงัมีผู้ลกระทับต่อกจิกรรมทัางธุรกจิข้อง
กลุ่มบริษััทัในส่วินทัี�เกี�ยวิกับห่วิงโซึ่่อุปทัานและการใชื้้จ่ายข้องผูู้้บริโภค่	ทัำาให้ยอดข้ายข้องกลุ่มบริษััทัทัี�ข้ายไปยังลูกค่้าใน
ทัวิปียโุรป	ออสเตรเลยีและอเมรกิาลดลง	ซ่ึ่�งสง่ผู้ลกระทับอยา่งมนียัสำาค่ญัตอ่ฐานะการเงนิ	ผู้ลการดำาเนนิงานและกระแส
เงินสดในปัจจุบันและในอนาค่ตข้องกลุ่มบริษััทั	ฝ่่ายบริหารข้องกลุ่มบริษััทัได้ติดตามค่วิามค่่บหน้าข้องสถานการณ์ดัง
กล่าวิอย่างใกล้ชื้ิดและประเมินผู้ลกระทับทัางการเงินเกี�ยวิกับมูลค่่าข้องสินทัรัพัย์	ประมาณการหนี�สินและหนี�สินทัี�อาจ
เกดิข้้�นอยา่งตอ่เน่�อง	ทัั�งนี�ฝ่า่ยบรหิารไดใ้ชื้ป้ระมาณการและดลุยพิันจิในประเดน็ตา่งๆ	เม่�อสถานการณม์กีารเปลี�ยนแปลง

2.2.2  ความเส่่�ยั่งต้่อการลงทีุ่นของผู้ถูือหลักที่รัพื่ยั่์

1)  ความเส่่�ยั่งจากการม่ผู้ถูือหุ้นรายั่ใหญ่ที่่�ม่อิที่ธุิพื่ลต้่อการกำาหนดำนโยั่บายั่และบริหารงาน

	 กลุ่มผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทั	ค่่อ	ตระกูลประจักษั์ธรรม	ซึ่่�งถ่อหุ้นในบริษััทัค่ิดเป็นสัดส่วินร้อยละ	53.85	(ข้้อมูล	ณ	
วิันปิดสมุดทัะเบียนหุ้น	วิันทัี�	30	ธันวิาค่ม	2563)	ข้องจำานวินหุ้นทัี�ออกและจำาหน่ายได้แล้วิทัั�งหมดข้องบริษััทั	นอกจากนี�ตระกูล
ประจกัษัธ์รรมยงัเปน็กรรมการผูู้ม้ีอำานาจลงนามข้องบรษิัทััและเปน็ผูู้บ้รหิารอกีด้วิย	จ้งทัำาใหต้ระกลูประจกัษัธ์รรมเปน็ผูู้ถ้อ่หุ้น
ใหญแ่ละเป็นผูู้ม้อีำานาจในการบริหารจดัการ	ตลอดจนค่วิบคุ่มค่ะแนนเสยีงในการลงมตทิัี�สำาค่ญัไดเ้ก่อบทัั�งหมด	ทัั�งเรื�องการแตง่
ตั�งกรรมการ	หรือการข้อมติในเรื�องทัี�ต้องใชื้้เสียงส่วินใหญ่ข้องทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	ยกเวิ้นในเรื�องทัี�กฎหมายหรือข้้อบังค่ับบริษััทั
กำาหนดให้ต้องได้รับเสียง	3	ใน	4	ข้องจำานวินหุ้นทัี�เข้้าประชืุ้มและมีสิทัธิ�ออกเสียงลงค่ะแนน	ผูู้้ถ่อหุ้นรายอ่�นทัี�เข้้าร่วิมประชืุ้มแบะ
มีสิทัธิ�ออกเสียง	อาจไม่สามารถรวิบรวิมค่ะแนนเสียงเพั่�อมีมติทัี�แตกต่างได้

	 อย่างไรก็ตาม	ด้วิยโค่รงสร้างการจัดการข้องบริษััทัประกอบด้วิย	ค่ณะกรรมการและค่ณะอนุกรรมการ	รวิม	4	ชืุ้ด	ได้แก่	
ค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	และค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธรุกิจ	
โดยมกีารกำาหนดข้อบเข้ตอำานาจหนา้ทัี�อยา่งชื้ดัเจน	ทัำาใหร้ะบบการทัำางานข้องบรษัิัทัมคี่วิามเปน็มาตราฐานและสามารถตรวิจ
สอบได้ง่าย	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบซึ่่�งประกอบด้วิยกรรมการตรวิจสอบซึ่่�งเป็นกรรมการอิสระ	3	ทั่าน	อีกทัั�งค่ณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันนั�นเปน็กรรมการอสิระทัั�งหมด	ค่ณะกรรมการทักุท่ัานลว้ินเปน็ผูู้ท้ัี�มคี่วิามรูค้่วิามสามารถ	นอกจาก
นี�	บรษิัทััยังมรีะเบยีบปฏิิบตักิรณทีัี�มกีารทัำารายการทัี�เกี�ยวิโยงกบักรรมการ	ผูู้ถ่้อหุน้รายใหญ	่หรอืผูู้ม้อีำานาจค่วิบคุ่มในกจิการ	
รวิมทัั�งบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้ง	โดยบุค่ค่ลดังกล่าวิจะไม่มีอำานาจการทัำารายการนั�นๆ	ทัำาให้สามารถลดทัอนค่วิามเสี�ยงอัน
อาจจะเกิดข้้�นได้อีกด้วิย

2)  ความเส่่�ยั่งกรณ่การขายั่ส่ินค้าในประเที่ศูผ่านบริษััที่ที่่�เก่�ยั่วข้อง 

	 สินค้่าข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยสำาหรับตลาดในประเทัศจะข้ายผู่้าน	บริษััทั	นำาศิลปไทัย	จำากัด	ซึ่่�งจะเป็นผูู้้ค่้าส่งทัี�เป็น
ตวัิแทันจำาหนา่ยสินค้่าข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยในประเทัศไทัยเพีัยงผูู้้เดียวิ	ซ่ึ่�งบริษััทั	นำาศลิปไทัย	จำากดัเป็นกิจการทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	
ทัำาใหอ้าจมคี่วิามขั้ดแยง้ทัางผู้ลประโยชื้น์ได	้เน่�องจากการข้ายสินค่า้ข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัยอ่ยมตีลาดต่างประเทัศเป็นหลกั	ซึ่่�ง
มกีารข้ายสินค้่าในประเทัศเพีัยงประมาณรอ้ยละ	5	ข้องยอดข้ายรวิมทัั�งหมดเทัา่นั�น	โดยบรษัิัทัฯ	และบรษัิัทัยอ่ยข้ายสนิค่า้ใหก้บั
บริษััทัทีั�เกี�ยวิข้้องดังกล่าวิในราค่าตลาดไม่แตกต่างจากลูกค่้าอ่�นทัั�วิไป	ทัั�งนี�โดยมีนโยบายด้านการกำาหนดราค่าข้ายและปรับ
ราค่าสินค่้าตามสภาพัการแข้่งข้ันข้องตลาดในแต่ละทั้องถิ�นโดยไม่เอ่�อประโยชื้น์กับบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้อง	โดยค่ำาน่งถ่งต้นทัุนสินค่้า
บวิกกำาไรมาตรฐาน	และในสว่ินข้องการข้ายใหบ้คุ่ค่ลหรอืบรษิัทััทัี�เกี�ยวิข้อ้งจะตอ้งจดัทัำาสรุปรายงานการซึ่่�อข้ายดงักลา่วิ	เสนอ
ต่อค่ณะกรรมการตรวิจสอบทัุกไตรมาส	เพั่�อค่วิามชื้ัดเจนและโปร่งใส	
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3. การข้ับเค่ล่�อนธุรกิจเพั่�อค่วิามยั�งย่น

3.1  นโยบายและเป้าหุ้มายกิารีจัดกิารีด�านค่วิามยั�งยืน

	 	TOG	(Thai	Optical	Group)	มีภาค่ธุรกิจอยู่ในประเภทัสินค่้าอุปโภค่บริโภค่ทัี�จำาเป็น	ผู้ลิตภัณฑ์์ข้องเราเป็นเลนส์แวิ่นตา
ซึ่่�งเป็นอุปกรณ์การแพัทัย์ทัั�วิไป	การดำาเนินงานข้อง	TOG	ใชื้้ระบบบริหารคุ่ณภาพัในโรงงานผู้ลิต	มีทัี�ตั�งอยู่ในประเทัศไทัย		
	TOG	จัดจำาหน่ายทัั�งในประเทัศไทัยและในต่างประเทัศผู้่านระบบบริหารซึ่ัพัพัลายเชื้นข้ั�นสูงทัี�เชื้่�อมต่อธุรกิจกับลูกค่้าในประเทัศ
ต่างๆกวิ่า	50	ประเทัศใน6ทัวิีปทัั�วิโลก

	 ทีั�	TOG	เราช่ื้วิยผูู้้ค่นนำาไปสู่สุข้ภาพัทัี�ดีข้้�นและเติมเต็มชีื้วิิตมากข้้�นด้วิยพัลังแห่งการมองเห็น	เลนส์แวิ่นตาทัี�หลากหลาย
ข้องเราชื้่วิยให้ผูู้้ค่นมองเห็นชื้ัดมากข้้�น	ตอบสนองค่วิามต้องการด้านการมองเห็นทัี�หลากหลายในหลายสถานการณ์	ระหวิ่าง
ทัี�ทัำากิจกรรมต่างๆ	เพั่�อปรับปรุงคุ่ณภาพัการมองเห็นนั�น	ให้มีค่วิามเพัลิดเพัลินในการใชื้้ชื้ีวิิต	และทัุกสิ�งอย่างทัี�ค่วิรนำาเสนอ	
เพั่�อตอบสนองค่วิามต้องการข้องผูู้้ค่นทัั�วิโลก	และอำานวิยค่วิามสะดวิกในการมองเห็นทัี�ดีข้้�นในทัุกๆทัี�	เราข้ยายค่วิามร่วิมม่อ
อย่างต่อเน่�องกับคู่่ค่้าธุรกิจทัั�วิโลก	เพั่�อตอบสนองประโยชื้น์ข้องผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียทัั�งหมดอย่างยั�งย่น	

	 	TOG	ใหค้่ำานยิามการดำาเนนิธุรกจิเพั่�อค่วิามยั�งย่นค่่อ	ปฏบิตั้กิารเอาใจใส่อย่ั่างด่ำท่ี่�ส่ดุำ	(Best Caring)	โดย	ส่งมอบเลนส์
ทัี�คุ่้มค่่าสูงสุด	เพัิ�มประสิทัธิภาพัสูงสุดเพั่�ออำานวิยค่วิามสะดวิกในการดำาเนินธุรกิจ,	ส่งมอบสินค่้าและบริการทัี�ตรงเวิลาตั�งแต่
ค่รั�งแรกและทักุค่รั�งไป	ดว้ิยบรกิารทัี�เปน็เลศิ	อกีทัั�งยงัตระหนักถ่งการใชื้ท้ัรพััยากรด้วิยค่วิามรบัผู้ดิชื้อบและอย่างมปีระสิทัธภิาพั	
มีการจัดการข้องเสียอย่างเหมาะสม	โดยค่ำาน่งถ่งสุข้ภาวิะข้องสิ�งแวิดล้อม	ส่งเสริมให้ผูู้้ค่นสร้างสภาพัแวิดล้อมทัี�ดีข้้�นด้วิยกัน	

 Best Caring การเอาใจใส่่อยั่่างดำ่ที่่�สุ่ดำ	เป็นส่วินสำาค่ัญและได้รับการพัิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมจากรางวิัลค่วิามสำาเร็จ
ด้านการพััฒนาค่วิามยั�งย่นข้อง	TOG	และปลูกฝ่ังอยู่ในกรอบการทัำางานค่วิามยั�งย่น	แสดงถ่งค่วิามมุ่งมั�นในบรรทััดฐานด้าน	
ESG สิ่�งแวดำล้อม ส่งัคมและการกำากับดำแูลกจิการที่่�ดำ	่โค่รงสรา้งต่อไปนี�ค่่อประเดน็สำาค่ญัแสดงถ่งค่วิามตั�งใจมุง่มั�นในกรอบ
การทัำางานด้านค่วิามยั�งย่นข้อง	TOG	
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

1.Caring for the Environment ใส่่ใจส่ิ�งแวดำล้อม

	 บริหารจัดการอย่างใกล้ชื้ิดใชื้้ทัรัพัยากรด้วิยค่วิามรับผู้ิดชื้อบและมีวิิธีการกำาจัดทัี�เหมาะสม	เพั่�อสนับสนุนค่วิาม
ยั�งย่นด้านสิ�งแวิดล้อม	มีส่วินร่วิมในการฟ้�นฟูสุข้ภาวิะข้องสิ�งแวิดล้อม

2.Caring for People ใส่่ใจผู้คน

	 เสริมสร้างค่วิามร่วิมม่อทัี�ดีทัั�งภายในและภายนอกองค่์กร	ด้วิยค่วิามไวิ้วิางใจซึ่่�งกันและกัน	อีกทัั�งปลูกฝ่ังจิตสำาน่ก
การมีส่วินร่วิมจาก	พันักงาน	ซัึ่พัพัลายเออร์	ลูกค่้า	และชืุ้มชื้นโดยรอบ	เพั่�อปลูกฝ่ังทััศนค่ติเชื้ิงบวิก	สร้างสังค่มทัี�ดีไป
ด้วิยกัน	เพั่�อสนับสนุนสุข้ภาพัทัี�ดีกวิ่าในอนาค่ต

3.Caring for Operations Management to Maximize Efficiency ใส่่ใจการบรหิารจดัำการใหม้ป่ระส่ทิี่ธุภิาพื่ส่งูส่ดุำ

	 เพิั�มประสิทัธิภาพัการปฏิิบัตงิานสูงสุดในการดำาเนนิงาน	ซัึ่พัพัลายเชื้น	บรกิาร	และการบริหารจัดการ	เพั่�อปรับปรุง
ทัี�ดีข้้�นในการแบ่งปันคุ่ณค่่าสำาหรับผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียทัั�งหมดทัั�งภายในและภายนอก

การเอาใจใส่่อยั่่างดำ่ที่่�สุ่ดำ ช่วยั่ที่ำาให้ช่วิต้ม่สุ่ขภาพื่ดำ่ข้�น กับผู้คน ส่ังคม และเศูรษัฐ์กิจ

	 การระบาดใหญ่ข้องโรค่ติดเชื้่�อไวิรัสโค่วิิด-19	ได้เปลี�ยนแปลงชื้ีวิิตประจำาวิันข้องเราอย่างมากและส่งผู้ลกระทับอย่าง
รุนแรงต่อเศรษัฐกิจ	ในหลายพ่ั�นทัี�ตกอยู่ในสภาวิะถดถอย	ผูู้้ค่นจำานวินมากต้องอยู่อย่างยากลำาบาก	ดำารงชีื้วิิตภายใต้ค่วิาม
กดดันอย่างไม่เค่ยปรากฏิมาก่อน	ข้้อริเริ�มข้อง	UN	Global	Compact	(กรอบค่วิามร่วิมม่อการพััฒนาเพ่ั�อค่วิามยั�งย่นแห่ง
สหประชื้าชื้าติ)	ได้เรียกร้องให้ประชื้าชื้นรวิมตัวิกันเป็นนำ�าหน่�งใจเดียวิกัน	ช่ื้วิยกันสนับสนุน	พันักงานและชืุ้มชื้นทัี�ได้รับผู้ลกระ
ทับจากการแพัร่ระบาดอย่างต่อเน่�อง

	 วิิกฤติโรค่ระบาดทัำาให้เราได้บทัเรียนวิ่า	สุข้ภาพัและค่วิามเป็นอยู่ทัี�ดี	มีค่วิามหมายไกลเกินกวิ่าระบบการดูแลสุข้ภาพั	ซึ่่�ง
ตอ้งค่ำานง่ถ่งปจัจยัทัางสังค่มอย่างมาก	อาทิั	เชื้น่	การปลกูฝั่งวิิถปีฏิิบตัใิหม่ในการดูแลสขุ้อนามัย	ดว้ิยการมีสว่ินร่วิมจากองค์่กร
นติิบคุ่ค่ลตา่งๆ	ชื้ว่ิยกนัสง่เสรมิการรกัษัาสขุ้ภาพัทัี�ด	ีหากไมม่ชีื้วิีิตทัี�มสีขุ้ภาพัด	ีข้องพันกังาน	ชื้มุชื้น	ลกูค่า้	และซึ่พััพัลายเออร์	
ธรุกจิจะไมส่ามารถสรา้งแบง่ปนัคุ่ณค่่าร่วิมกันได	้ซึ่่�งสง่ผู้ลใหเ้ศรษัฐกจิถดถอย	“ส่ขุภาพื่”	ตามค่ำาจำากดัค่วิามข้ององค่ก์ารอนามัย
โลก	หมายถ่ง	“ส่ภาวะของความเปน็อยู่ั่ที่่�ส่มบรูณทั์ี่�งรา่งกายั่ จติ้ใจและส่งัคม ไมใ่ชแ่คก่ารไมม่่โรคหรอืความที่พุื่พื่ลภาพื่”	
แทัท้ัี�จรงิแลว้ิ	สุข้ภาพัสว่ินบคุ่ค่ลทัี�ดีสำาหรบัทักุค่น	เป็นพั่�นฐานข้องค่วิามเปน็อยู่ทัี�ดโีดยสว่ินรวิม	และสขุ้ภาวิะข้องสิ�งแวิดลอ้ม	ซึ่่�ง
ต้องพั่�งพัาอาศัยซึ่่�งกันและกันอย่างใกล้ชื้ิด	เพั่�อค่วิามยั�งย่นทัางเศรษัฐกิจและสังค่มในระยะยาวิ

	 	TOG	พิัจารณาการเอาใจใส่่อย่ั่างด่ำท่ี่�สุ่ดำ Best	Caring	เป็นตัวิขั้บเค่ล่�อนสำาค่ัญในการให้	‘ช่วิต้ที่่�ม่สุ่ขภาพื่ดำ่’	ซึ่่�งจะ
เป็นผู้ลลัพัธ์ข้องเป้าหมายการพััฒนาอย่างยั�งย่น	การระบาดข้องโรค่ติดเช่ื้�อไวิรัสโค่วิิด-19	ได้เกิดข้้�น	พัร้อมๆกับชื้่วิงเวิลาทัี�
ทั้าทัายในปัจจุบันจากประเด็น	การเปลี�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศโลก	(Climate	Change)	ด้วิยข้้อจำากัดด้านงบประมาณและ
ทัรัพัยากรทัี�จำากัด	TOG	ได้จัดลำาดับค่วิามสำาค่ัญข้องประเด็นสำาค่ัญต่างๆเพ่ั�อให้สอดค่ล้องกับเป้าหมายการพััฒนาอย่าง
ยั�งย่นข้องสหประชื้าชื้าติ	(SDG)	ดังต่อไปนี�
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SDG 3. Good Health & Well-Being: Ensure healthy lives and promote well-being for all, at all ages.

SDG 3. สุ่ขภาพื่และความเป็นอยัู่่ที่่�ดำ่: ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพื่ที่่�แข็งแรง ความเป็นอยัู่่ที่่�ดำ่ส่ำาหรับทีุ่กคนและทีุ่กวัยั่ 

‘สุข้ภาพัทัี�ดีและค่วิามเป็นอยู่ทัี�ดี’	ต้องอาศัยสุข้ภาวิะทัี�ดีมีสภาพัแวิดล้อมทัี�ปลอดภัย	บรรเทัาการเปลี�ยนแปลงสภาพัภูมิ
อากาศโลก	การสรา้งค่วิามตระหนักรูใ้หก้บัผูู้้มสีว่ินไดส้ว่ินเสยีทัั�งหมด	จะชื้ว่ิยเสรมิสรา้งทัศันค่ติทัี�วิา่	การเลอ่กสิ�งทัี�เหมาะ
สมในการดูแลแก้ไข้ปัญหาสายตาจะชื้่วิยเปลี�ยนแปลงไปสู่การใชื้้ชื้ีวิิตทัี�มีสุข้ภาพัดีกวิ่า

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

SDG 12. การบริโภคและการผลิต้ดำ้วยั่ความรับผิดำชอบ: ส่่งเส่ริมรูปแบบการผลิต้และบริโภคอยั่่างยั่ั�งยั่ืน

‘การบริโภค่และการผู้ลิตด้วิยค่วิามรับผู้ิดชื้อบ’	มีค่วิามเชื้่�อมโยงอย่างมากกับสุข้ภาพัในระยะยาวิ	และได้รับการยอมรับ
อยา่งกวิา้งข้วิางวิา่จำาเปน็อยา่งยิ�งตอ่	‘สขุ้ภาวิะทัี�ดีข้องสิ�งแวิดลอ้ม’	TOG	ไดจั้ดการนโยบายและแนวิปฏิิบติัด้านสิ�งแวิดลอ้ม	
ตามแนวิปฏิบัิตใินระดับประเทัศและระดับสากล	เพั่�อหลีกเลี�ยงการทัำารา้ยสิ�งแวิดล้อม	และมุง่มั�นทัี�จะลดการปล่อยก�าซึ่เรือน
กระจก	โดยบริหารจัดการ	การกำาจัดข้องเสียให้เกิดประโยชื้น์สูงสุด

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

SDG 13. การรับมือต้่อการเปล่�ยั่นแปลงส่ภาพื่ภูมิอากาศูโลก: ลงมือปฏิบัต้ิอย่ั่างเร่งด่ำวน เพื่่�อต่้อสู้่กับการ
เปล่�ยั่นแปลงส่ภาพื่ภูมิอากาศูโลกและผลกระที่บ

การรับม่อต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศโลก	ช่ื้วิยปรับปรุงสุข้ภาพัทัี�ดีข้้�นข้องค่นและสุข้ภาวิะสิ�งแวิดล้อมในระยะ
ยาวิ	การเปลี�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศโลก	ทัำาให้เกิดสภาวิะทัี�ไม่พั่งประสงค่์หลายประการ	เชื้่น	การเปลี�ยนแปลงข้องรังสี
อัลตราไวิโอเลตจากแสงอาทิัตย์	และรังสีแสงสวิ่าง	อันเน่�องมากจากค่วิามแปรปรวินข้องสภาพับรรยากาศ	ด้วิยมุมมอง
ทัำางานทัี�ใหญ่ข้้�น	TOG	ได้ร่วิมม่อกับพัันธมิตรทัางธุรกิจทัั�วิโลก	นำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์เลนส์เพั่�อรับม่อกับสภาพัอากาศทัี�
เปลี�ยนแปลง	เชื้่น	เลนส์ผู้ลิตด้วิยโพัลีเมอร์ชื้ีวิภาพัทัี�มีค่าร์บอนฟุตพัรินต์ตำ�ากวิ่า	เลนส์กันแดดพัร้อมดูดซึ่ับรังสียูวิี	เพั่�อ
ป้องกันการเปิดรับรังสีดวิงอาทัิตย์ทัี�มากเกินไป

เลนส่์ TOG X การเอาใจใส่่อยั่่างดำ่ที่่�สุ่ดำ = สุ่ขภาพื่ที่่�ดำ่ข้�น

	 	TOG	ได้นำาแนวิปฏิิบัติ	‘การดำูแลเอาใจใส่่อย่ั่างด่ำท่ี่�สุ่ดำ’	มาใชื้้ในการบริหารจัดการ	ตลอดจนใชื้้เทัค่โนโลยีข้ั�นสูงต่างๆ	
เพั่�อมอบคุ่ณภาพัและคุ่ณค่่าทีั�ดีทีั�สุดในการผู้ลิตเลนส์แว่ินตา	เพั่�อตอบสนองค่วิามค่าดหวัิงทัี�หลากหลายในการแก้ไข้สายตา
ทัั�วิโลก	

	 นอกเหนอ่จากการตอบสนองค่วิามตอ้งการพั่�นฐานเพั่�อการมองเหน็ทัี�ค่มชื้ดั	TOG	ยงัมุง่มั�นทัี�จะเตมิเตม็ค่วิามปรารถนา
ข้องผูู้้ค่น	ในการแก้ไข้สายตา	ซึ่่�งสะทั้อนบุค่ลิกภาพัชื้่วิยให้ผูู้้สวิมใส่ดูดี	และรู้ส่กสบาย	รวิมทัั�งตอบสนองค่วิามต้องการทัี�หลาก
หลาย	ในการใชื้้สายตาทัี�เกี�ยวิข้้องกับไลฟ์สไตล์ทัี�มีอยู่ในแวิ่นสายตาปัจจุบัน	เชื้่น	เลนส์ทัี�เหมาะกับวิิถีดำาเนินชื้ีวิิตเฉพัาะบุค่ค่ล	
TOG	ผู้ลติเลนสท์ัี�ทันตอ่แรงกระแทักสงู	เพั่�อใหก้ารปอ้งกนัทัี�ดกีวิา่สำาหรบัเดก็	และเพั่�อเปน็แวิน่ตานริภยัในการทัำางาน	นอกจาก
นี�	TOG	ยังมีเลนส์กันแดดทัี�หลากหลาย	อาทัิ	เลนส์ย้อมสี	เลนส์เปลี�ยนสี	และเลนส์ป้องกันรังสียูวิี	TOG	ผู้ลิตเลนส์สายตา	ด้วิย
ค่วิามเอาใจใส่อย่างดีทัี�สุด	เพั่�อเพัิ�มคุ่ณภาพัชื้ีวิิตทัี�ดีกวิ่า	
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3.2  กิารีจัดกิารีผู้ลกิรีะท่บต่่อผู้้�มีสั่วินได�เสัียในหุ้่วิงโซ่่ค่้ณค่่าของธ้รีกิิจ

	 เราใช้ื้กระบวินการรวิบรวิมข้้อมูลทัี�รอบด้าน	ในการเก็บข้้อมูลค่วิามคิ่ดเห็นต่างๆทัี�หลากหลายจากผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย
ภายในและภายนอก	เพั่�อพัิจารณา	‘ผู้ลประโยชื้น์/ค่วิามต้องการ’	‘อิทัธิพัล/ผู้ลกระทับ’	และ	‘ค่วิามสัมพัันธ์/ปฏิสิัมพัันธ์’	ข้อง
ผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียแต่ละกลุ่ม	เพั่�อจัดลำาดับค่วิามสำาค่ัญ	ในแง่ข้องผู้ลกระทับทัี�สำาค่ัญต่อผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย	และผู้ลกระทับทัี�
สำาค่ัญต่อค่วิามสำาเร็จทัางธุรกิจ	ด้านล่างนี�ค่่อผู้ลข้องการประเมินสาระสำาค่ัญตามเกณฑ์์และวิิธีทัี�เราได้บริหารจัดการ

ผลกระที่บที่่�ส่ำาคัญ แนวที่างการจัดำการ

ดำ้านส่ิ�งแวดำล้อม

การบริหารจัดการข้องเสีย จัดการกระบวินการกำาจัดข้องเสียทัี�เหมาะสม

การใชื้้ทัรัพัยากรด้วิยค่วิามรับผู้ิดชื้อบ ใชื้้ทัรัพัยากรอย่างคุ่้มค่่าและมีประสิทัธิภาพั	เพั่�อสนับสนุนสุข้ภาวิะสิ�งแวิดล้อม

การเปลี�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศโลก
ลดการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกภายในทัี�ทัำาการ	เปิดรับภายนอก	ทัำางานร่วิมกับ
พัันธมิตรทัางธุรกิจทัั�วิโลก	นำาเสนอเลนส์สายตาทัี�รับม่อกับสภาพัอากาศโลกทัี�
เปลี�ยนแปลง

ส่ังคม

คุ่ณภาพัและค่วิามปลอดภัยข้อง
ผู้ลิตภัณฑ์์

จัดการให้สอดค่ล้องกับ	ระบบคุ่ณภาพัในการผู้ลิต	ระบบคุ่ณภาพัเค่รื�องม่อแพัทัย์	
และมาตรฐานอุตสาหกรรมระหวิ่างประเทัศทัี�เกี�ยวิข้้อง

สุข้ภาพัและค่วิามปลอดภัยข้อง
พันักงาน

ส่งเสริมสุข้อนามัยทัี�ดี	ซึ่่งเป็นวิิถีใหม่	ในการต่อสู้กับการแพัร่ระบาดข้องโรค่ติดเชื้่�อ
ไวิรัสโค่วิิด19

แนวิปฏิิบัติด้านแรงงาน จัดการให้สอดค่ล้องกับมาตรฐานแรงงานไทัย

แนวิปฏิิบัติด้านสิทัธิมนุษัยชื้น
ให้ผูู้้มีส่วินได้เสียทัั�งภายในภายนอกมีส่วินร่วิม	รับรู้และสนับสนุนส่งเสริมนโยบาย
สิทัธิมนุษัยชื้น

ค่วิามสัมพัันธ์กับชืุ้มชื้น บริหารค่วิามสัมพัันธ์อย่างสร้างสรรค่์กับชืุ้มชื้นรอบสถานประกอบการ	

การกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ่

การกำากับดูแลกิจการทัี�ดี ดำาเนินธุรกิจด้วิยการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี	ปฏิิบัติตามข้้อกำาหนดทัางกฎหมาย	
บริหารจัดการค่วิามเสี�ยงในกระบวินการทัางธุรกิจและการดำาเนินงาน

จรรยาบรรณข้ององค่์กร ส่งเสริมจรรยาบรรณทัี�ดีในการดำาเนินธุรกิจด้วิยค่วิามรับผู้ิดชื้อบ	โดยร่วิมม่อ
ด้วิยกันกับคู่่ค่้าธุรกิจ
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3.3 กิารีจัดกิารีด�านค่วิามยั�งยืนในมิต่ิสัิ�งแวิดล�อม

	 	TOG	ตระหนักถ่งค่วิามรับผู้ิดชื้อบต่อสังค่มและสิ�งแวิดล้อมอย่างจริงจัง	มุ่งมั�นทัี�จะใชื้้ทัรัพัยากรอย่างคุ่้มค่่าประสิทัธิผู้ล
และมีประสิทัธิภาพั	บริษััทัฯมีจุดย่นเชิื้งรุกในการจัดการสิ�งแวิดล้อม	เพั่�อลดผู้ลกระทับด้านสิ�งแวิดล้อม	ทัี�ไม่พั่งประสงค์่จาก
กิจกรรมทัางธุรกิจ	และนำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์์เลนส์สายตาทัี�ค่ำาน่งถ่งสิ�งแวิดล้อมเพั่�อสนับสนุนสุข้ภาวิะสิ�งแวิดล้อม	TOG	ได้ปลูก
ฝ่ังนโยบายด้านสิ�งแวิดล้อมต่อไปนี�ไวิ้ในกิจวิัตรประจำาวิันข้ั�นตอนการปฎิบัติงานแล้วิ:

	นโยั่บายั่และแนวปฏิบัต้ิดำ้านส่ิ�งแวดำล้อม

1) Cradle-to-Grave Lifecycle: วิิเค่ราะหแ์ละจดัการ	วิงจรชื้วิีิตตั�งแตต้่นจนจบ	ผู้า่นการออกแบบและพััฒนาผู้ลติภณัฑ์์
ในกระบวินการผู้ลติเลนส	์ตั�งแตก่ารจดัหาวิตัถดุบิ	(Cradle)	วิิธกีารข้นสง่ทัี�เหมาะสม	ข้ั�นตอนการจดัเกบ็ทัี�ค่วิามปลอดภยั	
ตลอดจนถ่งวิิธีการกำาจดัข้องเสียทัี�เหมาะสม	การกำาจดั	(Grave)	พิัจารณาแนวิทัางการใช้ื้ประโยชื้น์สารอาหารทัางชีื้วิภาพั	
เพั่�อหมุนเวิียนเศษัอาหารในโรงอาหารกลับค่่นสู่ธรรมชื้าติ

2)	การบริโภคดำ้วยั่ม่ความรับผิดำชอบ:	ตรวิจสอบประเด็นสำาค่ัญด้านสิ�งแวิดล้อมทัี�มีการค่วิบคุ่มอย่างสมำ�าเสมอ
ค่รอบค่ลุมทัรัพัยากรนำ�า	การใชื้้พัลังงาน	ค่วิามสอดค่ล้องข้องการปล่อยกาซึ่	การลดการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก	การ
จัดการข้องเสีย	และการกำาจัดวิัสดุทัี�ไม่ได้ใชื้้	ผู้ลกระทับต่อสิ�งแวิดล้อมจากวัิสดุบรรจุภัณฑ์์	ประเมินค่วิามสอดค่ล้องใน
การปฏิิบัติตามกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้อง	โดยมีจุดมุ่งหมายเพั่�อปกป้องสิ�งแวิดล้อมและชืุ้มชื้นโดยรอบ	จากผู้ลกระทับเชื้ิงลบ
ทัี�อาจเกิดข้้�นจากกิจกรรมทัางธุรกิจ	ข้องบริษััทัฯ	และเพั่�อปรับปรุงประสิทัธิภาพัการจัดการสิ�งแวิดล้อมอย่างต่อเน่�อง

3)	นิเวศูวิที่ยั่าอุต้ส่าหกรรม:	ใชื้้แนวิคิ่ดนิเวิศวิิทัยาอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชื้น์สูงสุดในทัุกข้ั�นตอน	โดยใชื้้ทัรัพัยากร
อย่างคุ่้มค่่า	ข้องเสียจากกระบวินการผู้ลิต	สามารถนำาไปใชื้้ผู้ลิตเป็นเชื้่�อเพัลิงข้ยะแทันการกำาจัดด้วิยวิิธีการฝ่ังกลบ

4)	การออกแบบเพื่่�อส่ิ�งแวดำล้อม:	TOG	นำาเสนอเลนส์	TOG	LeafEco	ทัี�ค่ำาน่งถ่งสิ�งแวิดล้อม	ทัำาจากส่วินประกอบทัาง
ชื้ีวิภาพัทัี�ได้มาจากพั่ชื้ซึ่่�งเป็นส่วินหน่�งข้องโค่รงการริเริ�มเพั่�อสร้างผู้ลกระทับเชื้ิงบวิก	โดยนำาเสนอทัางเล่อกผู้ลิตภัณฑ์์ทัี�
เป็นมิตรกับสิ�งแวิดล้อมให้กับผูู้้บริโภค่	เพั่�อมีส่วินร่วิมในการสนับสนุนสุข้ภาวิะสิ�งแวิดล้อม

บริหารจัดำการดำ้วยั่ ระบบจัดำการส่ิ�งแวดำล้อม - ISO14000 ดำ้วยั่ความส่มัครใจ เพื่ิ�มเต้ิมจากข้อบังคับพื่่�นฐ์าน

	 เจ้าหนา้ทัี�สิ�งแวิดล้อมข้อง	TOG	รับผู้ดิชื้อบในการดำาเนินงานด้านสิ�งแวิดล้อม	ซึ่่�งเกี�ยวิข้อ้งกับการปฏิบัิตติามให้สอดค่ล้อง
กฎระเบยีบข้องภาค่รฐั	เปน็ตำาแหนง่งานทัี�ค่วิบค่มุการบรหิารจดัการสิ�งแวิดลอ้มอยา่งมอ่อาชื้พีั	เพ่ั�อใหแ้นใ่จวิา่เงื�อนไข้ทัั�งหมดเปน็
ไปตามข้้อบงัค่บัทัี�กำาหนด	เพั่�อลดค่วิามเสี�ยงทัี�อาจเกดิข้้�นจากการดำาเนนิธรุกจิ	ตลอดจนตดิตามข้อ้กำาหนดดา้นกฎระเบยีบใหม	่ๆ	
และแนวิโน้มในอนาค่ตทัี�อาจเกี�ยวิข้้อง
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	 	TOG	ดำาเนินการตามระบบการจัดการสิ�งแวิดล้อม	ISO14001:	2004	ด้วิยค่วิามสมัค่รใจ	โดยมีค่ณะทัำางานจากระดับ
บริหาร	ทัำางานร่วิมกับสมาชื้ิกจากทัุกหน่วิยงานทัี�เกี�ยวิข้้อง	เชื้่น	หน่วิยงานวิิจัยและพััฒนา	ผู้ลิต	ซึ่ัพัพัลายเชื้น	จัดซึ่่�อ	ข้ายและ
การตลาด	ทัรพััยากรบคุ่ค่ล	ทัั�วิทัั�งบรษัิัทัฯ	ต่างเข้า้ร่วิมทัำางานร่วิมกนั	เพั่�อจดัการงานสิ�งแวิดลอ้มดว้ิยค่วิามรบัผู้ดิชื้อบ	บรรเทัา
ผู้ลกระทับด้านลบ	ทัำาให้มั�นใจวิ่า	มีการบูรณาการนโยบายสิ�งแวิดล้อมโดยทัีมงาน	ในกระบวินการทัำางาน	มีการประเมินค่วิาม
เสี�ยง	และบริหารจัดการแก้ไข้ป้องกันทัี�จำาเป็น

	 นอกจากนี�	TOG ยั่ังไดำ้รับการรับรองอุต้ส่าหกรรมส่่เขียั่วระดำับ 3 (ระบบส่่เขียั่ว) ซึ่่�งเป็น	บริษััทัผูู้้ผู้ลิตเลนส์แห่งแรกใน
ประเทัศไทัย	ทัี�ศ่กษัาการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก	จากการผู้ลิตเลนส์พัลาสติก	และได้รับการข้�นที่ะเบ่ยั่นใบรับรองคาร์บอนฟัุต้
พื่ริ้นที่์สำาหรับเลนส์พัลาสติก1.50	กับองค์การจัดำการก�าซัเรือนกระจกประเที่ศูไที่ยั่	ในชื้่วิงเริ�มต้น	TOG	จะตรวิจสอบการ
ปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก	เพั่�อกำาหนดข้้อพัิจารณาในอนาค่ตเพั่�อลดการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกในระยะยาวิ

	 กลไกการทัำางานให้สอดค่ล้องตามข้้อบังค่ับพั่�นฐานและด้วิยค่วิามสมัค่รใจทัั�งหมดนี�	ทัำาให้มั�นใจได้วิ่า	ทัุกค่นในบริษััทัฯมี
สว่ินรว่ิมในค่วิามรบัผู้ดิชื้อบ	จากระดบัตวัิบคุ่ค่ลและระดบัสว่ินรวิม	เพั่�อจดัการสิ�งทัี�จำาเปน็	ลดผู้ลกระทับตอ่สิ�งแวิดลอ้มให้นอ้ย
ทัี�สุด

เลนส่์ TOG LeafEco เป็นมิต้รกับส่ิ�งแวดำล้อม

	 โดยทัั�วิไปเลนส์แวิ่นตา	TOG	ผู้ลิตจากพัลาสติกเทัอร์โมเซึ่ตติง	ไม่สามารถย่อยสลายได้	เน่�องจากยังไม่มีพัลาสติกย่อย
สลายไดท้ัี�ใหค้่ณุสมบตัหิกัเหแสงดว้ิยค่ณุภาพัทัี�สมบรูณแ์บบได	้อย่างไรกต็ามในป	ี2014	TOG	ไดเ้ริ�มดำาเนนิโค่รงการเพั่�อค่วิาม
ยั�งย่นร่วิมกับMitsui	Chemical	ซึ่่�งเป็นซึ่ัพัพัลายเออร์วิัตถุดิบทัางเค่มี	เพั่�อผู้ลิตไบโอพัอลิเมอร์	ซึ่่�งค่่อผู้ลิตภัณฑ์์	‘เลนส่์ TOG 
LeafEco’	ซึ่่�งผู้ลิตจากส่วินประกอบชื้ีวิภาพัทัี�ได้จากนำ�ามันปาล์ม	เพั่�อลดค่าร์บอนฟุตพัรินทั์

 USDA ไดำ้รับรองเลนส่์ TOG LeafEco ในโปรแกรม BioPreferred โดยมีผู้ลทัดสอบวิ่า	มีส่วินประกอบทัางชื้ีวิภาพั
ถ่ง82%	นอกจากนี�นำ�ามนัปาลม์ยงัมาจากแหลง่ทัี�มกีารปลกูปาลม์อยา่งยั�งย่น	ซึ่่�งไมม่ปีญัหาเรื�องการตดัไมท้ัำาลายปา่	ไดร้บัการ
รับรองวิ่าเป็นวิัสดุชื้ีวิภาพัทัี�ยั�งย่น	RSB-Roundtable	โดย	SCS	Global	Services	Notified	Body

	 เลนส่ ์TOG LeafEco เป็นอกีตวัิเลอ่กสำาหรบัผูู้บ้รโิภค่ทัี�เลอ่กสนบัสนนุลดการปลอ่ยก�าซึ่ค่ารบ์อนไดออกไซึ่ด	์ยอดข้าย
ผู้ลิตภัณฑ์์เลนส์ทัี�เป็นมิตรกับสิ�งแวิดล้อมนี�เติบโตข้้�นอย่างต่อเน่�องทัุกปี

ผลการดำำาเนินงานดำ้านส่ิ�งแวดำล้อม

	 ตวัิชื้ี�วิดัตอ่ไปนี�แสดงประเดน็สำาค่ญัภายใต	้การตรวิจสอบตดิตามเปน็ประจำาทักุป	ีข้อบเข้ตข้อ้มลูถ่งสิ�นป	ี2020	ถกูรวิบรวิม
จากบรษัิัทั	TOG	โดยจะรวิบรวิมข้อ้มลูจาก	บรษัิัทัยอ่ยในประเทัศไทัย	และนำาเสนอในรายงานรอบถดัไป	ตวัิชื้ี�วิดัสำาค่ญัสว่ินใหญ่
เกี�ยวิข้้องกบัการใชื้ท้ัรพััยากรอยา่งมคี่วิามรบัผู้ดิชื้อบ	การจดัการข้องเสยี	และการปลอ่ยก�าซึ่เรอืนกระจก	ประสทิัธภิาพัจะไดร้บั
การตรวิจสอบอย่างสมำ�าเสมอภายใต้หน่วิยเมตริกเทัียบกับกิจกรรมทัางธุรกิจรายได้จากการข้าย
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Energy	Consumption	(KWhr/1,000THB	Revenue)	 16.76

Water	Consumption	(CBM/1,000THB	Revenue)	 0.17

Emission	(KgCO2e)	/1,000THB	Revenue 10.23

Waste	Management	Landfill	:	Recycle 	0%	:	100%

3.4 กิารีจัดกิารีด�านค่วิามยั�งยืนในมิต่ิสัังค่ม

	 บริษััทัฯและบริษััทัย่อย	ย่ดมั�นในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีค่วิามรับผู้ิดชื้อบ	เค่ารพัสิทัธิมนุษัยชื้น	เพั่�อหลีกเลี�ยงไม่ให้เกิด
อันตรายต่อบุค่ค่ลซึ่่�งเป็นองค่์ประกอบสำาค่ัญ	ข้องการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี	ตามหลักการแนวิทัางข้องสหประชื้าชื้าติวิ่าด้วิย
ธุรกิจและสิทัธิมนุษัยชื้น	การเค่ารพัสิทัธิมนุษัยชื้น	ได้รับการปลูกฝ่ังทัั�วิทัั�งองค์่กร	และได้สนับสนุนแนะนำาให้คู่่ค่้าธุรกิจข้องเรา
ด้วิย

นโยั่บายั่ดำ้านส่ิที่ธุิมนุษัยั่ชน TOG 

1.	 เค่ารพัสิทัธิมนุษัยชื้นทัุกรูปแบบ	และปฏิิบัติหน้าทัี�โดยไม่เล่อกปฏิิบัติ
2.	 สร้างสภาพัแวิดล้อมในการทัำางานทัี�ปลอดภัยทัั�งต่อร่างกายและต่อจิตใจ	ไม่ยอมรับค่วิามรุนแรงทัุกรูปแบบ	
3.	 เปิดโอกาสทัี�เทั่าเทัียมกันในทัี�ทัำางาน
4.	 จัดชื้่องทัางดูแลอิสรภาพัในการแสดงค่วิามเห็นและแสดงออกโดยชื้อบธรรม	ข้องพันักงานและผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย	

ทัุกค่นมีหน้าทัี�ในการปฏิิบัติตนด้วิยค่วิามรับผู้ิดชื้อบและเค่ารพัสิทัธิข้องผูู้้อ่�น
5.	 รักษัาค่วิามลับข้้อมูลส่วินบุค่ค่ลและค่วิามเป็นส่วินตัวิ	ข้องพันักงานและผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียทัั�งหมด
6.	 บริหารจัดการค่วิามเสี�ยงอย่างต่อเน่�อง	เพั่�อป้องกันการละเมิดสิทัธิมนุษัยชื้น	
7.	 ผู้ลักดันให้พันักงานและคู่่ค่้าทัางธุรกิจ	ร่วิมกันส่งเสริมสนับสนุน	นโยบายสิทัธิมนุษัยชื้น	ด้วิยกัน

มาต้รฐ์านแรงงานและการจัดำการการจ้างงาน

	 เพ่ั�อให้มั�นใจวิา่แรงงานสัมพันัธแ์นวิทัางการจ้างงานมีการบริหารจัดการทัี�ด	ีTOG	ไดร้บัการรับรองมาตรฐานแรงงานไทัย	
TLS-8001	ระดบัสมบรูณจ์ากกรมสวิสัดกิารและคุ้่มค่รองแรงงาน	กระทัรวิงแรงงาน	ประเทัศไทัย	มาตรฐานนี�ค่รอบค่ลมุถ่งหลกั
ธรรมาภิบาลในด้านสวิัสดิการการจ้างงาน	สภาพัแวิดล้อมในการทัำางาน	การจัดการอาชื้ีวิอนามัยและค่วิามปลอดภัย

การปกป้องข้อมูลส่่วนบุคคล

	 ในการเตรยีมค่วิามพัรอ้มสำาหรบัพัระราชื้บญัญตัคุ้ิ่มค่รองข้อ้มลูสว่ินบคุ่ค่ล	ซึ่่�งค่าดวิา่จะมผีู้ลบงัค่บัใชื้ใ้นประเทัศไทัยในปี
ถดัไป	TOG	ไดพ้ัจิารณาประเดน็ทัี�อาจจะสง่ผู้ลกระทับตอ่ข้อ้มลูสว่ินบคุ่ค่ลข้องพันกังาน	TOG	ไดจ้ดัทัำาแนวิทัางคุ้่มค่รองข้อ้มลู
ส่วินบุค่ค่ลทัี�เหมาะสม	โดยได้รับค่วิามยินยอมเป็นลายลักษัณ์อักษัรก่อนการใช้ื้งาน	พันักงานเข้้าใจการใช้ื้ข้้อมูลส่วินบุค่ค่ลทีั�
อาจเกิดข้้�น	ได้รับค่ำาแนะนำาในการป้องกันข้้อมูลส่วินบุค่ค่ล	TOG	จำากัดบุค่ลากรทัี�ได้รับอนุญาตเทั่านั�นทัี�สามารถเข้้าถ่งข้้อมูล
สว่ินบคุ่ค่ลและข้้อมลูสุข้ภาพัทีั�ละเอียดออ่น	ค่วิบค่มุรหสัผู้า่นในระบบฐานข้อ้มลูการจัดการทัรัพัยากรมนุษัย	์และละเว้ินการระบุ
ตัวิตนหรือระบุเป็นบางข้้อมูลเทั่าทัี�จำาเป็น
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

การจัดำการอาช่วอนามัยั่และความปลอดำภัยั่

	 เจ้าหนา้ทัี�ค่วิามปลอดภัยข้อง	TOG	ดูแลรับผู้ดิชื้อบ	การดำาเนนิการด้านอาชีื้วิอนามัยและค่วิามปลอดภัย	ซึ่่�งเกี�ยวิข้อ้งกับ
การปฏิบิัตติามให้สอดค่ล้องตามกฎระเบียบทัี�เกี�ยวิข้้อง	บริหารจัดการอาชื้ีวิอนามยัและค่วิามปลอดภัยอย่างม่ออาชื้ีพั	ดำาเนิน
การประเมินค่วิามเสี�ยงอนัตรายทัี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการทัำางาน	แนะนำาโปรแกรมการฝ่กึอบรมค่วิามปลอดภยัในการทัำางานทัี�จำาเปน็	
ประเมินค่วิามเสี�ยงการทัำางานทัี�เหมาะสมกับ	ธุรกิจและกฎระเบียบทัี�เกี�ยวิข้้องข้องบริษััทัฯ	ดำาเนินการตรวิจสอบอุบัติเหตุจาก
การทัำางาน	รวิมถ่งเหตกุารณท์ัี�ใกลจ้ะอบุตั	ิเพั่�อวิิเค่ราะหล์ำาดบัชื้ั�นทัี�ค่วิรค่วิบค่มุ	แนะนำาการดำาเนนิการแกไ้ข้	ปอ้งกนัทัี�เหมาะสม	
เพั่�อข้จัดการเกิดซึ่ำ�าในอนาค่ต	ตรวิจสอบข้้อบ่งชื้ี�ทัี�สำาค่ัญในเชื้ิงวิิเค่ราะห์	เพั่�อจัดการการแจ้งเต่อนเชื้ิงป้องกันทัี�รวิดเร็วิ	กำาหนด
แนวิทัางปฏิบัิต	ิในการเตรยีมค่วิามพัร้อม	แผู้นเผู้ชื้ญิเหตฉุกุเฉนิ	ตดิตามข้อ้กำาหนดดา้นกฎระเบยีบใหม่ๆ	ตลอดจนปรบัปรงุสขุ้
ภาวิะค่วิามปลอดภัยในพั่�นทัี�ทัำางาน

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

มาต้รการรับมือระหว่างการระบาดำของ COVID-19

	 ไวิรัสโค่วิิด	-19	แพัร่กระจายอยา่งรวิดเร็วิในระดับการระบาดทัี�แตกต่างกันไปทัั�วิโลก	รวิมถ่งในประเทัศไทัย	ซึ่่�งยังไม่มีการ
รกัษัาทัางวิิทัยาศาสตรที์ั�จะรกัษัาได	้หมายค่วิามวิา่ทัั�วิโลกตอ้งรอการพัฒันาวิคั่ซึ่นี	TOG	ดำาเนนิมาตรการปอ้งกนัตดิเชื้่�อ	ดว้ิย
การส่�อสารให้ค่ำาแนะนำาต่างๆอย่างรวิดเร็วิ	ทัำาค่วิามสะอาดฆ่่าเชื้่�อให้มีค่วิามปลอดภัย	รักษัาสุข้อนามัยในระดับสูงสุดสำาหรับ
พันักงานทัุกค่น	ทัั�งนี�เพั่�อสร้างค่วิามมั�นใจในการดำาเนินธุรกิจต่อเน่�องเพั่�อผู้ลิตเลนส์สายตาและเลนส์สายตานิรภัยส่วินบุค่ค่ล	
ซ่ึ่�งถ่อเปน็อปุกรณท์ัางการแพัทัยท์ัี�จำาเปน็สำาหรบัการแกไ้ข้สายตาข้องผูู้บ้รโิภค่	ทัั�งการสวิมใสเ่พั่�อค่วิามปลอดภยัแบบปกต	ิและ
แบบทันแรงกระแทักสูง	ต่อไปนี�ค่่อมาตรการทัี�ได้ดำาเนินการเพั่�อลดค่วิามเสี�ยงการแพัร่เชื้่�อโรค่ติดเชื้่�อไวิรัสโค่วิิด-19

	 1. จัดำที่่มเฝ่้าระวัง ใช้ระบบเครือข่ายั่ส่ื�อส่าร

•	 ใชื้้ข้้อมูลด้านสุข้ภาพัทัี�เชื้่�อถ่อได้เป็นแนวิทัางในการอ้างอิงเพั่�อปฏิิบัติงานด้านสุข้อนามัยและฆ่่าเชื้่�อทัี�เหมาะสม
•	 ตั�งทัีมเฝ่้าระวิัง	ใชื้้งานแอพัพัลิเค่ชื้ั�นโทัรศัพัทั์ม่อถ่อ	จัดระบบเค่รือข้่ายส่�อสาร	ส่งเสริมการมีส่วินร่วิมในการเฝ่้าระวิัง
ตนเองข้องแต่ละบุค่ค่ลโดยทัี�ยังมีค่วิามเป็นส่วินตัวิทัี�เพัียงพัอ	แจ้งเต่อนเม่�อมีอาการในกลุ่มอาการน่าสงสัย	ติดตาม
การติดต่อเพั่�อแจ้งเต่อนผูู้้ติดต่อใกล้ชื้ิดหากพับกรณีมีอาการทัี�เกี�ยวิข้้อง	ชื้่วิยให้พันักงานเข้้ารับการตรวิจเชื้่�อ	
โค่วิิด-19

•	 ประสานงานให้พันักงานสามารถเข้้าถ่งการรักษัาพัยาบาลทัี�เหมาะสม	ประกันสังค่ม	ประกันสุข้ภาพัทัางการแพัทัย์ทัี�
เกี�ยวิข้้อง	ส่งตัวิไปยังทัี�พัักแยกต่างหากเพั่�อกักกันตนเอง	พัร้อมการชื้่วิยเหล่อทัี�เหมาะสมตามค่วิามจำาเป็น

•	 ใชื้้ระบบการจัดการทัรัพัยากรบุค่ค่ลบนม่อถ่อมาใชื้้	เพั่�อให้พันักงานดำาเนินการค่ำาข้อลา	บันทั่กเข้้าออกการทัำางาน
จากระยะไกลโดยใชื้้	GPS	check	in	&	out	สำาหรับหน่วิยงานสนับสนุนบางส่วิน

•	 สนับสนุนให้พันักงานทัุกค่นใชื้้แอพัพัลิเค่ชื้ั�นม่อถ่อ	‘หมอชื้นะ’	เพั่�อบันทั่กการติดตามการติดต่อตั�งแต่วิันแรกทัี�เปิด
ตัวิแอพัพัลเค่ชื้ั�น
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	 2. ลดำความเส่่�ยั่งการต้ิดำเชื�อกลุ่มก้อน

•	 ค่ัดกรองอาการ	ตรวิจวิัดอุณหภูมิร่างกาย	พันักงานและผูู้้มาติดต่องานเม่�อเข้้ามาในสถานทัี�
•	 ปรับรูปแบบสถานทัี�ทัำางานให้มีระยะห่างทัางกายภาพัทัี�เพัียงพัอระหวิ่างบุค่ค่ล	เพัิ�มพัาร์ติชื้ันระหวิ่างจุดทัำางานทัี�
เค่ล่�อนย้ายไม่ได้

•	 ลดการเค่ล่�อนไหวิระหวิ่างแผู้นก	จัดกลุ่มแยกต่างหากเพั่�อสลับหมุนเวิียนการทัำางาน	ในระหวิ่างทัี�มีประกาศค่ำาสั�ง
จำากัดการเค่ล่�อนย้ายบังค่ับใชื้้โดยภาค่รัฐ

•	 ใชื้้ระบบ	teleworking	อำานวิยค่วิามสะดวิกสำาหรับหน่วิยงานสนับสนุนบางส่วิน	เพั่�อลดการเค่ล่�อนย้ายข้อง
พันักงาน

•	 หลีกเลี�ยงการติดต่อพับปะระหวิ่างบุค่ค่ล	โดยใชื้้ระบบประชืุ้มทัางไกลทัี�ปลอดภัย
•	 จัดตารางกะทัำางาน	เหล่�อมเวิลาพัักกลางวิัน	เพั่�อลดจำานวินค่นในพั่�นทัี�	ลดค่วิามแออัด

	 3. ยั่กระดำับมาต้รการรักษัาความส่ะอาดำ และสุ่ขอนามัยั่ในส่ถูานที่่�ที่ำางานให้อยัู่่ในระดำับสู่งสุ่ดำ

•	 เล่อกใชื้้ผู้ลิตภัณฑ์์ทัำาค่วิามสะอาดทัี�มีประสิทัธิภาพัในการฆ่่าเชื้่�อบนผู้ิวิวิัสดุ	ทัี�เหมาะสำาหรับพั่�นผู้ิวิ	จัดเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันส่วินบุค่ค่ล	หน้ากาก	รองเทั้าใชื้้ในทัี�ทัำางาน

•	 จัดเตรียมค่ลังวิัสดุสารทัำาค่วิามสะอาดทัี�จำาเป็น	ต้นปี	2020	พับวิ่ามีการข้าดแค่ลนนำ�ายาฆ่่าเชื้่�อทัี�มีส่วินผู้สมข้อง
แอลกอฮอล์อยู่เป็นระยะ	ด้วิยการอนุญาตชื้ั�วิค่ราวิจากหน่วิยงานกำากับดูแลข้องรัฐบาล	TOG	จ้งผู้ลิตนำ�ายาฆ่่าเชื้่�อ
ด้วิยแอลกอฮอล์ตามสูตรข้ององค่์การอนามัยโลก	เพั่�อรักษัาสุข้อนามัยม่อ	ในการดูแลสุข้ภาพั	เพั่�อเป็นทัางเล่อกให้
พันักงานใชื้้ในชื้่วิงเวิลาทัี�ซึ่ัพัพัลายในตลาดไม่เพัียงพัอในเชื้ิงพัาณิชื้ย์

•	 ดูแลทัีมทัำาค่วิามสะอาดอย่างเต็มทัี�	ด้วิยชืุ้ดป้องกันสวิมใส่ทัั�งตัวิตั�งแต่หัวิจรดเทั้า
•	 เพัิ�มการฆ่่าเชื้่�อทัำาค่วิามสะอาด	พั่�นทัี�สาธารณะในทัี�ทัำางาน	ห้องนำ�า	โรงอาหาร	และหอพัักถี�ข้้�น
•	 ให้พันักงานทัุกค่นมีส่วินร่วิมอย่างเต็มทัี�	ในการลงม่อปฏิิบัติรักษัาสุข้อนามัยส่วินบุค่ค่ล
•	 สนับสนุนผูู้้ทัำาอาหารในโรงอาหาร	เจ้าหน้าทัี�รักษัาค่วิามปลอดภัย	ค่นข้ับรถประจำาทัาง	ให้สามารถเข้้าถ่งผู้ลิตภัณฑ์์
ทัำาค่วิามสะอาดฆ่่าเชื้่�อ	เพั่�อรักษัาสุข้อนามัยทัี�เหมาะสม	ให้แน่ใจวิ่ามีดูแลสุข้อนามัยและฆ่่าเชื้่�อในแต่ละวิันอย่างเข้้ม
งวิด

•	 ติดตั�งเค่รื�องล้างจานและฆ่่าเชื้่�อในโรงอาหาร	แยกชืุ้ดการล้างภาชื้นะอาหาร	ในการทัำาค่วิามสะอาดภาชื้นะอาหาร	
ฮาลาล	ออกจากภาชื้นะอาหารทัั�วิไป	เพั่�อเค่ารพัแนวิทัางปฏิิบัติด้านอาหารฮาลาล

•	 ดำาเนินการสุ่มตรวิจโค่ลิฟอร์มแบค่ทัีเรีย	โดยเก็บตัวิอย่างจากอาหาร	ภาชื้นะอาหาร	ผูู้้ประกอบอาหารในโรงอาหาร	
เพั่�อสร้างค่วิามตระหนักและให้แน่ใจวิ่าไม่มีค่วิามเสี�ยงต่อการปนเป้�อนเชื้่�อโรค่	ตามค่ำาแนะนำาข้องกรมอนามัย

•	 ใชื้้การฉายรังสี	UVGI-Ultra	Violet	Germicidal	ในเวิลากลางค่่นเพั่�อยับยั�งจุลินทัรีย์และกำาจัดการปนเป้�อนทัาง
ชื้ีวิภาพัในห้องประชืุ้มและโรงอาหารทัุกวิัน

	 มาตรการทัั�งหมดนี�ยงัค่งเปน็แนวิปฏิบิตัใินปจัจบุนั	โดยอาจมกีารยกระดบัเพัิ�มข้้�นตามรายงานสถานการณท์ัี�เปลี�ยนแปลง	
ตามค่วิามถี�	และสถานทัี�ทัี�รายงานวิ่าพับผูู้้ป่วิยติดเชื้่�อไวิรัสโค่วิิด-19	ในแต่ละวิัน
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

ความส่ัมพื่ันธุ์ที่่�ส่ร้างส่รรค์กับชุมชนที่้องถูิ�น

	 แม้จะมีการระงับการพับปะชุื้มนุม	แต่	TOG	ยังค่งแสดงให้เห็นถ่งค่วิามมุ่งมั�นในการรักษัาค่วิามสัมพัันธ์ทัี�สร้างสรรค์่กับ
ชืุ้มชื้นทั้องถิ�น	ชื้่วิยสร้างชื้ีวิิตทัี�มีสุข้ภาพัดีข้้�นร่วิมกัน	เพั่�อสร้างค่วิามตระหนักถ่งการเสียสละข้องผูู้้นำาชืุ้มชื้นในพั่�นทัี�	เป็นกำาลัง
ใจกับค่วิามอุตสาหะข้องอาสาสมัค่รสาธารณสุข้และบุค่ลากรทัางการแพัทัย์	TOG	ได้ให้การสนับสนุนชืุ้มชื้นบริจาค่อุปกรณ์ทัี�
จำาเป็นสำาหรับทัุกค่นทัี�ต้องการ	เพั่�อชื้่วิยลดค่วิามเสี�ยงจากการติดเชื้่�อโรค่ไวิรัสโค่วิิด-19	

	 เม่�อวิันทัี�	8	เมษัายน	2563	นอกจากเงินบริจาค่	100,000	บาทัแล้วิ	TOG	ยังมอบแอลกอฮอล์ทัำาค่วิามสะอาดม่อ100	
ลติรให้กบัโรงพัยาบาลจฬุาลงกรณแ์ละสภากาชื้าดไทัย	การบรจิาค่ค่รั�งนี�มีวิตัถปุระสงค่เ์พั่�อเปน็ประโยชื้นต์อ่บุค่ลากรทัางการ
แพัทัย์ในแนวิหน้า	ชื้่วิยต่อสู้กับการแพัร่ระบาดโรค่ติดเชื้่�อไวิรัสโค่วิิด-19	ในชื้่วิงเวิลาทัี�ซึ่ัพัพัลายไม่เพัียงพัอ

	 เม่�อวินัทัี�	8	พัฤษัภาค่ม	2020	TOG	ได้มอบนำ�ายาฆ่า่เชื้่�อมอ่ทัี�มสีว่ินผู้สมข้องแอลกอฮอล	์อปุกรณป์อ้งกนั	หนา้กาก	ถงุมอ่
แพัทัย์	อุปกรณ์วิัดอุณหภูมิร่างกาย	ให้กับหัวิหน้าอาสาสมัค่รสาธารณสุข้ประจำาหมู่บ้าน	การบริจาค่ค่รั�งนี�มีวิัตถุประสงค่์เพั่�อ
สนับสนนุทัมีอาสาสมคั่ร	10	ค่น	ทัี�ดูแลชื้มุชื้น	214	ค่รวัิเรอืนในเข้ตละหาร	เพั่�อให้สามารถปฏิิบตัภิารกจิแนวิหนา้	อยา่งปลอดภยั	
ต่อสู้กับการแพัร่ระบาดโรค่ติดเชื้่�อไวิรัสโค่วิิด-19

	 เม่�อวิันทัี�	18	พัฤษัภาค่ม	2020	TOG	ได้มอบชืุ้ดอาหารทัี�จำาเป็นจำานวิน100ชืุ้ด	ให้กับตัวิแทันข้องชืุ้มชื้นโดยรอบ	หมู่ทัี�	5	
และ	6	สำาหรับค่รอบค่รัวิกลุ่มเปราะบางทัี�ได้รับผู้ลกระทับจากมาตรการปิดพั่�นทัี�

คุณภาพื่ส่ินค้าและความปลอดำภัยั่ ใส่่ใจผู้บริโภค

	 ข้อบเข้ตข้องระบบการจัดการคุ่ณภาพั	ISO9001	ค่รอบค่ลุมกระบวินการทัั�งหมด	ตั�งแต่การคั่ดเลอ่กวัิตถดุบิ	การปฏิิบัติ
ตามข้อ้กำาหนดข้องสารเค่มีอนัตราย	และกระบวินการตรวิจสอบค่ณุสมบัตขิ้องวิสัด	ุเพั่�อใหส้อดค่ล้องเปน็ไปตามข้อ้กำาหนดดา้น
ค่วิามปลอดภยัทัี�จำาเปน็ทัั�งหมด	นอกจากนี�เพั่�อใหแ้นใ่จวิา่เราซึ่พััพัลายคู่่ค่า้ธรุกจิดว้ิยการรกัษัาค่ณุภาพัผู้ลติภณัฑ์์ทัี�สมำ�าเสมอ	
มีการบันทั่กตรวิจสอบย้อนกลับทัี�เพัียงพัอ	เราได้ใชื้้ระบบคุ่ณภาพัเค่รื�องม่อแพัทัย์	ISO13485	เพั่�อชื้่วิยให้ผูู้้บริโภค่มั�นใจได้ถ่ง
ค่วิามปลอดภยั	ไดร้บัการพัจิารณาค่วิามตอ้งการ	ตั�งแตข่้ั�นตอนแรกๆข้องการพััฒนาผู้ลติภัณฑ์์	ไปจนถ่งการทัดสอบค่ณุภาพั
และตรวิจคุ่ณสมบัต	ิเพั่�อใหม้ั�นใจวิา่แนวิปฏิบัิตทิัี�ดสีดุในการบริหารซึ่พััพัลายเชื้นจากต้นนำ�าถ่งปลายนำ�า	ตรวิจสอบให้แนใ่จวิา่ข้ั�น
ตอนการทัำางานทัี�จำาเป็นทัั�งหมดนั�น	ได้ดำาเนินการอย่างเต็มทัี�
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4. ค่ำาอธิบายและการวิิเค่ราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงานปี 2563 (MD&A) 

ผู้ลกิารีดำาเนินงาน

การแพื่ร่ระบาดำของโรคต้ิดำเชื�อไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID – 19) 

 ภาพื่รวมเศูรษัฐ์กิจโลก แม้วิ่าในช่ื้วิงไตรมาส	3	ข้องปี	2563	เศรษัฐกิจข้องหลายประเทัศจะมีสัญญาณฟ้�นตัวิจากจุด
ตำ�าสุดในช่ื้วิงไตรมาส	2	(bottomed	out)	หลังจากทัี�มีการผู้่อนค่ลายมาตรการปิดเมอ่งลง	แต่จากการทัี�ประชื้ากรเริ�มกลับมา
เดินทัางมากข้้�นและกิจกรรมทัางเศรษัฐกิจเริ�มฟ้�นตัวิ	ส่งผู้ลให้จำานวินผูู้้ติดเชื้่�อกลับมาเพิั�มข้้�นอีกค่รั�ง	โดยเฉพัาะในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา	โดยตัวิเลข้ผูู้้ติดเชื้่�อและอัตราการเข้้ารับการรักษัาในโรงพัยาบาล	(Hospitalization	rate)	ข้องหลายประเทัศได้
เพัิ�มสูร่ะดบัทัี�สงูกวิา่จดุสงูสดุในเดอ่นเมษัายน	ทัำาใหห้ลายประเทัศโดยเฉพัาะในยโุรปตอ้งกลบัมาใชื้ม้าตรการปดิเมอ่งอกีค่รั�ง	ซึ่่�ง
แมว้ิา่จำานวินผูู้้ตดิเช่ื้�อใหม่ในยุโรปจะลดลง	แต่ค่าดว่ิามาตรการปิดเมอ่งจะส่งผู้ลกระทับต่อการฟ้�นตวัิทัางเศรษัฐกิจในไตรมาสทัี�	
4	ข้องปี	2020	อย่างไรก็ดี	มาตรการปิดเม่องในรอบนี�จำากัดอยู่แค่่บางประเทัศเทั่านั�นซึ่่�งแตกต่างจากในไตรมาสทัี�	2	ทัี�ประเทัศ
ส่วินใหญ่ทัั�วิโลกได้ดำาเนินมาตรการปิดเม่องแบบทัั�วิประเทัศ	(Nation-wide	lockdowns)	และไม่เข้้มงวิดเทั่ากับมาตรการปิด
เมอ่งในไตรมาสทัี�	2	จง้ทัำาใหผู้้ลกระทับตอ่ภาค่เศรษัฐกจินา่จะมนีอ้ยกวิา่	โดยการปดิเมอ่งข้องยโุรปในค่รั�งนี�	สถานทัี�บางแหง่	เชื้น่	
โรงเรียน	โรงงาน	และร้านค่้าบางประเภทั	ยังสามารถเปิดทัำาการได้	ทัำาให้ผู้ลกระทับส่วินมากจ้งจำากัดอยู่ทัี�ภาค่บริการ	สำาหรับ
ในสหรัฐอเมริกานั�นแม้จำานวินผูู้้ติดเช่ื้�อใหม่จะสูงกวิ่าระดับสูงสุดเดิมเม่�อเด่อนมิถุนายน	แต่สหรัฐฯ	ณ	ข้ณะนี�ยังใช้ื้มาตรการ
ปดิเมอ่งอยา่งจำากดั	ดว้ิยเหตนุี�	จง้ทัำาใหห้ลายสำานกัประเมนิวิา่มาตรการปดิเมอ่งในรอบนี�จะสง่ผู้ลกระทับตอ่ภาค่เศรษัฐกจินอ้ย
กวิ่าการปิดเม่องในไตรมาสก่อนหน้า	โดยในค่รั�งนี�	ประเทัศทัี�กลับมาใชื้้มาตรการปิดเม่องทัี�เข้้มงวิดข้้�น	ส่วินใหญ่จะเป็นประเทัศ
ในทัวีิปยุโรป	ในข้ณะทัี�ประเทัศทัี�สามารถค่วิบคุ่มการแพัร่ระบาดได้	เชื้่น	จีน	เกาหลีใต้	และไต้หวัิน	ยังไม่กลับมาใช้ื้มาตรการปิด
เม่องทัี�เข้้มงวิดข้้�น	นอกจากนี�ยังมีข้่าวิดีด้านการค่้นพับวิัค่ซึ่ีน	ประกอบกับมาตรการสนับสนุนจากภาค่รัฐ	เป็นปัจจัยให้การ
ฟ้�นตัวิข้องเศรษัฐกิจโลกมีแนวิโน้มเป็นไปในอัตราทัี�เร็วิข้้�นจากไตรมาสก่อน	ส่งผู้ลให้ยอดข้ายข้องกลุ่มบริษััทัทัี�ข้ายไปยังลูกค่้า
ในทัวิีปยุโรป	ออสเตรเลียและอเมริกาเพัิ�มข้้�นในไตรมาส	4
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

	 แมว้ิา่ภาพัรวิมเศรษัฐกจิโลกมสัีญญาณฟ้�นตวัิทัี�ดขี้้�น	จากเหตผุู้ลทัี�กลา่วิมาข้า้งตน้	แตก่ย็งัค่งมคี่วิามเสี�ยงตอ่การฟ้�นตวัิ
ในระยะถดัไปได	้เน่�องจากยงัพับจำานวินผูู้ต้ดิเชื้่�อ	COVID-19	ในบางประเทัศทัี�ยงัเพัิ�มสงูข้้�น	ซึ่่�งสถานการณด์งักลา่วิอาจสง่ผู้ลก
ระทับตอ่กจิกรรมทัางธรุกจิข้องกลุม่บรษัิัทัได	้อยา่งไรกต็ามผู้ลกระทับดงักลา่วิยังไมส่ามารถประมาณไดอ้ยา่งแมน่ยำาในข้ณะนี�	
เน่�องจากยงัไมส่ามารถค่าดการณไ์ดว้ิา่จะค่วิบค่มุสถานการณก์ารแพัรร่ะบาดดงักลา่วิไดเ้ม่�อใด	ซึ่่�งฝ่า่ยบรหิารข้องกลุม่บรษิัทัั
ได้ติดตามค่วิามค่่บหน้าข้องสถานการณ์ดังกล่าวิอย่างใกล้ชื้ิดและประเมินผู้ลกระทับทัางการเงินเกี�ยวิกับมูลค่่าข้องสินทัรัพัย์	
ประมาณการหนี�สินและหนี�สินทัี�อาจเกิดข้้�นและจะพัิจารณาบันทั่กผู้ลกระทับดังกล่าวิเม่�อสามารถทัำาได้

ภาพื่รวมของผลการดำำาเนินงาน

ฝ่่ายบริหารข้อชื้ี�แจงผู้ลการดำาเนินงานประจำาปี	2563	ข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ดังนี�

หน่วยั่: ล้านบาที่
งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะบริษััที่

2563 2562 2561 2563 2562 2561

รายได้รวิม 1,850 2,022 1,915 1,247 1,453 1,307

กำาไร	(ข้าดทัุน)	สุทัธิ 69 132 146 59 129 132

	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	มีรายได้รวิม	1,850	ล้านบาทั	ลดลงจากปีก่อน	172	ล้านบาทั	หรือร้อยละ	9	และมีผู้ลกำาไรสุทัธิ
สำาหรับงวิด	69	ล้านบาทั	ลดลงจากปีก่อน	63	ล้านบาทั	หรือร้อยละ	48	ปัจจัยหลักข้องการลดลงดังกล่าวิมาจากรายได้จาก
การข้ายทัี�ลดลง	เน่�องจากการแพัร่ระบาดข้องเชื้่�อไวิรัสโค่โรนา	2019	(COVID-19)	ดังทัี�กล่าวิมาข้้างต้น

1. รายั่ไดำ้จากการขายั่และบริการ

	 ในป	ี2563	บรษัิัทัฯและบรษัิัทัยอ่ย	มรีายไดจ้ากการข้ายและบรกิาร	1,838	ล้านบาทั	ลดลงจากป	ี2562	จำานวิน	163	ลา้น
บาทั	หรือค่ิดเป็นร้อยละ	8	โดยมีโค่รงสร้างรายได้แสดงตามตารางด้านล่างนี�	

โค่รงสร้างรายได้จากการข้ายและบริการตามมูลค่่าข้องแต่ละภูมิภาค่

หน่วยั่: % รายั่ไดำ้จากการขายั่และบริการ (งบการเงินรวม) 

2563 2562 2561

ภิ้มิภิาคยุุโรัป็ 28.07 38.03 41.79

ภิ้มิภิาคออสัเต่รัเล่ยุ 36.96 34.90 34.80

ภิ้มิภิาคเอเช่่ยุและแป็ซื้ิฟิค 20.28 18.64 18.38

ภิ้มิภิาคอเมรัิกา 13.55 7.78 4.41

ภิ้มิภิาคแอฟรัิกาและต่ะวัันออกกลาง 1.14 0.65 0.62

	 บริษััทัฯและบริษััทัย่อย	มีรายได้จากการข้ายและบริการ	ลดลงจากปี	2562	โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากผู้ลิตภัณฑ์์
กลุ่มเลนส์พัลาสติกธรรมดา	178	ล้านบาทั	กลุ่มเลนส์สั�งฝ่นพิัเศษั	18	ล้านบาทั	ข้องรายได้รวิม	อยา่งไรก็ดรีายได้จากการข้าย
ในส่วินข้องผู้ลิตภณัฑ์ก์ลุ่มเลนสพ์ัลาสติกมูลค่่าเพัิ�มนั�น	เพัิ�มข้้�นจากปีกอ่นถง่	50	ล้านบาทั	เม่�อพัิจารณาตามรายภูมิภาค่	พับ
วิ่าภูมิภาค่ทัี�มีรายได้การข้ายลดลง	ได้แก่	ยุโรป	ร้อยละ	32	ออสเตรเลียและนิวิซึ่ีแลนด์	ร้อยละ	2
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โค่รงสร้างรายได้จากการข้ายและบริการตามมูลค่่าข้องแต่ละสายผู้ลิตภัณฑ์์

หน่วยั่: % ผู้ผลิต้
รายั่ไดำ้จากการขายั่และบริการ (งบการเงินรวม) 

2563 2562 2561

เลนส์พัลาสติกธรรมดา บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย 26 33 33

เลนส์พัลาสติกมูลค่่าเพัิ�ม* บริษััทัฯ 31 26 26

เลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั บริษััทัย่อย 35 34 33

เลนส์กระจก	สินค่้าและ
บริการอ่�น

บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย 8 7 8

รวม 100 100 100

หมายเหตุ:	*เลนส์พัลาสติกมูลค่่าเพัิ�ม	ประกอบด้วิย	เลนส์บางพัิเศษั	เลนส์เปลี�ยนสี	และเลนส์กันแรงกระแทักสูง

2. ต้้นทีุ่นขายั่

	 ในปี	2563	บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	มีมีอัตราส่วินต้นทุันข้ายและบริการ	ต่อรายได้จากการข้ายและบริการในอัตราร้อย
ละ	85	เพัิ�มข้้�นร้อยละ	3	จากปีก่อน	โดยมีเหตุผู้ลหลักจากปริมาณการผู้ลิตทัี�ลดลงเม่�อเปรียบเทัียบกับปีก่อน	ซึ่่�งสอดค่ล้องกับ
ปริมาณการข้ายทัี�ลดลง	อันเน่�องมาจากการแพัร่ระบาดข้องเชื้่�อไวิรัสโค่โรนา	2019	ทัี�กล่าวิมาข้้างต้น

3. ค่าใช้จ่ายั่ในการขายั่และบริหาร

	 ในปี	2563	บรษิัทััฯ	และบริษัทััย่อย	มีค่่าใชื้จ้า่ยในการข้ายและบริหารจำานวิน	225	ล้านบาทั	ลดลง	25	ล้านบาทั	จากปกีอ่น	
โดยมีเหตุผู้ลหลักจากค่่าใชื้้จ่ายทัี�เกี�ยวิข้้องกับกิจกรรมการข้ายและการตลาดลดลง	20	ล้านบาทั

4. รายั่ไดำ้อื�น

	 ในปี	2563	บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	มีรายได้อ่�นจำานวิน	14	ล้านบาทั	ลดลง	9	ล้านบาทัจากปีก่อน	ซึ่่�งมีเหตุผู้ลหลักจาก
กำาไรจากอัตราแลกเปลี�ยนลดลง	3	ล้านบาทั	เงินค่่นค่่าภาษัีอากรจากกรมศุลกากรลดลง	6	ล้านบาทั

5. กำาไรสุ่ที่ธุิ

	 ในปี	2563	บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	มีกำาไรสุทัธิจำานวิน	69	ล้านบาทั	ลดลง	63	ล้านบาทั	หรือค่ิดเป็นร้อยละ	48	จากปี
ก่อน	โดยเหตุผู้ลหลักเกิดจากการลดลงข้องรายได้จากการข้าย	ตามทัี�กล่าวิไวิ้แล้วิข้้างต้น

6. อัต้ราการจ่ายั่เงินปันผลต้่อหุ้น

	 นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ล	ข้องบริษััทัฯ	มีดังนี�	“จ่ายั่ปันผลไม่น้อยั่กว่าร้อยั่ละ40 ของกำาไรสุ่ที่ธุิ ของงบการเงินรวม
หลังหักเงินส่ำารองต้่าง ๆ ทีุ่กประเภที่ที่่�กฎหมายั่และบริษััที่ฯไดำ้กำาหนดำไว้”	

	 จากการประชุื้มค่ณะกรรมการบริษัทัั	ค่รั�งทัี�	93	(4/2563)	เม่�อวัินทัี�	5	สิงหาค่ม	2563	ทัี�ประชุื้มได้มมีติใหง้ดจ่ายเงินปนัผู้ล
ระหว่ิางกาลจากผู้ลประกอบการงวิด	6	เด่อน	ตั�งแต่วิันทัี�	1	มกราค่ม	2563	ถ่ง	30	มิถุนายน	2563	เน่�องจาก	บริษััทัฯ	มีผู้ล
ประกอบการรวิมข้าดทัุน	15.10	ล้านบาทั
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

	 สำาหรับผู้ลประกอบการปี	2563	นั�น	จากการประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่รั�งทัี�	96	(1/2564)	เม่�อวิันทัี�	17	กุมภาพัันธ์	
2564	ทัี�ประชืุ้มได้มีมติให้จ่ายเงินปันผู้ลประจำาปี	2563	ในอัตรา	0.12	บาทัต่อหุ้น	ซึ่่�งบริษััทัฯ	งดจ่ายเงินปันผู้ลระหวิ่างกาล	ดัง
นั�นค่งเหล่อการจ่ายเงินปันผู้ลในงวิดดำาเนินงานวัินทัี�	1	กรกฎาค่ม	2563	ถ่งวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	ในอัตรา	0.12	บาทัต่อ
หุ้น	โดยจะนำาเสนอต่อทัี�ประชืุ้มสามัญผูู้้ถ่อหุ้นประจำาปี	2564	ทัี�จะประชืุ้มในวิันทัี�	15	เมษัายน	2564	พัิจารณาอนุมัติต่อไป

	 การจา่ยเงนิปนัผู้ลในอตัราข้้างตน้นั�น	บรษัิัทัฯ	ไดพ้ัจิารณาโดยค่ำานง่ถ่งการประมาณการกระแสเงนิสดรบัจากการดำาเนนิ
งาน	ประกอบกับแผู้นการลงทัุนในปี	2564

ฐานะกิารีเงิน

	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	มีสินทัรัพัย์รวิมในปี	2563	จำานวิน	2,811	ล้านบาทั	เพัิ�มข้้�นจากปี	2562	จำานวิน	229	ล้านบาทั	
โดยมีรายละเอียดข้องการเพัิ�มข้้�นและลดลงทัี�มีสาระสำาค่ัญดังนี�

	 สินทัรัพัย์หมุนเวิียน	เพัิ�มข้้�น	จำานวิน	228.15	ล้านบาทั	ซึ่่�งเกิดจากการเปลี�ยนแปลงดังนี�

•	 เงินสดและรายการเทัียบเทั่าเงินสดเพัิ�มข้้�น	273.40	ล้านบาทั
•	 ลูกหนี�การค่้าและลูกหนี�อ่�นเพัิ�มข้้�น	11.20	ล้านบาทั	โดยลดลงจากลูกหนี�การค่้ากิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	21.79	ล้าน
บาทั	และเพัิ�มข้้�นจากลูกหนี�การค่้ากิจการและลูกหนี�อ่�นทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกัน	32.99	ล้านบาทั	(รายละเอียดแสดงใน	
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้้อ	9)	

•	 สินค่้าค่งเหล่อสุทัธิลดลง	60.90	ล้านบาทั	โดยลดลงจากสินค่้าสำาเร็จรูป	71.77	ล้านบาทั	วิัตถุดิบ	9.55	ล้านบาทั	
และเพัิ�มข้้�นจากสินค่้าระหวิ่างทัาง	23.16	ล้านบาทั	(รายละเอียดแสดงใน	หมายเหตุประกอบงบการเงินข้้อ	13)	

•	 สินทัรัพัย์หมุนเวิียนอ่�นเพัิ�มข้้�น	3.26	ล้านบาทั	
•	 สินทัรัพัย์ไม่หมุนเวิียน	เพัิ�มข้้�น	จำานวิน	1.03	ล้านบาทั	ซึ่่�งเกิดจากการเปลี�ยนแปลงดังนี�
•	 สินทัรัพัย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชื้ี	เพัิ�มข้้�น	16.37	ล้านบาทั
•	 สินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตน	เพัิ�มข้้�น	3.06	ล้านบาทั
•	 ทัี�ดิน	อาค่าร	และอุปกรณ์สุทัธิ	ลดลง	39.06	ล้านบาทั

	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยมีหนี�สินรวิมในปี	2563	จำานวิน	1,005	ล้านบาทั	เพัิ�มข้้�นจากปี	2562	เทั่ากับ	231	ล้านบาทั	โดย
มีรายละเอียดดังนี�	

	 หนี�สินหมุนเวิียน	เพัิ�มข้้�น	252.71	ล้านบาทั	ซึ่่�งเกิดจากการเปลี�ยนแปลงดังนี�

•	 เงินกู้ระยะสั�นจากธนาค่าร	เพัิ�มข้้�น	220	ล้านบาทั	เพั่�อใชื้้เป็นเงินทัุนหมุนเวิียนตามการดำาเนินธุรกิจปกติ
•	 เจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�อ่�น	เพัิ�มข้้�น	47.37	ล้านบาทั	โดยเพัิ�มข้้�นจากเจ้าหนี�การค่้า	29.51	และเพัิ�มข้้�นจากเจ้าหนี�อ่�น	
17.86	ล้านบาทั	(รายละเอียดแสดงใน	หมายเหตุประกอบงบการเงินข้้อ	20)	

	 หนี�สินไม่หมุนเวิียน	ลดลง	22.20	ล้านบาทั	ซึ่่�งเกิดจากการเปลี�ยนแปลงดังนี�

•	 เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่าร	สุทัธิจากส่วินทัี�ถ่งกำาหนดชื้ำาระภายในหน่�งปีลดลง	35.75	ล้านบาทั
•	 สำารองผู้ลประโยชื้น์ระยะยาวิข้องพันักงานลดลง	1.19	ล้านบาทั
•	 หนี�สินตามสัญญาเชื้่า	–	สุทัธิจากส่วินทัี�ถ่งกำาหนดชื้ำาระภายในหน่�งปีเพัิ�มข้้�น	14.74	ล้านบาทั

	 บริษัทััฯ	และบริษัทััย่อย	มีส่วินข้องผูู้้ถอ่หุน้รวิมในปี	2563	จำานวิน	1,807	ล้านบาทั	ลดลงจากปี	2562	จำานวิน	1.33	ล้านบาทั
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สัภาพัค่ล่อง

	 ป	ี2563	บรษัิัทั	ฯ	และบริษััทัย่อย	มีเงินสดสุทัธเิพัิ�มข้้�น	300.79	ล้านบาทั	เพัิ�มข้้�นจากกิจกรรมการดำาเนนิงาน	38.18	ล้าน
บาทั	เพิั�มข้้�นจากกิจกรรมการลงทัุน	26.21	ล้านบาทั	และเพัิ�มข้้�นจากการกิจกรรมการจัดหาเงิน	236.40	ล้านบาทั	โดยสรุป
อัตราส่วินทัางการเงินทัี�สำาค่ัญ	ดังนี�

ความเพื่ียั่งพื่อของส่ภาพื่คล่อง

อัต้ราส่่วน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะบริษััที่

2563 2562 2561 2563 2562 2561

อัตราส่วินเงินทัุนหมุนเวิียน
อัตราส่วินสินทัรัพัย์สภาพัค่ล่อง
อัตราส่วินเงินสด
เงินสดเพัิ�ม	(ลด)	จากการดำาเนินงาน	

เทั่า
เทั่า
เทั่า
ล้านบาทั

1.88
0.89
0.45
38.18

2.29
0.79
0.19
56.41

2.67
0.94
0.28
86.86

2.05
0.88
0.37
137.97

2.62
0.74
0.09
	(91.27)	

2.78
0.70
0.15
65.37

	 จากตารางข้้างต้น	บริษััทัฯและบริษััทัย่อย	มีอัตราส่วินสภาพัค่ล่องในปี	2563	ลดลงจากปี	2562	เน่�องจากกำาไรจาก
กิจกรรมดำาเนินงานลดลงเน่�องจากผู้ลกระทับจาก	COVID	19	แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วินเงินทุันหมุนเวิียน	1.88	เทั่า	ถ่อวิ่า
บริษััทั	ฯ	มีสภาพัค่ล่องทัี�ดี

โครงส่ร้างเงินทีุ่น

อัต้ราส่่วน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะบริษััที่

2563 2562 2561 2563 2562 2561

อัตราส่วินหนี�สินต่อส่วินข้องผูู้้ถ่อหุ้น	(เทั่า)	 0.56 0.43 0.39 0.49 0.34 0.28

อัตราส่วินหนี�สินทัี�มีภาระดอกเบี�ยต่อส่วินข้องผูู้้ถ่อ
หุ้น	(เทั่า)	

0.36 0.26 0.26 0.30 0.20 0.16

	 จากตารางข้้างต้น	บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	มีอัตราส่วินหนี�สินต่อส่วินข้องผูู้้ถ่อหุ้นสูงกว่ิาปี	2562	เน่�องจากการกู้เงิน
สำาหรับโค่รงการลงทุันในเค่รื�องจักรสายการผู้ลิต	ซึ่่�งเป็นการลงทุันเพ่ั�อเพิั�มประสิทัธิภาพัและประสิทัธิผู้ลในการผู้ลิต	และเพ่ั�อ
การรองรับค่วิามต้องการข้องลูกค้่าไดอ้ยา่งต่อเน่�อง	โดยจะเห็นไดว้ิา่โค่รงสร้างเงินทันุข้องบริษัทััฯ	นั�	นยังมคี่วิามแข็้งแกร่ง	สังเกต
ได้จากการทัี�อัตราส่วินหนี�สินทัี�มีภาระดอกเบี�ยต่อส่วินข้องผูู้้ถ่อหุ้นอยู่ในระดับน้อยกวิ่า	1เทั่า	ถ่อวิ่าอยู่ในเกณฑ์์ทัี�ดี
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ความส่ามารถูในการที่ำากำาไร

อัต้ราส่่วน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะบริษััที่

2563 2562 2561 2563 2562 2561

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน	(%)	
อัตรากำาไรสุทัธิ	(%)	
อัตราผู้ลตอบแทันต่อสินทัรัพัย์	(%)	
อัตราผู้ลตอบแทันส่วินข้องผูู้้ถ่อหุ้น	(%)	

3.47
3.78
2.35
3.81

6.98
6.70
5.35
7.25

8.95
7.93
6.34
7.92

(7.27)
5.67
2.27
4.27

(7.95)
10.78
6.02
9.23

(0.62)
11.99
7.27
9.31

	 เน่�องจากกำาไรจากการดำาเนินงานลดลง	ดงัเหตผุู้ลทัี�กลา่วิมาข้า้งตน้	จง้สง่ผู้ลใหอั้ตราส่วินค่วิามสามารถในการทัำากำาไร
ลดลงจากปี	2562	อย่างไรก็ดี	อัตราส่วินนี�ยังมีค่่าอยู่ในเกณฑ์์ทัี�ดี	

การให้ส่ินเชื�อที่างการค้า (Credit Term) 

	 การอนุมัติวิงเงินและระยะเวิลาสินเชื้่�อให้กับลูกค่้า	มีกระบวินการพัิจารณาผู้่านทัางค่ณะกรรมการสินเชื้่�อทัี�บริษััทัแต่งตั�ง
ข้้�น	โดยพัจิารณาจากแนวิโนม้มูลค่า่การสั�งซึ่่�อ	ค่วิามน่าเชื้่�อถ่อข้องลกูค่า้	วิงเงินการรบัประกนัภัย	เพั่�อพิัจารณาระดบัค่วิามเสี�ยง
ข้องลูกค่้า	และประเมินวิงเงินการให้สินเชื้่�อ	เทัอมการจ่ายเงินตั�งแต่	การชื้ำาระสินค่้าล่วิงหน้า	ไปจนถ่ง	ระยะสินเชื้่�อเฉลี�ยทัี�	90	วิัน

	 จากสถานการณ์การแพัร่ระบาดข้องโรค่ติดเชื้่�อไวิรัสโค่โรนา	2019	ทัี�แพัร่ระบาดไปทัั�วิโลกและส่งผู้ลกับภาพัรวิมข้อง
เศรษัฐกิจโลก	ซึ่่�งในปัจจุบันบริษััทัยังไม่ได้รับผู้ลกระทับ	ค่ณะกรรมการสินเชื้่�อข้องบริษััทัมีกระบวินการค่วิบคุ่มดูแลและติดตาม
อยา่งใกล้ชื้ดิ	เพั่�อประเมินค่วิามเสี�ยงทัี�จะส่งผู้ลกระทับต่อการรับชื้ำาระหนี�จากลูกค้่า	หากพับลูกค้่าในกลุม่ทัี�ได้รบัผู้ลกระทับ	ค่ณะ
กรรมการสินเชื้่�อจะพัิจารณาปรับข้ยาย	ระยะเวิลาสินเชื้่�อชื้ั�วิค่ราวิ	ตามค่วิามเหมาะสม	แต่รวิมแล้วิไม่เกิน	90	วิัน

ปจัจยัและอทิ่ธพิัลหุ้ลกัิที่�อาจมผีู้ลต่่อผู้ลกิารีดำาเนนิงานหุ้รีอืฐานะกิารีเงนิในอนาค่ต่ (FORWARD LOOKING) 

	 อ้างถ่ง	“ภาวะอุต้ส่าหกรรมและการแข่งขัน”	และ	“ปัจจัยั่ความเส่่�ยั่ง”	ทัี�ได้กล่าวิไปแล้วิในส่วินต้น
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5. ข้้อมูลทัั�วิไปและข้้อมูลสำาค่ัญอ่�น

5.1  ข�อม้ลท่ั�วิไปของบรีิษััท่ บรีิษััท่ย่อย และบรีิษััท่รี่วิม

ชื�อบริษััที่ บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	

ชื�อบริษััที่ (ภาษัาอังกฤษั) Thai	Optical	Group	Public	Company	Limited

ชื�อยั่่อหลักที่รัพื่ยั่์ 	TOG	

ประเภที่ธุุรกิจ ผูู้้ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สายตาพัลาสติก	เลนส์สายตากระจก	แม่
แบบแก้วิ	และบริการเค่ล่อบเลนส์สายตาเพั่�อคุ่ณสมบัติต่างๆ

เลขที่ะเบ่ยั่นบริษััที่ 0107547000044

ทีุ่นจดำที่ะเบ่ยั่น 475,000,000	บาทั

ทีุ่นจดำที่ะเบ่ยั่นชำาระแล้ว 474,318,000	บาทั	ณ	วิันทัี�	30	ธันวิาค่ม	2563

จำานวนหุ้นจดำที่ะเบ่ยั่น (หุ้นส่ามัญ) 475,000,000	หุ้น

จำานวนหุ้นจดำที่ะเบ่ยั่นที่่�ออกและจำาหน่ายั่แล้ว 
(ส่ามัญ) 

474,318,000	หุ้น	ณ	วิันทัี�	30	ธันวิาค่ม	2563

มูลค่าหุ้นที่่�ต้ราไว้ หุ้นละ	1.00	บาทั
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ที่่�ต้ั�งส่ำานักงานใหญ่ บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) 
15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี 
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง 
จังหวิัด	นนทับุรี	11110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์: 	+66	(0)	2	194	1145	ถ่ง	50
โทัรสาร:	 	+66	(0)	2 	925	5710
อีเมล:	info@thaiopticalgroup.com 
เวิ็บไซึ่ด์	:	www.thaiopticalgroup.com 

ส่ำานักงานส่าขา (1) บริษััที่ อุต้ส่าหกรรมแว่นต้าไที่ยั่ จำากัดำ หรือ TOC
61/9	หมู่ทัี�	5	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี 
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง 
จังหวิัดนนทับุรี	11110	ประเทัศไทัย 
โทัรศัพัทั์: 	+66	(0)	2	194	1126	ถ่ง	1130 
โทัรสาร:	 	+66	(0)	2	925	5290
เลข้ทัะเบียนบริษััทั:	0105505002039
ทัุนจดทัะเบียน:	130,000,000	บาทั
สัดส่วินการลงทัุน	: 	99.99%

ส่ำานักงานส่าขา (2) บริษััที่ โพื่ล่ซััน จำากัดำ หรือ Poly Sun
15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี 
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง 
จังหวิัด	นนทับุรี	11110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์: 	+66	(0)	2	194	1145	ถ่ง	50
โทัรสาร:	 	+66	(0)	2 	925	5710
เลข้ทัะเบียนบริษััทั:	0125540005766
ทัุนจดทัะเบียน:	20,000,000	บาทั
สัดส่วินการลงทัุน	: 	99.99	%

ส่ำานักงานส่าขา (3) บริษััที่ ที่่โอจี ยัู่เอส่เอ ไอเอ็นซั่ 
 TOG USA, Inc. 
1958	Production	Court	Louisville,		
KY	40299,	United	States
โทัรศัพัทั์	:	+1	502	213	0770
โทัรสาร	: 	+1	630	524	9095
อีเมล	:	info@	TOG	usainc.com
เวิ็บไซึ่ด์	:	https://	TOG	usainc.com/index.html
เลข้ทัะเบียนบริษััทั	: 	FEIN	82-126	8015
ทัุนจดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ	: 	USD	50,000
สัดส่วินการลงทัุน	: 	100.00	%

mailto:info@thaiopticalgroup.com
http://www.thaiopticalgroup.com
mailto:info@togusainc.com
https://togusainc.com/index.html
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ส่ำานักงานส่าขา (4) บริษััที่ ที่่โอจี ยัุ่โรป เอส่พื่ีซั่โอโอ 
 TOG Europe Sp. z o.o.
Al.	Wojska	Polskiego	8,		
70-471,	Szczecin,	Poland	
อีเมล	:	info_EU@thaiopticalgroup.com	
เลข้ทัะเบียน	KRS:	0000868527 
เลข้ทัะเบียน	REGON:	387468861
เลข้ทัะเบียน	NIP:	8522668014
ทัุนจดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ	: 	PLN	50,000
สัดส่วินการลงทัุน	: 	100.00	%

บริษััที่ร่วม (1) บริษััที่ เอ็มวิชั�น ออพื่ต้ิคอล พื่ีที่่อ่ ลิมิเต้็ดำ 
 (MVision (ส่ิงคโปร์) ) 
60	Robinson	Road,	#12-01	Bea	Building,		
Singapore	068892
โทัรศัพัทั์	:	+65	6222	1079
โทัรสาร	: 	+65	6827	5198
เลข้ทัะเบียนบริษััทั 	201004338	W
ทัุนจดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ	:	SGD	2,700,000
สัดส่วินการลงทัุน	:	SGD	891,000	(33	%)	

บริษััที่ร่วม (2) บริษััที่ เอ็มวิชั�น ออพื่ต้ิคอล อินดำัส่ต้รี� เอส่ดำ่เอ็น บ่เอ็ชดำ่
 (MVision (มาเลเซั่ยั่) ) 
Suite	10.03,	Level	10	The	Gardens	South	Tower,	Mid	Valley	
City,	Lingkaran	Syed,	Putra,	59200	Kuala	Lumpur,	Malaysia
โทัรศัพัทั์	:	+603	4278	4668
โทัรสาร	: 	+603	4278	4661
เลข้ทัะเบียนบริษััทั: 	892114-U
ทัุนจดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ	: 	MYR	6,000,000
สัดส่วินการลงทัุน	:	MYR	1,980,000	(33	%)	

บริษััที่ร่วม (3) บริษััที่ เวียั่ดำนาม วิส่ิบิลิต้่� ที่าร์เก็ต้ จำากัดำ
 (Vina Vista) 
Floor	9,	Room	9.7A,	ETown	Building,	
364	Cong	Hoa	Street,	Ward	13,	
Tan	Binh	District,	HCMC,	Viet	Nam
โทัรศัพัทั์	:	+84	902	398	828
โทัรสาร	: 	+848	38134950
เลข้ทัะเบียนบริษััทั	:	411022000664
ทัุนจดทัะเบียนชื้ำาระแล้วิ	: 	1,450,000	USD
สัดส่วินการลงทัุน	: 	475,000	USD	(32.76%)	

mailto:info_EU@thaiopticalgroup.com
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

ส่ำานักเลขานุการบริษััที่ คุ่ณสุปัฏิบ์	ค่วิรประดิษัฐ์
อีเมล:	CompanySecretary@thaiopticalgroup.com 

ฝ่่ายั่นักลงทีุ่นส่ัมพื่ันธุ์ คุ่ณจิราวิรรณ	นามนารถ
อีเมล:	ir@thaiopticalgroup.com

นายั่ที่ะเบ่ยั่นหลักที่รัพื่ยั่์ บริษััที่ ศููนยั่์รับฝ่ากหลักที่รัพื่ยั่์ (ประเที่ศูไที่ยั่) จำากัดำ (TSD) 
93	ถนนรัชื้ดาภิเษัก	แข้วิงดินแดง
เข้ตดินแดง	กรุงเทัพัฯ	10400	ประเทัศไทัย
Call	Center	:	+66	(0)	2	009	9999
อีเมล	:	TSDCallCenter@set.or.th 
Website	:		www.set.or.th/tsd

ผู้ส่อบบัญช่ บริษััที่ ส่ำานักงาน อ่วายั่ จำากัดำ
ชื้ั�น	33	อาค่ารเลค่รัชื้ดา	ออฟฟิศ	ค่อมเพัล็กซึ่์ 
193/136-137	ถนนรัชื้ดาภิเษัก	แข้วิงค่ลองเตย
เข้ตค่ลองเตย	กรุงเทัพัฯ	10110	ประเทัศไทัย
โทัรศัพัทั์	:	+66	(0)	2	264	9090
โทัรสาร	:	+66	(0)	2	264	0789	ถ่ง	90
อีเมล	:	ey.thailand@th.ey.com 
คุ่ณศิริวิรรณ	นิตย์ดำารง
ผูู้้สอบบัญชื้ีรับอนุญาตเลข้ทัี�	5906

mailto:CompanySecretary@thaiopticalgroup.com
mailto:jirawan_n@thaiopticalgroup.com
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
http://www.set.or.th/tsd
mailto:ey.thailand@th.ey.com
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5.2  ข�อม้ลสัำาค่ัญอื�นๆ

	 บริษััทั	ได้ระบุข้้อมูลสำาค่ัญทัี�ผูู้้ลงทัุนค่วิรทัราบดังได้กล่าวิมาแล้วิข้้างต้น	ฉะนั�น	จ้งไม่มีข้้อมูลอ่�นทัี�อาจมีผู้ลกระทับต่อ
การตัดสินใจข้องผูู้้ลงทัุนอย่างมีนัยสำาค่ัญทัี�จะแจ้งให้ทัราบ	ณ	ข้ณะนี�

5.3  ข�อพัิพัาท่ท่างกิฎหุ้มาย

	 บริษััทัไม่มีข้้อพัิพัาทัทัางกฎหมายทัี�มีผู้ลกระทับเกิน	5%	ข้องส่วินข้องผูู้้ถ่อหุ้น
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6. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

6.1  ภาพัรีวิมของนโยบายและแนวิปฏิิบัต่ิกิารีกิำากิับด้แลกิิจกิารี

6.1.1  นโยั่บายั่และแนวปฏิบัต้ิที่่�เก่�ยั่วกับคณะกรรมการ

1)  การส่รรหาและกำาหนดำค่าต้อบแที่นกรรมการและผู้บริหาร

	 ตามข้้อบังค่ับข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	(บริษััทัฯ)	เป็นดังนี�

1.	 บริษััทัมีค่ณะกรรมการค่ณะหน่�งเพ่ั�อดำาเนินกิจการบริษััทัโดยค่ณะกรรมการข้องบริษััทัฯประกอบด้วิยกรรมการ
อยา่งนอ้ย	5	ค่น	และกรรมการไม่น้อยกวิา่ก่�งหน่�งข้องจำานวินกรรมการทัั�งหมดนั�นตอ้งมถิี�นทัี�อยู่ในราชื้อาณาจกัร	
และกรรมการข้องบริษััทัจะต้องเป็นผูู้้มีคุ่ณสมบัติตามทัี�กฎหมายกำาหนด	แต่ทัั�งนี�	ผูู้้เป็นกรรมการข้องบริษััทัฯไม่
จำาเป็นจะต้องเป็นผูู้้ถ่อหุ้นข้องบริษััทัฯ

2.	 การเล่อกตั�งกรรมการข้องบริษััทัฯให้กระทัำาโดยทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	ทัั�งนี�เป็นไปตามหลักเกณฑ์์และวิิธีการดังต่อไปนี�
	(ก)		 ผูู้้ถ่อหุ้นค่นหน่�งมีค่ะแนนเสียง	1	เสียงต่อหุ้น	1	หุ้นทัี�ตนถ่ออยู่
	(ข้)		 ในการเล่อกตั�งกรรมการ	อาจใชื้้วิิธีออกเสียงลงค่ะแนนเล่อกกรรมการเป็นรายบุค่ค่ล	ค่ราวิละค่นหรือด้วิย

วิิธกีารอ่�นใดก็ได	้ตามแต่ทัี�ประชุื้มผูู้้ถอ่หุน้จะเห็นสมค่วิร	แตใ่นการลงมติแต่ละค่รั�งผูู้ถ่้อหุน้ต้องออกเสียงด้วิย
ค่ะแนนทัี�มีตาม	(ก)	ทัั�งหมด	แต่จะแบ่งค่ะแนนเสียงให้แก่ผูู้้ใดมากน้อยเพัียงใดไม่ได้

	(ค่)		 บคุ่ค่ลซ่ึ่�งไดร้บัค่ะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมาเปน็ผูู้ไ้ดร้บัการเลอ่กตั�งเปน็กรรมการเทัา่จำานวินกรรมการ
ทัี�จะพ่ังมหีรอืจะพ่ังเล่อกตั�งในค่รั�งนั�นในกรณทีัี�บคุ่ค่ลซ่ึ่�งไดร้บัการเลอ่กตั�งในลำาดบัถดัลงมามคี่ะแนนเสยีงเทัา่
กนัเกนิจำานวินกรรมการทัี�จะพัง่มีหรอืจะพัง่เลอ่กตั�งในค่รั�งนั�นให้ผูู้เ้ปน็ประธานทัี�ประชุื้มเปน็ผูู้อ้อกเสียงชื้ี�ข้าด

ส่วินทั่� 2 การกำากับดูแลกิจการ
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3.	 ในการประชื้มุสามญัประจำาปทีักุค่รั�ง	ใหก้รรมการออกจากตำาแหนง่	1	ใน	3	ข้องจำานวินกรรมการทัี�มอียูท่ัั�งหมดถา้
จำานวินกรรมการทัี�จะแบ่งออก	ไม่ลงตัวิเป็น	3	ส่วิน	ก็ให้ออกโดยจำานวินใกล้ทัี�สุดกับส่วิน	1	ใน	3ข้องกรรมการทัี�จะ
ต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีทัี�สองภายหลังจดทัะเบียนบริษััทันั�น	ให้ใชื้้วิิธีจับสลากกันวิ่าผูู้้ใดจะออก	ส่วินปี
หลงั	ๆ	ต่อไปให้กรรมการค่นทัี�อยู่ในตำาแหน่งนานทัี�สดุนั�นเป็นผูู้้ออกจากตำาแหนง่กรรมการทัี�ออกตามวิาระนั�นอาจ
ได้รับเล่อกตั�งใหม่ก็ได้

4.	 นอกจากพั้นจากตำาแหน่งตามวิาระแล้วิ	กรรมการพั้นจากตำาแหน่งเม่�อ
	(ก)		 ตาย
	(ข้)		 ลาออก
	(ค่)		 ข้าดคุ่ณสมบัติหรือมีลักษัณะต้องห้ามด้วิยกฎหมายวิ่าด้วิยบริษััทัมหาชื้นจำากัด
	(ง)		 ทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นลงมติให้ออก
	(จ)		 ศาลมีค่ำาสั�งให้ออกจากตำาแหน่ง

5.	 กรรมการค่นใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ย่�นใบลาออกต่อบริษััทัฯการลาออกมีผู้ลนับแต่วิันทัี�ใบลาไปถ่งบริษััทั
กรรมการซึ่่�งลาออกตามวิรรค่หน่�งจะแจ้งการลาออกข้องตนให้นายทัะเบียนทัราบด้วิยก็ได้

6.	 ในกรณีทีั�ตำาแหน่งกรรมการวิ่างลงเพัราะเหตุอ่�น	นอกจากถ่งค่ราวิออกตามวิาระให้ค่ณะกรรมการเล่อกบุค่ค่ล
ค่นหน่�งซึ่่�งมีคุ่ณสมบัติและไม่มีลักษัณะต้องห้ามตามกฎหมายวิ่าด้วิยบริษััทัมหาชื้นจำากัดเข้้าเป็นกรรมการแทัน	
ในการประชืุ้มค่ณะกรรมการค่ราวิถัดไป	เวิ้นแต่วิาระข้องกรรมการจะเหล่อน้อยกวิ่า	2	เด่อน	โดยบุค่ค่ลซึ่่�งเข้้าเป็น
กรรมการแทันดังกล่าวิจะอยูใ่นตำาแหน่งกรรมการได้เพีัยงเท่ัาวิาระทัี�ยังเหลอ่อยู่ข้องกรรมการทัี�ตนแทันมติข้องค่ณะ
กรรมการตามวิรรค่หน่�งต้องประกอบด้วิยค่ะแนนเสียงไม่น้อยกวิ่า	3	ใน	4	ข้องจำานวินกรรมการทัี�ยังเหล่ออยู่

7.	 ทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการค่นใดออกจากตำาแหน่งก่อนถ่งค่ราวิออกตามวิาระได้ด้วิยค่ะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวิา่	3	ใน	4	ข้องจำานวินผูู้ถ้อ่หุน้ซึ่่�งมาประชื้มุและมสีทิัธอิอกเสยีง	และมหีุน้นบัรวิมกนัไดไ้มน่อ้ยกวิา่ก่�งหน่�งข้อง
จำานวินหุ้นทัี�ถ่อโดยผูู้้ถ่อหุ้นทัี�มาประชืุ้มและมีสิทัธิออกเสียง

8.	 ใหท้ัี�ประชื้มุผูู้ถ่้อหุน้เปน็ผูู้ก้ำาหนดจำานวินกรรมการผูู้ม้อีำานาจลงลายมอ่ชื้่�อเพ่ั�อผู้กูพันับริษััทั	พัรอ้มกับประทับัตรา
สำาค่ัญข้องบริษััทัฯภายใต้ข้้อกำาหนดวิรรค่แรก	ค่ณะกรรมการมีอำานาจกำาหนดและแก้ไข้เปลี�ยนแปลงชื้่�อกรรมการ
ผูู้้ซึ่่�งมีอำานาจลงชื้่�อผูู้กพัันบริษััทัฯ

	
	 บรษิัทััมนีโยบายเกี�ยวิกบัการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันกรรมการและผูู้บ้รหิารดงัทัี�ปรากฏิอยูใ่นหลกัการกำากับ

กิจการทัี�ดี	ดังนี�

หลักปฏิบัติ้ 3.3: คณะกรรมการควรกำากับดูำแลให้การส่รรหาและคัดำเลือกกรรมการม่กระบวนการที่่�โปร่งใส่และ
ชัดำเจนเพื่่�อให้ไดำ้คณะกรรมการที่่�ม่คุณส่มบัต้ิส่อดำคล้องกับองค์ประกอบที่่�กำาหนดำไว้

3.3.1	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันประกอบด้วิยกรรมการอิสระ	2	ใน	3	โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน

3.3.2	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันทัำาหน้าทัี�วิางหลักเกณฑ์์และสรรหาและค่ัดเล่อกบุค่ค่ลเข้้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการในค่ณะกรรมการบริษัทััและประธานเจา้หน้าทัี�บริหาร	จดัใหม้กีารทับทัวินหลักเกณฑ์์และวิิธกีารสรรหากรรมการ
เพั่�อเสนอต่อค่ณะกรรมการก่อนการสรรหากรรมการทัี�ค่รบวิาระ	วิางหลักเกณฑ์์และวิิธีการในการสรรหาและแต่งตั�งผูู้้
บริหาร	จัดใหม้แีผู้นส่บทัอดตำาแหนง่งาน	(Succession	Plan)	วิางหลักเกณฑ์์	และประเมินผู้ลการปฏิบิตังิานข้องกรรมการ	
ค่ณะกรรมการชื้ดุยอ่ย	และประธานเจา้หนา้ทีั�บรหิาร	เสนอนโยบายการจา่ยค่่าตอบแทันและผู้ลประโยชื้นอ์่�นสำาหรบัค่ณะ
กรรมการบริษััทั	ค่ณะอนุกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และผูู้้บริหารทัี�ข้้�นตรงกับประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และ
พัิจารณาทับทัวินโค่รงสร้างระบบการจ่ายค่่าตอบแทันกรรมการบริษััทั	อัตราค่่าตอบแทันกรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหาร	
และบุค่ค่ลากรอ่�นให้เหมาะสมกับหน้าทัี�ค่วิามรับผู้ิดชื้อบ	และสอดค่ล้องกับผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษััทัฯ
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

หลักปฏิบัต้ิ 3.4: ในการเส่นอค่าต้อบแที่นคณะกรรมการให้ผู้ถืูอหุ้นอนุมัติ้ คณะกรรมการควรพิื่จารณาให้โครงส่ร้าง
และอัต้ราค่าต้อบแที่นม่ความเหมาะส่มกับความรับผิดำชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำาพื่า
องค์กรให้ดำำาเนินงานต้ามเป้าหมายั่ที่ั�งระยั่ะส่ั�นและระยั่ะยั่าว

แนวปฏิิบัตัิ

3.4.1	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันตามข้้อ	3.3.1	ทัำาหน้าทัี�พัิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์์ในการกำาหนด
ค่่าตอบแทัน

3.4.2	 การพัิจารณาค่่าตอบแทันข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่ณะกรรมการจะพัิจารณาจากการเปรียบเทัียบกับระดับทัี�ปฏิิบัติ
อยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวิกนั	ข้นาดข้องอตุสาหกรรมผู้ลประกอบการข้องบรษิัทัั	และหนา้ทัี�ค่วิามรบัผู้ดิชื้อบข้องกรรมการ	
โดยการพัิจารณากำาหนดค่่าตอบแทันข้องกรรมการ	อยู่ในอำานาจอนุมัติข้องการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	

	 กรรมการทัี�อยู่ในค่ณะอนุกรรมการจะได้รับค่่าตอบแทันตามบทับาทัหน้าทัี�ทัี�รับผู้ิดชื้อบ

3.4.3	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจะเปิดเผู้ยค่่าตอบแทันแต่ละประเภทัทัี�แต่ละค่นได้รับ	รวิมทัั�งค่่าตอบแทันจากการเป็นกรรมการ
บริษััทัย่อย	หรือหน้าทัี�อ่�นๆ	เชื้่น	ทัี�ปร้กษัา	ไวิ้ในรายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	และแบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาปี	(แบบ	
56-1)	

2)  ความเป็นอิส่ระของคณะกรรมการจากฝ่่ายั่จัดำการ

บรษัิัทัมีนโยบายเกี�ยวิกับค่วิามเป็นอิสระข้องค่ณะกรรมการจากฝ่า่ยจัดการดังทัี�ปรากฏิอยู่ในหลักการกำากบักิจการทัี�ด	ีดงันี�

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 6.2: คณะกรรมการบริษััที่ต้้องจัดำต้ั�งคณะกรรมการต้รวจส่อบท่ี่�ส่ามารถูปฏิบัต้ิหน้าที่่�ไดำ้อยั่่างม่
ประส่ิที่ธุิภาพื่และอิส่ระ

แนวปฏิิบัตัิ

6.2.1	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ประกอบด้วิยกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	ค่น	ทัำาหน้าทัี�ดังต่อไปนี�

1.	 สอบทัานให้บริษััทัฯ	มีการรายงานทัางการเงินอย่างถูกต้องและพัอเพัียง
2.	 สอบทัานให้บริษััทัฯ	มีการค่วิบคุ่มภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวิจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ทัี�

เหมาะสม	และมีประสิทัธิผู้ลตลอดจนให้ค่วิามเห็นชื้อบในการพัิจารณาแต่งตั�ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวิหน้างานตรวิจ
สอบภายในหรือ	หน่วิยงานอ่�นใดทัี�รับผู้ิดชื้อบเกี�ยวิกับการตรวิจสอบภายใน

3.	 สอบทัานใหบ้รษัิัทัฯ	ปฏิิบตัติามกฎหมายวิา่ดว้ิยหลกัทัรัพัย์	และตลาดหลกัทัรัพัย์ข้อ้กำาหนดข้องตลาดหลกัทัรัพัย์ฯ	
และกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้องกับธุรกิจข้องบริษััทัฯ

4.	 พัจิารณาค่ดัเลอ่กเสนอแตง่ตั�งบคุ่ค่ลซึ่่�งมคี่วิามเปน็อสิระเพั่�อทัำาหนา้ทัี�ผูู้ส้อบบญัชื้ขี้องบรษัิัทัฯ	และเสนอค่่าตอบแทัน
ข้องบุค่ค่ลดังกล่าวิ	รวิมทัั�งเข้้าร่วิมประชืุ้มกับผูู้้สอบบัญชื้ีโดยไม่มีฝ่่ายจัดการเข้้าร่วิมประชืุ้มด้วิยอย่างน้อยปีละ1	
ค่รั�ง

5.	 พัจิารณารายการทีั�เกี�ยวิโยงกนัหรอืรายการทัี�อาจมคี่วิามข้ดัแยง้ทัางผู้ลประโยชื้นใ์หเ้ปน็ไปตามข้อ้กฎหมายและข้้อ
กำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	เพั่�อเป็นประโยชื้น์สูงสุดต่อบริษััทัฯ

6.	 จดัทัำารายงานข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบโดยเปดิเผู้ยไวิใ้นรายงานประจำาปขี้องบรษัิัทัฯพัรอ้มลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวิจสอบ

7.		 สอบทัานค่วิามถูกต้องข้องเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี�ยวิกับมาตรการต่อต้านการค่อร์รับชื้ั�นข้อง
กิจการตามโค่รงการแนวิร่วิมปฏิิบัติข้องภาค่เอกชื้นไทัยในการต่อต้านทัุจริต

8.	 ปฏิิบัติการอ่�นใดตามทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัมอบหมายด้วิยค่วิามเห็นชื้อบจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)100

6.2.2	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบมีอำานาจแจ้งให้ฝ่่ายบริหารเข้้าร่วิมประชืุ้ม	ชื้ี�แจง	หรือจัดทัำารายงานเสนอเพั่�อให้ค่ำาแนะนำาการ
ดำาเนินการทัี�ได้รับมอบหมายได้ตามทัี�เห็นค่วิร	

6.2.3	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจดัใหม้หีนว่ิยงานตรวิจสอบภายใน	ทัี�มคี่วิามอิสระในการปฏิบัิตหินา้ทัี�	และรายงานผู้ลตรงต่อค่ณะ
กรรมการตรวิจสอบ	และรับผู้ิดชื้อบในการตรวิจสอบระบบค่วิบคุ่มด้านการดำาเนินงานรายงานทัางการเงิน	และการ
ปฏิิบัติตามกฎระเบียบ	นโยบาย	โดยค่ณะกรรมการมีการทับทัวิน	และประเมินค่วิามเพัียงพัอข้องระบบค่วิบคุ่มภายใน
อย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง

3)  การพื่ัฒนาคณะกรรมการ

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีรายการเข้้าร่วิมการอบรมพััฒนาดังนี�

รายั่นามคณะกรรมการ ต้ำาแหน่ง รายั่การเข้าอบรมประจำาปี 2563

ดร.สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม •	 ประธานค่ณะ
กรรมการ

Chairman	Forum	“Leading	Boardroom	Through	Disruption:	
What	Directors	Should	Know?”	จัดโดย	สถาบันส่งเสริมกรรมการ
บริษััทัไทัย	(IOD)	

นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ� •	 กรรมการอิสระ
•	 ประธานกรรมการ
ตรวิจสอบ

สัมมนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	
Committee	and	Independent	Director:	Experiences	from	Fraud	
Cases	2020,	จัดโดย	สำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และ
ตลาดหลักทัรัพัย์	(กลต.)	ร่วิมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษััทัไทัย	
(IOD)	

นายไพัรัชื้	เมฆ่อาภรณ์ •	 กรรมการอิสระ
•	 ประธานค่ณะ
กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน

•	 กรรมการตรวิจสอบ

สัมมนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	
Committee	and	Independent	Director:	Experiences	from	Fraud	
Cases	2020,	จัดโดย	สำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และ
ตลาดหลักทัรัพัย์	(กลต.)	ร่วิมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษััทัไทัย	
(IOD)	
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รายั่นามคณะกรรมการ ต้ำาแหน่ง รายั่การเข้าอบรมประจำาปี 2563

นายบรรจง	จิตต์แจ้ง •	 กรรมการอิสระ
•	 ประธานกรรมการ
กลยุทัธ์ธุรกิจ

•	 กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน

•	 ในปี	2563	เข้้าร่วิมงานสัมมนาทัาง	Online	จัดโดย	Thai	IOD	จำานวิน	
11	ค่รั�ง	ได้แก่
2020.04.20_Online:	Board	War	Room	Series	#	1	"Financial	
Immunity	in	Pandemic	Time"
2020.04.22_Online:	Board	War	Room:	Leading	Your	
Business	Through	Pandemic	Time	
2020.06.05_Online:	Board	War	Room	Series	#	6	"People	
Readiness	after	COVID-19”
2020.06.17_Online:	GRC	Series	Ep1.	“Board	in	the	New	
Normal”
2020.07.14_Online:	The	Director	Briefing:	Finding	Creative	
Solutions	to	Business	Dispute	during	Pandemic	Time
2020.08.03_Online:	“Director	Briefing:	China	Economic	
Outlook:	Pathway	to	Recovery”
2020.09.24_Online:	Director	Forum	2020	"Board’s	Role	in	
Strategy	for	Business	Sustainability"
2020.09.29_Online:	“Strengthening	Good	Corporate	
Governance	by	Audit	Committee	and	Independent	Director:	
Experiences	from	Fraud	Cases”
2020.10.26_Online:	GRC	Series	Ep.	5:	Ten	Years	to	
Midnight
2020.10.29_Online:	Independent	Director	Forum:	“Inside	
CEO	Succession:	Essential	Guide	for	Board"
2020.12.04_Online:	"Director's	Briefing:	Driving	
Organizational	Culture	from	the	Boardroom”
2020.08.19_IOD	Facilitators	Briefing
2020.11.17-18_Director	Leadership	Certification	Program
2020.11.27_IOD	Facilitators	forum	

นอกจากน่� ไดำ้ร่วมกับคณะวิที่ยั่ากรของ Thai IOD เป็นวิที่ยั่ากร
บรรยั่ายั่ในหลักสู่ต้รดำังน่�
•	 DCP	Module	1:	Practice	of	Directorship
•	 DCP	Module	8:	Directing	Strategic	Progress
•	 AACP:	Advanced	Audit	Committee	Program	“Role	of	Audit	
Committee	as	an	Independent	Director”

•	 BNCP:	Board	Nomination	&	Compensation	Program	
“Director	Nomination”

•	 BMD:	Boards	That	Make	a	Difference
•	 BRP:	Board	Reporting	Program	“Creating	Value	to	Board	
Reporting”

•	 CGE:	Corporate	Governance	for	Executives	“การเปิดเผู้ย
ข้้อมูลต่อค่ณะกรรมการและผูู้้ถ่อหุ้น”

•	 RCP:	Roles	of	Chairman	Program	“Defining	Chairman’s	
Role”	

•	 SFE:	Successful	Formulation
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รายั่นามคณะกรรมการ ต้ำาแหน่ง รายั่การเข้าอบรมประจำาปี 2563

รศ.ดร.วิิชื้า	จิวิาลัย •	 กรรมการอิสระ
•	 กรรมการตรวิจสอบ
•	 กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน

สัมมนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	
Committee	and	Independent	Director:	Experiences	from	Fraud	
Cases	2020,	จัดโดย	สำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และ
ตลาดหลักทัรัพัย์	(กลต.)	ร่วิมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษััทัไทัย	
(IOD)	

4)  การประเมินผลการปฏิบัต้ิหน้าที่่�ของกรรมการ

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติหน้าทัี�ข้องกรรมการดังทัี�ปรากฏิอยู่ในหลักการกำากับกิจการทัี�ดี	ดังนี�

1.	 เป็นไปตามหลักการกำากับดแูลกิจการทัี�ดสีำาหรบับรษิัทััจดทัะเบียน	โดยเสนอแนะให้ค่ณะกรรมการและค่ณะกรรมการ
ชื้ดุย่อยข้องบริษััทัค่วิรมีการประเมินผู้ลการปฏิิบัตงิานด้วิยตนเองอย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง	เพั่�อให้ค่ณะกรรมการร่วิม
กันพัิจารณาผู้ลงานและปรับปรุงแก้ไข้	โดยการประเมินค่วิรจัดทัำาทัั�งแบบรายค่ณะและรายบุค่ค่ล

2.	 เพั่�อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษััทัจดทัะเบียนมีการประเมินค่ณะกรรมการและค่ณะกรรมการชืุ้ดย่อยเป็น	
ประจำาทัุกปีอย่างต่อเน่�อง

	 ทัางค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันจ้งได้ให้ค่ณะกรรมการทัำาแบบประเมินแบบค่ณะกรรมการทัั�งชืุ้ด	แบบ
ประเมินสำาหรับค่ณะกรรมการชืุ้ดย่อย	และสำาหรับรายบุค่ค่ล	โดยสรุปค่ะแนนข้องแต่ละแบบมาเพั่�อการพัิจารณาดังนี�

แบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการรายค่ณะ	สรุปค่ะแนนในหัวิข้้อต่าง	ๆ	ได้ดังนี�

หัวข้อ จำานวน (ข้อ) คะแนนเต้็ม 2563 2562

1.	 โค่รงสร้างและคุ่ณสมบัติข้องค่ณะกรรมการ 13 4.00 3.83 3.83

2.	 บทับาทั	หน้าทัี�	และค่วิามรับผู้ิดชื้อบข้องค่ณะกรรมการ 20 4.00 3.73 3.74

3.	 การประชืุ้มค่ณะกรรมการ 9 4.00 3.87 3.96

4.	 การทัำาหน้าทัี�ข้องค่ณะกรรมการ 7 4.00 3.87 3.98

5.	 ค่วิามสัมพัันธ์กับฝ่่ายจัดการ 5 4.00 3.85 3.85

6.	 การพััฒนาตนเองข้องกรรมการและการพััฒนาผูู้้บริหาร 6 4.00 3.61 3.78

รวม 60 4.00 3.79 3.86

ส่รุป	 ผู้ลค่ะแนนจากแบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการรายค่ณะ	ปี	2563	มีผู้ลค่ะแนนรวิมเฉลี�ยลดลงจากปี	2562
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แบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการชืุ้ดย่อย	สรุปค่ะแนนในหัวิข้้อต่าง	ๆ	ได้ดังนี�

หัวข้อ จำานวน (ข้อ) คะแนนเต้็ม 2563 2562

1.	 โค่รงสร้างและคุ่ณสมบัตขิ้องค่ณะกรรมการมีค่วิามเหมาะสมทัำาให้
การทัำางานข้องค่ณะกรรมการมีประสิทัธิภาพั

7 4.00 3.80 3.96

2.	 การประชุื้มค่ณะกรรมการชุื้ดย่อยได้ดำาเนนิการในเรื�องต่างๆ	เพั่�อให้
ค่ณะกรรมการปฏิิบัตหินา้ทัี�ในการประชุื้มได้อย่างมี	ประสิทัธภิาพั

6 4.00 3.88 3.92

3.	 บทับาทั	หนา้ทัี�	ค่วิามรบัผู้ดิชื้อบข้องค่ณะกรรมการชื้ดุยอ่ยไดใ้หค้่วิามสำาคั่ญ	ใช้ื้เวิลาในการพัจิารณา	ทับทัวินและปฏิบิตัิ
ตามในเรื�องต่างๆ	อย่างเพัียงพัอ

3.1	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ 7 4.00 3.95 3.91

3.2	 ค่ณะกรรมการสรรหา 4 4.00 3.58 3.72

3.3	 ค่ณะกรรมการกำาหนดค่่าตอบแทัน 2 4.00 4.00 3.78

รวม 23 4.00 3.79 3.84

ส่รุป	 ผู้ลค่ะแนนจากแบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการรายค่ณะ	ปี	2563	มีผู้ลค่ะแนนรวิมเฉลี�ยลดลงจากปี	2562

แบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการรายบุค่ค่ล

สรุปค่ะแนนในหัวิข้้อต่าง	ๆ	ได้ดังนี�

หัวข้อ จำานวน (ข้อ) คะแนนเต้็ม 2563 2562

1.	 โค่รงสร้างและคุ่ณสมบัติข้องค่ณะกรรมการ 2 4.00 3.75 3.92

2.	 การประชืุ้มค่ณะกรรมการ 4 4.00 3.83 3.98

3.	 บทับาทั	หน้าทัี�	และค่วิามรับผู้ิดชื้อบข้องค่ณะกรรมการ 5 4.00 3.83 3.90

รวม 11 4.00 3.80 3.93

ส่รุป	 ผู้ลค่ะแนนจากแบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการรายค่ณะ	ปี	2563	มีผู้ลค่ะแนนรวิมเฉลี�ยลดลงจากปี	2562

5)  การกำากับดำูแลบริษััที่ยั่่อยั่และบริษััที่ร่วม

	 บริษััทัมีนโยบายเกี�ยวิกับการกำากับดำูแลบริษััที่ยั่่อยั่และบริษััที่ร่วมดังทัี�ปรากฏิอยู่ในหลักการกำากับกิจการทัี�ดี	ดังนี�
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หลักปฏิบัติ้ 3.6: คณะกรรมการควรกำากับดำูแลให้ม่กรอบและกลไกในการกำากับดำูแลนโยั่บายั่และการดำำาเนินงาน
ของบริษััที่ยั่่อยั่และกิจการอื�นที่่�บริษััที่ไปลงทีุ่นอยั่่างม่นัยั่ส่ำาคัญ ในระดำับที่่�เหมาะส่มกับกิจการ
แต้่ละแห่ง รวมที่ั�งบริษััที่ยั่่อยั่และกิจการอื�นที่่�บริษััที่ไปลงทีุ่นม่ความเข้าใจถููกต้้องต้รงกันดำ้วยั่

แนวปฏิิบัตัิ

3.6.1	 ค่ณะกรรมการจะพัิจารณากำาหนดนโยบายการกำากับดูแลบริษััทัย่อย	ซึ่่�งรวิมถ่ง

	(1)		การแต่งตั�งกรรมการในบริษััทัย่อย	

	(2)		การกำากับดูแลให้กรรมการในบริษััทัย่อยบริหารจัดการ	เป็นไปตามนโยบายข้องบริษััทัฯ	
ทัี�จะก่อให้เกิดประโยชื้น์สูงสุดแก่บริษััทัย่อย

	(3)		ระบบการค่วิบคุ่มภายในข้องบริษััทัย่อย
	(4)		การเปิดเผู้ยข้้อมูลฐานะการเงินและผู้ลการดำาเนนิงาน	การทัำารายการกับบคุ่ค่ลทัี�เกี�ยวิโยง

กัน	การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่่�งทัรัพัย์สิน	การทัำารายการอ่�นทัี�สำาค่ัญ	

3.6.2	 ในกรณีเป็นการเข้้าร่วิมลงทัุนในกิจการอ่�นอย่างมีนัยสำาค่ัญ	ต้องมีการทัำาข้้อตกลงผูู้้ถ่อหุ้นหรือข้้อตกลงอ่�น

6.1.2  นโยั่บายั่และแนวปฏิบัต้ิที่่�เก่�ยั่วกับผู้ถูือหุ้นและผู้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ยั่

1)  การดำูแลผู้ถูือหุ้น

 บริษััทัมีนโยบายเกี�ยวิกับการดำูแลผู้ถูือหุ้นดังทัี�ปรากฏิอยู่ในหลักการกำากับกิจการทัี�ดี	ดังนี�

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 7.5: คณะกรรมการบริษััที่ควรกำากับดำูแลให้ฝ่่ายั่จัดำการจัดำให้ม่หน่วยั่งานหรือผู้รับผิดำชอบงาน นัก
ลงที่นุสั่มพัื่นธุท่์ี่�ที่ำาหนา้ที่่�ในการสื่�อส่ารกับผู้ถูอืหุ้น และผูม่้ส่่วนไดำเ้ส่่ยั่อื�น เชน่ นกัลงที่นุ นกัวเิคราะห์ 
ให้เป็นไปอยั่่างเหมาะส่ม เที่่าเที่่ยั่มกัน และที่ันเวลา 

แนวปฏิิบัตัิ

7.5.1	 บริษััทัฯ	มีหน่วิยงานด้านนักลงทัุนสัมพัันธ์	ทัี�ทัำาหน้าทัี�ติดต่อส่�อสารกับนักลงทัุนสถาบัน	นักลงทัุนทัั�วิไป	ผูู้้ถ่อหุ้น	นัก
วิิเค่ราะห	์และบรษิัทััฯ	เปดิโอกาสให	้นกัวิิเค่ราะห	์นกัลงทันุ	นกัลงทันุสถาบนั	นกัข้า่วิ	ผูู้ถ้อ่หุน้	ทัั�งในประเทัศและตา่งประเทัศ	
ประชืุ้มกับผูู้้บริหารหลากหลายชื้่องทัาง	เชื้่น	อีเมล์,	Tele	Conference,	ประชืุ้มทัี�บริษััทั	รวิมถ่งการเข้้าร่วิมกิจกรรมทัี�
จัดโดยตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	(Opportunity	Day)	รายการทัางทัีวิี	และบริษััทัฯ	ได้กำาหนดระยะเวิลางดการ
เปดิเผู้ยข้อ้มลูตา่งๆ	กอ่นวินับรษิัทััฯ	จะรายงานผู้ลประกอบการหรอืงบการเงนิหรอื	MD&A	รายไตรมาสตอ่ตลาดหลกั
ทัรัพัย์ฯ	เป็นเวิลา	7	วิัน	(Quiet	Period)	รวิมถ่งบริษััทัฯ	มีการจัดทัำาจรรยาบรรณข้องนักลงทัุนสัมพัันธ์	ตั�งแต่ปี	2554

7.5.2	 กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	มีอำานาจกระทัำาการและแสดงตนเป็นตัวิแทันบริษััทัฯ	ต่อบุค่ค่ล
ภายนอกในกิจการทัี�เกี�ยวิข้อ้งกับบริษัทััฯ	และเป็นประโยชื้น์ตอ่บริษัทััฯ	ตามการมอบหมายอำานาจบริหารให้แก่กรรมการ
ผูู้้จัดการใหญ่	(ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	ในการประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทั	เม่�อวิันทัี�	20	เมษัายน	2547	และวิันทัี�	8	
เมษัายน	2548
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 8.1:  คณะกรรมการบริษััที่ควรดูำแลให้มั�นใจว่า ผู้ถืูอหุ้นม่ส่่วนร่วมในการตั้ดำสิ่นใจในเรื�องส่ำาคัญของ
บริษััที่

แนวปฏิิบัตัิ

8.1.1	 เรื�องทัี�มีนัยสำาค่ัญ	หรือตามทัี�กฎหมายกำาหนดให้ต้องข้อมติจากทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นจะถูกบรรจุเป็นวิาระการประชืุ้มผูู้้ถ่อ
หุ้น

8.1.2	 ในการประชุื้มสามัญผูู้ถ่้อหุน้ประจำาป	ี(AGM)	บรษัิัทัฯ	มีนโยบายอำานวิยค่วิามสะดวิกให้แกผูู่้ถ่้อหุน้ในการเสนอช่ื้�อบคุ่ค่ล
เพั่�อเข้้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษััทั	ค่ำาถามทีั�เกี�ยวิข้้องกับบริษััทั	และเพิั�มวิาระการประชืุ้มตามหลักเกณฑ์์ทีั�บริษััทัฯ	
กำาหนด	ซึ่่�งไดเ้ผู้ยแพัรร่ายละเอยีดในเวิบ็ไซึ่ตข์้องบรษิัทััทัี�	www.thaiopticalgroup.com	โดยใหเ้สนอมายงับรษิัทััฯ	ภายใน
สิ�นเด่อนธันวิาค่มข้องทัุกปีผู้่านทัางชื้่องทัางการติดต่อ	ดังนี�

E-mail:	 companysecretary@thaiopticalgroup.com
เบอร์โทัร:	 +66	(0)	2	194	1145	ถ่ง	50	ต่อ	3119
แฟกซึ่์:	 	 +66	(0)	2	862	0705
ไปรษัณีย์:	 เลข้านุการบริษััทั
	 	 	 สำานักเลข้านุการบริษััทั
	 	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
	 	 	 15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 	 	 อำาเภอละหาร	ตำาบลบางบัวิทัอง	นนทับุรี	

	 เพั่�อให้ผูู้้ถ่อหุ้น	นักลงทัุน	นักลงทัุนสถาบัน	ทัี�สนใจจะลงทัุนในบริษััทัฯ	ได้ข้้อมูลอย่างค่รบถ้วินเกี�ยวิกับบริษััทัฯ	บริษััทัฯ	
จัดให้มีหน่วิยงานนักลงทัุนสัมพัันธ์ผู้่านชื้่องทัางต่างๆ	ดังนี�	

	 E-mail:	 ir@thaiopticalgroup.com	
	 แฟกซึ่์:	 +66	(0)	2	862	0705	
	 เบอร์โทัร:	 +66	(0)	2	194	1145	ถ่ง	50

8.1.3	 ในการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	บริษััทัฯ	จะส่งสารสนเทัศทัี�เกี�ยวิกับการประชืุ้มไปยังผูู้้ถ่อหุ้นล่วิงหน้า	ก่อนวัินประชืุ้มอย่างน้อย	
14	วิันหรือ	21	วิัน	ข้้�นกับวิาระทัี�พัิจารณาตามทัี�กฎหมายกำาหนด	และได้ประกาศลงหนังส่อพัิมพั์ติดต่อกัน	3	วิัน	ก่อน
วิันประชืุ้ม	เพั่�อบอกกล่าวิเรียกประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นเป็นการล่วิงหน้า	เพั่�อให้ผูู้้ถ่อหุ้นได้มีโอกาสศ่กษัาข้้อมูลต่างๆ	ก่อนการ
เข้้าประชืุ้ม

	 บริษััทัฯ	จะนำาหนังส่อเชื้ิญประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นฉบับสมบูรณ์	พัร้อมเอกสารทัี�เกี�ยวิข้้องกับการประชืุ้มทัั�งภาษัาไทัยและภาษัา
อังกฤษัเปิดเผู้ยบนเวิ็บไซึ่ต์ข้องบริษััทัฯ	ล่วิงหน้าก่อนการประชืุ้มอย่างน้อย	28	วิัน	

หลักปฏิบัต้ิที่่� 8.3:  คณะกรรมการบรษิัทัี่ควรดำแูลใหก้ารเปดิำเผยั่มต้ทิี่่�ประชมุและการจดัำที่ำารายั่งานการประชมุผูถู้อื
หุ้นเป็นไปอยั่่างถููกต้้องและครบถู้วน

แนวปฏิิบัตัิ

8.3.1	 บริษััทัฯ	จะเปดิเผู้ยมติทัี�ประชื้มุผูู้ถ่้อหุน้พัร้อมผู้ลการลงค่ะแนนเสียงภายในวัินทัำาการถดัไปผู้า่นระบบข่้าวิข้องตลาดหลักทัรพััย์
แห่งประเทัศไทัย	และบนเวิ็บไซึ่ต์ทัี�	www.thaiopticalgroup.com	

8.3.2	 เม่�อบริษััทัฯ	ได้จัดทัำารายงานการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วิ	จะทัำาการเผู้ยแพัร่รายงานการประชืุ้มนั�น	ผู้่านทัาง
เวิ็บไซึ่ต์ทัี�	www.thaiopticalgroup.com	ภายใน	14	วิันนับจากวิันประชืุ้ม	

http://www.thaiopticalgroup.com/
mailto:companysecretary@thaiopticalgroup.com
mailto:ir@thaiopticalgroup.com
http://www.thaiopticalgroup.com/
http://www.thaiopticalgroup.com/
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8.3.3	 บริษััทับันทั่กรายงานการประชุื้มผูู้้ถ่อหุ้นโดยมีข้้อมูลอย่างน้อยดังนี�	รายชื้่�อกรรมการบริษััทัและผูู้้บริหารทีั�เข้้าประชืุ้ม	
และสัดส่วินกรรมการทัี�บริษััทัเข้้าร่วิมการประชืุ้มไม่เข้้าร่วิมประชืุ้ม,	วิิธีการลงค่ะแนนและนับค่ะแนน	มติทัี�ประชืุ้ม	และผู้ล
การลงค่ะแนนข้องแต่ละวิาระ,	และประเด็นค่ำาถามและค่ำาตอบในทัี�ประชืุ้ม	รวิมทัั�งชื้่�อ-นามสกุลข้องผูู้้ถามและผูู้้ตอบ

2)  การปฏิบัต้ิต้่อผู้ถูือหุ้นอยั่่างเที่่าเที่่ยั่ม

	 บริษััทัมีนโยบายเกี�ยวิกับการปฏิิบัติต่อผูู้้ถ่อหุ้นอย่างเทั่าเทัียมดังทัี�ปรากฏิอยู่ในหลักการกำากับกิจการทัี�ดี	ดังนี�

หลักปฏิบัต้ิที่่� 8.2:  คณะกรรมการบรษิัทัี่ควรดำูแลใหก้ารดำำาเนินการในวนัประชุมผูถู้ือหุน้เป็นไปดำว้ยั่ความเรียั่บรอ้ยั่ 
โปร่งใส่ม่ประส่ิที่ธุิภาพื่ และเอื�อให้ผู้ถูือหุ้นส่ามารถูใช้ส่ิที่ธุิของต้น

แนวปฏิิบัตัิ

8.2.1	 บริษััทัฯ	จะกำาหนดวิัน	เวิลา	และสถานทัี�ประชืุ้ม	โดยค่ำาน่งถ่งค่วิามสะดวิกในการเข้้าร่วิมประชืุ้มข้องผูู้้ถ่อหุ้น	

8.2.2	 บริษััทัฯ	จะดูแลไม่ให้มีการกระทัำาใดๆ	ทัี�เป็นการจำากัดโอกาสการเข้้าประชืุ้มหรือสร้างภาระให้ผูู้้ถ่อหุ้นจนเกินค่วิร

8.2.3	 บริษััทัฯ	ส่งเสริมการนำาเทัค่โนโลยีมาใชื้้กับการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	ทัั�งการลงทัะเบียนผูู้้ถ่อหุ้น	การนับค่ะแนนและแสดงผู้ล	
เพั่�อให้การดำาเนินการประชืุ้มสามารถกระทัำาได้รวิดเร็วิถูกต้องแม่นยำา

8.2.4	 ประธานกรรมการทัำาหน้าทีั�ประธานในทีั�ประชุื้มผูู้้ถ่อหุ้น	มีหน้าทัี�ดูแลให้การประชุื้มให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์์ทัี�
เกี�ยวิข้้อง	และข้้อบังค่ับข้องบริษััทั	จัดสรรเวิลาสำาหรับแต่ละวิาระการประชืุ้มทัี�กำาหนดไวิ้ในหนังส่อนัดประชืุ้มอย่างเหมาะ
สม	บริษัทััฯ	สนับสนุนให้มีการปฏิิบัติและใหโ้อกาสแก่ผูู้้ถ่อหุ้นอย่างเทั่าเทัียมกัน	ในการแสดงค่วิามค่ิดเห็นและตั�งค่ำาถาม	
ให้ค่วิามสำาค่ัญต่อข้้อเสนอแนะข้องผูู้้ถ่อหุ้น	และกำาหนดสิทัธิออกเสียงในการเข้้าประชืุ้มข้องผูู้้ถ่อหุ้นอย่างชื้ัดเจน

8.2.5	 กรรมการข้องบริษััทัฯ	ในฐานะผูู้้เข้้าร่วิมประชืุ้มและในฐานะผูู้้ถ่อหุ้นจะไม่สนับสนุนการเพัิ�มวิาระการประชืุ้มทัี�ไม่ได้แจ้ง
เป็นการล่วิงหน้าโดยไม่จำาเป็น	โดยเฉพัาะวิาระสำาค่ัญทัี�ผูู้้ถ่อหุ้นต้องใชื้้เวิลาในการศ่กษัาข้้อมูลก่อนตัดสินใจ

8.2.6	 ในการประชุื้มผูู้้ถ่อหุ้น	บริษััทัฯ	กำาหนดให้กรรมการ	และผูู้้บริหารทุักค่นค่วิรเข้้าร่วิมประชุื้ม	เพั่�อให้สิทัธิแก่ผูู้้ถ่อหุ้นทุัก
รายอยา่งเทัา่เทัยีมกันในการรว่ิมออกค่วิามค่ดิเหน็ในทัี�ประชื้มุ	และซึ่กัถามข้อ้ข้อ้งใจจากกรรมการและผูู้บ้รหิารทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	
เพั่�ออธิบายและตอบข้้อซึ่ักถาม

8.2.7	 กอ่นเริ�มการประชื้มุ	บรษัิัทัฯ	จะเปดิเผู้ยใหผูู้้้ถ่อหุน้ไดรั้บทัราบจำานวินและสดัส่วินข้องผูู้ถ่้อหุน้ทัี�เข้า้รว่ิมประชื้มุดว้ิยตนเอง
และข้องผูู้้ถ่อหุ้นทัี�มอบฉันทัะ	วิิธีการประชืุ้ม	การลงค่ะแนนเสียงและการนับค่ะแนนเสียง	

8.2.8	 ในกรณีทัี�วิาระใดมีหลายรายการ	ประธานทัี�ประชืุ้มจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ	เชื้่น	ผูู้้ถ่อหุ้นใชื้้สิทัธิในการ
แต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุค่ค่ลในวิาระการแต่งตั�งกรรมการ	เป็นต้น

8.2.9	 บรษัิัทัฯ	จะสนบัสนนุใหมี้การใชื้บั้ตรลงค่ะแนนเสยีงในวิาระทัี�สำาคั่ญ	และสง่เสรมิใหม้บีคุ่ค่ลทัี�เปน็อสิระเปน็ผูู้ต้รวิจนบัหรอื
ตรวิจสอบค่ะแนนเสียงในการประชืุ้ม	และเปิดเผู้ยผู้ลการลงค่ะแนนทัี�เห็นด้วิย	ไม่เห็นด้วิย	และงดออกเสียง	ในแต่ละวิาระ
ให้ทัี�ประชืุ้มทัราบพัร้อมทัั�งบันทั่กไวิ้ในรายงานการประชืุ้ม
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	มีนโยบายทัี�จะให้ผูู้้ถ่อหุ้นมีส่วินการดูแลกิจการ	และให้ค่วิามเห็นเกี�ยวิกับ
การดำาเนนิการให้มากข้้�นจง้เปิดโอกาสให้ผูู้ถ่้อหุน้มีสทิัธติา่งๆ	ข้ั�นพั่�นฐานทัี�เทัา่เทัยีมกนัโดยมอบหมาย
ให้เลข้านุการบริษััทัแจ้งให้ผูู้้ถ่อหุ้น	รับทัราบผู้่านทัางชื้่องทัางเวิ็บไซึ่ต์ตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย
และเวิ็บไซึ่ต์บริษััทัดังนี�

1.	 ในการประชื้มุสามญัผูู้้ถ่อหุ้นประจำาปี	(AGM)	บรษิััทั	มีนโยบายอำานวิยค่วิามสะดวิกใหแ้ก่ผูู้ถ้่อหุ้น
ในการเสนอชื้่�อบคุ่ค่ลเพั่�อเข้้าดำารงตำาแหนง่กรรมการ	และเพิั�มวิาระการประชื้มุตามหลกัเกณฑ์์ทัี�บริษััทั
กำาหนดซึ่่�งไดเ้ผู้ยแพัร่รายละเอียดในเว็ิบไซึ่ต์บรษิัทััทัี�	http://www.thaiopticalgroup.com	โดยใหเ้สนอ
มายังบริษััทั	ภายในเด่อนธันวิาค่มข้องทัุกปีผู้่านทัางชื้่องทัาง

การติดต่อ	ดังนี�	
E-mail:		 CompanySecretary@thaiopticalgroup.com	
เบอร์โทัร:	 02	194	1145	ถ่ง	50	ต่อ	3119
ไปรษัณีย์:	 นางส่าวสุ่ปัฏบ์ ควรประดำิษัฐ์์ (เลข้านุการบริษััทั)	

	 ส่ำานักเลขานุการบริษััที่ 
	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
	 15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110

	 เพั่�อให้ผูู้้ถ่อหุ้น	นักลงทัุน	นักลงทัุนสถาบัน	ทัี�สนใจจะลงทัุนในบริษััทั	ได้ข้้อมูลอย่างค่รบถ้วินเกี�ยวิกับบริษััทั	

บริษััทั	จัดให้มีหน่วิยงานนักลงทัุนสัมพัันธ์ผู้่านชื้่องทัางต่างๆดังนี�	
E-mail:		 	ir@thaiopticalgroup.com	
เบอร์โทัร:	 02	194	1145	ถ่ง	50	
ไปรษัณีย์:	 นางส่าวจิราวรรณ นามนารถู (นักลงทัุนสัมพัันธ์)	
	 	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
	 	 	 15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110

	 เม่�อบรษัิัทัไดจ้ดัทัำารายงานการประชื้มุสามัญผูู้ถ่้อหุน้ประจำาป	ี(AGM)	เสรจ็สมบรูณแ์ลว้ิ	จะทัำาการ	
เผู้ยแพัร่รายงานการประชื้มุนั�น	ผู่้านทัางเวิบ็ไซึ่ต์ทัี�	http://www.thaiopticalgroup.com	ภายใน	14	วินั	
นับจากวิันประชืุ้ม

2.	 บริษัทััเปิดโอกาสใหผูู้้ถ้อ่หุน้ทัี�ไมส่ามารถเข้า้ประชื้มุดว้ิยตนเอง	สามารถใช้ื้สทิัธอิอกเสยีงโดยมอบ
ฉันทัะให้เล่อกกรรมการอิสระข้องบริษััทั	2	ท่ัานเป็นทัางเล่อกในการมอบฉันทัะข้องผูู้้ถ่อหุ้นและการ
ปฏิิบตัติอ่ผูู้ถ่้อหุน้อยา่งเทัา่เทีัยมกนัมกีารเปิดเผู้ยข้อ้มูลสารสนเทัศอย่างค่รบถว้ิน	เพีัยงพัอ	และโปรง่ใส
จดัใหม้กีารประชื้มุผูู้ถ่้อหุน้ในลกัษัณะทัี�สนบัสนนุใหม้กีารปฏิบิติัและใหโ้อกาสแกผูู่้ถ่้อหุน้อยา่งเทัา่เทัยีม
กัน	ในการแสดง	ค่วิามคิ่ดเห็นและตั�งค่ำาถาม	ให้ค่วิามสำาค่ัญต่อข้้อเสนอแนะข้องผูู้้ถ่อหุ้น	และกำาหนด
สิทัธิออกเสียงในการเข้้าประชืุ้ม	ข้องผูู้้ถ่อหุ้นอย่างชื้ัดเจน

http://www.thaiopticalgroup.com
http://www.thaiopticalgroup.com


บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)108

3)  การส่่งเส่ริมการใช้ส่ิที่ธุิของผู้ถูือหุ้น

	 บริษััทัมีนโยบายเกี�ยวิกับการส่งเสริมการใชื้้สิทัธิข้องผูู้้ถ่อหุ้นดังทัี�ปรากฏิอยู่ในหลักการกำากับกิจการทัี�ดี	ดังนี�

หลักปฏิบัต้ิที่่� 8.2:  คณะกรรมการบรษิัทัี่ควรดำูแลใหก้ารดำำาเนินการในวนัประชุมผูถู้ือหุน้เป็นไปดำว้ยั่ความเรียั่บรอ้ยั่ 
โปร่งใส่ม่ประส่ิที่ธุิภาพื่ และเอื�อให้ผู้ถูือหุ้นส่ามารถูใช้ส่ิที่ธุิของต้น

แนวปฏิิบัตัิ

8.2.1	 บริษััทัฯ	จะกำาหนดวิัน	เวิลา	และสถานทัี�ประชืุ้ม	โดยค่ำาน่งถ่งค่วิามสะดวิกในการเข้้าร่วิมประชืุ้มข้องผูู้้ถ่อหุ้น	

8.2.2	 บริษััทัฯ	จะดูแลไม่ให้มีการกระทัำาใดๆ	ทัี�เป็นการจำากัดโอกาสการเข้้าประชืุ้มหรือสร้างภาระให้ผูู้้ถ่อหุ้นจนเกินค่วิร

8.2.3	 บริษััทัฯ	ส่งเสริมการนำาเทัค่โนโลยีมาใชื้้กับการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	ทัั�งการลงทัะเบียนผูู้้ถ่อหุ้น	การนับค่ะแนนและแสดงผู้ล	
เพั่�อให้การดำาเนินการประชืุ้มสามารถกระทัำาได้รวิดเร็วิถูกต้องแม่นยำา

8.2.4	 ประธานกรรมการทัำาหน้าทีั�ประธานในทีั�ประชุื้มผูู้้ถ่อหุ้น	มีหน้าทัี�ดูแลให้การประชุื้มให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์์ทัี�
เกี�ยวิข้้อง	และข้้อบังค่ับข้องบริษััทั	จัดสรรเวิลาสำาหรับแต่ละวิาระการประชืุ้มทัี�กำาหนดไวิ้ในหนังส่อนัดประชืุ้มอย่างเหมาะ
สม	บริษัทััฯ	สนับสนุนให้มีการปฏิิบัติและใหโ้อกาสแก่ผูู้้ถ่อหุ้นอย่างเทั่าเทัียมกัน	ในการแสดงค่วิามค่ิดเห็นและตั�งค่ำาถาม	
ให้ค่วิามสำาค่ัญต่อข้้อเสนอแนะข้องผูู้้ถ่อหุ้น	และกำาหนดสิทัธิออกเสียงในการเข้้าประชืุ้มข้องผูู้้ถ่อหุ้นอย่างชื้ัดเจน

8.2.5	 กรรมการข้องบริษััทัฯ	ในฐานะผูู้้เข้้าร่วิมประชืุ้มและในฐานะผูู้้ถ่อหุ้นจะไม่สนับสนุนการเพัิ�มวิาระการประชืุ้มทัี�ไม่ได้แจ้ง
เป็นการล่วิงหน้าโดยไม่จำาเป็น	โดยเฉพัาะวิาระสำาค่ัญทัี�ผูู้้ถ่อหุ้นต้องใชื้้เวิลาในการศ่กษัาข้้อมูลก่อนตัดสินใจ

8.2.6	 ในการประชุื้มผูู้้ถ่อหุ้น	บริษััทัฯ	กำาหนดให้กรรมการ	และผูู้้บริหารทุักค่นค่วิรเข้้าร่วิมประชุื้ม	เพั่�อให้สิทัธิแก่ผูู้้ถ่อหุ้นทุัก
รายอยา่งเทัา่เทัยีมกันในการรว่ิมออกค่วิามค่ดิเหน็ในทัี�ประชื้มุ	และซึ่กัถามข้อ้ข้อ้งใจจากกรรมการและผูู้บ้รหิารทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	
เพั่�ออธิบายและตอบข้้อซึ่ักถาม

8.2.7	 กอ่นเริ�มการประชื้มุ	บรษัิัทัฯ	จะเปดิเผู้ยใหผูู้้้ถ่อหุน้ไดรั้บทัราบจำานวินและสดัส่วินข้องผูู้ถ่้อหุน้ทัี�เข้า้รว่ิมประชื้มุดว้ิยตนเอง
และข้องผูู้้ถ่อหุ้นทัี�มอบฉันทัะ	วิิธีการประชืุ้ม	การลงค่ะแนนเสียงและการนับค่ะแนนเสียง	

8.2.8	 ในกรณีทัี�วิาระใดมีหลายรายการ	ประธานทัี�ประชืุ้มจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ	เชื้่น	ผูู้้ถ่อหุ้นใชื้้สิทัธิในการ
แต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุค่ค่ลในวิาระการแต่งตั�งกรรมการ	เป็นต้น

8.2.9	 บรษัิัทัฯ	จะสนบัสนนุใหมี้การใชื้บั้ตรลงค่ะแนนเสยีงในวิาระทัี�สำาคั่ญ	และสง่เสรมิใหม้บีคุ่ค่ลทัี�เปน็อสิระเปน็ผูู้ต้รวิจนบัหรอื
ตรวิจสอบค่ะแนนเสียงในการประชืุ้ม	และเปิดเผู้ยผู้ลการลงค่ะแนนทัี�เห็นด้วิย	ไม่เห็นด้วิย	และงดออกเสียง	ในแต่ละวิาระ
ให้ทัี�ประชืุ้มทัราบพัร้อมทัั�งบันทั่กไวิ้ในรายงานการประชืุ้ม
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

ค่ณะกรรมการบริษััทัมีนโยบายเพั่�อสนับสนุนการมีส่วินร่วิมและการส่�อสารกับผูู้้ถ่อหุ้นดังนี�

1.	 ค่ณะกรรมการบรษัิัทัค่วิรดแูลใหม้ั�นใจวิา่	ผูู้ถ่้อหุน้มสีว่ินร่วิมในการตดัสนิใจในเรื�องสำาค่ญั
ข้องบริษััทั

2.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรดูแลให้การดำาเนินการในวิันประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นเป็นไปด้วิยค่วิาม
เรียบร้อย	โปร่งใสมีประสิทัธิภาพั	และเอ่�อให้ผูู้้ถ่อหุ้นสามารถใชื้้สิทัธิข้องตน

3.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรดูแลให้การเปิดเผู้ยมติทัี�ประชุื้มและการจัดทัำารายงานการประชุื้ม
ผูู้้ถ่อหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและค่รบถ้วิน

	 ผูู้้ถ่อหุ้นมีสิทัธิในค่วิามเป็นเจ้าข้องโดยค่วิบคุ่มบริษััทัผู้่านการแต่งตั�งค่ณะกรรมการ	ให้ทัำาหน้าทัี�
แทันตนและ	มีสิทัธิในการตัดสินใจเกี�ยวิกับ	การเปลี�ยนแปลงทัี�สำาค่ัญข้องบริษััทั	ฉะนั�น	บริษััทัจ้งมีการ
ส่งเสริมให้ผูู้้ถ่อหุ้นได้ใชื้้สิทัธิข้องตนดังนี�

1)		 สิทัธิในค่วิามเป็นเจ้าข้องโดยค่วิบคุ่มบริษััทัผู้่านการแต่งตั�งกรรมการให้ทัำาหน้าทัี�แทันตน
2)		 สิทัธิในการซึ่่�อข้ายหรือโอนหุ้น
3)		 สิทัธิในการรับทัราบข้่าวิสารข้้อมูลข้องกิจการอย่างเพัียงพัอในเวิลาอันค่วิร
4)		 สิทัธิในการเข้้าร่วิมประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นและออกเสียงลงค่ะแนน
5)		 สิทัธิในการมอบฉันทัะให้บุค่ค่ลอ่�นเข้้าร่วิมประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นและออกเสียงลงค่ะแนนแทัน
6)		 สิทัธิในการรับทัราบกฎเกณฑ์์และวิิธีการในการเข้้าร่วิมประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น
7)		 สิทัธิในการแสดงค่วิามค่ิดเห็นและซึ่ักถามในการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น
8)		 สิทัธิในการแต่งตั�งหรือถอดถอนกรรมการ	และกำาหนดค่่าตอบแทันกรรมการ
9)		 สิทัธิในการออกค่ะแนนเสียงลงค่ะแนนแต่งตั�งและกำาหนดค่่าตอบแทันผูู้้สอบบัญชื้ี
10)		สิทัธิในการรับเงินปันผู้ล
11)		สิทัธิในการออกค่ะแนนเสียงกำาหนดหรือแก้ไข้ข้้อบังค่ับและบริค่ณห์สนธิ
12)		สิทัธิในการออกค่ะแนนเสียงลดทัุนหรือเพัิ�มทัุน
13)		สิทัธิในการออกค่ะแนนเสียงอนุมัติรายการพัิเศษั

	 นอกจากนี�	บริษััทัได้จัดให้มีการรายงานและเปิดเผู้ยข้้อมูลเกี�ยวิกับการดำาเนินงานใดๆ	ข้องบริษััทั	
อย่างถูกต้อง	ค่รบถ้วิน	โปร่งใส	และทัันเวิลาในการตัดสินใจ	รวิมถ่งเพ่ั�อให้นักลงทัุน	และผูู้้สนใจทัั�วิไป
ไดร้บัทัราบข้อ้มลูเพัิ�มเตมิ	สำาหรบัหลกัการกำากบัดูแลกิจการทัี�ด	ีและ	จรรยาบรรณในการดำาเนนิธุรกจิ
ข้องบริษัทััสามารถเรียกดไูด้จากเว็ิบไซึ่ต์ข้องบริษััทั	ทัั�งภาษัาไทัยและภาษัาอังกฤษั	ซึ่่�งผูู้้ถ่อหุน้	นักลงทุัน	
และผูู้้ทัี�สนใจสามารถดูข้้อมูลได้ทัี�	www.thaiopticalgroup.com	และหากมีเหตุการณ์ทัี�อาจมีผู้ลกระ
ทับต่อผูู้้ถ่อหุ้นทัางบริษััทัจะแจ้งข้่าวิผู้่านทัางเวิ็บไซึ่ต์ข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัยทัันทัี

	 บริษัทััจัดใหม้กีารประชุื้มสามัญผูู้้ถ่อหุน้ภายใน	4	เดอ่น	นับแต่วินัสิ�นสดุข้องรอบปีบัญชื้ขี้องบริษัทัั
สำาหรบัการประชุื้มผูู้้ถ่อหุน้ค่ราวิอ่�นจะเป็นการประชุื้มวิิสามัญผูู้ถ่้อหุน้ซึ่่�งค่ณะกรรมการจะเรียกประชุื้ม
ตามทัี�เห็นสมค่วิรในการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	บริษััทักำาหนดให้กรรมการและ	ผูู้้บริหารทัุกค่นค่วิรเข้้าร่วิม
ประชุื้ม	เพั่�อให้สิทัธิแก่ผูู้้ถ่อหุ้นทุักรายอย่างเท่ัาเทีัยมกันในการร่วิมออกค่วิามคิ่ดเห็นในทัี�ประชืุ้ม	และ
ซึ่กัถามข้อ้ข้อ้งใจจากกรรมการและผูู้บ้รหิารทีั�เกี�ยวิข้้อง	เพั่�ออธบิายและตอบข้้อซึ่กัถาม	โดยมกีารบันทัก่
การประชื้มุอยา่งถกูตอ้งค่รบถว้ิน	เพั่�อรายงานและข้ออนมุตัใินเรื�องทัี�มนียัสำาค่ญั	หรอืตามทัี�กฎหมาย
กำาหนดให้ต้องข้อมติจากทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	โดยบริษััทัจะส่งสารสนเทัศทัี�เกี�ยวิกับการประชืุ้มไปยังผูู้้ถ่อ
หุน้ล่วิงหนา้	ก่อนวัินประชุื้มอย่างนอ้ย	14	วัินหรอื	21	วัิน	ข้้�นกบัวิาระทัี�พัจิารณาตามทัี�กฎหมายกำาหนด	
และได้ประกาศลงหนังส่อพัิมพั์ติดต่อกัน	3	วัิน	ก่อนวัินประชืุ้ม	เพั่�อบอกกล่าวิเรียกประชุื้มผูู้้ถ่อหุ้น
เป็นการล่วิงหน้าเพั่�อให้ผูู้้ถ่อหุ้นได้มีโอกาสศ่กษัา	ข้้อมูลต่างๆก่อนการเข้้าประชืุ้ม	ในการประชืุ้มใหญ่
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สามัญผูู้้ถ่อหุ้น	ประจำาปี	2562	บริษััทั	ได้นำาหนังส่อเชื้ิญประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นฉบับสมบูรณ์	พัร้อมเอกสาร
ทัี�เกี�ยวิข้้องกับการประชืุ้มทัั�งภาษัาไทัยและภาษัาอังกฤษัเปิดเผู้ยบนเวิ็บไซึ่ต์ข้องบริษััทั	ล่วิงหน้าก่อน
การประชืุ้มมากกวิ่า	30	วิัน	พัร้อมทัั�งได้จัดเจ้าหน้าทัี�อำานวิยค่วิามสะดวิกให้แก่ผูู้้ถ่อหุ้นหรือผูู้้รับมอบ
อำานาจใน	การลงทัะเบียนเข้้าร่วิมประชืุ้มในวิันประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	(AGM)	

4)  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายั่ใน

 บริษััทัมีนโยบายเกี�ยวิกับการป้องกันการใชื้้ข้้อมูลภายในดังทัี�ปรากฏิอยู่ในหลักการกำากับกิจการทัี�ดี	ดังนี�

หลักปฏิบัต้ิที่่� 6.3: คณะกรรมการบริษััที่ควรต้ิดำต้ามดำูแลและจัดำการความขัดำแยั่้งของผลประโยั่ชน์ที่่�อาจเกิดำข้�นไดำ้
ระหว่างบริษััที่กับฝ่่ายั่จัดำการ คณะกรรมการบริษััที่ หรือผู้ถูือหุ้น รวมไปถูึงการป้องกันการใช้
ประโยั่ชน์อันมิควรในที่รัพื่ยั่์ส่ิน ข้อมูล และโอกาส่ของบริษััที่ และการที่ำาธุุรกรรมกับผู้ท่ี่�ม่ความ
ส่ัมพื่ันธุ์เก่�ยั่วโยั่งกับบริษััที่ในลักษัณะที่่�ไม่ส่มควร

แนวปฏิิบัตัิ

6.3.1	 บริษััทัฯ	มีมาตรการป้องกันกรณีทัี�กรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหาร	และพันักงาน	ใชื้้ข้้อมูลภายในเพ่ั�อประโยชื้น์ให้แก่ตนเอง
หรือผูู้้อ่�นในทัางมิชื้อบ	เพั่�อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผูู้้ถ่อหุ้นอ่�น	โดยมีการแจ้งแนวิทัางและนโยบายให้ทัุกค่นในองค่์กรถ่อ
ปฏิิบัต	ิและมีการตดิตามผู้ลอยา่งสมำ�าเสมอ	ในส่วินข้องกรรมการและผูู้้บริหาร	ได้กำาหนดหา้มซึ่่�อ	-	ข้ายหุ้น	ภายในระยะ
เวิลา	20	วิัน	หลังจากวิันปิดงบการเงิน	แต่ละไตรมาสและหลังจากงบการเงินเปิดเผู้ยต่อสาธารณชื้น	2	วิัน	ทัั�งนี�	ให้
กรรมการและผูู้้บริหารทัุกค่น	ทัี�มีหน้าทัี�รายงานการถ่อค่รองหลักทัรัพัย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวิแก่ค่ณะ
กรรมการเป็นประจำา

6.3.2	 กรรมการบริษััทั	และ	ผูู้้บริหารข้องบริษััทัฯ	จะต้องเปิดเผู้ยข้้อมูลเกี�ยวิกับผูู้้มีส่วินได้เสีย	และผูู้้เกี�ยวิข้้องเพั่�อให้ค่ณะ
กรรมการบริษััทัได้พัิจารณาธุรกรรมข้องบริษััทัฯ	ทัี�อาจมีค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์	และตัดสินใจเพ่ั�อประโยชื้น์ข้อ
งบรษัิัทัฯ	โดยรวิม	ทัั�งนี�	กรรมการบริษััทัและผูู้บ้รหิารทัี�มสีว่ินไดเ้สยีกบัธรุกรรมทัี�ทัำากบับรษัิัทัฯ	ตอ้งไมม่สีว่ินรว่ิมในการ
ตัดสินใจทัำาธุรกรรมดังกล่าวิ	ทัั�งนี�	ให้เป็นไปตามข้ั�นตอน	หรือมาตรการการอนุมัติการทัำารายการระหว่ิางกันข้องบริ
ษััทัฯ	

	 บริษัทััฯ	ไดม้กีารกำาหนดนโยบายและข้ั�นตอนการอนมุตัริายการทัี�เกี�ยวิโยงกนั	ไวิเ้ปน็ลายลกัษัณอ์กัษัรอย่างชื้ดัเจน	โดย
รายการทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์อย่างมีนัยสำาคั่ญ	จะต้องมีการผู้่านค่วิามเห็นชื้อบจากค่ณะกรรมการ
ตรวิจสอบการดำาเนินการใดๆ	ทัี�อาจก่อใหเ้กิดค่วิามขั้ดแยง้ข้องผู้ลประโยชื้น	์(Conflict	of	Interest)	ค่ณะกรรมการบริษััทั	
และผูู้บ้รหิารข้องบรษัิัทัฯ	จะจดัใหม้กีารประชื้มุเพั่�อพัจิารณาเรื�องนั�นๆ	ในกรณทีัี�ตอ้งข้อค่วิามเหน็ชื้อบจากทัี�ประชื้มุผูู้ถ่้อ
หุ้นบริษััทัฯ	จะดำาเนินการเรียกประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นเพั่�อพัิจารณาให้ค่วิามเห็นชื้อบก่อนดำาเนินการ	ทัั�งนี�	การพัิจารณาเรื�อง
ต่างๆ	ค่ณะกรรมการจะพัิจารณาด้วิยค่วิามรอบค่อบ	ซึ่่�อสัตย์สุจริต	มีเหตุผู้ล	และมุ่งให้เกิดประโยชื้น์สูงสุดต่อบริษััทัฯ	
และผูู้้ถ่อหุ้นโดยรวิมเป็นสำาค่ัญ

6.3.3	 รายการทัี�มีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์	ค่ณะกรรมการจะพัิจารณาอย่างรอบค่อบ	โดยกรรมการผูู้้มีส่วินได้เสียไม่มี
สว่ินร่วิมในการตัดสนิใจ	พัร้อมทัั�งกำากับดแูลใหม้กีารปฏิิบตัติามข้้อกำาหนดเกี�ยวิกบัขั้�นตอนการดำาเนนิการ	และการเปิด
เผู้ยข้้อมูลให้ถูกต้องค่รบถ้วิน
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

5)  การป้องกันความขัดำแยั่้งที่างผลประโยั่ชน์

 บริษััทัมีนโยบายเกี�ยวิกับการป้องกันค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์ดังทัี�ปรากฏิอยู่ในหลักการกำากับกิจการทัี�ดี	ดังนี�

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 6.2: คณะกรรมการบริษััที่ต้้องจัดำต้ั�งคณะกรรมการต้รวจส่อบท่ี่�ส่ามารถูปฏิบัต้ิหน้าที่่�ไดำ้อยั่่างม่
ประส่ิที่ธุิภาพื่และอิส่ระ

แนวปฏิิบัตัิ

6.2.1	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ประกอบด้วิยกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	ค่น	ทัำาหน้าทัี�ดังต่อไปนี�

1.	 สอบทัานให้บริษััทัฯ	มีการรายงานทัางการเงินอย่างถูกต้องและพัอเพัียง
2.	 สอบทัานใหบ้ริษััทัฯ	มกีารค่วิบค่มุภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวิจสอบภายใน	

(Internal	Audit)	ทัี�เหมาะสม	และมีประสิทัธิผู้ลตลอดจนให้ค่วิามเห็นชื้อบในการพัิจารณา
แต่งตั�ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวิหน้างานตรวิจสอบภายในหรือ	หน่วิยงานอ่�นใดทัี�รับผู้ิดชื้อบ
เกี�ยวิกับการตรวิจสอบภายใน

3.	 สอบทัานใหบ้รษิัทััฯ	ปฏิบิตัติามกฎหมายวิา่ดว้ิยหลกัทัรพััย	์และตลาดหลกัทัรพััยข์้อ้กำาหนด
ข้องตลาดหลักทัรัพัย์ฯ	และกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้องกับธุรกิจข้องบริษััทัฯ

4.	 พัิจารณาค่ัดเล่อกเสนอแต่งตั�งบุค่ค่ลซึ่่�งมีค่วิามเป็นอิสระเพั่�อทัำาหน้าทัี�ผูู้้สอบบัญชื้ีข้องบ
ริษััทัฯ	และเสนอค่่าตอบแทันข้องบุค่ค่ลดังกล่าวิ	รวิมทัั�งเข้้าร่วิมประชืุ้มกับผูู้้สอบบัญชื้ีโดย
ไม่มีฝ่่ายจัดการเข้้าร่วิมประชืุ้มด้วิยอย่างน้อยปีละ1	ค่รั�ง

5.	 พัิจารณารายการทัี�เกี�ยวิโยงกันหรือรายการทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์ให้เป็น
ไปตามข้้อกฎหมายและข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	เพั่�อเป็นประโยชื้น์
สูงสุดต่อบริษััทัฯ

6.	 จดัทัำารายงานข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบโดยเปดิเผู้ยไวิใ้นรายงานประจำาปขี้องบรษิัทััฯ
พัร้อมลงนามโดยประธานกรรมการตรวิจสอบ

7.		 สอบทัานค่วิามถูกต้องข้องเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี�ยวิกับมาตรการต่อ
ตา้นการค่อรร์บัชื้ั�นข้องกจิการตามโค่รงการแนวิรว่ิมปฏิบิตัขิ้องภาค่เอกชื้นไทัยในการตอ่
ต้านทัุจริต

8.	 ปฏิิบัติการอ่�นใดตามทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัมอบหมายด้วิยค่วิามเห็นชื้อบจากค่ณะ
กรรมการตรวิจสอบ

6.2.2	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบมีอำานาจแจ้งให้ฝ่่ายบริหารเข้้าร่วิมประชืุ้ม	ชื้ี�แจง	หรือจัดทัำารายงานเสนอเพั่�อให้ค่ำาแนะนำาการ
ดำาเนินการทัี�ได้รับมอบหมายได้ตามทัี�เห็นค่วิร	

6.2.3	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจดัใหม้หีนว่ิยงานตรวิจสอบภายใน	ทัี�มคี่วิามอิสระในการปฏิบัิตหินา้ทัี�	และรายงานผู้ลตรงต่อค่ณะ
กรรมการตรวิจสอบ	และรับผู้ิดชื้อบในการตรวิจสอบระบบค่วิบคุ่มด้านการดำาเนินงานรายงานทัางการเงิน	และการ
ปฏิิบัติตามกฎระเบียบ	นโยบาย	โดยค่ณะกรรมการมีการทับทัวิน	และประเมินค่วิามเพัียงพัอข้องระบบค่วิบคุ่มภายใน
อย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง
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หลักปฏิบัต้ิที่่� 6.3: คณะกรรมการบริษััที่ควรต้ิดำต้ามดำูแลและจัดำการความขัดำแยั่้งของผลประโยั่ชน์ที่่�อาจเกิดำข้�นไดำ้
ระหว่างบริษััที่กับฝ่่ายั่จัดำการ คณะกรรมการบริษััที่ หรือผู้ถูือหุ้น รวมไปถูึงการป้องกันการใช้
ประโยั่ชน์อันมิควรในที่รัพื่ยั่์ส่ิน ข้อมูล และโอกาส่ของบริษััที่ และการที่ำาธุุรกรรมกับผู้ท่ี่�ม่ความ
ส่ัมพื่ันธุ์เก่�ยั่วโยั่งกับบริษััที่ในลักษัณะที่่�ไม่ส่มควร

แนวปฏิิบัตัิ

6.3.1	 บริษััทัฯ	มีมาตรการป้องกันกรณีทัี�กรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหาร	และพันักงาน	ใชื้้ข้้อมูลภายในเพ่ั�อประโยชื้น์ให้แก่ตนเอง
หรือผูู้้อ่�นในทัางมิชื้อบ	เพั่�อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผูู้้ถ่อหุ้นอ่�น	โดยมีการแจ้งแนวิทัางและนโยบายให้ทัุกค่นในองค่์กรถ่อ
ปฏิิบัต	ิและมีการตดิตามผู้ลอยา่งสมำ�าเสมอ	ในส่วินข้องกรรมการและผูู้้บริหาร	ได้กำาหนดหา้มซึ่่�อ	-	ข้ายหุ้น	ภายในระยะ
เวิลา	20	วิัน	หลังจากวิันปิดงบการเงิน	แต่ละไตรมาสและหลังจากงบการเงินเปิดเผู้ยต่อสาธารณชื้น	2	วิัน	ทัั�งนี�	ให้
กรรมการและผูู้้บริหารทัุกค่น	ทัี�มีหน้าทัี�รายงานการถ่อค่รองหลักทัรัพัย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวิแก่ค่ณะ
กรรมการเป็นประจำา

6.3.2	 กรรมการบริษััทั	และ	ผูู้้บริหารข้องบริษััทัฯ	จะต้องเปิดเผู้ยข้้อมูลเกี�ยวิกับผูู้้มีส่วินได้เสีย	และผูู้้เกี�ยวิข้้องเพั่�อให้ค่ณะ
กรรมการบริษััทัได้พัิจารณาธุรกรรมข้องบริษััทัฯ	ทัี�อาจมีค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์	และตัดสินใจเพ่ั�อประโยชื้น์ข้อ
งบรษัิัทัฯ	โดยรวิม	ทัั�งนี�	กรรมการบริษััทัและผูู้บ้รหิารทัี�มสีว่ินไดเ้สยีกบัธรุกรรมทัี�ทัำากบับรษัิัทัฯ	ตอ้งไมม่สีว่ินรว่ิมในการ
ตัดสินใจทัำาธุรกรรมดังกล่าวิ	ทัั�งนี�	ให้เป็นไปตามข้ั�นตอน	หรือมาตรการการอนุมัติการทัำารายการระหว่ิางกันข้องบริ
ษััทัฯ	

	 บริษัทััฯ	ไดม้กีารกำาหนดนโยบายและข้ั�นตอนการอนมุตัริายการทัี�เกี�ยวิโยงกนั	ไวิเ้ปน็ลายลกัษัณอ์กัษัรอย่างชื้ดัเจน	โดย
รายการทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์อย่างมีนัยสำาคั่ญ	จะต้องมีการผู้่านค่วิามเห็นชื้อบจากค่ณะกรรมการ
ตรวิจสอบการดำาเนินการใดๆ	ทัี�อาจก่อใหเ้กิดค่วิามขั้ดแยง้ข้องผู้ลประโยชื้น	์(Conflict	of	Interest)	ค่ณะกรรมการบริษััทั	
และผูู้บ้รหิารข้องบรษัิัทัฯ	จะจดัใหม้กีารประชื้มุเพั่�อพัจิารณาเรื�องนั�นๆ	ในกรณทีัี�ตอ้งข้อค่วิามเหน็ชื้อบจากทัี�ประชื้มุผูู้ถ่้อ
หุ้นบริษััทัฯ	จะดำาเนินการเรียกประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นเพั่�อพัิจารณาให้ค่วิามเห็นชื้อบก่อนดำาเนินการ	ทัั�งนี�	การพัิจารณาเรื�อง
ต่างๆ	ค่ณะกรรมการจะพัิจารณาด้วิยค่วิามรอบค่อบ	ซึ่่�อสัตย์สุจริต	มีเหตุผู้ล	และมุ่งให้เกิดประโยชื้น์สูงสุดต่อบริษััทัฯ	
และผูู้้ถ่อหุ้นโดยรวิมเป็นสำาค่ัญ

6.3.3	 รายการทัี�มีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์	ค่ณะกรรมการจะพัิจารณาอย่างรอบค่อบ	โดยกรรมการผูู้้มีส่วินได้เสียไม่มี
สว่ินร่วิมในการตัดสนิใจ	พัร้อมทัั�งกำากับดแูลใหม้กีารปฏิิบตัติามข้้อกำาหนดเกี�ยวิกบัขั้�นตอนการดำาเนนิการ	และการเปิด
เผู้ยข้้อมูลให้ถูกต้องค่รบถ้วิน

6)  ความรับผิดำชอบต้่อผู้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ยั่

 บริษััทัมีนโยบายเกี�ยวิกับค่วิามรับผู้ิดชื้อบต่อผูู้้มีส่วินได้เสียดังทัี�ปรากฏิอยู่ในหลักการกำากับกิจการทัี�ดี	ดังนี�

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 2.1: กำาหนดำหรือดำูแลให้วัต้ถูุประส่งค์และเป้าหมายั่หลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่่�อความ
ยั่ั�งยั่ืน โดำยั่เป็นวัต้ถูุประส่งค์และเป้าหมายั่ที่่�ส่อดำคล้องกับการส่ร้างคุณค่าให้ที่ั�งกิจการ ลูกค้าผู้
ม่ส่่วนไดำ้เส่่ยั่ และส่ังคมโดำยั่รวม

แนวปฏิิบัตัิ

2.1.1	 กำาหนดและดูแลให้กิจการมีเป้าหมายหลัก	(objectives)	ทัี�ชื้ัดเจน	เหมาะสม	สามารถใช้ื้เป็นแนวิคิ่ดหลักในการกำาหนด
รูปแบบธุรกิจ	(business	model)	และส่�อสารให้ทัุกค่นในองค่์กรข้ับเค่ล่�อนไปในทัิศทัางเดียวิกัน	โดยจัดทัำาเป็นวิิสัยทััศน์	
พัันธกิจ	อุดมการณ์และค่่านิยมข้ององค่์กร
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

2.1.2	 กำาหนดรูปแบบธุรกิจ	(business	model)	เพั่�อบรรลุเป้าหมายหลัก	ทัี�สามารถสร้างคุ่ณค่่าให้ทัั�งกิจการ	ผูู้้มีส่วินได้เสีย	
และสังค่มโดยรวิมค่วิบคู่่กันไป	โดยกำาหนดให้มีค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	ประกอบด้วิยกรรมการบริหาร	1	ค่น	
กรรมการอสิระ	1	ค่น	ตวัิแทันจากผูู้ถ่้อหุน้ใหญ	่2	ค่น	และกรรมการอ่�นๆ	รวิมทัั�งหมด	6	ค่น	มกีรรมการอสิระเปน็ประธาน
ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	กรรมการทัุกค่นมีค่วิามรู้ค่วิามชื้ำานาญในธุรกิจ	มีอำานาจหน้าทัี�

•	 ศ่กษัาเรื�องสำาค่ัญทัี�ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชื้ิด
•	 เสนอกลยุทัธ์	การผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์์ใหม่	และแนวิโน้มข้องนวัิตกรรมใหม่	รวิมทัั�งข้ยายชื้่อง

ทัางการจัดจำาหน่าย
•	 กลั�นกรองเรื�องการลงทัุนเพั่�อให้ธุรกิจดำาเนินไปอย่างมีประสิทัธิภาพั
•	 ให้ค่ำาปร้กษัาแนะนำา	และวิางกลยุทัธ์ทัางด้านธุรกิจอ่�นๆ	ทัี�เกี�ยวิข้้องและรายงานต่อค่ณะ

กรรมการบริษััทั
2.1.3	 ส่งเสริมการส่�อสารและเสริมสร้างให้วิิสัยทััศน์และพัันธกิจเป็นวัิฒนธรรมข้องบริษััทัฯ	กำากับดูแลให้มีการถ่ายทัอด

วิัตถุประสงค่์และเป้าหมายผู้่านกลยุทัธ์และแผู้นงานให้ค่รอบค่ลุมทัั�งบริษััทัฯ

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 2.2: กำากับดำูแลให้มั�นใจว่า วัต้ถูุประส่งค์และเป้าหมายั่ ต้ลอดำจนกลยัุ่ที่ธุ์ในระยั่ะเวลาปานกลาง และ/
หรือประจำาปขีองกจิการส่อดำคล้องกับการบรรลุวัต้ถูปุระส่งคแ์ละเปา้หมายั่หลักของกจิการโดำยั่
ม่การนำานวัต้กรรมและเที่คโนโลยั่่มาใช้อยั่่างเหมาะส่ม ปลอดำภัยั่ 

แนวปฏิิบัตัิ

2.2.1	 กำากบัดแูลใหก้ารจดัทัำากลยุทัธแ์ละแผู้นงานประจำาปสีอดค่ล้องกบัเปา้หมายหลกัข้องกิจการ	โดยค่ำานง่ถ่งปจัจัยแวิดล้อม
ข้องกิจการ	ณ	ข้ณะนั�น	ตลอดจนโอกาสและค่วิามเสี�ยงทัี�ยอมรับได้	และสนับสนุนให้มีการจัดทัำาหรือทับทัวินเป้าหมาย	
และกลยุทัธ์สำาหรับระยะปานกลาง	3-5	ปีด้วิย

2.2.2	 ในการกำาหนดกลยุทัธ์และแผู้นงานประจำาปี	ให้มีการวิิเค่ราะห์สภาพัแวิดล้อมปัจจัยและค่วิามเสี�ยงต่างๆ	ทัี�อาจมีผู้ลกระ
ทับตอ่ผูู้มี้สว่ินไดเ้สบีทัี�เกี�ยวิข้อ้งตลอดสาย	value	chain	รวิมทัั�งปจัจยัต่างๆทัี�อาจมผีู้ลตอ่การบรรลเุปา้หมายหลกัข้อง
กิจการ	โดยธุรกิจมีกลไกทัี�ทัำาให้เข้้าใจค่วิามต้องการข้องผูู้้มีส่วินได้เสียอย่างแทั้จริง	แต่ละภาค่ส่วินดังนี�	 	

พันักงาน:	 จดัใหม้สีวิสัดกิารตา่งๆ	แกพ่ันกังานบรษิัทััฯ	และบรษิัทััยอ่ยอยา่งค่รบ
ถ้วิน	ทัั�งการจัดกองทุันสำารองเลี�ยงชีื้พัให้กับพันักงาน	เอาใจใส่ดูแล
สภาพัแวิดล้อมการทัำางานให้มีค่วิามปลอดภัยทัั�งทัางร่างกาย	และ	มี
สุข้ภาพัจิตทีั�ดี	อีกทัั�งบริษััทัฯ	ยังมีนโยบายยกระดับคุ่ณภาพัชื้ีวิิตใน
สถานประกอบการข้องพันักงานทัุกค่นให้มีค่วิามเป็นอยู่ทัี�ดีข้้�น	และมี
ค่วิามปลอดภยัในการทัำางาน	จดัใหม้กีารจดัอบรม	ค่วิามรู	้เพั่�อพััฒนา
ทักัษัะให้แก่พันักงาน	และผูู้้บริหารข้องบริษััทัฯทุักระดบัอย่างสมำ�าเสมอ	
เพั่�อใหส้อดค่ล้องกบัพัระราชื้บัญญติัพัฒันาฝี่มอ่แรงงาน	พั.ศ.	2545

สังค่ม/ชืุ้มชื้น:	 มกีารดูแลและกำาจดัข้องเสียตา่งๆ	ทัี�เกิดจากกระบวินการผู้ลิตในโรงงาน
ไม่ให้เกดิมลพัิษักับชืุ้มชื้นรอบข้้าง	นอกจากนี�	ยังมีโค่รงการต่างๆ	และ
การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชื้น์ต่อสังค่มในชืุ้มชื้นรอบข้้าง

คู่่ค่้า/เจ้าหนี�:	 ปฏิบิตัติามเงื�อนไข้ทัางการค่า้ทัี�ไดต้กลงกนัไวิอ้ยา่งเค่รง่ค่รดั	และเสมอ
ภาค่เทั่าเทัียมกัน	ในกรณีทัี�ไม่สามารถปฏิิบัติตามได้จะดำาเนินการข้อ
เจรจา	เพั่�อร่วิมกันหาแนวิทัางแก้ไข้

คู่่แข่้ง:	 ทัำาการแข้่งขั้นทัางการค่้าภายใต้กฎหมายและธรรมเนียมปฏิิบัติทัาง
ธรุกจิอยา่งเปน็ธรรม	โดยไมฉ่วิยโอกาสทัำาลายชื้่�อเสยีงข้องคู่่แข้ง่เพัยีง
เพั่�อให้บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ได้ประโยชื้น์
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ลูกค่้า:		 มคี่วิามมุง่มั�นให้บริการลูกค้่าดว้ิยค่วิามเต็มใจ	เตม็กำาลังค่วิามสามารถ	
ด้วิยค่วิามเสมอภาค่	เป็นธรรม	และให้ค่ำาแนะนำาชื้่วิยเหล่อแก่ลูกค่้า	
พัร้อมทัั�งยินดีรับฟังปัญหา	และค่้นหาสาเหตุ	และวิิธีการแก้ไข้ปัญหา
ใหก้บัลกูค้่า	โดยไมเ่ปดิเผู้ยข้อ้มลู	หรอืค่วิามลบัข้องลกูค่า้	เวิน้แตต่าม
กฎหมายกำาหนดให้ตอ้งเปิดเผู้ย	หรอืได้รบัการอนุญาตเป็นลายลักษัณ์
อักษัรจากลูกค่้า

ผูู้้ถ่อหุ้น:	 ดำาเนนิธรุกิจอย่างโปร่งใส	ตรงไปตรงมา	ตรวิจสอบได้	มีผู้ลการดำาเนิน
งานเติบโตอย่างต่อเน่�องและยั�งย่น	และสามารถให้ผู้ลตอบแทันการ
ลงทัุนทัี�เหมาะสมในระยะยาวิ

ชื้่องทัางการร้องเรียน:	 ลกูค่า้	ผูู้ถ่้อหุน้และผูู้ม้สีว่ินไดเ้สยี	สามารถรอ้งเรยีนหรอืเสนอแนะค่วิาม
ค่ิดเห็นต่อบริษััทัฯได้ทัี�เลข้านุการบริษััทั	โดยผู้่านชื้่องทัางต่างๆ	ดังนี�

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

	 สำาหรับพันักงานข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	หากพับเห็นการฝ่่าฝ่้นหรือการไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ	สามารถร้อง
เรียนหรือเสนอแนะข้้อค่ิดเห็นดังนี�

1.	ประธานกรรมการบริษััทั		 	 2.	ประธานกรรมการตรวิจสอบ
3.	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร		 	 4.	ผูู้้จัดการสำานักตรวิจสอบภายใน
5.	ค่ณะกรรมการต่อต้านค่อร์รัปชื้ั�น

ไปรษัณีย์:	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
	 	 	 เลข้ทัี�	15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	ต.ละหาร	
	 	 	 อ.บางบัวิทัอง	จ.นนทับุรี	11110
E-mail:		 Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com	

	 โดยบริษััทัฯ	มีมาตรการคุ่้มค่รอง	และบรรเทัาค่วิามเสียหายให้กับผูู้้รายงาน	ผูู้้ร้องเรียน	หรือผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อในการ
รายงานการฝ่่าฝ่้นหรือไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ

2.2.3	 ในการกำาหนดกลยุทัธ์กำากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวิัตกรรมและนำานวิัตกรรมและเทัค่โนโลยีมาใชื้้ในการสร้าง
ค่วิามสามารถในการแข้่งข้ันและตอบสนองค่วิามต้องการข้องผูู้้มีส่วินได้เสีย	โดยยังค่งอยู่บนพั่�นฐานข้องค่วิามรับผิู้ด
ชื้อบต่อสังค่มและสิ�งแวิดล้อม

2.2.4	 เป้าหมายทัี�กำาหนดค่วิรเหมาะสมกับสภาพัแวิดล้อมทัางธุรกิจและศักยภาพัข้องกิจการ	โดยกำาหนดเป้าหมายทัั�งทัี�เป็น
ตวัิเงนิและไมใ่ชื้ต่วัิเงนิ	นอกจากนี�	ค่วิรตระหนกัถ่งค่วิามเสี�ยงข้องการตั�งเปา้หมายทัี�อาจนำาไปสูก่ารประพัฤตทิัี�ผู้ดิกฎหมาย	
หรือข้าดจริยธรรม	(unethical	conduct)	

2.2.5	 ค่รอบค่ลุมกำากับดูแลให้มีการถ่ายทัอดวิัตถุประสงค่์และเป้าหมายผู้่านกลยุทัธ์และแผู้นงานให้ทัั�วิทัั�งองค่์กร

2.2.6	 กำากบัดแูลใหม้กีารจดัสรรทัรพััยากรและการค่วิบค่มุการดำาเนินงานทัี�เหมาะสมและตดิตามการดำาเนิน	การตามกลยทุัธ์
และแผู้นงานประจำาปี	โดยอาจจัดให้มีผูู้้ทัำาหน้าทัี�รับผู้ิดชื้อบดูแลและติดตามผู้ลการดำาเนินงาน	 	

http://www.thaiopticalgroup.com
mailto:companysecretary@thaiopticalgroup.com
mailto:Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

หลักปฏิบัต้ิที่่� 5.1:  คณะกรรมการบริษััที่ควรให้ความส่ำาคัญและส่นับส่นุนการส่ร้างนวัต้กรรมที่่�ก่อให้เกิดำมูลค่าแก่
ธุุรกิจควบคู่ไปกับการส่ร้างคุณประโยั่ชน์ต้่อลูกค้าหรือผูท่้ี่�เก่�ยั่วข้อง และม่ความรับผิดำชอบต้่อ
ส่ังคมและส่ิ�งแวดำล้อม

แนวปฏิิบัตัิ

5.1.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัให้ค่วิามสำาค่ญักับการสร้างวัิฒนธรรมองค์่กรทัี�สง่เสริมให้เกิดนวัิตกรรม	ค่ณะกรรมการ	กลยุทัธ์
ธรุกจิจะนำานวิตักรรมไปเปน็สว่ินหน่�งในการทับทัวินกลยทุัธธ์รุกจิ	ฝ่า่ยจดัการจะนำานวิตักรรมไปใชื้ก้ารวิางแผู้นพัฒันา
ปรับปรุงการดำาเนินงานและการติดตามผู้ลการดำาเนินงาน

5.1.2		 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรส่งเสริมการสร้างนวัิตกรรมเพ่ั�อเพิั�มคุ่ณค่่าให้กจิการตามสภาพัปัจจัยแวิดล้อมทัี�เปลี�ยนแปลง
อยู่เสมอ	ซึ่่�งค่รอบค่ลุมการกำาหนดรูปแบบธุรกิจ	(business	model)	โดยค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	วิิธีค่ิดมุมมอง
ในการออกแบบและพััฒนาสินค่้าและบริการ	การวิิจัย	การปรับปรุงกระบวินการผู้ลิตและกระบวินการทัำางาน	รวิมทัั�ง
การร่วิมม่อกับคู่่ค่้า	

หลักปฏิบัต้ิที่่� 5.2: คณะกรรมการบริษััที่ควรต้ิดำต้ามดำูแลให้ฝ่่ายั่จัดำการประกอบธุุรกิจอยั่่างม่ความรับผิดำชอบต้่อ
ส่ังคมและส่ิ�งแวดำล้อม และส่ะที่้อนอยัู่่ในแผนดำำาเนินการ (operating plan) เพื่่�อให้มั�นใจไดำ้ว่า ทีุ่ก
ฝ่่ายั่ขององค์กรไดำ้ดำำาเนินการส่อดำคล้องกับวัต้ถูุประส่งค์ เป้าหมายั่หลัก และแผนกลยัุ่ที่ธุ์ 
(strategies) ของกิจการ

แนวปฏิิบัตัิ

5.2.1	 นอกจากบริษััทัฯ	จะต้องบริหารงานให้สำาเร็จลุล่วิงไปตามเป้าหมายและนโยบายทัี�ได้วิางไวิ้แล้วิ	บริษััทัฯ	ยังค่ำาน่งถ่งผูู้้มี
สว่ินไดเ้สยีในการดำาเนนิกจิการข้องบรษิัทััฯ	ดว้ิย	โดยย่ดแนวิทัางในการปฏิบิตัใิหม้คี่วิามเสมอภาค่ตอ่ทักุฝ่า่ย	โดยอาศยั
หลักคุ่ณธรรมและจริยธรรม	อีกทัั�ง	ยังกำาหนดให้มีนโยบายในการดูแลและปฏิิบัติต่อผูู้้มีส่วินได้เสียทัุกฝ่่ายและเผู้ยแพัร่
ไวิใ้น	“นโยบายและรายงานวิา่ดว้ิยค่วิามรบัผู้ดิชื้อบตอ่สงัค่มข้องบรษิัทััฯ:	SD	Report”	โดยมแีนวิทัางปฏิบิัตคิ่รอบค่ลมุ
ถ่งพันักงาน	ลูกค่้า	คู่่ค่้า	ชืุ้มชื้น	สิ�งแวิดล้อม	การแข้่งข้ันอย่างเป็นธรรม	การต่อต้านการทัุจริตและค่อร์รัปชื้ั�น

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 5.3: คณะกรรมการบริษััที่ควรดำูแลให้ฝ่่ายั่จัดำการจัดำส่รรและจัดำการที่รัพื่ยั่ากรให้เป็นไปอยั่่างม่
ประส่ิที่ธุิภาพื่ประสิ่ที่ธุิผล โดำยั่คำานึงถึูงผลกระที่บและการพัื่ฒนาที่รัพื่ยั่ากรต้ลอดำส่ายั่ value 
chain เพื่่�อให้ส่ามารถูบรรลุวัต้ถูุประส่งค์และเป้าหมายั่หลักไดำ้อยั่่างยั่ั�งยั่ืน

แนวปฏิิบัตัิ

5.3.1		 ค่ณะกรรมการบรษิััทัตระหนักถง่ค่วิามจำาเปน็ข้องทัรพััยากรทัี�ตอ้งใชื้้	รวิมทัั�งตระหนกัวิ่าการใชื้้ทัรพััยากรแตล่ะประเภทั
มีผู้ลกระทับต่อกันและกัน

5.3.2	 ในการตัดสินใจเล่อกรูปแบบธุรกิจ	ค่ณะกรรมการบริษััทัจะค่ำาน่งถ่งผู้ลกระทับและค่วิามคุ่้มค่่าทัี�จะเกิดข้้�นต่อทัรัพัยากร	
โดยยังค่งอยู่บนพั่�นฐานข้องการมีจริยธรรม	มีค่วิามรับผู้ิดชื้อบและสร้างคุ่ณค่่าให้แก่กิจการอย่างยั�งย่น

5.3.3	 ค่ณะกรรมการบรษัิัทัดแูลใหม้ั�นใจวิา่	ในการบรรลเุปา้หมายหลกัข้องกจิการ	ฝ่า่ยจดัการมกีารทับทัวิน	พัฒันาดแูลการ
ใชื้้ทัรัพัยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทัธิภาพัและประสิทัธิผู้ลโดยค่ำาน่งถ่งการเปลี�ยนแปลงข้องปัจจัยภายในและภายนอก
อยู่เสมอ
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หลักปฏิบัต้ิที่่� 7.3: ในภาวะที่่�กิจการประส่บปญัหาที่างการเงินหรือม่แนวโน้มจะประส่บปัญหา คณะกรรมการบริษััที่
ควรมั�นใจไดำว้า่ กจิการมแ่ผนในการแก้ไขปญัหา หรือมก่ลไกอื�นท่ี่�จะส่ามารถูแก้ไขปญัหาที่างการ
เงินไดำ้ ที่ั�งน่� ภายั่ใต้้การคำานึงถูึงส่ิที่ธุิของผู้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ยั่

แนวปฏิิบัตัิ

7.3.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจัดให้มีระบบการค่วิบคุ่มภายในทัี�ค่รอบค่ลุมทัุกด้านทัั�งด้านการเงินการปฏิิบัติงานการดำาเนิน
การให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้้อบังค่ับ	ระเบียบทัี�เกี�ยวิข้้อง	และจัดให้มีกลไกการตรวิจสอบและถ่วิงดุลทัี�มีประสิทัธิภาพั
เพัียงพัอในการปกป้องรักษัา	และดูแลเงินลงทัุนข้องผูู้้ถ่อหุ้นและสินทัรัพัย์ข้องบริษััทัฯ	อยู่เสมอ	กำาหนดระเบียบปฏิิบัติ
เป็นลายลักษัณ์อักษัร

หลักปฏิบัต้ิที่่� 7.4: คณะกรรมการบริษััที่ควรพื่ิจารณาจัดำที่ำารายั่งานความยั่ั�งยั่ืนต้ามความเหมาะส่ม

แนวปฏิิบัตัิ

7.4.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจัดให้มีรายงานค่วิามยั�งย่น	ซึ่่�งเปิดเผู้ยข้้อมูลการปฏิิบัติตามกฎหมาย	การปฏิิบัติตามจรรยา
บรรณ	นโยบายการต่อต้านค่อร์รัปชื้ัน	การปฏิิบัติต่อพันักงานและผูู้้มีส่วินได้เสีย	ซึ่่�งรวิมถ่งการปฏิิบัติอย่างเป็นธรรม	
และการเค่ารพัสิทัธิมนุษัยชื้น	รวิมทัั�งค่วิามรับผู้ิดชื้อบต่อสังค่มและสิ�งแวิดล้อม	โดยค่ำาน่งถ่งกรอบการรายงานทัี�ได้รับ
การยอมรับในประเทัศหรือในระดับสากล	

7.4.2	 ค่ณะกรรมการบรษิัทััจดัใหข้้อ้มลูทัี�เปดิเผู้ยเปน็เรื�องสำาค่ญัและสะทัอ้นรการปฏิบิตัทิัี�จะนำาไปสูก่ารสรา้งค่ณุค่่าแกก่จิการ
อย่างยั�งย่น

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 7.5: คณะกรรมการบริษััที่ควรกำากับดำูแลให้ฝ่่ายั่จัดำการจัดำให้ม่หน่วยั่งานหรือผู้รับผิดำชอบงาน นัก
ลงที่นุสั่มพัื่นธุท่์ี่�ที่ำาหนา้ที่่�ในการสื่�อส่ารกับผู้ถูอืหุ้น และผูม่้ส่่วนไดำเ้ส่่ยั่อื�น เชน่ นกัลงที่นุ นกัวเิคราะห์ 
ให้เป็นไปอยั่่างเหมาะส่ม เที่่าเที่่ยั่มกัน และที่ันเวลา 

แนวปฏิิบัตัิ

7.5.1	 บริษััทัฯ	มีหน่วิยงานด้านนักลงทัุนสัมพัันธ์	ทัี�ทัำาหน้าทัี�ติดต่อส่�อสารกับนักลงทัุนสถาบัน	นักลงทัุนทัั�วิไป	ผูู้้ถ่อหุ้น	นัก
วิิเค่ราะห	์และบรษิัทััฯ	เปดิโอกาสให	้นกัวิิเค่ราะห	์นกัลงทันุ	นกัลงทันุสถาบนั	นกัข้า่วิ	ผูู้ถ้อ่หุน้	ทัั�งในประเทัศและตา่งประเทัศ	
ประชืุ้มกับผูู้้บริหารหลากหลายชื้่องทัาง	เชื้่น	อีเมล์,	Tele	Conference,	ประชืุ้มทัี�บริษััทั	รวิมถ่งการเข้้าร่วิมกิจกรรมทัี�
จัดโดยตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	(Opportunity	Day)	รายการทัางทัีวิี	และบริษััทัฯ	ได้กำาหนดระยะเวิลางดการ
เปดิเผู้ยข้อ้มลูตา่งๆ	กอ่นวินับรษิัทััฯ	จะรายงานผู้ลประกอบการหรอืงบการเงนิหรอื	MD&A	รายไตรมาสตอ่ตลาดหลกั
ทัรัพัย์ฯ	เป็นเวิลา	7	วิัน	(Quiet	Period)	รวิมถ่งบริษััทัฯ	มีการจัดทัำาจรรยาบรรณข้องนักลงทัุนสัมพัันธ์	ตั�งแต่ปี	2554

7.5.2	 กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	มีอำานาจกระทัำาการและแสดงตนเป็นตัวิแทันบริษััทัฯ	ต่อบุค่ค่ล
ภายนอกในกิจการทัี�เกี�ยวิข้อ้งกับบริษัทััฯ	และเป็นประโยชื้น์ตอ่บริษัทััฯ	ตามการมอบหมายอำานาจบริหารให้แก่กรรมการ
ผูู้้จัดการใหญ่	(ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	ในการประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทั	เม่�อวิันทัี�	20	เมษัายน	2547	และวิันทัี�	8	
เมษัายน	2548

7)  การต้่อต้้านทีุ่จริต้คอร์รัปชัน

 บริษััทัมีนโยบายเกี�ยวิกับการต่อต้านทัุจริตค่อร์รัปชื้ันดังทัี�ปรากฏิอยู่ในหลักการกำากับกิจการทัี�ดี	ดังนี�



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 117

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 2.2: กำากับดำูแลให้มั�นใจว่า วัต้ถูุประส่งค์และเป้าหมายั่ ต้ลอดำจนกลยัุ่ที่ธุ์ในระยั่ะเวลาปานกลาง และ/
หรือประจำาปขีองกจิการส่อดำคล้องกับการบรรลุวัต้ถูปุระส่งคแ์ละเป้าหมายั่หลักของกิจการโดำยั่
ม่การนำานวัต้กรรมและเที่คโนโลยั่่มาใช้อยั่่างเหมาะส่ม ปลอดำภัยั่ 

แนวปฏิิบัตัิ

2.2.1	 กำากบัดแูลใหก้ารจดัทัำากลยุทัธแ์ละแผู้นงานประจำาปสีอดค่ล้องกบัเปา้หมายหลกัข้องกิจการ	โดยค่ำานง่ถ่งปจัจัยแวิดล้อม
ข้องกิจการ	ณ	ข้ณะนั�น	ตลอดจนโอกาสและค่วิามเสี�ยงทัี�ยอมรับได้	และสนับสนุนให้มีการจัดทัำาหรือทับทัวินเป้าหมาย	
และกลยุทัธ์สำาหรับระยะปานกลาง	3-5	ปีด้วิย

2.2.2	 ในการกำาหนดกลยุทัธ์และแผู้นงานประจำาปี	ให้มีการวิิเค่ราะห์สภาพัแวิดล้อมปัจจัยและค่วิามเสี�ยงต่างๆ	ทัี�อาจมีผู้ลกระ
ทับตอ่ผูู้มี้สว่ินไดเ้สบีทัี�เกี�ยวิข้อ้งตลอดสาย	value	chain	รวิมทัั�งปจัจยัต่างๆทัี�อาจมผีู้ลตอ่การบรรลเุปา้หมายหลกัข้อง
กิจการ	โดยธุรกิจมีกลไกทัี�ทัำาให้เข้้าใจค่วิามต้องการข้องผูู้้มีส่วินได้เสียอย่างแทั้จริง	แต่ละภาค่ส่วินดังนี�	 	

พันักงาน:	 จดัใหม้สีวิสัดกิารตา่งๆ	แกพ่ันกังานบรษิัทััฯ	และบรษิัทััยอ่ยอยา่งค่รบ
ถ้วิน	ทัั�งการจัดกองทุันสำารองเลี�ยงชีื้พัให้กับพันักงาน	เอาใจใส่ดูแล
สภาพัแวิดล้อมการทัำางานให้มีค่วิามปลอดภัยทัั�งทัางร่างกาย	และ	มี
สุข้ภาพัจิตทีั�ดี	อีกทัั�งบริษััทัฯ	ยังมีนโยบายยกระดับคุ่ณภาพัชื้ีวิิตใน
สถานประกอบการข้องพันักงานทัุกค่นให้มีค่วิามเป็นอยู่ทัี�ดีข้้�น	และมี
ค่วิามปลอดภยัในการทัำางาน	จดัใหม้กีารจดัอบรม	ค่วิามรู	้เพั่�อพััฒนา
ทักัษัะให้แก่พันักงาน	และผูู้้บริหารข้องบริษััทัฯทุักระดบัอย่างสมำ�าเสมอ	
เพั่�อใหส้อดค่ล้องกบัพัระราชื้บัญญติัพัฒันาฝี่มอ่แรงงาน	พั.ศ.	2545

สังค่ม/ชืุ้มชื้น:	 มกีารดูแลและกำาจดัข้องเสียตา่งๆ	ทัี�เกิดจากกระบวินการผู้ลิตในโรงงาน
ไม่ให้เกดิมลพัิษักับชืุ้มชื้นรอบข้้าง	นอกจากนี�	ยังมีโค่รงการต่างๆ	และ
การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชื้น์ต่อสังค่มในชืุ้มชื้นรอบข้้าง

คู่่ค่้า/เจ้าหนี�:	 ปฏิบิตัติามเงื�อนไข้ทัางการค่า้ทัี�ไดต้กลงกนัไวิอ้ยา่งเค่รง่ค่รดั	และเสมอ
ภาค่เทั่าเทัียมกัน	ในกรณีทัี�ไม่สามารถปฏิิบัติตามได้จะดำาเนินการข้อ
เจรจา	เพั่�อร่วิมกันหาแนวิทัางแก้ไข้

คู่่แข่้ง:	 ทัำาการแข้่งขั้นทัางการค่้าภายใต้กฎหมายและธรรมเนียมปฏิิบัติทัาง
ธรุกจิอยา่งเปน็ธรรม	โดยไมฉ่วิยโอกาสทัำาลายชื้่�อเสยีงข้องคู่่แข้ง่เพัยีง
เพั่�อให้บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ได้ประโยชื้น์

ลูกค่้า:		 มคี่วิามมุง่มั�นให้บริการลูกค้่าดว้ิยค่วิามเต็มใจ	เตม็กำาลังค่วิามสามารถ	
ด้วิยค่วิามเสมอภาค่	เป็นธรรม	และให้ค่ำาแนะนำาชื้่วิยเหล่อแก่ลูกค่้า	
พัร้อมทัั�งยินดีรับฟังปัญหา	และค่้นหาสาเหตุ	และวิิธีการแก้ไข้ปัญหา
ใหก้บัลกูค้่า	โดยไมเ่ปดิเผู้ยข้อ้มลู	หรอืค่วิามลบัข้องลกูค่า้	เวิน้แตต่าม
กฎหมายกำาหนดให้ตอ้งเปิดเผู้ย	หรอืได้รบัการอนุญาตเป็นลายลักษัณ์
อักษัรจากลูกค่้า

ผูู้้ถ่อหุ้น:	 ดำาเนนิธรุกิจอย่างโปร่งใส	ตรงไปตรงมา	ตรวิจสอบได้	มีผู้ลการดำาเนิน
งานเติบโตอย่างต่อเน่�องและยั�งย่น	และสามารถให้ผู้ลตอบแทันการ
ลงทัุนทัี�เหมาะสมในระยะยาวิ
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ชื้่องทัางการร้องเรียน:	 ลกูค่า้	ผูู้ถ่้อหุน้และผูู้ม้สีว่ินไดเ้สยี	สามารถรอ้งเรยีนหรอืเสนอแนะค่วิาม
ค่ิดเห็นต่อบริษััทัฯได้ทัี�เลข้านุการบริษััทั	โดยผู้่านชื้่องทัางต่างๆ	ดังนี�

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

	 สำาหรับพันักงานข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	หากพับเห็นการฝ่่าฝ่้นหรือการไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ	สามารถร้อง
เรียนหรือเสนอแนะข้้อค่ิดเห็นดังนี�

1.	ประธานกรรมการบริษััทั		 	 2.	ประธานกรรมการตรวิจสอบ
3.	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร		 	 4.	ผูู้้จัดการสำานักตรวิจสอบภายใน
5.	ค่ณะกรรมการต่อต้านค่อร์รัปชื้ั�น

ไปรษัณีย์:	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
	 เลข้ทัี�	15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	ต.ละหาร	
	 อ.บางบัวิทัอง	จ.นนทับุรี	11110
E-mail:		 Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com	

	 โดยบริษััทัฯ	มีมาตรการคุ่้มค่รอง	และบรรเทัาค่วิามเสียหายให้กับผูู้้รายงาน	ผูู้้ร้องเรียน	หรือผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อในการ
รายงานการฝ่่าฝ่้นหรือไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ

2.2.3	 ในการกำาหนดกลยุทัธ์กำากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวิัตกรรมและนำานวิัตกรรมและเทัค่โนโลยีมาใชื้้ในการสร้าง
ค่วิามสามารถในการแข้่งข้ันและตอบสนองค่วิามต้องการข้องผูู้้มีส่วินได้เสีย	โดยยังค่งอยู่บนพั่�นฐานข้องค่วิามรับผิู้ด
ชื้อบต่อสังค่มและสิ�งแวิดล้อม

2.2.4	 เป้าหมายทัี�กำาหนดค่วิรเหมาะสมกับสภาพัแวิดล้อมทัางธุรกิจและศักยภาพัข้องกิจการ	โดยกำาหนดเป้าหมายทัั�งทัี�เป็น
ตวัิเงนิและไมใ่ชื้ต่วัิเงนิ	นอกจากนี�	ค่วิรตระหนกัถ่งค่วิามเสี�ยงข้องการตั�งเปา้หมายทัี�อาจนำาไปสูก่ารประพัฤตทิัี�ผู้ดิกฎหมาย	
หรือข้าดจริยธรรม	(unethical	conduct)	

2.2.5	 ค่รอบค่ลุมกำากับดูแลให้มีการถ่ายทัอดวิัตถุประสงค่์และเป้าหมายผู้่านกลยุทัธ์และแผู้นงานให้ทัั�วิทัั�งองค่์กร

2.2.6	 กำากบัดแูลใหม้กีารจดัสรรทัรพััยากรและการค่วิบค่มุการดำาเนินงานทัี�เหมาะสมและตดิตามการดำาเนิน	การตามกลยทุัธ์
และแผู้นงานประจำาปี	โดยอาจจัดให้มีผูู้้ทัำาหน้าทัี�รับผู้ิดชื้อบดูแลและติดตามผู้ลการดำาเนินงาน	

http://www.thaiopticalgroup.com
mailto:companysecretary@thaiopticalgroup.com
mailto:Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com
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หลักปฏิบัต้ิที่่� 5.2: คณะกรรมการบริษััที่ควรต้ิดำต้ามดำูแลให้ฝ่่ายั่จัดำการประกอบธุุรกิจอยั่่างม่ความรับผิดำชอบต้่อ
ส่ังคมและส่ิ�งแวดำล้อม และส่ะที่้อนอยัู่่ในแผนดำำาเนินการ (operating plan) เพื่่�อให้มั�นใจไดำ้ว่า ทีุ่ก
ฝ่่ายั่ขององค์กรไดำ้ดำำาเนินการส่อดำคล้องกับวัต้ถูุประส่งค์ เป้าหมายั่หลัก และแผนกลยัุ่ที่ธุ์ 
(strategies) ของกิจการ

แนวปฏิิบัตัิ

5.2.1	 นอกจากบริษััทัฯ	จะต้องบริหารงานให้สำาเร็จลุล่วิงไปตามเป้าหมายและนโยบายทัี�ได้วิางไวิ้แล้วิ	บริษััทัฯ	ยังค่ำาน่งถ่งผูู้้มี
สว่ินไดเ้สยีในการดำาเนนิกจิการข้องบรษิัทััฯ	ดว้ิย	โดยย่ดแนวิทัางในการปฏิบิตัใิหม้คี่วิามเสมอภาค่ตอ่ทักุฝ่า่ย	โดยอาศยั
หลักคุ่ณธรรมและจริยธรรม	อีกทัั�ง	ยังกำาหนดให้มีนโยบายในการดูแลและปฏิิบัติต่อผูู้้มีส่วินได้เสียทัุกฝ่่ายและเผู้ยแพัร่
ไวิใ้น	“นโยบายและรายงานวิา่ดว้ิยค่วิามรบัผู้ดิชื้อบตอ่สงัค่มข้องบรษิัทััฯ:	SD	Report”	โดยมแีนวิทัางปฏิบิัตคิ่รอบค่ลมุ
ถ่งพันักงาน	ลูกค่้า	คู่่ค่้า	ชืุ้มชื้น	สิ�งแวิดล้อม	การแข้่งข้ันอย่างเป็นธรรม	การต่อต้านการทัุจริตและค่อร์รัปชื้ั�น

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 6.4: คณะกรรมการบริษััที่ควรกำากับดำูแลให้ม่การจัดำที่ำานโยั่บายั่และแนวปฏิบัต้ิดำ้านการต้่อต้้าน
คอร์รัปชันที่่�ชัดำเจนและส่ื�อส่ารในทีุ่กระดำับขององค์กรและต้่อคนนอกเพื่่�อให้เกิดำการนำาไปปฏิบัต้ิ
ไดำ้จริง

แนวปฏิิบัตัิ

6.4.1	 บริษััทัฯ	ได้รับการรับรองจากค่ณะกรรมการแนวิร่วิมปฏิิบัติข้องภาค่เอกชื้นไทัยในการต่อต้านการทัุจริต	แล้วิ	ณ	วิันทัี�	
16	มกราค่ม	2558	(ดูเพิั�มเติม:	www.thaiopticalgroup.com	)	และต่อมาบริษััทัฯ	ได้ดำาเนินการต่ออายุการรับรอง
จากค่ณะกรรมการแนวิร่วิมปฏิิบัติข้องภาค่เอกชื้นไทัยในการต่อต้านการทัุจริตด้วิย

	 ในการนี�	ค่ณะกรรมการบริษััทัก็ได้จัดให้มีนโยบายและแนวิปฏิิบัติเกี�ยวิกับการต่อต้านค่อร์รัปชื้ั�นทัี�ชื้ัดเจนและส่�อสารใน
ทัุกระดับข้ององค่์กรและต่อค่นนอกเพั่�อให้เกิดการนำาไปปฏิิบัติได้จริง

หลักปฏิบัต้ิที่่� 7.4: คณะกรรมการบริษััที่ควรพื่ิจารณาจัดำที่ำารายั่งานความยั่ั�งยั่ืนต้ามความเหมาะส่ม

แนวปฏิิบัตัิ

7.4.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจัดให้มีรายงานค่วิามยั�งย่น	ซึ่่�งเปิดเผู้ยข้้อมูลการปฏิิบัติตามกฎหมาย	การปฏิิบัติตามจรรยา
บรรณ	นโยบายการต่อต้านค่อร์รัปชื้ัน	การปฏิิบัติต่อพันักงานและผูู้้มีส่วินได้เสีย	ซึ่่�งรวิมถ่งการปฏิิบัติอย่างเป็นธรรม	
และการเค่ารพัสิทัธิมนุษัยชื้น	รวิมทัั�งค่วิามรับผู้ิดชื้อบต่อสังค่มและสิ�งแวิดล้อม	โดยค่ำาน่งถ่งกรอบการรายงานทัี�ได้รับ
การยอมรับในประเทัศหรือในระดับสากล	

7.4.2	 ค่ณะกรรมการบรษิัทััจดัใหข้้อ้มลูทัี�เปดิเผู้ยเปน็เรื�องสำาค่ญัและสะทัอ้นรการปฏิบิตัทิัี�จะนำาไปสูก่ารสรา้งค่ณุค่า่แกก่จิการ
อย่างยั�งย่น

8)  มาต้รการดำำาเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัต้ิต้ามนโยั่บายั่และแนวปฏิบัต้ิดำังกล่าว

 บริษััทัมีนโยบายเกี�ยวิกับมาตรการดำาเนินการกับผูู้้ไม่ปฏิิบัติตามนโยบายและแนวิปฏิิบัติดังกล่าวิ	โดยจะดำาเนินการตาม
ดุลยพัินิจข้องฝ่่ายบริหารและ/หรือค่ณะกรรมการตรวิจสอบดังทัี�ปรากฏิอยู่ในหลักการกำากับกิจการทัี�ดี	ดังนี�

http://www.thaiopticalgroup.com
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หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 2.2: กำากับดำูแลให้มั�นใจว่า วัต้ถูุประส่งค์และเป้าหมายั่ ต้ลอดำจนกลยัุ่ที่ธุ์ในระยั่ะเวลาปานกลาง และ/
หรือประจำาปขีองกจิการส่อดำคล้องกับการบรรลุวัต้ถูปุระส่งคแ์ละเป้าหมายั่หลักของกิจการโดำยั่
ม่การนำานวัต้กรรมและเที่คโนโลยั่่มาใช้อยั่่างเหมาะส่ม ปลอดำภัยั่ 

แนวปฏิิบัตัิ

2.2.1	 กำากบัดแูลใหก้ารจดัทัำากลยุทัธแ์ละแผู้นงานประจำาปสีอดค่ล้องกบัเปา้หมายหลกัข้องกิจการ	โดยค่ำานง่ถ่งปจัจัยแวิดล้อม
ข้องกิจการ	ณ	ข้ณะนั�น	ตลอดจนโอกาสและค่วิามเสี�ยงทัี�ยอมรับได้	และสนับสนุนให้มีการจัดทัำาหรือทับทัวินเป้าหมาย	
และกลยุทัธ์สำาหรับระยะปานกลาง	3-5	ปีด้วิย

2.2.2	 ในการกำาหนดกลยุทัธ์และแผู้นงานประจำาปี	ให้มีการวิิเค่ราะห์สภาพัแวิดล้อมปัจจัยและค่วิามเสี�ยงต่างๆ	ทัี�อาจมีผู้ลกระ
ทับตอ่ผูู้มี้สว่ินไดเ้สบีทัี�เกี�ยวิข้อ้งตลอดสาย	value	chain	รวิมทัั�งปจัจยัต่างๆทัี�อาจมผีู้ลตอ่การบรรลเุปา้หมายหลกัข้อง
กิจการ	โดยธุรกิจมีกลไกทัี�ทัำาให้เข้้าใจค่วิามต้องการข้องผูู้้มีส่วินได้เสียอย่างแทั้จริง	แต่ละภาค่ส่วินดังนี�	 	

พันักงาน:	 จดัใหม้สีวิสัดกิารตา่งๆ	แกพ่ันกังานบรษิัทััฯ	และบรษิัทััยอ่ยอยา่งค่รบ
ถ้วิน	ทัั�งการจัดกองทุันสำารองเลี�ยงชีื้พัให้กับพันักงาน	เอาใจใส่ดูแล
สภาพัแวิดล้อมการทัำางานให้มีค่วิามปลอดภัยทัั�งทัางร่างกาย	และ	มี
สุข้ภาพัจิตทีั�ดี	อีกทัั�งบริษััทัฯ	ยังมีนโยบายยกระดับคุ่ณภาพัชื้ีวิิตใน
สถานประกอบการข้องพันักงานทัุกค่นให้มีค่วิามเป็นอยู่ทัี�ดีข้้�น	และมี
ค่วิามปลอดภยัในการทัำางาน	จดัใหม้กีารจดัอบรม	ค่วิามรู	้เพั่�อพััฒนา
ทักัษัะให้แก่พันักงาน	และผูู้้บริหารข้องบริษััทัฯทุักระดบัอย่างสมำ�าเสมอ	
เพั่�อใหส้อดค่ล้องกบัพัระราชื้บัญญติัพัฒันาฝี่มอ่แรงงาน	พั.ศ.	2545

สังค่ม/ชืุ้มชื้น:	 มกีารดูแลและกำาจดัข้องเสียตา่งๆ	ทัี�เกิดจากกระบวินการผู้ลิตในโรงงาน
ไม่ให้เกดิมลพัิษักับชืุ้มชื้นรอบข้้าง	นอกจากนี�	ยังมีโค่รงการต่างๆ	และ
การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชื้น์ต่อสังค่มในชืุ้มชื้นรอบข้้าง

คู่่ค่้า/เจ้าหนี�:	 ปฏิบิตัติามเงื�อนไข้ทัางการค่า้ทัี�ไดต้กลงกนัไวิอ้ยา่งเค่รง่ค่รดั	และเสมอ
ภาค่เทั่าเทัียมกัน	ในกรณีทัี�ไม่สามารถปฏิิบัติตามได้จะดำาเนินการข้อ
เจรจา	เพั่�อร่วิมกันหาแนวิทัางแก้ไข้

คู่่แข่้ง:	 ทัำาการแข้่งขั้นทัางการค่้าภายใต้กฎหมายและธรรมเนียมปฏิิบัติทัาง
ธรุกจิอยา่งเปน็ธรรม	โดยไมฉ่วิยโอกาสทัำาลายชื้่�อเสยีงข้องคู่่แข้ง่เพัยีง
เพั่�อให้บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ได้ประโยชื้น์

ลูกค่้า:		 มคี่วิามมุง่มั�นให้บริการลูกค้่าดว้ิยค่วิามเต็มใจ	เตม็กำาลังค่วิามสามารถ	
ด้วิยค่วิามเสมอภาค่	เป็นธรรม	และให้ค่ำาแนะนำาชื้่วิยเหล่อแก่ลูกค่้า	
พัร้อมทัั�งยินดีรับฟังปัญหา	และค่้นหาสาเหตุ	และวิิธีการแก้ไข้ปัญหา
ใหก้บัลกูค้่า	โดยไมเ่ปดิเผู้ยข้อ้มลู	หรอืค่วิามลบัข้องลกูค่า้	เวิน้แตต่าม
กฎหมายกำาหนดให้ตอ้งเปิดเผู้ย	หรอืได้รบัการอนุญาตเป็นลายลักษัณ์
อักษัรจากลูกค่้า

ผูู้้ถ่อหุ้น:	 ดำาเนนิธรุกิจอย่างโปร่งใส	ตรงไปตรงมา	ตรวิจสอบได้	มีผู้ลการดำาเนิน
งานเติบโตอย่างต่อเน่�องและยั�งย่น	และสามารถให้ผู้ลตอบแทันการ
ลงทัุนทัี�เหมาะสมในระยะยาวิ
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ชื้่องทัางการร้องเรียน:	 ลกูค่า้	ผูู้ถ่้อหุน้และผูู้ม้สีว่ินไดเ้สยี	สามารถรอ้งเรยีนหรอืเสนอแนะค่วิาม
ค่ิดเห็นต่อบริษััทัฯได้ทัี�เลข้านุการบริษััทั	โดยผู้่านชื้่องทัางต่างๆ	ดังนี�

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

	 	 สำาหรับพันักงานข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	หากพับเห็นการฝ่่าฝ่้นหรือการไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ	สามารถ
ร้องเรียนหรือเสนอแนะข้้อค่ิดเห็นดังนี�

1.	ประธานกรรมการบริษััทั		 	 2.	ประธานกรรมการตรวิจสอบ
3.	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร		 	 4.	ผูู้้จัดการสำานักตรวิจสอบภายใน
5.	ค่ณะกรรมการต่อต้านค่อร์รัปชื้ั�น

ไปรษัณีย์:	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
	 เลข้ทัี�	15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	ต.ละหาร	
	 อ.บางบัวิทัอง	จ.นนทับุรี	11110
E-mail:		 Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com	

	 	 โดยบริษััทัฯ	มีมาตรการคุ่้มค่รอง	และบรรเทัาค่วิามเสียหายให้กับผูู้้รายงาน	ผูู้้ร้องเรียน	หรือผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อ	
ในการรายงานการฝ่่าฝ่้นหรือไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ

2.2.3	 ในการกำาหนดกลยุทัธ์กำากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวิัตกรรมและนำานวิัตกรรมและเทัค่โนโลยีมาใชื้้ในการสร้าง
ค่วิามสามารถในการแข้่งข้ันและตอบสนองค่วิามต้องการข้องผูู้้มีส่วินได้เสีย	โดยยังค่งอยู่บนพั่�นฐานข้องค่วิามรับผิู้ด
ชื้อบต่อสังค่มและสิ�งแวิดล้อม

2.2.4	 เป้าหมายทัี�กำาหนดค่วิรเหมาะสมกับสภาพัแวิดล้อมทัางธุรกิจและศักยภาพัข้องกิจการ	โดยกำาหนดเป้าหมายทัั�งทัี�เป็น
ตวัิเงนิและไมใ่ชื้ต่วัิเงนิ	นอกจากนี�	ค่วิรตระหนกัถ่งค่วิามเสี�ยงข้องการตั�งเปา้หมายทัี�อาจนำาไปสูก่ารประพัฤตทิัี�ผู้ดิกฎหมาย	
หรือข้าดจริยธรรม	(unethical	conduct)	

2.2.5	 ค่รอบค่ลุมกำากับดูแลให้มีการถ่ายทัอดวิัตถุประสงค่์และเป้าหมายผู้่านกลยุทัธ์และแผู้นงานให้ทัั�วิทัั�งองค่์กร

2.2.6	 กำากบัดแูลใหม้กีารจดัสรรทัรพััยากรและการค่วิบค่มุการดำาเนินงานทัี�เหมาะสมและตดิตามการดำาเนิน	การตามกลยทุัธ์
และแผู้นงานประจำาปี	โดยอาจจัดให้มีผูู้้ทัำาหน้าทัี�รับผู้ิดชื้อบดูแลและติดตามผู้ลการดำาเนินงาน	 	

6.2 จรรยั่าบรรณธุุรกิจ

 วัต้ถูุประส่งค์

	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	และบริษััทัในเค่รือ	(บริษััทัฯ)	มีค่วิามมุ่งมั�นทัี�จะดำาเนินธุรกิจภายใต้การ
กำากับดูแลกิจการทัี�ดีและเล็งเห็นถ่งค่วิามสำาค่ัญในการดำาเนินธุรกิจด้วิยค่วิามซึ่่�อสัตย์	โปร่งใส	และเป็นธรรมกับผูู้้มีส่วินได้เสีย	
ทัี�เกี�ยวิข้้องทัุกฝ่่าย

	 ดังนั�นค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	จ้งกำาหนดหลักปฏิิบัติ	“จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ”	ทัี�แสดงให้เห็นถ่งจริยธรรมข้อง
ผูู้้บริหารและพันักงานข้องบริษััทั	ถ่งค่วิามรับผู้ิดชื้อบในการดำาเนินธุรกิจข้องบริษััทัข้้�น	โดยมีค่วิามประสงค่์ให้บุค่ลากรข้อง	
บริษััทัฯ	มีการปฏิิบัติทัี�เหมาะสม	รวิมถ่งการปฏิิบัติต่อผูู้้มีส่วินได้เสียด้วิยค่วิามซึ่่�อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	และเป็นธรรม	พัร้อมทัั�ง

http://www.thaiopticalgroup.com
mailto:companysecretary@thaiopticalgroup.com
mailto:Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com
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มีการถ่อปฏิิบัติตามจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจอย่างเค่ร่งค่รัด	รวิมถ่งมีการกำาหนดนโยบายให้ผูู้้บริหารแสดงค่วิามย่ด
มั�นในจรรยาบรรณ	ด้วิยการประพัฤต	ิปฏิิบตัตินเปน็แบบอยา่งทัี�ด	ีเสรมิสรา้งบรรยากาศในการทัำางานทัี�เอ่�อตอ่การปฏิบิตัติาม
จรรยาบรรณนี�	ข้ณะเดียวิกันต้องมุ่งมั�นทัี�จะป้องปรามไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณข้้�น

	 ดังนั�น	บริษััทัฯ	จ้งได้กำาหนดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	หรือคุ่ณธรรม	และข้้อพั่งปฏิิบัติในการทัำางานฉบับนี�	เพั่�อ
ให้ผูู้้บริหาร	พันักงาน	ใชื้้เป็นแนวิทัางในการประพัฤติ	ปฏิิบัติ	อันจะนำาไปสู่การเสริมสร้างวิัฒนธรรมองค่์กร	ทัี�มีหลักการกำากับ
ดูแลกิจการทัี�ดีและการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและสร้างค่วิามน่าเชื้่�อถ่อในการดำาเนินธุรกิจให้แก่บริษััทัฯ

 นิยั่าม

	 จรรยาบรรณ	หมายถ่ง	แนวิปฏิิบัติทีั�ดีในการดำาเนินธุรกิจทัี�ย่ดมั�นในอุดมการณ์ข้อง	“บริษััทัฯ”	ซึ่่�งต่อไปนี�จะเรียกว่ิา	
“จรรยาบรรณ”

“บริษััที่ฯ”	หมายถ่ง
1.	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
2.	 บริษััทัฯ	ในเค่รือ	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	ทัั�งหมด	และบริษััทัย่อย

กรรมการบริษััที่	หมายถ่ง	กรรมการข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	

พื่นักงาน	หมายถ่ง	ผูู้้ทัี�ทัำาสัญญาจ้างกับบริษััทัฯ	ทัั�งลูกจ้างประจำา	และลูกจ้างชื้ั�วิค่ราวิ	หรือลูกจ้างสัญญาจ้างพัิเศษั

 ต้ัวแที่นผู้รับมอบอำานาจ	หมายถ่ง	บุค่ค่ลหรือนิติบุค่ค่ลทัี�ได้รับมอบหมายจาก	“บริษััทัฯ”	ให้กระทัำาการอย่างใดอย่าง
หน่�งในนามข้อง	“บริษััทัฯ”

 คูสั่่ญญา	หมายถ่ง	ผูู้ที้ั�ยอมเข้า้ผูู้กพัันตน	และมสีทิัธิ	หนา้ทัี�	ค่วิามรับผิู้ดชื้อบตามทัี�ปรากฏิในสัญญาทัี�ไดท้ัำาไวิกั้บ	“บริษััทัฯ”

 ผู้รับเหมา	หมายถ่ง	คู่่สัญญาทัี�ทัำาสัญญาจ้างทัำาข้องกับ	“บริษััทัฯ”	ตามค่วิามหมายข้องกฎหมาย	ซึ่่�งในบางธุรกิจข้อง	
“บริษััทัฯ”	เรียกวิ่า	“คู่่ธุรกิจ”

 ผู้เก่�ยั่วข้องที่างธุุรกิจ	หมายถ่ง	บุค่ค่ลหรือนิติบุค่ค่ลใดก็ตามทัี�	“บริษััทัฯ”มีการติดต่อสัมพัันธ์ทัางธุรกิจ	ไม่วิ่าจะเป็น
หน่วิยงานรัฐบาล	รัฐวิิสาหกิจ	องค่์กรภาค่เอกชื้น	หรือองค่์กรเพั่�อการกุศล	เป็นต้น

 ผู้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ยั่	หมายถ่ง	บุค่ค่ลทัี�มีส่วินเกี�ยวิข้้องกับ	“บริษััทัฯ”	ในด้านต่างๆ	เชื้่น	กรรมการบริษััทั	พันักงาน	ผูู้้ถ่อหุ้น	คู่่
สัญญา	ผูู้้รับเหมา	ผูู้้เกี�ยวิข้้องทัางธุรกิจ	เจ้าหนี�	ลูกหนี�	สังค่ม	ชืุ้มชื้นรอบโรงงาน	เป็นต้น
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

1. หลักการในการดำำาเนินธุุรกิจ

1.1 พื่ันธุกิจ 

	 เปน็ผูู้ผู้้ลติเลนส์อสิระชื้ั�นนำาทัี�เติบโตอย่างยั�งย่น	ได้รบัการยอมรับในระดับโลกว่ิามกีารให้บริการทัี�เป็นเลิศอย่างสมำ�าเสมอ	
คู่่ค้่าไดร้บัค่วิามสะดวิกสบายในการทัำาธรุกจิรว่ิมกนั	และเปน็ผูู้จ้ดัจำาหนา่ยเลนสส์ำาเรจ็รปูในราค่าทัี�คุ้่มค่่าสงูสดุ	อีกทัั�งเปน็ผูู้ผู้้ลติ
เลนส์เฉพัาะบุค่ค่ลอย่างค่รบวิงจร	ให้บริการตรงเวิลาทัุกค่รั�ง

1.2 ค่านิยั่มหลัก

 “เห็นว่าอย่ั่างไร ให้ที่ำาต้ามนั�น” กล่าวิค่่อ	เม่�อค่ณะผูู้้บริหารหรือทัีมงานประชืุ้มกันแล้วิมีมติอย่างไร	ต้องทัำาตามมติทัี�
ประชืุ้ม	แม้วิ่าส่วินตัวิจะเห็นด้วิยหรือไม่เห็นด้วิยก็ตาม 

 “ม่ส่ำานึกรับผิดำชอบร่วมกัน” กล่าวิค่่อ	เราร่วิมกันเป็นเจ้าข้องปัญหาทัี�เกิดกับลูกค่้าและร่วิมกันแก้ไข้ให้ลุล่วิง	เรารักษัา
สัจจะตามทัี�ได้ตกลงกับลูกค่้า

	 “มุ่งมั�นที่ำางานให้เน่�ยั่บ เฉี่ยั่บ เป๊ะ ต้รงเวลา ต้ั�งแต้่ครั�งแรกที่่�ที่ำา และทีุ่กครั�งไป”	

 “เปิดำใจและปรับต้ัวเต้รียั่มพื่ร้อมรับการเปล่�ยั่นแปลง” กล่าวิค่่อ	กระบวินการทัำางานข้องเราเรียบง่าย	และทัำางานด้วิย
ทััศนค่ติวิ่า	‘เราทัำาได้’

 “วัดำกันที่่�ผลงาน ประเมินอยั่่างเส่มอภาคและเป็นธุรรม ที่่�ส่ำาคัญต้้องที่ำางานอยั่่างส่นุกและม่ความสุ่ข”

1.3 ความรับผิดำชอบต้่อผู้ถูือหุ้น

	 บริษััทัฯ	มีนโยบายทัี�จะดำาเนินธุรกิจอย่างซึ่่�อสัตย์สุจริต	มีคุ่ณธรรมและจริยธรรม	และจะใชื้้ค่วิามพัยายามอย่างทัี�สุดทัี�
จะพััฒนากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผู้ลตอบแทันทัี�ดีให้กับการลงทัุนข้องผูู้้ถ่อหุ้นอย่างต่อเน่�องและยั�งย่น	โดยย่ดหลักการ
ปฏิิบัติอย่างเสมอภาค่เทั่าเทัียมกันต่อผูู้้ถ่อหุ้น	

1.4 การปฏิบัต้ิต้ามกฎหมายั่และระเบ่ยั่บที่่�เก่�ยั่วข้อง 

	 บริษััทัฯ	มุ่งมั�นในการเค่ารพัและปฏิิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	และข้้อบังค่ับทัี�เกี�ยวิข้้องในทัุกทัี�ทัี�เข้้าไปดำาเนินธุรกิจ	โดยได้
กำาหนดเป็นนโยบายดังนี�

	(1)		 กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานจะต้องปฏิิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้้อบังค่ับ	และเค่ารพัจารีตประเพัณีทั้องถิ�น
ในประเทัศทัี�บริษััทัฯ	เข้้าไปดำาเนินธุรกิจ

	(2)		 กรรมการ	ผูู้บ้รหิาร	และพันกังานจะตอ้งปฏิบิตัติามข้อ้กำาหนดข้องตลาดหลกัทัรพััยแ์หง่ประเทัศไทัย	และสำานกังาน
ค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์

	(3)		 กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานจะต้องปฏิิบัติตามกฎระเบียบข้องบริษััทัฯ	
	(4)		 กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานจะต้องไม่กระทัำาการชื้่วิยเหล่อ	สนับสนุน	หรือร่วิมม่อส่งเสริมการหลีกเลี�ยงการ

ปฏิิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ
	(5)		 กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานจะต้องให้ค่วิามร่วิมม่อกับหน่วิยงานกำากับดูแล	และรายงานข้้อมูลเกี�ยวิกับการ

ฝ่่าฝ่้น	หรือการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ	ต่อหน่วิยงานนั�น
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1.5 แนวที่างจรรยั่าบรรณ

 บุคคลที่่�ม่หน้าที่่�ปฏิบัต้ิต้ามจรรยั่าบรรณ

	 พันักงาน	“บริษััทัฯ”	ทัุกค่น	โดยมีกรรมการบริษััทัปฏิิบัติตนเป็นแม่แบบทัี�ดี

 ข้อแนะนำาเก่�ยั่วกับจรรยั่าบรรณ

1)		 ทัำาค่วิามเข้้าใจเน่�อหาสาระในจรรยาบรรณฉบับนี�
2)		 เรียนรู้เน่�อหาสาระทัี�เกี�ยวิข้้องกับหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชื้อบข้องตน
3)		 ทับทัวินค่วิามรู้ค่วิามเข้้าใจในเน่�อหาสาระข้องจรรยาบรรณฉบับนี�อย่างสมำ�าเสมอ
4)		 ใหค้่วิามรู้ค่วิามเข้้าใจกบับคุ่ค่ลอ่�นทัี�ตอ้งปฏิิบตัหินา้ทัี�ทัี�เกี�ยวิข้อ้งกบั	“บรษิัทััฯ”	หรอือาจเกดิผู้ลกระทับตอ่”บรษิัทััฯ”
5)		 เม่�อมีข้้อสงสัยหรือข้้อซัึ่กถาม	ให้ปร้กษัากับผูู้้บังค่ับบัญชื้า	หรือบุค่ค่ลทัี�บริษััทักำาหนดให้มีหน้าทัี�รับผู้ิดชื้อบเกี�ยวิ

กับการติดตามการปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ	ผู้่านชื้่องทัางต่างๆทัี�กำาหนดไวิ้
6)		 แจ้งให้ผูู้้บังค่ับบัญชื้าหรือบุค่ค่ลทัี�รับผู้ิดชื้อบทัราบ	เม่�อพับเห็นการการฝ่่าฝ่้นหรือไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ
7)		 ให้ค่วิามร่วิมม่อในการการตรวิจสอบข้้อเทั็จจริงต่าง	ๆ	กับหน่วิยงานหรือบุค่ค่ลทัี�บริษััทัได้มอบหมาย
8)		 ผูู้บ้งัค่บับญัชื้าทักุระดบัตอ้งเปน็ผูู้น้ำาในการปฏิบิตัติามจรรยาบรรณ	ตลอดจนสง่เสรมิสภาพัแวิดลอ้มในการทัำางาน

ให้พันักงานและบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้องเข้้าใจวิ่าการปฏิิบัติตามจรรยาบรรณเป็นสิ�งทัี�ถูกต้องและต้องปฏิิบัติ

2. ความขัดำแยั่้งที่างผลประโยั่ชน์และการรักษัาข้อมูลอันเป็นความลับ

2.1 ความขัดำแยั่้งที่างผลประโยั่ชน์ 

	 บริษััทัฯ	ถ่อเป็นนโยบายสำาค่ัญทัี�จะไม่ให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานใชื้้โอกาสจากการเป็นกรรมการ	ผูู้้บริหาร	หรือ
พันักงานบรษัิัทัฯ	แสวิงหาผู้ลประโยชื้นส์ว่ินตน	จง้กำาหนดเปน็ข้อ้ปฏิบิตัสิำาหรบักรรมการ	ผูู้บ้รหิาร	และพันักงานข้องบรษัิัทัฯ	ดัง
ต่อไปนี�

	(1)		 หลีกเลี�ยงการทัำารายการทัี�เกี�ยวิโยงกับตนเอง	ทัี�อาจก่อให้เกิดค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์กับบริษััทัฯ	
	(2)		 ในกรณทีัี�จำาเปน็ตอ้งทัำารายการเชื้น่นั�นเพั่�อประโยชื้น์ข้องบรษิัทััฯ	ใหท้ัำารายการนั�นเสมอ่นการทัำารายการกบับคุ่ค่ล

ภายนอก	ทัั�งนี�	กรรมการ	ผูู้บ้ริหาร	หรอืพันักงานทัี�มส่ีวินได้ส่วินเสียในรายการนั�นจะต้องไม่มส่ีวินในการพิัจารณา
อนุมัติ

	(3)		 ในกรณทีัี�เข้า้ข้า่ยเปน็รายการทัี�เกี�ยวิโยงกนัภายใตป้ระกาศข้องตลาดหลกัทัรพััยแ์หง่ประเทัศไทัย	จะตอ้งปฏิบิตัติาม
หลักเกณฑ์์	วิิธีการ	และการเปิดเผู้ยข้้อมูลรายการทัี�เกี�ยวิโยงกันข้องบริษััทัจดทัะเบียนอย่างเค่ร่งค่รัด

	(4)		 ในกรณีทัี�กรรมการ	ผูู้้บริหาร	พันักงาน	หรือบุค่ค่ลในค่รอบค่รัวิเข้้าไปมีส่วินร่วิมหรือเป็นผูู้้ถ่อหุ้นในกิจการทัี�
แข้่งข้ันกับธุรกิจข้องบริษััทัฯ	หรือกิจการใดๆ	ซึ่่�งอาจก่อให้เกิดค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์กับบริษััทัฯ	จะต้องแจ้ง
ให้กรรมการผูู้้จัดการทัราบเป็นลายลักษัณ์อักษัร

	(5)		 กรณีทัี�กรรมการ	ผูู้้บริหาร	หรือพันักงานไปเป็นกรรมการ	หุ้นส่วิน	หรือทัี�ปร้กษัาในบริษััทั	หรือองค่์กรทัางธุรกิจ
อ่�นๆ	การไปดำารงตำาแหน่งนั�นจะต้องไม่ข้ัดต่อประโยชื้น์ข้องบริษััทัฯ	และการปฏิิบัติหน้าทัี�โดยตรงในบริษััทัฯ
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2.2 การใช้ข้อมูลของบริษััที่ฯ 

	 บริษััทัฯ	ถ่อวิ่าเป็นค่วิามรับผิู้ดชื้อบข้องกรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานทัี�จะต้องเก็บรักษัาข้้อมูลค่วิามลับข้องบริษััทัฯ	
อยา่งเค่รง่ค่รดั	โดยเฉพัาะอย่างยิ�งข้้อมูลภายในทัี�ยังไม่เปิดเผู้ยต่อสาธารณะ	หรอืข้้อมูลทัี�มีผู้ลกระทับต่อการดำาเนินธุรกจิหรอื
ราค่าหุ้น	จ้งกำาหนดเป็นข้้อปฏิิบัติดังนี�

	(1)		 ไมใ่ชื้โ้อกาสหรอืข้อ้มลูทัี�ไดจ้ากการเปน็กรรมการ	ผูู้บ้รหิาร	หรอืพันกังานในการหาประโยชื้นส์ว่ินตนและในเรื�องการ
ทัำาธุรกิจทัี�แข้่งข้ันกับบริษััทัฯ	หรือทัำาธุรกิจทัี�เกี�ยวิเน่�อง	

	(2)		 ไม่ใชื้ข้้อ้มลูภายในเพั่�อประโยชื้นข์้องตนในการซึ่่�อข้ายหุน้ข้องบรษัิัทัฯ	หรือใหข้้อ้มลูภายในแกบ่คุ่ค่ลอ่�นเพั่�อประโยชื้น์
ในการซึ่่�อข้ายหุ้นข้องบริษััทัฯ

	(3)		 ไม่เปิดเผู้ยข้้อมูลค่วิามลับทัางธุรกิจข้องบริษััทัฯ	ต่อบุค่ค่ลภายนอก	โดยเฉพัาะคู่่แข้่งข้ัน	แม้หลังพั้นสภาพัการเป็น
กรรมการ	ผูู้้บริหาร	หรือพันักงานข้องบริษััทัฯ	ไปแล้วิ

3. ความรับผิดำชอบต้่อบริษััที่ฯ และที่รัพื่ยั่์ส่ินของบริษััที่ฯ

3.1 การปกป้องที่รัพื่ยั่์ส่ินของบริษััที่ฯ 

	 บริษััทัฯ	ส่งเสริมให้ผูู้้บริหารและพันักงานใช้ื้ทัรัพัยากรและทัรัพัย์สินข้องบริษััทัฯ	อย่างมีประสิทัธิภาพัมากทัี�สุดเพ่ั�อเพิั�ม
ค่วิามสามารถในการแข้่งข้ันและการให้บริการทัี�ดีแก่ลูกค่้า	โดยกำาหนดเป็นแนวิปฏิิบัติข้องผูู้้บริหารและพันักงานดังนี�

	(1)		 จะต้องใชื้้ทัรัพัย์สินและทัรัพัยากรข้องบริษััทัฯ	อย่างประหยัดและเกิดประโยชื้น์สูงสุด
	(2)		 จะต้องชื้่วิยกันดูแลมิให้ทัรัพัย์สินใดๆ	ข้องบริษััทัฯ	เส่�อมค่่าหรือสูญหายโดยมิชื้อบ

3.2 การจัดำที่ำาเอกส่าร

	(1)		 จะต้องจัดทัำาเอกสารต่างๆ	ด้วิยค่วิามสุจริต	รอบค่อบ	และเป็นไปตามมาตรฐานทัี�กำาหนด
	(2)		 ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังส่อ	รายงาน	หรือเอกสารข้องบริษััทัฯ	

3.3 การใช้คอมพื่ิวเต้อร์และเที่คโนโลยั่่ส่ารส่นเที่ศู 

	(1)		 ค่อมพิัวิเตอร์	เทัค่โนโลยีสารสนเทัศ	และสารสนเทัศต่างๆ	ทัี�ใชื้้ในการปฏิิบัติงานถ่อเป็นทัรัพัย์สินข้องบริษััทัฯ		
ผูู้้บริหารและพันักงานไม่ค่วิรใชื้้ค่อมพัิวิเตอร์และเทัค่โนโลยีสารสนเทัศเพั่�อประโยชื้น์ส่วินตัวิ	

	(2)		 หา้มผูู้บ้รหิารและพันกังานเปดิเผู้ยรหสัประจำาตวัิ	(Password)	หรอืระบบทัี�มกีารปอ้งกนัใดๆ	ข้องบรษิัทัั	ทัี�ใชื้ใ้นการ
เข้้าถ่งระบบข้้อมูลข้องบริษััทัฯ	แก่ผูู้้อ่�น

	(3)		 ห้ามผูู้้บริหารและพันักงานเปิดเผู้ยข้้อมูลทัี�อยู่ในระบบข้้อมูลทัี�มีการป้องกันใดๆ	ข้องบริษััทัฯ	หรือข้้อมูลทัี�บริษััทัฯ	
ซึ่่�อมาโดยไม่ได้รับอนุญาต

	(4)		 หา้มผูู้บ้รหิารและพันักงานเปลี�ยนแปลง	ทัำาซึ่ำ�า	ลบทัิ�ง	หรอืทัำาลายข้อ้มูลทัี�มกีารปอ้งกนัใดๆข้องบรษิัทััฯ	โดยไมไ่ดร้บั
อนุญาต

	(5)		 ห้ามผูู้้บริหารและพันักงานเผู้ยแพัร่,	คั่ดลอก	หรือ	นำาซึ่อฟท์ัแวิร์ทีั�ผู้ิดกฎหมายมาใชื้้	และห้ามคั่ดลอกซึ่อฟท์ัแวิร์
ลิข้สิทัธิ�ด้วิยเหตุผู้ลใดๆ	โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษััทัผูู้้ผู้ลิตซึ่อฟทั์แวิร์นั�นๆ

	(6)		 ห้ามผูู้้บริหารและพันักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวิร์	หรือติดตั�งอุปกรณ์ใดๆ	ทัี�นอกเหน่อจากอุปกรณ์มาตรฐาน
ทัี�บริษััทัฯ	ติดตั�งให้
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	(7)		 หา้มผูู้บ้รหิารและพันกังานใชื้อ้เีมลห์รอืระบบค่อมพัวิิเตอร์ใดๆ	ข้องบรษัิัทัฯ	ในการสง่ตอ่ข้อ้ค่วิามทัี�กล่าวิร้าย	ทัำาให้
เส่�อมเสยี	หรอืข้อ้ค่วิามทัี�หยาบค่าย	ลามก	ข้ม่ข้่	่ก่อกวิน	หรอืสรา้งค่วิามรำาค่าญใหก้บัผูู้อ้่�น	ตามมาตราทัี�ไดร้ะบไุวิ้
ใน	“พัรบ.	วิ่าด้วิยการกระทัำาค่วิามผู้ิดเกี�ยวิกับค่อมพัิวิเตอร์	พั.ศ.2550”

	(8)		 ผูู้้บริหารและพันักงานค่วิรใช้ื้อินเตอร์เน็ตในการแสวิงหาข้้อมูลและค่วิามรู้ทัี�เป็นประโยชื้น์ต่อการปฏิิบัติงาน	และจะ
ต้องหลีกเลี�ยงเวิ็บไซึ่ต์ทัี�ผู้ิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม

	(9)		 ผูู้้บริหารและพันักงานค่วิรใชื้้อุปกรณ์ส่�อสารอ่�นๆ	ทัี�บริษััทัฯ	จัดให้	อาทัิ	โทัรศัพัทั์	โทัรสาร	โทัรศัพัทั์ม่อถ่อ	และวิิทัยุ
ติดตามตัวิอย่างมีจิตสำาน่กและรับผู้ิดชื้อบ	โดยค่ำาน่งถ่งประโยชื้น์ข้องบริษััทัฯ	เป็นหลัก

3.4 การให้และรับส่ินบน 

	(1)		 ห้ามมิให้ผูู้้บริหารและพันักงานเรียกหรือรับผู้ลประโยชื้น์ใดๆ	จากคู่่ค่้า	ผูู้้รับเหมา	ผูู้้จัดส่งสินค่้า	ทัี�ปร้กษัา	และผูู้้ทัี�
บริษััทัฯ	ทัำาธุรกิจด้วิย	

	(2)		 หา้มมใิห้ผูู้บ้ริหารและพันกังานเสนอผู้ลประโยชื้น์ใดๆ	ต่อเจา้หนา้ทัี�ข้องรฐั	ลูกค่า้	หรอืบคุ่ค่ลภายนอกอ่�นใดเพั่�อจง่ใจ
ให้ปฏิิบัติในทัางทัี�มิชื้อบ	

3.5 ของขวัญและการเล่�ยั่งรับรองที่างธุุรกิจ 

	(1)		 ผูู้้บรหิารและพันกังานค่วิรหลกีเลี�ยงการใหห้รอืรบัข้องข้วิญัหรอืข้องกำานลัใดๆ	จากคู่ค่่า้	หรอืผูู้ท้ัี�บรษิัทััฯ	ทัำาธรุกจิ
ด้วิย	เวิ้นแต่ในเทัศกาลในมูลค่่าทัี�เหมาะสม	และไม่เกี�ยวิข้้องกับการผูู้กมัดทัางธุรกิจ

	(2)		 ผูู้้บริหารและพันักงานค่วิรหลีกเลี�ยงการให้หรือรับการเลี�ยงรับรองในลักษัณะทัี�เกินกวิ่าปกติจากบุค่ค่ลทัี�บริษััทัฯ	
ทัำาธุรกิจด้วิย

3.6 การแส่ดำงความคิดำเห็นและการให้ส่ัมภาษัณ์ต้่อส่ื�อมวลชน

	(1)		 บรษิัทััฯ	กำาหนดใหก้รรมการผูู้จ้ดัการ	หรอืบคุ่ค่ลทัี�กรรมการผูู้จั้ดการมอบหมายเปน็ผูู้้มอีำานาจในการใหสั้มภาษัณ์
หรอืตอบค่ำาถามผูู้ถ่้อหุน้	นกัลงทันุ	ส่�อมวิลชื้น	และบคุ่ค่ลภายนอก	ผูู้บ้ริหารระดบัสูงทัา่นอ่�นอาจใหข้้อ้มูลได้โดยได้
รับอนุญาตจากกรรมการผูู้้จัดการ

	(2)		 บริษััทัฯ	กำาหนดให้	สำานักเลข้านุการบริษััทัและกฎหมายเป็นผูู้้ทัำาหน้าทัี�ติดต่อส่�อสารกับผูู้้ถ่อหุ้น	ส่วินนักลงทัุน
สัมพัันธ์เป็นผูู้้ทัำาหน้าทัี�ติดต่อส่�อสารกับ	ผูู้้จัดการกองทัุน	นักลงทัุน	สถาบันการเงิน	และ	ส่�อมวิลชื้น

	(3)		 กรณีทัี�มีบุค่ค่ลภายนอกติดต่อสอบถามข้้อมูลข้องบริษััทัฯ	หากเป็นนักลงทัุน	และส่�อมวิลชื้นสอบถามให้ส่วินนัก
ลงทัุนสัมพัันธ์เป็นผูู้้ตอบ	หากเป็นผูู้้ถ่อหุ้นสอบถามให้สำานักงานเลข้านุการบริษััทัละกฏิหมายเป็นผูู้้ตอบ

3.7 การใช้ส่ิที่ธุิที่างการเมืองและความช่วยั่เหลือที่างการเมือง

	 บริษััทัฯ	สนับสนุนให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานใช้ื้สิทัธิข้องตนเองในฐานะพัลเม่องดีตามกฎหมาย	แต่ห้ามไม่ให้
กรรมการ	ผูู้บ้รหิาร	และพันักงานเข้า้รว่ิมกจิกรรมใดๆ	ทัี�อาจกอ่ใหเ้กดิค่วิามเข้า้ใจวิา่บรษิัทััฯมสีว่ินเกี�ยวิข้อ้งหรอืใหก้ารสนบัสนนุ
แก่พัรรค่การเม่องใดพัรรค่การเม่องหน่�ง	โดยกำาหนดเป็นข้้อปฏิิบัติข้องกรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานดังนี�

	(1)		 ค่วิรใชื้้สิทัธิข้องตนในฐานะพัลเม่องดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ	และกฎหมายอ่�นๆทัี�เกี�ยวิข้้อง
	(2)		 มีสิทัธิ�เข้้าร่วิมกิจกรรมทัางการเม่องในนามข้องตัวิเองนอกเหน่อเวิลาทัำางานและไม่ใชื้่ในนามข้องบริษััทัฯ	
	(3)		 หา้มเข้า้ร่วิมกิจกรรมใดๆ	ทัี�อาจก่อให้เกิดค่วิามเข้า้ใจว่ิาบริษััทัฯ	มีสว่ินเกี�ยวิข้อ้ง	หรือให้การสนับสนุนทัางการเมอ่ง

แก่พัรรค่ใดพัรรค่หน่�ง	หรือกลุ่มพัลังใดกลุ่มพัลังหน่�ง
	(4)		 ห้ามมิให้ใชื้้ทัรัพัย์สินข้องบริษััทัฯ	เพั่�อสนับสนุนพัรรค่ใดพัรรค่หน่�ง	หรือกลุ่มพัลังใดกลุ่มพัลังหน่�ง
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

4. แนวปฏิบัต้ิและข้อพื่ึงในการปฏิบัต้ิ

ข้อพื่ึงปฏิบัต้ิ

4.1 การปฏิบัต้ิต้่อกันภายั่ใต้้ส่ิที่ธุิและเส่รีภาพื่

 ความเป็นส่่วนต้ัว

	 สทิัธิเสรีภาพัส่วินบุค่ค่ล	ต้องไดร้บัค่วิามคุ่ม้ค่รองไม่ให้ถกูลว่ิงละเมิดจากการใช้ื้	การเปิดเผู้ย	หรอืการถ่ายโอนข้อ้มูลส่วิน
บคุ่ค่ล	เช่ื้น	ชีื้วิประวิตั	ิประวิตัสิขุ้ภาพั	ประวิตักิารทัำางาน	หรอื	ข้อ้มูลส่วินตัวิอ่�นๆ	ไปยังบุค่ค่ลทัี�ไม่เกี�ยวิข้อ้ง	ซึ่่�งอาจทัำาให้เกิดค่วิาม
เสียหายแก่เจ้าข้องหรือบุค่ค่ลอ่�นได้	ทัั�งนี�การล่วิงละเมิด	ถ่อเป็นค่วิามผู้ิดทัางวิินัย	เวิ้นแต่ได้กระทัำาไปตามหน้าทัี�โดยสุจริต	หรือ
ตามกฎหมาย	หรือเพั่�อประโยชื้น์ส่วินรวิม

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 คุ่้มค่รองข้้อมูลส่วินตัวิข้องพันักงานทัี�อยู่ในค่วิามค่รอบค่รองหรืออยู่ในการดูแลรักษัาข้องบริษััทั
2)		 การเปิดเผู้ย	หรอืถ่ายโอนข้อ้มูลส่วินตัวิข้องพันักงานสู่สาธารณะ	จะทัำาไดต่้อเม่�อได้รบัค่วิามเห็นชื้อบจากพันักงาน

ผูู้้นั�น
3)		 จำากัดการเปิดเผู้ย	และการใชื้้ข้้อมูลส่วินตัวิข้องพันักงานและผูู้้เกี�ยวิข้้องกับ	“บริษััทัฯ”	เทั่าทัี�จำาเป็น

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การส่งข้้อมูลหรือการกระจายข้้อมูลส่วินบุค่ค่ลไปยังบุค่ค่ลอ่�น
2)		 การแบ่งปันข้้อมูลส่วินบุค่ค่ลกับหน่วิยงานต่างๆ	หรือบุค่ค่ลทัี�ไม่เกี�ยวิข้้อง
3)		 การถ่ายโอนข้้อมูลส่วินบุค่ค่ลระหวิ่างประเทัศทัี�ไม่ค่ำาน่งถ่งข้้อกำาหนด	หรือกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้อง
4)		 การเปิดเผู้ยข้้อมูลการจ้างงานแก่ผูู้้ทัี�ไม่เกี�ยวิข้้อง

 การปฏิบัต้ิที่่�เที่่าเที่่ยั่มกัน

	 “บริษััทัฯ”	ตระหนักถ่งสิทัธิในค่วิามเป็นมนุษัย์	และค่วิามเทั่าเทัียมกันโดยมีแนวิปฏิิบัติต่อผูู้้เกี�ยวิข้้องด้วิยค่วิามเป็นธรรม	
ไม่เล่อกปฏิิบัติต่อบุค่ค่ลหน่�งบุค่ค่ลใด	เน่�องจากค่วิามเหม่อนหรือค่วิามแตกต่าง	ไม่วิ่าจะทัางกาย	หรือจิตใจ	เชื้่�อชื้าติ	สัญชื้าติ	
ศาสนา	เพัศ	อายุ	การศ่กษัา	หรือเรื�องอ่�นใด

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 พันักงานต้องปฏิิบัติต่อกันด้วิยค่วิามเค่ารพั	และให้เกียรติซึ่่�งกันและกัน
2)		 กระบวินการสรรหา	การพัิจารณาผู้ลงานค่วิามดีค่วิามชื้อบ	ต้องดำาเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
3)		 ในการปฏิิบัติหน้าทัี�	พ่ังหลีกเลี�ยงการแสดงค่วิามคิ่ดเห็นทัี�เกี�ยวิข้้องกับค่วิามแตกต่างทัางกายหรือจิตใจ	เชื้่�อชื้าติ	

สัญชื้าติ	ศาสนา	ค่วิามเชื้่�อ	เพัศ	อายุ	การศ่กษัา	หรือเรื�องอ่�นใดทัี�อาจนำาไปสู่ค่วิามข้ัดแย้ง
4)		 ชื้่วิยกันสอดส่องดูแลให้สภาพัการทัำางานปลอดจากการกดข้ี�ข้่มเหงหรือการกระทัำาทีั�ไม่เป็นธรรม	เม่�อได้รับการ

ปฏิิบัติไม่เป็นธรรมให้พัูดคุ่ยทัำาค่วิามเข้้าใจในเบ่�องต้นกับผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้อง
5)		 ให้เกียรติ	และเค่ารพัค่วิามค่ิดเห็นซึ่่�งกันและกัน
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	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การเลา่เรื�องตลก	หรอืลอ้เลยีนเกี�ยวิกบัค่วิามแตกตา่งทัางกายหรอืจติใจ	เช่ื้�อชื้าต	ิสัญชื้าต	ิศาสนา	ค่วิามเชื้่�อ	เพัศ	
อายุ	การศ่กษัา	หรือเรื�องอ่�นใดทัี�อาจกระทับค่วิามรู้ส่ก

2)		 การปฏิิเสธทัี�จะทัำางานรว่ิมกบับคุ่ค่ลใดๆ	อนัเน่�องมาจากค่วิามแตกตา่งทัางกายหรอืจติใจ	เชื้่�อชื้าต	ิสญัชื้าต	ิศาสนา	
เพัศ	อายุ	การศ่กษัา	หรือเรื�องอ่�นใด

3)		 การแอบอ้างใชื้้ชื้่�อบุค่ค่ลอ่�น	โดยมีเจตนาให้เกิดค่วิามเอนเอียงในการตัดสินใจ

 การดำำาเนินการดำ้านการเมือง 

	 “บริษััทัฯ”	วิางตัวิเป็นกลางทัางการเมอ่ง	โดยไม่กระทัำาการอันเป็นการฝั่กใฝ่ห่รือสนับสนุนพัรรค่การเมอ่งหน่�งพัรรค่การเมอ่ง
ใด	หรอืผูู้ห้น่�งผูู้ใ้ดทัี�มอีำานาจทัางการเมอ่ง	อยา่งไรกด็	ี“บริษััทัฯ”	ตระหนกัและใหค้่วิามเค่ารพัในสทิัธเิสรภีาพัในการใชื้ส้ทิัธทิัางการ
เม่องข้องพันักงาน	เชื้่น	การลงค่ะแนนเสียงเล่อกตั�ง	หรือ	การเป็นสมาชื้ิกพัรรค่การเม่อง	หรือกลุ่มทัางการเม่อง

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 พั่งหลีกเลี�ยงการเข้้าไปรับหน้าทัี�เป็นกรรมการพัรรค่การเม่อง	เป็นตัวิแทันพัรรค่การเม่องในกิจกรรมสาธารณะ
ต่างๆ	หรือเป็นสมาชื้ิกข้ององค่์การปกค่รองส่วินทั้องถิ�น	เชื้่น	องค่์การบริหารส่วินจังหวิัด	(อบจ.)	องค่์การบริหาร
สว่ินตำาบล	(อบต.)	หรอืไมแ่สดงด้วิยวิธิใีดๆ	ทัี�ทัำาใหผูู้้อ้่�นเข้า้ใจวิา่	“บรษิัทััฯ”	เกี�ยวิข้อ้ง	สนบัสนนุ	หรอืฝ่กัใฝ่ท่ัางการ
เม่อง	หรือพัรรค่การเม่อง

2)		 พัง่หลกีเลี�ยงการแสดงค่วิามค่ิดเหน็เกี�ยวิกบัการเม่องในสถานทัี�ทัำางาน	หรอืในเวิลางานอนัอาจทัำาใหเ้กดิค่วิามข้ัด
แย้งทัางค่วิามค่ิด

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 ค่วิามสัมพัันธ์กับนักการเม่อง	หรือผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องกับนักการเม่อง	อันอาจทัำาให้เข้้าใจผู้ิดได้วิ่าไม่เป็นกลางทัางการ
เม่อง	หรือฝ่ักใฝ่่พัรรค่การเม่อง	หรือลุ่มทัางการเม่อง

2)		 การรับเงิน	หรือประกอบธุรกิจร่วิมกับนักการเม่อง	หรือผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องกับนักการเม่อง
3)		 การแต่งกายด้วิยเค่รื�องแบบพันักงาน	หรือแต่งกายในลักษัณะทัี�ทัำาให้ผูู้้อ่�นเข้้าใจได้วิ่าเป็นพันักงานข้อง	“บริษััทัฯ”	

ในการปฏิิบัติหน้าทัี�ทัี�เกี�ยวิข้้องทัางการเม่อง	หรือพัรรค่การเม่องใด

4.2 ส่ิ�งแวดำล้อม สุ่ขภาพื่ และความปลอดำภัยั่

	 “บริษััทัฯ”	ดำาเนินการอย่างจริงจังเพั่�อส่งเสริมด้านสิ�งแวิดล้อม	สุข้ภาพั	และค่วิามปลอดภัยข้องพันักงาน	ชืุ้มชื้น	หรือผูู้้
เกี�ยวิข้้องอย่างต่อเน่�อง	และมุ่งมั�นปลูกฝ่ังจิตสำาน่กในเรื�องดังกล่าวิกับพันักงานและผูู้้เกี�ยวิข้้อง	ให้มีหน้าทัี�ต้องปฏิิบัติตามแนวิ
ปฏิิบัติในเรื�องต่างๆ	ทัี�ได้กำาหนดไวิ้
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

 ส่ังคมและส่ิ�งแวดำล้อม

	 แนวปฎิิบัตัิ

1)		 สนบัสนนุ	และใหค้่วิามชื้ว่ิยเหล่อทัี�เหมาะสมกบัสงัค่มและชื้มุชื้น	โดยเฉพัาะทัี�อยูร่อบสถานประกอบการข้อง	“บรษิัทััฯ”
2)		 เปิดโอกาสให้ชืุ้มชื้นและผูู้้มีส่วินเกี�ยวิข้้อง	มีส่วินร่วิมในการให้ข้้อค่ิดเห็น	สำาหรับโค่รงการต่างๆ	ทัี�อาจส่งผู้ลกระทับ

ต่อชืุ้มชื้น	รวิมทัั�งการเสนอค่วิามค่ิดเห็น	หรือข้้อร้องเรียนต่างๆ	ทัี�เป็นผู้ลมาจากการดำาเนินงานข้อง	“บริษััทัฯ”
3)		 ใหค้่วิามรว่ิมมอ่ในการดำาเนนิงานตามมาตรฐาน	หรอืข้อ้ตกลงระดบัสากลในเรื�องตา่งๆ	ทัี�จดัทัำาข้้�นเพั่�อชื้ว่ิยปอ้งกนั	

หรือลดผู้ลกระทับด้านสิ�งแวิดล้อม
4)		 ออกแบบและพััฒนากระบวินการผู้ลิต	เค่รื�องจักร	อุปกรณ์	ให้สามารถค่วิบคุ่ม	และ/หรือลดมลพัิษัโดยให้ค่รอบคุ่

ลมเรื�องนำ�าเสีย	ฝุ่่น	ก�าซึ่	รวิมทัั�งข้องเสียต่าง	ๆ
5)		 ผูู้้มีหน้าทัี�รับผู้ิดชื้อบทัี�เกี�ยวิข้้องกับกระบวินการผู้ลิต	ค่วิบคุ่มเค่รื�องจักร	อุปกรณ์	ต้องค่วิบคุ่มดูแลไม่ให้เกิดผู้ลก

ระทับต่อสิ�งแวิดล้อมเกินกวิ่ามาตรฐานทัี�กำาหนดไวิ้
6)		 ให้ค่วิามร่วิมม่อในการลดการเกิดข้ยะหรือข้องเสียทัั�งจากกระบวินการผู้ลิต	และการใชื้้งานทัั�วิไป
7)		 ศ่กษัาและให้ค่วิามร่วิมม่อในการกำาจัดข้ยะหรือข้องเสีย	ด้วิยวิิธีการทัี�ถูกต้อง
8)		 ประเมินค่วิามเสี�ยง	และผู้ลกระทับในเรื�องทัี�เกี�ยวิข้อ้งกับสิ�งแวิดล้อม	สุข้ภาพั	และค่วิามปลอดภัยก่อนทัี�จะมีการลงทุัน

หรือร่วิมทัุนในกิจการใดๆ

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การเพัิกเฉยต่อข้้อร้องเรียนข้องชืุ้มชื้น
2)		 การเผู้ยแพัร่ข้้อมูลทัี�ไม่ถูกต้องสู่สาธารณะ
3)		 การจัดการกับข้ยะอันตรายผู้ิดวิิธี

 การอนุรักษั์ที่รัพื่ยั่ากรธุรรมชาต้ิ

	 แนวปฎิิบัตัิ

1)		 ใชื้้ทัรัพัยากรธรรมชื้าติ	วิัสดุ	หรืออุปกรณ์ต่างๆ	อย่างมีประสิทัธิภาพัและประสิทัธิผู้ล
2)		 ให้ค่วิามร่วิมม่อกับมาตรการด้านการอนุรักษั์ทัรัพัยากรธรรมชื้าติข้อง	“บริษััทัฯ”	เชื้่น	นโยบาย	5ส	นโยบาย	3R	

(Reduce,	Reuse	และ	Recycle)	
3)		 ผูู้้ทีั�เกี�ยวิข้้องกับกระบวินการผู้ลิต	หรือเค่รื�องจักร	มีหน้าทัี�ดูแล	ปรับปรุง	และบำารุงรักษัากระบวินการผู้ลิต	หรือ

เค่รื�องจักรให้อยู่ในมาตรฐานทัี�กำาหนดไวิ้	เพั่�อลดการใชื้้ทัรัพัยากรธรรมชื้าติ

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การฟ้�นฟูทัรัพัยากร	โดยไม่ตระหนักถ่งระบบนิเวิศน์ทัี�มีอยู่
2)		 การใชื้้ทัรัพัยากรธรรมชื้าติอย่างไม่คุ่้มค่่า
3)		 กระบวินการผู้ลิตทัี�มีข้องเสียจากกระบวินการผู้ลิตมากกวิ่าปกติ
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 สุ่ขภาพื่และความปลอดำภัยั่

	 แนวปฎิิบัตัิ

1)		 ตรวิจสอบค่วิามพัรอ้มข้องสขุ้ภาพัและรา่งกายข้องตนเองก่อนปฏิิบตังิาน	และไม่ปฏิิบตังิานหากสุข้ภาพัและรา่งกาย
ไม่พัร้อม	เพั่�อลดค่วิามเสี�ยงในการเกิดอันตรายจากการทัำางาน

2)		 ผูู้้ทัี�ตอ้งทัำางานทัี�มคี่วิามเสี�ยงตอ่ชื้วิีิต	หรอืตอ่สขุ้ภาพัตอ้งศ่กษัาข้อ้มลูตา่งๆ	เกี�ยวิกับสภาพัการทัำางานทัี�ไม่ปลอดภยั
หรืออาจเป็นอันตรายนั�น

3)		 ในการปฏิบัิตงิานในข้ั�นตอนใดทัี�มคี่วิามเสี�ยง	หากไมม่คี่วิามแน่ใจในผู้ลลัพัธ์ทัี�จะเกดิข้้�น	ใหห้ยดุหรอืชื้ะลอการดำาเนนิ
การนั�น	และให้ปร้กษัากับผูู้้เชื้ี�ยวิชื้าญโดยทัันทัี

4)		 รายงานใหผูู้้บ้งัค่บับญัชื้าทัราบโดยด่วิน	เม่�อพับเห็นสิ�งผู้ดิปกติบริเวิณสถานทัี�ทัำางานทัี�อาจมผีู้ลกระทับต่อสขุ้ภาพั
และค่วิามปลอดภัย

5)		 ผูู้้บังค่ับบัญชื้าในสายงานต่างๆ	มีหน้าทัี�กำาหนด	หรือเผู้ยแพัร่แนวิทัางในการป้องกันและค่วิบคุ่มไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
จากการทัำางานใหกั้บพันักงานและบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	รวิมทัั�งการตรวิจสุข้ภาพัพันักงานตามค่วิามเสี�ยงข้องพันักงาน

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การไม่ใชื้้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วินบุค่ค่ล
2)		 การใชื้้สารเค่มีทัี�ไม่มีฉลากระบุหรือไม่ได้รับอนุญาต
3)		 ค่วิามเสี�ยงต่อการสัมผู้ัสกับโรค่ติดเชื้่�อ
4)		 การต่อสายไฟเปล่อย
5)		 ทัางหนีไฟหรือทัางออกฉุกเฉินทัี�ถูกปิดกั�น
6)		 การข้ับข้ี�อย่างไม่ปลอดภัย
7)		 การปิดใชื้้งานเค่รื�องค่วิบคุ่มค่วิามปลอดภัย
8)		 การทัำางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเค่รื�องม่อ	เค่รื�องจักร	โดยไม่ปฏิิบัติตามคู่่ม่อการใชื้้งาน
9)		 การไม่รายงานอุบัติเหตุทัี�เกิดในสถานทัี�ทัำางาน
10)		 การไม่ปฏิิบัติตามข้้อบังค่ับและระเบียบปฏิิบัติวิ่าด้วิยสุข้อนามัยและค่วิามปลอดภัย

4.3 การรับ หรือให้ที่รัพื่ยั่์ส่ิน หรือ ประโยั่ชน์อื�นใดำ ที่่�อาจส่ร้างแรงจูงใจในการต้ัดำส่ินใจอยั่่างใดำอยั่่างหนึ�ง

 การรับหรือให้ที่รัพื่ยั่์ส่ิน หรือประโยั่ชน์อื�นใดำ ที่่�อาจส่ร้างแรงจูงใจในการต้ัดำส่ินใจอยั่่างไม่ชอบธุรรม

	 การดำาเนนิธรุกจิข้อง	“บรษิัทััฯ”	ตอ้งดำาเนนิการอยา่งถกูตอ้ง	ตรงไปตรงมา	และตอ้งมั�นใจวิา่การดำาเนนิการนั�นจะไมท่ัำาให้
เกิดข้้อค่รหาหรือทัำาให้เส่�อมเสียชื้่�อเสียง

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 ไม่ใช้ื้วิิธีการรับหรือให้เงิน	ทัรัพัย์สิน	สิ�งข้อง	หรือประโยชื้น์อ่�นใด	กับผูู้้หน่�งผูู้้ใดทัี�มีเจตนาเพ่ั�อชื้ักนำาให้กระทัำาหรือ
ละเวิ้นการกระทัำาทัี�ไม่ถูกต้อง

2)		 ไม่เรียกหรือรับเงิน	ทัรัพัย์สิน	สิ�งข้อง	หรือประโยชื้น์อ่�นใด	จากผูู้้เกี�ยวิข้้องทัางธุรกิจ
3)		 ไม่เสนอเงิน	ทัรัพัย์สิน	สิ�งข้อง	หรือประโยชื้น์อ่�นใด	กับผูู้้เกี�ยวิข้้องทัางธุรกิจเพั่�อแลกเปลี�ยนกับสิทัธิพัิเศษัทัี�ไม่ค่วิร

ได้
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4)		 การใชื้จ่้ายสำาหรบัการเลี�ยงรับรองทัางธรุกจิ	และการใชื้จ้า่ยอ่�นๆ	ทัี�เกี�ยวิข้อ้งโดยตรงกบัการปฏิบิตัติามสญัญาทัาง
ธุรกิจเป็นเรื�องทัี�ยอมรับได้	แต่ต้องใชื้้จ่ายอย่างสมเหตุสมผู้ล

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การตดิตอ่	หรอืดำาเนนิธรุกจิกบับคุ่ค่ลทัี�มี�ประวิตัเิกี�ยวิข้อ้งกบัการปฏิบิตัทิัี�ไมเ่หมาะสมทัางธรุกจิ	รวิมถ่งการใหห้รอื
รับผู้ลประโยชื้น์ทัี�ตามปกติไม่ค่วิรจะได้รับจากบุค่ค่ลดังกล่าวิ

2)		 รับหรือให้ค่ำาแนะนำาทัางธุรกิจ	ทัี�ต้องใชื้้ค่วิามสัมพัันธ์พัิเศษักับเจ้าหน้าทัี�ข้องรัฐ	หรือบุค่ค่ลใดๆ
3)		 การจ่ายเงินให้กับบุค่ค่ลทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกับการทัำาธุรกรรมนั�น	เพั่�อแลกเปลี�ยนกับสิทัธิพัิเศษัทัี�ไม่ค่วิรได้

	 การรับหรือให้ของขวัญ/ของที่่�ระลึก

	 การรับหรือให้ทัรัพัย์สิน	หรือสิ�งข้อง	เพั่�อเป็นข้องข้วิัญ	/	ข้องทัี�ระล่กตามข้นบธรรมเนียมประเพัณีในแต่ละทั้องถิ�น	ถ่อเป็น
เรื�องทัี�ยอมรับได้	ในข้ณะเดียวิกัน	“บริษััทัฯ”	ไม่ประสงค่์ให้พันักงาน	ให้หรือรับข้องข้วิัญ	/	ข้องทัี�ระล่ก	ทัี�มีมูลค่่าเกิน	3,000	บาทั	
(สามพัันบาทัถ้วิน)	

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 ก่อนการับหรือให้ข้องข้วิัญ	/	ข้องทัี�ระล่กค่วิรตรวิจสอบให้แน่ใจวิ่าได้ปฏิิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	และข้้อบังค่ับข้อง
บริษััทั	โดยสิ�งข้องหรือข้องข้วิัญทัี�ให้แก่กันในหน้าทัี�การงานค่วิรมีราค่าไม่เกินมูลค่่าทัี�กำาหนดข้้างต้น

2)		 ไม่รับหรือให้ข้องข้วิัญ	/	ข้องทัี�ระล่กเป็นเงินสด	เชื้็ค่	พัันธบัตร	หุ้น	ทัองค่ำา	อัญมณี	อสังหาริมทัรัพัย์	หรือสิ�งข้องใน
ทัำานองเดียวิกัน

3)		 ไม่รับหรือให้ข้องข้วัิญ	/	ข้องทัี�ระล่กทัี�อาจทัำาให้เกิดอิทัธิพัลในการตัดสินใจอย่างหน่�งอย่างใด	โดยไม่เป็นธรรมใน
การปฏิิบัติหน้าทัี�	หากจำาเป็นต้องรับข้องข้วิัญ	/	ข้องทัี�ระล่กทัี�มีค่่าเกินทัี�กำาหนดไวิ้	ให้รายงานผูู้้บังค่ับบัญชื้าตาม
ลำาดับชื้ั�น

4)		 เก็บรักษัาหลักฐานการใชื้้จ่ายเงินทัี�แสดงมูลค่่าข้องข้องข้วิัญ	/	ข้องทัี�ระล่กนั�นเพั่�อตรวิจสอบได้ในภายหลัง
5)		 กรณีทัี�ไดร้บัมอบหมายหรือไดร้บัอนุญาตจากผูู้้บงัคั่บบัญชื้าให้ไปช่ื้วิยเหลอ่หน่วิยงานภายนอก	อาจรับเงิน	สิ�งข้อง

หรือข้องข้วิัญได้ตามหลักเกณฑ์์หรือมาตรฐานทัี�หน่วิยงานภายนอกนั�นกำาหนดไวิ้
6)		 การให้ผู้ลิตภัณฑ์์ข้องบริษััทั	ให้เป็นไปตามเงื�อนไข้เบ่�องต้น	และอำานาจดำาเนินการ

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การให้ข้องข้วิัญ	/	ข้องทัี�ระล่กแก่ผูู้้บังค่ับบัญชื้า
2)		 การรับข้องข้วิัญ	/	ข้องทัี�ระล่กจากผูู้้ใต้บังค่ับบัญชื้า
3)		 การรับสิ�งข้องหรือข้องข้วิัญทัี�ไม่มีทัี�มาหรือเหตุผู้ลในการได้ทัี�แน่ชื้ัด
4)		 การรับหรือให้สิ�งข้องหรือข้องข้วิัญทัี�มีมูลค่่าเกินกวิ่าทัี�กำาหนดไวิ้
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4.4 ความขัดำแยั่้งที่างผลประโยั่ชน์

	 พันักงานและผูู้้เกี�ยวิข้้องกับ	“บริษััทัฯ”	ต้องพัยายามหลีกเลี�ยงไม่ให้เกิดค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์ทัี�อาจส่งผู้ลกระทับ
ในการตัดสินใจใดๆ	ทัั�งนี�	ในการปฏิิบัติหน้าทัี�จะต้องย่ดถ่อผู้ลประโยชื้น์ข้อง	“บริษััทัฯ”	ภายใต้ค่วิามถูกต้องตามกฎหมายและ
จริยธรรม

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 ไม่ประกอบกิจการทัี�เป็นการแข้่งข้ัน	หรือมีลักษัณะเดียวิกันกับ	“บริษััทัฯ”
2)		 ไมเ่ข้า้เปน็หุน้สว่ิน	หรอืผูู้ถ้อ่หุน้ทัี�มอีำานาจตดัสินใจ	หรือผูู้บ้ริหารในกจิการทัี�เปน็การแข้ง่ข้นั	หรือมีลักษัณะเดียวิกนั

กับ	“บริษััทัฯ”	แต่ในกรณีทัี�ไม่อาจหลีกเลี�ยงได้	ให้รายงานผูู้้บังค่ับบัญชื้าทัราบโดยทัันทัี
3)		 กรณีทัี�พันักงานเข้้าไปข้้องเกี�ยวิกับธุรกิจ	หรือเหตุการณ์ใดๆ	ทัี�อาจทัำาให้เกิดค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์	ให้

รายงานต่อผูู้้บังค่ับบัญชื้าโดยทัันทัี
4)		 ไม่แสวิงหาผู้ลประโยชื้น์จากข้้อมูล	หรือสิ�งใดๆ	ทัี�ตนรู้เน่�องมาจากตำาแหน่งหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชื้อบ
5)		 หลีกเลี�ยงการเข้้าไปเกี�ยวิข้้องกับกิจกรรมทัี�อาจก่อให้เกิดค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์ข้องบริษััทั	หรือก่อภาระ

ผูู้กพัันทัางการเงินในรูปแบบใดๆ	กับผูู้้เกี�ยวิข้้องทัางธุรกิจกับ	“บริษััทัฯ”	หรือพันักงานข้อง	“บริษััทัฯ”	เอง
6)		 หลกีเลี�ยงการทัำางานอ่�นนอกเหนอ่จากการทัำางานข้อง	“บรษัิัทัฯ”	ซึ่่�งอาจมผีู้ลกระทับตอ่งานในค่วิามรบัผู้ดิชื้อบไม่

วิ่าในด้านใด

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 ผู้ลประโยชื้น์ส่วินตัวิทัี�มีผู้ลกระทับต่อ	“บริษััทัฯ”
2)		 งานส่วินตัวิทัี�ใชื้้วิัสดุอุปกรณ์	เค่รื�องม่อเค่รื�องใชื้้	หรือทัรัพัยากรข้อง	“บริษััทัฯ”
3)		 การทัำาธุรกรรมกับบริษััทัทัี�ทั่านหรือค่รอบค่รัวิมีค่วิามสนิทัสนมเป็นพัิเศษั
4)		 ค่วิามสัมพัันธ์ส่วินตัวิทัี�อาจข้ัดแย้งกับภาระหน้าทัี�ค่วิามรับผู้ิดชื้อบ
5)		 ค่วิามสัมพัันธ์ด้านการเงินกับบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งกับ	“บริษััทัฯ”
6)		 การลงทัุนในหลักทัรัพัย์	เชื้่น	หุ้น	หุ้นกู้	ตราสารอนุพัันธ์ข้องบริษััทัทัี�ประกอบธุรกิจแข้่งข้ันกับ	“บริษััทัฯ”

4.5 การจัดำหา

	 การจัดหาต้องดำาเนินการตามข้ั�นตอนทัี�กำาหนดไวิ้ตามระเบียบการจัดหาข้อง	“บริษััทัฯ”	และมีค่วิามเป็นธรรมแก่ผูู้้มีส่วิน
เกี�ยวิข้้อง	ทัั�งนี�ในการตัดสินใจต้องค่ำาน่งถ่งค่วิามสมเหตุสมผู้ลด้านราค่า	คุ่ณภาพั	และบริการทัี�ได้รับ	รวิมทัั�งต้องสามารถให้
เหตุผู้ลทัี�เหมาะสมได้เม่�อมีการตรวิจสอบ	ในกรณีทีั�ไม่แน่ใจให้ศ่กษัาระเบียบการจัดหาอย่างละเอียด	หรือสอบถามไปยังหน่วิย
งานทัี�รับผู้ิดชื้อบด้านการจัดหา	หรือผูู้้บังค่ับบัญชื้าก่อนดำาเนินการใดๆ

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 ในการจัดหาต้องผู้่านข้ั�นตอนตามระเบียบวิิธีการจัดหา	และกระบวินการสรรหาจากหน่วิยงานทัี�รับผู้ิดชื้อบอย่าง
เค่ร่งค่รัดโดยให้สอดค่ล้องกับอำานาจดำาเนินการ

2)		 การจัดหาต้องปฏิิบัติตามคู่่ม่อการจัดหาสินค่้าและบริการทัี�เป็นมิตรต่อสิ�งแวิดล้อม	(Green	Procurement)	
3)		 ในกรณีทัี�การจัดหาไม่ดำาเนินการตามระเบียบวิิธีการจัดหา	หรือไม่ผู่้านหน่วิยงานทัี�รับผิู้ดชื้อบเรื�องการจัดหา	ต้อง

ทัำาหนังส่อชื้ี�แจงทัี�มา	วิิธีการจัดหา	และเหตุผู้ลข้องการจัดหานั�นไปยังหน่วิยงานทัี�รับผู้ิดชื้อบ
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4)		 ไม่เข้้าไปเกี�ยวิข้้องในการจัดหากับคู่่สัญญาทีั�มีค่วิามเกี�ยวิพัันกับตนเอง	เชื้่น	เป็นค่รอบค่รัวิ	ญาติสนิทั	หรือทัี�ตน
เป็นเจ้าข้องหรือหุ้นส่วิน

5)		 ไม่ใชื้้ข้้อมูลทัี�ได้ทัราบอันเน่�องมากจากการจัดหาเพั่�อประโยชื้น์ส่วินตัวิหรือผูู้้อ่�นทัี�ไม่เกี�ยวิข้้อง
6)		 การจัดหาให้พัิจารณาเล่อกนิติบุค่ค่ลเป็นอันดับแรก	โดยหลีกเลี�ยงการจัดหากับบุค่ค่ลธรรมดา	เวิ้นแต่เป็นกรณี

ทัี�ต้องใชื้้ค่วิามเชื้ี�ยวิชื้าญเฉพัาะด้าน	เฉพัาะบุค่ค่ล	หรือเพั่�อประโยชื้น์ในการดำาเนินการใดๆ	ข้อง	“บริษััทัฯ”

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การจัดหาทัี�ไม่ใชื้้หลักเกณฑ์์หรือข้ั�นตอนตามระเบียบ
2)		 ค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์ทัี�อาจเกิดข้้�นในการค่ัดเล่อกผูู้้ข้ายสินค่้าหรือบริการ	เชื้่น	การยอมรับข้องกำานัลทัี�ไม่

เหมาะสม
3)		 การเล่อกผูู้้ข้ายสินค่้าหรือบริการทัี�เป็นญาติพัี�น้อง	หรือมีค่วิามสัมพัันธ์ใกล้ชื้ิด
4)		 การไม่ค่ำานง่ถง่มาตรฐานต่างๆ	ทัี�ผูู้ข้้ายสนิค่า้หรอืบรกิารพัง่ม	ีเชื้น่	มาตรฐานสิ�งแวิดลอ้ม	มาตรฐานอตุสาหกรรม	

เป็นต้น

4.6 การที่ำาธุุรกรรมกับรัฐ์

	 ในการทัำาธุรกรรมกับรัฐ	“บริษััทัฯ”	จะต้องหลีกเลี�ยงการกระทัำาทัี�อาจจ่งใจให้รัฐ	หรือพันักงานข้องรัฐดำาเนินการทัี�ไม่ถูก
ต้องเหมาะสม	แต่การทัำาค่วิามรู้จัก	หรือการสร้างค่วิามสัมพัันธ์อันดีระหวิ่างกันในข้อบเข้ตทัี�เหมาะสมสามารถทัำาได้	เชื้่น	การ
พับปะพัูดคุ่ยในทัี�สาธารณะต่างๆ	การไปแสดงค่วิามยินดีในวิาระโอกาส	เทัศกาล	หรือตามประเพัณีปฏิิบัติ	เป็นต้น

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 ดำาเนินการอย่างถูกต้อง	ตรงไปตรงมา	เม่�อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าทัี�	หรือหน่วิยงานข้องรัฐ
2)		 ตระหนักอยู่เสมอวิ่ากฎหมาย	กฎเกณฑ์์	หรือข้นบธรรมเนียมประเพัณีต่างๆ	ในแต่ละทั้องถิ�นอาจมีเงื�อนไข้	ข้ั�นตอน	

หรือวิิธีปฏิิบัติทัี�แตกต่างกัน
3)		 ปฏิิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทัศหรือทั้องถิ�นทัี�เกี�ยวิข้้องกับการวิ่าจ้างพันักงานข้องรัฐ	ทัั�งในกรณีวิ่าจ้างเพั่�อ

มาเป็นทัี�ปร้กษัา	หรือเป็นพันักงานข้อง	“บริษััทัฯ”	โดยเงื�อนไข้ในการวิ่าจ้างต้องโปร่งใสและเหมาะสม

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การดำาเนนิธรุกจิในบางประเทัศอาจมกีฎหมายทัี�กำาหนดเงื�อนไข้	หลกัเกณฑ์เ์กี�ยวิกบัการให้	รางวิลั	การบรจิาค่เงนิ	
หรือ	การต้อนรับ	การจัดเลี�ยงพันักงานข้องรัฐหรือหน่วิยงานข้องรัฐ

2)		 การทัำาธรุกรรมกบัเจา้หนา้ทัี�ข้องรฐัหรอืสมาชื้กิค่รอบค่รวัิข้องเจา้หนา้ทัี�ข้องรฐั	ในข้ณะทัี�เจา้หนา้ทัี�ดงักลา่วิมอีทิัธพิัล
ต่อการตัดสินใจเกี�ยวิกับสัญญาทัี�ทัำากับรัฐ

4.7 การปฏิบัต้ิต้่อข้อมูลและที่รัพื่ยั่์ส่ิน

	 พันกังานและผูู้้เกี�ยวิข้อ้งกับ	“บรษิัทััฯ”	มีหนา้ทัี�และค่วิามรับผู้ดิชื้อบในการใช้ื้ทัรพััยส์นิข้อง	“บรษิัทััฯ”	ใหไ้ดป้ระโยชื้น์	อยา่ง
เต็มทัี�	และดูแลมิให้เส่�อม	สูญหาย	หรือนำาไปใชื้้เพั่�อประโยชื้น์ส่วินตัวิ	หรือเพั่�อบุค่ค่ลอ่�น	
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	 โดยทัรพััยส์นิข้อง	“บรษัิัทัฯ”	หมายถ่ง	สงัหารมิทัรพััย	์เชื้น่	อปุกรณส์ำานกังาน	เค่รื�องมอ่	เค่รื�องจกัร	ฯลฯ	และอสงัหารมิทัรพััย์	
เชื้่น	ทัี�ดิน	สิ�งปลูกสรา้ง	นอกจากนี�	ยังหมายค่วิามรวิมไปถ่งเทัค่โนโลยี	ค่วิามรูท้ัางวิิชื้าการ	เอกสารสิทัธิ�	ทัรพััย์สินทัางปัญญา	
ข้้อมูลค่วิามลับข้อง	“บริษััทัฯ”	ด้วิย

 การบันที่ึก การรายั่งาน และการเก็บรักษัาข้อมูล

พันักงานทัุกค่นมีหน้าทัี�ต้องดำาเนินการให้ข้้อมูลทัี�เกี�ยวิข้้องกับงานข้องตนอยู่ในสภาพัทัี�ปลอดภัย	และสามารถนำามาใชื้้อ้างอิง
หรือใช้ื้ประโยชื้น์กับ	“บริษััทัฯ”	ได้เม่�อต้องการ	และไม่นำาไปใช้ื้เพ่ั�อประโยชื้น์ข้องตนเองหรือผูู้้อ่�น	นอกจากนั�น	ในการบันทั่กหรือ
รายงานจะต้องทัำาให้ถูกต้องตามระบบทัี�วิางไวิ้

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 บันทั่กและรายงานข้้อมูลต่างๆ	อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาตามข้้อเทั็จจริง
2)		 การบันทัก่ข้อ้มูลต้องดำาเนนิการให้ถกูต้องตามหลักเกณฑ์์ทัี�	“บรษิัทััฯ”	กำาหนดไว้ิ	หรอืทัี�กำาหนดไว้ิในกฎหมาย	เชื้น่	

กฎหมายภาษัีอากร	มาตรฐานบัญชื้ี	เป็นต้น
3)		 การเก็บรักษัาข้้อมูลต้องดำาเนินการตามกำาหนดเวิลาและหลักเกณฑ์์ทัี�	“บริษััทัฯ”	กำาหนดภายใต้ข้้อบัญญัติข้อง

กฎหมาย	จัดเก็บรักษัาอย่างระมัดระวิัง	และง่ายต่อการเรียกใชื้้งาน
4)		 เอกสารสำาคั่ญและข้อ้มูลทัี�เป็นค่วิามลับ	จะตอ้งได้รบัการดูแลด้วิยวิธีิการเฉพัาะทัี�กำาหนดไว้ิในแตล่ะระดับ	แต่ละชื้นิด	

หรือประเภทัข้องข้้อมูล
5)		 เม่�อพ้ันช่ื้วิงระยะเวิลาทัี�ต้องเก็บรักษัาข้้อมูลหรือเอกสาร	พันักงานทัี�เกี�ยวิข้้องต้องดูแลให้มีการทัำาลายด้วิยวิิธีทัี�

เหมาะสมถูกต้องกับข้้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภทั
6)		 ในการรายงานงบการเงิน	รายงานเรื�องสิ�งแวิดล้อม	หรอืรายงานเรื�องใดๆ	ทัี�ตอ้งสง่ถง่หน่วิยงานข้องรัฐ	หรอืบคุ่ค่ล

ภายนอก	พันักงานทัี�เกี�ยวิข้้องต้องมั�นใจวิ่าได้รายงานหรือเปิดเผู้ยข้้อมูลอย่างถูกต้อง

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การจัดทัำาข้้อมูล	เอกสาร	หรือรายงานทัางการเงินทัี�ไม่สอดค่ล้องกับข้้อเทั็จจริง
2)		 การข้าดมาตรการป้องกันค่วิามเสี�ยงในการจัดการกับข้้อมูล	เพั่�อไม่ให้ถูกทัำาลาย	หรือเกิดการสูญหาย
3)		 การทัำาลายเอกสารโดยไม่ทัราบรายละเอียดข้อบเข้ตเอกสารทัี�จะทัำาลาย
4)		 การบันทั่กค่ำากล่าวิทัี�เป็นเทั็จ	หรือข้้อเทั็จจริงทัี�ไม่มีหลักฐานอ้างอิง

 การใช้ และการดำูแลรักษัาข้อมูลอิเล็กที่รอนิกส่์

	 อปุกรณ์อเิลก็ทัรอนกิส	์ข้อ้มลูอเิลก็ทัรอนกิสห์รอืเทัค่โนโลยสีารสนเทัศตา่งๆ	ถ่อวิา่เปน็สินทัรัพัยท์ัี�มค่ี่าข้อง	“บรษัิัทัฯ”	มี
ไวิเ้พั่�อประสทิัธภิาพัในการดำาเนนิธรุกจิ	พันกังานตอ้งใชื้ง้านและปฏิบิตัติามนโยบายและระเบยีบในการใชื้เ้ทัค่โนโลยสีารสนเทัศ	ทัี�
ได้กำาหนดไวิ้รวิมทัั�งมีหน้าทัี�ปกป้องและดูแลรักษัาให้พั้นจากการถูกละเมิดหรือนำาไปเผู้ยแพัร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 ใชื้อ้ปุกรณอ์เิลก็ทัรอนกิส	์ข้อ้มลูอเิลก็ทัรอนกิส์	หรอืเทัค่โนโลยสีารสนเทัศตา่งๆ	เพั่�อประโยชื้นข์้อง	“บรษัิัทัฯ”	เทัา่นั�น
2)		 ในการใชื้้อุปกรณ์อิเล็กทัรอนิกส์	ข้้อมูลอิเล็กทัรอนิกส์	หรือเทัค่โนโลยีสารสนเทัศต่างๆ	ต้องไม่ใชื้้โดยวิิธีการใดๆ	ทัี�

เป็นการฝ่่าฝ่้นกฎหมาย
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3)		 ห้ามใชื้้เพั่�อประโยชื้น์ทัางธุรกิจส่วินตัวิข้องตนเอง	หรือเพั่�อประโยชื้น์อ่�นใดทัี�เกี�ยวิข้้องกับการเม่อง
4)		 ห้ามใชื้้อุปกรณ์อิเล็กทัรอนิกส์	ข้้อมูลอิเล็กทัรอนิกส์	หรือเทัค่โนโลยีสารสนเทัศต่างๆ	เพั่�อเข้้าถ่งเวิ็บไซึ่ด์ทัี�ไม่เหมาะ

สม	ผู้ิดศีลธรรม	หรือเวิ็บไซึ่ด์ทัี�ไม่เป็นทัี�รู้จัก	ซึ่่�งน่าสงสัยในค่วิามปลอดภัย
5)		 ปกป้อง	ดูแลรักษัาอุปกรณ์อิเล็กทัรอนิกส์	และเทัค่โนโลยีต่างๆ	ข้อง	“บริษััทัฯ”	จากการใชื้้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
6)		 เก็บรักษัา	และไม่ยินยอมให้ผูู้้อ่�นใชื้้รหัสผู้่านสำาหรับเข้้าใชื้้งานระบบสารสนเทัศต่างๆ	ข้อง	“บริษััทั”
7)		 ใชื้้ข้้อมูลอย่างมีประสิทัธิภาพัและประสิทัธิผู้ลอย่างเต็มทัี�
8)		 “บริษััทัฯ”	มีสทิัธิตรวิจสอบการใชื้ง้านอปุกรณอ์เิลก็ทัรอนกิส	์ข้อ้มลูอเิลก็ทัรอนกิส	์และเทัค่โนโลยสีารสนเทัศตา่งๆ	

เชื้่น	การรับส่งข้้อมูล	การเก็บข้้อมูล	โดยไม่จำาเป็นต้องได้รับอนุญาต

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การทัำาซึ่ำ�า	ดัดแปลง	แก้ไข้อุปกรณ์อิเล็กทัรอนิกส์	ข้้อมูลอิเล็กทัรอนิกส์	หรือเทัค่โนโลยีสารสนเทัศต่างๆ	โดยไม่มี
เหตุสมค่วิร

2)		 การใชื้้อุปกรณ์ค่อมพัิวิเตอร์	ข้้อมูลอิเล็กทัรอนิกส์หรือสารสนเทัศต่างๆ	ทัี�ไม่เหมาะสมหรือไม่มีเหตุสมค่วิร

 การใช้ และการดำูแลรักษัาที่รัพื่ยั่์ส่ินที่างปัญญา

	 “บริษัทััฯ”	ถ่อวิา่ทัรัพัย์สนิทัางปญัญา	ซึ่่�งรวิมถ่ง	สิทัธบิตัร	อนสุทิัธบิตัร	ลิข้สทิัธิ�	เค่รื�องหมายทัางการค่า้	ค่วิามลับทัางการ
ค่า้	องค่ค์่วิามรู	้หรอืข้อ้มูลอ่�นใด	เปน็ทัรัพัยส์นิทัี�มคี่า่ข้อง	“บรษัิัทัฯ”	พันักงานมหีนา้ทีั�ต้องปฏิิบัติตามทีั�กำาหนดไวิอ้ย่างเค่รง่ค่รดั	
โดยต้องปกป้องและดูแลรักษัาทัรัพัย์สินทัางปัญญาข้อง	“บริษััทัฯ”	ให้พั้นจากการนำาไปใชื้้	หรือเผู้ยแพัร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 ผู้ลงานทัี�เกิดจาการปฏิิบัติงานตามหน้าทัี�ถ่อเป็นทัรัพัย์สินข้อง	“บริษััทัฯ”	ไม่วิ่าจะทัั�งหมดหรือบางส่วิน	และไม่วิ่า
ทัรัพัยส์นิทัางปญัญานั�นจะไดร้บัค่วิามคุ้่มค่รองตามกฎหมายหรือไม่กต็าม	เวิน้แตใ่นกรณทีัี�	“บรษัิัทัฯ”	ไดอ้นุญาต
อย่างชื้ัดเจนวิ่าให้ถ่อเป็นผู้ลงานข้องผูู้้ค่ิดค่้น	ผูู้้ประดิษัฐ์	ผูู้้วิิจัย	หรือบุค่ค่ลอ่�นใด	

2)		 ในการทัำางานพันักงานต้องดูแลรักษัารายงาน	ข้อ้มูล	สูตร	สถิติ	โปรแกรม	วิิธีการ	กระบวินการและข้อ้เท็ัจจริงตา่งๆ	
ทัี�เปน็ทัรัพัยส์นิทัางปัญญาข้อง	“บรษัิัทัฯ”	ไมใ่หถู้กลว่ิงละเมดิ	และไมเ่ปิดเผู้ยใหก้บัผูู้ใ้ด	เวิน้แตไ่ดร้บัอนญุาตเป็นลาย
ลักษัณ์อักษัรจาก	“บริษััทัฯ”

3)		 ไม่นำาทัรัพัย์สินทัางปัญญาข้อง	“บริษััทัฯ”	ไปทัำาซึ่ำ�า	ดัดแปลง	หรือกระทัำาการใดๆ	เพั่�อประโยชื้น์ส่วินตัวิ	หรือเพั่�อ
ประโยชื้น์ข้องผูู้้อ่�นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก	“บริษััทั”

4)		 ในการเข้า้ทัำาสญัญา	หรอืนติิกรรมใดๆ	ค่วิรมีการตกลงให้ชื้ดัเจนเกี�ยวิกับสทิัธใินทัรัพัย์สนิทัางปัญญา	หากไม่แนใ่จ
หรือมีข้้อสงสัยให้หารือผูู้้เชื้ี�ยวิชื้าญด้านทัรัพัย์สินทัางปัญญาข้อง	“บริษััทัฯ”

5)		 พันักงานข้อง	“บริษััทัฯ”	ทัุกค่นต้องให้ค่วิามเค่ารพั	และไม่ล่วิงละเมิดทัรัพัย์สินทัางปัญญาข้องผูู้้อ่�น	หากพับเห็น
การกระทัำาทัี�เป็นหรืออาจเป็นการละเมิดทัรัพัย์สินทัางปัญญาให้แจ้งผูู้้มีอำานาจทัี�	“บริษััทัฯ”	กำาหนดไวิ้ในการรับ
แจ้งข้้อร้องเรียน

6)		 พันักงานข้อง	“บริษััทัฯ”	มีหน้าทัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อและชื้่วิยเหล่อในการแสดงสิทัธิ	หรือข้อรับค่วิามคุ่้มค่รองสิทัธิข้อง
ทัรัพัย์สินทัางปัญญาทัี�	“บริษััทัฯ”	เป็นเจ้าข้อง

7)		 ตรวิจสอบข้้อมูลอันเป็นสิทัธิข้องบุค่ค่ลภายนอก	ทัี�ได้รับมาหรือทัี�จะนำามาใช้ื้ภายใน	“บริษััทัฯ”	เพั่�อลดโอกาสทัี�จะ
เกิดกรณีละเมิดทัรัพัย์สินทัางปัญญาข้องผูู้้อ่�น

8)		 พันกังานมหีนา้ทัี�รายงานตอ่ผูู้บ้งัค่บับญัชื้า	หรอืผูู้จ้ดัการทัรพััยส์นิทัางปญัญาเม่�อพับการกระทัำาทัี�เหน็วิา่เปน็การ
ละเมิดสิทัธิ	อาจนำาไปสูก่ารละเมดิสิทัธิ	หรอืการกระทัำาทัี�อาจก่อใหเ้กิดข้อ้พิัพัาทัเกี�ยวิกับทัรัพัย์สนิทัางปญัญาข้อง	
“บริษััทัฯ”
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9)		 ปฏิิบัติตามกฎหมายทัรัพัย์สินทัางปัญญาในประเทัศทัี�	“บริษััทัฯ”	เข้้าไปดำาเนินธุรกิจ
10)		 เม่�อพั้นสภาพัจากการเป็นพันักงาน	พันักงานจะต้องส่งมอบทัรัพัย์สินทัางปัญญาต่างๆ	ซึ่่�งรวิมไปถ่งผู้ลงาน	สิ�ง

ประดิษัฐ์	ข้้อมูล	รายงาน	สถิติ	สูตร	โปรแกรม	วิิธีการ	กระบวินการ	ค่่นให้แก่	“บริษััทัฯ”	ทัั�งหมด	ไม่วิ่าจะเก็บไวิ้ใน
รูปแบบใดๆ

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การตดัสินใจทัี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการได้มาซึ่่�งทัรัพัย์สนิทัางปัญญา	ใชื้ป้ระโยชื้นจ์ากทัรพััย์สนิทัางปัญญา	รักษัาสทิัธิและ
คุ่้มค่รองสิทัธิในทัรัพัย์สินทัางปัญญาชื้อง	“บริษััทัฯ”	โดยไม่มีค่วิามเข้้าใจทัี�ชื้ัดเจนและถูกต้อง

2)		 การใชื้้ข้้อมูลทัี�เป็นค่วิามลับ	หรือเป็นสิทัธิข้องผูู้้อ่�นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าข้อง
3)		 การบอกกลา่วิ	นำาเสนอ	หรอืเปดิเผู้ยข้อ้มลูหรอืเอกสารข้องบรษิัทััฯ	ในรปูแบบใดๆ	แกบ่คุ่ค่ลทัี�ไมเ่กี�ยวิข้อ้งทัั�งในและ

นอก	“บริษััทัฯ”
4)		 การวิ่าจ้างหรือร่วิมงาน	ร่วิมโค่รงการกับบุค่ค่ล	หน่วิยงาน	หรือนิติบุค่ค่ลนอกบริษััทัทัี�ไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็น

ลายลักษัณ์อักษัรในเรื�องข้องสิทัธิในทัรัพัย์สนิทัางปัญญาและผู้ลประโยชื้น์ทัี�เกิดจากทัรพััย์สนิทัางปัญญานั�นก่อน
ดำาเนินการ

5)		 การดำาเนินการใดๆ	กับผูู้้ละเมิดทัรัพัย์สินทัางปัญญาโดยไม่ปร้กษัาผูู้้บริหาร	และผูู้้เชื้ี�ยวิชื้าญด้านทัรัพัย์สินทัาง
ปัญญาข้อง	“บริษััทัฯ”

 การซัื�อขายั่หลักที่รัพื่ยั่์ และการใช้ข้อมูลภายั่ใน

	 ข้้อมลูตา่งๆ	ทัี�อาจมผีู้ลกระทับตอ่ราค่าหลกัทัรพััยข์้องบรษิัทััฯ	หรือข้อ้มลูทัี�หากมกีารเปดิเผู้ยออกไปแลว้ิจะทัำาให	้“บรษิัทััฯ”	
เสียหาย	หรือเสียเปรียบ	ถ่อเป็นข้้อมูลทัี�เป็นค่วิามลับ	และมีค่วิามสำาค่ัญ	ดังนั�นการจัดทัำา	เก็บรักษัา	หรือเปิดเผู้ยข้้อมูล	ต้อง
ดำาเนินการให้เหมาะสม	โดยค่ำาน่งถ่งผู้ลกระทับต่อผูู้้มีส่วินได้เสียโดยรวิม	และค่วิามถูกต้องตามทัี�กฎหมายกำาหนด	และต้องไม่
ใชื้้ข้้อมูลนั�นเพั่�อประโยชื้น์ส่วินตนหรือบุค่ค่ลอ่�น

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 ไม่เปิดเผู้ยข้้อมูลต่างๆ	ข้อง	“บริษััทัฯ”	ทัี�ตนเองทัราบหรือได้รับทัราบต่อบุค่ค่ลภายนอกหรือผูู้้ทัี�ไม่เกี�ยวิข้้อง
2)		 การเปิดเผู้ยข้้อมูลทัี�อาจมีผู้ลกระทับใดๆ	ต่อ	“บริษััทัฯ”	ต้องกระทัำาโดยผูู้้มีอำานาจตัดสินใจดำาเนินการในเรื�องนั�นๆ	

เวิ้นแต่ได้รับมอบหมายจากผูู้้มีอำานาจในการเปิดเผู้ยข้้อมูลนั�นเอง
3)		 พันกังานและบุค่ค่ลทีั�เกี�ยวิช้ื้องต้องไม่เปิดเผู้ยข้อ้มูลทัี�ยงัไม่เปิดเผู้ยต่อสาธารณะ	และไม่ซึ่่�อข้ายหลักทัรัพัย์ข้องบริษัทัั

หรือบริษััทัทัี�ตนเข้้าไปเกี�ยวิข้้องเม่�อทัราบข้้อมูลทัี�ยังไม่ได้เปิดเผู้ยต่อสาธารณะ
4)		 ไมใ่หค้่ำาแนะนำาในการซึ่่�อข้ายหลกัทัรพััยข์้องบรษัิัทัฯ	เวิน้แตเ่ปน็เรื�องทัี�เกี�ยวิข้อ้งกับหนา้ทัี�การงานทัี�ไดร้บัมอบหมาย

จากบริษััทัฯ
5)		 ห้ามพันักงานและบุค่ค่ลทีั�เกี�ยวิข้้องกับข้้อมูล	เปิดเผู้ยหรือส่งผู้่านข้้อมูลหรือค่วิามลับข้องบริษััทัไปยังบุค่ค่ลทัี�ไม่

เกี�ยวิข้้อง	ซึ่่�งรวิมถ่งบุค่ค่ลในค่รอบค่รัวิ	ญาติพัี�น้อง	เพั่�อนฝู่ง	เป็นต้น

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การเปิดเผู้ยข้้อมูล	หรือส่งผู้่านข้้อมูลไปยังบุค่ค่ลหรือสถานทัี�อ่�นทัี�ผู้ิดไปจากปกติ
2)		 การให้ข้้อมูลแก่บุค่ค่ลทัี�อ้างวิ่าตนมีสิทัธิรับทัราบโดยไม่มีหลักฐานหรือเหตุผู้ลย่นยันทัี�ชื้ัดเจน
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

3)		 การให้ข้้อมูลทัี�เป็นข้่าวิล่อ	หรือข้้อมูลทัี�มีผู้ลกระทับต่อ	“บริษััทัฯ”

4.8 การส่ื�อส่ารที่างการต้ลาดำ

	 การใชื้้เค่รื�องม่อการส่�อสารทัางการตลาด	เชื้่น	การโฆ่ษัณา	การประชื้าสัมพัันธ์	การแสดงสินค่้าหรือบริการ	ต้องเป็นไป
ตามค่วิามเป็นจริง	เหมาะสมกับสภาพัแวิดล้อม	และเป็นธรรมกับผูู้้มีส่วินเกี�ยวิข้้องทัุกฝ่่าย

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 การส่�อสารทัางการตลาด	ต้องเป็นไปตามค่วิามเป็นจริง	และค่ำาน่งถ่งค่วิามเป็นธรรมต่อผูู้้มีส่วินเกี�ยวิข้้องทัุกฝ่่าย
2)		 หลีกเลี�ยงการส่�อสารทัางการตลาดทัี�เป็นการเปรียบเทัียบโดยตรงกับสินค่้าหรือบริการข้องคู่่แข้่ง
3)		 ไม่นำาเสนอสิ�งทัี�อาจทัำาใหเ้กดิค่วิามขั้ดแยง้ในสังค่ม	เช่ื้น	สถาบนัชื้าต	ิสถาบนัศาสนา	สถาบนัพัระมหากษััตริย	์การเมอ่ง	

ค่วิามเชื้่�อ	ค่วิามสัมพัันธ์ระหวิ่างประเทัศ	ค่วิามค่ิดเห็นเกี�ยวิกับเพัศ	หรือเรื�องทัี�ข้ัดต่อศีลธรรม	และวิัฒนธรรมอัน
ดีงาม

4)		 มีการทับทัวิน	ตรวิจสอบแนวิทัางการส่�อสารทัางการตลาดอย่างสมำ�าเสมอ

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การส่�อสารทัางการตลาด	ทัี�ไม่สะทั้อนให้เห็นถ่งคุ่ณค่่าและคุ่ณภาพัทัี�แทั้จริงข้องสินค่้าหรือบริการ
2)		 การส่�อสารทัางการตลาด	ทัี�เกินจริงในเชื้ิงมุ่งให้ผูู้้บริโภค่เข้้าใจผิู้ดในแง่คุ่ณภาพัสินค้่าหรือบริการ	เวิ้นแต่กรณีใชื้้

ค่วิามเกิดจริงทัี�ผูู้้บริโภค่สามารถตระหนักได้วิ่าไม่ใชื้่ค่วิามจริง	แต่เป็นการสร้างค่วิามน่าสนใจให้กับงานโฆ่ษัณา
ประชื้าสัมพัันธ์	และค่วิรระบุให้ผูู้้บริโภค่ทัราบชื้ัดเจนวิ่ามิใชื้่ค่วิามเป็นจริง

3)		 สง่เสรมิการนำาเสนอในเชื้งิบวิก	มากกวิา่การนำาเสนอในเชื้งิลบ	โดยเฉพัาะเรื�องทัี�มผีู้ลกระทับตอ่ค่วิามรู้สก่ข้องสงัค่ม

4.9 การที่ำาธุุรกรรมของ “บริษััที่ฯ”

 การที่ำาธุุรกรรมระหว่างกันของบริษััที่ในเครือของ “บริษััที่ฯ”

การทัี�บริษััทัฯ	มีบริษััทัย่อยในเค่รือ	และบริษััทัเหล่านั�นดำาเนินธุรกิจทัี�ต้องทัำาธุรกรรมระหวิ่างกัน	เชื้่น	การบริการ	การซึ่่�อข้าย
วิัตถุดิบ	ผู้ลิตภัณฑ์์	การให้ค่วิามชื้่วิยเหล่อทัางการเงิน	การสนับสนุนทัางด้านเทัค่นิค่หรือบุค่ลากร	ฯลฯ	ดังนั�นในการดำาเนิน
ธุรกิจ	หรือปฏิิบัติงานทัี�เกี�ยวิข้้องกับเรื�องดังกล่าวิ	พันักงานและผูู้้เกี�ยวิข้้องทัุกค่นต้องค่ำาน่งถ่งกฎหมาย	กฎระเบียบทัี�ออกโดย
หน่วิยงานรัฐ	กฎระเบียบข้อง	“บริษััทัฯ”	หลักเกณฑ์์และเงื�อนไข้ต่างๆ	ในแต่ละทั้องถิ�นทัีได้กำาหนดไวิ้

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 ศ่กษัาหลักเกณฑ์์	ข้ั�นตอน	อำานาจดำาเนินการตามกระบวินการทัี�	“บริษััทัฯ”	กำาหนดไวิ้ให้ถี�ถ้วินก่อนดำาเนินการ
2)		 เม่�อมหีนา้ทัี�ตอ้งเกี�ยวิข้อ้งกับการทัำาธรุกรรมระหวิา่งกนั	ตอ้งรายงานใหผูู้้บั้งคั่บบญัชื้าทัราบถ่งเงื�อนไข้	หลกัเกณฑ์์	

หรือลักษัณะข้องธุรกรรมโดยละเอียด
3)		 การดำาเนนิการโค่รงการหรอืธรุกรรมตา่งๆ	ตอ้งปฏิิบตัใิหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ์์	และกระบวินการทัี�กำาหนดไวิต้าม

กฎหมาย	กฎระเบียบทัี�ออกโดยหน่วิยงานรัฐ	และกฎระเบียบข้อง	“บริษััทัฯ”	อย่างเค่ร่งค่รัด
4)		 หากมีข้้อสงสัยให้สอบถามผูู้้บังค่ับบัญชื้า	หรือทัี�ปร้กษัากฎหมายข้อง	“บริษััทัฯ”	โดยทัันทัี
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 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การทัำาธุรกรรมทัี�ไม่ผู้่านข้ั�นตอนการข้ออนุมัติทัี�ถูกต้องตามอำานาจดำาเนินการ
2)		 การร้องข้อให้มีการข้้ามข้ั�นตอนหรือเพัิกเฉยต่อกระบวินการใดๆ	ทัี�ต้องดำาเนินการตามปกติ

 การที่ำาธุุรกรรมของ “บริษััที่ฯ” กับบุคคลหรือบริษััที่ภายั่นอก

	 การทัำาธุรกรรมกับบุค่ค่ลภายนอกหรือบริษััทัอ่�นนั�นจะต้องดำาเนินการด้วิยวิิธีการอันชื้อบธรรมและปฏิิบัติตามเงื�อนไข้ทัี�
ได้ตกลงไวิ้อย่างตรงไปตรงมาหลีกเลี�ยงการทัำาธุรกรรมทัี�อาจก่อให้เกิดค่วิามเด่อดร้อนเสียหายกับบุค่ค่ลภายนอก

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 การทัำาธรุกรรมต้องค่ำาน่งถ่งมูลค่า่	ราค่า	ทัี�เปน็ไปตามกลไกตลาด	ไมเ่ลอ่กปฏิิบัต	ิหรอืกดีกนัการทัำาธรุกจิดว้ิยวิิธี
การทัี�ไม่ข้อบธรรมหรือไม่ชื้อบด้วิยกฎหมาย

2)		 หลีกเลี�ยงการทัำาธรุกรรมทัี�อาจทัำาให	้“บรษัิัทัฯ”	ต้องเส่�อมเสียชื้่�อเสยีง	แมว้ิา่ธรุกรรมนั�นจะทัำาให้ไดร้บัประโยชื้น์ทัาง
ธุรกิจก็ตาม

3)		 หา้มแอบอ้างใช้ื้ชื้่�อข้อง	“บรษัิัทัฯ”	ค่ณะกรรมการบริษัทัั	ฝ่า่ยจัดการ	หรอืพันักงาน	ในการทัำาธรุกรรมทัี�ไมเ่กี�ยวิข้อ้ง
กับ	“บริษััทัฯ”	แม้วิ่าจะไม่มีผู้ลกระทับโดยตรงต่อ	“บริษััทัฯ”	ก็ตาม

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การทัำาธรุกรรมทัี�คู่่สัญญาไม่ไดม้หีน้าทัี�ในการปฏิบัิตติามสัญญา	หรอืการทัำาธรุกรรมโดยใชื้บ้คุ่ค่ล	หรอืบริษััทัอ่�น
เป็นตัวิแทัน

2)		 ธุรกรรมทัี�ไม่ทัราบประวิัติค่วิามเป็นมาข้องคู่่สัญญา

4.10 การประกอบธุุรกิจในต้่างประเที่ศู

	 การประกอบธุรกิจในต่างประเทัศไม่วิ่าจะเป็นการตั�งบริษััทั	โรงงาน	สำานักงาน	สาข้า	ตัวิแทัน	ผูู้้จัดจำาหน่าย	หรือการนำา
เข้้า-ส่งออกสินค่้า	การร่วิมทัุน	หรือการทัำาธุรกรรมใดๆ	ข้อง	“บริษััทัฯ”	ทัี�เกี�ยวิข้้องกับต่างประเทัศจะต้องปฏิิบัติตามกฎหมาย
ข้้อบังคั่บในแต่ละประเทัศ	นอกจากนี�ยังต้องค่ำาน่งถ่งสภาพัแวิดล้อม	ข้นบธรรมเนียม	ประเพัณี	และวิัฒนธรรมในแต่ละทั้องถิ�น
ประกอบด้วิย

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 ก่อนเดินทัางไปทัำางานต่างประเทัศให้ศ่กษัาข้นบธรรมเนียม	ประเพัณี	วิัฒนธรรม	และกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้อง	เชื้่น	
กฎหมายการนำาเข้า้และส่งออก	กฎหมายภาษัอีากร	กฎหมายค่วิบคุ่มการค่า้ระหว่ิางประเทัศ	กฎหมายว่ิาด้วิยการ
เข้้าเม่อง	เป็นต้น

2)		 ปฏิิบัตใิหถู้กต้องตามกฎหมาย	และปฏิิบัตตินเปน็พัลเมอ่งทัี�ดใีนแต่ละทัอ้งถิ�น	ทัั�งนี�	การปฏิิบัตนิั�นตอ้งไมข่้ดักบัจรรยา
บรรณ	“บริษััทัฯ”	

3)		 การจ้างแรงงานในแต่ละทั้องถิ�นต้องปฏิิบัติตามทัี�กฎหมายแรงงานในแต่ละทั้องถิ�นกำาหนดไวิ้
4)		 การตรวิจสอบธุรกรรมต่างๆ	ทัี�เกิดข้้�นอย่างสมำ�าเสมอ
5)		 รายงานข้อ้มลูพัรอ้มหลกัฐานทัี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการนำาเข้้าหรอืสง่ออกตอ่ผูู้ม้หีนา้ทัี�รบัผู้ดิชื้อบเกี�ยวิกบัการนำาเข้้าหรอื

ส่งออก
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

6)		 ปฏิิบัติตามกฎหมายวิ่าด้วิยการค่วิบคุ่มการค่้าระหวิ่างประเทัศในประเทัศทัี�ต้องเข้้าไปเกี�ยวิข้้อง
7)		 ปร้กษัาผูู้้บังคั่บบัญชื้าหรือทัี�ปร้กษัากฎหมายข้อง	“บริษััทัฯ”	เม่�อเห็นว่ิาธุรกรรมอาจขั้ดหรือแย้งกับวัิฒนธรรม	

กฎหมายทั้องถิ�น	หรือกฎหมายค่วิบคุ่มการค่้าระหวิ่างประเทัศ
8)		 รายงานการปฏิิบัติงานต่อผูู้้บังค่ับบัญชื้าอย่างต่อเน่�อง

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การติดตอ่กบัหนว่ิยงานต่างๆ	ในต่างประเทัศผู้า่นบรษัิัทั	หรือค่นในทัอ้งถิ�นทัี�ไมท่ัราบค่วิามเปน็มา	หรือทัี�มชีื้่�อเสยีง
ในด้านลบ

2)		 การจ้างงานบุค่ค่ลทัี�ไม่มีหลักฐานแสดงตัวิตนทัี�สมบูรณ์	หรือไม่ค่รบถ้วิน
3)		 การกระทัำาข้องคู่่สัญญาทัี�ส่อให้เห็นวิ่าพัยายามหลีกเลี�ยงกฎหมายค่วิบคุ่มการค่้าระหวิ่างประเทัศ
4)		 การเสนอให้ค่วิามชื้่วิยเหล่อในการนำาเข้้าหรือส่งออกจากผูู้้ทัี�อ้างวิ่า	สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าทัี�ทัี�มีอำานาจ

ได้
5)		 ค่ำาตอบทัี�เปน็การหลีกเลี�ยง	ไมเ่ตม็ใจ	หรอืไมน่า่พัอใจข้อคู่่สัญญา	หรอืลกูค่า้ต่อค่ำาถามเกี�ยวิกับการใชื้ส้นิค่า้	สถาน

ทัี�ปลายทัาง	ผูู้้ใชื้้ปลายทัาง	วิันทัี�ส่งมอบ	หรือสถานทัี�ส่งมอบ
6)		 ใบกำากับสินค่้านำาเข้้าซ่ึ่�งราค่าทีั�แสดงไว้ิไม่ถูกต้องตามมูลค่่าเต็ม	หรือระบุรายละเอียดข้องสินค่้าไม่ชื้ัดเจน	รวิมทัั�ง

การไม่สมเหตุสมผู้ลอ่�นๆ
7)		 การจา่ยเงนิใหแ้กผูู่้ส้ง่ออกหรอืการเอ่�อประโยชื้นใ์หผูู้้ส้ง่ออกซึ่่�งไมไ่ดร้วิมอยู่ในราค่าตามใบกำากบัสนิค่า้	หรอืตามทัี�

รายงานไวิ้ในลักษัณะอ่�น
8)		 การดำาเนินการทัี�ผู้่านข้ั�นตอนการนำาเข้้าไม่ค่รบถ้วินทัุกตอนทัี�ต้องดำาเนินการตามปกติ

4.11 การแข่งขันที่างการค้า

	 “บริษััทัฯ”	ตั�งมั�นทัี�จะแข้่งข้ันทัางการค่้าอย่างยุติธรรมโดยค่ำาน่งถ่งจริยธรรมในการประกอบการค่้า	และกฎหมายแข้่งข้ัน
ทัางการค่้าในประเทัศต่างๆ	ทัี�	“บริษััทัฯ”	เข้้าไปดำาเนินธุรกิจ

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 ไม่ทัำาค่วิามตกลงใดๆ	กับคู่่แข้่งข้ันหรือบุค่ค่ลใด	ทัี�มีลักษัณะเป็นการลดหรือจำากัดการแข้่งข้ันทัางการค่้า
2)		 ในกรณทีัี�	“บริษัทััฯ”	เปน็ผูู้ม้อีำานาจเหนอ่ตลาดในสนิค้่าใด	ต้องไมใ่ชื้อ้ำานาจเหนอ่ตลาดดงักลา่วิในลกัษัณะทัี�ไม่เปน็

ธรรมในทัางการค่้า
3)		 เน่�องจากกฎหมายแข้่งข้ันทัางการค่้าเป็นกฎหมายทัี�มีค่วิามสลับซึ่ับซึ่้อน	และมีค่วิามแตกต่างในแต่ละประเทัศ	ค่วิร

มีการหารือกับทัี�ปร้กษัากฎหมายข้อง	“บริษััทัฯ”	ตั�งแต่เริ�มต้น

 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 การทัำาค่วิามตกลงทัี�มีผู้ลเป็นการจำากัดทัางเล่อกข้องลูกค่้าในการซึ่่�อสินค่้า	หรือการใชื้้บริการ
2)		 การกำาหนดราค่า	หรือเงื�อนไข้การข้ายสินค่้า	หรือบริการทัี�ไม่เป็นธรรมต่อลูกค่้า
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4.12 การป้องกันการฟัอกเงิน

	 “บริษััทัฯ”	ย่ดถ่อปฏิิบัติตามหลักเกณฑ์์และกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้องกับการป้องกันการฟอกเงิน	กล่าวิค่่อ	“บริษััทัฯ”	จะไม่
รับโอน	หรือเปลี�ยนสภาพัทัรัพัย์สิน	หรือสนับสนุนให้มีการรับ	โอน	หรือเปลี�ยนสภาพัทัรัพัย์สินต่างๆ	ทัี�เกี�ยวิข้้องกับการกระ
ทัำาค่วิามผิู้ด	เพั่�อป้องกันไม่ให้ผูู้้หน่�งผูู้้ใดใชื้้	“บริษััทัฯ”	เป็นชื้่องทัางหรือเป็นเค่รื�องม่อในการถ่ายเทั	ปกปิด	หรืออำาพัรางแหล่ง
ทัี�มาข้องทัรัพัย์สินทัี�ได้มาโดยไม่ชื้อบด้วิยกฎหมาย

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 ก่อนทัำาธุรกรรมกับคู่่สัญญา	ต้องทัราบถ่งประวิัติค่วิามเป็นมาข้องแหล่งทัี�มาข้องเงิน
2)		 กรณีพับเห็นธุรกรรมทัี�ไม่ปกติต้องรายงานให้ผูู้้บังค่ับบัญชื้าทัราบโดยทัันทัี
3)		 หากมีข้้อสงสัยให้ปร้กษัาทัี�ปร้กษัากฎหมายข้อง	“บริษััทัฯ”

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 คู่่ค่้าหรือคู่่สัญญาทัี�ไม่เต็มใจจะให้ข้้อมูลทัี�ค่รบถ้วิน	หรือให้ข้้อมูลไม่ค่รบถ้วิน	หรือไม่ถูกต้อง
2)		 การชื้ำาระราค่าเป็นเงินสด	หรือสิ�งเทัียบเทั่าเงินสด	ก่อนถ่งกำาหนดชื้ำาระ
3)		 การโอนเงินทัี�มีลักษัณะผู้ิดปกติไปยัง	หรือจากประเทัศทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกับธุรกรรมนั�น
4)		 โค่รงสร้างการตกลงธุรกิจทัี�ซึ่ับซึ่้อนผู้ิดปกติ
5)		 รูปแบบการชื้ำาระเงินตามสัญญาทัี�ไม่แสดงให้เห็นถ่งวิัตถุประสงค่์ทัี�แทั้จริง	หรือมีเงื�อนไข้การจ่ายเงินทัี�ผู้ิดปกติ
6)		 ค่ำาข้อให้โอนเงินไปยังบัญชื้ีทัี�ไม่เป็นทัี�รู้จัก
7)		 การชื้ำาระราค่าโดยใช้ื้ตราสารทัางการเงินทัี�ไม่สามารถระบุค่วิามเช่ื้�อมโยงกับผูู้้ชื้ำาระราค่า	เวิ้นแต่เป็นเงื�อนไข้ตาม

ปกติทัี�สถาบันการเงินได้กำาหนดไวิ้

4.13 การว่าจ้างพื่นักงานรัฐ์/เจ้าหน้าที่่�รัฐ์ 

	 การทัี�บุค่ค่ลจากภาค่รัฐเข้้าไปทัำางานในภาค่เอกชื้น	หรือบุค่ค่ลในภาค่เอกชื้นเข้้ามาทัำางานด้านนโยบายในภาค่รัฐ	ทัำาให้
เกิดค่วิามเสี�ยงการทุัจริตค่อร์รัปชัื้น	ในแง่ค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์ข้องตัวิบุค่ค่ลทัี�มีบทับาทัหน้าทัี�ในทัั�งสององค์่กร	โดย
ทัำาใหเ้จ้าหน้าทัี�ข้ององค่ก์รรัฐทัำาหน้าทัี�กำากบัดูแลอยา่งไม่เปน็กลาง	หรือบุค่ลากรในภาค่เอกชื้นพัยายามผู้ลกัดนัใหน้โยบายรฐั
เอ่�อประโยชื้น์แก่องค่์กรข้องตน

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 กำาหนดระยะเวิลาเวิ้นวิรรค่เป็นเวิลา	2	ปี	สำาหรับการแต่งตั�งอดีตเจ้าหน้าทัี�ข้องรัฐทัี�ออกจากตำาแหน่ง	หรือ	บุค่ค่ล
ทัี�เค่ยทัำางานให้กับหน่ายงานกำากับดูแลทัี�เกี�ยวิข้้องกับบริษััทัโดยตรง

2)		 มีกระบวินการตรวิจสอบประวัิติ	ข้องบุค่ค่ลทัี�บริษััทัจะสรรหาเพ่ั�อแต่งตั�งเข้้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ทัี�ปร้กษัา	
และผูู้้บริหารข้องบริษััทั	เพั่�อตรวิจสอบสิ�งทัี�อาจเป็นประเด็นค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์ก่อนการแต่งตั�ง

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 เพั่�อป้องกันการใชื้้อำานาจในทัางมิชื้อบ	หรือประเด็นทัี�มีผู้ลประโยชื้น์ข้ัดแย้ง	ค่วิรระบุข้้อห้ามในการทัำาหน้าทัี�และวิิธี
ปฎิบัติ
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

2)		 ค่วิรเปิดเผู้ยข้อ้มูลรายนามและประวัิติข้องบุค่ค่ลทัี�เค่ยเป็นอดตีเจ้าหนา้ทัี�ข้องรัฐ	ทัี�ไดร้บัการแต่งตั�งมาเป็นทัี�ปรก้ษัา	
กรรมการ	ผูู้้บริหารข้องบริษััทั	พัร้อมระบุเหตุผู้ลการแต่งตั�งบุค่ค่ลเหล่านั�นในเอกสารเผู้ยแพัร่ข้องบริษััทั	เพั่�อเพัิ�ม
ค่วิามโปร่งใสข้องการแต่งตั�ง

4.14 การจ่ายั่ค่าอำานวยั่ความส่ะดำวก (Facilitation Payment) 

	 “บรษิัทััฯ”	ไมค่่วิรจ่ายค่่าอำานวิยค่วิามสะดวิกให้กบัเจ้าหน้าทัี�ข้องรัฐไม่วิา่ในกรณีใดๆ	เพัราะการยอมใหบ้คุ่ลากรข้องบริษััทั
จ่ายค่่าอำานวิยค่วิามสะดวิกให้กับเจ้าหน้าทัี�ข้องรัฐมีค่วิามเสี�ยงสูงมากทัี�จะกลายเป็นการให้สินบน	และเป็นการเพัิ�มต้นทัุนทัาง
ธุรกิจ	เพัิ�มโอกาสในการเส่�อมเสียชื้่�อเสียง	และละเมิดนโยบายการต่อต้านค่อร์รัปชื้ันข้องบริษััทั

	 แนวปฏิิบัตัิ

1)		 ดำาเนินการอย่างถูกต้อง	ตรงไปตรงมา	เม่�อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าทัี�	หรือหน่วิยงานข้องรัฐ
2)		 ปฏิิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทัศหรือทั้องถิ�นทัี�เกี�ยวิข้้อง

	 ข้�อำพึึงระวัง

1)		 บรษิัทััฯ	ไม่มนีโยบายจ่ายเงินค่า่อำานวิยค่วิามสะดวิกในรูปแบบใดๆ	ทัั�งทัางตรงและทัางอ้อม	โดยจะไม่ดำาเนนิใดๆ	และ
ไม่ยอมรับการกระทัำาใดๆ	เพั่�อแลกกับค่วิามอำานวิยค่วิามสะดวิกในการดำาเนินธุรกิจ

2)		 การจา่ยเงนิพัเิศษัเปน็สนินำ�าใจใหก้บัเจา้หนา้ทัี�ข้องรฐัเพั่�อใหช้ื้ว่ิยเรง่รดัข้ั�นตอนข้อรบับรกิารจากหนว่ิยงานข้องรฐัทัี�
ไปติดต่อ	อาจนำาไปสู่การค่อร์รัปชื้ัน

5. การแจ้งเบาะแส่หรือข้อร้องเรียั่น (Whistle Blowing Policy) 

 ขอบเขต้ของการแจ้งเบาะแส่หรือข้อร้องเรียั่น

	 กรรมการ	ผูู้บ้ริหาร	พันกังาน	คู่่ค่า้	พันัธมิตร	และผูู้ม้สีว่ินได้เสยี	ทัี�ประสงค์่จะรายงานหรอืแจง้เบาะแส	(“ผูู้ร้ายงาน”)	สามารถ
รายงานหรือแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี�	ผู้่านไปยังชื้่องทัางการรายงานและแจ้งเบาะแส	

	(1)		 การกระทัำาทัี�ผู้ิดกฎหมาย	หรือการไม่ปฏิิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการทีั�ดี	จรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจ	
การต่อต้านทัุจริตค่อรัปชื้ัน

	(2)		 การฝ่่าฝ่้นกฎระเบียบและข้้อบังค่ับข้องบริษััทัฯ
	(3)		 รายงานทัางการเงินทัี�ไม่ถูกต้อง	ระบบการค่วิบคุ่มภายในทัี�บกพัร่อง	และการจัดทัำาเอกสารทัางการเงินทัี�เป็นเทั็จ
	(4)		 การกระทัำาทัี�เป็นการข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์กับบริษััทัฯ

 วิธุ่การแจ้งเบาะแส่หรือข้อร้องเรียั่น

	 ผูู้้รายงาน	ประสงค่์จะแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียนเกี�ยวิกับการกระทัำาค่วิามผู้ิดตามทัี�ระบุไวิ้ในข้อบเข้ตข้องการแจ้งเบาะแส
หรอืข้อ้รอ้งเรยีนข้า้งตน้ดว้ิยเจตนาสจุรติสามารถกระทัำาได	้โดยแจง้ชื้่�อ	ทัี�อยู	่และรายละเอยีดการตดิตอ่ข้องผูู้ร้ายงาน	ตลอดจน
ชื้่�อบุค่ค่ลผูู้้กระทัำาผู้ิด	และรายละเอียดการกระทัำาผู้ิด	พัร้อมทัั�งพัยานหลักฐาน	(ถ้ามี)	
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	 หากการเปิดเผู้ยตัวิตนข้อง	ผูู้ร้ายงาน	มีเหตุทัี�ค่าดได้วิา่จะนำาอันตรายมาถ่งตนเอง	ผูู้ร้ายงาน	อาจเลอ่กไม่เปดิเผู้ยตัวิตน
ก็ได้	ในกรณี	ผูู้้รายงาน	เล่อกไม่เปิดเผู้ยตัวิ	ผูู้้รายงาน	ต้องแสดงเหตุดังกล่าวิ	พัร้อมทัั�งพัยานหลักฐานทัี�น่าเชื้่�อถ่อได้วิ่าจะเกิด
อันตรายดังกล่าวิด้วิย

	 ผูู้้รายงาน	สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียนเกี�ยวิกับการกระทัำาค่วิามผู้ิดผู้่านทัางชื้่องทัางดังนี�

	 ชื้่องทัางทัี�	1	ทัางอีเมล์
	 E-Mail	Address:	anticorruption@thaiopticalgroup.com

	 ชื้่องทัางทัี�	2	จดหมายปิดผู้น่กส่งตรงไปทัี�
	 ประธานกรรมการบริษััทั	หรือ	ประธานกรรมการตรวิจสอบ	หรือ	กรรมการผูู้้จัดการ	หรือสำานักตรวิจสอบภายใน	หรือ
ค่ณะทัำางานต่อต้านการค่อร์รัปชื้ั�น

	 ทัี�อยู่:	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
	 เลข้ทัี�	15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 ต.ละหาร	อ.บางบัวิทัอง	จ.นนทับุรี	11110

	 ชื้่องทัางทัี�	3	ผู้่านเวิ็ปไซึ่ด์
	 สำาหรับผูู้้มีส่วินได้เสียภายนอก:	www.thaiopticalgroup.com	
	 สำาหรับพันักงานภายใน:	Intranet	หรือ	Line@	TOG	g4.1

 กระบวนการพื่ิจารณาเมื�อไดำ้รับแจ้งเบาะแส่ หรือข้อร้องเรียั่น

	 การลงทัะเบียน	

	 เม่�อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียน	บริษััทัฯ	สำานักตรวิจสอบภายในมีหน้าทัี�ตรวิจสอบค่วิามค่รบถ้วินข้องการแจ้ง
เบาะแสหรือข้้อร้องเรียน	หากค่รบถ้วินก็ดำาเนินการลงทัะเบียนในระบบการแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียนต่อไป

	 การพัิจารณามูลการกระทัำาค่วิามผู้ิด	

	 บริษัทััฯ	โดยสำานกัตรวิจสอบภายในต้องพิัจารณาพัยานหลักฐานทัี�ได้รับมาในเบ่�องต้น	กรณีพับว่ิา	การกระทัำาค่วิามผิู้ด
มมูีล	ใหส้ำานกัตรวิจสอบภายในแจง้ใหผูู้้บ้งัค่บับญัชื้าข้องผูู้ถ้กูแจง้เบาะแสหรอืข้อ้รอ้งเรยีน	(“ผูู้ถ้กูรอ้งเรยีน”)	ทัราบ	พัรอ้มทัั�งนำา
เสนอต่อค่ณะกรรมการตรวิจสอบและค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	เพั่�อรับทัราบและสั�งการหรือกำาหนดแนวิทัางในการดำาเนินการ
พัร้อมทัั�งแต่งตั�งค่ณะทัำางานเพ่ั�อสอบสวินข้้อเทั็จจริงต่อไป	หากกรณีการกระทัำาค่วิามผิู้ดนั�นไม่มีมูลเพัียงพัอ	ให้สำานักตรวิจ
สอบภายในรายงานต่อค่ณะกรรมการตรวิจสอบทัราบและดำาเนินการจำาหน่ายการแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียนออกจากระบบ
ต่อไป	

	 การสอบสวิน	

	 ค่ณะทัำางานสอบสวินข้้อเทั็จจริงต้องดำาเนินการตรวิจสอบข้้อเทั็จจริง	กำาหนดประเด็นสอบสวิน	สรุปผู้ลการสอบสวิน	
เสนอแนะแนวิทัางการแก้ไข้	และรายงานให้ค่ณะกรรมการตรวิจสอบและค่ณะกรรมการบริษััทัฯทัราบ	เพ่ั�อพิัจารณาสั�งการและ
กำาหนดแนวิทัางดำาเนินการแก้ไข้และพัิจารณากำาหนดบทัลงโทัษัต่อไป	พัร้อมทัั�งแจ้งให้ผูู้้บังค่ับบัญชื้าข้องผูู้้ถูกร้องเรียนทัราบ
ด้วิย

mailto:anticorruption@thaiopticalgroup.com
mailto:Line@togg4.1
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	 การแจ้งผู้ลการสอบสวิน	

	 เม่�อกระบวินการสอบสวินเสร็จสิ�น	ให้สำานักงานตรวิจสอบภายในแจ้งผู้ลการสอบสวินและการดำาเนินการแก่	ผูู้้รายงาน	
ทัราบต่อไป

 การคุ้มครอง ผู้ร้องเรียั่น

	 บริษััทัฯ	จะไม่เปิดเผู้ยข้้อมูลส่วินบุค่ค่ล	หรือข้้อมูลอ่�นใดทัี�สามารถระบุตัวิ	ผูู้้รายงาน	และผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อในการตรวิจ
สอบข้้อเทั็จจริง

	 บริษััทัฯ	จะเก็บข้้อมูลและผู้ลการสอบสวินไวิ้เป็นค่วิามลับ	และเปิดเผู้ยเทั่าทัี�จำาเป็นหรือตามทัี�กฎหมายกำาหนด	โดยค่ำาน่ง
ถ่งค่วิามปลอดภัยข้อง	ผูู้ร้ายงาน	และผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมมอ่ในการตรวิจสอบข้อ้เท็ัจจริง	แหลง่ทัี�มาข้องข้อ้มูล	หรอืบคุ่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	
เป็นสำาค่ัญ

	 กรณี	ผูู้ร้ายงาน	หรอืผูู้ท้ัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อในการตรวิจสอบข้อ้เท็ัจจรงิรอ้งข้อ	และบริษัทััฯ	เหน็วิา่	อาจมีอนัตรายเกิดข้้�นตอ่	
ผูู้้รายงาน	หรือผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อในการตรวิจสอบข้้อเทั็จจริง	บริษััทัฯ	อาจกำาหนดมาตรการคุ่้มค่รอง	ผูู้้รายงาน	หรือผูู้้ทัี�ให้
ค่วิามร่วิมม่อในการตรวิจสอบข้้อเทั็จจริงก็ได้

	 บริษััทัฯ	จะจัดให้มีการบรรเทัาค่วิามเสียหายด้วิยกระบวินการทัี�เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผูู้้ทัี�ได้รับค่วิามเด่อดร้อนเสีย
หายก็ได้

	 บริษััทัฯ	จะไม่กระทัำาการใดๆ	ทัี�ไม่เป็นธรรมหรือเลอ่กปฏิบิตัต่ิอ	ผูู้ร้ายงาน	และผูู้ท้ัี�ให้ค่วิามร่วิมมอ่ในการตรวิจสอบข้้อเท็ัจจริง	

	 การคุ้มครอง ผู้ถููกร้องเรียั่น

	 ในระหวิ่างการสอบสวิน	บริษััทัฯ	จะไม่กระทัำาการใดๆ	ทัี�ไม่เป็นธรรมหรือเล่อกปฏิิบัติต่อ	ผูู้้ถูกร้องเรียน	และบริษััทัฯ	จะไม่
เปิดเผู้ยข้้อมูลส่วินบุค่ค่ล	หรือข้้อมูลอ่�นใดทัี�สามารถระบุตัวิผูู้้ถูกร้องเรียน	ต่อบุค่ค่ลอ่�นทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องทัราบ

	 หากผูู้้ถูกร้องเรียน	ต้องได้รับค่วิามเสียหายจากการแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียนไม่มีมูล	บริษััทัฯ	จะเยียวิยาแก่ผูู้้ถูกร้อง
เรียน	ตามค่วิามเหมาะสม

	 การแจ้งเบาะแส่หรือข้อร้องเรียั่นเที่็จ

	 หากบริษััทัฯ	พับวิ่า	การแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียน	หรือการให้ถ้อยค่ำาหรือข้้อมูลใดๆ	ทัี�มีหลักฐานพัิสูจน์ได้วิ่าเป็นการ
กระทัำาทัี�มีเจตนาไม่สุจริต	หรือเป็นเท็ัจ	หรือเจตนาให้เกิดค่วิามเสียหายแก่บริษััทัฯ	ผูู้้ถูกร้องเรียน	หรือบุค่ค่ลอ่�น	ในกรณีเป็น
พันักงานข้องบริษััทัฯ	บริษััทัฯ	จะพัิจารณาลงโทัษัทัางวิินัยตามข้้อบังคั่บข้องบริษััทัฯ	แต่หากเป็นบุค่ค่ลภายนอกเป็นผูู้้กระทัำา
และสง่ผู้ลใหบ้รษัิัทัฯ	ไดร้บัค่วิามเสยีหายหรอือาจจะไดร้บัค่วิามเสยีหาย	บรษัิัทัฯ	จะพัจิารณาดำาเนนิค่ดตีามกฎหมายกบับคุ่ค่ล
นั�นๆ	ด้วิย

6. การกระที่ำาที่่�เข้าข่ายั่ผิดำจรรยั่าบรรณ

	 พันักงานทัุกค่นมีหน้าทัี�ต้องปฏิิบัติตามและส่งเสริมให้ผูู้้อ่�นปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ	การกระทัำาต่อไปนี�เป็นการทัำาผู้ิด
จรรยาบรรณ
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1)		 ไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ
2)		 แนะนำา	ส่งเสริม	หรือสนับสนุนให้ผูู้้อ่�นไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ
3)		 ละเลยเพิักเฉยเม่�อพับเห็นการฝ่า่ฝ่น้หรือการไม่ปฏิิบัตติามจรรยาบรรณ	ในกรณีทัี�ตนทัราบหรือค่วิรทัราบ	เน่�องจาก

เกี�ยวิข้้องกับงานภายใต้ค่วิามรับผู้ิดชื้อบข้องตน
4)		 ไม่ให้ค่วิามร่วิมม่อหรือข้ัดข้วิางการส่บสวิน	สอบสวินหาข้้อเทั็จจริงทัี�อ้างวิ่าได้มีการฝ่่าฝ่้น	หรือการไม่ปฏิิบัติตาม

จรรยาบรรณ
5)		 การกระทัำาอันไม่เป็นธรรมต่อผูู้้อ่�น	เน่�องจากการทัี�ผูู้้นั�นรายงานการไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ

	 ทัั�งนี�	ผูู้ท้ัี�ทัำาผู้ดิจรรยาบรรณจะต้องได้รับการพัจิารณาทัางวินัิยตามระเบยีบทัี�	“บริษัทััฯ”	กำาหนดไว้ิ	นอกจากนี�อาจได้รบั
โทัษัตามกฎหมาย	หากการกระทัำานั�นผู้ิดกฎหมาย

6.3  กิารีเปลี�ยนแปลง พััฒนากิารีที่�สัำาค่ญัของนโยบาย แนวิปฏิบิตั่ ิและรีะบบกิำากิบัดแ้ลกิจิกิารีในรีอบ 
  ปีท่ี�ผู้่านมา

บริษััทัมีนโยบายทับทัวินนโยบาย	แนวิปฏิิบัติ	และและระบบกำากับดูแลกิจการเป็นประจำาทัุกปีดังนี�

หลักปฏิบัต้ิที่่� 1.1: คณะกรรมการบริษัทัี่ควรเขา้ใจบที่บาที่และต้ระหนักถูงึความรบัผดิำชอบในฐ์านะผู้นำาองคก์รกำากบั
ดำูแลให้องค์กรม่การบริหารจัดำการที่่�ดำ่ ซัึ�งครอบคลุมถูึง

 (1)  การักำาหนด้วััต่ถืุป็รัะสังค์และเป็้าหมายุ

 (2)  การักำาหนด้กลยุุที่ธั์ นโยุบายุการัด้ำาเนินงาน ต่ลอด้จำนการัจำัด้สัรัรัที่รััพัยุากรัสัำาคัญ่เพั่�อให้บรัรัลุวััต่ถืุป็รัะสังค์และ
เป็้าหมายุ

 (3)  การัต่ิด้ต่าม ป็รัะเมินผู้ล และกำากับด้้แลการัรัายุงานผู้ลการัด้ำาเนินงาน

หลักปฏิบัต้ิที่่� 1.2: ส่ร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยั่่างยั่ั�งยั่ืน กำากับดำูแลกิจการให้นำาไปสู่่ผล (governance outcome) 
อยั่่างน้อยั่ ดำังต้่อไปน่�

 (1)  สัามารัถืแข่้งข้นัได้้ และม่ผู้ลป็รัะกอบการัท่ี่�ด้โ่ด้ยุคำานงึถืงึผู้ลกรัะที่บในรัะยุะยุาวั (competitiveness and performance 
with long-term perspective) 

 (2)  ป็รัะกอบธัรุักจิำอยุ่างม่จำรัยิุธัรัรัม เคารัพัสัทิี่ธัแิละม่ควัามรับัผู้ดิ้ช่อบต่อ่ผู้้้ถือืหุน้ และผู้้ม่้สัว่ันได้ส้ัว่ันเสัยุ่ (ethical and 
responsible business) 

 (3)  เป็็นป็รัะโยุช่น์ต่่อสัังคม และพััฒินาหรัือลด้ผู้ลกรัะที่บด้้านลบต่่อสัิ�งแวัด้ล้อม (good corporate citizenship) 

 (4)  สัามารัถืป็รัับต่ัวัได้้ภิายุใต่้ป็ัจำจำัยุการัเป็ล่�ยุนแป็ลง (corporate resilience) 
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แนวปฏิิบัตัิ

1.2.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีหน้าทัี�ดูแลให้กรรมการและผูู้้บริหารปฏิิบัติหน้าทัี�ด้วิยค่วิามรับผู้ิดชื้อบระมัดระวิัง	และซึ่่�อสัตย์
สจุรติตอ่องค่ก์ร	มคี่วิามรบัผู้ดิชื้อบตอ่ผูู้ถ้อ่หุน้เกี�ยวิกบัการดำาเนนิธุรกจิข้องบรษิัทััฯ	และกำากบัดแูลใหก้ารบรหิารจดัการ
เป็นไปตามนโยบาย	แนวิทัางและเป้าหมายทัี�จะก่อให้เกิดประโยชื้น์สูงสุดแก่ผูู้้ถ่อหุ้น	และอยู่ในกรอบข้องการมีจริยธรรม
ทัี�ดีโดยค่ำาน่งถ่งผู้ลประโยชื้น์ข้องผูู้้มีส่วินได้เสียทัุกฝ่่าย

1.2.2	 ให้บริษััทัจัดทัำาคู่่ม่อจริยธรรมธุรกิจไวิ้เป็นลายลักษัณ์อักษัรเพั่�อให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงาน	ใชื้้เป็นแนวิทัางใน
การปฏิิบัติงาน	พัร้อมทัั�งกำาหนดโทัษัทัางวิินัย	ในกรณีทัี�มีการฝ่่าฝ่้นและทับทัวินนโยบายดังกล่าวิอย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง

1.2.3	 ให้บรษิัทััจดัทัำาหลกัการกำากบัดแูลกิจการทัี�ดขี้องบรษิัทััฯ	เปน็ลายลกัษัณอ์กัษัรมกีารประเมนิผู้ลการปฏิิบตัติามนโยบาย	
และทับทัวินนโยบายดังกล่าวิ	อย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง

1.2.4	 ให้บริษััทักำากับดูแลให้มีการส่�อสารเพั่�อให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานทัุกค่นเข้้าใจ	มีกลไกเพัียงพัอทัี�เอ่�อให้มีการ
ปฏิิบัติจริงตามนโยบายข้้างต้น	ติดตามผู้ลการปฏิิบัติ	และทับทัวินนโยบายและการปฏิิบัติเป็นประจำา

หลักปฏิบัต้ิที่่� 1.4: เขา้ใจขอบเขต้หนา้ที่่�และความรบัผดิำชอบของคณะกรรมการบรษิัทัี่ และกำาหนดำขอบเขต้การมอบ
หมายั่หนา้ท่ี่�และความรบัผดิำชอบใหป้ระธุานเจา้หนา้ท่ี่�บรหิารและฝ่า่ยั่บรหิารอยั่า่งชดัำเจน ต้ลอดำ
จนต้ิดำต้ามดำูแลให้ประธุานเจ้าหน้าที่่�บริหารและฝ่่ายั่บริหารปฏิบัต้ิหน้าที่่�ต้ามที่่�ไดำ้รับมอบหมายั่

แนวปฏิิบัตัิ 

1.4.1	 จัดให้มีกฏิบัตรข้องค่ณะกรรมการบริษััทัเพั่�อให้กรรมการได้ใชื้้อ้างอิงในการปฏิิบัติงาน	และทับทัวินกฏิบัตรดังกล่าวิ
อย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง

1.4.2	 กำาหนดอำานาจหนา้ทัี�และค่วิามรับผู้ดิชื้อบข้องค่ณะกรรมการบริษัทััไว้ิเปน็ลายลักษัณ์อกัษัรในกฏิบัตรข้องค่ณะกรรมการ
บริษััทั

	 การมอบหมายอำานาจบริหารให้แก่กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ปัจจุบันค่่อตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	เป็นไปตาม
การประชุื้มค่ณะกรรมการบริษััทัเม่�อวิันทัี�	20	เมษัายน	2547	และวัินทัี�	8	เมษัายน	2548	ซึ่่�งพัิจารณาเรื�องอำานาจและ
การปฏิิบัติงานข้องกรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ปัจจุบันค่่อตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	และได้มีมติกำาหนดข้อบเข้ต
และอำานาจข้องกรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ปัจจุบันค่่อตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	ไวิ้โดยชื้ัดเจน	

6.3.1  การที่บที่วนนโยั่บายั่ แนวปฏิบัต้ิ ระบบการกำากับดำูแลกิจการ หรือกฎบัต้รคณะกรรมการ

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมกีารทับทัวินหลักการกำากบัดแูลกจิการทัี�ด	ีรวิมทัั�งกฎบตัรค่ณะกรรมการบริษัทัั	และค่ณะกรรมการ
ชื้ดุยอ่ย	ในการประชื้มุค่ณะกรรมการบริษััทัค่รั�งทัี�	90	(1/2020)	ในวินัทัี�	12	กุมภาพันัธ	์2563	และยงัมกีารทับทัวินจรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจในการประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทัค่รั�งทัี�	96	อีกด้วิย

6.3.2  แผนพื่ัฒนาและต้ิดำต้ามดำูแลการกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ่

	 ค่ณะกรรมการบริษัทััจะทับทัวินนโยบาย	แนวิปฏิบิติั	ระบบการกำากับดแูลกิจการ	หรอ่กฎบตัรค่ณะกรรมการต่างๆ	อย่าง
น้อยปีละ	1	ค่รั�ง
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6.3.3  การรับรองดำ้านการกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ่ 

 TOG ต้ดิำอันดำับหุ้นยั่ั�งยั่ืน THSI ปี 2020 

	TOG	 ตดิอนัดบัหุน้ยั�งย่น THIS	ปี	2020 ข้องกลุม่สินค่า้อปุโภค่บริโภค่	(Consumer	Products)	จาก THAILAND	SUSTAINABILITY	
INVESTMENT	(THSI)	จากตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย

Sustainability Disclosure Acknowledgement 2020 

ค่ณุอมลรตัน	์ประจกัษ์ัธรรม	รองประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิารสายงานบรหิาร	ผูู้แ้ทัน	TOG	รบักติตกิรรมประกาศ	“Sustainability	
Disclosure	Acknowledgement”	จากนายวิรณฐั	เพัยีรธรรม	ผูู้อ้ำานวิยการสถาบนัไทัยพัฒันใ์นพัธิมีอบรางวิลั	Sustainability	
Disclosure	Award	ประจำาปี	2020	จัดโดยสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย
และสถาบันไทัยพััฒน์	เพั่�อชื้่วิยองค่์กรยกระดับการเปิดเผู้ยข้้อมูลด้านค่วิามยั�งย่น	(ESG)	ทัี�เป็นประโยชื้น์ต่อกลุ่มผูู้้มีส่วินได้
เสียข้องกิจการ
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ESG100

บริษััทัฯ	ได้การรับรองเป็นกลุ่มบริษััทั	ESG100	จากสถาบันไทัยพััฒน์ต่อเน่�องเป็นปีทัี�	6	ณ	วิันทัี�	31	กรกฎาค่ม	2020

CGR Checklist 2020

Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	2020	/	TOG	อยู่ในระดับ	4	ดาวิ	พัร้อม	TOP	Quartile	ใน
กลุ่ม	Market	Capital	1,000-2,999	ล้านบาทั	เม่�อวิันทัี�	12	มกราค่ม	2021

AGM Checklist 2020

ผู้ลการประเมินการจัดงาน	AGM	ผู้่านระบบอิเล็กทัรอนิกส์	ประจำาปี	2020	โดยสมาค่มผูู้้ส่งเสริมผูู้้ลงทุันไทัย	อยู่ระดับ	4	TIA	
หรือ	92.5%

การรับรองมาต้ราฐ์านแรงงานไที่ยั่ (มรที่. 8001-2010) ระดำับส่มบูรณ์

บริษััทัฯ	ได้รับการรับรองมาตราฐานแรงงานไทัย	(มรทั.	8001-2010)	ระดับสมบูรณ์	จากกรมสวิัสดิและคุ้่มค่รองการแรงงาน	
กระทัรวิงแรงงาน	มีผู้ลตั�งแต่	8	เมษัายน	2563	ถ่ง	23	มีนาค่ม	2565
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7. โค่รงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
ข้้อมูลสำาค่ัญเก่�ยวิกับค่ณะกรรมการ

ค่ณะกรรมการชุุดย่อย ผู้บริหาร พันักงานและอ่�นๆ
7.1  โค่รีงสัรี�างกิารีกิำากิับด้แลกิิจกิารี

ประธานเจ้้าหน้าที่่�บริหาร

รองประธานเจ้้าหน้าที่่�บริหาร
สายงานปฏิิบัติิการ

รองประธานเจ้้าหน้าที่่�บริหาร
สายงานบัญชี่และการเงิน

รองประธานเจ้้าหน้าที่่�บริหาร
สายงานพาณิิชย์

รองประธานเจ้้าหน้าที่่�บริหาร
สายงานบริหาร

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการที่่� 
ไม่ได้้เป็็นผู้้้บริหาร คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
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7.2  ข�อม้ลเกิี�ยวิกิับค่ณะกิรีรีมกิารี

	 ข้้อมูลเกี�ยวิกับค่ณะกรรมการบริษััทัดังปรากฏิในทัะเบียนค่ณะกรรมการบริษััทัและผูู้้บริหารระดับสูง

7.2.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษััที่

ค่ณะกรรมการบริษััทัมีรายนามดังต่อไปนี�

ที่่� คณะกรรมการ ต้ำาแหน่ง

1 ดร.สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม ประธานกรรมการ

2 นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ� กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวิจสอบ

3 นายไพัรัชื้	เมฆ่อาภรณ์ กรรมการอิสระ
ประธานค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน
กรรมการตรวิจสอบ

4 นายบรรจง	จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

5 รศ.	ดร.	วิิชื้า	จิวิาลัย กรรมการอิสระ
กรรมการตรวิจสอบ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

6 นายพัอล	ไบรอัน	ฟัสซึ่ี กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

7 นายเดวิิด	แอนดรูวิ์	ค่รอส กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

8 นายสาโรจน์	ประจักษั์ธรรม กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร
กรรมการกำาหนดกลยุทัธ์ทัางธุรกิจ	 	 	 

9 นางพัรพัรรณ	โต�ะตระกูล กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร

10 นางสาวิวิิจิตต์	ทัวิีปรีชื้าชื้าติ กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร

11 นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม กรรมการบริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	(CEO)	

12 นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารสายงานบริหาร	(CAO)	
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7.2.2  ข้อมูลคณะกรรมการและผู้ม่อำานาจควบคุมบริษััที่รายั่บุคคล

ค่ณะกรรมการบริษััทัผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มบริษััทัมีรายนามดังต่อไปนี�

ที่่� คณะกรรมการ ต้ำาแหน่ง

1 ดร.สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม ประธานกรรมการ

2 นายสาโรจน์	ประจักษั์ธรรม กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร
กรรมการกำาหนดกลยุทัธ์ทัางธุรกิจ	 	 	 

3 นางพัรพัรรณ	โต�ะตระกูล กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร

4 นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม กรรมการบริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	(CEO)	

5 นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารสายงานบริหาร	(CAO)	

ข้้อจำากัดอำานาจข้องกรรมการ		 ไม่มี

7.2.3  บที่บาที่หน้าที่่�ของคณะกรรมการ กฎบัต้รคณะกรรมการ

กฎบัต้รของคณะกรรมการบริษััที่ (ฉีบับปรับปรุงปี พื่.ศู. 2563) 

ข้อ 1 กฎบัต้รน่�เรียั่กว่า “กฎบัต้รของคณะกรรมการบริษััที่ (ฉีบับปรับปรุงปี พื่.ศู. 2563) ”

ข้อ 2 ให้ใช้กฎบัต้รน่�ต้ั�งแต้่วันที่่�ประธุานกรรมการบริษััที่ลงนามเป็นต้้นไป

ข้อ 3 นิยั่ามของคำาที่่�ส่ำาคัญในกฎบัต้รน่�

3.1	 “บริษััทัฯ”	หมายค่วิามวิ่า	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
3.2	 “ค่ณะกรรมการบริษััทั”	หมายค่วิามวิ่า	ค่ณะกรรมการข้องบริษััทัฯ	
3.3	 	“กรรมการบริษััทั”	หมายค่วิามวิ่า	กรรมการข้องบริษััทัฯ	
3.4	 “ประธานกรรมการบริษััทั”	หมายค่วิามวิ่า	ประธานค่ณะกรรมการข้องบริษััทัฯ	
3.5	 “ค่ณะกรรมการชุื้ดย่อย”	หมายค่วิามวิ่า	ค่ณะกรรมการชุื้ดย่อยข้องบริษััทัฯ	3	ค่ณะ	ได้แก่	ค่ณะกรรมการตรวิจ

สอบ	ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	และค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	
3.6	 “ผูู้ท้ัี�เกี�ยวิข้อ้ง”	หมายค่วิามวิา่	บคุ่ค่ลตามมาตรา	258	แหง่พัระราชื้บญัญตัหิลกัทัรพััยแ์ละตลาดหลกัทัรพััย	์พั.ศ.	

2535	(ตามทัี�ได้มีการแก้ไข้เพัิ�มเติม)	
3.7	 “บริษััทัย่อย”	หมายค่วิามว่ิา	บรษัิัทัทัี�บริษััทัฯ	ถ่อหุน้ไม่วิา่ทัางตรงหรือทัางอ้อมเกินกวิา่ร้อยละ	50	ข้องทุันชื้ำาระแลว้ิ

ข้องบริษััทันั�น
3.8	 “บริษััทัร่วิม”	หมายค่วิามวิ่า	บริษััทัทัี�บริษััทัฯ	ถ่อหุ้นไม่วิ่าทัางตรงหรือทัางอ้อมน้อยกวิ่าร้อยละ	50	ข้องทัุนชื้ำาระ

แล้วิข้องบริษััทันั�น
3.9	 “ผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่”	หมายค่วิามวิ่า	ผูู้้ทัี�ถ่อหุ้นเกินกวิ่าร้อยละ	10	ข้องจำานวินหุ้นทัี�มีสิทัธิออกเสียงทัั�งหมด
3.10	 “กรรมการอิสระ”	หมายค่วิามวิ่า	กรรมการอิสระตามประกาศค่ณะกรรมการกำากับตลาดทัุน	ทัี�	ทั.จ.	28/2551	

ลงวิันทัี�	15	ธันวิาค่ม	2551	(ตามทัี�ได้มีการแก้ไข้เพัิ�มเติม)	
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ข้อ 4 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์์ของคณะกรรมการบริษััที่

4.1	 มีกรรมการบริษััทัจำานวินไม่น้อยกวิ่า	5	ค่น	และเล่อกตั�งโดยทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น
4.2	 มีกรรมการบริษััทัทัี�ไม่เป็นผูู้้บริหารไม่น้อยกวิ่าก่�งหน่�ง
4.3	 มกีรรมการบรษัิัทัทัี�มคี่วิามเปน็อสิระอยา่งแทัจ้รงิจากฝ่า่ยบรหิารและปราศจากค่วิามสมัพันัธท์ัางธรุกจิ	หรอืค่วิาม

สัมพัันธ์อ่�นใดอันอาจมีอิทัธิพัลต่อการใชื้้ดุลยพัินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกวิ่า	1ใน	3	ข้องจำานวินกรรมการบริษััทั
ทัั�งหมดและต้องไม่ตำ�ากวิ่า	3	ค่น

4.4	 กรรมการบริษััทัไม่น้อยกวิ่าก่�งหน่�งต้องมีถิ�นทัี�อยู่ในราชื้อาณาจักร
4.5	 ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษััทัในค่ณะกรรมการบริษััทัโดยตำาแหน่ง
4.6	 ประธานกรรมการบริษััทัเป็นบุค่ค่ลค่นละค่นกับประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร
4.7	 ประธานค่ณะกรรมการชืุ้ดย่อยต้องเป็นกรรมการอิสระ

ข้อ 5 คุณส่มบัต้ิของกรรมการบริษััที่

	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	กำาหนดเกณฑ์์คุ่ณสมบัติข้องผูู้้ทัี�จะเป็นกรรมการบริษััทั	โดยกำาหนด
คุ่ณสมบัติทัี�ใชื้้พัิจารณา	3	ประการค่่อ

5.1	 คุ่ณสมบัติทัั�วิไป
	(1)		 ไม่เป็นบุค่ค่ลวิิกลจริตหรือจิตฟั�นเฟ้อนไม่สมประกอบ
	(2)		 ไม่เค่ยต้องโทัษัจำาคุ่กโดยค่ำาพัิพัากษัาถ่งทัี�สุดให้จำาคุ่ก	
	(3)		 ไม่เค่ยต้องค่ำาพัิพัากษัาหรือค่ำาสั�งศาลให้ทัรัพัย์สินตกเป็นข้องแผู้่นดิน
	(4)		 ไม่เป็นหรือเค่ยเป็นบุค่ค่ลล้มละลาย
	(5)		 เปน็ผูู้ท้ัี�สามารถอุทิัศเวิลาให้กบับริษััทัฯได้อย่างเพีัยงพัอ	และเป็นกรรมการในบริษััทัจดทัะเบียนไม่เกิน	5	บรษิัทัั
	(6)		 มีคุ่ณธรรมและค่วิามรับผู้ิดชื้อบต่อผู้ลงาน	(integrity	and	accountability)	
	(7)		 ตัดสินใจด้วิยข้้อมูลและเหตุผู้ล
	(8)		 มีวิุฒิภาวิะค่วิามมั�นค่ง	กล้าแสดงค่วิามค่ิดเห็นทัี�แตกต่างและเป็นอิสระ
	(9)		 ย่ดมั�นในการทัำางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี�ยงม่ออาชื้ีพั
	(10)		คุ่ณลักษัณะอ่�นๆ	ทัี�ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันเห็นวิ่ามีค่วิามสำาค่ัญ

5.2	 ค่วิามรู้ค่วิามชื้ำานาญเฉพัาะด้านเพั่�อค่วิามเหมาะสมโดยรวิมข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	ได้แก่	งานบัญชื้ีและการเงิน	
ด้านการตลาด	ด้านกฎหมายธุรกิจข้องบริษััทัและอ่�นๆ

5.3	 กรรมการอสิระตอ้งมีค่ณุสมบัตทิัั�วิไป	ค่วิามรูค้่วิามชื้ำานาญเฉพัาะดา้น	และค่ณุสมบตัขิ้อง	“กรรมการอสิระ”	ตาม
ทัี�กำาหนดไวิ้ในกฎบัตรนี�

ข้อ 6 วาระการดำำารงต้ำาแหน่งและการพื่้นจากต้ำาแหน่ง

6.1	 กรรมการบริษััทัมีวิาระการดำารงตำาแหน่งค่ราวิละ	3	ปี
6.2	 กรรมการอิสระมีวิาระการดำารงตำาแหน่ง	9	ปี	หรือไม่เกิน	3	ค่ราวิต่อเน่�อง	ทัั�งนี�	กรรมการอิสระสามารถดำารง

ตำาแหน่งต่อเน่�องได้เกินกวิ่า	9	ปีก็ได้	หากค่ณะกรรมการบริษััทัได้พัิจารณาอย่างสมเหตุสมผู้ลถ่งค่วิามจำาเป็นดัง
กล่าวิแล้วิ
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6.3	 ในการประชุื้มผูู้้ถ่อหุ้นสามัญประจำาปี	ให้กรรมการบริษััทัออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวินหน่�งในสามข้องจำานวิน
กรรมการบริษััทัทัั�งหมด	ถ้าจำานวินกรรมการบริษัทััทัี�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วินไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวินใกล้
ทัี�สุดกับส่วินหน่�งในสาม

6.4	 กรรมการบริษััทัซึ่่�งพั้นจากตำาแหน่งตามวิาระอาจได้รับเล่อกเข้้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้
6.5	 นอกจากการพั้นจากตำาแหน่งตามวิาระแล้วิ	กรรมการบริษััทัพั้นจากตำาแหน่งเม่�อ

	(1)		 ตาย
	(2)		 ลาออกจากตำาแหน่งโดยย่�นใบลาออกต่อบริษััทัฯ	และการลาออกมีผู้ลนับแต่วิันทัี�ใบลาออกไปถ่งบริษััทัฯใน

กรณีทัี�มิได้ระบุวิันทัีผู้ลบังค่ับไวิ้ในหนังส่อลาออก
	(3)		 ข้าดคุ่ณสมบัติหรือมีลักษัณะต้องห้ามตามพัระราชื้บัญญัติบริษััทัมหาชื้นจำากัด	พั.ศ.	2535	และพัระราชื้

บัญญัติหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	พั.ศ.	2535	(ตามทัี�ได้มีการแก้ไข้เพัิ�มเติม)	
	(4)		 ทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นลงมติให้ออกโดยค่ะแนนเสียงไม่น้อยกวิ่าสามในสี�ข้องจำานวินผูู้้ถ่อหุ้นทัี�มาประชืุ้มและมีสิทัธิ

ออกเสียง	และมีจำานวินหุ้นนับรวิมกันได้ไม่น้อยกวิ่าก่�งหน่�งข้องจำานวินหุ้นทัี�ถ่อโดยผูู้้ถ่อหุ้นทัี�มาประชืุ้มและมี
สิทัธิออกเสียง

	(5)		 ศาลมีค่ำาสั�งให้ออกจากตำาแหน่ง

ข้อ 7 อำานาจหน้าที่่�และความรับผิดำชอบของคณะกรรมการบริษััที่

	 ในการกำากับดูแลกิจการข้องบริษััทัฯ	บริษััทัย่อย	และบริษััทัร่วิม	นอกเหน่อจากการดำาเนินการอ่�นใดเพั่�อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	วิัตถุประสงค่์	ข้้อบังค่ับ	และมติทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นข้องบริษััทัฯ	แล้วิ	ค่ณะกรรมการบริษััทักำาหนดให้เรื�องดังต่อไปนี�เป็น
อำานาจหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชื้อบข้องค่ณะกรรมการบริษััทัทัี�จะเป็นผูู้้พัิจารณาอนุมัติ

7.1	 นโยบาย	แผู้นยุทัธศาสตร์	และแผู้นงานงบประมาณประจำาปีข้องบริษััทัฯ
7.2	 ผู้ลงานและผู้ลประกอบการประจำาเดอ่นและประจำาไตรมาสข้องบรษัิัทัฯ	เทัยีบกบัแผู้นและงบประมาณ	และแนวิโนม้ใน

ระยะต่อไปข้องปี
7.3	 การซึ่่�อ	ข้าย	แลกเปลี�ยน	จำานอง	รับจำานอง	ข้ายฝ่าก	รับซึ่่�อ	ฝ่าก	เชื้่า	หรือให้เชื้่า	ทัี�ดินและ/หรือ	สิ�งปลูกสร้าง	หรือ	

สนิทัรพััยใ์ดๆ	รวิมถง่การซึ่่�อกจิการและเข้า้รว่ิมในโค่รงการรว่ิมทันุทัี�ไม่ข้ดักบัเกณฑ์ข์้องค่ณะกรรมการกำากบัหลกั
ทัรพััยแ์ละตลาดหลกัทัรพััย์	และตลาดหลกัทัรัพัยแ์หง่ประเทัศไทัยทัี�มมีลูค่า่เกนิกวิา่ทัี�มอบอำานาจใหป้ระธานเจา้หนา้ทีั�
บริหารการทัำาธุรกรรมหรือการกระทัำาใดๆ	ทัี�มีผู้ลกระทับทัี�สำาค่ัญต่อฐานะทัางการเงิน	ภาระหนี�สิน	ยุทัธศาสตร์
การทัำาธุรกิจ	และชื้่�อเสียงข้องบริษััทัฯ

7.4	 การทัำาสัญญาใดๆทัี�ไม่เกี�ยวิกับการทัำาธุรกิจปกติ	และสัญญาทัี�เกี�ยวิกับการทัำาธุรกิจปกติทัี�มีค่วิามสำาค่ัญ
7.5	 การทัำารายการเกี�ยวิโยงกันระหว่ิางบริษััทัฯ	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	กับบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิโยงกัน	ตามทัี�กำาหนดในพัระ

ราชื้บัญญัติหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	พั.ศ.	2535	(ตามทัี�ได้มีการแก้ไข้เพัิ�มเติม)	
7.6	 การจ่ายเงินปันผู้ลระหวิ่างกาล
7.7	 การเปลี�ยนนโยบายและวิิธีปฏิิบัติทัี�มีนัยสำาค่ัญเกี�ยวิกับการบัญชีื้	การบริหารค่วิามเสี�ยงและการเก็บรักษัาเงิน
7.8	 การเปลี�ยนแปลงทัี�สำาค่ัญเกี�ยวิกับระบบการค่วิบคุ่มการบริหารงานและการเงิน
7.9	 การกำาหนดและทับทัวินอำานาจอนุมัติทัี�มอบให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	
7.10	 การแต่งตั�งประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	
7.11	 อนุมัติโค่รงสร้างเงินเด่อน	งบประมาณการปรับเงินเด่อน	ผู้ลตอบแทันอ่�น	หรือสูตรการปรับผู้ลตอบแทันอ่�นข้องผูู้้

บริหารและพันักงาน
7.12	 การเสนอแตง่ตั�งและการสิ�นสดุสถานภาพัข้องกรรมการบรษิัทัั	และเลข้านกุารบรษิัทัั	หรอืเลข้านกุารค่ณะกรรมการ

บริษััทั
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

7.13	 การมอบอำานาจให้ประธานกรรมการบริษััทั	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	หรือกรรมการบริษััทัค่นใดค่นหน่�ง	รวิมถ่ง
การปรับปรุงเปลี�ยนแปลงแก้ไข้การมอบอำานาจดังกล่าวิ

7.14	 การแต่งตั�งและกำาหนดอำานาจหน้าทัี�แก่ค่ณะกรรมการชืุ้ดย่อย
7.15	 การจัดให้มีและกำากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี
7.16	 การแต่งตั�งกรรมการบริษััทัหรือผูู้้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษััทัย่อยและบริษััทัในเค่รือ
7.17	 การจดทัะเบียนตั�งบริษััทัใหม่และการแจ้งเลิกบริษััทั
7.18	 การทับทัวินวิิสัยทััศน์และพัันธกิจอย่างน้อยทัุก	5	ปี
7.19	 กรรมการบริษััทัมีหน้าทัี�เก็บรักษัาข้้อมูลค่วิามลับข้องบริษััทัฯอย่างเค่ร่งค่รัดโดยเฉพัาะอย่างยิ�งข้้อมูลภายในทัี�ยัง

ไม่เปิดเผู้ยต่อสาธารณะหรือข้้อมูลทัี�มีผู้ลกระทับต่อการดำาเนินธุรกิจหรือราค่าหุ้น	โดยกำาหนดเป็นข้้อปฏิิบัติดังนี�
7.20	 ในกรณีทัี�ข้้อมูลเป็นการรายงานประจำารอบระยะเวิลาบัญชื้ี	ได้แก่	รายงานผู้ลการดำาเนินงานและงบการเงิน	และ

รายงานประจำาปี	กรรมการพั่งละเวิ้นการซึ่่�อข้ายหลักทัรัพัย์บริษััทัฯ	ไม่น้อยกวิ่า	30	วิันก่อนการเปิดเผู้ยข้้อมูลต่อ
สาธารณะ

7.21	 ในกรณทีีั�ข้อ้มลูเปน็การรายงานตามเหตุการณก์ารดำาเนนิงานข้องบริษัทััฯ	ไดแ้ก	่การไดม้า/จำาหน่ายไปซึ่่�งสนิทัรพััย์	
รายการทัี�เกี�ยวิโยงกัน	การร่วิม/ยกเลิกการร่วิมทุัน	การเพัิ�มทัุน/ลดทัุน	การออกหลักทัรัพัย์ใหม่	การซึ่่�อหุ้นค่่น	
การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผู้ล	หรือเหตุการณ์ทัี�มีผู้ลกระทับต่อราค่าหุ้น	ฯลฯ	กรรมการบริษััทั	พ่ังละเวิ้นการซึ่่�อ
ข้ายหลักทัรัพัย์บริษััทัฯ	ในชื้่วิงเวิลาตั�งแต่ได้รับทัราบข้้อมูลจนถ่งวิันทัี�บริษััทัฯ	เปิดเผู้ยข้้อมูลต่อสาธารณะ

7.22	 การปรับเปลี�ยนข้อบเข้ตอำานาจพัิจารณาอนุมัติข้องค่ณะกรรมการบริษััทัตามข้้อ	7.1–	7.19

ข้อ 8 การประชุมคณะกรรมการบริษััที่และการออกเส่่ยั่ง

8.1	 กำาหนดให้มีการประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทัไตรมาสละ	1	ค่รั�ง
8.2	 ประธานกรรมการบริษััทัเป็นผูู้้เรียกประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทั	หรือมอบหมายให้ผูู้้ใดกระทัำาแทันก็ได้
8.3	 ประธานกรรมการบริษััทักำาหนดระเบียบวิาระการประชืุ้มร่วิมกับประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร
8.4	 กำาหนดให้แจ้งการนัดประชืุ้มไปยังกรรมการบริษััทัไม่น้อยกวิ่า	7	วัินก่อนวิันประชืุ้ม
8.5	 ตอ้งมกีรรมการบริษัทััมาประชื้มุไมน้่อยกว่ิาก่�งหน่�งข้องจำานวินกรรมการบริษัทััทัั�งหมดจง้จะนบัเปน็องค่ป์ระชื้มุ	โดย

ในการลงมติแต่ละวิาระต้องมีกรรมการบริษััทัในทัี�ประชืุ้มไม่น้อยกวิ่า	ก่�งหน่�งข้องจำานวินกรรมการบริษััทัทัั�งหมด
8.6	 ประธานกรรมการบริษััทัเป็นประธานในทัี�ประชืุ้ม	ในกรณีทัี�ประธานกรรมการบริษััทัไม่อยู่ในทัี�ประชืุ้ม	ให้กรรมการ

บริษััทัซึ่่�งมาประชืุ้มเล่อกกรรมการบริษััทัค่นหน่�งเป็นประธานในทัี�ประชืุ้ม
8.7	 การวิินิจฉัยชื้ี�ข้าดข้องทัี�ประชืุ้มให้ถ่อเสียงข้้างมากข้องกรรมการบริษััทัทัี�มาประชืุ้ม
8.8	 ในการเล่อกกรรมการบริษััทัแทันกรรมการบริษััทัทัี�วิ่างลงเพัราะเหตุอ่�นนอกจากการออกตามวิาระ	มติข้องค่ณะ

กรรมการบริษััทัต้องประกอบด้วิยค่ะแนนเสียงไม่น้อยกวิ่า	3	ใน	4	ข้องจำานวินกรรมการบริษััทัทัี�เหล่ออยู่
8.9	 กรรมการบริษััทัค่นหน่�งใหมี้หน่�งเสียงในการลงค่ะแนนกรรมการบริษััทัซึ่่�งมีสว่ินได้เสยีในเรื�องใด	ไมม่สีทิัธอิอกเสียง

ลงค่ะแนนในเรื�องนั�น	ถ้าค่ะแนนเสียงเทั่ากันให้ประธานทัี�ประชืุ้มเป็นผูู้้ชื้ี�ข้าด

ได้ทับทัวินปรับปรุงและได้รับอนุมัติจากค่ณะกรรมการบริษััทั	วิันทัี�	12	กุมภาพัันธ์	2563	
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7.3  ข�อม้ลเกิี�ยวิกิับค่ณะกิรีรีมกิารีชุ้ดย่อย

7.3.1  ขอบเขต้ อำานาจหน้าที่่� และบที่บาที่ความรับผิดำชอบ และรายั่ชื�อคณะกรรมการชุดำยั่่อยั่แต้่ละชุดำ

ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

1) การส่รรหากรรมการต้รวจส่อบ	

บริษััทัฯไดก้ำาหนดเงื�อนไข้ข้องกรรมการตรวิจสอบ	ตาม	พั.ร.บ.	หลกัทัรพััยแ์ละตลาดหลกัทัรพััย	์(ฉบบัทัี�	4)	พั.ศ.	2551	ไวิด้งันี�

1.1	 องค่์ประกอบข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
1.	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบต้องเป็นกรรมการข้องบริษััทั
2.	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบประกอบด้วิยกรรมการอิสระ	จำานวิน	3	ค่น
3.	 มกีรรมการตรวิจสอบอย่างน้อย	1	ค่นทีั�มีค่วิามรู้ค่วิามเข้า้ใจหรือมปีระสบการณ์ด้านการบัญชื้หีรือการเงิน	

และมีค่วิามรู้ต่อเน่�องเกี�ยวิกับเหตุทัี�มีต่อการเปลี�ยนแปลงข้องรายงานทัางการเงิน
4.	 ผูู้้จัดการสำานักงานตรวิจสอบภายในข้องบริษััทัฯ	ทัำาหน้าทัี�เลข้านุการข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	

1.2	 คุ่ณสมบัติข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
1.	 มคี่ณุสมบัตติามทัี�กำาหนดในกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	โดยเฉพัาะกฎหมายว่ิาดว้ิยหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรพััย์	

และข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์
2.	 ถ่อหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ข้องทัุนชื้ำาระแล้วิข้องบริษััทั	ฯ	บริษััทัในเค่รือ	บริษััทัร่วิม	หรือบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	ทัั�งนี�

ให้นับรวิมหุ้นทัี�ถ่อโดยผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องด้วิย
3.	 เปน็กรรมการทัี�ไม่มีสว่ินรว่ิมในการบรหิารงานในบรษัิัทัฯ	บรษัิัทัในเค่รอื	บรษัิัทัรว่ิม	บรษัิัทัทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	หรอืผูู้้

ถ่อหุน้รายใหญข่้องบรษัิัทัฯ	รวิมทัั�งไมเ่ปน็ลกูจา้ง	พันกังานหรอืทัี�ปรก้ษัาทัี�ไดร้บัเงนิเดอ่นประจำาจากบรษัิัทัฯ	
บรษัิัทัในเค่รอื	บรษัิัทัรว่ิม	บรษัิัทัทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	หรอืผูู้ถ่้อหุน้รายใหญข่้องบรษัิัทัฯ	ในระยะ	2	ป	ีกอ่นไดร้บัการแตง่
ตั�งเป็นกรรมการตรวิจสอบ

4.	 เป็นกรรมการทัี�ไม่มีผู้ลประโยชื้น์หรือส่วินได้ส่วินเสียไม่วิ่าทัางตรงหรือทัางอ้อมทัั�งในด้านการเงินและการ
บริหารงานข้องบริษััทัฯ	บริษััทัในเค่รือ	บริษััทัร่วิม	บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	หรือผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ	ใน
ระยะ	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการตรวิจสอบยกเวิ้นค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	ได้พัิจารณาอย่าง
รอบค่อบแล้วิเห็นวิ่าการเค่ยมีผู้ลประโยชื้น์หรือส่วินได้เสียนั�นจะไม่มีผู้ลกระทับต่อการปฏิิบัติหน้าทัี�และการ
ให้ค่วิามเห็นทัี�เป็นอิสระข้องกรรมการตรวิจสอบ

5.	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ใชื้่เป็นผูู้้เกี�ยวิข้้องหรือญาติสนิทัข้องผูู้้บริหารหรือผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ
6.	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ได้รับการแต่งตั�งข้้�นเป็นตัวิแทันเพั่�อรักษัาผู้ลประโยชื้น์ข้องกรรมการบริษััทัฯ	ผูู้้ถ่อหุ้นราย

ใหญ่	หรือผูู้้ถ่อหุ้นทัี�เป็นผูู้้เกี�ยวิข้้องกับผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ
7.	 สามารถปฏิิบัติหน้าทัี�และแสดงค่วิามเห็นหรือรายงานผู้ลการปฏิิบัติตามหน้าทัี�ทัี�ได้รับมอบหมายจากค่ณะ

กรรมการบรษัิัทัฯ	ไดโ้ดยอสิระ	โดยไม่อยู่ภายใตค้่วิามค่วิบค่มุข้องผูู้บ้รหิารหรอืผูู้้ถ่อหุน้รายใหญข่้องบรษัิัทัฯ	
รวิมทัั�งผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องหรือญาติสนิทัข้องบุค่ค่ลดังกล่าวิ
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1.3	 การแต่งตั�ง	วิาระการดำารงตำาแหน่ง	และการพั้นจากตำาแหน่ง
1.	 การแต่งตั�งค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

•	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	เป็นผูู้้แต่งตั�งกรรมการอิสระข้องบริษััทัฯ	เป็นกรรมการตรวิจสอบ
•	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	เป็นผูู้้ค่ัดเล่อกสมาชื้ิกค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	1	ทั่าน	ให้ดำารงตำาแหน่ง
ประธานค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

	 ทัั�งนี�การแต่งตั�งค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	บริษััทัฯ	จะรายงานต่อตลาดหลักทัรัพัย์ภายใน	3	วัินทัำาการนับแต่วิัน
ทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	มีมติแต่งตั�งฯ	และรายงานการเปลี�ยนแปลงกรรมการตรวิจสอบต่อตลาดหลักทัรัพัย์ฯ	
ตามข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์วิ่าด้วิยการรายงานผู้่านส่�ออิเลค่ทัรอนิกส์

1.4	 วิาระการดำารงตำาแหน่ง
•	 กรรมการตรวิจสอบมีวิาระการดำารงตำาแหน่งค่ราวิละ	3	ปี	และเป็นไปตามวิาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บริษััทั	โดยกรรมการตรวิจสอบซึ่่�งพั้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษััทัตามวิาระ	เม่�อได้รับการเล่อกตั�งเป็น
กรรมการบริษััทัใหม่	ก็ให้เล่อกตั�งเป็นกรรมการตรวิจสอบใหม่อีกวิาระหน่�ง

•	 เม่�อมีเหตุให้กรรมการตรวิจสอบพั้นจากตำาแหน่ง	และมีผู้ลให้จำานวินกรรมการตรวิจสอบไม่ค่รบถ้วิน	ค่ณะ
กรรมการบริษััทัฯ	จะแต่งตั�งกรรมการตรวิจสอบทัดแทันรายใหม่เพั่�อให้ค่รบจำานวินอย่างชื้้าภายใน	3	เด่อน
นับจากวิันทัี�มีจำานวินกรรมการไม่ค่รบถ้วิน

1.5	 การพั้นจากตำาแหน่ง
1.	 กรรมการตรวิจสอบพั้นจากตำาแหน่งโดยทัันทัีเม่�อ

•	 ค่รบตามวิาระ
•	 พั้นจากการเป็นกรรมการบริษััทัฯ
•	 ข้าดคุ่ณสมบัติข้องการเป็นกรรมการตรวิจสอบ
•	 ตาย
•	 ลาออก
•	 ถูกถอดถอน

2.	 กรณกีรรมการตรวิจสอบลาออกกอ่นค่รบวิาระการดำารงตำาแหนง่	ค่วิรแจง้เปน็หนงัสอ่ตอ่บรษัิัทัฯ	ลว่ิงหนา้
อย่างน้อย	1	เด่อน	พัร้อมเหตุผู้ลเพ่ั�อค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	จะได้พัิจารณาแต่งตั�งค่ณะกรรมการทัดแทัน	
โดยบริษััทัฯ	จะแจ้งเรื�องการลาออกพัร้อมส่งสำาเนาหนังส่อลาออกให้ตลาดหลักทัรัพัย์ทัราบ

3.	 ในกรณีกรรมการตรวิจสอบถูกถอดถอนกอ่นค่รบวิาระการดำารงตำาแหนง่	บรษิัทััฯ	จะแจง้เรื�องการถูกถอดถอน
พัร้อมสาเหตุ	ให้ตลาดหลักทัรัพัย์ทัราบ

	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้องบริษััทัฯ	ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	ประกอบด้วิยกรรมการอิสระ	3	ท่ัาน	มี
รายชื้่�อดังต่อไปนี�

รายั่ชื�อ ต้ำาแหน่ง

1. นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ�	* ประธานค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

2. รศ.	ดร.	วิิชื้า	จิวิาลัย กรรมการตรวิจสอบ

3. นายไพัรัชื้	เฆ่ฆ่อาภรณ์ กรรมการตรวิจสอบ

		 หมายเหต:ุ	*เปน็กรรมการตรวิจสอบทัี�มคี่วิามรูแ้ละ	ประสบการณใ์นการสอบทัานงบการเงนิข้องบรษัิัทัฯ	โดยม	ีนางสาวิ
นุชื้จรินทัร์	บุญเสริมสุข้	รักษัาการผูู้้จัดการสำานักตรวิจสอบภายใน	เป็นเลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ค่ณะ
กรรมการตรวิจสอบข้องบริษัทััฯ	2	ท่ัาน	จากทัั�งหมด	3	ท่ัานไดผู้้า่นการอบรมหลักสตูร	Audit	Committee	Program	
(ACP)	ซึ่่�งจัดโดยสมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย	(Thai	Institute	of	Directors	Association:	IOD)	
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	 ทัั�งนี�ค่ณะกรรมการตรวิจสอบไดม้กีารทับทัวินกฏิบตัรเพั่�อรบัทัราบหนา้ทัี�และบทับาทัในทักุป	ีโดยไดท้ัำาการทับทัวินกฎบตัร
ค่ณะกรรมการตรวิจสอบเม่�อการประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทัค่รั�งทัี�	90	วิันทัี�	12	กุมภาพัันธ์	2563	

กฎบัต้รคณะกรรมการต้รวจส่อบ

1. วัต้ถูุประส่งค์ 

1.	 ค่ณะกรรมการบริษัทัั	ไดแ้ต่งตั�งค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ประกอบด้วิยกรรมการทีั�มีค่วิามเป็นอิสระ	เพั่�อเป็นเค่รื�อง
ม่อและกลไกทัี�สำาค่ัญ	ทัี�ทัำาให้บริษััทัฯ	มีการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี

2.	 เพ่ั�อให้การปฏิบัิตงิานข้องหน่วิยงานต่าง	ๆ	เปน็ไปอย่างมีประสทิัธิภาพั	ถูกตอ้งตามกฎหมาย	สอดค่ล้องตามระเบียบ
ปฏิิบัติตลอดจนมาตรฐานทัางจริยธรรมทัี�ดี	การบริหารกิจการดำาเนินไปอย่างเหมาะสม	มีประสิทัธิภาพั	มีค่วิาม
ยุติธรรม	และโปร่งใส

3.	 เพ่ั�อให้บริษััทัมีรายงานทัางการเงินทัี�มีคุ่ณภาพั	มีการเปิดเผู้ยข้้อมูลอย่างค่รบถ้วินถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน	
และข้้อกำาหนดทัี�เกี�ยวิข้้อง	เพั่�อสร้างค่วิามมั�นใจและค่วิามน่าเชื้่�อถ่อแก่ผูู้้ลงทัุน	และผูู้้มีส่วินได้เสีย

4.	 เพั่�อกำากับดูแล	ติดตาม	สอบทัานค่วิามเพัียงพัอและค่วิามมีประสิทัธิภาพัในการบริหารค่วิามเสี�ยงข้องบริษััทั	

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการต้รวจส่อบ

1.	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบต้องเป็นกรรมการข้องบริษััทั
2.	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบประกอบด้วิยกรรมการอิสระ	จำานวิน	3	ค่น
3.	 มกีรรมการตรวิจสอบอยา่งนอ้ย	1	ค่นทัี�มคี่วิามรู้ค่วิามเข้า้ใจหรอืมปีระสบการณด์า้นการบญัชื้หีรอืการเงนิ	และมี

ค่วิามรู้ต่อเน่�องเกี�ยวิกับเหตุทัี�มีต่อการเปลี�ยนแปลงข้องรายงานทัางการเงิน
4.	 ผูู้้จัดการสำานักงานตรวิจสอบภายในข้องบริษััทัฯ	ทัำาหน้าทัี�เลข้านุการข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	

3. คุณส่มบัต้ิของคณะกรรมการต้รวจส่อบ

1.	 มคี่ณุสมบตัติามทัี�กำาหนดในกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	โดยเฉพัาะกฎหมายวิา่ดว้ิยหลกัทัรพััยแ์ละตลาดหลกัทัรพััย	์และ
ข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์

2.	 ถ่อหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ข้องทัุนชื้ำาระแล้วิข้องบริษััทั	ฯ	บริษััทัในเค่รือ	บริษััทัร่วิม	หรือบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	ทัั�งนี�ให้นับ
รวิมหุ้นทัี�ถ่อโดยผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องด้วิย

3.	 เป็นกรรมการทัี�ไมม่สีว่ินร่วิมในการบริหารงานในบรษิัทััฯ	บรษิัทััในเค่รือ	บรษิัทััรว่ิม	บรษิัทััทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	หรอืผูู้ถ้อ่หุน้
รายใหญ่ข้องบริษััทัฯ	รวิมทัั�งไมเ่ปน็ลูกจา้ง	พันักงานหรือทัี�ปร้กษัาทัี�ไดร้บัเงินเดอ่นประจำาจากบริษััทัฯ	บริษััทัในเค่รือ	
บริษััทัร่วิม	บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	หรือผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ	ในระยะ	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ
ตรวิจสอบ

4.	 เปน็กรรมการทัี�ไมม่ผีู้ลประโยชื้นห์รอืสว่ินไดส้ว่ินเสยีไม่วิา่ทัางตรงหรอืทัางออ้มทัั�งในดา้นการเงนิและการบริหารงาน
ข้องบริษััทัฯ	บริษััทัในเค่รือ	บริษััทัร่วิม	บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง	หรือผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ	ในระยะ	2	ปี	ก่อนได้รับ
การแตง่ตั�งเป็นกรรมการตรวิจสอบยกเว้ินค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	ไดพ้ัจิารณาอย่างรอบค่อบแล้วิเห็นว่ิาการเค่ยมี
ผู้ลประโยชื้นห์รอืสว่ินไดเ้สยีนั�นจะไมม่ผีู้ลกระทับตอ่การปฏิบิตัหินา้ทัี�และการใหค้่วิามเหน็ทัี�เปน็อสิระข้องกรรมการ
ตรวิจสอบ

5.	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ใชื้่เป็นผูู้้เกี�ยวิข้้องหรือญาติสนิทัข้องผูู้้บริหารหรือผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ
6.	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ได้รับการแต่งตั�งข้้�นเป็นตัวิแทันเพั่�อรักษัาผู้ลประโยชื้น์ข้องกรรมการบริษััทัฯ	ผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่	

หรือผูู้้ถ่อหุ้นทัี�เป็นผูู้้เกี�ยวิข้้องกับผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ
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7.	 สามารถปฏิิบัติหน้าทัี�และแสดงค่วิามเห็นหรือรายงานผู้ลการปฏิิบัติตามหน้าทัี�ทัี�ได้รับมอบหมายจากค่ณะกรรม
การบริษััทัฯ	ได้โดยอิสระ	โดยไม่อยู่ภายใต้ค่วิามค่วิบคุ่มข้องผูู้้บริหารหรือผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ	รวิมทัั�งผูู้้
ทัี�เกี�ยวิข้้องหรือญาติสนิทัข้องบุค่ค่ลดังกล่าวิ

4. การแต้่งต้ั�ง วาระการดำำารงต้ำาแหน่ง และการพื่้นจากต้ำาแหน่ง

1.	 การแต่งตั�งค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
•	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	เป็นผูู้้แต่งตั�งกรรมการอิสระข้องบริษััทัฯ	เป็นกรรมการตรวิจสอบ
•	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	เปน็ผูู้ค้่ดัเลอ่กสมาชื้กิค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	1	ทัา่น	ใหด้ำารงตำาแหนง่ประธานค่ณะ
กรรมการตรวิจสอบ

	 	 ทัั�งนี�การแต่งตั�งค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	บริษัทััฯ	จะรายงานต่อตลาดหลักทัรัพัย์ภายใน	3	วัินทัำาการนับแต่
วินัทัี�ค่ณะกรรมการบริษัทััฯ	มีมติแตง่ตั�งฯ	และรายงานการเปลี�ยนแปลงกรรมการตรวิจสอบต่อตลาดหลักทัรพััย์ฯ	
ตามข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์วิ่าด้วิยการรายงานผู้่านส่�ออิเล็กทัรอนิกส์

2.	 วิาระการดำารงตำาแหน่ง
•	 กรรมการตรวิจสอบมวีิาระการดำารงตำาแหน่งค่ราวิละ	3	ปี	และเปน็ไปตามวิาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทัั	
โดยกรรมการตรวิจสอบซึ่่�งพัน้จากตำาแหนง่กรรมการบรษิัทััตามวิาระ	เม่�อไดร้บัการเล่อกตั�งเปน็กรรมการบรษิัทัั
ใหม่	ก็ให้เล่อกตั�งเป็นกรรมการตรวิจสอบใหม่อีกวิาระหน่�ง

•	 เม่�อมเีหตใุหก้รรมการตรวิจสอบพัน้จากตำาแหนง่	และมผีู้ลใหจ้ำานวินกรรมการตรวิจสอบไมค่่รบถว้ิน	ค่ณะกรรม
การบริษััทัฯ	จะแต่งตั�งกรรมการตรวิจสอบทัดแทันรายใหม่เพั่�อให้ค่รบจำานวินอย่างชื้้าภายใน	3	เด่อนนับจากวิัน
ทัี�มีจำานวินกรรมการไม่ค่รบถ้วิน

3.	 การพั้นจากตำาแหน่ง
4.3.1	กรรมการตรวิจสอบพั้นจากตำาแหน่งโดยทัันทัีเม่�อ

•	 ค่รบตามวิาระ
•	 พั้นจากการเป็นกรรมการบริษััทัฯ
•	 ข้าดคุ่ณสมบัติข้องการเป็นกรรมการตรวิจสอบ
•	 ตาย
•	 ลาออก
•	 ถูกถอดถอน

4.3.2	กรณกีรรมการตรวิจสอบลาออกกอ่นค่รบวิาระการดำารงตำาแหนง่	ค่วิรแจง้เปน็หนงัสอ่ตอ่บรษัิัทัฯ	ลว่ิงหนา้
อย่างน้อย	1	เด่อน	พัร้อมเหตุผู้ลเพ่ั�อค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	จะได้พัิจารณาแต่งตั�งค่ณะกรรมการทัดแทัน	
โดยบริษััทัฯ	จะแจ้งเรื�องการลาออกพัร้อมส่งสำาเนาหนังส่อลาออกให้ตลาดหลักทัรัพัย์ทัราบ

4.3.3	ในกรณีกรรมการตรวิจสอบถูกถอดถอนก่อนค่รบวิาระการดำารงตำาแหน่ง	บริษััทัฯ	จะแจ้งเรื�องการถูก
ถอดถอนพัร้อมสาเหตุ	ให้ตลาดหลักทัรัพัย์ทัราบ
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5. หน้าที่่�และความรับผิดำชอบ 

1.	 สอบทัานให้บริษััทัมีรายงานทัางการเงินอย่างถูกต้องตามทัี�ค่วิรตามมาตรฐานการบัญชื้ีทีั�รับรองทัั�วิไปและตาม
กฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้องโดยเฉพัาะ	ซ่ึ่�งรวิมถ่งการจัดให้มีการเปิดเผู้ยข้้อมูลอย่างค่รบถ้วินถูกต้องเพีัยงพัอ	และการ
เปดิเผู้ยข้อ้มูลข้องบริษััทัในกรณีทัี�เกิดรายการทัี�เกี�ยวิโยงกัน	และหรือรายการทัี�อาจมีค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์

2.	 ส่งเสริมให้มีการพััฒนาระบบรายงานทัางการเงินให้สอดค่ล้องทััดเทัียมกับมาตรฐานบัญชื้ีสากล
3.	 พัิจารณาและสอบทัานข้้อสังเกตข้องผูู้้สอบบัญชื้ีภายนอก	และผูู้้ตรวิจสอบภายในเกี�ยวิกับรายการทัี�เกี�ยวิโยงกัน

และรายการทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์	ทัั�งนี�
เพั่�อให้มั�นใจในค่วิามสมเหตุสมผู้ลข้องรายการลักษัณะดังกล่าวิและเพั่�อให้มั�นใจได้วิ่าเป็นไปเพั่�อประโยชื้น์สูงสุดต่อ
บริษััทั

4.	 สอบทัานให้บริษััทัฯ	มีระบบการค่วิบคุ่มภายใน	(Internal	Control)	และการตรวิจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ทัี�
เหมาะสมและมีประสิทัธิผู้ลตามวิิธีการและมาตรฐานสากล

5.	 กำากับดูแลให้มีระบบงานเชิื้งป้องกัน	เพั่�อลดหรือระงับค่วิามสูญเสียและค่วิามสูญเปล่าข้องทัรัพัยากรประเภทัต่าง	
ๆ	ข้องบริษััทัเพั่�อประโยชื้น์	เพัิ�มประสิทัธิภาพั	ประสิทัธิผู้ลในการปฏิิบัติงานข้องหน่วิยงานในบริษััทัให้สูงยิ�งข้้�น

6.	 สอบทัานระบบการบรหิารค่วิามเสี�ยง	เพ่ั�อใหม้ั�นใจวิา่	ระบบการบรหิารค่วิามเสี�ยงมกีารปฏิบิตัอิยา่งมปีระสทิัธภิาพั
และประสิทัธิผู้ลเพั่�อจัดการค่วิามเสี�ยงทัั�วิทัั�งบริษััทัฯ	รวิมทัั�งได้รับการปรับปรุงแก้ไข้ให้เหมาะสมอยู่เสมอ

7.	 สอบทัานค่วิามเหมาะสมข้องระบบเทัค่โนโลยสีารสนเทัศในสว่ินทัี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการค่วิบค่มุภายใน	การจดัทัำารายงาน
ทัางการเงนิ	และการบริหารค่วิามเสี�ยง	เสนอแนะปรบัปรงุใหท้ันัสมัยและเหมาะสมกบัการดำาเนนิธุรกจิข้องบริษััทัอยู่
เสมอ

8.	 สอบทัานใหบ้ริษัทััฯ	ปฏิบิตัติามกฎหมายวิา่ดว้ิยหลกัทัรัพัยแ์ละตลาดหลกัทัรัพัย	์ข้้อกำาหนดข้องตลาดหลกัทัรัพัย์	
หรือกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้องกับธุรกิจข้องบริษััทัฯ

9.	 พัิจารณา	ค่ัดเล่อก	แต่งตั�งหรือเลิกจ้างผูู้้สอบบัญชื้ี	รวิมทัั�งพัิจารณาค่่าตอบแทันเสนอค่ณะกรรมการบริษััทั	เพั่�อ
เสนอต่อทัี�ประชืุ้มใหญ่ผูู้้ถ่อหุ้นและประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานข้องผูู้้สอบบัญชื้ีเป็นประจำาทัุกปี	

10.	 ให้ค่วิามเห็นชื้อบในการพิัจารณาแต่งตั�ง	โยกย้าย	ถอดถอน	และให้ค่วิามเห็นในการพิัจารณาผู้ลการปฏิบัิตงิานและ
พัิจารณาค่วิามดีค่วิามชื้อบข้องหัวิหน้าหน่วิยงานตรวิจสอบภายในร่วิมกับประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	

11.	 สอบทัานและอนุมัติกฎบัตรการตรวิจสอบภายใน	แผู้นงานการตรวิจสอบภายในและผู้ลการปฏิิบัติงานข้องหน่วิย
งานตรวิจสอบภายใน	โดยให้มีการทับทัวินกฎบัตรการตรวิจสอบภายในอย่างสมำ�าเสมอ

12.	 พัิจารณาค่วิามเป็นอิสระข้องหน่วิยงานตรวิจสอบภายใน	อนุมัติงบประมาณและอัตรากำาลังข้องหน่วิยงานตรวิจ
สอบภายใน

13.	 มีอำานาจในการวิ่าจ้างทีั�ปร้กษัาทัางวิิชื้าชื้ีพัอ่�นใด	เม่�อเห็นว่ิาจำาเป็นด้วิยค่่าใชื้้จ่ายข้องบริษััทัฯ	ทัั�งนี�	การว่ิาจ้างทัี�
ปร้กษัาแต่ละค่ราวิให้เป็นไปตามระเบียบภายในทัี�เกี�ยวิข้้องกับบริษััทั

14.	 มีอำานาจเชื้ิญผูู้้บริหารหรือผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องมาให้ค่วิามเห็น	ร่วิมประชืุ้ม	หรือส่งเอกสารตามทัี�เห็นวิ่าเกี�ยวิข้้อง	จำาเป็น
15.	 สอบทัานให้บริษััทัฯ	ปฏิิบัติตามข้้อผูู้กพัันทัี�มีไวิ้กับบุค่ค่ลภายนอก
16.	 ประธานกรรมการตรวิจสอบ	หรือกรรมการตรวิจสอบ	ค่วิรเข้้าร่วิมประชืุ้มผูู้ถ้่อหุน้ข้องบริษััทัฯ	เพั่�อชื้ี�แจงในเรื�องทัี�

เกี�ยวิกับค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	หรือการแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชื้ี
17.	 พัิจารณาให้ค่วิามเห็นชื้อบการนำาส่งงบการเงินรายไตรมาสข้องบริษััทัฯ	ต่อตลาดหลักทัรัพัย์
18.	 จดัทัำารายงานข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ลงนามโดยประธานค่ณะกรรมการตรวิจสอบและเปดิเผู้ยไว้ิในรายงาน

ประจำาปีข้องบริษััทัฯ	ตามหลักเกณฑ์์ทัี�ตลาดหลักทัรัพัย์กำาหนด	ประกอบด้วิยข้้อมูลอย่างน้อยดังนี�
•	 ค่วิามเห็นเกี�ยวิกับค่วิามถูกต้อง	เชื้่�อถ่อได้ข้องรายงานทัางการเงินข้องบริษััทัฯ	
•	 ค่วิามเห็นเกี�ยวิกับค่วิามเพัียงพัอข้องระบบการค่วิบคุ่มภายในข้องบริษััทัฯ	
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

•	 ค่วิามเหน็เกี�ยวิกับการปฏิิบตัติามกฎหมายวิา่ดว้ิยหลักทัรัพัย์	และตลาดหลกัทัรัพัย์ข้อ้กำาหนดข้องตลาดหลกัทัรัพัย์	ฯ	
หรือกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้องกับธุรกิจข้องบริษััทัฯ	

•	 ค่วิามเห็นเกี�ยวิกับค่วิามเหมาะสมข้องผูู้้สอบบัญชื้ี
•	 ค่วิามเห็นทัี�เกี�ยวิกับรายการทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์
•	 จำานวินการประชืุ้มค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	และการเข้้าร่วิมประชืุ้มข้องกรรมการตรวิจสอบแต่ละทั่าน
•	 ค่วิามเหน็หรอืข้อ้สงัเกตโดยรวิมทัี�ค่ณะกรรมการตรวิจสอบไดร้บัจากการปฏิบิตัหินา้ทัี�ตามกฎบตัรค่ณะกรรมการ
ตรวิจสอบ	(Audit	Committee	Charter)	

•	 รายงานอ่�นใดทัี�เห็นวิ่าผูู้้ถ่อหุ้นและผูู้้ลงทัุนทัั�วิไปค่วิรทัราบภายใต้ข้อบเข้ตหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชื้อบทัี�ได้รับมอบ
หมายจากค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	

19.	 รายงานผู้ลการตรวิจสอบในประเด็นทัี�ผูู้้สอบบัญชื้ีพับพัฤติการณ์อันค่วิรสงสัยเกี�ยวิกับการทุัจริตหรือการ
ฝ่่าฝ่้นทัี�เกี�ยวิข้้องกับการปฏิิบัติงานหน้าทัี�ข้องกรรมการและผูู้้บริหารต่อสำานักงานค่ณะกรรมการหลักทัรัพัย์และ
ตลาดหลักทัรัพัย์	และผูู้้สอบบัญชื้ีทัราบภายใน	30	วิันนับแต่วิันทัี�ได้รับแจ้งจากผูู้้สอบบัญชื้ี

20.	 ปฏิิบัติการอ่�นใดตามทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	มอบหมายด้วิยค่วิามเห็นชื้อบจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

6. การประชุม

1.	 จำานวินค่รั�งการประชืุ้ม
•	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบตอ้งประชื้มุรว่ิมกนัอยา่งนอ้ยปลีะ	4	ค่รั�งเพั่�อพัจิารณาสอบทัานงบการเงนิรายไตรมาส
และประจำาปี	รวิมถ่งพัิจารณาผู้ลการตรวิจสอบภายใน	และเข้้าร่วิมประชืุ้มกับผูู้้สอบบัญชื้ีโดยไม่มีฝ่่ายบริหารเข้้า
ร่วิมประชืุ้มด้วิยอย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง

•	 ประธานกรรมการตรวิจสอบอาจเรยีกประชื้มุค่ณะกรรมการตรวิจสอบเป็นพิัเศษัได	้หากมกีารรอ้งข้อจากผูู้้สอบ
บัญชื้ี	กรรมการบริษััทั	ให้พัิจารณาประเด็นปัญหาทัี�จำาเป็นต้องหารือร่วิมกัน

2.	 ผูู้้เข้้าร่วิมประชืุ้ม
•	 การประชืุ้มค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ต้องมีกรรมการมาประชืุ้มไม่น้อยกวิ่าก่�งหน่�งข้องจำานวินกรรมการตรวิจ
สอบทัั�งหมดจ้งจะเป็นองค่์ประชืุ้ม	โดยประธานกรรมการตรวิจสอบเป็นประธานทัี�ประชืุ้ม

•	 กรณทีัี�ประธานกรรมการตรวิจสอบไมอ่ยู่ในทัี�ประชื้มุหรอืไมส่ามารถปฏิิบตัหินา้ทัี�ได	้ใหก้รรมการตรวิจสอบทัี�มา
ประชืุ้มเล่อกกรรมการตรวิจสอบค่นหน่�งเป็นประธานในทัี�ประชืุ้ม

•	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบอาจเชื้ิญผูู้้บริหารข้องบริษััทัฯ	หรือผูู้้เกี�ยวิข้้องเข้้าร่วิมประชืุ้มและให้ข้้อมูลได้
•	 เลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบจะต้องเข้้าร่วิมประชุื้มด้วิยทุักค่รั�ง	ในกรณีทัี�มีเหตุจำาเป็นซึ่่�งเลข้านุการฯ	ไม่
สามารถเข้้าร่วิมประชืุ้มได้	บริษััทัฯ	หรือค่ณะกรรมการตรวิจสอบอาจมอบหมายบุค่ค่ลเข้้าร่วิมประชืุ้มและทัำา
หน้าทัี�แทัน

3.	 การลงค่ะแนนเสียง
•	 มติทัี�ประชุื้มค่ณะกรรมการตรวิจสอบให้ถ่อเสียงข้้างมาก	กรรมการตรวิจสอบค่นหน่�งให้มีเสียงหน่�งในการลง
ค่ะแนน	ถ้าค่ะแนนเสียงเทั่ากัน	ให้ประธานในทัี�ประชืุ้มออกเสียงเพัิ�มข้้�นอีกเสียงหน่�งเป็นเสียงชื้ี�ข้าด	ทัั�งนี�เลข้านุการ
ค่ณะกรรมการตรวิจสอบไม่มีสิทัธิออกเสียงลงค่ะแนน

•	 กรรมการตรวิจสอบทัี�มีส่วินได้เสียในเรื�องทัี�พัิจารณา	จะต้องงดออกเสียงลงค่ะแนนในเรื�องนั�น	ๆ
•	 การลงมติข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบอาจกระทัำาได้โดยไม่ต้องมีการประชืุ้มและมีผู้ลสมบูรณ์เสม่อนหน่�งได้มี
การประชืุ้มลงมติแล้วิ	เม่�อมตินั�น	ๆ	กรรมการตรวิจสอบได้ลงลายม่อชื้่�อรับรองไวิ้ทัุกค่น

4.	 บันทั่กรายงานการประชืุ้ม
•	 ให้เลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบหรือผูู้้ทัี�ได้รับมอบหมายเป็นผูู้้บันทั่กรายงานการประชืุ้ม
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7. ค่าต้อบแที่น

	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบจะได้รบัค่่าตอบแทันทัี�เหมาะสมกับหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ดิชื้อบตามทัี�ได้รบัอนุมัตจิากทัี�ประชื้มุผูู้้
ถ่อหุ้น	ได้ทับทัวินปรับปรุงและได้รับอนุมัติจากค่ณะกรรมการบริษััทั	วิันทัี�	12	กุมภาพัันธ์	2563	

คณะกรรมการกลยัุ่ที่ธุ์ธุรุกิจ

1.	 ก	ารสรรหากรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	

	 ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	ข้องบริษัทััฯ	ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	ประกอบด้วิยกรรมการ	5	ท่ัาน	มีรายช่ื้�อดงัต่อไปนี�

 รายั่ชื�อ ต้ำาแหน่ง

1. นายบรรจง	จิตต์แจ้ง ประธานค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

2. นายสาโรจน์	ประจักษั์ธรรม กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

3. นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

4. นาย	พัอล	ไบรอัน	ฟัสซึ่ี กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

5. นายเดวิิด	แอนดรูวิ์	ค่รอส กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

	 โดยมีนายสรัฐ	เตกาญจนวินิชื้	ผูู้จ้ดัการสำานกัพััฒนาธรุกจิเปน็เลข้านุการค่ณะกรรมการกลยุทัธธ์รุกจิ	ซึ่่�งไดร้บัการแต่ง
ตั�งโดยมติทัี�ประชืุ้มค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	ค่รั�งทัี�	1/2558	เม่�อวิันทัี�	11	พัฤษัภาค่ม	2558

กฎบัต้รคณะกรรมการกลยัุ่ที่ธุ์ธุุรกจิ

1.	 ประสานงานกับประธานเจ้าหน้าทีั�บริหารและฝ่่ายบริหารในการกำากับดูแลการพััฒนากลยุทัธ์ข้องบริษััทัฯ	และให้
ค่ำาแนะนำาในการวิางแผู้นกลยุทัธ์	เพั่�อให้แผู้นการใชื้้กลยุทัธ์ได้รับการพััฒนา	ย่ดมั�น	และฝ่ังแน่นในองค่์กร

2.	 ทับทัวินค่วิามเสี�ยงและโอกาสข้องกลยุทัธ์ตามทัี�ถูกกำาหนดโดยการประเมินค่วิามเสี�ยงเชื้ิงกลยุทัธ์ข้องบริษััทัฯ	และ
กระบวินการอ่�น	และผู้ลกระทับจากการแข้ง่ขั้นทัี�เกิดข้้�นใหม่หรือพัฒันาข้้�น	การพััฒนาทัางราชื้การหรือทัางกฎหมาย	
และภาวิะเศรษัฐกิจโลก

3.	 ติดตามค่วิามค่่บหน้าข้องบริษััทัฯ	ในการบรรลุเป้าหมายเชื้ิงกลยุทัธ์และให้ข้้อเสนอแนะและค่ำาแนะนำาในกลยุทัธ์การ
ค่วิบรวิมกิจการ	กลยุทัธ์ทัุน	ค่วิามสามารถทัางการตลาด	และค่วิามต้องการด้านทัรัพัยากร

4.		 ทัำางานรว่ิมกับประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารและฝ่่ายบริหารในการดูแลใหม้ีการทับทัวินและเสนอแนะต่อค่ณะกรรมการ
บริษััทัเกี�ยวิกับการตัดสินใจเชื้ิงกลยุทัธ์ทัี�มีนัยสำาค่ัญ	เกี�ยวิกับค่วิามเป็นไปได้ในการออกจากธุรกิจเดิมและการเข้้า
สู่ธุรกิจใหม่	การเข้้าซึ่่�อกิจการ	กิจการร่วิมค่้า	การลงทัุน	หรือการจัดการธุรกิจและทัรัพัย์สิน

5.	 ประเมินผู้ลการตรวิจสอบรายการหลังทัำารายการเพั่�อติดตามผู้ลการดำาเนินงานตามตัวิชื้ี�วิัดเป้าหมายการซึ่่�อ
กิจการและการรับรู้ค่วิามสามารถในการทัำางานร่วิมกัน

6.	ในการปฏิิบัติหน้าทัี�	ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจจะใช้ื้ค่วิามเชื้ี�ยวิชื้าญข้องฝ่่ายบริหารและพันักงาน	บริษััทัฯ	และเม่�อ
มีจำาเป็นหรือเป็นประโยชื้น์	จะทัำางานร่วิมกับฝ่่ายบริหารเพั่�อจ้างทัี�ปร้กษัาภายนอกหรือผูู้้เชื้ี�ยวิชื้าญเพั่�อชื้่วิยค่ณะ
กรรมการกลยุทัธธุรกิจในการทัำางานข้องตน

7.	 รายงานต่อค่ณะกรรมการบริษััทัเกี�ยวิกับกิจกรรมต่างๆ
8.	 ทับทัวินค่วิามเหมาะสมข้องกฎบัตรค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธรุกิจและแนะนำาให้ค่ณะกรรมการเสนอการเปลี�ยนแปลง

เป็นค่รั�งค่ราวิตามค่วิามจำาเป็น
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

9.	 ประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานประจำาทัุกปี
10.	 ปฏิบัิติหนา้ทัี�และค่วิามรับผิู้ดชื้อบอ่�นๆ	ตามทัี�ประธานค่ณะกรรมการกำาหนดใหค้่ณะกรรมการกลยุทัธธ์รุกจิกำาหนด

	 การทับทัวินกฎบัตรค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจได้รับการทับทัวินในการประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทัค่รั�งทีั�	90	วิันทัี�		
12	กุมภาพัันธ์	2563	

คณะกรรมการส่รรหาและกำาหนดำค่าต้อบแที่น 

1.	 	การสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	

	 	ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	ประกอบด้วิยกรรมการ	3	ท่ัานมีรายช่ื้�อ	
ดังต่อไปนี�

รายั่ชื�อ ต้ำาแหน่ง

1. นายไพัรัชื้	เมฆ่อาภรณ์ ประธานค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

2. นายบรรจง	จิตต์แจ้ง กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

3. รศ.	ดร.	วิิชื้า	จิวิาลัย	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

		 โดยมีนางสาวิศิริพัร	ผู้ลอวิยพัร	ผูู้้จัดการฝ่่ายทัรัพัยากรบุค่ค่ล	เป็นเลข้านุการค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่า
ตอบแทัน	ซึ่่�งได้รับการแต่งตั�งโดยมติทัี�ประชืุ้มค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	ค่รั�งทัี�	1/2559	เม่�อวิันทัี�	17	กุมภาพัันธ์	2559

	 ณ	วัินทัี�	11	พัฤศจกิายน	2558	ทัี�ประชื้มุค่ณะกรรมการบริษััทัค่รั�งทัี�	5/2558	มีมติเหน็ชื้อบ	กฎบตัรค่ณะกรรมการสรรหา
และกำาหนด	ค่า่ตอบแทัน	ทัี�ทับทัวินใหมห่ลงัจากทัี�นำามาใชื้้งานค่รั�งแรก	เม่�อวิันทัี�	18	กุมภาพัันธ์	2552	โดยตระหนกัถ่งหนา้ทัี�และ
ค่วิามรับผู้ิดชื้อบค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันได้มีการทับทัวินกฏิบัตรเพั่�อรับทัราบหน้าทัี�และบทับาทัในทัุกปี	
โดยได้ทัำาการทับทัวินกฎบัตรค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันเม่�อการประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทัค่รั�งทัี�	90	วิัน
ทัี�	12	กุมภาพัันธ์	2563	

กฎบัต้รคณะกรรมการส่รรหาและกำาหนดำค่าต้อบแที่น

 องค์ประกอบ คุณส่มบัต้ิ และวาระดำำารงต้ำาแหน่ง 

1.	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	เป็นผูู้้แต่งตั�งค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน
2.	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า่ตอบแทันประกอบดว้ิยกรรมการบรษิัทัั	3	ค่น	โดยกรรมการ	2	ค่น	จะตอ้งเป็น

กรรมการอิสระ	และประธานค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันต้องเป็นกรรมการอิสระ	
3.	 ประธานกรรมการบริหาร	เสนอและข้ออนุมัติ	บุค่ค่ลทัำาหน้าทัี�เลข้านุการข้องค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่า

ตอบแทัน
4.	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันดำารงตำาแหน่งค่ราวิละ	3	ปี	นับจากวิันทัี�ได้รับการแต่งตั�งจากค่ณะ

กรรมการบริษััทั	
5.	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันซึ่่�งพั้นตำาแหน่งตามวิาระ	อาจได้รับการแต่งตั�งกลับเข้้ามาดำารงตำาแหน่ง

ต่อไปได้อีกตามทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทั	เห็นวิ่าเหมาะสม
6.	 นอกจากถ่งค่ราวิออกตามวิาระดำารงตำาแหนง่	หากตำาแหนง่กรรมการสรรหาและกำาหนดค่า่ตอบแทันว่ิางลง	เพัราะ

เหตุอาทัิเชื้่น	พั้นตำาแหน่ง	พั้นจากการเป็นกรรมการบริษััทั	ข้าดคุ่ณสมบัติ	ตาย	ลาออก	ถูกถอดถอน	ให้ค่ณะ
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	 กรรมการบริษััทัแต่งตั�งบุค่ค่ลทีั�มีคุ่ณสมบัติค่รบถ้วิน	เป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	ภายใน	3	เด่อนนับ
ตั�งแต่วิันทัี�ตำาแหน่งวิ่างลง	โดยจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพัียงเทั่าวิาระดำารงตำาแหน่งทัี�กรรมการทัี�พั้นตำาแหน่งยังค่งเหล่ออยู่เทั่านั�น

 องค์ประชุม

•	 ต้องมีกรรมการมาประชืุ้มไม่น้อยกวิ่าก่�งหน่�งข้องจำานวินกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันทัั�งหมด	จ้งจะเป็น
องค่์ประชืุ้ม	

•	 มีการประชืุ้มอย่างน้อยปีละ	4	ค่รั�ง

 บที่บบาที่ หน้าที่่� และความรับผิดำชอบของคณะกรรมการส่รรหาและกำาหนดำค่าต้อบแที่น

1.	 กำาหนดหลักเกณฑ์์	คุ่ณสมบัติ	กระบวินการสรรหาและคั่ดเล่อกบุค่ค่ลทีั�มีคุ่ณสมบัติเหมาะสม	ทัี�จะดำารงตำาแหน่ง
ในค่ณะกรรมการบริษััทั	ประธานกรรมการบริหาร	ข้องบริษััทัฯและบริษััทัย่อย	เสนอต่อค่ณะกรรมการบริษััทั	และ
นำารายชื้่�อเสนอต่อทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นเพั่�อพัิจารณาแต่งตั�ง

2.	 นำาเสนองบประมาณ	และหลักเกณฑ์์การจ่ายค่่าตอบแทัน	กรรมการบริษััทั	กรรมการชุื้ดย่อย	ต่อค่ณะกรรมการ
บริษััทั	เพั่�อนำาเสนอข้ออนุมัติจากทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น

3.	 พัจิารณางบประมาณการข้่�นค่่าจ้าง	เงินรางวิัลประจำาป	ีตลอดจนสิทัธิประโยชื้น์และผู้ลประโยชื้น์อ่�นใดข้องประธาน
กรรมการบริหาร	ผูู้้บริหารทัี�รายงานตรงต่อประธานกรรมการบริหาร	พันักงาน	ข้องบริษััทัฯและบริษััทัย่อย	นำา
เสนอต่อค่ณะกรรมการบริษััทัเพั่�อพัิจารณาอนุมัติ

4.	 เสนอแนะหลักเกณฑ์์ประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน	ประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน	ประธานกรรมการบริหาร	และผูู้้บริหาร
ทัี�รายงานตรงต่อประธานกรรมการบริหาร	ข้องบริษััทัฯและบริษััทัย่อย	

5.	 พัิจารณาผู้ังโค่รงสร้างการบริหารงาน	ผู้ังการบังค่ับบัญชื้า	ข้องบริษััทัฯและบริษััทัย่อย
6.	 เสนอแนะการพััฒนาค่วิามรู้	ทัักษัะ	และแผู้นส่บทัอดงาน	ผูู้้ทัี�จะดำารงตำาแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร	ข้องบริษััทั	

และบริษััทัย่อย	รวิมถ่งผูู้้บริหารทัี�รายงานตรงต่อประธานกรรมการบริหาร	ทับทัวินแผู้นดังกล่าวิเป็นประจำาทัุกปี
7.	 รายงานผู้ลการประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	และค่ณะกรรมการชืุ้ดย่อย	ต่อค่ณะกรรมการบริษััทั
8.	 จัดให้มีโค่รงการสำาหรับพััฒนางานข้องกรรมการ	การปฐมนิเทัศกรรมการใหม่เพั่�อเข้้าใจบทับาทัหน้าทัี�และค่วิาม

รับผู้ิดชื้อบ	ลักษัณะการทัำาธุรกิจข้องบริษััทัและนโยบายบริษััทั
9.	 รายงานผู้ลการปฏิิบัติงานข้องค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันต่อค่ณะกรรมการบริษััทัรับทัราบ
10.	 ปฏิิบัติหน้าทัี�อ่�นๆตามทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัเห็นสมค่วิรและมอบหมายให้ดำาเนินการ

ได้รับการพัิจารณาโดยค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	เม่�อวิันทัี�	12	กุมภาพัันธ์	2563	
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7.3.2  รายั่ชื�อกรรมการต้รวจส่อบที่่�ม่ความรู้และประส่บการณ์ในการส่อบที่านงบการเงิน

	 นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ�	ประธานค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	เป็นกรรมการตรวิจสอบทัี�มีค่วิามรู้และ	ประสบการณ์ในการ
สอบทัานงบการเงินข้องบริษััทัฯ

7.4  ข�อม้ลเกิี�ยวิกิับผู้้�บรีิหุ้ารี

7.4.1  รายั่ชื�อและต้ำาแหน่งผู้บริหารสู่งสุ่ดำและผู้บริหาร 4 รายั่แรกนับจากผู้บริหารสู่งสุ่ดำ

การคัดำเลือกคณะผู้บริหารของบริษััที่ฯ

	 การค่ัดเล่อกบุค่ค่ลทัี�จะมาเป็นผูู้้บริหารบริษััทั	ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันจะเป็นผูู้้ทัำาการสรรหาและ
ค่ัดเล่อกบุค่ค่ลทัี�เหมาะสมให้เป็นผูู้้บริหารข้องบริษััทัฯ	เพั่�อเสนอค่ณะกรรมการบริษััทัแต่งตั�งต่อไปค่ณะผูู้้บริหารข้องบริษััทัฯ	
ณ	วิันทัี�	31	มีนาค่ม	2563	มีทัั�งหมด	5	ทั่านมีรายนามดังนี�

รายั่ชื�อ ต้ำาแหน่ง

1 นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร

2 นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบริหาร

3 นายลินด์เซึ่	บราวิน์ รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานพัาณิชื้ย์

4 นายชื้ัยวิัฒน์	จิตติคุ่ณ รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานปฏิิบัติการ

5 นางสาวิจิรสุดา	สำาเภาทัอง รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบัญชื้ี	และการเงิน

	 ค่ณะกรรมการและผูู้บ้รหิารข้องบรษัิัทัฯ	มคี่ณุสมบติัค่รบตามมาตรา	68	แหง่พัระราชื้บญัญติับรษัิัทัมหาชื้นจำากดัปี	พั.ศ.	
2535	และไม่มลีกัษัณะต้องหา้มตามประกาศสำานกังานค่ณะกรรมการกำากบัหลกัทัรัพัยแ์ละตลาดหลักทัรัพัย	์(ก.ล.ต.)	เกี�ยวิกับ
เรื�องการข้ออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอข้ายหุน้ทีั�ออกใหม	่นอกจากนั�น	ไม่ปรากฏิวิา่มีประวิตักิารทัำาค่วิามผู้ดิตามกฎหมาย
ในระยะ	10	ปี	ทัี�ผู้่านมา

การมอบหมายั่อำานาจบรหิารให้แก่ประธุานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

	 ทัี�ประชุื้มค่ณะกรรมการบริษััทั	เม่�อวัินทัี�	20	เมษัายน	2547	และวัินทัี�	8	เมษัายน	2548	ได้พิัจารณาเรื�องอำานาจและการ
ปฏิิบัติงานข้องประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และได้มีมติกำาหนดข้อบเข้ตและอำานาจข้องประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารไวิ้โดยชื้ัดเจน	ดัง
ต่อไปนี�	

	 ให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารมีอำานาจหน้าทัี�บริหารจัดการดำาเนินงานต่างๆ	ตามธุรกิจปกติข้องบริษััทัฯ	และดำาเนินการ
ตามทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัได้มอบหมายซึ่่�งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้้อบังค่ับข้องบริษััทัฯประกอบไปด้วิย

1.	 กำาหนดภารกจิ	วัิตถปุระสงค่	์แนวิทัาง	นโยบายข้องบรษิัทััฯรวิมถ่งการกำากับดแูลการดำาเนนิงานข้องบรษิัทััโดยรวิม
เพั่�อเป็นไปตามวิัตถุประสงค่์ข้องการดำาเนินธุรกิจ

2.	 มอีำานาจจา้ง	แตง่ตั�ง	ปลดออก	ให้ออก	ไลอ่อก	กำาหนดอตัราค่่าจ้าง	ใหบ้ำาเหนจ็รางวัิล	ปรบัข้้�นเงินเดอ่น	ค่่าตอบแทัน	
เงินโบนัส	ข้องพันักงานทัั�งหมดข้องบริษััทัฯ	ในตำาแหน่งทัี�ตำ�ากวิ่าประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารตลอดจนแต่งตั�งตัวิแทัน
ฝ่่ายนายจ้างในค่ณะกรรมการกองทัุนสำารองเลี�ยงชื้ีพัข้องบริษััทัฯ	
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3.	 มีอำานาจอนุมัติ	และมอบอำานาจชื้่วิงอนุมัติการเบิกจ่าย	การพัิจารณาอนุมัติการจ่ายค่่าใชื้้จ่ายในการดำาเนินงาน
ปกติ	และในการจัดซึ่่�อจัดจ้างในทัรัพัย์สินและบริการเพั่�อประโยชื้น์ข้องบริษััทัฯในวิงเงิน	20	ล้านบาทัต่อค่รั�ง

4.	 มอีำานาจออกค่ำาสั�ง	ระเบยีบ	ประกาศ	บนัทัก่	เพั่�อใหก้ารปฏิิบตังิานเปน็ไปตามนโยบายและผู้ลประโยชื้นข์้องบรษิัทััฯ	
และเพั่�อรักษัาระเบียบวิินัยการทัำางานภายในองค่์กร

5.	 มีอำานาจกระทัำาการและแสดงตนเป็นตัวิแทันบริษััทัฯต่อบุค่ค่ลภายนอกในกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกับบริษััทัฯและเป็น
ประโยชื้น์ต่อบริษััทัฯ	

6.	 พัิจารณากลั�นกรองการลงทัุนต่างๆ	เพั่�อนำาเสนอต่อค่ณะกรรมการบริษััทั
7.	 พัิจารณาแต่งตั�งทัี�ปร้กษัาต่างๆ	ทัี�จำาเป็นต่อการดำาเนินกิจการข้องบริษััทัฯเพั่�อเสนอต่อ	ค่ณะกรรมการบริษััทั
8.	 พัิจารณาอนุมัติการทัำารายการทัี�เกี�ยวิโยงกันทัี�เป็นเงื�อนไข้ปกติทัางการค่้า	เชื้่น	ซ่ึ่�อข้ายสินค้่า	ด้วิยราค่าตลาด	

การใหเ้ค่รดติเทัอมเหมอ่นลกูค่า้ทัั�วิไป	ทัี�ไดม้กีารกำาหนดนโยบาย	และหลักเกณฑ์์	โดยไดร้บัการตรวิจสอบจากค่ณะ
กรรมการตรวิจสอบ	และค่ณะกรรมการบริษััทัพัิจารณาอนุมัติไวิ้แล้วิ

9.	 ดำาเนินกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกับการบริหารงานทัั�วิไปข้องบริษััทัฯ	
10.	 ดำาเนินกิจการงานอ่�นตามทัี�ได้รับมอบหมายจากค่ณะกรรมการบริษััทัเป็นรายกรณี
11.	 พัิจารณาเพั่�อการระดมทัุนข้องบริษััทัฯเพั่�อนำาเสนอต่อค่ณะกรรมการบริษััทั

	 นอกจากนี�ประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิารอาจมอบหมายใหบ้คุ่ค่ลอ่�นตามทัี�ประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิารเหน็สมค่วิรทัำาหนา้ทัี�จดัการ
และดำาเนินการแทันในเรื�องทัี�จำาเป็นและสมค่วิร	และภายใต้อำานาจหน้าทัี�ตามทัี�ได้รับมอบหมายจากค่ณะกรรมการบริษััทั

	 ทัั�งนี�ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารไม่มีอำานาจในการอนุมัติเรื�องหรือรายการทัี�เกี�ยวิโยงกันทัี�มิใชื้่เป็นเงื�อนไข้ปกติทัางการค้่า	
รายการได้มาจำาหน่ายไปซึ่่�งสินทัรัพัย์ทัี�สำาค่ัญข้องบริษััทัฯ	และ/หรือ	เรื�องหรือรายการทัี�ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารหรือบุค่ค่ลทัี�
อาจมคี่วิามขั้ดแยง้กนัหรอืมสีว่ินไดเ้สยี	หรอือาจมคี่วิามขั้ดแยง้ทัางผู้ลประโยชื้น์ในลักษัณะอ่�นใด	(ตามข้อ้บังค่บัข้องบริษัทััฯ	และ
ตามทัี�สำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์ประกาศกำาหนด)	ทัี�จะทัำาข้้�นกับบริษััทัฯ	หรือบริษััทัย่อย	
ยกเวิ้นเป็นรายการทัี�เป็นเงื�อนไข้ปกติทัางการค่้า	ทัี�ได้มีการกำาหนดนโยบาย	และหลักเกณฑ์์	โดยได้รับการตรวิจสอบจากค่ณะ
กรรมการตรวิจสอบ	และค่ณะกรรมการบรษัิัทัพัจิารณาอนมุตัไิวิแ้ลว้ิ	และ/หรอืการอนมุตัริายการทัี�เปน็ไปตามนโยบายและหลกั
เกณฑ์ท์ัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัไดพ้ัจิารณาอนมุตัไิวิ	้และไดข้้อค่วิามเหน็ชื้อบจากผูู้ถ่้อหุน้ในการทัำารายการทัี�เกี�ยวิโยงกันและการ
ไดม้าหรือจำาหน่ายไปซึ่่�งสินทัรัพัย์ทัี�สำาค่ญัข้องบริษัทััฯ	หรือบริษัทััย่อยแล้วิ	เพั่�อให้สอดค่ล้องกับข้อ้กำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์
แห่งประเทัศไทัยในเรื�องดังกล่าวิ

การมอบหมายั่อำานาจบริหารให้แก่บุคคลอื�นในการกระที่ำาการแที่นและในนามบรษิััที่ฯ

	 ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารได้มีการมอบหมายอำานาจบริหารให้แก่ผูู้้บริหารตามลำาดับชื้ั�น	ในการกระทัำาการแทัน	สำาหรับ
กิจกรรมต่างๆ	เชื้่นในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่่าใช้ื้จ่ายต่างๆ	การอนุมัติสั�งซึ่่�อวิัตถุดิบ	วัิสดุสิ�นเปล่อง	และอ่�นๆ	รวิมถ่งการลง
นามในเชื้็ค่เพั่�อเบิกถอนเงินจากบัญชื้ีข้องบริษััทัฯ	โดยมีเงื�อนไข้ในการจำากัดประเภทัค่่าใชื้้จ่าย	วิงเงินการอนุมัติ	รวิมถ่งวิงเงินใน
การลงนามในเชื้ค็่เพั่�อเบกิถอนเงนิ	ตามแตร่ะดบัผูู้บ้รหิารและหนา้ทัี�ค่วิามรบัผู้ดิชื้อบทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	ซึ่่�งผู้า่นค่วิามเหน็ชื้อบจากค่ณะ
กรรมการบริษััทัแล้วิ	
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7.4.2  แผนผังโครงส่ร้างองค์กร (Organisation Chart) 

7.4.3  นโยั่บายั่การจ่ายั่ค่าต้อบแที่นกรรมการบริหารและผู้บริหาร

แนวที่างการปฏิบัต้ิ

การส่รรหาและแต้่งต้ั�งกรรมการและกรรมการอิส่ระ

	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	พัิจารณาคุ่ณสมบัติเหมาะสมทัี�เป็นประโยชื้น์กับการดำาเนินธุรกิจข้องบริ
ษััทัฯ	อย่างรอบด้าน	และโปร่งใส	สอดค่ล้องหลักเกณฑ์์การสรรหากรรมการบริษััทัข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	โดย
เปิดโอกาสใหผูู้้ถ่้อหุน้รายยอ่ยเสนอชื้่�อบคุ่ค่ลทัี�มคี่ณุสมบตัเิหมาะสม	เพั่�อรบัการพัจิารณาเลอ่กตั�งเปน็กรรมการและการเสนอ
ชื้่�อจากผูู้้ถ่อหุ้นใหญ่	

กรรมการบริษััที่

	 การเสนอแต่งตั�งกรรมการรายใหม่	พัิจารณาจากองค่์ประกอบ	ได้แก่

•	 คุ่ณสมบัติทัี�สอดค่ล้องตามกฎหมายและข้้อกำาหนดทัี�เกี�ยวิข้้อง	อาทัิ	พั.ร.บ.	บริษััทัมหาชื้นจำากัด,ข้้อบังค่ับบริษััทัฯ	
หลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดีข้องบริษััทัฯ

•	 เป็นผูู้้ทัรงคุ่ณวิุฒิทัี�มีค่วิามรู้ค่วิามสามารถและประสบการณ์ทัี�หลากหลายในสาข้าวิิชื้าชื้ีพัต่างๆ	ทัี�เป็นประโยชื้น์กับ
การปฏิิบัติหน้าทัี�กรรมการ

•	 มีค่วิามจำาเป็นต่อองค่์ประกอบข้องโค่รงสร้างกรรมการทัี�ยังข้าดอยู่	โดยพัิจารณาทัักษัะค่วิามเชื้ี�ยวิชื้าญ	ทัั�งด้าน	
วิิศวิกรรม	กฎหมาย	การเงิน	การบัญชื้ี	เศรษัฐศาสตร์	ค่วิามมั�นค่ง	และการบริหารจัดการธุรกิจ	เพั่�อผู้สานค่วิามรู้
ค่วิามสามารถทัี�เป็นประโยชื้น์แก่การดำาเนินงานข้องบริษััทัฯ

•	 การมีส่วินได้เสียหรือค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์ทัี�อาจมีกับบริษััทัฯ
•	 การยินยอมจากผูู้้ทัี�ได้รับการเสนอชื้่�อเพั่�อพัิจารณา
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การเสนอแต่งตั�งกรรมการรายเดิม	พัิจารณาจากองค่์ประกอบ	ได้แก่

•	 ผู้ลการปฏิิบัติงานในปีทัี�ผู้่านมา
•	 การให้ข้้อเสนอแนะค่วิามค่ิดเห็นทัี�เป็นประโยชื้น์
•	 การอุทัิศเวิลาให้กับองค่์กร
•	 การเข้้าร่วิมกิจกรรมต่างๆ	ข้องกรรมการแต่ละค่น

กรรมการอิส่ระ

	 ในการคั่ดเลอ่กและเสนอแตง่ตั�งกรรมการอิสระนั�น	จะพิัจารณาจำานวินกรรมการอสิระในค่ณะกรรมการบริษัทัั	ใหม้คี่วิาม
สอดค่ล้อง	ดังนี�

•	 ตามข้้อกำาหนดข้องสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	
•	 ตามนิยามกรรมการอิสระข้องบริษััทัฯ	มีคุ่ณสมบัติค่วิามเป็นอิสระตามทัี�กำาหนดไวิ้ในคู่่ม่อการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี
และเปิดเผู้ยไวิ้ในเวิ็บไซึ่ต์บริษััทัฯ

	 อน่�ง	ในการเลอ่กตั�งกรรมการทัดแทันตำาแหนง่ทัี�วิา่งในกรณอี่�นทัี�ไมใ่ชื้เ่น่�องมาจากการค่รบวิาระ	ค่ณะกรรมการสรรหาฯ	
อาจสรรหาและเสนอชื้่�อผูู้้ทัี�มีคุ่ณสมบัติเหมาะสม	เพั่�อค่ณะกรรมการบริษััทัอาจเล่อกตั�งกรรมการแทันตำาแหน่งทัี�ว่ิางได้ด้วิย
ค่ะแนนเสียงไม่ตำ�ากวิ่าสามในสี�ข้องจำานวินกรรมการทัี�ยังเหล่ออยู่	ทัั�งนี�	บุค่ค่ลทัี�เข้้ามาเป็นกรรมการทัดแทันจะมีวิาระการดำารง
ตำาแหน่งเทั่ากับวิาระเดิมทัี�เหล่ออยู่ข้องกรรมการทัี�ตนแทัน

การส่รรหาและแต้่งต้ั�งประธุานกรรมการบริหาร

	 การสรรหาประธานกรรมการบริหาร	แทันตำาแหน่งทัี�วิ่างลง	ค่ณะกรรมการสรรหาฯ	พัิจารณาตามหลักเกณฑ์์	ประกอบ
ด้วิย	:

•	 ค่วิามรู้	ค่วิามสามารถ	ในการดำาเนินธุรกิจ	ทัี�มีทัักษัะ	ประสบการณ์	วิิชื้าชื้ีพั	คุ่ณสมบัติเฉพัาะในด้านต่างๆ	ทัี�มีค่วิาม
จำาเป็นอย่างยิ�งและเป็นประโยชื้น์สูงสุดต่อธุรกิจข้องบริษััทัฯ

•	 ประสบการณ์ในธุรกิจ	และการบริหารจัดการองค่์กร
•	 ประสบการณ์ในการเป็นผูู้้นำาข้ององค่์กร	มีภาวิะค่วิามเป็นผูู้้นำาสูง
•	 ได้รับการยอมรับจากองค่์กรธุรกิจทัี�เกี�ยวิข้้อง
•	 ได้รับอนุมัติจากค่ณะกรรมการบริษััทัฯ
•	 พัิจารณาเรื�องค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์

	การพื่้นจากต้ำาแหน่ง

•	 ค่รบตามวิาระ
•	 ตาย
•	 ลาออก
•	 ทัี�ประชืุ้มกรรมการบริษััทัมีมติให้พั้นจากตำาแหน่ง

	 กรณกีรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันตอ้งการลาออกจากตำาแหนง่	ใหย่้�นใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบรษัิัทั	ใน
กรณีทัี�ตำาแหนง่กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	วิา่งลงเพัราะเหตอุ่�นนอกจากถ่งค่ราวิออกตามวิาระ	ใหค้่ณะกรรมการ
บรษัิัทัแตง่ตั�งบคุ่ค่ลทัี�มคี่ณุสมบตั	ิและไมม่ลีกัษัณะต้องหา้มตามกฎหมายเปน็กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันแทัน	เว้ิน
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แต่วิาระข้องกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันผูู้้นั�นเหล่อน้อยกวิ่าสองเด่อน	ค่ณะกรรมการบริษััทัจะไม่แต่งตั�งกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่า่ตอบแทันทัี�วิา่งลงทัดแทันกไ็ด้	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่า่ตอบแทัน	ทัี�ไดร้บัการแตง่ตั�งทัดแทันจะอยูใ่น
ตำาแหน่งได้เพัียงเทั่าวิาระทัี�ยังเหล่ออยู่ข้องกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันทัี�พั้นจากตำาแหน่ง

7.4.4  ค่าต้อบแที่นรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1)  ค่าต้อบแที่นรวมของกรรมการ

	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	มีการประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทัดังนี�

•	 ปี	2563	รวิมทัั�งสิ�น	6	ค่รั�ง	
•	 ปี	2562	รวิมทัั�งสิ�น	5	ค่รั�ง	
•	 ปี	2561	รวิมทัั�งสิ�น	5	ค่รั�ง	

กรรมการแต่ละทั่านมีสถิติการเข้้าประชืุ้มและมีค่่าตอบแทันประจำา	แต่ละทั่านดังนี�	

รายั่ชื�อคณะกรรมการบริษััที่

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
 (บาที่ /คน/ปี) 

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
 (บาที่ /คน/ปี) 

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
 (บาที่ /คน/ปี) 

ดร.สวิ่าง 	ประจักษั์ธรรม 6/6 517,000 5/5 517,000 5/5 517,000

นายสิงห์ 	ตังทััตสวิัสดิ� 6/6 294,000 5/5 294,000 5/5 294,000

นายไพัรัชื้ 	เมฆ่อาภรณ์ 6/6 294,000 5/5 294,000 5/5 294,000

นายบรรจง	 	จิตต์แจ้ง 6/6 294,000 5/5 294,000 5/5 294,000

รศ.	ดร.	วิิชื้า 	จิวิาลัย 6/6 294,000 3/5 294,000 5/5 294,000

นายพัอล	ไบรอัน	ฟัสซึ่ี* 5/6 294,000 - - - -

นาย	เดวิิด	แอนดรูวิ์	ค่รอส 5/6 294,000 4/5 294,000 5/5 294,000

นายสาโรจน์ 	ประจักษั์ธรรม 6/6 294,000 4/5 294,000 5/5 294,000

นางพัรพัรรณ 	โต�ะตระกูล 6/6 294,000 5/5 294,000 4/5 294,000

นางสาวิวิิจิตต์	ทัวิีปรีชื้าชื้าติ 6/6 294,000 5/5 294,000 5/5 294,000

นายธรณ์ 	ประจักษั์ธรรม 6/6 294,000 5/5 294,000 5/5 294,000

นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม 6/6 294,000 5/5 294,000 4/4 294,000

นายนิโค่ลัส	ฟิลิป	กรีน** - - 5/5 294,000 1/1 73,500

นาย	ฌอน	ดาร์เรน	ลอวิ์* - - 2/4 220,500

3,751,000 3,751,000 3,751,000

หมายเหตุ	 นายพัอล	ไบรอัน	ฟัสซีึ่	ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษััทัแทัน	นายนิโค่ลัส	ฟิลิป	กรีน	เน่�องจากลาออก		
	 	 ตามวิาระทัี�เหล่ออยู่	ณ	วิันทัี�	7	พัฤศจิกายน	2562
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สำาหรับค่ณะกรรมการตรวิจสอบมีการประชืุ้มดังนี�

•	 ปี	2563	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง	
•	 ปี	2562	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง	
•	 ปี	2561	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง

กรรมการตรวิจสอบ	แต่ละทั่านมีการเข้้าร่วิมประชืุ้ม	และมีค่่าตอบแทัน	ดังนี�

รายั่ชื�อคณะกรรมการ
ต้รวจส่อบ

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
 (บาที่ /คน/ปี) 

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
 (บาที่ /คน/ปี) 

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
 (บาที่ /คน/ปี) 

นายสิงห์ 	ตังทััตสวิัสดิ� 4/4 344,000 4/4 344,000 4/4 344,000

รศ.ดร.	วิิชื้า 	จิวิาลัย 4/4 229,000 4/4 229,000 3/4 229,000

นายไพัรัชื้	เมฆ่อาภรณ์ 3/4 229,000 4/4 229,000 4/4 229,000

รวม 802,000 802,000 802,000

สำาหรับค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจมีการประชืุ้มดังนี�

•	 ปี	2563	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง
•	 ปี	2562	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง	
•	 ปี	2561	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง

โดยแต่ละทั่านมีการเข้้าร่วิมประชืุ้ม	และมีค่่าตอบแทันดังนี�

รายั่ชื�อคณะกรรมการ
กลยัุ่ที่ธุ์ธุุรกิจ

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
 (บาที่ /คน/ปี) 

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
 (บาที่ /คน/ปี) 

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
 (บาที่ /คน/ปี) 

นายบรรจง	 	จิตต์แจ้ง 4/4 211,000 4/4 211,000 4/4 211,000

นายเดวิิด	แอนดรูวิ์	ค่รอส 3/4 140,000 3/4 140,000 4/4 140,000

นายพัอล	ไบรอัน	ฟัสซึ่ี 3/4 140,000 -- -- -- --

นายสาโรจน์ 	ประจักษั์
ธรรม

4/4 140,000 3/4 140,000 4/4 140,000

นายธรณ์	 	ประจักษั์ธรรม 4/4 140,000 4/4 140,000 4/4 140,000

นายนิโค่ลัส	ฟิลิป	กรีน* -- -- 4/4 140,000 1/1 35,000

นาย	ฌอน	ดาร์เรน	ลอวิ์** -- -- -- -- 1/3 105,000

771,000 771,000 771,000

หมายเหตุ:	 *	นายวิิรัชื้	ประจักษั์ธรรม	ถ่งแก่กรรม	เม่�อวิันทัี�	27	พัฤศจิกายน	2560
	 	 **	นาย	ฌอน	ดาร์เรน	ลอวิ์	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ	ณ	วิันทัี�	7	สิงหาค่ม	2561
	 	 ***	นายนิโค่ลัส	ฟิลิป	กรีน	ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการแทัน	นายฌอน	ดาร์เรน	ลอวิ์	ตามวิาระทัี�เหล่ออยู่		
	 	 ณ	7	สิงหาค่ม	2561
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ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันมีการประชืุ้มดังนี�

•	 ปี	2563	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง	
•	 ปี	2562	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง
•	 ปี	2561	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง

โดยแต่ละทั่านมีการเข้้าร่วิมประชืุ้มและมีผู้ลตอบแทันดังนี�

รายั่ชื�อคณะกรรมการส่รรหา 
และกำาหนดำค่าต้อบแที่น

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
 (บาที่ /คน/ปี) 

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
 (บาที่ /คน/ปี) 

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
 (บาที่ /คน/ปี) 

นายไพัรัชื้ 	เมฆ่อาภรณ์ 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.	วิิชื้า 	จิวิาลัย 4/4 140,000 4/4 140,000 3/4 140,000

491,000 491,000 491,000

1) ค่าต้อบแที่นคณะกรรมการบริษััที่ ประจำาปี 2563

	 ทัั�งนี�ค่่าตอบแทันข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	และค่ณะอนุกรรมการชุื้ดต่างๆ	ได้รบัอนุมตัจิากทัี�ประชุื้มผูู้้ถ่อหุน้เป็นประจำาทักุปี	และ
เป็นค่่าตอบแทันประจำาทัี�จ่ายให้ต่อค่นต่อปี	สำาหรับปี	2563	ทัี�ประชื้มุสามัญผูู้้ถ่อหุน้ค่รั�งทัี�	17/2563	ณ	วัินทัี�	15	กรกฎาค่ม	2563		
มีมติให้จ่ายค่่าตอบแทันและโบนัสให้แก่กรรมการทัุกทั่าน	ตามรายละเอียดดังต่อไปนี�	

	(หน่วิย 	: 	บาทั)	

ต้ำาแหน่ง จำานวนรวม (คน) 
ค่าต้อบแที่น

ประจำาปี 2021
ค่าต้อบแที่น

ประจำาปี 2020
ค่าต้อบแที่น

ประจำาปี 2019

ค่ณะกรรมการบริษััทั 12 3,751,000 3,751,000 3,751,000

ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ 3 802,000 802,000 802,000

ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ 5 771,000 771,000 771,000

ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่่าตอบแทัน

3 491,000 491,000 491,000

รวมค่าต้อบแที่นประจำาปี 5,815,000 5,815,000 5,815,000
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โบนัส่กรรมการประจำาปี 2563 ส่รุปไดำ้ดำังน่�

รายั่ชื�อคณะกรรมการบริษััที่ ต้ำาแหน่ง
โบนัส่กรรมการ
ประจำาปี  2563

โบนัส่กรรมการ
ประจำาปี 2562

ดร.สวิ่าง 	ประจักษั์ธรรม •	 ประธานกรรมการบริษััทั 160,000 160,000

นายสิงห์ 	ตังทััตสวิัสดิ� •	 กรรมการอิสระ
•	 ประธานกรรมการตรวิจสอบ

198,000 198,000

นายไพัรัชื้ 	เมฆ่อาภรณ์ •	 กรรมการอิสระ
•	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน
•	 กรรมการตรวิจสอบ

228,000 228,000

รศ.ดร.วิิชื้า 	จิวิาลัย •	 กรรมการอิสระ
•	 กรรมการตรวิจสอบ
•	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

205,000 205,000

นายบรรจง	 	จิตต์แจ้ง •	 กรรมการอิสระ
•	 ประธานกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
•	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

200,000 200,000

นาย	พัอล	ไบรอัน	ฟัสซึ่ี •	 กรรมการบริษััทั
•	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

- -

นายเดวิิด 	แอนดรูวิ์ 	ค่รอส •	 กรรมการบริษััทั
•	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

134,000 134,000

นายสาโรจน์ 	ประจักษั์ธรรม •	 กรรมการบริษััทั
•	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

134,000 134,000

นายธรณ์ 	ประจักษั์ธรรม •	 กรรมการบริษััทั
•	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

134,000 134,000

นางพัรพัรรณ 	โต�ะตระกูล •	 กรรมการบริษััทั 91,000 91,000

นางอมลรัตน์ 	ประจักษั์ธรรม •	 กรรมการบริษััทั 91,000 91,000

นางสาวิวิิจิตต์ 	 	ทัวิีปรีชื้าชื้าติ •	 กรรมการบริษััทั 91,000 91,000

นายนิโค่ลัส	ฟิลิป	กรีน* •	 กรรมการบริษััทั
•	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

134,000 26,800

นายฌอน	ดาร์เรน	ลอวิ์** •	 กรรมการบริษััทั
•	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

107,200

1,800,000 1,800,000

หมายเหตุ	 
•	 ทัี�ประชื้มุค่ณะกรรมการบรษัิัทัค่รั�งทัี�	82	(3/2018)	เม่�อวินัทัี�	7	สิงหาค่ม	2018	มมีตแิตง่ตั�งนายนโิค่ลสั	ฟลิปิ	กรนี	เปน็กรรมการ
บริษััทัแทันนาย	ฌอน	ดาร์เรน	ลอวิ์	ทัี�ออกไป	ตามวิาระทัี�เหล่ออยู่

•	 ประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทัค่รั�งทัี�	89	(5/2019)	เม่�อวิันทัี�	6	พัฤศจิกายน	2019	มีมติให้นายนิโค่ลัส	ฟิลิป	กรีน	ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริษัทััเปน็วินัสดุท้ัาย	เน่�องจากลาออก	และไดแ้ตง่ตั�ง	นายพัอล	ไบรอนั	ฟัสซึ่เีปน็กรรมการทัดแทัน	ตามวิาระทัี�เหลอ่อยู่
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2) ค่าต้อบแที่นรวมของผู้บริหาร

 บริษััทัฯ	มีค่่าตอบแทันผูู้้บริหารทัุกทั่านในปี	2561	ถ่ง	ปี	2563	สรุปได้ดังนี�

ประเภที่ค่าต้อบแที่น

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

จำานวน
 (คน) 

ค่าต้อบแที่น
 (บาที่//ปี) 

จำานวน
 (คน) 

ค่าต้อบแที่น
 (บาที่//ปี) 

จำานวน
 (คน) 

ค่าต้อบแที่น
 (บาที่//ปี) 

เงินเด่อนข้องผูู้้บริหารระดับสูง 5 20,994,500 5 19,707,810 8 17,523,644

โบนัสจ่ายผูู้้บริหาร 5 968,100 5 1,347,924 8 1,500,030

เงินสมทับกองทัุนสำารองเลี�ยงชื้ีพั 5 787,305 5 797,370 8 1,058,809

รวมค่าต้อบแที่นผู้บริหาร 22,749,905 21,853,104 20,082,483

หมายเหตุ	:	กรรมการทัี�ไดร้บัค่่าตอบแทันในฐานะผูู้้บริหารดว้ิย	ไดแ้ก	่นายธรณ	์ประจกัษัธ์รรม	และ	นางอมลรตัน	์ประจกัษัธ์รรม

3) ลักษัณะค่าต้อบแที่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ลักษัณะของค่าต้อบแที่นของกรรมการ

	 ตามข้้อบังค่ับข้องบริษััทัฯ	หมวิดทัี�	4	เรื�อง	กรรมการ	ข้้อ	23	วิ่าด้วิย

	 ข้้อ	23.	 กรรมการมสีทิัธไิดร้บัค่่าตอบแทันจากบรษัิัทัในรปูข้องเงนิรางวิลั	เบี�ยประชื้มุ	บำาเหนจ็	โบนสั	หรอืผู้ล	ประโยชื้น์
ตอบแทันในลกัษัณะอ่�น	ตามทัี�ทัี�ประชื้มุผูู้้ถ่อหุ้นจะอนุมตัิ	ซึ่่�งอาจกำาหนดเปน็จำานวินแน่นอนหรือวิางเปน็หลกัเกณฑ์์	และจะ
กำาหนดไวิ้เป็นค่ราวิ	ๆ	ไป	หรือจะให้มีผู้ลตลอดไปจนกว่ิาจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้	และนอกจากนั�นให้ได้รับเบี�ยเลี�ยง	และ
สวิัสดิการต่าง	ๆ	ตามระเบียบข้องบริษััทัฯ

	 	 ค่ณะกรรมการบริษััทัโดยผู้่านค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันได้พิัจารณาหลักเกณฑ์์การกำาหนด	
ค่่าตอบแทันกรรมการ	โดยค่ำาน่งถ่งค่วิามเหมาะสมกับภาระหน้าทัี�ค่วิามรับผู้ิดชื้อบทัี�ได้รับมอบหมาย	และสามารถเทัียบ
เค่ยีงไดกั้บบริษััทัจดทัะเบียนในตลาดหลักทัรัพัย์แหง่ประเทัศไทัย	ทัี�อยู่ในอุตสาหกรรมและธรุกจิทัี�มขี้นาดใกลเ้ค่ยีงกัน	โดย
ค่่าตอบแทันกรรมการดังกล่าวินั�นเพีัยงพัอทัี�จะจ่งใจให้กรรมการมีคุ่ณภาพัและสามารถปฏิิบัติหน้าทัี�ให้บรรลุเป้าหมาย
และทัิศทัางธุรกิจข้องบริษััทัฯโดยมีกระบวินการทัี�โปร่งใส	สร้างค่วิามมั�นใจให้แก่ผูู้้ถ่อหุ้น	บริษััทัจ้งเสนอต่อทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อ
หุ้นดังนี�

1.	 ค่าต้อบแที่นประจำาปี 2563 :	พัิจารณาจากผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษััทัฯโดยเดิมมีกรรมการรวิม	12	ค่น	โดย
ค่ณะกรรมการสรรหาฯ	เห็นค่วิรจ่ายค่่าตอบแทันประจำาให้กรรมการสำาหรับปี	2563	ไม่เกิน	5.815	ล้านบาทั

2.	 โบนัส่กรรมการประจำาปี 2563 : ค่ณะกรรมการสรรหาฯ	เห็นค่วิรจะตอบแทันกรรมการเน่�องจากผู้ลการดำาเนิน
งานในปีก่อนหน้า	ด้วิยโบนัสจำานวินไม่เกิน	1.80	ล้านบาทั

3.	 ผลประโยั่ชน์อื�นใดำนอกเหนือจากส่วัส่ดำิการของบริษััที่ :	ไม่มี

	 	 ทัั�งนี�	ค่่าตอบแทันกรรมการบริษััทัดังกล่าวิ	ได้รับอนุมัติจากทัี�ประชืุ้มสามัญผูู้้ถ่อหุ้นค่รั�งทัี�	17	ประจำาปี	2563	เม่�อ
วิันทัี�	15	กรกฎาค่ม	2563	
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ลักษัณะของค่าต้อบแที่นของกรรมการบริหารและค่าต้อบแที่นผู้บริหาร

•	 เงนิกองทันุสำารองเลี�ยงชื้พีั	บรษิัทัั	ไดจ้ดัใหม้กีองทันุสำารองเลี�ยงชื้พีัใหแ้กผูู่้บ้รหิารโดยบรษิัทัั	ไดส้มทับในอัตราส่วินรอ้ย
ละ	5-9	ข้องเงินเด่อนข้่�นกับอายุงาน

•	 โค่รงการออกใบสำาค่ัญแสดงสิทัธิทัี�จะซึ่่�อหุ้นสามัญทัี�ออกให้แก่พันักงาน	(ESOP)	ทัี�ประชืุ้มวิิสามัญผูู้้ถ่อหุ้นเม่�อวิัน
ทัี�	16	กันยายน	2551	ได้อนุมัติให้ออกใบสำาคั่ญแสดงสิทัธิทัี�จะซ่ึ่�อหุ้นสามัญทัี�ออกให้แก่พันักงาน	(ESOP)	จำานวิน	
6,250,000	หน่วิยเพ่ั�อเป็นการตอบแทันพันักงานทีั�มีค่วิามตั�งใจเสียสละและทุั่มเทัแรงกายแรงใจ	ในการทัำางานเพ่ั�อ
ประโยชื้น์ข้องบริษััทั	โดยมีหลักเกณฑ์์และวิิธีการจัดสรร	ดังนี�

ราค่าเสนอข้าย:
อัตราการใชื้้สิทัธิ:
ราค่าในการใชื้้สิทัธิ:
หลักเกณฑ์์	เงื�อนไข้และวิิธีการจัดสรร	เสนอข้าย:

0	บาทั	(ศนูย์บาทั)	ต่อหน่วิย
ESOP-W	1	หน่วิย	มีสทิัธซิึ่่�ออหุน้สามัญได้	1	หุน้
2	บาทั	(สองบาทั)	ต่อหุน้
จดัสรร	และเสนอข้ายต่อพันักงานระดบั	6	และ	7	ในสดัส่วินร้อยละ	40	
และ	60	ข้องจำานวิน	ESOP-W	ทัั�งหมด	6,250,000	หน่วิย

	 จำานวินหุ้นทัี�รองรับ	ESOP-W	ค่ิดเป็นร้อยละ	1.56	ข้องทัุนชื้ำาระแล้วิข้องบริษััทั	(400	ล้านบาทั)	

7.5  ข�อม้ลเกิี�ยวิกิับพันักิงาน

7.5.1  จำานวนพื่นักงานที่ั�งหมดำ

	 31	ธันวิาค่ม	2563	บริษััทั	และบริษััทัย่อยมีพันักงานทัั�งหมด	1,024	ค่น	(ไม่รวิมผูู้้บริหาร	จำานวิน	5	ค่น)	โดยในปี	2563	
บริษััทั	ได้จ่ายผู้ลตอบแทันให้แก่พันักงาน	จำานวินทัั�งสิ�น		226,928,119	บาทั	ซ่ึ่�งผู้ลตอบแทัน	ได้แก่	เงินเด่อน	ค่่าล่วิงเวิลา	เงิน
ชื้่วิยเหล่อค่่าค่รองชื้ีพั	เงินโบนัสเงินชื้่วิยเหล่อพัิเศษั	และเงินสมทับกองทัุนสำารองเลี�ยงชื้ีพั	เป็นต้น	นอกจากนี�	บริษััทัย่อยได้จ่าย
ค่่าตอบแทันให้แก่พันักงานในลักษัณะเดียวิกันกับบริษััทัรวิม	79,954,935	บาทั

บริษััที่และบริษััที่ยั่่อยั่ ส่ายั่งาน จำานวนพื่นักงาน (คน) 

บริษััทั	TOG	 ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	(CEO)	 34

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบริหาร	(CAO)	 35

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานปฏิิบัติการ	(COO)	 629

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบัญชื้ี	และการเงิน	(CFO)	 15

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานพัาณิชื้ย์	(CCO)	 38

รวม 751
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บริษััที่ยั่่อยั่ หน่วยั่งาน จำานวนพื่นักงาน (คน) 

บริษััทัย่อย	TOC ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	(CEO)	 5

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบริหาร	(CAO)	 2

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานปฏิิบัติการ	(COO)	 210

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบัญชื้ี	และการเงิน	(CFO)	 7

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานพัาณิชื้ย์	(CCO)	 0

รวม 224

บริษััที่ยั่่อยั่ หน่วยั่งาน จำานวนพื่นักงาน (คน) 

Poly	Sun รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานปฏิิบัติการ	(COO)	 49

รวิม 49

รวมบริษััที่ และบริษััที่ยั่่อยั่ 1,024

7.5.2  จำานวนพื่นักงานต้ามแต่้ละส่ายั่งานหลัก

หน่วยั่งาน จำานวนพื่นักงาน (คน) 

ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	(CEO)	 39

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบริหาร	(CAO)	 37

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานปฏิิบัติการ	(COO)	 888

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบัญชื้ี	และการเงิน	(CFO)	 22

รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานพัาณิชื้ย์	(CCO)	 38

รวม 1,024

7.5.3  ความเส่่�ยั่งในการขาดำแคลนแรงงาน

	 บรษิัทััฯ	อาจจะประสบปัญหาการข้าดแค่ลนแรงงาน	เน่�องมกีารแข่้งข้นัการจ้างงานในพ่ั�นทัี�ค่่อนข้้างสงู	ประชื้ากรเข้้าสูต่ลาด
แรงงานอตุสาหกรรมน้อยลง	บรษิัทััฯ	มแีนวิทัางป้องกันค่วิามเสี�ยงดงักล่าวิ	โดยการวิางแผู้นการว่ิาจ้างแรงงาน	Sub-Contract	
ในสัดส่วินทีั�เหมาะสม	เพั่�อค่วิามค่ล่องตัวิในชื้่วิงฤดุกาลทีั�มีการผู้ลิตสูง	มีการลงทุันระบบการผู้ลิต	Automation	เพั่�อชื้่วิยลด
จำานวินการใชื้้แรงงาน	มีการจ่ายค่่าแรงทีั�เหมาะสมตามภาวิะตลาด	การฝ่ึกอบรมและให้ค่วิามรู้แก่บุค่ลากรอย่างต่อเน่�อง	รวิม
ทัั�งการสร้างสัมพัันธ์ทัี�ดีกับบุค่ลากรในระดับต่างๆ	ทัำาให้ระยะทัี�ผู้่านมาบริษััทัฯ	ไม่ประสบปัญหาข้าดแค่ลนแรงงาน
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7.5.4  การเปล่�ยั่นแปลงนโยั่บายั่ กรณ่ม่การเปล่�ยั่นแปลงจำานวนพื่นักงานอยั่่างม่นัยั่ส่ำาคัญ หรือม่ข้อพื่ิพื่าที่ที่าง 
  ดำ้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่่�ผ่านมา

1) แนวที่างปฏิบัต้ิดำ้านการบริหารที่รัพื่ยั่ากรบุคคล
	 บรษัิัทัและบริษััทัย่อย	มีแนวิทัางปฏิบัิตดิา้นการสรรหา	พััฒนา	และรักษัาบุค่ลากรข้องบริษััทัด้วิยการให้ค่่าตอบแทันในรูป
ข้องเงินเด่อน	สวิัสดิการ	และผู้ลตอบแทันอ่�นๆ	ทัี�อยู่ในเกณฑ์์น่าพัอใจ	และสามารถแข้่งข้ันกับบริษััทัอ่�นทัี�อยู่ในธุรกิจ	เดียวิกันได้
มกีารพัฒันาบคุ่ค่ลากรโดยมุง่เนน้การพัฒันาค่วิามรู	้ทักัษัะ	เพั่�อเพัิ�มข้ดีค่วิามสามารถและศกัยภาพัข้องพันกังาน	ให้สามารถ
ปฏิิบัติงานได้อย่างมีประสิทัธิภาพัสูงสุดประกอบด้วิย

1.	การ	Up-skills	พััฒนาเพั่�อยกระดับทัักษัะเดิมให้ดีข้้�น	เพั่�อรองรับการเติบโตในอนาค่ตข้องบริษััทั	
2.	การ	Re-skills	สร้างทัักษัะใหม่ทัี�จำาเป็นในการทัำางาน	ให้สอดค่ล้องกับค่วิามต้องการข้องธุรกิจ

	 บริษััทัและบริษััทัย่อย	ถ่อวิ่าแนวิทัางปฏิิบัติการพััฒนาบุค่ลากรดังกล่าวิจะชื้่วิยส่งเสริมให้พันักงานมีข้ีดค่วิามสามารถ	
และศักยภาพัทัี�สูงข้่�น	อันจะเป็นประโยชื้น์ต่อค่วิามเจริญก้าวิหน้า	ข้องพันักงานและต่อบริษััทัและบริษััทัย่อย

2) ข้อพื่ิพื่าที่ที่างดำ้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่่�ผ่านมา
	 เน่�องจากสถานการณ์การแพัร่ระบาดข้องเชื้่�อ	COVID	19	ส่งผู้ลกระทับต่อผู้ลประกอบการและการดำาเนนิธรุกิจข้องบรษิัทัั	
บริษััทัจำาเป็นต้องมีการค่วิบคุ่มต้นทัุน	และลดต้นทุันด้านแรงงานลงเพั่�อรักษัาสถานะข้องบริษััทัไวิ้	โดยมีการปลดพันักงานลง
อย่างมีนัยสำาค่ัญ	ทัั�งนี�จ่งทัำาให้เกิดประเด็นข้้อพัิพัาทัแรงงานข้่�นจำานวิน	2	ราย	ซ่ึ่�งข้ณะนี�กำาลังอยู่ในข้ั�นการพัิจารณาข้องศาล
แรงงาน

7.5.5  ผลต้อบแที่นรวมและลักษัณะผลต้อบแที่นที่่�ให้กับพื่นักงาน 

	 ผู้ลตอบแทันพันักงานรวิมผูู้้บริหารข้องบริษััทั	และบริษััทัย่อยในปี	2561	ถ่งปี	2563	มีจำานวินทัั�งสิ�น	ดังนี�

ประเภที่ผลต้อบแที่น ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

เงินเด่อน 276,987,659 274,769,587 297,875,818

โบนัส 16,353,138 30,851,997 25,657,005

เงินสมทับกองทัุนเลี�ยงชื้ีพั 13,542,257 16,920,073 17,486,775

รวม (บาที่) 306,883,054 322,541,657 341,019,598
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7.6  ข�อม้ลสัำาค่ัญอื�นๆ

7.6.1  รายั่ชื�อผู้ไดำ้รับมอบหมายั่โดำยั่ต้รงให้รับผิดำชอบควบคุมงานส่ำาคัญ

1)  ผู้รับผิดำชอบสู่งสุ่ดำในส่ายั่งานบัญช่และการเงิน 
ชื้่�อ-สกุล	 	 นางสาวิจิรสุดา	สำาเภาทัอง
ตำาแหน่ง	 	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบัญชื้ีและการเงิน
เบอร์โทัรศัพัทั์	 02	194	1145	ถ่ง	50	
ไปรษัณีย์ :	 	 นางสาวิจิรสุดา	สำาเภาทัอง
	 	 	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	สายงานบัญชื้ีและการเงิน
	 	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
	 	 	 15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110

2)  ผู้ควบคุมการที่ำาบัญช่
ชื้่�อ-สกุล	 	 นางสาวิภาวิิณี	พััดโทั
ตำาแหน่ง	 	 ผูู้้จัดการส่วินบัญชื้ีทัั�วิไป
เบอร์โทัรศัพัทั์	 02	194	1145	ถ่ง	50	
ไปรษัณีย์ :	 	 นางสาวิภาวิิณี	พััดโทั
	 	 	 ผูู้้จัดการส่วินบัญชื้ีทัั�วิไป
	 	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
	 	 	 15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110

3)  เลขานุการบริษััที่ และผู้ควบคุมดำูแลการปฏิบัต้ิงานของบริษััที่ (compliance)
ชื้่�อ-สกุล	 	 นางสาวิสุปัฏิบ์	ค่วิรประดิษัฐ์
ตำาแหน่ง	 	 เลข้านุการบริษััทั
เบอร์โทัรศัพัทั์	 02	194	1145	ถ่ง	50	
ไปรษัณีย์ :	 	 นางสาวิสุปัฏิบ์	ค่วิรประดิษัฐ์
	 	 	 สำานักเลข้านุการบริษััทั
	 	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
	 	 	 15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110
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4)  หัวหน้างานต้รวจส่อบภายั่ใน
ชื้่�อ-สกุล	 	 นางสาวินุชื้จรินทัร์	บุญเสริมสุข้
ตำาแหน่ง	 	 รักษัาการ	หัวิหน้างานตรวิจสอบภายใน
เบอร์โทัรศัพัทั์	 02	194	1145	ถ่ง	50	
ไปรษัณีย์ :	 	 นางสาวินุชื้จรินทัร์	บุญเสริมสุข้
	 	 	 สำานักตรวิจสอบภายใน
	 	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
	 	 	 15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110

7.6.2  งานนักลงทีุ่นส่ัมพื่ันธุ์และข้อมูลต้ิดำต้่อ

ชื้่�อ-สกุล	 	 นางสาวิจิราวิรรณ	นามนารถ	
ตำาแหน่ง	 	 เจ้าหน้าทัี�ส่�อสารองค่์กรและนักลงทัุนสัมพัันธ์
เบอร์โทัรศัพัทั์	 02	194	1145	ถ่ง	50	
ไปรษัณีย์	:	 	 นางสาวิจิราวิรรณ	นามนารถ
	 	 	 เจ้าหน้าทัี�ส่�อสารองค่์กรและนักลงทัุนสัมพัันธ์
	 	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
	 	 	 15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110

7.6.3  ค่าต้อบแที่นผู้ส่อบบัญช่

 1. ค่าต้อบแที่นจากการส่อบบัญช่ (Audit fee) 
	 	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	จ่ายค่่าตอบแทันการสอบบัญชื้ีให้แก่	บริษััทั	สำานักงาน	อีวิาย	จำากัด	ในรอบปี

บัญชีื้	2563	เป็นเงินรวิม	2,470,000	บาทั	(สองล้านสี�แสนเจ็ดหม่�นบาทัถ้วิน)	แยกเป็นค่่าตอบแทันบริษััทัฯ	
เทั่ากับ	1,480,000	บาทั	และบริษััทัย่อย	990,000	บาทั

 2. ค่าบริการอื�นๆ (Non-Audit fee) 
	 	 	 ไม่มี

 3.  ประเภที่และขอบเขต้งานบริการอื�นที่่�นอกเหนือจากงานส่อบบัญช่ (Non-audit service) 
	 	 	 ไม่มี
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8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาค่ัญ
ด้านการกำากับดูแลกิจการ

8.1  สัรี้ปกิารีปฏิิบัต่ิหุ้น�าท่ี�ของค่ณะกิรีรีมกิารีในรีอบปีท่ี�ผู้่านมา

	 ค่ณะกรรมการ	บริษััทั	ไทัยออพัตคิ่อล	กรุ�ป	จำากดั	(มหาชื้น)	(บริษััทั)	มคี่วิามมุง่มั�นทัี�จะบรหิารงานโดยย่ดหลกัการกำากบั
ดแูลกจิการข้องบรษิัทัั	ให้สอดค่ลอ้งกบัข้้อพัง่ปฏิบิตัทิัี�ดสีำาหรบักรรมการบรษัิัทัจดทัะเบยีน	กฎ	ระเบียบและแนวิปฏิบิตัทิัี�เกี�ยวิข้อ้ง
ข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	สำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	และมีค่วิามมุ่งมั�นทัี�จะ
พััฒนาเพั่�อยกระดับการกำากับดูแลกิจการข้องบริษััทัไปสู่แนวิทัางปฏิิบัติอันเป็นเลิศ	

	 	“การกำากับดูแลกิจการ”	ข้องบริษััทั	ฉบับนี�	ค่ณะกรรมการบริษััทัได้กำาหนดข้้�นค่รั�งแรก	เม่�อวัินทัี�	18	กุมภาพัันธ์	2552	
และมีการปรบัปรุงค่รั�งลา่สุด	เม่�อวิันทัี�	12	กุมภาพันัธ	์2563	มมีติประกาศใชื้น้โยบายเกี�ยวิกบัการกำากับดูแลกจิการและ	จรรยา
บรรณในการดำาเนินธุรกิจ	เพั่�อย่ดถ่อเป็นแนวิทัางปฏิิบัติทัี�ดีข้องกรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานในการปฏิิบัติหน้าทัี�ทัี�ต้องรับ
ผู้ิดชื้อบ	และยกระดับคุ่ณภาพัข้องหลักการกำากับดูแลกิจการให้ค่รอบค่ลุม	แนวิปฏิิบัติต่าง	ๆ	เพั่�อให้สอด	ค่ล้องกับค่วิามค่าด
หวิังข้องผูู้้ถ่อหุ้น	นักลงทัุน	และผูู้้มีส่วินได้เสียทัี�มีต่อบริษััทั

	 ค่ณะกรรมการบรษัิัทัมหีน้าทัี�ดแูลใหม้กีารปฏิิบตัติามนโยบายและแนวิทัางปฏิิบตัเิปน็ไปตามทัี�วิางไวิอ้ยา่งเค่ร่งค่รัด	และมุง่
มั�นทัี�จะพััฒนาการกำากับดูแลกิจการข้องบริษััทั	อย่างต่อเน่�อง	เพั่�อให้	บรรลุเป้าหมายในการสร้างค่วิามมั�นค่งและค่วิามเจริญ
เติบโตอย่างต่อเน่�อง	และยั�งย่นให้กับองค่์กรและ	ผูู้้ถ่อหุ้น	ค่ณะกรรมการบริษััทั	และผูู้้บริหารระดับสูง	ตระหนักถ่งค่วิามสำาค่ัญ
ข้องการพััฒนาค่วิามรู้	และประสบการณ์ในการปฏิิบัติหน้าทัี�	โดยกรรมการบริษััทัทัุกทั่านได้	ผู้่านการอบรมหลักสูตรจาก
สมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	รวิมถ่งทุักค่รั�งทัี�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการใหม่	ค่ณะกรรมการบริษััทัได้
จดัใหม้เีอกสารจรรยาบรรณทัางธุรกจิ/	คู่่มอ่กรรมการ/การปฐมนิเทัศกรรมการทัี�เข้า้ใหม่	และแนวิทัางการดำาเนนิธรุกจิมอบให้
กรรมการใหมไ่ดร้บัทัราบ	โดยค่ณะกรรมการบรษัิัทัมอบหมายใหเ้ลข้านกุารบรษัิัทัเปน็ผูู้ป้ระสานกบักรรมการในเรื�องหลกัสตูร
การอบรมต่างๆ	
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	 หลักการกำากับดูแลกิจการทัี�เป็นสากลข้อง	The	Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development	
(OECD	Principles	of	Corporate	Governance)	ประกอบด้วิย	8	หมวิดหลัก	ได้แก่

1.	ตระหนกัถ่งบทับาทัและค่วิามรบัผู้ดิชื้อบข้องค่ณะกรรมการในฐานะผูู้น้ำาองค่ก์รทัี�สรา้งค่ณุค่่าใหแ้กก่จิการอยา่งยั�งย่น	
2.	กำาหนดวิัตถุประสงค่์และเป้าหมายหลักข้องกิจการทัี�เป็นไปเพั่�อค่วิามยั�งย่น
3.	เสริมสร้างค่ณะกรรมการทัี�มีประสิทัธิผู้ล	
4.	สรรหาและพััฒนาผูู้้บริหารระดับสูงและบริหารบุค่ลากร
5.	ส่งเสริมนวิัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีค่วิามรับผู้ิดชื้อบ
6.	ดูแลให้มีระบบการบริหารค่วิามเสี�ยงและการค่วิบคุ่มภายในทัี�เหมาะสม
7.	รักษัาค่วิามน่าเชื้่�อถ่อทัางการเงินและการเปิดเผู้ยข้้อมูล
8.	สนับสนุนการมีส่วินร่วิมและการส่�อสารกับผูู้้ถ่อหุ้น

หมวดำท่ี่� 1 ต้ระหนักถูึงบที่บาที่และความรับผิดำชอบของคณะกรรมการบริษััที่ในฐ์านะผู้นำาองค์กรที่่�ส่ร้างคุณค่าให้แก่
กิจการ อยั่่างยั่ั�งยั่ืน

 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีนโยบายเพั่�อกำาหนดบทับาทัและค่วิามรับผู้ิดชื้อบในฐานะผูู้้นำาองค่์กรกำากับดูแลให้องค่์กรมีการ
บริหารจัดการทัี�ดีดังนี�

1)		 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรเข้้าใจบทับาทัและตระหนักถ่งค่วิามรับผู้ิดชื้อบในฐานะผูู้้นำาองค่์กรกำากับดูแลให้องค่์กรมี	
การบริหารจัดการทัี�ดี

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

องค่์กร	(duty	of	loyalty)	และดูแลให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย	ข้้อบังค่ับ	และมติทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น
4)		 เข้้าใจข้อบเข้ตหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชื้อบข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	และกำาหนดข้อบเข้ตการมอบหมายหน้าทัี�และ	

ค่วิามรับผู้ดิชื้อบให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บรหิารและฝ่า่ยบริหารอย่างชื้ดัเจน	ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหนา้ทัี�
บริหารและฝ่่ายบริหารปฏิิบัติหน้าทัี�ตามทัี�ได้รับมอบหมาย

	
	 ค่ณะกรรมการบริษััทัปฏิิบัติหน้าทัี�ด้วิยค่วิามระมัดระวิัง	ซึ่่�อสัตย์สุจริต	และกำากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
นโยบาย	แนวิทัางและเป้าหมายทัี�จะก่อให้เกิดประโยชื้น์สูงสุดแก่ผูู้้ถ่อหุ้น	และอยู่ในกรอบข้องการมีจริยธรรมทัี�ดีโดยค่ำาน่งถ่งผู้ล
ประโยชื้น์ข้องผูู้้มีส่วินได้เสียทัุกฝ่่ายเสมอมา	นอกจากนี�แล้วิยังจัดให้มีการจัดทัำาบริษััทัจัดทัำาคู่่ม่อจริยธรรมธุรกิจ	กฎบัตรข้อง
ค่ณะกรรมการบริษััทัเพั่�อให้กรรมการได้ใชื้้อ้างอิงในการปฏิิบัติงาน	และการทับทัวินหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดีข้องบริษััทั	
เป็นประจำาทัุกปี	อย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง	อีกทัั�งยังส่�อสารเพั่�อให้กรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหาร	และ	พันักงานทัุกค่นเข้้าใจ	และประเมิน
ผู้ลผู้่านกลไกการประเมินผู้ลงานและค่วิามประพัฤติตามนโยบายข้้างต้น	

หมวดำที่่� 2 กำาหนดำวัต้ถูุประส่งค์และเป้าหมายั่หลักของกิจการที่่�เป็นไปเพื่่�อความยั่ั�งยั่ืน

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีนโยบายเพั่�อกำาหนดวิัตถุประสงค่์และเป้าหมายหลักข้องกิจการทัี�เป็นไปเพั่�อค่วิามยั�งย่นดังนี�	

1)		 กำาหนดหรือดูแลให้วิัตถุประสงค่์และเป้าหมายหลักข้องกิจการ	(objectives)	เป็นไปเพั่�อค่วิามยั�งย่น	โดยเป็น	
วิัตถุประสงค่์และเป้าหมายทัี�สอดค่ล้องกับการสร้างคุ่ณค่่าให้ทัั�งกิจการ	ลูกค่้าผูู้้มีส่วินได้เสีย	และสังค่มโดยรวิม



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 179

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

2)		 กำากับดูแลให้มั�นใจว่ิา	วิัตถุประสงค์่และเป้าหมาย	ตลอดจนกลยุทัธ์ในระยะเวิลาปานกลาง	และ/หรือประจำาปีข้อง
กิจการ	สอดค่ล้องกับการบรรลุวิัตถุประสงค่์และเป้าหมายหลักข้องกิจการโดยมีการนำานวิัตกรรมและเทัค่โนโลยี
มาใชื้้อย่างเหมาะสม	ปลอดภัย

	 	
	 	 ทัางบริษััทั	มีการกำาหนดเป้าหมายหลักอย่างชัื้ดเจน	และเหมาะสมเปน็ประจำาทักุปผีู้า่นการประชื้มุแผู้นกลยุทัธ์	

3	ปขี้องค่ณะกรรมการบรษิัทัั	หลกัจากแผู้นกลยทุัธ	์3	ปผีู้า่นการอนมุติัจากค่ณะกรรมการบรษิัทััแลว้ิ	ยงัมกีารนำา
มาส่�อสาร	กับทัุกค่นในองค่์กรเพั่�อให้ข้ับเค่ล่�อนธุรกิจไปในทัิศทัางเดียวิกัน

	 	 นอกจากนี�แล้วิยังมีการจัดตั�งค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	เป็นค่ณะกรรมการชุื้ดย่อยกำาหนดให้มีค่ณะ
กรรมการ	กลยุทัธ์ธุรกิจ	ประกอบด้วิยกรรมการบริหาร	1	ค่น	กรรมการอิสระ	1	ค่น	ตัวิแทันจากผูู้้ถ่อหุ้นใหญ่	2	
ค่น	และกรรมการอ่�นๆ	รวิมทัั�งหมด	5	ค่น	มีกรรมการอิสระเป็นประธานค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	กรรมการ
ทัุกค่นมีค่วิามรู้ค่วิามชื้ำานาญในธุรกิจ	มีอำานาจหน้าทัี�

•	 ศ่กษัาเรื�องสำาค่ัญทัี�ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชื้ิด
•	 เสนอกลยุทัธ	์การผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์์ใหม	่และแนวิโน้มข้องนวิตักรรมใหม่	รวิมทัั�งข้ยายชื้อ่งทัางการจดัจำาหนา่ย
•	 กลั�นกรองเรื�องการลงทัุนเพั่�อให้ธุรกิจดำาเนินไปอย่างมีประสิทัธิภาพั
•	 ให้ค่ำาปร้กษัาแนะนำา	และวิางกลยุทัธ์ทัางด้านธุรกิจอ่�น	ๆ	ทัี�เกี�ยวิข้้องและรายงานต่อค่ณะกรรมการบริษััทั

	 	
	 	 ในการกำาหนดกลยทุัธแ์ละแผู้นงานประจำาป	ีใหม้กีารวิิเค่ราะหส์ภาพัแวิดลอ้มปจัจยัและค่วิามเสี�ยงตา่งๆ	ทัี�อาจ

มีผู้ลกระทับต่อผูู้้มีส่วินได้เสีบทัี�เกี�ยวิข้้องตลอดสาย	value	chain	รวิมทัั�งปัจจัยต่างๆทัี�อาจมีผู้ลต่อการบรรลุเป้า
หมายหลักข้องกิจการ	โดยธุรกิจมีกลไกทัี�ทัำาให้เข้้าใจค่วิามต้องการข้องผูู้้มีส่วินได้เสียอย่างแทั้จริง	แต่ละภาค่ส่วิน
ดังนี�

พื่นักงาน: จัดให้มีสวิัสดิการต่างๆ	แก่พันักงานบริษััทั	และบริษััทัย่อยอย่างค่รบถ้วิน	ทัั�งการ
จดักองทันุสำารองเลี�ยงชื้พีัใหก้บัพันกังาน	เอาใจใสด่แูลสภาพัแวิดลอ้มการทัำางาน
ให้มีค่วิามปลอดภัยทัั�งทัางร่างกาย	และ	มีสุข้ภาพัจิตทัี�ดี	อีกทัั�งบริษััทั	ยังมีนโย
บายยกระดับคุ่ณภาพัชีื้วิิตในสถานประกอบการข้องพันักงานทุักค่นให้มีค่วิาม
เป็นอยู่ทัี�ดีข้้�น	และมีค่วิามปลอดภัยในการทัำางาน	จัดให้มีการจัดอบรม	ค่วิามรู้	
เพั่�อพััฒนาทัักษัะให้แก่พันักงาน	และผูู้้บริหารข้องบริษััทัทัุกระดับอย่างสมำ�าเสมอ	
เพั่�อให้สอดค่ล้องกับพัระราชื้บัญญัติพััฒนาฝี่ม่อแรงงาน	พั.ศ.	2545	จากสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุจากการทัำางานปี	2563	ค่ิดเป็น	0.48%	(5	ค่น	จาก	1,042	ค่น	
โดยค่ำานวิณจากจำานวินพันักงาน	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563)	

ส่ังคม/ชุมชน: มีการดูแลและกำาจัดข้องเสียต่างๆ	ทัี�เกิดจากกระบวินการผู้ลิตในโรงงานไม่ให้เกิด
มลพัษิักับ	ชื้มุชื้นรอบข้้าง	นอกจากนี�	ยังมโีค่รงการต่างๆ	และการสนบัสนนุกิจกรรม
อันเป็นประโยชื้น์ต่อสังค่มในชืุ้มชื้นรอบข้้าง

คู่ค้า/เจ้าหน่�: ปฏิิบัติตามเง่�อนไข้ทัางการค้่าทีั�ได้ตกลงกันไว้ิอย่างเค่ร่งค่รัด	และเสมอภาค่เทั่า
เทัียมกัน	ในกรณีทีั�ไม่สามารถปฏิิบัติตามได้จะดำาเนินการข้อเจรจา	เพั่�อร่วิมกัน
หาแนวิทัางแก้ไข้
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คู่แข่ง: ทัำาการแข้่งข้ันทัางการค่้าภายใต้กฎหมายและธรรมเนียมปฏิิบัติทัางธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม	โดยไม่ฉวิยโอกาสทัำาลายชื้่�อเสยีงข้องคู่แ่ข่้งเพัยีงเพั่�อให้บรษิัทัั	และบรษิัทัั
ย่อย	ได้ประโยชื้น์

ลูกค้า: มีค่วิามมุ่งมั�นให้บริการลูกค่้าด้วิยค่วิามเต็มใจ	เต็มกำาลังค่วิามสามารถ	ด้วิย
ค่วิามเสมอภาค่	เป็นธรรม	และให้ค่ำาแนะนำาชื้่วิยเหล่อแก่ลูกค่้า	พัร้อมทัั�งยินดีรับ
ฟังปัญหา	และค่้นหาสาเหตุ	และวิิธีการแก้ไข้ปัญหาให้กับลูกค่้า	โดยไม่เปิดเผู้ย
ข้้อมูล	หร่อค่วิามลับข้องลูกค่้า	เวิ้นแต่ตามกฎหมายกำาหนดให้ต้องเปิดเผู้ย	หร่อ
ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษัณ์อักษัรจากลูกค่้า

ผู้ถูือหุ้น: ดำาเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส	ตรงไปตรงมา	ตรวิจสอบได้	มผีู้ลการดำาเนนิงานเติบโต
อย่างต่อเน่�องและยั�งยน่	และสามารถให้ผู้ลตอบแทันการลงทันุทัี�เหมาะสมในระยะยาวิ

ช่องที่างการร้องเรียั่น: ลูกค้่า	ผูู้้ถอ่หุน้และผูู้ม้ส่ีวินได้เสยี	สามารถร้องเรยีนหร่อเสนอแนะค่วิามคิ่ดเหน็ต่อ
บริษััทัได้ทัี�เลข้านุการบริษััทั	โดยผู้่านชื้่องทัางต่างๆ	ดังนี�

	 โทัรศัพัทั์	:	 02	194	1145	ถ่ง	50	ต่อ	3119

	 E-mail	:	 companysecretary@thaiopticalgroup.com

หมวดำที่่� 3 เส่ริมส่ร้างคณะกรรมการที่่�ม่ประส่ิที่ธุิผล

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีนโยบายเพั่�อเสริมสร้างค่ณะกรรมการทัี�มีประสิทัธิผู้ลดังนี�	

1.	 กำาหนดและทับทัวินโค่รงสร้างค่ณะกรรมการบริษััทั	ทัั�งในเรื�องข้นาดองค์่ประกอบ	สัดส่วินกรรมการทัี�เป็นอิสระทัี�
เหมาะสมและจำาเป็นต่อการนำาพัาองค่์กรสู่วิัตถุประสงค่์และเป้าหมายหลักทัี�กำาหนดไวิ้

2.	 ค่ณะกรรมการค่วิรเล่อกบุค่ค่ลทัี�เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ	และดูแลให้มั�นใจวิ่า	องค่์ประกอบและการดำาเนิน
งานข้องค่ณะกรรมการเอ่�อต่อการใชื้้ดุลพัินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

3.	 ค่ณะกรรมการค่วิรกำากบัดแูลใหก้ารสรรหาและค่ดัเลอ่กกรรมการมกีระบวินการทัี�โปรง่ใสและชัื้ดเจนเพ่ั�อใหไ้ดค้่ณะ
กรรมการทัี�มีคุ่ณสมบัติสอดค่ล้องกับองค่์ประกอบทัี�กำาหนดไวิ้

4.	 ในการเสนอค่่าตอบแทันค่ณะกรรมการให้ผูู้้ถ่อหุ้นอนุมัติ	ค่ณะกรรมการค่วิรพัิจารณาให้โค่รงสร้างและอัตรา	ค่่า
ตอบแทันมคี่วิามเหมาะสมกบัค่วิามรบัผู้ดิชื้อบและจง่ใจใหค้่ณะกรรมการนำาพัาองค่ก์รให้ดำาเนินงานตามเปา้หมาย
ทัั�งระยะสั�นและระยะยาวิ

5.	 ค่ณะกรรมการค่วิรกำากับดูแลใหก้รรมการทุักค่นมีค่วิามรับผิู้ดชื้อบในการปฏิบิติัหน้าทัี�และจดัสรรเวิลาอย่างเพีัยง
พัอ

6.	 ค่ณะกรรมการค่วิรกำากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำากับดูแลนโยบายและการดำาเนินงานข้องบริษััทัย่อยและ	
กิจการอ่�นทัี�บริษััทัไปลงทัุนอย่างมีนัยสำาค่ัญ	ในระดับทัี�เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง	รวิมทัั�งบริษััทัย่อยและกิจการ
อ่�น	ทัี�บริษััทัไปลงทัุนมีค่วิามเข้้าใจถูกต้องตรงกันด้วิย

7.	 ค่ณะกรรมการค่วิรจดัใหม้กีารประเมนิผู้ลการปฏิบิตัหินา้ทัี�ประจำาปขี้องค่ณะกรรมการ	ค่ณะกรรมการชื้ดุยอ่ย	และ	
กรรมการรายบุค่ค่ล	โดยผู้ลประเมินค่วิรถูกนำาไปใชื้้สำาหรับการพััฒนาการปฏิิบัติหน้าทัี�ต่อไปด้วิย

8.	 ค่ณะกรรมการค่วิรกำากับดูแลให้ค่ณะกรรมการและกรรมการแต่ละค่นมีค่วิามรู้ค่วิามเข้้าใจเกี�ยวิกับบทับาทัหน้าทัี�	
ลักษัณะการประกอบธุรกิจ	และกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้องกับการประกอบธุรกิจ	ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทัุกค่น
ได้รับการเสริมสร้างทัักษัะและค่วิามรู้สำาหรับการปฏิิบัติหน้าทัี�กรรมการอย่างสมำ�าเสมอ

9.	 ค่ณะกรรมการค่วิรดูแลให้มั�นใจวิ่าการดำาเนินงานข้องค่ณะกรรมการเป็นไปด้วิยค่วิามเรียบร้อยสามารถเข้้าถ่ง
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

ข้อ้มลูทัี�จำาเป็น	และมเีลข้านกุารบรษิัทััทัี�มคี่วิามรูแ้ละประสบการณที์ั�จำาเปน็และเหมาะสมตอ่การสนบัสนุนการดำาเนนิ
งานข้องค่ณะกรรมการ

	 	 ค่ณะกรรมการบริษััทัประกอบด้วิยบุค่ค่ลทัี�มีทัักษัะ	ค่วิามรู้	ค่วิามสามารถ	และค่วิามเชื้ี�ยวิชื้าญในด้านต่างๆ	
ทัี�เป็นประโยชื้น์ต่อกิจการ	อีกทัั�งยังเป็นผูู้้ทัี�สามารถอุทัิศเวิลาให้กับบริษััทั	ได้อย่างเต็มทัี�	และเพีัยงพัอเพ่ั�อปฏิิบัติ
หน้าทัี�ในฐานะกรรมการบริษััทัรวิมทัั�งเป็นผูู้้ทัี�ประกอบด้วิยคุ่ณธรรมและจริยธรรม

	 	 องค่์ประกอบข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	ณ	วิันทัี�	12	กุมภาพัันธ์	2563	บริษััทั	ให้มีค่ณะกรรมการบริษััทัรวิม	
12	ค่นและมีจำานวินเหมาะสมกับข้นาดกิจการข้องบริษััทั	ซึ่่�งประกอบด้วิย	ประธานกรรมการ	และกรรมการ	โดยมี
กรรมการทัี�เป็นอิสระอย่างแทั้จริงจากฝ่่ายบริหาร	และปราศจากค่วิามสัมพัันธ์ทัางธุรกิจหรือค่วิามสัมพัันธ์อ่�น
ใดอันอาจมีอิทัธิพัลต่อการใชื้้ดุลยพัินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกวิ่า	1	ใน	3	ข้องจำานวินกรรมการทัั�งหมด	ปัจจุบัน
บริษััทั	มีกรรมการอิสระทัั�งหมด	4	ค่นโดยค่ณะกรรมการบริษััทัเช่ื้�อมั�นว่ิาการกำาหนดคุ่ณสมบัติข้อง	“กรรมการ
อิสระ”	ซึ่่�งเข้้มกวิ่ากรอบข้ั�นตำ�าข้องสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(ก.ล.ต.)	และ
ตลาดหลักทัรัพัย์ฯ	เพัียงพัอทัี�กรรมการอิสระข้อง	บริษััทัมีค่วิามเป็นอิสระ

	
	 	 ค่ณะกรรมการบริษััทัปฏิิบัติหน้าทัี�และใชื้้ดุลยพัินิจอย่างเป็นอิสระในการพัิจารณาตัดสินใจในเรื�องต่างๆ	ทัั�ง

จากฝ่่ายบริหารและผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่	กรรมการส่วินใหญ่เป็นกรรมการทัี�ไม่เป็นผูู้้บริหาร	โดยกรรมการแต่ละค่น
มีหน้าทัี�และอิสระทัี�จะตั�งค่ำาถามแสดงค่วิามค่ิดเห็นหรือค่ัดค่้าน	ในกรณีทัี�มีค่วิามเห็นข้ัดแย้งในเรื�องทัี�มีผู้ลกระทับ
ต่อผู้ลประโยชื้น์ข้อง	ผูู้้ถ่อหุ้นหรือผูู้้มีส่วินได้เสีย

	 	 นอกจากคุ่ณสมบัติข้า้งต้นแลว้ิ	ค่ณะกรรมการบริษััทั	กำาหนดค่ณุสมบัตขิ้อง	“กรรมการอิสระ”	ใหเ้ป็นไปตาม
ข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	เรื�องคุ่ณสมบัติข้องกรรมการอิสระดังนี�

1.	 ถ่อหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ข้องทุันจดทัะเบียนทัี�ชื้ำาระแล้วิข้องบริษััทั	บริษััทัในเค่รือ	บริษััทัร่วิม	หรือ	บริษััทัทีั�
เกี�ยวิข้้อง	ทัั�งนี�	ให้นับหุ้นทัี�ถ่อโดยผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องด้วิย

2.	 ไม่เป็นกรรมการทัี�ได้รับมอบหมายให้รับผู้ิดชื้อบการบริหารงานในทัางปกติธุรกิจข้องบริษััทั	บริษััทัในเค่รือ	
บริษััทัร่วิม	และบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องหรือผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทั	รวิมทัั�งไม่เป็นกรรมการทัี�มีอำานาจลงนาม
ผูู้กพัันบริษััทั	ลูกจ้าง	พันักงาน	หรือทัี�ปร้กษัาทัี�ได้รับเงินเด่อนประจำาจากบริษััทั	บริษััทัในกลุ่ม	บริษััทัร่วิม	
บรษัิัทัทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	ผูู้ถ่้อหุน้รายใหญ่ข้องบริษััทั	หรอืผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มในเวิลา	2	ปีก่อนหน้าทีั�จะได้รบัการแต่ง
ตั�งเป็นกรรมการอิสระ

3.	 เป็นกรรมการทัี�ไมม่ผีู้ลประโยชื้นห์รอืสว่ินไดส่้วินเสียไม่วิา่ทัางตรงหรอืทัางออ้มทัั�งในดา้นการเงนิและบรหิาร
งาน

4.	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ใชื้่ผูู้้สอบบัญชื้ีข้องบริษััทั	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิมหรือนิติบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้ง
5.	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้ให้บริการทัางวิิชื้าชื้ีพัใดๆซึ่่�งได้รับค่่าบริการเกินกวิ่า	2	ล้านบาทัต่อปีจากบริษััทั	

บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	หรือนิติบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้ง
6.	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ใชื้่เป็นผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องหรือญาติสนิทัข้องผูู้้บริหารหรือผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทั
7.	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ได้รับการแต่งตั�งข้้�นเป็นตัวิแทันเพั่�อรักษัาผู้ลประโยชื้น์ข้องกรรมการข้องบริษััทั	หรือผูู้้ถ่อ

หุ้นรายใหญ่
8.	 สามารถปฏิิบัติหน้าทัี�แสดงค่วิามเห็นหรือรายงานผู้ลการปฏิิบัติงานตามหน้าทัี�ทัี�ได้รับมอบหมายจากค่ณะ

กรรมการ	บริษััทัได้โดยอิสระ



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)182

	 	 บริษััทั	เปิดเผู้ยนโยบายในการกำาหนดองค์่ประกอบข้องค่ณะกรรมการทัี�มีค่วิามหลากหลาย	และข้้อมูล
กรรมการ	อาทัิ	อายุ	เพัศ	ประวิัติการศ่กษัา	ประสบการณ์	สัดส่วินการถ่อหุ้น	จำานวินปีทัี�ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	
และการดำารง	ตำาแหน่งกรรมการในบริษััทัจดทัะเบียนอ่�นในรายงานประจำาปี	และบน	website	ข้องบริษััทั	

	 	 บริษััทั	กำาหนดใหป้ระธานกรรมการเปน็บคุ่ค่ลค่นละค่นกับประธานเจา้หนา้ทัี�บริหาร	เพั่�อการตรวิจสอบถว่ิง
ดุลการทัำางานข้องฝ่่ายบริหารได้อย่างอิสระ	โดยแบ่งแยกหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชื้อบออกจากกันดังนี�

 ประธุานกรรมการ ม่หน้าที่่�
1.	 เป็นประธานในทัี�ประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทั
2.	 ลงค่ะแนนเสยีงชื้ี�ข้าดในกรณทีัี�ทัี�ประชื้มุค่ณะกรรมการบรษิัทัั	มกีารลงค่ะแนนเสยีงและค่ะแนนเสยีง	2	ข้า้ง

เทั่ากัน
3.	 เป็นผูู้้เรียกประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทั
4.	 ทัำาหน้าทัี�ประธานในทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น
5.	 กำากับ	ติดตาม	และดูแล	การปฏิิบัติหน้าทัี�ข้องค่ณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทัธิภาพั	และบรรลุ

ตามวิัตถุประสงค่์และเป้าหมายหลักข้ององค่์กร
6.	 ดูแลให้กรรมการมีส่วินร่วิมในการส่งเสริมให้เกิดวิัฒนธรรมองค์่กรทีั�มีจริยธรรม	และการกำากับดูแล

กิจการทัี�ดี
7.	 ประธานกรรมการบริษััทักำาหนดระเบียบวิาระการประชืุ้มร่วิมกับประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร
8.	 ประธานกรรมการจะจัดสรรเวิลาในการประชืุ้มให้เพัียงพัอทัี�ฝ่่ายบริหารจะเสนอเรื�อง	และกรรมการ

จะ	อภิปรายปัญหาสำาค่ัญอย่างรอบค่อบโดยทัั�วิกัน	โดยมีการจดบันทั่กการประชืุ้มไวิ้เป็นลายลักษัณ์
อักษัร	และจัดเก็บไวิ้สำาหรับกรรมการและผูู้้เกี�ยวิข้้องตรวิจสอบได้

9.	 ส่งเสริมให้มีการพับปะ	และแลกเปลี�ยนค่วิามคิ่ดเห็นระหว่ิางกรรมการและผูู้้บริหารระดับประธานเจ้า
หน้าทัี�บริหาร	และผูู้้บริหารระดับสูง	ในโอกาสอ่�นนอกเหน่อจากการประชุื้มค่ณะกรรมการบริษััทั	เพั่�อ
ให้	กรรมการได้มีโอกาสทัำาค่วิามรู้จักคุ่้นเค่ยกับผูู้้บริหารระดับสูงข้องบริษััทั

 ประธุานเจ้าหน้าที่่�บริหาร ม่หน้าที่่�
1.	 จัดทัำานโยบายแนวิทัางยุทัธศาสตร์การทัำาธุรกิจเป้าหมายแผู้นงานและงบประมาณประจำาปีข้องบริษััทั	

และบริษััทัย่อยเสนอค่ณะกรรมการบริษััทัเพั่�อพัิจารณาอนุมัติ
2.	 ดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามนโยบายแนวิทัางยทุัธศาสตรก์ารทัำาธรุกจิเปา้หมาย	แผู้นงาน	และงบประมาณ

ประจำาปีข้องบริษััทั	และบริษััทัย่อย	ตามทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัอนุมัติ
3.	 รายงานผู้ลงานและผู้ลประกอบการประจำาไตรมาสข้องบริษัทััและบริษัทััยอ่ยเทัยีบกบัแผู้นและ	งบประมาณ

ให้ค่ณะกรรมการบริษััทัทัราบพัร้อมข้้อเสนอแนะ
4.	 เรื�องอ่�นๆ	ทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัมอบหมาย

	 	 การมอบหมายอำานาจบรหิารใหแ้กป่ระธานเจา้หนา้ทัี�บรหิารเปน็ไปตามการประชื้มุค่ณะกรรมการบรษิัทัั	เม่�อ
วิันทัี�	20	เมษัายน	2547	และวิันทัี�	8	เมษัายน	2548
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

 เลขานุการบริษััที่
	 	 มติค่ณะกรรมการค่รั�งทัี�	89	(5/2562)	วิันทัี�	6	พัฤศจิกายน	2562	ได้แต่งตั�ง	นางส่าวสุ่ปัฏบ์ ควรประดำิษัฐ์์	

ดำารงตำาแหน่งเป็นเลข้านุการบริษััทัโดยมีคุ่ณสมบัติตามทัี�กำาหนดไวิ้ดังนี�	
•	 มีค่วิามรอบรู้และเข้้าใจทัั�งเรื�องธุรกิจข้องบริษััทั	และเรื�องทัี�เกี�ยวิข้้องในงาน	ได้แก่	หน้าทัี�ข้องตนเอง	หน้าทัี�
ข้องค่ณะกรรมการ	หน้าทัี�ข้องฝ่่ายบริหาร	

•	 มีค่วิามรู้ในกฎระเบียบ	กฎเกณฑ์์	ข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	และ	สำานักงานกำากับหลักทัรัพัย์
และตลาดหลักทัรัพัย์	และกฎหมายต่าง	ๆ	ทัี�เกี�ยวิข้้อง

•	 ปฏิิบัติหน้าทัี�ด้วิยค่วิามรับผู้ิดชื้อบ	ระมัดระวิัง	และซึ่่�อสัตย์สุจริต
•	 มมีนุษัยสมัพัันธ์ทัี�ดีสามารถส่�อสาร	ติดต่อประสานงานกับผูู้้ถ่อหุน้และบคุ่ค่ลต่าง	ๆ	ไดอ้ย่างมีประสิทัธิภาพั
•	 มีค่วิามเข้้าใจพั่�นฐานด้านบัญชื้ีและการเงิน

 บที่บาที่และหน้าที่่�ของเลขานุการบริษััที่ม่ดำังน่�
1.	 จัดทัำาและเก็บรักษัาเอกสาร
	 	(ก)	ทัะเบียนกรรมการ
	 	(ข้)	หนงัสอ่นดัประชื้มุค่ณะกรรมการ	รายงานการประชื้มุค่ณะกรรมการและรายงานประจำาปขี้องบรษัิัทั	
	 	(ค่)	หนังส่อนัดประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	และรายงานการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น
2.	 เก็บรักษัารายงานการมีสว่ินได้เสียทัี�รายงานโดยกรรมการหรือผูู้้บริหาร	และจะตอ้งจัดส่งสำาเนารายงาน

การมสีว่ินได้เสยีใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวิจสอบทัราบภายใน	7	วินัทัำาการนบัแต่	
วิันทัี�บริษััทัได้รับรายงานนั�น

3.	 ดำาเนนิการอ่�น	ๆ	ตามทัี�ค่ณะกรรมการกำากบัหลกัทัรพััยแ์ละตลาดหลกัทัรพััยแ์หง่ประเทัศไทัยกำาหนด
4.	 ติดต่อส่�อสาร	ดูแล	และ	ให้ข้้อมูลต่างๆ	แก่ผูู้้ถ่อหุ้นและผูู้้ลงทัุน	อย่างเหมาะสม	การให้ข้้อมูลแก่ผูู้้ถ่อหุ้น

และผูู้้ลงทัุนเป็นส่วินหน่�งในการรายงานค่วิามก้าวิหน้ากิจกรรมต่างๆข้องบริษััทั
5.	 ติดต่อส่�อสารกับหน่วิยงานกำากับดูแลทัี�เกี�ยวิข้้อง

	 กรรมการอิสระมีวิาระการดำารงตำาแหน่ง	3	ปี	และสามารถดำารงตำาแหน่งต่อเน่�องได้เกินกวิ่า	9	ปีก็ได้	หากค่ณะกรรมการ
บริษััทัได้พัิจารณาอย่างสมเหตุสมผู้ลถ่งค่วิามจำาเป็นดังกล่าวิแล้วิ

	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	ได้มีการแต่งตั�งค่ณะกรรมการชืุ้ดย่อย	จำานวิน	3	ค่ณะ	ได้แก่

	(1)	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	
	(2)	ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	
	(3)	ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	

	 เพั่�อพัิจารณาประเด็นเฉพัาะเรื�องทัี�ค่ณะกรรมการมอบหมาย	กลั�นกรองข้้อมูล	และเสนอแนวิทัางพัิจารณาก่อน	เสนอให้
ค่ณะกรรมการเหน็ชื้อบตอ่ไป	นอกจากนี�แลว้ิค่ณะกรรมการบรษิัทัั	มกีารเปดิเผู้ยรายชื้่�อ	และบทับาทัหนา้ทัี�ข้อง	ค่ณะกรรมการ
และ	ค่ณะกรรมการชืุ้ดย่อย	จำานวินค่รั�งข้องการประชืุ้ม	และจำานวินค่รั�งทัี�กรรมการเข้้าร่วิมประชืุ้มในแต่ละปี	

	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันประกอบด้วิยกรรมการอิสระทัั�งหมด	โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน
ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันทัำาหนา้ทัี�วิางหลักเกณฑ์์และสรรหาและคั่ดเล่อกบุค่ค่ลเข้า้ดำารง	ตำาแหน่งกรรมการ
ในค่ณะกรรมการบริษััทัและประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	จัดให้มีการทับทัวินหลักเกณฑ์์และวิิธีการสรรหา	กรรมการเพั่�อเสนอ
ต่อค่ณะกรรมการก่อนการสรรหากรรมการทัี�ค่รบวิาระ	วิางหลักเกณฑ์์และวิิธีการในการสรรหาและ	แต่งตั�งผูู้้บริหาร	จัดให้มี



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)184

แผู้นส่บทัอดตำาแหน่งงาน	(Succession	Plan)	วิางหลักเกณฑ์์	และประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานข้องกรรมการ	ค่ณะกรรมการชืุ้ด
ย่อย	และประธานเจ้าหน้าทีั�บริหาร	เสนอนโยบายการจ่ายค่่าตอบแทันและผู้ลประโยชื้น์อ่�นสำาหรับค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่ณะ
อนกุรรมการ	ประธานเจา้หน้าทัี�บรหิาร	และผูู้้บริหารทัี�ข้้�นตรงกบัประธานเจา้หน้าทัี�บรหิาร	และพัจิารณาทับทัวินโค่รงสรา้งระบบ
การจ่ายค่่าตอบแทันกรรมการบริษััทั	อัตราค่่าตอบแทันกรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหาร	และบุค่ลากรอ่�นให้เหมาะสมกับหน้าทัี�ค่วิาม
รับผู้ิดชื้อบ	และสอดค่ล้องกับผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษััทั

	 การพัิจารณาค่่าตอบแทันข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่ณะกรรมการจะพัิจารณาจากการเปรียบเทัียบกับระดับทัี�	ปฏิิบัติ
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวิกัน	ข้นาดข้องอุตสาหกรรมผู้ลประกอบการข้องบริษััทั	และหน้าทัี�ค่วิามรับผู้ิดชื้อบข้อง	กรรมการ	โดย
การพัจิารณากำาหนดค่่าตอบแทันข้องกรรมการ	อยูใ่นอำานาจอนมุตัขิ้องการประชื้มุผูู้ถ่้อหุน้	กรรมการทัี�อยู่ในค่ณะอนกุรรมการ
จะได้รับค่่าตอบแทันตามบทับาทัหน้าทัี�ทัี�รับผู้ิดชื้อบ	ค่ณะกรรมการบริษััทัจะเปิดเผู้ยค่่าตอบแทันแต่ละประเภทัทัี�แต่ละค่นได้รับ	
รวิมทัั�งค่่าตอบแทันจากการเป็นกรรมการบริษััทัย่อย	หรือหน้าทัี�อ่�น	ๆ	เชื้่น	ทัี�ปร้กษัา	ไวิ้ใน	รายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	และ
แบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	

	 กรรมการเปน็ผูู้ท้ัี�สามารถอทุัศิเวิลาใหก้บับรษัิัทั	ไดอ้ยา่งเพัยีงพัอ	และเปน็กรรมการในบรษัิัทัจดทัะเบยีนไมเ่กนิ	5	บรษัิัทั	และ
จดัใหม้กีารรายงานการดำารงตำาแหนง่อ่�นข้องกรรมการ	และเปดิเผู้ยใหเ้ปน็ทัี�ทัราบ	ในกรณทีัี�กรรมการ	ดำารงตำาแหนง่กรรมการ
หรือผูู้้บริหาร	หรือมีส่วินได้เสียไม่วิ่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอ่�นทัี�มีค่วิามขั้ดแย้ง	หรือสามารถใช้ื้โอกาสหรือข้้อมูลข้อง
บรษิัทััเพ่ั�อประโยชื้น์ข้องตนค่ณะกรรมการต้องดแูลให้มั�นใจว่ิา	บรษิัทััมีมาตรการ	ป้องกันอย่างเพีัยงพัอและมีการแจ้งให้ผูู้ถ้อ่หุน้
รบัทัราบตามเหมาะสม	กรรมการบริษััทัแต่ละค่นค่วิรเข้า้ร่วิมประชุื้มไม่นอ้ยกว่ิารอ้ยละ	75	ข้องจำานวินการประชุื้มค่ณะกรรมการ
บริษััทัทัั�งหมดทัี�ได้จัดให้มีข้้�นในรอบปี

	 ค่ณะกรรมการบริษััทักำาหนดให้มีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานข้องค่ณะกรรมการบริษััทัรายบุค่ค่ล	ค่ณะกรรมการชืุ้ด
ยอ่ยและประธานเจา้หน้าทัี�บริหารเป็นประจำาทักุปี	เพั่�อพัจิารณาผู้ลการดำาเนินงาน	และการกำากับดูแลให้มีการกำาหนดและ/หรือ
ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข้ได้อย่างเพัียงพัอ

หมวดำที่่� 4 ส่รรหาและพื่ัฒนาผู้บริหารระดำับสู่งและการบริหารบุคลากร

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีนโยบายเพั่�อสรรหาและพััฒนาผูู้้บริหารระดับสูงและการบริหารบุค่ลากรดังนี�	

1.	 ค่ณะกรรมการบรษิัทััค่วิรดำาเนนิการใหม้ั�นใจว่ิามกีารสรรหาและพัฒันาประธานเจา้หนา้ทัี�บริหารและผูู้บ้ริหารระดบั
สูงให้มีค่วิามรู้	ทัักษัะ	ประสบการณ์	และคุ่ณลักษัณะทัี�จำาเป็นต่อการข้ับเค่ล่�อนองค่์กรไปสู่เป้าหมาย

2.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรกำากับดูแลให้มีการกำาหนดโค่รงสร้างค่่าตอบแทันและการประเมินผู้ลทัี�เหมาะสม
3.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรเข้้าใจโค่รงสร้างและค่วิามสัมพัันธ์ข้องผูู้้ถ่อหุน้ทัี�อาจมีผู้ลกระทับต่อการบริหารและการ

ดำาเนินงานข้องกิจการ
4.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรติดตามดูแลการบริหารและพัฒันาบุค่ลากรให้มจีำานวิน	ค่วิามรู	้ทักัษัะ	ประสบการณ์	และ

แรงจ่งใจทัี�เหมาะสม

	 ตามมตทิัี�ประชื้มุค่ณะกรรมการบรษัิัทั	ค่รั�งทัี�	85	(1/2562)	ค่ณะกรรมการบรษิัทััมมีตแิตง่ตั�งค่ณะผูู้บ้รหิารระดบัสงู	มผีู้ล
บังค่ับใชื้้ตั�งแต่วิันทัี�	1	มีนาค่ม	2562	เป็นต้นไป	ดังต่อไปนี�

1.	 ค่ณะกรรมการบรษิัทััค่วิรดำาเนนิการใหม้ั�นใจว่ิามกีารสรรหาและพัฒันาประธานเจา้หนา้ทัี�บริหารและผูู้บ้ริหารระดบั
สูงให้มีค่วิามรู้	ทัักษัะ	ประสบการณ์	และคุ่ณลักษัณะทัี�จำาเป็นต่อการข้ับเค่ล่�อนองค่์กรไปสู่เป้าหมาย

2.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรกำากับดูแลให้มีการกำาหนดโค่รงสร้างค่่าตอบแทันและการประเมินผู้ลทัี�เหมาะสม
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

3.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรเข้้าใจโค่รงสร้างและค่วิามสัมพัันธ์ข้องผูู้้ถ่อหุ้นทัี�อาจมีผู้ลกระทับต่อการบริหารและการ
ดำาเนินงานข้องกิจการ

4.	 ค่ณะกรรมการบริษัทััค่วิรติดตามดูแลการบริหารและพัฒันาบุค่ลากรให้มจีำานวิน	ค่วิามรู	้ทักัษัะ	ประสบการณ์	และ
แรงจ่งใจทัี�เหมาะสม

หมวดำที่่� 5 ส่่งเส่ริมนวัต้กรรมและการประกอบธุุรกิจอยั่่างม่ความรับผิดำชอบ

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีนโยบายเพั่�อส่งเสริมนวิัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีค่วิามรับผู้ิดชื้อบดังนี�	

1.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรให้ค่วิามสำาค่ัญและสนับสนุนการสร้างนวิัตกรรมทัี�ก่อให้เกิดมูลค่่าแก่ธุรกิจค่วิบคู่่ไปกับ
การ	สร้างคุ่ณประโยชื้น์ต่อลูกค่้าหรือผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้อง	และมีค่วิามรับผู้ิดชื้อบต่อสังค่มและสิ�งแวิดล้อม

2.	 ค่ณะกรรมการบริษัทััค่วิรติดตามดูแลให้ฝ่า่ยจัดการประกอบธุรกจิอย่างมคี่วิามรับผู้ดิชื้อบต่อสงัค่มและสิ�งแวิดล้อม	
และสะทั้อนอยู่ในแผู้นดำาเนินการ	(operating	plan)	เพั่�อให้มั�นใจได้วิ่า	ทัุกฝ่่ายข้ององค่์กรได้ดำาเนินการสอดค่ล้อง
กับวิัตถุประสงค่์	เป้าหมายหลัก	และแผู้นกลยุทัธ์	(strategies)	ข้องกิจการ

3.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรดูแลใหฝ้่า่ยจัดการจดัสรรและจัดการทัรัพัยากรให้เปน็ไปอย่างมีประสิทัธิภาพัประสิทัธผิู้ล	
โดยค่ำาน่งถ่งผู้ลกระทับและการพััฒนาทัรัพัยากรตลอดสาย	value	chain	เพั่�อให้สามารถบรรลุวิัตถุประสงค์่และ	
เป้าหมายหลักได้อย่างยั�งย่น

4.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรจัดให้มีกรอบการกำากับดูแลและการบริหารจัดการเทัค่โนโลยีสารสนเทัศระดับองค่์กร	ทัี�
สอดค่ล้องกับค่วิามต้องการข้องกิจการ	รวิมทัั�งดูแลให้มีการนำาเทัค่โนโลยีสารสนเทัศมาใช้ื้ในการเพัิ�มโอกาสทัาง
ธุรกิจและพััฒนาการดำาเนินงาน	การบริหารค่วิามเสี�ยง	เพั่�อให้กิจการสามารถบรรลุวัิตถุประสงค์่และเป้าหมาย
หลักข้องกิจการ

หมวดำที่่� 6 ดำูแลให้ม่ระบบการบริหารความเส่่�ยั่งและการควบคุมภายั่ในที่่�เหมาะส่ม

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีนโยบายเพั่�อดูแลให้มีระบบการบริหารค่วิามเสี�ยงและการค่วิบคุ่มภายในทัี�เหมาะสมดังนี�

1.	 ค่ณะกรรมการบริษัทััค่วิรกำากับดแูลใหม้ั�นใจว่ิา	บรษิัทััมรีะบบการบริหารค่วิามเสี�ยงและการค่วิบคุ่มภายในทัี�จะทัำาให้
บรรลุวิัตถุประสงค่์อย่างมีประสิทัธิผู้ล	และมีการปฏิิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทัี�เกี�ยวิข้้อง

2.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัต้องจัดตั�งค่ณะกรรมการตรวิจสอบทัี�สามารถปฏิิบัติหน้าทัี�ได้อย่างมีประสิทัธิภาพัและอิสระ
สิทัธิข้องผูู้้ถ่อหุ้น

3.	 ค่ณะกรรมการบรษิัทััค่วิรตดิตามดแูลและจดัการค่วิามข้ดัแย้งข้องผู้ลประโยชื้นท์ัี�อาจเกดิข้้�นไดร้ะหวิา่งบรษิัทัักบัฝ่า่ย	
จัดการ	ค่ณะกรรมการบริษััทั	หรือผูู้้ถ่อหุ้น	รวิมไปถ่งการป้องกันการใชื้้ประโยชื้น์อันมิค่วิรในทัรัพัย์สิน	ข้้อมูล	และ
โอกาสข้องบริษััทั	และการทัำาธุรกรรมกับผูู้้ทัี�มีค่วิามสัมพัันธ์เกี�ยวิโยงกับบริษััทัในลักษัณะทัี�ไม่สมค่วิร

4.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรกำากับดูแลให้มีการจัดทัำานโยบายและแนวิปฏิิบัติด้านการต่อต้านค่อร์รัปชื้ันทัี�ชื้ัดเจนและ
ส่�อสารในทัุกระดับข้ององค่์กรและต่อค่นนอกเพั่�อให้เกิดการนำาไปปฏิิบัติได้จริง

5.	 ค่ณะกรรมการค่วิรดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื�องร้องเรียนและการดำาเนินการกรณีมีการชื้ี�เบาะแส	

	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	มีบทับาทัสำาค่ัญในการกำากับดูแลกิจการเพ่ั�อประโยชื้น์สูงสุดข้องบริษััทั	ค่ณะกรรมการบริษััทั
มีค่วิามรับผู้ิดชื้อบในผู้ลการปฏิิบัติหน้าทัี�ต่อผูู้้ถ่อหุ้นและเป็นอิสระต่อฝ่่ายจัดการ	ค่ณะกรรมการบริษััทั	และฝ่่ายบริหาร	ได้
สนับสนุนให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานเห็นถ่งค่วิามสำาค่ัญข้องการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี	จรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจ	นโยบายด้านค่วิามรับผู้ิดชื้อบต่อสังค่มและสิ�งแวิดล้อม	และนโยบายการต่อต้านการค่อร์รัปชื้ันจ้งได้จัดให้มีชื้่องทัางการ
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ส่�อสารข้้อมูลดังกลา่วิในการปฐมนิเทัศกรรมการ	และ	พันักงานใหม่	รวิมถง่การเพิั�มเน่�อหาในการฝึ่กอบรมข้องพันักงาน	รวิมถง่
ได้เผู้ยแพัร่ข้้อมูลเกี�ยวิกับการกำากับดูแลกิจการทัี�ดีและการต่อต้าน	การค่อร์รัปชื้ันในเวิ็บไซึ่ต์	ข้องบริษััทั	และการส่�อสารภายใน
บริษััทั	(Intranet)	 

 โครงส่ร้างคณะกรรมการบริษััที่

1.	 ค่วิามเป็นอิสระและเป็นกลางข้องกรรมการ	-	ค่ณะกรรมการบริษััทั	ปฏิิบัติหน้าทัี�และใช้ื้ดุลยพัินิจอย่างเป็นอิสระใน	การ
พัิจารณาตัดสินใจในเรื�องต่างๆทัั�งจากฝ่่ายบริหารและผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่	โดยกรรมการแต่ละค่นมีหน้าทัี�และอิสระทัี�จะตั�ง
ค่ำาถามแสดงค่วิามคิ่ดเห็นหรือค่ดัค้่านในกรณีทัี�มคี่วิามเหน็ขั้ดแยง้ในเรื�องทัี�มผีู้ลกระทับต่อผู้ลประโยชื้นข์้อง	ผูู้ถ้อ่หุน้หรือ
ผูู้้มีส่วินได้เสีย	

2.	 ค่ณุสมบตัขิ้องกรรมการ	-	ค่ณะกรรมการบริษัทัั	ประกอบดว้ิยบคุ่ค่ลทัี�ม	ีทักัษัะ	ค่วิามรู้	ค่วิามสามารถ	และ	ค่วิามเชื้ี�ยวิชื้าญ
ในดา้นต่าง	ๆ	ทัี�เป็นประโยชื้น์ตอ่กจิการเป็นผูู้ท้ัี�สามารถอุทัศิเวิลาให้กบับริษัทััไดอ้ย่างเต็มทัี�และเพีัยงพัอ	เพั่�อ	ปฏิิบตัหิน้าทัี�
ในฐานะกรรมการบริษััทัรวิมทัั�งเป็นผูู้้ทัี�ประกอบด้วิยคุ่ณธรรมและจริยธรรม

3.	 ค่ณุสมบัตขิ้องกรรมการอิสระ	-	นอกจากคุ่ณสมบัตขิ้องกรรมการในข้อ้	(2)	แลว้ิ	ค่ณะกรรมการบริษัทัั	กำาหนดคุ่ณสมบัติ
ข้อง	“กรรมการอิสระ”	ใหเ้ป็นไปตาม	ข้อ้กำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์แหง่ประเทัศไทัย	เรื�องคุ่ณสมบัตขิ้องกรรมการอิสระ
ดังนี�	

3.1	 ถ่อหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ข้องทัุนจดทัะเบียนทัี�ชื้ำาระแล้วิข้องบริษััทั	บริษััทัในเค่รือ	บริษััทัร่วิม	หรือ	บริษััทั	ทัี�เกี�ยวิข้้อง	
ทัั�งนี�ให้นับหุ้นทัี�ถ่อโดยผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องด้วิย	

3.2	 ไม่เป็นกรรมการทัี�ได้รับมอบหมายให้รับผู้ิดชื้อบการบริหารงานในทัางปกติธุรกิจข้องบริษััทั	บริษััทัในเค่รือ	บริษััทั
ร่วิม	และบรษิััทัทัี�เกี�ยวิข้้องหรอืผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบรษิััทัรวิมทัั�งไมเ่ป็นกรรมการทัี�มีอำานาจ	ลงนามผูู้กพันับรษิััทั	
ลกูจ้าง	พันกังาน	หรอืทัี�ปรก้ษัาทัี�ได้รบัเงนิเด่อนประจำาจากบรษิัทัั	บรษิัทััในกลุม่	บรษิัทััรว่ิม	บรษิัทััทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	ผูู้้ถอ่
หุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัหรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มในเวิลา	2	ปีก่อนหน้าทัี�จะได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการอิสระ

3.3	 เป็นกรรมการทัี�ไม่มีผู้ลประโยชื้น์หรือส่วินได้ส่วินเสียไม่วิ่าทัางตรงหรือทัางอ้อมทัั�งในด้านการเงินและ	บริหารงาน	
3.4	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ใชื้่ผูู้้สอบบัญชื้ีข้องบริษััทั	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิม	หรือนิติบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้ง	
3.5	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้ให้บริการทัางวิิชื้าชื้ีพัใดๆ	ซึ่่�งได้รับค่่าบริการเกินกวิ่า	2	ล้านบาทัต่อปีจากบริษััทั	บริษััทั

ย่อย	บริษััทัร่วิม	หรือนิติบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้ง	
3.6	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ใชื้่เป็นผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องหรือญาติสนิทัข้องผูู้้บริหาร	หรือผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทั	
3.7	 เปน็กรรมการทัี�ไมไ่ดร้บัการแต่งตั�งข้้�นเปน็ตวัิแทันเพั่�อรกัษัาผู้ลประโยชื้นข์้องกรรมการข้องบรษิัทัั	หรอืผูู้ถ้อ่หุน้ราย

ใหญ่	
3.8	 สามารถปฏิิบัติหน้าทัี�	แสดงค่วิามเห็น	หรือรายงานผู้ลการปฏิิบัติงานตามหน้าทัี�ทัี�ได้รับมอบหมายจากค่ณะ

กรรมการบริษััทัได้โดยอิสระ
1)		 	องค่์ประกอบข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	-	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	บริษััทัให้มีค่ณะกรรมการบริษััทั	รวิม	

12	ค่น	และมจีำานวินเหมาะสมกับข้นาดกจิการข้องบริษัทััซึ่่�งประกอบด้วิย	ประธานกรรมการ	และกรรมการโดย
มกีรรมการทัี�เปน็อิสระอย่างแทัจ้ริงจากฝ่า่ยบริหาร	และปราศจากค่วิามสัมพัันธ์ทัางธรุกจิหรือค่วิามสัมพัันธ์
อ่�นใด	อันอาจมีอิทัธิพัลต่อการใชื้้ดุลยพัินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกวิ่า	1	ใน	3	ข้องจำานวินกรรมการทัั�งหมด	
และมีวิาระการดำารงตำาแหน่ง	3	ปี	ปัจจุบันบริษััทั	มีกรรมการอิสระทัั�งหมด	4	ค่น	โดยค่ณะกรรมการบริษััทั
เชื้่�อมั�นว่ิาการกำาหนดค่ณุสมบัติข้อง	“กรรมการอิสระ”	ซึ่่�งเข้ม้กว่ิากรอบข้ั�นตำ�าข้องสำานักงานค่ณะกรรมการ
กำากับหลกัทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทัรัพัย์ฯ	เพัยีงพัอทัี�กรรมการอสิระข้องบรษัิัทั
มีค่วิามเป็นอิสระ
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

2)		 ค่ณะกรรมการมีการแต่งตั�งกรรมการค่นใหม่เพั่�อต่อจากวิาระทัี�เหล่ออยู่ข้องกรรมการค่นก่อนหน้าเม่�อได้
รับค่วิาม	เห็นชื้อบจากค่ณะกรรมการบริษััทั	โดยจำานวินบริษััทัทัี�กรรมการแต่ละค่นจะดำารงตำาแหน่งให้เป็น
ไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี	รวิมถ่งมีการจัดปฐมนิเทัศให้กรรมการและผูู้้บริหารทัี�เข้้ามาใหม่ด้วิย

3)		 ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารและผูู้้บริหารระดับสูงข้องบริษััทั	สามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษััทัอ่�นได้โดย
ต้องผู้่านค่วิามเห็นชื้อบข้องค่ณะกรรมการบริษััทัก่อน	

4)		 ค่ณะกรรมการกำาหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุค่ค่ลค่นละค่นกับประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารเพั่�อการตรวิจ
สอบถ่วิงดุลการทัำางานข้องฝ่่ายบริหารได้อย่างอิสระโดยแบ่งแยกหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชื้อบออกจากกัน

	 ทัางบริษััทั	มีการเปิดเผู้ยระบบการบริหารค่วิามเสี�ยงการค่วิบคุ่มภายในและตรวิจสอบภายในไวิ้	สำาหรับพันักงานข้อง
บริษััทั	และบริษััทัย่อย	หากพับเห็นการฝ่่าฝ่้นหรือการไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ	สามารถร้องเรียนหรือ	เสนอแนะข้้อคิ่ดเห็น
ดังนี�

1.	ประธานกรรมการบริษััทั	2.	ประธานกรรมการตรวิจสอบ
3.	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	4.	ผูู้้จัดการสำานักตรวิจสอบภายใน
5.	ค่ณะกรรมการต่อต้านค่อร์รัปชื้ั�น

ไปรษัณีย์:	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
	 	 เลข้ทัี�	15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	ต.ละหาร	อ.บางบัวิทัอง	จ.นนทับุรี	11110
E-mail	:		 Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com	

	 โดยบริษััทั	มีมาตรการคุ้่มค่รอง	และบรรเทัาค่วิามเสียหายให้กับผูู้้รายงาน	ผูู้้ร้องเรียน	หรือผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อในการ
รายงานการฝ่่าฝ่้นหรือไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ

หมวดำที่่� 7 รักษัาความน่าเชื�อถูือที่างการเงินและการเปิดำเผยั่ข้อมูล

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีนโยบายเพั่�อรักษัาค่วิามน่าเชื้่�อถ่อทัางการเงินและการเปิดเผู้ยข้้อมูลดังนี�

1.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีค่วิามรับผู้ิดชื้อบในการดูแลให้ระบบการจัดทัำารายงานทัางการเงินและการเปิดเผู้ยข้้อมูล
สำาค่ัญต่าง	ๆ	ถูกต้อง	เพัียงพัอ	ทัันเวิลา	เป็นไปตามกฎเกณฑ์์	มาตรฐาน	และแนวิปฏิิบัติทัี�เกี�ยวิข้้อง

2.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรติดตามดูแลค่วิามเพัียงพัอข้องสภาพัค่ล่องทัางการเงินและค่วิามสามารถในการชื้ำาระ
หนี�

3.	 ในภาวิะทัี�กิจการประสบปัญหาทัางการเงินหรือมีแนวิโน้มจะประสบปัญหา	ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรมั�นใจได้วิ่า	
กิจการมีแผู้นในการแก้ไข้ปัญหา	หรือมีกลไกอ่�นทัี�จะสามารถแก้ไข้ปัญหาทัางการเงินได้	ทัั�งนี�	ภายใต้การค่ำาน่งถ่ง
สิทัธิข้องผูู้้มีส่วินได้เสีย

4.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรพัิจารณาจัดทัำารายงานค่วิามยั�งย่นตามค่วิามเหมาะสม
5.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรกำากับดูแลให้ฝ่่ายจัดการจัดให้มีหน่วิยงานหรือผูู้้รับผู้ิดชื้อบงาน	นักลงทัุน	สัมพัันธ์ทัี�ทัำา

หนา้ทัี�ในการส่�อสารกับผูู้ถ้อ่หุน้	และผูู้ม้สีว่ินไดเ้สยีอ่�น	เชื้น่	นกัลงทุัน	นกัวิิเค่ราะห์	ใหเ้ปน็ไปอย่างเหมาะสม	เทัา่เทัยีม
กัน	และทัันเวิลา

6.	 ค่ณะกรรมการค่วิรส่งเสริมให้มีการนำาเทัค่โนโลยีสารสนเทัศมาใชื้้ในการเผู้ยแพัร่ข้้อมูล
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บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)188

	 บริษััทัเปิดเผู้ยข้้อมูลสารสนเทัศทัางการเงินและอ่�น	ๆ 	ทัี�เกี�ยวิกับธุรกิจ	และผู้ลประกอบการข้องบริษััทั	ทัี�ตรงต่อค่วิามเป็น
จริง	ค่รบถ้วิน	เพัียงพัอ	สมำ�าเสมอ	ทัันเวิลา	แสดงให้เห็นถ่งสถานภาพัทัางการเงินและผู้ลประกอบการทัี�แทั้จริงรวิมทัั�งอนาค่ต
ข้องธุรกิจข้องบริษััทั	โดยค่ณะกรรมการบริษััทั	มุ่งมั�นทัี�จะดูแลให้มีการปฏิิบัติตามกฎหมาย	ข้้อบังค่ับ	และ	ระเบียบทัี�เกี�ยวิข้้อง
เกี�ยวิกับการเปิดเผู้ยข้้อมูลและค่วิามโปร่งใสอย่างเค่ร่งค่รัดดังนี�	

1)		 บรษิัทัั	เผู้ยแพัรข่้อ้มลูตามเกณฑ์์ทัี�กำาหนดผู้า่นชื้อ่งทัางข้องตลาดหลกัทัรพััย	์แบบแสดงรายการข้อ้มลูประจำาป	ี(แบบ	56-1)	
และรายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	รวิมทัั�งเผู้ยแพัร่ผู้่านทัาง	website	ข้องบริษััทั	www.thaiopticalgroup.com	ทัั�งทัี�เป็น
ภาษัาไทัยและภาษัาอังกฤษัด้วิย	

2)		 ค่ณะกรรมการบริษัทัั	รายงานผู้ลการปฏิบิตัติามนโยบายการกำากบัดแูลกิจการผู่้านทัางแบบแสดงรายการข้้อมูล	ประจำา
ปี	(แบบ	56-1)	และ	รายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	

3)		 ค่ณะกรรมการบรษิัทัั	จดัใหม้รีายงานค่วิามรบัผู้ดิชื้อบข้องค่ณะกรรมการตอ่รายงานทัางการเงนิแสดงค่วิบคู่่ไปกบั	รายงาน
ข้องผูู้้สอบบัญชื้ี	และจัดให้มีรายงานการกำากับดูแลกิจการข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบในรายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	

4)		 ค่ณะกรรมการบริษััทั	มีการเปิดเผู้ยรายชื้่�อ	และบทับาทัหน้าทัี�ข้องค่ณะกรรมการและ	ค่ณะกรรมการชืุ้ดย่อยจำานวินค่รั�ง	
ข้องการประชืุ้ม	และจำานวินค่รั�งทัี�กรรมการเข้้าร่วิมประชืุ้มในแต่ละปี	

5)		 ค่ณะกรรมการบรษิัทัั	จะเปดิเผู้ยค่่าตอบแทันแตล่ะประเภทัทัี�แตล่ะค่นไดร้บั	รวิมทัั�งค่่าตอบแทันจากการเป็นกรรมการ	บรษิัทัั
ย่อย	หรือหน้าทัี�อ่�นๆ	เชื้่น	ทัี�ปร้กษัา	รวิมทัั�งรายละเอียดค่่าตอบแทันข้องผูู้้บริหาร	4	รายแรกนับจากประธานเจ้า-หน้าทัี�
บริหาร	ไวิ้ใน	รายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	และแบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	

6)		 บริษััทั	ฯ	มีหน่วิยงานนักลงทัุนสัมพัันธ์	เพั่�อทัำาหน้าทัี�ส่�อสารกับบุค่ค่ลภายนอก	เชื้่น	ผูู้้ถ่อหุ้น	ผูู้้ลงทัุนสถาบัน	ผูู้้ลงทัุน
ทัั�วิไป	นกัวิิเค่ราะหแ์ละภาค่รฐัทัี�เกี�ยวิข้อ้งอยา่งเทัา่เทัยีมและเปน็ธรรม	และเปดิเผู้ยรายละเอยีดการตดิตอ่นั�นไวิใ้น	รายงาน
ประจำาปีและเวิ็บไซึ่ต์ข้องบริษััทั	

7)		 ค่ณะกรรมการและผูู้้บริหารมีการรายงานการถ่อหลักทัรัพัย์และการเปลี�ยนแปลงการถ่อหลักทัรัพัย์เป็นไปตามเกณฑ์์
ข้องสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(ก.ล.ต.)	

8)		 บรษิัทัั	จดัให้มกีารเปิดเผู้ยโค่รงสรา้งการถ่อหุน้ในแบบแสดงรายการข้อ้มูลประจำาป	ี(แบบ	56-1)	และรายงานประจำาป	ี(แบบ	
56-2)	

9)		 ค่ณะกรรมการบริษััทั	จัดให้มีระบบบริหารค่วิามเสี�ยงทัี�เกี�ยวิข้้องทุักด้านโดยค่รอบค่ลุมปัจจัยค่วิามเสี�ยงทัี�เกี�ยวิข้้องกับ
วิิสัยทััศน์	เป้าหมายกลยุทัธ์ทัางธุรกิจ	การเงิน	การผู้ลิต	ค่วิามปลอดภัย	และระบบสารสนเทัศ	พัิจารณาถ่งโอกาสทัี�จะ
เกิดและระดับค่วิามรุนแรงข้องผู้ลกระทับ	กำาหนดมาตรการใน	การป้องกันแก้ไข้และผูู้้รับผู้ิดชื้อบทัี�ชื้ัดเจน	รวิมทัั�งกำาหนด
มาตรการในการรายงานและการติดตามประเมนิผู้ล	โดยจดัใหม้ผีูู้ด้แูลบรหิารค่วิามเสี�ยงในระดบัจดัการม	ีหนา้ทัี�นำาเสนอ
แผู้นงานและผู้ลการปฏิิบัติตามแผู้นต่อฝ่่ายบริหาร	

10)		 บริษััทัมีหน่วิยงานด้านนักลงทัุนสัมพัันธ์	ทัี�ทัำาหน้าทัี�ติดต่อส่�อสารกับนักลงทัุนสถาบัน	นักลงทัุนทัั�วิไป	ผูู้้ถ่อหุ้น	นัก
วิิเค่ราะห์	และในปี	2560	บริษััทัได้เปิดโอกาสให้	นักวิิเค่ราะห์	นักลงทัุน	นักลงทัุนสถาบัน	นักข้่าวิ	ผูู้้ถ่อหุ้น	ทัั�งในประเทัศ
และต่างประเทัศ	ประชุื้มกับผูู้้บริหารหลากหลายชื้่องทัางเช่ื้น	อีเมล์,	Tele	Conference,	ประชุื้มทัี�บริษััทั	รวิมถ่งการเข้้า
ร่วิมกิจกรรมทัี�จัดโดยตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	(Opportunity	Day),	รายการทัางทัีวิี	เชื้่น	Money	Channel	และ	
รายการ	Smart	Focus	เป็นต้น	และบริษััทั	ได้กำาหนดระยะเวิลางดการเปิดเผู้ยข้้อมูลต่างๆก่อนวิันทัี�บริษััทั	จะรายงานผู้ล
ประกอบการหรืองบการเงินหรือ	MD&A	รายไตรมาสต่อตลาดหลักทัรัพัยฯ์	เปน็เวิลา	7	วินั	(Quiet	Period)	รวิมถ่งบริษัทัั
มีการจัดทัำา	จรรยาบรรณข้องนักลงทัุนสัมพัันธ์ตั�งแต่ปี	2554	

	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	จัดให้มีระบบการค่วิบคุ่มภายในทัี�ค่รอบค่ลุมทัุกด้านทัั�งด้านการเงิน	การปฏิิบัติงาน	การดำาเนิน
การใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย	ข้อ้บงัค่บั	ระเบยีบทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	และจดัใหม้กีลไกการตรวิจสอบและถว่ิงดลุทัี�ม	ีประสทิัธิภาพัเพัยีงพัอใน
การปกป้องรักษัาและดูแลเงินลงทัุนข้องผูู้้ถ่อหุ้นและสินทัรัพัย์ข้องบริษััทั	อยู่เสมอ	กำาหนด	ระเบียบปฏิิบัติเป็นลายลักษัณ์อักษัร	
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

มีหน่วิยงานตรวิจสอบภายในทัี�เป็นอิสระรายงานตรงต่อค่ณะกรรมการตรวิจสอบทัำาหน้าทัี�ตรวิจสอบการปฏิิบัติงานข้องทัุก
หน่วิยงานให้เป็นไปตามระเบียบทัี�วิางไวิ้

	 การเปดิเผู้ยข้อ้มลูทัี�สำาค่ญัข้องบรษิัทััไดเ้ผู้ยแพัรผู่้า่นทัางเวิบ็ไซึ่ตต์ลาดหลกัทัรพััยแ์หง่ประเทัศไทัย	และเวิบ็ไซึ่ตข์้องบรษิัทัั	
ทัั�งภาษัาไทัย	และ	ภาษัาองักฤษั	เชื้น่	ข้อ้มลูเกี�ยวิกับบรษัิัทั,	ข้อ้มลูทัางการเงนิ,	รายงานประจำาป	ี(56-2),	แบบแสดงรายการข้อ้มลู
ประจำาปี	(56-1),	ข้้อมูลการนำาเสนอต่างๆ	และข้้อมูลทัี�ไม่ใชื้่ข้้อมูลทัางการเงิน	เชื้่น	นโยบายการ	กำากับดูแลกิจการ	นโยบายการ
ต่อต้านค่อร์รัปชื้ัน	ข้่าวิประชื้าสัมพัันธ์บริษััทั	เป็นต้น	ซึ่่�งข้้อมูลเหล่านี�มีการปรับปรุงข้้อมูลอย่างสมำ�าเสมอ

หมวดำที่่� 8 ส่นับส่นุนการม่ส่่วนร่วมและการส่ื�อส่ารกับผู้ถูือหุ้น

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีนโยบายเพั่�อสนับสนุนการมีส่วินร่วิมและการส่�อสารกับผูู้้ถ่อหุ้นดังนี�

1.	 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรดูแลให้มั�นใจวิ่า	ผูู้้ถ่อหุ้นมีส่วินร่วิมในการตัดสินใจในเรื�องสำาค่ัญข้องบริษััทั
2.	 ค่ณะกรรมการบริษัทััค่วิรดแูลให้การดำาเนินการในวัินประชื้มุผูู้้ถอ่หุน้เป็นไปด้วิยค่วิามเรยีบร้อย	โปร่งใสมปีระสทิัธิภาพั	

และเอ่�อให้ผูู้้ถ่อหุ้นสามารถใชื้้สิทัธิข้องตน
3.	 ค่ณะกรรมการบรษิััทัค่วิรดแูลใหก้ารเปดิเผู้ยมตทิัี�ประชื้มุและการจดัทัำารายงานการประชื้มุผูู้ถ้่อหุ้นเปน็ไปอยา่งถกู

ต้องและค่รบถ้วิน

	 ผูู้้ถ่อหุน้มีสทิัธิในค่วิามเป็นเจ้าข้องโดยค่วิบคุ่มบริษัทััผู่้านการแต่งตั�งค่ณะกรรมการ	ใหท้ัำาหนา้ทัี�แทันตนและ	มีสิทัธิในการ
ตัดสินใจเกี�ยวิกับ	การเปลี�ยนแปลงทัี�สำาค่ัญข้องบริษััทั	ฉะนั�น	บริษััทัจ้งมีการส่งเสริมให้ผูู้้ถ่อหุ้นได้ใชื้้สิทัธิข้องตนดังนี�

1)		 สิทัธิในค่วิามเป็นเจ้าข้องโดยค่วิบคุ่มบริษััทัผู้่านการแต่งตั�งกรรมการให้ทัำาหน้าทัี�แทันตน
2)		 สิทัธิในการซึ่่�อข้ายหรือโอนหุ้น
3)		 สิทัธิในการรับทัราบข้่าวิสารข้้อมูลข้องกิจการอย่างเพัียงพัอในเวิลาอันค่วิร
4)		 สิทัธิในการเข้้าร่วิมประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นและออกเสียงลงค่ะแนน
5)		 สิทัธิในการมอบฉันทัะให้บุค่ค่ลอ่�นเข้้าร่วิมประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นและออกเสียงลงค่ะแนนแทัน
6)		 สิทัธิในการรับทัราบกฎเกณฑ์์และวิิธีการในการเข้้าร่วิมประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น
7)		 สิทัธิในการแสดงค่วิามค่ิดเห็นและซึ่ักถามในการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น
8)		 สิทัธิในการแต่งตั�งหรือถอดถอนกรรมการ	และกำาหนดค่่าตอบแทันกรรมการ
9)		 สิทัธิในการออกค่ะแนนเสียงลงค่ะแนนแต่งตั�งและกำาหนดค่่าตอบแทันผูู้้สอบบัญชื้ี
10)		 สิทัธิในการรับเงินปันผู้ล
11)		 สิทัธิในการออกค่ะแนนเสียงกำาหนดหรือแก้ไข้ข้้อบังค่ับและบริค่ณห์สนธิ
12)		 สิทัธิในการออกค่ะแนนเสียงลดทัุนหรือเพัิ�มทัุน
13)		 สิทัธิในการออกค่ะแนนเสียงอนุมัติรายการพัิเศษั

	 นอกจากนี�	บรษัิัทัไดจั้ดใหม้กีารรายงานและเปดิเผู้ยข้อ้มลูเกี�ยวิกบัการดำาเนนิงานใดๆ	ข้องบรษัิัทั	อย่างถกูตอ้ง	ค่รบถว้ิน	
โปร่งใส	และทัันเวิลาในการตัดสินใจ	รวิมถ่งเพ่ั�อให้นักลงทุัน	และผูู้้สนใจทัั�วิไปได้รับทัราบข้้อมูลเพัิ�มเติม	สำาหรับหลักการกำากับ
ดแูลกจิการทัี�ด	ีและ	จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกิจข้องบรษัิัทัสามารถเรยีกดไูดจ้ากเวิบ็ไซึ่ตข์้องบรษัิัทั	ทัั�งภาษัาไทัยและภาษัา
องักฤษั	ซึ่่�งผูู้ถ่้อหุน้	นกัลงทันุ	และผูู้ที้ั�สนใจสามารถดขู้อ้มลูไดท้ัี�	www.thaiopticalgroup.com	และหากมเีหตุการณท์ัี�อาจมผีู้ลก
ระทับต่อผูู้้ถ่อหุ้นทัางบริษััทัจะแจ้งข้่าวิผู้่านทัางเวิ็บไซึ่ต์ข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัยทัันทัี
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	 บริษััทัจัดให้มีการประชุื้มสามัญผูู้้ถ่อหุ้นภายใน	4	เด่อน	นับแต่วิันสิ�นสุดข้องรอบปีบัญชื้ีข้องบริษััทัสำาหรับการประชุื้ม
ผูู้้ถ่อหุ้นค่ราวิอ่�นจะเป็นการประชืุ้มวิิสามัญผูู้้ถ่อหุ้นซ่ึ่�งค่ณะกรรมการจะเรียกประชืุ้มตามทีั�เห็นสมค่วิรในการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	
บริษััทักำาหนดให้กรรมการและ	ผูู้้บริหารทัุกค่นค่วิรเข้้าร่วิมประชืุ้ม	เพั่�อให้สิทัธิแก่ผูู้้ถ่อหุ้นทุักรายอย่างเทั่าเทีัยมกันในการร่วิม
ออกค่วิามค่ิดเห็นในทัี�ประชืุ้ม	และซึ่ักถามข้้อข้้องใจจากกรรมการและผูู้้บริหารทัี�เกี�ยวิข้้อง	เพ่ั�ออธิบายและตอบข้้อซึ่ักถาม	โดย
มีการบันทั่กการประชืุ้มอย่างถูกต้องค่รบถ้วิน	เพั่�อรายงานและข้ออนุมัติในเรื�องทัี�มีนัยสำาค่ัญ	หรือตามทัี�กฎหมายกำาหนดให้
ต้องข้อมติจากทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	โดยบริษััทัจะส่งสารสนเทัศทัี�เกี�ยวิกับการประชืุ้มไปยังผูู้้ถ่อหุ้นล่วิงหน้า	ก่อนวัินประชุื้มอย่าง
น้อย	14	วิันหรือ	21	วิัน	ข้้�นกับวิาระทัี�พัิจารณาตามทัี�กฎหมายกำาหนด	และได้ประกาศลงหนังส่อพัิมพั์ติดต่อกัน	3	วิัน	ก่อนวิัน
ประชื้มุ	เพั่�อบอกกลา่วิเรยีกประชื้มุผูู้ถ่้อหุน้เปน็การลว่ิงหนา้เพั่�อใหผูู้้ถ่้อหุน้ไดม้โีอกาสศก่ษัา	ข้อ้มลูตา่งๆกอ่นการเข้า้ประชื้มุ	ใน
การประชื้มุใหญ่สามัญผูู้้ถ่อหุน้	ประจำาปี	2563	บรษัิัทั	ไดน้ำาหนงัสอ่เชื้ญิประชุื้มผูู้ถ่้อหุน้ฉบับสมบรูณ	์พัรอ้มเอกสารทีั�เกี�ยวิข้อ้ง
กับการประชืุ้มทัั�งภาษัาไทัยและภาษัาอังกฤษัเปิดเผู้ยบนเวิ็บไซึ่ต์ข้องบริษััทั	ล่วิงหน้าก่อนการประชืุ้ม	พัร้อมทัั�งได้จัดเจ้าหน้าทัี�
อำานวิยค่วิามสะดวิกให้แก่ผูู้้ถ่อหุ้นหรือผูู้้รับมอบอำานาจใน	การลงทัะเบียนเข้้าร่วิมประชืุ้มในวิันประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	(AGM)	

การปฏิบัต้ิต้่อผู้ถูือหุ้นอยั่่างเที่่าเที่่ยั่มกัน

	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	มีนโยบายทัี�จะให้ผูู้้ถ่อหุ้นมีส่วินการดูแลกิจการ	และให้ค่วิามเห็นเกี�ยวิกับการดำาเนินการให้มากข้้�น
จ้งเปิดโอกาสให้ผูู้้ถ่อหุ้นมีสิทัธิต่างๆ	ข้ั�นพ่ั�นฐานทัี�เทั่าเทีัยมกันโดยมอบหมายให้เลข้านุการบริษััทัแจ้งให้ผูู้้ถ่อหุ้น	รับทัราบผู่้าน
ทัางชื้่องทัางเวิ็บไซึ่ต์ตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัยและเวิ็บไซึ่ต์บริษััทัดังนี�

1.	 ในการประชื้มุสามญัผูู้้ถอ่หุน้ประจำาป	ี(AGM)	บรษิัทัั	มนีโยบายอำานวิยค่วิามสะดวิกใหแ้ก่ผูู้ถ้อ่หุน้ในการเสนอชื้่�อบคุ่ค่ลเพั่�อ
เข้้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ	และเพัิ�มวิาระการประชืุ้มตามหลักเกณฑ์์ทัี�บริษััทักำาหนดซึ่่�งได้เผู้ยแพัร่รายละเอียดในเวิ็บไซึ่ต์
บริษััทัทัี�	http://www.thaiopticalgroup.com	โดยให้เสนอมายังบริษััทั	ภายในเด่อนธันวิาค่มข้องทัุกปีผู้่านทัางชื้่องทัาง

	 การติดต่อ	ดังนี�	

E-mail	:		 	CompanySecretary@thaiopticalgroup.com	
เบอร์โทัร:		 02	194	1145	ถ่ง	50	ต่อ	3119
ไปรษัณีย์ :	 	นางส่าวสุ่ปัฏบ์ ควรประดำิษัฐ์์ (เลข้านุการบริษััทั)	
		 	 ส่ำานักเลขานุการบริษััที่ 
		 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
		 	 15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110

เพั่�อให้ผูู้้ถ่อหุ้น	นักลงทัุน	นักลงทัุนสถาบัน	ทัี�สนใจจะลงทัุนในบริษััทั	ได้ข้้อมูลอย่างค่รบถ้วินเกี�ยวิกับบริษััทั	

บริษััทั	จัดให้มีหน่วิยงานนักลงทัุนสัมพัันธ์ผู้่านชื้่องทัางต่างๆดังนี�	

E-mail	:		 ir@thaiopticalgroup.com	
เบอร์โทัร:		 02	194	1145	ถ่ง	50	
ไปรษัณีย์ :	 นางส่าวจิราวรรณ นามนารถู (นักลงทัุนสัมพัันธ์)	
		 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
		 	 15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
	 	 ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	นนทับุรี	11110

http://www.thaiopticalgroup.com
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

เม่�อบรษัิัทัไดจ้ดัทัำารายงานการประชื้มุสามญัผูู้ถ่้อหุน้ประจำาป	ี(AGM)	เสรจ็สมบรูณแ์ลว้ิ	จะทัำาการ	เผู้ยแพัรร่ายงานการประชื้มุ
นั�น	ผู้่านทัางเวิ็บไซึ่ต์ทัี�	http://www.thaiopticalgroup.com	ภายใน	14	วิันนับจากวิันประชืุ้ม

2.	 บริษัทััเปิดโอกาสให้ผูู้ถ้อ่หุน้ทัี�ไมส่ามารถเข้า้ประชุื้มดว้ิยตนเอง	สามารถใช้ื้สทิัธอิอกเสียงโดยมอบฉันทัะให้ผูู้อ้่�นมา	ประชุื้ม
และออกเสียงลงมติแทัน	ทัั�งนี�บริษััทัได้เสนอรูปแบบหนังส่อมอบฉันทัะทัี�ผูู้้ถ่อหุ้นสามารถกำาหนดทัิศทัางการ	ลงค่ะแนน
เสียงได้และเสนอชื้่�อกรรมการอิสระข้องบริษััทั	2	ทั่านเป็นทัางเล่อกในการมอบฉันทัะข้องผูู้้ถ่อหุ้นและ	การปฏิิบัติต่อผูู้้ถ่อ
หุ้นอย่างเทั่าเทัียมกันมีการเปิดเผู้ยข้้อมูลสารสนเทัศอย่างค่รบถ้วิน	เพัียงพัอ	และโปร่งให้จัดให้มี	การประชุื้มผูู้้ถ่อหุ้นใน
ลักษัณะทัี�สนับสนุนให้มีการปฏิิบัติและให้โอกาสแก่ผูู้้ถ่อหุ้นอย่างเทั่าเทัียมกัน	ในการแสดง	ค่วิามค่ิดเห็นและตั�งค่ำาถาม	ให้
ค่วิามสำาค่ัญต่อข้้อเสนอแนะข้องผูู้้ถ่อหุ้น	และกำาหนดสิทัธิออกเสียงในการเข้้าประชืุ้ม	ข้องผูู้้ถ่อหุ้นอย่างชื้ัดเจน

ในปี	2563	บริษััทัได้เข้้าร่วิมงานต่าง	ๆ	ดังนี�

Oppday ที่างออนไลน์

17	มิถุนายน	2563	 	TOG	Oppday	Q1/2020
18	ธันวิาค่ม	2563	 	TOG	Oppday	Q3/2020

	
	 บริษััทัมีมาตรการป้องกันกรณีทัี�กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานใชื้้ข้้อมูลภายในเพั่�อประโยชื้น์ให้แก่ตนเองหรือผูู้้อ่�นใน
ทัางมิชื้อบ	เพั่�อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผูู้้ถ่อหุ้นอ่�น	โดยมีการแจ้งแนวิทัางและนโยบายให้ทัุกค่นในองค่์กรถ่อปฏิิบัติ	และมีการ
ติดตามผู้ลอย่างสมำ�าเสมอในส่วินข้องกรรมการและผูู้้บริหารได้กำาหนดห้ามซึ่่�อ	–	ข้ายหุ้นภายในระยะเวิลา	20	วัินหลังจากวิัน
ปิดงบการเงิน	แต่ละไตรมาส	และหลังจากงบการเงินเปิดเผู้ยต่อสาธารณชื้น	2	วิัน	ทัั�งนี�ให้กรรมการและผูู้้บริหารทัุกค่นทัี�มีหน้า
ทัี�รายงานการถ่อค่รองหลักทัรัพัย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวิแก่ค่ณะกรรมการเป็นประจำา

	 นอกจากบรษิัทัั	จะตอ้งบรหิารงานใหส้ำาเรจ็ลลุว่ิงไปตามเปา้หมายและนโยบายทัี�ไดว้ิางไวิแ้ลว้ิ	บรษัิัทัยงัค่ำานง่ถ่งผูู้ม้สีว่ินได้
เสียในการดำาเนินกิจการข้องบริษััทัด้วิยโดยย่ดแนวิทัางในการปฏิิบัติให้มีค่วิามเสมอภาค่ต่อทัุกฝ่่ายโดย	อาศัยหลักคุ่ณธรรม
และจรยิธรรมอกีทัั�งยงักำาหนดใหม้นีโยบายในการดแูลและปฏิิบตัติอ่ผูู้ม้สีว่ินไดเ้สยีทักุฝ่า่ยและเผู้ยแพัรไ่วิใ้น	“นโยบายและรายงาน
วิา่ด้วิยค่วิามรับผิู้ดชื้อบต่อสงัค่มข้องบริษััทั:	SD	Report”	กรรมการ	และ	ผูู้บ้ริหาร	ข้องบริษััทั	จะตอ้งเปิดเผู้ยข้อ้มูลเกี�ยวิกับผูู้้มี
สว่ินไดเ้สยี	และผูู้เ้กี�ยวิข้อ้งเพั่�อใหค้่ณะกรรมการบรษิัทััไดพิ้ัจารณาธรุกรรมข้อง	บรษิัทััทัี�อาจมคี่วิามข้ดัแยง้ทัางผู้ลประโยชื้น	์และ
ตดัสินใจเพ่ั�อประโยชื้น์ข้องบริษััทัโดยรวิม	ทัั�งนี�กรรมการและผูู้้บริหารทัี�มสีว่ินได้เสียกบัธุรกรรมทัี�ทัำากับบริษััทั	ต้องไม่มสีว่ินรว่ิม
ในการตัดสินใจทัำาธุรกรรมดังกล่าวิ	ทัั�งนี�ให้เป็นไปตามข้ั�นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทัำารายการระหวิ่างกันข้องบริษััทั	

	 บริษััทั	ฯได้มีการกำาหนดนโยบายและข้ั�นตอนการอนุมัติรายการทัี�เกี�ยวิโยงกันไวิ้เป็นลายลักษัณ์อักษัรอย่าง	ชื้ัดเจน	โดย
รายการทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์อย่างมีนัยสำาค่ัญ	จะต้องมีการผู้่านค่วิามเห็นชื้อบจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	
การดำาเนนิการใดๆ	ทัี�อาจกอ่ใหเ้กดิค่วิามข้ดัแยง้ข้องผู้ลประโยชื้น์	(Conflict	of	Interest)	ค่ณะกรรมการ	และผูู้้บรหิารข้องบรษิัทัั	
จะจัดให้มีการประชืุ้มเพั่�อพัิจารณาเรื�องนั�นๆ	ในกรณีทัี�ต้องข้อค่วิามเห็นชื้อบจากทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นบริษััทั	จะดำาเนินการเรียก
ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นเพั่�อพัิจารณาให้ค่วิามเห็นชื้อบก่อนดำาเนินการ	ทัั�งนี�	การ	พัิจารณาเรื�องต่างๆ	ค่ณะกรรมการจะพัิจารณาด้วิย
ค่วิามรอบค่อบ	ซึ่่�อสัตย์สุจริต	มีเหตุผู้ล	และมุ่งให้เกิดประโยชื้น์สูงสุดต่อบริษััทั	และผูู้้ถ่อหุ้นโดยรวิมเป็นสำาค่ัญ

	 ในการประชุื้มค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่รั�งทัี�	54	(1/2556)	เม่�อวัินทีั�	20	กุมภาพัันธ์	2556	ได้มีมติเห็นชื้อบกับสำานักงาน	
ก.ล.ต.ทัี�สง่เสรมิใหบ้รษิัทััจดทัะเบยีนมีสว่ินรว่ิมในการตอ่ตา้นการค่อรร์ปัชื้ั�น	โดยใหไ้ปสรปุหลกัเกณฑ์แ์ละ	กำาหนดเปน็นโยบาย
ให้ค่ณะกรรมการพิัจารณา	ทัั�งนี�มอบหมายให้เลข้านุการบริษััทัไปเข้้าร่วิมอบรมหลักสูตร	“Anti-Corruption:	The	Practical	
Guide”	ในวินัทัี�	21-22	พัฤศจิกายน	2556	จัดโดยสมาค่มส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทััไทัย	และในการประชุื้มค่ณะกรรมการ

http://www.thaiopticalgroup.com
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บรษัิัทัค่รั�งทัี�	59	(1/2557)	เม่�อวัินทัี�	19	กุมภาพันัธ์	2557	มีมติให้เข้า้ร่วิมประกาศเจตนารมณ์	แนวิร่วิมปฏิิบัต	ิ(Collective	Action	
Coalition)	ต่อต้านการทัุจริตข้องภาค่เอกชื้นไทัย	ร่วิมกับสมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย	หอการค่้าไทัย	สมาค่ม
ธนาค่ารไทัย	หอการค่้าต่างชื้าติ	และสมาค่มบริษััทั	จดทัะเบียนไทัย	ซึ่่�งได้รับการรับรองจากค่ณะกรรมการแนวิร่วิมปฏิิบัติข้อง
ภาค่เอกชื้นไทัยในการต่อต้านการทัุจริต	แล้วิ	ณ	วิันทัี�	16	มกราค่ม	2558	(ดูเพัิ�มเติม:www.thaiopticalgroup.com	)	ต่อมา	
ในป	ี2561	บรษัิัทัไดร้บัการรบัรองรบัรองตอ่อายบุรษิัทััเปน็สมาชื้กิข้องแนวิรว่ิมปฏิบิตัขิ้องภาค่เอกชื้นไทัยในการตอ่ตา้นทัจุรติ	
โดยทัี�ประชืุ้มข้องค่ณะกรรมการแนวิร่วิม	ปฏิิบัติฯ	เม่�อวิันทัี�	21	สิงหาค่ม	2561	โดยใบรับรองดังกล่าวิจะมีอายุ	3	ปี	นับจากวิัน
ทัี�มีมติให้การรับรอง

บที่บาที่หน้าที่่�ความรับผิดำชอบของคณะกรรมการ 

	 	ค่ณะกรรมการบริษัทัั	มีค่วิามรับผิู้ดชื้อบต่อผูู้้ถอ่หุน้เกี�ยวิกับการดำาเนินธุรกิจข้องบริษัทัั	และการกำากบัดูแลให้การบริหาร
จัดการเป็นไปตามนโยบาย	แนวิทัางและเป้าหมายทัี�จะก่อให้เกิดประโยชื้น์สูงสุดแก่ผูู้้ถ่อหุ้นและอยู่ในกรอบข้องการมีจริยธรรมทัี�
ดีโดยค่ำาน่งถ่งผู้ลประโยชื้น์ข้องผูู้้มีส่วินได้เสียทัุกฝ่่าย	

1.	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	มีหน้าทัี�กำาหนดให้เรื�องต่อไปนี�	เป็นอำานาจหน้าทัี�	และค่วิามรับผู้ิดชื้อบข้องค่ณะกรรมการ	ทัี�จะเป็น
ผูู้้พัิจารณาอนุมัติให้ค่วิามเห็นชื้อบ	

1)		 นโยบาย	แนวิทัาง	ยุทัธศาสตร์การทัำาธุรกิจ	เป้าหมาย	แผู้นงานและงบประมาณประจำาปีข้องบริษััทั	และ	บริษััทัย่อย	
2)		 	ผู้ลงานและผู้ลประกอบการประจำาไตรมาสข้องบริษััทั	เทัียบกับแผู้นและงบประมาณ	และพัิจารณาแนวิโน้มระยะต่อ

ไปข้องปี	
3)		 	การลงทัุนในโค่รงการทัี�ไม่มีในงบประมาณประจำาปี	
4)		 การใชื้้เงินลงทัุนเกินงบลงทัุนในโค่รงการทัี�ได้รับอนุมัติไวิ้	และเกินงบลงทัุนอ่�นๆ	ทัี�ไม่ใชื้่งบลงทัุนโค่รงการ	
5)		 การซึ่่�อและจำาหนา่ยสินทัรัพัย์	การซ่ึ่�อกิจการ	และเข้า้ร่วิมในโค่รงการร่วิมทุันทัี�	ไมข่้ดักบัเกณฑ์์ข้อง	ตลาดหลักทัรัพัย์

แห่งประเทัศไทัยทัี�มีมูลค่่าเกินจำานวินทัี�มอบอำานาจให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	
6)		 	การทัำาธุรกรรม	หรือการกระทัำาใด	ๆ	อันมีผู้ลกระทับทัี�สำาค่ัญต่อฐานะทัางการเงิน	ภาระ	หนี�สิน	ยุทัธศาสตร์	การ

ทัำา	ธุรกิจ	และชื้่�อเสียงข้องบริษััทั	
7)		 	การทัำาสัญญาใด	ๆ	ทัี�ไม่เกี�ยวิกับการทัำาธุรกิจปกติ	และสัญญาทีั�เกี�ยวิกับการทัำาธุรกิจปกติทัี�มี	ค่วิามสำาค่ัญ	
8)		 การทัำารายการเกี�ยวิโยงกันระหว่ิางบริษััทั	บริษััทัย่อย	กับบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิโยงกันส่วินทัี�ไม่เข้้าข้้อกำาหนด	ข้อง

ตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัยและสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	
a)		 การจ่ายเงินปันผู้ลระหวิ่างกาล	
b)		 การเปลี�ยนนโยบาย	และวิิธีปฏิิบัติทัี�มีนัยสำาค่ัญเกี�ยวิกับการบัญชื้ีการบริหารค่วิามเสี�ยงและการค่วิบคุ่ม

ภายใน	
c)		 การวิ่าจ้างประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และผูู้้บริหารระดับสูง	
d)		 การกำาหนดและการเปลี�ยนแปลงอำานาจอนุมัติทัี�มอบให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และผูู้้บริหารระดับสูง	
e)		 การอนุมัติวิงเงิน	การปรับเงินเด่อนและโบนัส	หรือสูตรโบนัส	หรือสูตรการปรับผู้ลตอบแทันประจำาปี	ข้องผูู้้

บริหารและพันักงาน	
f)		 การเสนอแต่งตั�งและการสิ�นสุดสถานภาพัข้องกรรมการ	
g)		 การมอบอำานาจหน้าทัี�ให้ประธานกรรมการบริษััทั	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	หรือกรรมการบริษััทั	ค่นใด

ค่นหน่�งรวิมถ่งกาปรับปรุง	เปลี�ยนแปลงแก้ไข้การมอบอำานาจหน้าทัี�ดังกล่าวิ	ทัั�งนี�ต้องไม่ข้ัดกับกฎเกณฑ์์ข้้อ
กำาหนดข้องค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์ฯ	

h)		 การแต่งตั�ง	และกำาหนดอำานาจหน้าทัี�ข้องค่ณะอนุกรรมการ
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

i)		 การจัดให้มีและกำากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี	
j)		 การแต่งตั�งกรรมการในบริษััทัย่อย	

9)		 การดำาเนินการอ่�นใดเพั่�อให้เป็นไปตามกฎหมาย	วิัตถุประสงค่์	ข้้อบังค่ับ	และมติทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นข้องบริษััทั
1.	 ค่ณะกรรมการ	จัดทัำานโยบายการกำากับดูแลกิจการข้องบริษััทั	เป็นลายลักษัณ์อักษัรมีการประเมินผู้ลการ	

ปฏิิบัติตามนโยบาย	และ	ทับทัวินนโยบายดังกล่าวิ	อย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง	
2.	 	(3)	ค่ณะกรรมการ	จัดทัำาคู่่มอ่จริยธรรมธุรกิจไว้ิเป็นลายลักษัณ์อกัษัรเพ่ั�อให้กรรมการ	ผูู้บ้ริหาร	และพันักงาน

ใชื้เ้ปน็แนวิทัางในการปฏิบัิตงิาน	พัรอ้มทัั�งกำาหนดโทัษัทัางวิินยัในกรณีทัี�มกีารฝ่า่ฝ่น้	และทับทัวินนโยบายดัง
กล่าวิอย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง	

3.	 	(4)	รายการทัี�มีค่วิามข้ดัแยง้ทัางผู้ลประโยชื้น	์ค่ณะกรรมการจะพัจิารณาอยา่งรอบค่อบ	โดยผูู้ม้ีสว่ินไดเ้สยี
ไม่มีส่วินร่วิมในการตัดสินใจพัร้อมทัั�งกำากับดูแลให้มีการปฏิิบัติตามข้้อกำาหนดเกี�ยวิกับข้ั�นตอนการดำาเนิน
การและการเปิดเผู้ยข้้อมูลให้ถูกต้องค่รบถ้วิน	

4.	 	(5)	ค่ณะกรรมการจัดให้มีหน่วิยงานตรวิจสอบภายในทัี�มีค่วิามอิสระในการปฏิิบัติหน้าทัี�	และรายงานผู้ล
ตรงตอ่ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	และรบัผู้ดิชื้อบในการตรวิจสอบระบบค่วิบคุ่มดา้นการดำาเนนิงานรายงาน
ทัางการเงิน	และการ	ปฏิิบัติตามกฎระเบียบ	นโยบาย	โดยค่ณะกรรมการมีการทับทัวิน	และ	ประเมินค่วิาม
เพัียงพัอข้องระบบค่วิบคุ่มภายในอย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง	

5.	 	(6)	จดัใหม้กีารทับทัวินและประเมนิผู้ลการบริหารค่วิามเสี�ยงข้องบรษัิัทัค่รอบค่ลุมทัั�งองค่ก์ร	โดยมกีารรายงาน
ใหค้่ณะกรรมการบริษัทััทัราบเป็นประจำาตลอดจนมีการทับทัวินและประเมินประสิทัธิผู้ลข้องการจัดการค่วิาม
เสี�ยงปีละ	1	ค่รั�ง	

การประชุมของคณะกรรมการบริษััที่ 

	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	ปฏิิบัติงานผู้่านการประชืุ้มข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	ดังนี�	

1.	 จัดให้การกำาหนดการประชืุ้มค่ณะกรรมการเป็นการล่วิงหน้าทัั�งปี	และแจ้งให้กรรมการแต่ละค่นทัราบล่วิงหน้า	
2.	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	จัดให้มีการประชุื้มค่ณะกรรมการบริษััทัในปี	2563	ทัั�งหมด	6	ค่รั�ง	และมีการประชุื้มค่ณะ

กรรมการโดยไม่มีฝ่่ายจัดการเข้้าร่วิมอีก	1	ค่รั�ง	ในวิันทัี�	18	ธันวิาค่ม	2563
3.	 ประธานกรรมการ	และ/หรอื	ประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิารเปน็ผูู้พ้ัจิารณาเล่อกเรื�องเข้า้วิาระการประชื้มุ	ค่ณะกรรมการ

นอกจากนี�	กรรมการแต่ละค่นมีอิสระทัี�จะเสนอ	เรื�องเข้้าสู่วิาระการประชืุ้มก็ได้	
4.	 การประชุื้มค่ณะกรรมการแต่ละค่รั�งมีกำาหนดวิาระการประชุื้มทัี�ชื้ัดเจนมีเอกสารประกอบการประชุื้มทัี�ค่รบถ้วิน

เพัียงพัอ	และจัดส่งให้กับค่ณะกรรมการเป็นการล่วิงหน้าไม่น้อยกวิ่า	7	วิัน	เพั่�อให้ค่ณะกรรมการได้มีเวิลาศ่กษัา	
ข้้อมูลอย่างเพัียงพัอก่อนเข้้าร่วิมประชืุ้ม	

5	 .ประธานกรรมการจะจัดสรรเวิลาในการประชืุ้มให้เพีัยงพัอทีั�ฝ่่ายบริหารจะเสนอเรื�อง	และกรรมการจะอภิปราย
ปัญหาสำาค่ัญกันอย่างรอบค่อบโดยทัั�วิกันโดยมีการจดบันทั่กการประชืุ้มไว้ิเป็นลายลักษัณ์อักษัร	และจัดเก็บไวิ้
สำาหรับกรรมการและผูู้้เกี�ยวิข้้องตรวิจสอบได้	

6.	 กรรมการทักุค่นสามารถเข้า้ถ่งสารสนเทัศทัี�จำาเปน็	เพัิ�มเตมิไดจ้ากประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิาร	เลข้านกุารบรษัิัทั	ค่ณะ
กรรมการบริษััทั	หรือฝ่่ายบริหารอ่�น	

7.	 บรษิัทัั	ฯมนีโยบายใหก้รรมการทัี�ไมเ่ปน็ผูู้บ้รหิาร	(Non-Executive	Director	-	NED)	มโีอกาสประชื้มุระหวิา่งกนัเอง
เพั่�ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี�ยวิกับการจัดการทัี�อยู่ในค่วิามสนใจ	โดยไม่มีฝ่่ายจัดการร่วิมด้วิย	อย่างน้อยปีละ	1	
ค่รั�ง	และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	ทัราบถ่งผู้ลการประชืุ้ม
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8.	 ค่ณะกรรมการบริษัทัั	ไดจ้ดัให้มเีลข้านุการบริษัทัั	ทัำาหนา้ทัี�ใหก้ารสนับสนุน	การจัดเตรียมระเบียบวิาระการ	ประชุื้ม	
ทัำาหนงัสอ่เชิื้ญประชุื้ม	ดูแลและจัดการประชุื้ม	จัดเกบ็เอกสารเกี�ยวิกับการประชุื้ม	และจัดทัำารายงานการประชุื้มเสนอ
ข้อค่วิามเห็นชื้อบต่อประธานกรรมการก่อนทัี�จะนำาเสนอให้ทัี�ประชืุ้มพัิจารณารับรองรายงานการประชืุ้ม	

9		 ค่ณะกรรมการบริษััทั	สนับสนุนให้ผูู้้บริหารระดับสูงข้องบริษััทั	เข้้าร่วิมประชืุ้มกับค่ณะกรรมการ	

การประเมินผลการปฏิบัต้ิงานของคณะกรรมการบริษััที่ และประธุานเจ้าหน้าที่่�บริหาร 

	 ค่ณะกรรมการบริษััทักำาหนดให้มีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	และประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	
เปน็ประจำาทักุปเีพั่�อพัจิารณาผู้ลการดำาเนินงาน	และการกำากบัดแูลให้มีการกำาหนดและ/หรอื	ดำาเนินการปรบัปรงุ	แกไ้ข้ไดอ้ย่าง
เพัียงพัอ	

	 ในการประชื้มุค่ณะกรรมการบรษัิัทั	ทัางค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	ได้ใหค้่ณะกรรมการ	ทัำาแบบประเมนิ
แบบรายค่ณะ	/	แบบข้องค่ณะกรรมการชืุ้ดย่อย	และ	แบบรายบุค่ค่ล	ตามตัวิอย่างข้อง	ตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	

ค่าต้อบแที่นของกรรมการ 

1.	 การพัิจารณาค่่าตอบแทันข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่ณะกรรมการจะพัิจารณาจากการเปรียบเทัียบกับระดับทัี�	
ปฏิิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวิกันข้นาด	ข้องอุตสาหกรรมผู้ลประกอบการข้องบริษััทั	และหน้าทัี�ค่วิามรับผู้ิดชื้อบ
ข้อง	กรรมการโดยการพัิจารณากำาหนดค่่าตอบแทันข้องกรรมการอยู่ในอำานาจอนุมัติข้องการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	

2.	 ค่่าตอบแทันผูู้บ้รหิารเปน็ไปตามหลกัการและนโยบายทัี�ค่ณะกรรมการบรษิัทัั	กำาหนดซึ่่�งเชื้่�อมโยงกบัผู้ล	การดำาเนนิ
งานข้องบริษััทั	และผู้ลการปฏิิบัติงานข้องผูู้้บริหารแต่ละค่น	

3.	 กรรมการทัี�อยู่ในค่ณะอนุกรรมการ	จะได้รับค่่าตอบแทันตามบทับาทัหน้าทัี�ทัี�รับผู้ิดชื้อบ	
4.	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันเป็นผูู้้ประเมินผู้ล	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารประจำาทัุกปี	โดยใชื้้

บรรทััดฐานทัี�ได้ตกลงกันไวิ้เป็นการล่วิงหน้าตามเกณฑ์์ทัี�เป็นรูปธรรม	และประธานกรรมการจะเป็นผูู้้แจ้งผู้ล	การ
พัิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารทัราบ	

การประเมินผลการปฏิบัต้ิงานของประธุานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันเป็นผูู้พ้ัจิารณาเสนอค่วิามเห็นต่อค่ณะกรรมการในการพิัจารณา	กำาหนด
เกณฑ์์ทัี�ใชื้้ในการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานประจำาปีข้องประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	โดยเกณฑ์์ดังกล่าวิจะต้อง	สอดค่ล้องกับเป้า
หมายข้องบริษััทั	ทัั�งในระยะสั�นและระยะยาวิ	

 การต้ิดำต้่อส่ื�อส่ารกับฝ่่ายั่บริหาร 

	 ค่ณะกรรมการสนับสนุนให้ผูู้้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และผูู้้บริหารระดับสูง	เข้้าร่วิมการประชืุ้มกับ	ค่ณะ
กรรมการโดยเป็นผูู้้นำาเสนอวิาระ	ทัี�ตนรับผิู้ดชื้อบต่อทัี�ประชุื้มค่ณะกรรมการบริษััทั	เพั่�อให้ค่ณะกรรมการบริษััทั	ได้รับทัราบ
ข้้อมูลค่วิามค่ิดเห็นจากผูู้้บริหารทัี�รับผู้ิดชื้อบงานโดยตรงข้ณะเดียวิกันผูู้้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทัำาค่วิามเข้้าใจ	มุมมอง
ข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	

	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	ส่งเสริมให้มีการพับปะ	และ	แลกเปลี�ยนค่วิามค่ิดเห็นระหวิ่างกรรมการและผูู้้บริหารระดับ	ประธาน
เจา้หนา้ทัี�บรหิาร	และผูู้บ้รกิารระดบัสงู	ในโอกาสอ่�นนอกเหนอ่จากการประชื้มุค่ณะกรรมการบรษิัทัั	เพ่ั�อให	้กรรมการไดม้โีอกาส
ทัำาค่วิามรูจั้กคุ้่นเค่ยกบัผูู้้บริหารระดบัสูงข้องบริษัทัั	กรรมการสามารถติดต่อส่�อสารกับฝ่า่ยบริหาร	แตล่ะค่นไดโ้ดยตรง	โดยไม่
เป็นการก้าวิล่วิงหรือสอดแทัรกการปฏิิบัติงานข้องฝ่่ายบริหาร	แต่ค่วิรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารทัราบล่วิงหน้า	
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

8.1.1  การส่รรหา พื่ัฒนา และประเมินผลการปฏิบัต้ิหน้าที่่�ของคณะกรรมการ

1) หลักเกณฑ์์การคัดำเลือกกรรมการอิส่ระ

	 1.1)	 กระบวินการสรรหากรรมการอิสระ

	 	 ในการคั่ดเลอ่กและเสนอแต่งตั�งกรรมการอิสระนั�น	จะพิัจารณาจำานวินกรรมการอิสระในค่ณะกรรมการบริษััทั	
ให้มีค่วิามสอดค่ล้อง	ดังนี�
•	 ตามข้้อกำาหนดข้องสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	
•	 ตามนยิามกรรมการอสิระข้องบรษิัทััฯ	มคี่ณุสมบตัคิ่วิามเปน็อสิระตามทีั�กำาหนดไวิใ้นคู่่ม่อการกำากบัดแูลกจิการ
ทัี�ดีและเปิดเผู้ยไวิ้ในเวิ็บไซึ่ต์บริษััทัฯ	

	 	 อน่�ง	ในการเล่อกตั�งกรรมการทัดแทันตำาแหนง่ทัี�วิา่งในกรณอ่ี�นทัี�ไมใ่ช่ื้เน่�องมาจากการค่รบวิาระ	ค่ณะกรรมการ
สรรหาฯอาจสรรหาและเสนอชื้่�อผูู้้ทัี�มีคุ่ณสมบัติเหมาะสม	เพั่�อค่ณะกรรมการบริษััทัอาจเล่อกตั�งกรรมการแทัน
ตำาแหน่งทัี�วิ่างได้ด้วิยค่ะแนนเสียงไม่ตำ�ากวิ่าสามในสี�ข้องจำานวินกรรมการทัี�ยังเหล่ออยู่	ทัั�งนี�	บุค่ค่ลทัี�เข้้ามาเป็น
กรรมการทัดแทันจะมีวิาระการดำารงตำาแหน่งเทั่ากับวิาระเดิมทัี�เหล่ออยู่ข้องกรรมการทัี�ตนแทัน

	 1.2)	 คุ่ณสมบัติข้องกรรมการอิสระ

•	 ถ่อหุน้ไมเ่กิน	1	%	ข้องจำานวินหุน้ทัี�มสีทิัธอิอกเสียงทัั�งหมดข้องบริษัทัั* ทัั�งนี�	ใหน้บัรวิมการถ่อหุน้ข้องผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้อ้ง
ข้องกรรมการอิสระรายนั�น	ๆ	ด้วิย

•	 ไม่เป็นหรือเค่ยเป็นกรรมการทัี�มีส่วินร่วิมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พันักงาน	ทัี�ปร้กษัาทัี�ได้เงินเด่อนประจำา	หรือผูู้้มี
อำานาจค่วิบคุ่มข้องบริษััทั* เวิ้นแต่จะได้พั้นจากการมีลักษัณะดังกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกวิ่า	2	ปี

•	 ไม่เป็นบุค่ค่ลทัี�มีค่วิามสัมพัันธ์ทัางสายโลหิตหรือโดยการจดทัะเบียนตามกฏิหมายข้องกรรมการรายอ่�น	ผูู้้
บริหารบริษััทั	ผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่	ผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่ม	หรือบุค่ค่ลทัี�จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	ผูู้้บริหาร
หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มข้องบริษััทัหรือบริษััทัย่อย

•	 ไม่มีหรือเค่ยมีค่วิามสัมพัันธ์ทัางธุรกิจกับบริษััทั* ในลักษัณะทัี�อาจเป็นการข้ัดข้วิางการใชื้้วิิจารณญาณอย่าง
อิสระข้องตน	รวิมทัั�งไม่เป็นหรือเค่ยเป็นผูู้้ถ่อหุ้นทัี�มีนัย	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มข้องผูู้้ทัี�มีค่วิามสัมพัันธ์ทัาง
ธุรกิจกับบริษััทั* เวิ้นแต่จะได้พั้นจากการมีลักษัณะดังกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกวิ่า	2	ปี

•	 ไมเ่ปน็หรอืเค่ยเปน็ผูู้ส้อบบญัชื้ขี้องบรษัิัทั* และไมเ่ป็นผูู้ถ่้อหุน้ทัี�มนียั	ผูู้ม้อีำานาจค่วิบค่มุ	หรอืหุน้ส่วินข้องสำานกังาน
สอบบัญชื้ี	ซึ่่�งมีผูู้้สอบบัญชื้ีข้องบริษััทั* เวิ้นแต่จะได้พั้นจากการมีลักษัณะดังกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกวิ่า	2	ปี	 

•	 ไม่เป็นหรือเค่ยเป็นผูู้้ให้บริการทัางวิิชื้าชีื้พัใดๆ	ซ่ึ่�งรวิมถ่งการให้บริการเป็นทัี�ปร้กษัากฎหมายหรือทัี�ปร้กษัา
ทัางการเงนิ	ซึ่่�งไดร้บัค่่าบรกิารเกนิกวิา่	2	ล้านบาทัตอ่ปจีากบรษัิัทั* และไมเ่ปน็ผูู้ถ่้อหุน้ทัี�มนียั	ผูู้ม้อีำานาจค่วิบค่มุ	
หรอืหุน้ส่วินข้องผูู้้ใหบ้รกิารทัางวิิชื้าชื้พีันั�นด้วิย	เวิน้แตจ่ะได้พัน้จากการมีลกัษัณะดงักล่าวิมาแลว้ิไมน่อ้ยกวิา่	2	ปี

•	 ไม่เป็นกรรมการทัี�ได้รับการแต่งตั�งข้้�นเพั่�อเป็นตัวิแทันข้องกรรมการข้องบริษััทั	ผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่	หรือผูู้้ถ่อหุ้น
ซึ่่�งเป็นผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องกับผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่

•	 ไม่ประกอบกิจการทัี�มีสภาพัอย่างเดียวิกันและเป็นการแข้่งข้ันทัี�มีนัยกับกิจการข้องบริษััทัหรือบริษััทัย่อย	หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วินทัี�มีนัยในห้างหุ้นส่วิน	หรือเป็นกรรมการทัี�มีส่วินร่วิมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พันักงาน	ทัี�ปร้กษัาทัี�รับ
เงินเด่อนประจำา	หรือถ่อหุ้นเกิน	1%ข้องจำานวินหุ้นทัี�มีสิทัธิออกเสียงทัั�งหมดข้องบริษััทัอ่�น	ซึ่่�งประกอบกิจการทัี�
มีสภาพัอย่างเดียวิกันและเป็นการแข้่งข้ันทัี�มีนัยกับกิจการข้องบริษััทัหรือบริษััทัย่อย

•	 ไม่มีลักษัณะอ่�นใดทัี�ทัำาให้ไม่สามารถให้ค่วิามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวิกับการดำาเนินงานข้องบริษััทั

*	รวิมถ่งบริษััทัใหญ่	บริษััทัย่อย 	บริษััทัร่วิม 	ผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มข้องบริษััทั
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2) การส่รรหากรรมการและผู้บริหารระดำับสู่ง 

2.1)	 กรรมการบริษััทั
2.1.1)	 การเสนอแต่งตั�งกรรมการรายใหม่	พัิจารณาจากองค่์ประกอบ	ได้แก่

•	 คุ่ณสมบัติทัี�สอดค่ล้องตามกฎหมายและข้้อกำาหนดทัี�เกี�ยวิข้้อง	อาทัิ	พั.ร.บ.	บริษััทัมหาชื้นจำากัด,	
ข้้อบังค่ับบริษััทัฯ	หลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดีข้องบริษััทัฯ

•	 เป็นผูู้้ทัรงคุ่ณวิุฒิทัี�มีค่วิามรู้ค่วิามสามารถและประสบการณ์ทัี�หลากหลายในสาข้าวิิชื้าชื้ีพัต่างๆทัี�
เป็นประโยชื้น์กับการปฏิิบัติหน้าทัี�กรรมการ

•	 มีค่วิามจำาเป็นต่อองค่์ประกอบข้องโค่รงสร้างกรรมการทัี�ยังข้าดอยู่	โดยพัิจารณาทัักษัะค่วิาม
เชื้ี�ยวิชื้าญ	ทัั�งด้าน	วิิศวิกรรม	กฎหมาย	การเงิน	การบัญชื้ี	เศรษัฐศาสตร์	ค่วิามมั�นค่ง	และการ
บรหิารจดัการธรุกิจ	เพั่�อผู้สานค่วิาม*รู้ค่วิามสามารถทัี�เป็นประโยชื้น์แก่การดำาเนนิงานข้องบริษัทััฯ

•	 การมีส่วินได้เสียหรือค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์ทัี�อาจมีกับบริษััทัฯ
•	 การยินยอมจากผูู้้ทัี�ได้รับการเสนอชื้่�อเพั่�อพัิจารณา	

2.1.2)	 การเสนอแต่งตั�งกรรมการรายเดิม	พัิจารณาจากองค่์ประกอบ	ได้แก่
•	 ผู้ลการปฏิิบัติงานในปีทัี�ผู้่านมา
•	 การให้ข้้อเสนอแนะค่วิามค่ิดเห็นทัี�เป็นประโยชื้น์
•	 การอุทัิศเวิลาให้กับองค่์กร
•	 การเข้้าร่วิมกิจกรรมต่างๆ	ข้องกรรมการแต่ละค่น

	
2.2)	 การสรรหาและแต่งตั�งผูู้้บริหารระดับสูง

การสรรหาผูู้บ้รหิารระดบัสูงแทันตำาแหน่งทัี�ว่ิางลง	ค่ณะกรรมการสรรหาฯ	พิัจารณาตามหลกัเกณฑ์์	ประกอบด้วิย	:
•	 ค่วิามรู้	ค่วิามสามารถ	ในการดำาเนินธุรกิจ	ทัี�มีทัักษัะ	ประสบการณ์	วิิชื้าชื้ีพั	คุ่ณสมบัติเฉพัาะใน
ด้านต่างๆ	ทัี�มีค่วิามจำาเป็นอย่างยิ�งและเป็นประโยชื้น์สูงสุดต่อธุรกิจข้องบริษััทัฯ

•	 ประสบการณ์ในธุรกิจ	และการบริหารจัดการองค่์กร
•	 ประสบการณ์ในการเป็นผูู้้นำาข้ององค่์กร	มีภาวิะค่วิามเป็นผูู้้นำาสูง
•	 ได้รับการยอมรับจากองค่์กรธุรกิจทัี�เกี�ยวิข้้อง
•	 ได้รับอนุมัติจากค่ณะกรรมการบริษััทัฯ
•	 พัิจารณาเรื�องค่วิ	ามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์

8.1.2  การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายั่ค่าต้อบแที่นคณะกรรมการรายั่บุคคล

1)	 จำานวินค่รั�งข้องการประชืุ้ม	และจำานวินค่รั�งทัี�เข้้าร่วิม

	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	มีการประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทัดังนี�

•	 ปี	2563	รวิมทัั�งสิ�น	6	ค่รั�ง	
•	 ปี	2562	รวิมทัั�งสิ�น	5	ค่รั�ง	
•	 ปี	2561	รวิมทัั�งสิ�น	5	ค่รั�ง

โดยในปี	2563	นี�	บริษััทัจัดการประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทั	6	ค่รั�ง	โดย	การประชืุ้มโดยไม่มีจัดการเข้้าร่วิม	1	ค่รั�ง		
ในวิันศุกร์ทัี�	18	ธันวิาค่ม	2563	
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กรรมการแต่ละทั่านมีสถิติการเข้้าประชืุ้มและมีค่่าตอบแทันประจำา	แต่ละทั่านดังนี�	

รายั่ชื�อคณะกรรมการบริษััที่

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
(บาที่ /คน/ปี)

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
(บาที่ /คน/ปี)

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
(บาที่ /คน/ปี)

ดร.สวิ่าง 	ประจักษั์ธรรม 6/6 517,000 5/5 517,000 5/5 517,000

นายสิงห์ 	ตังทััตสวิัสดิ� 6/6 294,000 5/5 294,000 5/5 294,000

นายไพัรัชื้ 	เมฆ่อาภรณ์ 6/6 294,000 5/5 294,000 5/5 294,000

นายบรรจง	 	จิตต์แจ้ง 6/6 294,000 5/5 294,000 5/5 294,000

รศ.	ดร.	วิิชื้า 	จิวิาลัย 6/6 294,000 3/5 294,000 5/5 294,000

นายพัอล	ไบรอัน	ฟัสซึ่ี* 5/6 294,000 - - - -

นาย	เดวิิด	แอนดรูวิ์	ค่รอส 5/6 294,000 4/5 294,000 5/5 294,000

นายสาโรจน์ 	ประจักษั์ธรรม 6/6 294,000 4/5 294,000 5/5 294,000

นางพัรพัรรณ 	โต�ะตระกูล 6/6 294,000 5/5 294,000 4/5 294,000

นางสาวิวิิจิตต์	ทัวิีปรีชื้าชื้าติ 6/6 294,000 5/5 294,000 5/5 294,000

นายธรณ์ 	ประจักษั์ธรรม 6/6 294,000 5/5 294,000 5/5 294,000

นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม 6/6 294,000 5/5 294,000 4/4 294,000

นายนิโค่ลัส	ฟิลิป	กรีน** - - 5/5 294,000 1/1 73,500

นาย	ฌอน	ดาร์เรน	ลอวิ์* - - 2/4 220,500

3,751,000 3,751,000 3,751,000

หมายเหตุ	นายพัอล	ไบรอนั		ฟัสซึ่	ีไดร้บัการแต่งตั�งเปน็กรรมการบริษััทัแทัน	นายนโิค่ลัส	ฟิลปิ	กรนี	เน่�องจากลาออก	ตามวิาระ
ทัี�เหล่ออยู่	ณ	วิันทัี�	7	พัฤศจิกายน	2562								

สำาหรับค่ณะกรรมการตรวิจสอบมีการประชืุ้มดังนี�

•	 ปี	2563	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง		
•	 ปี	2562	ทัั�งสิ�น		4	ค่รั�ง	
•	 ปี	2561	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง

กรรมการตรวิจสอบ	แต่ละทั่านมีการเข้้าร่วิมประชืุ้ม	และมีค่่าตอบแทัน	ดังนี�

รายั่ชื�อคณะกรรมการ
ต้รวจส่อบ

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
(บาที่ /คน/ปี)

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
(บาที่ /คน/ปี)

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
(บาที่ /คน/ปี)

นายสิงห์ 	ตังทััตสวิัสดิ� 4/4 344,000 4/4 344,000 4/4 344,000

รศ.ดร.	วิิชื้า 	จิวิาลัย 4/4 229,000 4/4 229,000 3/4 229,000

นายไพัรัชื้	เมฆ่อาภรณ์ 3/4 229,000 4/4 229,000 4/4 229,000

รวม 802,000 802,000 802,000



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)198

สำาหรับค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจมีการประชืุ้มดังนี�

•	 ปี	2563	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง
•	 ปี	2562	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง	
•	 ปี	2561	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง

โดยแต่ละทั่านมีการเข้้าร่วิมประชืุ้ม	และมีค่่าตอบแทันดังนี�

รายั่ชื�อคณะกรรมการ
กลยัุ่ที่ธุ์ธุุรกิจ

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
(บาที่ /คน/ปี)

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
(บาที่ /คน/ปี)

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
(บาที่ /คน/ปี)

นายบรรจง	 	จิตต์แจ้ง 4/4 211,000 4/4 211,000 4/4 211,000

นายเดวิิด	แอนดรูวิ์	ค่รอส 3/4 140,000 3/4 140,000 4/4 140,000

นายพัอล	ไบรอัน	ฟัสซึ่ี 3/4 140,000 -- -- -- --

นายสาโรจน์ 	ประจักษั์ธรรม 4/4 140,000 3/4 140,000 4/4 140,000

นายธรณ์	 	ประจักษั์ธรรม 4/4 140,000 4/4 140,000 4/4 140,000

นายนิโค่ลัส	ฟิลิป	กรีน* -- -- 4/4 140,000 1/1 35,000

นาย	ฌอน	ดาร์เรน	ลอวิ์** -- -- -- -- 1/3 105,000

771,000 771,000 771,000

หมายเหตุ:	 *	 นายวิิรัชื้	ประจักษั์ธรรม	ถ่งแก่กรรม	เม่�อวิันทัี�	27	พัฤศจิกายน	2560
														 	**	 นาย	ฌอน	ดาร์เรน	ลอวิ์	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ		ณ	วิันทัี�	7	สิงหาค่ม	2561
														 	***	 นายนิโค่ลัส	ฟิลิป	กรีน	ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการแทัน	นายฌอน	ดาร์เรน	ลอว์ิ	ตามวิาระทัี�เหล่ออยู่		
	 	 								 ณ	7	สิงหาค่ม	2561

ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันมีการประชืุ้มดังนี�

•	 ปี	2563	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง	
•	 ปี	2562	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง
•	 ปี	2561	ทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง

	โดยแต่ละทั่านมีการเข้้าร่วิมประชืุ้มและมีผู้ลตอบแทันดังนี�

รายั่ชื�อคณะกรรมการส่รรหา 
และกำาหนดำค่าต้อบแที่น

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
(บาที่ /คน/ปี)

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
(บาที่ /คน/ปี)

จำานวนครั�ง
ที่่�เข้าประชุม

ค่าต้อบแที่น
(บาที่ /คน/ปี)

นายไพัรัชื้ 	เมฆ่อาภรณ์ 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.	วิิชื้า 	จิวิาลัย 4/4 140,000 4/4 140,000 3/4 140,000

491,000 491,000 491,000
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ลักษัณะของค่าต้อบแที่นของกรรมการ

	 ตามข้้อบังค่ับข้องบริษััทัฯ	หมวิดทัี�	4		เรื�อง	กรรมการ	ข้้อ	23	วิ่าด้วิย

	 ข้้อ	23.	กรรมการมีสิทัธิได้รับค่่าตอบแทันจากบริษััทัในรูปข้องเงินรางวิัล	เบี�ยประชืุ้ม	บำาเหน็จ	โบนัส	หรือผู้ล	ประโยชื้น์
ตอบแทันในลกัษัณะอ่�น	ตามทัี�ทัี�ประชื้มุผูู้ถ่้อหุน้จะอนมุตั	ิซึ่่�งอาจกำาหนดเปน็จำานวินแนน่อนหรอืวิางเปน็หลักเกณฑ์์	และจะกำาหนด
ไวิเ้ปน็ค่ราวิ	ๆ	ไป	หรอืจะใหม้ผีู้ลตลอดไปจนกวิา่จะมกีารเปลี�ยนแปลงกไ็ด	้และนอกจากนั�นใหไ้ดร้บัเบี�ยเลี�ยง	และสวิสัดกิารตา่ง	ๆ	
ตามระเบียบข้องบริษััทัฯ

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัโดยผู้่านค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันได้พัิจารณาหลักเกณฑ์์การกำาหนด	ค่่า
ตอบแทันกรรมการ	โดยค่ำาน่งถ่งค่วิามเหมาะสมกับภาระหน้าทีั�ค่วิามรับผู้ิดชื้อบทีั�ได้รับมอบหมาย	และสามารถเทัียบเค่ียงได้
กับบริษััทัจดทัะเบียนในตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	ทัี�อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจทัี�มีข้นาดใกล้เค่ียงกัน	โดยค่่าตอบแทัน
กรรมการดงักลา่วินั�นเพัยีงพัอทัี�จะจ่งใจใหก้รรมการมีค่ณุภาพัและสามารถปฏิบิัตหินา้ทัี�ใหบ้รรลเุปา้หมายและทัศิทัางธรุกจิข้อ
งบริษััทัฯโดยมีกระบวินการทัี�	ผูู้้ถ่อหุ้นจ้งมีมติเห็นชื้อบอนุมัติค่่าตอบแทันกรรมการดังนี�

1.	 ค่าต้อบแที่นประจำาปี 2563 :	พิัจารณาจากผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษััทัฯโดยเดิมมีกรรมการรวิม	12	ค่น		โดยค่ณะ
กรรมการสรรหาฯ	เห็นค่วิรจ่ายค่่าตอบแทันประจำาให้กรรมการสำาหรับปี	2563	ไม่เกิน	5.815	ล้านบาทั

2.	 โบนัส่กรรมการประจำาปี 2563 : ค่ณะกรรมการสรรหาฯ	เห็นค่วิรจะตอบแทันกรรมการเน่�องจากผู้ลการดำาเนินงานใน
ปีก่อนหน้า	ด้วิยโบนัสจำานวินไม่เกิน	1.80	ล้านบาทั

3.	 ผลประโยั่ชน์อื�นใดำนอกเหนือจากส่วัส่ดำิการของบริษััที่ :	ไม่มี

	 ทัั�งนี�	ค่่าตอบแทันกรรมการบริษััทัดังกล่าวิ	ได้รับอนุมัติจากทัี�ประชืุ้มสามัญผูู้้ถ่อหุ้นค่รั�งทัี�	17	ประจำาปี	2563	เม่�อวิันทัี�	
15	กรกฎาค่ม	2563	

8.1.3  การต้ิดำต้ามให้ม่การปฏิบัต้ิต้ามนโยั่บายั่และแนวปฏิบัต้ิในการกำากับดำูแลกิจการ

การต้่อต้้านทีุ่จริต้คอร์รัปชัน

	 บริษััทัฯ	เข้้าร่วิมภาคี่เค่รือข่้ายต่อต้านค่อร์รัปชัื้น	ตั�งแต่ปี	2557	และผู้่านการรับรองเป็น	Certificated	Company	จาก
ค่ณะกรรมการแนวิร่วิมปฎิบัติข้องภาค่เอกชื้นไทัยในการต่อต้านการทัุจริต	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	
Coalition	Against	Corruption	หรอื	CAC)	เม่�อวินัทัี�	16	มกราค่ม	2558	และในปี	2561	ผู่้านการประเมินเพ่ั�อตอ่อายุการรับรอง
ใหม่	(Recertified	Company)	

	 บริษััทัฯ	ได้มีการดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทัุจริตค่อร์รัปชื้ัน	ดังนี�

1.	 กรรมการ	ผูู้้บริหาร	พันักงาน	และตัวิแทันในทัุกประเทัศ	จะดำาเนินธุรกิจด้วิยค่วิามซึ่่�อสัตย์	และมีจริยธรรมรวิมทัั�งมีค่วิาม
มุ่งมั�นทัี�จะทัำาตามกฎหมาย	มีค่วิามเป็นธรรม	และเป็นอันหน่�งอันเดียวิกัน	ในการติดต่อทัางธุรกิจ	ทัุกด้าน	และทัุกค่วิาม
สัมพััน์	โดยค่รอบค่ลุมในทัุกประเทัศและทัุกหน่วิยงานทัี�เกี�ยวิข้้อง
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2.	 ให้มีการสอบทัานการปฎิบัติตามนโยบายอย่างสมำ�าเสมอ	ตลอดจนทับทัวินแนวิทัางปฎิบัติ	และข้้อกำาหนดในการดำาเนิน
การเพั่�อให้สอดค่ลอ้งกับการเปลี�ยนแปลงข้องธุรกิจ	ระเบียบ	ข้้อบังค่ับ	และข้้อกำาหนดข้องกฎหมาย

	 ทัั�งนี�	บริษััทัฯ	ได้เปิดเผู้ยรายละเอียดข้องนโยบายต่อต้านการทัุจริตค่อร์รัปชื้ัน	ไวิ้ในเวิ็ปไซึ่ด์ข้องบริษััทัฯ	
	 www.thaiopticalgroup.com	ภายใต้หัวิข้้อค่วิามยั�งย่น

 ในปีทัี�	2563	บริษััทัฯ	ได้ดำาเนินการเพั่�อต่อต้านการทัุจริตค่อร์รัปชื้ัน	ดังนี�

1.	 พันักงานทุักค่นต้องอบรม	ค่วิามรู้ค่วิามเข้้าใจเรื�องการต่อต้านการทัุจริตค่อร์รัปชื้ัน	ซึ่่�งเป็นหัวิข้้อหน่�งในจรรยา
บรรณพันักงานทุักปี	สำาหรับพันักงานใหม่จะตอ้งผู่้านการอบรมในเรื�องดังกลา่วิ	ในการอบรมปฐมนิเทัศนพ์ันักงาน
ใหม่	โดยในปี	2563	พันักงานข้องบริษััทัฯ	ได้ผู้่านการอบรมแล้วิ	100%

2.	 ชื้อ่งทัางการส่�อสารใหกั้บพันกังานทัราบถ่งค่วิามเสี�ยงทัี�อาจกอ่ใหเ้กดิการทัจุรติค่อรร์ปัชื้นั	รวิมทัั�งแนวิทัางปอ้งกนั	
เชื้่น	ระเบียบการให้	และ	รับข้องข้วิัญ	ผู้่านชื้่องทัาง	Intranet	Line@	TOG	g4.1	เป็นต้น

3.	 บริษััทัฯ	มีการสอบทัานค่วิามเพัียงพัอข้องกระบวินการต่อต้านทัุจริตค่อร์ปชื้ัน	โดยค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ได้
มอบหมายให้หน่วิยงานตรวิจสอบภายใน	ดำาเนินการสอบทัาน	

การแจ้งเบาะแส่ (Whistleblowing) 

	 ชื้่องทัางสำาหรับแจ้งข้้อร้องเรียน	หรือ	ให้เบาะแสเกี�ยวิกับการทุัจริต	หรือ	ไม่ปฏิิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้้อบังคั่บ	
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	และนโยบายการต่อต้านการทัุจริต	สามารถร้องเรียนได้ด้วิยวิิธีการแจ้ง

ช่องที่าง แจ้งเบาะแส่

1.	ทัาง	E-mail Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com

2.	จดหมายปิดผู้น่ก
ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	หรือ	ประธานกรรมการตรวิจสอบ	หรือ	ผูู้้จัดการฝ่่ายตรวิจสอบ
ภายใน	หรือ	ผูู้้จัดการฝ่่ายทัรัพัยากรบุค่ค่ล	ทัี�อยู่	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
เลข้ทัี�	15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	ต.ละหาร	อ.บางบัวิทัอง	จ.นนทับุรี	11110

3.	Web-Site
สำาหรับผูู้้มีส่วินได้เสียภายนอก	:	www.thaiopticalgroup.com
สำาหรับพันักงานภายใน	Intranet

	 ระบบรบัข้อ้รอ้งเรยีน	และ	แจง้เบาะแส	จะรายงานตรงตอ่กรรมการตรวิจสอบข้องบรษัิัทั	ซึ่่�งจากแนวิปฏิบิตัทิัี�สอดค่ลอ้งกบั
นโยบายต่อต้านการค่อร์รัปชื้ันดังกล่าวิ	ในปี	2563	ไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

http://www.thaiopticalgroup.com
mailto:Line@togg4.1
mailto:Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com
http://www.thaiopticalgroup.com
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

8.2 รีายงานค่ณะกิรีรีมกิารีบริีษััท่

เรียั่น ที่่านผู้ถูือหุ้น บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน)

	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	ประกอบด้วิยกรรมการผูู้้ทัรงคุ่ณวุิฒิในด้านธุรกิจ	และใน
อุตสาหกรรม	12	ทั่านโดยในปี	พั.ศ.	2563	ค่ณะกรรมการบริษััทั	จัดให้มีการประชืุ้มทัั�งสิ�น	6	ค่รั�ง	โดยมีรายงานการเข้้าประชืุ้ม
ตามบุค่ค่ลดังต่อไปนี�

กรรมการกลยัุ่ที่ธุ์ธุุรกิจ ต้ำาแหน่ง จำานวนครั�งที่่�เข้าประชุม

1 ดร.สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม ประธานค่ณะกรรมการ 6/6

2 นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ� กรรมการอิสระ	/ 
ประธานกรรมการตรวิจสอบ

6/6

3 นายไพัรัชื้	เมฆ่อาภรณ์ กรรมการอิสระ	/ 
ประธานค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	/ 
กรรมการตรวิจสอบ

6/6

4 นายบรรจง	จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ	/ 
ประธานค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	/ 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

6/6

5 รศ.ดร.วิิชื้า	จิวิาลัย กรรมการอิสระ	/ 
กรรมการตรวิจสอบ	/ 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน

6/6

6 นายพัอล	ไบรอัน	ฟัสซึ่ี กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร	/ 
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

5/6

7 นายเดวิิด 	แอนดรูวิ์ 	ค่รอส กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร	/ 
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

5/6

8 นายสาโรจน์	ประจักษั์ธรรม กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร	/ 
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

6/6

9 นางพัรพัรรณ	โต�ะตระกูล กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร 6/6

10 นางสาวิวิิจิตต์	ทัวิีปรีชื้าชื้าติ	 กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร 6/6

11 นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม กรรมการบริหาร	/ 
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

6/6

12 นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม กรรมการบริหาร 6/6

	 โดยมีนางสาวิสุปัฏิบ์	ค่วิรประดิษัฐ์	ดำารงตำาแหน่งเป็นเลข้านุการบริษััทั	และมีการพัิจารณาเรื�องสำาค่ัญสรุปได้ดังนี�

1.	 กำาหนดนโยบาย	แผู้นยุทัธศาสตร์	และแผู้นงานงบประมาณประจำาปีข้องบริษััทัฯ
2.	 พัิจารณาผู้ลงานและผู้ลประกอบการประจำาเด่อนและประจำาไตรมาสข้องบริษััทัฯ	เทัียบกับแผู้นและงบประมาณ	และ

แนวิโน้มในระยะต่อไปข้องปี
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3.	 พัิจารณาการซึ่่�อ	ข้าย	แลกเปลี�ยน	จำานอง	รับจำานอง	ข้ายฝ่าก	รับซึ่่�อ	ฝ่าก	เชื้่า	หรือให้เชื้่า	ทัี�ดินและ/หรือ	สิ�งปลูก
สรา้ง	หรอื	สนิทัรพััยใ์ดๆ	รวิมถ่งการซึ่่�อกจิการและเข้า้รว่ิมในโค่รงการรว่ิมทันุทัี�ไมข่้ดักบัเกณฑ์์ข้องค่ณะกรรมการ
กำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	และตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัยทัี�มีมูลค่่าเกินกวิ่าทัี�มอบอำานาจให้
ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารการทัำาธุรกรรมหรือการกระทัำาใดๆ	ทัี�มีผู้ลกระทับทัี�สำาค่ัญต่อฐานะทัางการเงิน	ภาระหนี�
สิน	ยุทัธศาสตร์การทัำาธุรกิจ	และชื้่�อเสียงข้องบริษััทัฯ

4.	 พัจิารณาการทัำาสญัญาใดๆทัี�ไมเ่กี�ยวิกับการทัำาธรุกจิปกต	ิและสญัญาทัี�เกี�ยวิกับการทัำาธรุกจิปกตทิัี�มคี่วิามสำาค่ญั
5.	 พัจิารณาการทัำารายการเกี�ยวิโยงกันระหวิา่งบรษัิัทัฯ	บรษัิัทัยอ่ย	บรษัิัทัรว่ิม	กับบคุ่ค่ลทัี�เกี�ยวิโยงกัน	ตามทีั�กำาหนด

ในพัระราชื้บัญญัติหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	พั.ศ.	2535	(ตามทัี�ได้มีการแก้ไข้เพัิ�มเติม)
6.	 พัิจารณาการจ่ายเงินปันผู้ลระหวิ่างกาล
7.	 พัจิารณาการเปลี�ยนนโยบายและวิธิปีฏิิบติัทัี�มนียัสำาค่ญัเกี�ยวิกบัการบญัชื้	ีการบรหิารค่วิามเสี�ยงและการเกบ็รกัษัา

เงิน
8.	 พัิจารณาการเปลี�ยนแปลงทัี�สำาค่ัญเกี�ยวิกับระบบการค่วิบคุ่มการบริหารงานและการเงิน
9.	 พัิจารณาการกำาหนดและทับทัวินอำานาจอนุมัติทัี�มอบให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร		
10.	 พัิจารณาการแต่งตั�งประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	
11.	 พัจิารณาอนุมติัโค่รงสร้างเงนิเดอ่น	งบประมาณการปรับเงนิเดอ่น	ผู้ลตอบแทันอ่�น	หรอืสตูรการปรับผู้ลตอบแทัน

อ่�นข้องผูู้้บริหารและพันักงาน
12.	 พัจิารณาการเสนอแตง่ตั�งและการสิ�นสุดสถานภาพัข้องกรรมการบริษัทัั	และเลข้านกุารบรษิัทัั	หรอืเลข้านกุารค่ณะ

กรรมการบริษััทั
13.	 พัจิารณาการมอบอำานาจใหป้ระธานกรรมการบรษิัทัั		ประธานเจ้าหน้าทัี�บรหิาร	หรอืกรรมการบรษิัทััค่นใดค่นหน่�ง	

รวิมถ่งการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงแก้ไข้การมอบอำานาจดังกล่าวิ
14.	 พัิจารณาการแต่งตั�งและกำาหนดอำานาจหน้าทัี�แก่ค่ณะกรรมการชืุ้ดย่อย
15.	 พัิจารณาการจัดให้มีและกำากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี
16.	 พัิจารณาการแต่งตั�งกรรมการบริษััทัหรือผูู้้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษััทัย่อยและบริษััทัในเค่รือ
17.	 พัิจารณาการจดทัะเบียนตั�งบริษััทัใหม่และการแจ้งเลิกบริษััทั
18.	 พัิจารณาการทับทัวินวิิสัยทััศน์และพัันธกิจอย่างน้อยทัุก	5	ปี
19.	 พัิจารณากรรมการบริษััทัมีหน้าทัี�เก็บรักษัาข้้อมูลค่วิามลับข้องบริษััทัฯอย่างเค่ร่งค่รัดโดยเฉพัาะอย่างยิ�งข้้อมูล

ภายในทัี�ยังไม่เปิดเผู้ยต่อสาธารณะหรือข้้อมูลทัี�มีผู้ลกระทับต่อการดำาเนินธุรกิจหรือราค่าหุ้น	

สรุปในภาพัรวิมปี		2563	ค่ณะกรรมการบริษััทัได้ปฏิิบัติหน้าทัี�ตามทัี�ได้ระบุไวิ้ในกฎบัตรค่ณะกรรมการบริษััทั	และได้
รายงานการปฏิิบัติหน้าทัี�ดังกล่าวิต่อผูู้้ถ่อหุ้นอย่างสม�ำาเสมอ

(ดร.สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม)
ประธานค่ณะกรรมการบริษััทั
วิันทัี�	17	กุมภาพัันธ์	2564
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

8.3 รีายงานค่ณะกิรีรีมกิารีต่รีวิจสัอบ

เรียั่น ที่่านผู้ถูือหุ้น บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) 

	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	ประกอบด้วิยผูู้้ทัรงคุ่ณวุิฒิด้านต่าง	ๆ	ทัี�
เป็นกรรมการอิสระ	3	ท่ัาน	ค่่อ	นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ�	เป็นประธานค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	นายวิิชื้า	จิวิาลัย	และ	นายไพัรัชื้	
เมฆ่อาภรณ์	เป็นกรรมการตรวิจสอบ	โดยมีนางสาวินุชื้จรินทัร์	บุญเสริมสุข้	ผูู้้ชื้ำานาญการตรวิจสอบภายในข้องบริษััทัฯ	เป็น
เลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

	 ในปี	พั.ศ.	2563	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	จัดให้มีการประชืุ้มทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง	โดยมีการประชืุ้มร่วิมกับผูู้้สอบบัญชื้ี	4	ค่รั�ง	
และจัดประชืุ้มเป็นการเฉพัาะกับผูู้้สอบบัญชื้ีโดยไม่มีฝ่่ายจัดการเข้้าร่วิม	1	ค่รั�ง	มีการพัิจารณาเรื�องสำาค่ัญสรุปได้ดังนี�

1. ส่อบที่านรายั่งานที่างการเงิน	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้สอบทัานข้้อมูลทัี�สำาคั่ญข้องรายงานทัางการเงินทัั�ง
รายไตรมาสและประจำาปี	2563	ข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ร่วิมกับผูู้้บริหารฝ่่ายบัญชื้ี	ผูู้้ตรวิจสอบภายใน	และผูู้้
ตรวิจสอบบัญชื้ี	รวิมถ่งสอบทัานประเด็นเกี�ยวิกับนโยบายการบัญชื้ีทัี�สำาคั่ญ	การเปลี�ยนแปลงในรอบปีทัี�ผู้่านมา	
ผู้ลกระทับในอนาค่ตทัี�อาจจะเกิดข้้�น	และรายการทัี�ไม่ใชื้่รายการปกติทัี�มีนัยสำาค่ัญ	และข้้อสังเกตข้องผูู้้ตรวิจสอบ
บญัชื้แีละผูู้ต้รวิจสอบภายใน	มคี่วิามเหน็วิา่รายงานทัางการเงนิแสดงฐานะทัางการเงนิและผู้ลการดำาเนนิงานข้องบ
รษัิัทัฯ	และบรษัิัทัยอ่ย	มคี่วิามถูกต้อง	ค่รบถว้ิน	เชื้่�อถอ่ได	้การจดัทัำารายงานทัางการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชื้ทีัี�รับรองโดยทัั�วิไป	มกีารเปดิเผู้ยข้อ้มลูในงบการเงนิอยา่งเพัยีงพัอและไมพ่ับรายการใดทัี�อาจมผีู้ลกระทับอนั
เป็นสาระสำาค่ัญต่องบการเงิน	

2. ส่อบที่านรายั่การที่่�เก่�ยั่วโยั่งกนั	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบไดส้อบทัานรายการทัี�เกี�ยวิโยงกนัซ่ึ่�งตอ้งปฏิบิติัใหเ้ปน็
ไปตามกฎหมายและข้้อกำาหนดข้อง	ตลทั.	และสำานักงาน	กลต.	เรื�องการเปิดเผู้ยข้้อมูลและการปฏิิบัติข้องบริษััทัจด
ทัะเบียนในรายการทีั�เกี�ยวิโยงกันซึ่่�งอาจเกิดค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์	ทัั�งนี�	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบมีค่วิาม
เห็นวิ่ารายการทัี�เกี�ยวิโยงกันเป็นการดำาเนินการตามเงื�อนไข้ทัางการค่้าปกติทัั�วิไป	ไม่มีค่วิามข้ัดแย้งกันทัางผู้ล
ประโยชื้น์	มีค่วิามเป็นธรรมและสมเหตุสมผู้ล	โดยไม่พับรายการใดทัี�ผู้ิดปกติและมีการเปิดเผู้ยข้้อมูลสารสนเทัศ
อย่างค่รบถ้วินเพัียงพัอ	

3. ส่อบที่านระบบการควบคุมภายั่ใน	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้สอบทัานระบบการค่วิบคุ่มภายในข้องบริษััทัฯ	
และบริษััทัย่อย	ประจำาปี	2563	มีค่วิามเห็นวิ่าเหมาะสมและมีประสิทัธิภาพัเพัียงพัอกับการดำาเนินธุรกิจ	โดยไม่พับ
ประเด็นทัี�เป็นสาระสำาค่ัญอันอาจจะกระทับต่อการดำาเนินกิจการข้องบริษััทัฯ

4. การกำากับดำูแลงานต้รวจส่อบภายั่ใน	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบเป็นผูู้้พัิจารณาให้ค่วิามเห็นชื้อบแผู้นงานการ
ตรวิจสอบข้องผูู้้ตรวิจสอบภายในประจำาปี	2563	รวิมถ่งให้ข้้อเสนอแนะการดำาเนินงานข้องหน่วิยงานตรวิจสอบ
ภายในเพ่ั�อให้บรรลุแผู้นงานทัี�วิางไว้ิตามมาตรฐานทัี�ไดร้บัค่วิามเช่ื้�อถอ่ทัั�วิไปและได้ประเมินผู้ลการปฏิิบัติหน้าทัี�ข้อง
ฝ่่ายตรวิจสอบภายในเพั่�อนำาไปเป็นแนวิทัางในการปรับปรุงพััฒนางานตรวิจสอบภายใน

5. ส่อบที่านการปฏบิตั้ติ้ามกฎหมายั่	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบไดส้อบทัานและกำากบัดแูลใหบ้รษิัทััฯ	และบรษิัทััยอ่ย
ดำาเนนิกจิการตา่งๆ	อย่างถกูตอ้งตามกฎหมายวิา่ดว้ิยหลกัทัรพััยแ์ละตลาดหลกัทัรพััย	์ข้อ้กำาหนดข้อง	กลต.	และ
ตลทั.	และกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้องกับธุรกิจข้องบริษััทัฯ	โดยไม่พับข้้อบ่งชื้ี�ทัี�ทัำาให้เช่ื้�อว่ิา	มีข้้อบกพัร่องเกี�ยวิกับการไม่
ปฏิิบัติตาม	และ/หรือการปฏิิบัติทัี�ข้ัดหรือแย้งกับข้้อกำาหนด	ระเบียบ	และกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้อง	
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6. ส่อบที่านการบริหารความเส่่�ยั่ง	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้สอบทัานการบริหารค่วิามเสี�ยงข้องบริษััทัฯ	และ
บริษััทัย่อย	เพั่�อให้มั�นใจว่ิาบริษััทัฯ	มีกระบวินการบริหารค่วิามเสี�ยงทัี�เหมาะสมและมีประสิทัธิผู้ล	โดยค่ณะกรรมการ
บรหิารค่วิามเสี�ยงซึ่่�งประกอบดว้ิยประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิารเปน็ประธานและผูู้บ้รหิารทักุหนว่ิยงานเปน็กรรมการทัำา
หน้าทัี�พัิจารณาโค่รงสร้าง	นโยบาย	กรอบการบริหารค่วิามเสี�ยง	ติดตามการดำาเนินการประเมินค่วิามเสี�ยงจาก
สถานการณ์สภาพัแวิดล้อมทัางธุรกิจทัี�เปลี�ยนแปลงไปและกำาหนดมาตรการบริหารค่วิามเสี�ยงอย่างสมำ�าเสมอ
ทัั�งระยะสั�นและระยะยาวิ	โดยจะรายงานค่วิามเสี�ยงทัี�สำาค่ัญหรือค่วิามเสี�ยงทัี�เกิดข้้�นใหม่ให้ค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	
ทัราบเป็นระยะ

7. การรายั่งานเก่�ยั่วกบัประเด็ำนที่่�เปน็ขอ้ส่งส่ยัั่	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบมีหนา้ทัี�ในการรายงานต่อค่ณะกรรมการ
บรษัิัทั	หากพับหรอืมขี้อ้สงสยัวิา่มรีายการหรอืการกระทัำาซึ่่�งอาจมผีู้ลกระทับอยา่งมนัียสำาค่ญัตอ่ฐานะการเงนิและ
ผู้ลการดำาเนนิงานข้องบรษิัทััฯ	โดยในรอบปทีัี�ผู้า่นมาไมม่เีหตกุารณห์รอืสถานการณใ์ดทัี�เปน็ข้อ้บง่ชื้ี�ว่ิามเีหตกุารณ์
ดังกล่าวิ

8. พื่จิารณาเส่นอแต่้งตั้�งผู้ส่อบบัญชข่องบริษัทัี่ฯ	สำาหรบัป	ี2563	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้ค่ดัเลอ่กผูู้้สอบบัญชื้ี
โดยพัิจารณาจากค่วิามเป็นอิสระ	ค่วิามรู้ค่วิามสามารถ	ประสบการณ์	ผู้ลการปฏิิบัติงาน	รวิมถ่งค่่าตอบแทันใน
การสอบบัญชื้ีข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	และนำาเสนอต่อค่ณะกรรมการบริษััทั	เพั่�อพัิจารณาและข้ออนุมัติต่อทัี�
ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นประจำาปี	2563	ทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั�ง	นางสาวิศิริวิรรณ	นิตย์ดำารง	ผูู้้สอบบัญชื้ี
รับอนุญาตเลข้ทัี�	5906	หรือ	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุิฒิ	ผูู้้สอบบัญชื้ีรับอนุญาตเลข้ทัี�	4799	หรือ	นางสาวิ
กมลทัิพัย์	เลิศวิิทัย์วิรเทัพั	ผูู้้สอบบัญชื้ีรับอนุญาตเลข้ทัี�	4377	แห่งสำานักงาน	อีวิาย	เป็นผูู้้สอบบัญชื้ีข้องบริษััทัฯ	
และบริษััทัย่อย

	 สรุปในภาพัรวิมปี	2563	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้ปฏิิบัติหน้าทัี�ตามทัี�ได้ระบุไว้ิในกฎบัตรค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
โดยใชื้้ค่วิามรู้ค่วิามสามารถติดตามการดำาเนินงานข้องบริษััทัฯและบริษััทัย่อย	อย่างมีค่วิามเป็นอิสระเพัียงพัอ	และมีค่วิามเห็น
วิา่บรษิัทััฯ	และบรษิัทััยอ่ย	ไดร้ายงานทัางการเงนิในสาระสำาคั่ญอยา่งถกูตอ้ง	เชื้่�อถ่อไดโ้ดยจดัทัำาข้้�นตามมาตรฐานการบญัชื้ทีัี�
รับรองโดยทัั�วิไป	มีการเปิดเผู้ยข้้อมูลอย่างเพัียงพัอ	และในการเข้้าทัำารายการทัี�เกี�ยวิโยงกัน	หรือรายการทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้ง
ทัางผู้ลประโยชื้น	์บรษิัทััฯ	กไ็ดจ้ดัใหมี้การปฏิิบตัติามกฎหมาย	และข้อ้กำาหนดข้องตลทั.	และสำานกังานกลต.	อยา่งเค่รง่ค่รดั	รวิม
ทัั�งมีการปฏิบัิตติามกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อ้บังคั่บทัี�เกี�ยวิข้อ้งกับการดำาเนินธุรกิจอย่างค่รบถ้วิน	นอกจากนั�นบริษััทัฯ	ยังจัดให้
มกีารบรหิารค่วิามเสี�ยงทัี�เพัยีงพัอและมกีารกำากับดแูลกจิการทัี�ดใีนองค่ก์ร	มผีูู้ต้รวิจสอบบญัชื้แีละผูู้ต้รวิจสอบภายในทัี�มคี่วิาม
เป็นอิสระและมีคุ่ณสมบัติเหมาะสม	ทัี�ชื้่วิยให้การสอบบัญชื้ีและระบบการค่วิบคุ่มภายในมีค่วิามเหมาะสมและมีประสิทัธิผู้ล

	(นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ�)	
ประธานค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

วิันทัี�	17	กุมภาพัันธ์	2564
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8.4 รีายงานค่ณะกิรีรีมกิารีสัรีรีหุ้า และกิำาหุ้นดค่่าต่อบแท่น

เรียั่น ที่่านผู้ถูือหุ้น บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน)

	 ค่ณะกรรมการสรรหา	และกำาหนดค่่าตอบแทัน	ข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	ประกอบด้วิยกรรมการ
ผูู้้ทัรงคุ่ณวิุฒิในด้านธุรกิจ	และในอุตสาหกรรม	3	ทั่าน	ได้แก่

1.	 นายไพัรัชื้		เมฆ่อาภรณ์	 	 ประธานค่ณะกรรมการสรรหา	และกำาหนดค่่าตอบแทัน
2.	 รศ.ดร.วิิชื้า		จิวิาลัย	 	 กรรมการสรรหา	และกำาหนดค่่าตอบแทัน
3.	 นายบรรจง	จิตต์แจ้ง	 	 กรรมการสรรหา	และกำาหนดค่่าตอบแทัน

โดยมีนางสาวิศิริพัร	ผู้ลอวิยพัร	ผูู้้จัดการทัรัพัยากรบุค่ค่ล	เป็นเลข้านุการค่ณะกรรมการสรรหา	และกำาหนดค่่าตอบแทัน

	 ในปี	พั.ศ.	2563	ค่ณะกรรมการสรรหา	และกำาหนดค่่าตอบแทัน	จัดให้มีการประชุื้มทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง	โดยมีรายงานการเข้้า
ประชืุ้มตามบุค่ค่ลดังต่อไปนี�

กรรมการกลยัุ่ที่ธุ์ธุุรกิจ ต้ำาแหน่ง จำานวนครั�งที่่�เข้าประชุม

1.	นายไพัรัชื้		เมฆ่อาภรณ์	
ประธานค่ณะกรรมการสรรหา	และ
กำาหนดค่่าตอบแทัน

4/4

2.	รศ.ดร.วิิชื้า		จิวิาลัย
กรรมการสรรหา	และกำาหนดค่่า
ตอบแทัน

4/4

3.	นายบรรจง	จิตต์แจ้ง
กรรมการสรรหา	และกำาหนดค่่า
ตอบแทัน

4/4

และมีการพัิจารณาเรื�องสำาค่ัญสรุปได้ดังนี�

1. ส่รรหากรรมการที่ดำแที่นกรรมการที่่�ครบกำาหนดำออกต้ามวาระ

	 	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	พิัจารณาคุ่ณสมบัติเหมาะสมทัี�เป็นประโยชื้น์สูงสุดกับ
การดำาเนินธุรกิจข้องบริษััทัฯ	อย่างรอบด้าน	และโปร่งใส	สอดค่ล้องหลักเกณฑ์์การสรรหากรรมการบริษััทัข้อง
ตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	โดยเปิดโอกาสให้ผูู้้ถ่อหุ้นรายย่อยเสนอชื้่�อบุค่ค่ลทัี�มีคุ่ณสมบัติเหมาะสม	เพั่�อ
รับการพัิจารณาเล่อกตั�งเป็นกรรมการและการเสนอชื้่�อจากผูู้้ถ่อหุ้นใหญ่	

2. แต้่งต้ั�งกรรมการบริษััที่ TOG Europe Sp. z o.o.
	 	 สบ่เน่�องจากการ	เข้้าจดทัะเบียนจัดตั�งบริษัทััย่อยในประเทัศโปแลนด์	 จำาเปน็ตอ้งมีรายช่ื้�อกรรมการบริษัทัั	

ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	จ้งพัิจารณาแต่งตั�งผูู้้บริหารจำานวิน	4	ทั่านไปเป็นกรรมการบริษััทั	
TOG	Europe	Sp.	z	o.o.	เน่�องจากเปน็บคุ่ค่ลทัี�มคี่ณุสมบตัเิหมาะสม	เปน็ผูู้ม้คี่วิามรู	้ค่วิามสามารถและประสบการณ์
อนัเปน็ประโยชื้นต์อ่การดำาเนนิธุรกจิข้องบริษัทััฯ	และไมม่ลีกัษัณะตอ้งหา้มตามข้อ้กำาหนดหรือกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้อง	
ได้แก่
1.	 นาย	ธรณ์		ประจักษั์ธรรม	 	 ประธานกรรมการบริษััทั
2.	 นาง	อมลรัตน์		ประจักษั์ธรรม	 	 กรรมการบริษััทั
3.	 นาย	ลินเซึ่่	จอน	เวิน	บราวิน์	 	 กรรมการบริษััทั
4.	 นาย	สรัฐ		เตกาญจนวินิชื้	 	 กรรมการบริษััทั
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3. กำาหนดำค่าต้อบแที่นประจำาปี
	 	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	พัจิารณางบประมาณค่่าตอบแทันประจำาปใีหก้บักรรมการ	ผูู้้

บริหาร	และพันักงานข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	อย่างเหมาะสม	โดยพัิจารณาประกอบกับผู้ลการดำาเนินงาน	และ
เป้าหมายข้องบริษััทัฯในปีทัี�ผู้่านมา	เพั่�อเป็นข้วิัญและกำาลังใจในการปฏิิบัติงานต่อไป

4. ให้คำาแนะนำา และต้ิดำต้ามผลกระที่บ จากส่ถูานการณ์การแพื่ร่ระบาดำของเชื�อ COVID-19
	 	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	ได้ให้ค่ำาปร้กษัาแนะนำา	และติดตามสถานการณ์	กับทัมีผูู้บ้ริหาร

อย่างใกล้ชื้ิด	ในการรับม่อสถานการณ์การแพัร่ระบาดข้องการติดเชื้่�อ	COVID-19	ทัั�วิโลก	ซึ่่�งมีผู้ลกระทับต่อการ
ประกอบกจิการข้องบรษิัทััฯ	เน่�องจากค่ำาสั�งซึ่่�อข้องลกูค่า้ลดลงอยา่งมนียัสำาค่ญั	บรษิัทััฯจง้จำาเปน็ตอ้งมมีาตรการ
ต่างๆออกมารองรับ	เพั่�อรักษัาเสถียรภาพัข้องบริษััทัฯเอาไวิ้	

	 สรุปในภาพัรวิมปี		2563	ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันได้ปฏิิบัติหน้าทัี�ตามทัี�ได้ระบุไวิ้ในกฎบัตรค่ณะ
กรรมการสรรหา	และกำาหนดค่่าตอบแทัน	ในการปฏิิบัติตามค่วิามรับผู้ิดชื้อบในการกำากับดูแลเรื�องทีั�เกี�ยวิข้้อง	รวิมถ่งการ
ติดตามและทับทัวินผู้ลการดำาเนินงาน	และได้รายงานการปฏิิบัติหน้าทัี�ดังกล่าวิต่อค่ณะกรรมการบริษััทัอย่างสมำ�าเสมอ

(นายไพัรัชื้		เมฆ่อาภรณ์)
ประธานค่ณะกรรมการสรรหา	และกำาหนดค่่าตอบแทัน

วิันทัี�	17	กุมภาพัันธ์	2564
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8.5 รีายงานค่ณะกิรีรีมกิารีกิลย้ท่ธ์ธ้รีกิิจ

เรียั่น ที่่านผู้ถูือหุ้น บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) 

	 ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	ประกอบด้วิยกรรมการผูู้้ทัรงคุ่ณวิุฒิใน
ด้านธุรกิจ	และในอุตสาหกรรม	5	ทั่าน	ได้แก่

1.	 นายบรรจง	จิตต์แจ้ง	 	 	 ประธานค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
2.	 นายสาโรจน์	ประจักษั์ธรรม	 	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
3.	 นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม		 	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
4.	 นายเดวิิด	แอนดรูวิ์	ค่รอส	 	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
5.	 นายพัอล	ไบรอัน	ฟัสซึ่ี	 	 	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

	 โดยมีนายสรัฐ	เตกาญจนวินิชื้	ผูู้้จัดการพััฒนาธุรกิจและการตลาด	เป็นเลข้านุการค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

ในปี	พั.ศ.	2563	ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์	จัดให้มีการประชืุ้มทัั�งสิ�น	4	ค่รั�ง	โดยมีรายงานการเข้้าประชืุ้มตามบุค่ค่ลดังต่อไปนี�

กรรมการกลยัุ่ที่ธุ์ธุุรกิจ ต้ำาแหน่ง จำานวนครั�งที่่�เข้าประชุม

1.	นายบรรจง	จิตต์แจ้ง	 	 ประธานค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ 4/4

2.	นายสาโรจน์	ประจักษั์ธรรม กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ 4/4

3.	นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม	 	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ 4/4

4.	นายเดวิิด	แอนดรูวิ์	ค่รอส	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ 3/4

5.	นาย	พัอล	ไบรอัน	ฟัสซึ่ี	 กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ 3/4

และมีการพัิจารณาเรื�องสำาค่ัญสรุปได้ดังนี�

1. กำากับดำูแลการพื่ัฒนาแผนกลยัุ่ที่ธุ์บริษััที่	ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ทัำางานร่วิมกับผูู้้บริหารในการกำากับดูการ
พััฒนาแผู้นกลยุทัธ์ข้องบริษััทั	และให้ค่ำาแนะนำากระบวินการวิางแผู้นเชื้ิงกลยุทัธ์กับผูู้้บริหาร	เพ่ั�อให้องค่์กรย่ดถ่อ
และปฏิิบัติตามแผู้นกลยุทัธ์ดังกล่าวิ

2. ติ้ดำต้ามและที่บที่วนผลการดำำาเนินงานเชิงกลยุั่ที่ธ์ุ ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ติดตามและทับทัวินผู้ลการดำาเนิน
งานเชิื้งกลยุทัธ์เทีัยบกับเป้าหมายทัี�ตั�งไวิ้	และให้ข้้อเสนอแนะต่อผูู้้บริหารในเรื�องการข้าย	การตลาด	ช่ื้องทัางการ
จัดจำาหน่าย	การผู้ลิตและวิางแผู้นบริหารห่วิงโซึ่่อุปทัาน	และการวิางแผู้นการใชื้้ทัรัพัยากรข้องบริษััทั

3. ส่อบที่านการตั้ดำสิ่นใจการลงทุี่นและการถูอนทุี่น ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ทัำางานร่วิมกับผูู้้บริหารในการสอบทัาน
การตดัสินใจเชื้งิกลยุทัธ์ทัี�สำาค่ญัเรื�องการลงทันุในธุรกจิหรือผู้ลติภณัฑ์์ใหม่	การถอนทุัน	และการข้ายทัรพััย์สนิและ
นำาเสนอค่ำาแนะนำาดังกล่าวิต่อค่ณะกรรมการบริษััทั

4. ประเมินความเส่่�ยั่งและโอกาส่เชิงกลยัุ่ที่ธุ์ ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ประเมินค่วิามเสี�ยงและโอกาสเชื้ิงกลยุทัธ์จาก
กระบวินการทับทัวินค่วิามเสี�ยงเชิื้งกยยุทัธ์และกระบวินอ่�นทีั�เกี�ยวิข้้อง	ผู้ลกระทับจากการเปลี�ยนแปลงด้านการ
แข้่งข้ันในอุตสาหกรรม	ด้านการปกค่รอง	ด้านกฏิหมาย	และสภาพัเศรษัฐกิจข้องโลก

	 สรุปในภาพัรวิมป	ี2563	ค่ณะกรรมการกลยทุัธไ์ดป้ฏิบิตัหินา้ทัี�ตามทัี�ไดร้ะบไุวิใ้นกฎบตัรค่ณะกรรมการกลยทุัธธ์รุกจิใน
การปฏิบัิตติามค่วิามรับผู้ดิชื้อบในการกำากบัดแูลเรื�องทัี�เกี�ยวิข้อ้งกับกลยุทัธ์ระยะยาวิข้องบริษััทั	ค่วิามเสี�ยงและโอกาสทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	
รวิมถ่งการตดิตามและทับทัวินผู้ลการดำาเนนิงานเชื้งิกลยทุัธ	์และไดร้ายงานการปฏิบิตัหินา้ทัี�ดงักลา่วิตอ่ค่ณะกรรมการบรษัิัทั
อย่างสมำ�าเสมอ

	(นายบรรจง	จิตต์แจ้ง)	
ประธานค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

วิันทัี�	17	กุมภาพัันธ์	2564



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)208

9. การค่วิบคุ่มภายในและรายการระหวิ่างกัน

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัและผูู้้บริหารข้องบริษััทั	ให้ค่วิามสำาค่ัญและตระหนักวิ่า	ระบบการค่วิบคุ่มภายในเป็นกลไกสำาค่ัญทัี�
จะสร้างค่วิามมั�นใจต่อฝ่่ายบริหารในการชื้่วิยลดค่วิามเสี�ยงทัางธุรกิจ	ชื้่วิยให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทัธิภาพั	โดย
มีการจัดสรรทัรัพัยากรอย่างเหมาะสม	และบรรลุเป้าหมายตามทัี�ได้ตั�งไวิ้

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัได้มอบหมายให้ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ทัำาหน้าทัี�ในการกำากับดูแลให้ระบบการค่วิบคุ่มภายใน	
ระบบการบริหารจัดการค่วิามเสี�ยงข้องบริษััทั	มีค่วิามเหมาะสมและมีประสิทัธิภาพั	รวิมถ่งการดูแลให้บริษััทัมีการปฏิิบัติตาม
ข้้อกำาหนดและกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้อง	การดูแลมิให้เกิดค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์	การทัำารายการเกี�ยวิโยงกัน	ตลอดจนการ
ติดตามค่วิบคุ่มดูแลการดำาเนินงานข้องบริษััทั	การนำาทัรัพัย์สินข้องบริษััทัไปใช้ื้ประโยชื้น์ในทัางมิชื้อบหรือไม่มีอำานาจ	รวิมทัั�ง
ชื้่วิยปกป้องคุ้่มค่รองทัรัพัย์สินไม่ให้รั�วิไหล	สูญหาย	หรือจากการทัุจริตประพัฤติมิชื้อบ	บริษััทัได้จัดให้มีกลไกการตรวิจสอบ
และถ่วิงดุล	โดยมีฝ่่ายตรวิจสอบภายในซึ่่�งมีค่วิามเป็นอิสระทัำาหน้าทัี�ในการตรวิจสอบและประเมินประสิทัธิภาพั	และค่วิามเพัียง
พัอข้องระบบการค่วิบคุ่มภายใน	ระบบการบริหารจัดการค่วิามเสี�ยง	และระบบการกำากับดูแลกิจการ	ในการปฏิิบัติงานข้องทัุก
หนว่ิยงานข้องบรษัิัทั	โดยนำากรอบแนวิทัางข้องระบบการค่วิบค่มุภายในตามมาตรฐานสากลข้อง	COSO	(The	Committee	of	
Sponsoring	Organizations	of	the	Tread	way	Commission)	และกรอบการบริหารค่วิามเสี�ยงทัั�วิทัั�งองค์่กร	(Enterprise	
Risk	Management)	มาประยุกต์ใชื้้ให้การค่วิบคุ่มภายใน	และการบริหารค่วิามเสี�ยงให้มีค่วิามสมบูรณ์มากยิ�งข้้�น	เพั่�อให้การ
ดำาเนินงานด้านต่าง	ๆ	ข้องบริษััทัมีประสิทัธิภาพัและประสิทัธิผู้ลมากทัี�สุด	ฝ่่ายบริหารข้องบริษััทัจะนำาผู้ลการตรวิจสอบไป
พัิจารณาดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข้ในเรื�องต่าง	ๆ	ทัี�เกี�ยวิข้้อง	เพั่�อการพััฒนางานให้มีคุ่ณภาพั	และฝ่่ายตรวิจสอบภายในได้จัด
ให้มีระบบการติดตามการดำาเนินการข้องบริษััทัอย่างสมำ�าเสมอ	

	 นอกจากนี�	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้มีการประเมินค่วิามเพัียงพัอข้องระบบการค่วิบคุ่มภายใน	และมีการรายงานต่อ
ค่ณะกรรมการบรษิัทััเปน็ประจำาทักุปโีดยอา้งองิ	“แบบประเมนิค่วิามเพัยีงพัอข้องระบบการค่วิบค่มุภายใน”	ข้องสำานกังานค่ณะ
กรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	

	 ในปี	2563	บริษััทัไม่พับข้้อบกพัร่องทัี�มีนัยสำาค่ัญต่อระบบการค่วิบคุ่มภายในข้องบริษััทั	ดังนี�
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

9.1 กิารีค่วิบค่้มภายในและต่รีวิจสัอบภายใน

	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ไดก้ำาหนดให้มสีภาพัแวิดล้อมข้องการค่วิบคุ่มภายในทัี�ด	ีโดยจัดโค่รงสร้างองค์่กรและสายงานการ
บงัค่บับญัชื้าทัี�ชื้ดัเจนเหมาะสม	มีหนว่ิยงานตรวิจสอบภายในเป็นหนว่ิยงานอิสระ	รายงานตรงต่อค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	รวิม
ทัั�งกำาหนดเปา้หมายทัางธรุกจิ	และดัชื้นชีื้ี�วิดัผู้ลสำาเรจ็	(Key	Performance	Indicators	:	KPI)	เพั่�อใชื้ใ้นการประเมนิประสิทัธภิาพั
ในการปฏิิบตังิานสอดค่ลอ้งกบัเปา้หมายข้ององค่ก์ร	พัฒันาระบบการจา่ยผู้ลตอบแทันตามผู้ลงานในการสรา้งแรงจง่ใจพันกังาน
ทัี�สมเหตุสมผู้ลและเพัียงพัอ	มีแผู้นในการสรรหาและพััฒนาผูู้้ส่บทัอดตำาแหน่งทัี�สำาค่ัญ	กำาหนดให้มีคู่่ม่อการใชื้้อำานาจและคู่่ม่อ
การปฏิิบัติงานข้องทุักระบบอย่างเป็นลายลักษัณ์อักษัร	เพั่�อใช้ื้เป็นแนวิทัางในการปฏิิบัติงาน	นอกจากนี�บริษััทัยังปลูกฝั่งให้ผูู้้
บริหารและพันักงานทุักค่นข้องบริษััทั	ตระหนักถ่งการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี	โดยกำาหนดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการทีั�
ดี	จริยธรรมทัางธุรกิจ	และจรรยาบรรณข้องกรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานข้องบริษััทั	ปฏิิบัติตนไม่ให้ก่อให้เกิดค่วิามข้ัดแย้ง
ทัางผู้ลประโยชื้น์กับบริษััทัฯและบริษััทัย่อย	รวิมถ่งการปฏิิบัติต่อผูู้้มีส่วินได้เสียด้วิยค่วิามเป็นธรรม	

การบริหารความเส่่�ยั่ง

	 นอกจากการประเมินค่วิามเพีัยงพัอข้องระบบการค่วิบคุ่มภายในโดยอ้างอิง	“แบบประเมินค่วิามเพัียงพัอข้องระบบ
การค่วิบคุ่มภายใน”	ตามแนวิ	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission)	
Framework	ข้องสำานกังานค่ณะกรรมการกำากบัหลักทัรพััย์และตลาดหลักทัรพััย์แลว้ิ	บรษัิัทัยังไดจ้ดัทัำาการประเมินค่วิามเสี�ยง	
ตามกรอบการบริหารค่วิามเสี�ยงทัั�วิทัั�งองค์่กร	(Enterprise	Risk	Management)	ซึ่่�งค่รอบค่ลุมค่วิามเสี�ยงสำาค่ญั	4	ด้าน	ไดแ้ก่	
ค่วิามเสี�ยงด้านกลยุทัธ์	ค่วิามเสี�ยงด้านการปฏิิบัติงาน	ค่วิามเสี�ยงด้านการรายงาน	และค่วิามเสี�ยงด้านการปฏิิบัติตามกฏิ
ระเบียบ	โดยทัำาการประเมินระดับค่วิามเสี�ยง	ผู้ลกระทับทัี�อาจเกิดข้้�น	พัร้อมแนวิทัางการป้องกันและแก้ไข้รวิมถ่งการติดตาม
การบริหารค่วิามเสี�ยงอย่างเป็นระบบโดยค่วิามเสี�ยงด้านกลยุทัธ์ได้มีการประเมินและติดตามในการประชืุ้มค่ณะกรรมการ
กลยทุัธธ์รุกิจ	เปน็ประจำาทักุไตรมาส	สำาหรบัค่วิามเสี�ยงดา้นอ่�น	ๆ	จะมกีารทับทัวินและตดิตามโดยค่ณะกรรมการบรหิารค่วิาม
เสี�ยงข้องบริษััทัฯ	ซึ่่�งประกอบด้วิยประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารเป็นประธาน	และฝ่่ายบริหารทัุกทั่านเป็นกรรมการ	ทัำาหน้าทัี�ในการ
พัจิารณาโค่รงสรา้ง	นโยบาย	กรอบบรหิารค่วิามเสี�ยงตามแนวิทัางข้องระบบ	ISO31000	และกำากับดแูลการดำาเนนิการบรหิาร
ค่วิามเสี�ยงข้ององค่ก์รใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย	อยู่ในระดบัทีั�องค์่กรยอมรับได	้บรษิัทััฯ	ยังไดม้กีารตดิตามปจัจัยตา่งๆ	ทีั�อาจทัำาให้
เกดิค่วิามเสี�ยงข้้�นทัั�งปจัจยัภายใน	และปัจจยัภายนอกอยู่ตลอดเวิลา	โดยเฉพัาะค่วิามเสี�ยงทัี�เกดิข้้�นใหม่	Emerging	Risk	ซึ่่�งเป็น
ค่วิามเสี�ยงด้านเทัค่โนโลย	ีThe	Risk	of	Disruptive	Technology	เพั่�อหาทัางปอ้งกนัและรับมอ่กับค่วิามเสี�ยงทัี�อาจเกดิข้้�น	ทัั�งนี�
จะมีการรายงานค่วิามเสี�ยงทัี�สำาค่ัญและแผู้นการบริหารค่วิามเสี�ยง	ต่อค่ณะกรรมการข้องบริษััทั	เพั่�อรับทัราบและกำาหนดเป็น
แนวินโยบายในการป้องกันค่วิามเสี�ยงนั�นๆ	และมีชื้่องทัางการส่�อสารค่วิามเสี�ยง	แผู้นการจัดการค่วิามเสี�ยงให้ผูู้้เกี�ยวิข้้องได้รับ
ทัราบ	เพั่�อใชื้เ้ปน็แนวิทัางปฏิิบตั	ิรวิมถ่งการตดิตามปอ้งกนัค่วิามเสี�ยงดงักลา่วิไมใ่หม้ผีู้ลกระทับกบับรษัิัทัฯและบรษัิัทัยอ่ยอกีใน
อนาค่ต	

การควบคุมการปฏิบัต้ิงาน

	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ได้มีการแบ่งแยกหน้าทัี�ค่วิามรับผู้ิดชื้อบข้องแต่ละตำาแหน่งงานอย่างชื้ัดเจน	มีการทับทัวินคู่่ม่อ
อำานาจดำาเนินการและคู่่ม่อ/ข้ั�นตอนการปฏิิบัติงานให้เหมาะสมกับโค่รงสร้างองค่์กรทัี�ปรับเปลี�ยนและการปฏิิบัติงานในปัจจุบัน	
รวิมทัั�งมกีารสอบทัานผู้ลการปฏิิบติังานให้เปน็ไปตามกฎระเบยีบ	ข้้อบงัค่บั	คู่่มอ่อำานาจดำาเนนิการและคู่่มอ่การปฏิิบตังิานตา่ง	
ๆ	อยา่งสมำ�าเสมอ	เพั่�อใหม้ั�นใจว่ิาการปฏิบิตังิานมรีะบบการค่วิบค่มุภายในทัี�เพีัยงพัอเหมาะสม	และการปฏิบิตังิานมปีระสทิัธภิาพั	
ซึ่่�งทักุกจิกรรมมกีารตดิตามตรวิจสอบและสอบทัานการปฏิิบติัให้เปน็ไปตามระเบยีบและข้อ้กำาหนดข้องกฎหมายโดยหนว่ิยงาน
ตรวิจสอบภายใน	ทัั�งนี�ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้พัิจารณาทับทัวินและอนุมัติแผู้นการตรวิจสอบประจำาปี	เพั่�อให้ค่รอบค่ลุม
ทัุกกระบวินการปฏิิบัติงานทัี�มีค่วิามเสี�ยงสูง	บริษััทัฯมั�นใจวิ่าหน่วิยงานต่าง	ๆ	มีการค่วิบคุ่มภายในในการปฏิิบัติงานทัี�เพัียง
พัอตอบสนองค่วิามเสี�ยงในการดำาเนินงานทัั�งด้านการเงิน	การปฏิิบัติตามกฎหมาย	ข้้อบังคั่บ	ระเบียบกฎเกณฑ์์ต่าง	ๆ	รวิม
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ถ่งได้พัิจารณาประเด็นสำาค่ัญทัี�ตรวิจพับโดยหน่วิยงานตรวิจสอบภายในและผูู้้ตรวิจสอบภายนอก	มีการติดตามอย่างใกล้
ชื้ิดรายงานให้ฝ่่ายบริหารและผูู้้เกี�ยวิข้้องทัราบเพ่ั�อปรับปรุงแก้ไข้ปัญหาและทัำามาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหา	โดยทัี�ผู้่านมา
บริษััทัฯและบริษััทัย่อยไม่เค่ยกระทัำาการใดๆทัี�ฝ่่าฝ่้นกฎหมาย	ในส่วินข้องการทัำารายการกับบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้อง	ค่ณะกรรมการ
บริษััทัได้มีมติอนุมัติหลักการในการทัำาข้้อตกลงทัางการค้่าทัี�มีลักษัณะเป็นธุรกรรมระหว่ิางบุค่ค่ลทัี�มีค่วิามเกี�ยวิข้้องกัน	เพั่�อ
ให้สอดค่ล้องกับทัี�กฎหมายบัญญัติดังทัี�ได้กล่าวิถ่งข้้างต้น	โดยให้ฝ่่ายบริหารสามารถทัำาธุรกรรมหรือรายการหรือข้้อตกลง
ทัางการค่้าทัี�มีลักษัณะเป็นรายการระหวิ่างบุค่ค่ลทีั�มีค่วิามเกี�ยวิข้้องกันตามค่วิามหมายทัี�กำาหนดไวิ้ในกฎหมายวิ่าด้วิยหลัก
ทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	ทัั�งนี�	ธุรกรรมหรือรายการหรือข้้อตกลงดังกล่าวิ	ให้เป็นไปในลักษัณะเดียวิกับทัี�วิิญญููชื้นจะพั่ง
กระทัำากับคู่่สัญญาทัั�วิไปในสถานการณ์เดียวิกัน	ด้วิยอำานาจต่อรองทัางการค่้าทัี�ปราศจากอิทัธิพัลในการทัี�ตนมีสถานะเป็น
กรรมการ	ผูู้้บริหาร	หรือบุค่ค่ลทัี�มีค่วิามเกี�ยวิข้้อง	(“รายการทัี�มีข้้อตกลงทัางการค่้าทัั�วิไป”)	รวิมทัั�งรายการทัี�มีการดำาเนิน
มาแล้วิอย่างต่อเน่�อง	และทีั�อาจจะเกิดข้้�นในอนาค่ต	โดยหน่วิยงานตรวิจสอบภายในเป็นผูู้้ติดตามสอบทัานการปฏิิบัติรวิมถ่ง
รายงานข้้อมูลข้องธุรกรรมทัี�เกิดข้้�นให้ค่ณะกรรมการตรวิจสอบรับทัราบและพิัจารณาทุักไตรมาส	หากบริษัทััมีการทัำารายการ
ระหวิ่างกันกับบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งเกิดข้้�นในอนาค่ต	บริษััทัจะจัดให้ค่ณะกรรมการตรวิจสอบเป็นผูู้้พัิจารณาเกี�ยวิกับ
ค่วิามเหมาะสมข้องรายการดังกล่าวิ	หากค่ณะกรรมการตรวิจสอบไม่มีค่วิามชื้ำานาญในการพิัจารณารายการระหว่ิางกันทัี�
เกิดข้้�น	บริษััทัจะจัดให้มีบุค่ค่ลทัี�มีค่วิามรู้ค่วิามชื้ำานาญพัิเศษั	เชื้่น	ผูู้้สอบบัญชื้ี	หรือ	ผูู้้ประเมินราค่าทัรัพัย์สิน	หรือสำานักงาน
กฎหมาย	เป็นต้น	ทัี�เป็นอิสระจากบริษััทัและบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งเป็นผูู้้ให้ค่วิามเห็นเกี�ยวิกับรายการระหวิ่างกันดังกล่าวิ	

ระบบส่ารส่นเที่ศูและการส่ื�อส่ารข้อมูล

	 บรษัิัทัฯ	และบรษัิัทัยอ่ยไดใ้หค้่วิามสำาค่ญัตอ่ระบบสารสนเทัศและการส่�อสารข้้อมลู	สง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้กีารพััฒนา
ระบบอย่างต่อเน่�องเพั่�อให้ข้้อมูลต่าง	ๆ	มีค่วิามถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	โดยได้นำาระบบเทัค่โนโลยีสารสนเทัศทัี�ทัันสมัยและมี
ประสิทัธภิาพั	รวิมทัั�งมีค่วิามปลอดภัยข้องข้อ้มูล	ตั�งแต่การรวิบรวิมข้อ้มูล	ประมวิลผู้ลข้อ้มูล	จัดเกบ็	และติดตามผู้ลข้อ้มูล	เพั่�อ
ให้การปฏิิบัติงานและการนำาข้้อมูลทัี�สำาค่ัญไปใช้ื้ในการบริหารจัดการข้องผูู้้บริหาร	หรือผูู้้มีส่วินได้เสียต่างๆ	มีค่วิามค่รบถ้วิน
ถูกต้องอย่างเพัียงพัอ	ภายในเวิลาทัี�เหมาะสม	เพั่�อใชื้้ในการตัดสินใจทัางธุรกิจ	รวิมทัั�งมีการกำาหนดนโยบายค่วิามปลอดภัย
ทัางเทัค่โนโลยีสารสนเทัศและการใชื้้	ข้้อมูล	และจัดให้มีระบบ	Intranet	เพั่�อเป็นชื้่องทัางการส่�อสารภายในองค่์กร	ในการเผู้ย
แพัร่นโยบาย	กฎระเบียบค่ำาสั�งและคู่่ม่อการปฏิิบัติงาน	รวิมทัั�งข้่าวิสารต่างๆ	ได้อย่างทัั�วิถ่งทัั�งองค่์กรพัร้อมทัั�งมีมาตรการเพั่�อ
ค่วิามปลอดภัยข้องระบบสารสนเทัศ	โดยได้วิางมาตรการป้องกันค่วิามเสี�ยงทัี�อาจจะเกิดข้้�นจากระบบสารสนเทัศ

	 ในการประชื้มุค่ณะกรรมการและผูู้ถ้อ่หุน้บรษิัทััฯ	มกีารจดัสง่จดหมายเชื้ญิประชื้มุพัรอ้มทัั�งมขี้อ้มลูประกอบทัี�เพัยีงพัอตอ่
การตัดสินใจ	โดยเฉลี�ยจัดส่งให้ทัราบล่วิงหน้าไม่น้อยกวิ่า	5	วิัน	และกำาหนดให้มีเลข้านุการบริษััทัฯ	ให้ค่ำาแนะนำา	ด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์์ต่างๆ	ทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทั	ต้องทัราบ	ดูแลกิจกรรมข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	ประสานงานให้มีการปฏิิบัติตาม
มตคิ่ณะกรรมการบรษิัทัั	เปน็ศนูยก์ลางในการจดัทัำาและจดัเกบ็เอกสารสำาค่ญัตา่งๆ	ไดแ้ก	่ทัะเบยีนกรรมการหนงัสอ่นดัประชื้มุ
กรรมการ	รายงานการประชื้มุกรรมการ	หนงัสอ่นดัประชื้มุผูู้ถ่้อหุน้	และรายงานการประชื้มุผูู้ถ่้อหุน้บรษัิัทัไดจ้ดัใหม้ชีื้อ่งทัางการ
ส่�อสารให้บุค่ค่ลภายนอกสามารถแจ้งข้้อมูลเกี�ยวิกับการร้องเรียน	หรือแจ้งเบาะแสการทัุจริตผู้่านชื้่องทัางทัี�บริษััทักำาหนด

	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้พัจิารณาร่วิมกับผูู้ส้อบบัญชื้	ีหนว่ิยงานตรวิจสอบภายใน	และผูู้้เกี�ยวิข้อ้งเกี�ยวิกับการจัดทัำา
งบการเงนิข้องบรษัิัทัฯ	ทักุไตรมาส	เพั่�อใหมี้ค่วิามมั�นใจวิา่	บรษัิัทัฯ	มกีารใชื้น้โยบายบญัชื้ตีามหลกัการบญัชื้ทีัี�รบัรองทัั�วิไป	และ
เหมาะสมกับลักษัณะธุรกิจข้องบริษััทัฯรวิมถ่งการเปิดเผู้ยข้้อมูลอย่างเหมาะสม

ระบบการต้ิดำต้าม

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัได้จัดให้มีระบบการค่วิบคุ่มภายในทัี�ค่รอบค่ลุมทัุกด้าน	เชื้่น	ด้านบัญชื้ีและการเงิน	การปฏิิบัติงาน	
การปฏิิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	และการดูแลทัรัพัย์สิน	บริษััทัได้มีการติดตามผู้ลการปฏิิบัติงานว่ิาเป็นไปตามเป้าหมาย
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

ทัี�วิางไวิ้	โดยมีการประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทัและมีระบบการติดตามการปฏิิบัติงานเป็นลำาดับชื้ั�น	ตั�งแต่ค่ณะกรรมการบริษััทั
และค่ณะผูู้้บริหาร	เพั่�อติดตามเป้าหมายและกำากับการดำาเนินการตามแผู้นกลยุทัธ์	แผู้นงาน	และโค่รงการทัี�ดำาเนินงานอยู่ใน
แผู้นธุรกิจประจำาปีทัี�ได้รับอนุมัติจากค่ณะกรรมการบริษััทัเป็นประจำา	โดยมีการเปรียบเทัียบเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจกับผู้ล
การดำาเนินงานอย่างสมำ�าเสมอ	มีการทัำารายงานให้ค่ณะกรรมการได้ทัราบ	โดยในปี	พั.ศ.	2563	ค่ณะกรรมการบริษััทัมีการ
ประชืุ้มรวิม	4	ค่รั�ง	

	 นอกจากนี�	บรษิัทััยงัไดจ้ดัใหม้กีารตรวิจสอบการปฏิิบตัติามระบบการค่วิบค่มุภายในอยา่งสมำ�าเสมอโดยฝ่า่ยตรวิจสอบ
ภายในทัำาการตรวิจสอบการปฏิบิตังิาน	และรายงานผู้ลอยา่งเปน็อสิระตอ่ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	โดยในป	ีพั.ศ.	2563	ค่ณะ
กรรมการตรวิจสอบมีการประชืุ้มรวิม	4	ค่รั�ง

	 ในการประชื้มุค่ณะกรรมการตรวิจสอบค่รั�งทัี�	1/2564	เม่�อวินัทัี�	17	กุมภาพัันธ	์2564	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบไดป้ระเมนิ
ระบบการค่วิบคุ่มภายใน	ด้านต่างๆ	5	องค่์ประกอบ	ค่่อ	การค่วิบคุ่มภายในองค่์กร	การประเมินค่วิามเสี�ยง	การค่วิบคุ่มการ
ปฏิบิตังิาน	ระบบสารสนเทัศและการส่�อสารข้อ้มลู	และระบบการตดิตาม	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	เหน็ว่ิา	บรษิัทััฯ	และบรษิัทััยอ่ย	
มีระบบการค่วิบคุ่มภายในทัี�เพัียงพัอ	และเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจข้องบริษััทั	มีการบริหารค่วิามเสี�ยงในระดับทัี�ยอมรับได้	
ระบบบัญชื้ี	และรายงานทัางการเงินมีค่วิามถูกต้อง	เชื้่�อถ่อได้	รวิมทัั�งปฏิิบัติตามกฏิหมาย	ระเบียบข้้อบังค่ับทัี�เกี�ยวิข้้องกับการ
ดำาเนินธุรกิจข้องบริษััทั

หัวหน้างานต้รวจส่อบภายั่ใน

	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้อง	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	ประกอบด้วิยผูู้้ทัรงคุ่ณวิุฒิ	ด้านต่างๆ	ทัี�เป็น
กรรมการอิสระ	3	ทั่าน	ค่่อ	นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ�	เป็นประธานค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	นายวิิชื้า	จิวิาลัย	และ	นายไพัรัชื้	เมฆ่
อาภรณ์	เป็นกรรมการตรวิจสอบ	โดยมี	นางส่าวนุชจรินที่ร์ บุญเส่ริมสุ่ข	ผูู้้ชื้ำานาญการตรวิจสอบภายในข้องบริษััทัฯ	เป็น
เลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ซึ่่�งได้รับการแต่งตั�งจากทัี�ประชุื้มค่ณะกรรมการบริษััทั	ครั�งท่ี่� 92 (3/2020) เมื�อวันท่ี่�  
6 พื่ฤษัภาคม พื่.ศู. 2563 เน่�องจากเป็นผูู้้ทัี�มีประสบการณ์ในปฏิิบัติงานด้านการตรวิจสอบภายในธุรกิจ	มีค่วิามเข้้าใจใน
กจิกรรมการดำาเนนิงานข้องบรษิัทััฯ	ซึ่่�งค่ณะกรรมการตรวิจสอบมีค่วิามเห็นวิา่คุ่ณสมบตัขิ้องผูู้ด้ำารงตำาแหนง่หัวิหนา้งานตรวิจ
สอบภายใน	มีค่วิามเหมาะสมและปฏิิบัตหินา้ทัี�ไดอ้ยา่งมปีระสทิัธภิาพั	ทัั�งนี�	ในการพิัจารณาแต่งตั�ง	ประเมนิผู้ล	ถอดถอน	โยกย้าย	
เลกิจา้ง	ผูู้ด้ำารงตำาแหนง่หวัิหน้าหนว่ิยงานตรวิจสอบภายในข้องบริษััทัฯ	ต้องไดร้บัค่วิามเห็นชื้อบจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	

หัวิหน้างานตรวิจสอบภายในข้องบริษััทั	มีหน้าทัี�ค่วิามรับผู้ิดชื้อบ	ดังนี�

1.	 ประเมินค่วิามเพีัยงพัอและประสิทัธิผู้ลข้องกระบวินการปฏิบัิตงิานและระบบสารสนเทัศ	การค่วิบค่มุภายใน	และการ
บริหารค่วิามเสี�ยงภายใต้ภารกิจและข้อบเข้ตการปฏิิบัติงานตรวิจสอบ

2.	 รายงานประเด็นสำาค่ัญเกี�ยวิกับกระบวินการค่วิบคุ่มในกิจกรรมต่างๆ	ข้องบริษััทั	และแนวิทัางในการปรับปรุง
กระบวินการในกิจกรรมนั�นๆ

3.	 ให้ค่ำาปร้กษัาหรือข้้อเสนอแนะแก่ผูู้้บริหาร	เพั่�อให้การปฏิิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทัธิภาพั	ประสิทัธิผู้ล	ประหยัด	
และมีการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี

4.	 เสนอข้้อมูลเกี�ยวิกับค่วิามค่่บหน้าและผู้ลการปฏิิบัติงานตามแผู้นการตรวิจสอบประจำาปี	และค่วิามเพีัยงพัอข้อง
ทัรัพัยากรทัี�จำาเป็นในการปฏิิบัติงาน

5.	 ประสานงาน	และกำากับดูแลการติดตามและการค่วิบคุ่มอ่�น	เชื้่น	การบริหารค่วิามเสี�ยง	การปฏิิบัติตามกฎระเบียบ	
ค่วิามปลอดภัย	หลักจรรยาบรรณ	สภาพัแวิดล้อม	และการสอบบัญชื้ี

6.	 ปฏิิบัติงานอ่�นทัี�เกี�ยวิข้้องกับการตรวิจสอบภายในตามทัี�ได้รับมอบหมายจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
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9.2   รีายกิารีรีะหุ้วิ่างกิัน

1. ลักษัณะของรายั่การระหว่างกันและนโยั่บายั่ในการที่ำารายั่การระหว่างกัน

	 ลักษัณะข้องรายการระหว่ิางกันทัี�ผู้่านมา		เป็นข้้อตกลงทัางการค้่าทัี�มีเงื�อนไข้ทัางการค้่าโดยทัั�วิไป	ในการทัำาธุรกรรม
ระหวิ่างบริษััทัและบริษััทัย่อย	กับกรรมการ		ผูู้้บริหาร		หรือบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้องกันซึ่่�งทัี�ประชืุ้มค่ณะกรรมการค่รั�งทัี�	5/2551			
ณ	วัินทัี�		13		สงิหาค่ม	2551		ไดม้มีตใินหลกัการวิา่	บรษิัทััและบรษิัทััยอ่ยอาจมรีายการระหวิา่งกนั	(เชื้น่	ซึ่่�อวิตัถุดบิ		ข้ายสนิค่า้	
รับจ้าง	หรือการบริการ		เป็นต้น)		กับกรรมการ		ผูู้้บริหาร		หรือบุค่ค่ลทัี�มีค่วิามเกี�ยวิข้้อง		ในอนาค่ต		จ้งอนุมัติในหลักการให้
ฝ่า่ยจดัการสามารถอนมัุตกิารทัำาธรุกรรมดงักลา่วิตามคู่ม่อ่อำานาจดำาเนินการทัี�ถ่อปฏิิบตัอิยู	่	หากธรุกรรมเหลา่นั�นมขี้อ้ตกลง
ทัางการค่า้ในลกัษัณะเดยีวิกบัทัี�วิญิญููชื้นจะพ่ังกระทัำากบัคู่่สญัญาทัั�วิไปในสถานการณเ์ดยีวิกัน	ดว้ิยอำานาจตอ่รองทัางการค่า้
ทีั�ปราศจากอิทัธิพัลในการทัี�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	ผูู้้บริหาร	หรือบุค่ค่ลทัี�มีค่วิามเกี�ยวิข้้อง	ทัั�งนี�บริษััทัจะทัำารายงานสรุป
การทัำาธุรกรรมทัี�มีข้นาดเกินกว่ิา	1	ล้านบาทั			เพั่�อรายงานในการประชุื้มค่ณะกรรมการบริษััทัทุักไตรมาสซึ่่�งผูู้้จัดการตรวิจ
สอบภายใน	ในฐานะเลข้านุการค่ณะกรรมการตรวิจสอบได้นำาเสนอค่ณะกรรมการ		ตรวิจสอบเพ่ั�อพิัจารณาประจำาทุักไตรมาส

	 หากรายการทัี�เกิดข้้�นทัี�มิใชื้่เป็นรายการธุรกิจปกติ	ผูู้้บริหารหรือผูู้้มีส่วินได้เสียในเรื�องนั�นๆจะไม่มีส่วินอนุมัติในรายการ	
ดงักลา่วิ		เพั่�อให้เปน็ไปตามหลักการกำากบัดูแลกจิการทัี�ดแีละเปน็จริยธรรมข้องกรรมการและหากมกีารประเมินราค่าก็จะใชื้บ้ริษััทั
ประเมินทัี�ข้้�นทัะเบียนกับสำานักงานค่ณะกรรมการหลักทัรัพัย์	และตลาดหลักทัรัพัย์(ก.ล.ต.)เป็นผูู้้ประเมินเพั่�อให้ค่วิามเห็นชื้อบ
หรอืค่วิามเหมาะสมทัั�งนี�เม่�อมรีายการเกดิข้้�นทัางบรษัิัทัจะมกีารเปดิเผู้ยสารสนเทัศใน	รปูแบบ	Online	ผู้า่นระบบอเิลค็่ทัรอนคิ่ส	์
(Set	Portal)ภายในเวิลาทัี�ตลาดหลักทัรัพัย์ฯกำาหนดในปี	2563		

	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	มีรายการธุรกิจทัี�สำาค่ัญกับบุค่ค่ลหรือกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวิเป็นไปตาม
เงื�อนไข้ทัางการค่า้	และเกณฑ์์ตามทัี�ตกลงกนัระหว่ิางบริษัทััและบคุ่ค่ลหรือกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกนัเหล่านั�น	ซึ่่�งเปน็ไปตามปกตธิรุกิจ	
และบริษััทัมีนโยบายในการกำาหนดราค่าสำาหรับรายการค่้าระหวิ่างกันดังต่อไปนี�ค่่อ

	 นโยบายการกำาหนดราค่าสำาหรับกลุ่มบริษััทัย่อย

1.	 การซึ่่�อ/ข้ายวิตัถดุบิ	วิสัดสุิ�นเปลอ่ง	และอ่�นๆ	ระหวิา่งกนั	กำาหนดราค่าโดยค่ดิจากค่า่สนิค่า้บวิก	ค่่าบรกิารจดัการไมเ่กนิ
ร้อยละ	10	ข้องราค่าทัุน

2.	 การซึ่่�อ/ข้ายสินค่้าสำาเร็จรูประหวิ่างกัน	กำาหนดราค่าตามอัตราทัี�ตกลงกัน	อย่างไรก็ตาม	นโยบายการกำาหนดราค่าดัง
กล่าวิอาจมีการปรับเปลี�ยนไปตามสภาพัการแข้่งข้ันในข้ณะทัี�เกิดรายการ

3.	 รายได้ค่่าบริการและค่่าบริการจ่ายเรียกเก็บตามราค่าทัี�ตกลงร่วิมกัน
4.	 รายได้ค่่าบริหารและบริการจัดทัำาเอกสารเรียกเก็บตามราค่าทัี�ระบุไวิ้ในสัญญาทัี�ตกลงร่วิมกัน
5.	 รายได้ค่่าธรรมเนียมการค่ำ�าประกันและค่่าธรรมเนียมการค่ำ�าประกันจ่าย	ค่ิดในอัตราร้อยละ	1.5	ต่อปี
6.	 การซึ่่�อ/ข้ายสินทัรัพัย์ถาวิรระหวิ่างกัน	กำาหนดราค่าตามอัตราทัี�ตกลงกัน	โดยอ้างอิงจากราค่าประเมินสินทัรัพัย์ข้องผูู้้

ประเมินอิสระ
7.	 เงินปันผู้ลรับ	รับรู้เป็นรายได้เม่�อมีการประกาศจ่ายและมีสิทัธิในการรับเงินปันผู้ล
8.	 เงินให้กู้ย่มแก่บริษััทัย่อยค่ิดดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ	1.0ต่อปี	(2562:	ร้อยละ	2.19	-	2.40	ต่อปี)

นโยบายการกำาหนดราค่าสำาหรับบริษััทัร่วิมและบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกันซึ่่�งมีผูู้้ถ่อหุ้นร่วิมกันหรือกรรมการร่วิมกัน

1.	 การข้ายสินค่้าสำาเร็จรูประหวิ่างกัน	กำาหนดราค่าตามอัตราตลาด
2.	 รายได้ค่่าบริการเรียกเก็บตามราค่าตลาด
3.	 เงินปันผู้ลรับรับรู้เป็นรายได้เม่�อมีการประกาศจ่ายและมีสิทัธิในการรับเงินปันผู้ล
4.	 การซึ่่�อ/ข้ายสินทัรัพัย์ถาวิรระหวิ่างกัน	กำาหนดราค่าตามอัตราทัี�ตกลงกัน	โดยอ้างอิงจากราค่าประเมินสินทัรัพัย์ข้องผูู้้

ประเมินอิสระ
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

บริษััทัย่อย		ประกอบด้วิย

1. บริษััที่ อำุตัสิาหกรรมแว่นตัาไที่ย   จัำากัด
ประเภทัธุรกิจ	:	ผู้ลิตเลนส์สายตา	เลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั	และแม่แบบแก้วิ
ค่วิามสมัพันัธ์	:	บรษิัทัั	อตุสาหกรรมแวิน่ตาไทัย			จำากดั	มบีรษัิัทั	ไทัยออพัตคิ่อล	กรุ�ป	จำากดั	(มหาชื้น)	เปน็ผูู้้ถ่อหุน้รอ้ยละ	100

2. บริษััที่  โพึล่ซััน จัำากัด
ประเภทัธุรกิจ	:		ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์ย้อมสี
ค่วิามสัมพัันธ์	:	บริษััทั			โพัลีซึ่ัน	จำากัด	มีบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)		เป็นผูู้้ถ่อหุ้นร้อยละ	100

3. บริษััที่  ที่่โอำจัี ย้เอำสิเอำ ไอำเอำ็นซั่
ประเภทัธุรกิจ	:		จัดจำาหน่ายสินค่้าและจัดส่งผู้ลิตภัณฑ์์
ค่วิามสัมพัันธ์	:	บริษััทั			ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ี	มีบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)		เป็นผูู้้ถ่อหุ้นร้อยละ	100

4. บริษััที่  ที่่โอำจัี ยุโรป เอำสิพึีซั่โอำโอำ
ประเภทัธุรกิจ	:		จัดจำาหน่ายสินค่้าและจัดส่งผู้ลิตภัณฑ์์
ค่วิามสัมพัันธ์	:	บริษััทั		ทัีโอจี	ยุโรป	เอสพัีซึ่ีโอโอ		มีบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)		เป็นผูู้้ถ่อหุ้นร้อยละ	100

บริษััทัร่วิม		ประกอบด้วิย

1. บริษััที่  เอำ็มวิชั่ั�น อำอำพึตัิคอำล พึีที่่อำ่  ลิมิเตั็ด ( จััดตัั�งข้้�นในประเที่ศสิิงคโปร์ )          
ประเภทัธุรกิจ	:	ค่้าส่งเลนส์สายตา		ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั	
ค่วิามสัมพันัธ์	:	บรษัิัทั	เอม็วิชิื้ั�น	ออพัตคิ่อล	พีัทีัอ	ี	ลิมเิต็ด	มบีริษัทัั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากดั	(มหาชื้น)		เปน็ผูู้ถ่้อหุน้ร้อยละ	33

2. บริษััที่  เอำ็มวิชั่ั�น อำอำพึตัิคอำล  อำินดัสิตัรี� เอำสิด่เอำ็น บ่เอำชั่ด่ (จััดตัั�งข้้�นในประเที่ศมาเลเซั่ย)
ประเภทัธุรกิจ	:	ค่้าส่งเลนส์สายตา		ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั	
ค่วิามสัมพัันธ์	:	บริษััทั	เอ็มวิิชื้ั�น	ออพัติค่อล		อินดัสตรี�	เอสดีเอ็น	บีเอชื้ดี		มีบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)			
เป็นผูู้้ถ่อหุ้นร้อยละ	33

3. บริษััที่  เวียดนาม  วิสิิบิลิตั่�  ที่าร์เก็ตั จัำากัด ( VINA  VISTA จััดตัั�งข้้�นในประเที่ศเวียดนาม)
ประเภทัธุรกิจ	:	ค่้าส่งเลนส์สายตา		ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สั�งฝ่นพัิเศษั	
ค่วิามสัมพัันธ์	:	บรษัิัทั			เวิยีดนาม		วิิสิบิลตีิ�		ทัาร์เกต็	จำากดั	มีบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากดั	(มหาชื้น)		เปน็ผูู้้ถ่อหุ้น		ร้อยละ	33

บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง		ประกอบด้วิย

1. บริษััที่ นำาศิลปไที่ย   จัำากัด
ประเภทัธุรกิจ	:	ค่้าส่งเลนส์สายตา	กรอบแวิ่นตา	ค่อนแทัค่เลนส์	และอุปกรณ์ประกอบแวิ่นตา
ค่วิามสัมพัันธ์	:	ผูู้้ถ่อหุ้นข้อง	บริษััทั	นำาศิลปไทัย	จำากัด	เป็นผูู้้ถ่อหุ้นกลุ่มเดียวิกับผูู้้ถ่อหุ้นข้องบริษััทั

2. บริษััที่ หอำแว่นกรุ�ป จัำากัด
ประเภทัธุรกิจ	:	ธุรกิจค่้าปลีกแบบ	Chain	Store	ให้บริการตรวิจวิัดสายตาประกอบแวิ่นตา	จำาหน่ายค่อนแทัค่เลนส์		
และวิัสดุสิ�นเปล่องทัี�เกี�ยวิข้้องกับแวิ่นตาและค่อนแทัค่เลนส์
ค่วิามสัมพัันธ์	:	ผูู้้ถ่อหุ้นข้องบริษััทั	หอแวิ่นกรุ�ป	จำากัด	เป็นผูู้้ถ่อหุ้นกลุ่มเดียวิกับผูู้้ถ่อหุ้นข้องบริษััทั	
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3. บริษััที่ สิเปคเซัฟเวอำร์ เอำเชั่่ย แปซัิฟิค โฮลดิ�ง จัำากัด  
ประเภทัธุรกิจ	:	ธุรกิจค่้าปลีกแบบ	Chain	Store	เกี�ยวิกับการประกอบแวิ่นตา	จำาหน่ายแวิ่นตา	ค่อนแทัค่เลนส์			
ค่วิามสัมพัันธ์	:	บริษััทั	สเปค่เซึ่ฟเวิอร์	เอเชีื้ย	แปซิึ่ฟิค่			โฮลดิ�ง	จำากัด	เป็นผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทั	และมีกรรมการ	2	ท่ัาน
เข้้าร่วิมพัิจารณาและกำาหนดนโยบายข้องบริษััทั	และบริษััทัย่อย	

4.  บริษััที่ เอำ็น แอำล อำาร์ เอำ็กซั์ จัำากัด  
ประเภทัธุรกิจ	:		ค่้าส่งเลนส์สายตา		
ค่วิามสัมพัันธ์	:	บริษััทั	เอ็น	แอล	อาร์	เอ็กซึ่์	จำากัด	มีบริษััทั	สเปค่เซึ่ฟเวิอร์	เอเชีื้ย	แปซึ่ิฟิค่		โฮลดิ�ง	จำากัด		เป็นผูู้้ถ่อหุ้น		ราย
ใหญ่	รายละเอียดข้องธุรกรรมในปี	2562	และ	2561	ทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	ได้แสดงไว้ิในหมายเหตุประกอบงบการเงิน				หัวิข้้อทัี�	10			
(รายการธุรกิจกับกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน)		ซึ่่�งประกอบด้วิยรายการธุรกิจกับบริษััทัย่อย		บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกัน		ทัั�งในประเทัศและ
ต่างประเทัศ	ยอดค่งค่้างข้องรายการลูกหนี�และเจ้าหนี�	กับบริษััทัย่อย		บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	

2. ความจำาเป็นและความส่มเหตุ้ส่มผลของรายั่การ

	 บริษััทั	และบริษััทัย่อยมีนโยบายในการทัำารายการระหว่ิางกันด้วิยค่วิามโปร่งใส	โดยค่ำาน่งถ่งค่วิามเป็นธรรมและเป็นผู้ล
ประโยชื้น์สูงสุดต่อบริษััทัและบริษััทัย่อย	เชื้่นเดียวิกับการทัำารายการกับบุค่ค่ลภายนอก	โดยปฏิิบัติตาม					หลักเกณฑ์์และวิิธี
การทัี�กำาหนดโดยค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทัรัพัย์แห่ง				ประเทัศไทัย	โดย
สามารถสรุปรายการระหวิ่างกันใน	แต่ละประเภทั	ได้ดังนี�

 1. รายการซัื�อำข้ายสิินค�า วัตัถึุดิบ และอำื�นๆ

	 1.1	 การข้ายสินค่้ากับบริษััทัค่้าส่งเลนส์สายตา		

	 บริษััทัและบริษััทัย่อย	มีนโยบายในการการข้ายสินค่้าให้กับผูู้้ข้ายส่ง		(Wholesaler)	และผูู้้จัด	จำาหน่าย	(Distributor)		ใน
แต่ละประเทัศเพัียงไม่กี�รายเทั่านั�นเพั่�อไม่ให้เกิดปัญหาด้านการแข้่งข้ันกับลูกค่้าข้องบริษััทัและบริษััทัย่อยเองอีกทัั�งเป็นการลด
ภาระและข้ั�นตอนค่วิามยุ่งยากในการกระจายสินค่้าและการเรียกเก็บเงินกับลูกค่้ารายย่อยทัี�เป็นภาระกับบริษััทัและบริษััทัย่อย
ซึ่่�งบริษััทัค่้าส่ง	ประกอบด้วิย	บริษััทั	นำาศิลปไทัย		จำากัด		และ	บริษััทั	เอ็น	แอล	อาร์	เอ็กซึ่์		จำากัด			เพั่�อจัดจำาหน่ายให้แก่ลูกค่้า
รายย่อยในประเทัศต่อไปโดย	ทัี�ผู้่านมาการข้ายสินค่้าให้กับบริษััทัค่้าส่งนี�ไม่ปรากฏิวิ่ามีการชื้ำาระเงินล่าชื้้ากวิ่ากำาหนดและไม่มี
หนี�เสียเกิดข้้�นเป็นการทัำารายการเพ่ั�อการดำาเนินธุรกิจปกติและตามเงื�อนไข้การค้่าโดยทัั�วิไปข้องบริษััทัและบริษััทัย่อยไม่แตก
ต่างจากการจำาหน่ายสินค่้าให้กับลูกค่้ารายอ่�นซึ่่�งเป็นไปตามค่วิามจำาเป็นทัางธุรกิจโดยค่ำาน่งถ่งประโยชื้น์สูงสุดอันก่อให้เกิด
แก่บริษััทัและบริษััทัย่อย		

	 เน่�องจากรายการระหว่ิางกันกับบริษััทัค้่าสง่จะยังค่งมีอยู่ต่อไปในอนาค่ตดังนั�นเพ่ั�อค่วิามโปร่งใสค่ณะกรรมการบริษััทัจง้
ไดมี้การกำาหนดนโยบายการกำาหนดราค่าสินค้่า	ตามมติทัี�ประชุื้มค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่รั�งทัี�	15/2551		ณ	วัินทัี�	13		สิงหาค่ม	
2551ซ่ึ่�งนโยบาย	ดังกล่าวิบังค่ับใชื้้กับการกำาหนดราค่าข้ายสินค่้าให้กับผูู้้ข้ายส่งข้องบริษััทั	และบริษััทัย่อยทัุกรายทัั�งนี�สาระ
สำาค่ัญทัี�จะมีผู้ลบังค่ับกับบริษััทัค่้าส่งนี�ค่่อ	ให้บริษััทั	และบริษััทัย่อย	ใชื้้		Price	List	มาตรฐาน	ทัี�ใชื้้กับการข้ายในประเทัศและ
การข้ายต่างประเทัศอย่างไรก็ดีบริษััทั	และบริษััทัย่อย	อาจจะให้ส่วินลดจาก		Price	List	ดังกล่าวิได้	โดยค่ำาน่งถ่งสภาพัการ
แข้ง่ข้นัข้องตลาดแตล่ะทัอ้งถิ�นข้องผูู้ซ้ึ่่�อโดยยงัมกีำาไรอยู่ไมต่ำ�ากวิา่กำาไรมาตรฐานทัี�กำาหนดไวิ	้โดยบรษิัทััและบรษิัทััยอ่ย	จะไมเ่อ่�อ
ประโยชื้นแ์กบ่คุ่ค่ลหรอืบรษัิัทัทัี�เกี�ยวิข้อ้งทัั�งนี�การซึ่่�อข้ายสนิค่า้กบับคุ่ค่ลหรอืบรษัิัทั		ทัี�เกี�ยวิข้อ้งจะตอ้งจดัทัำาสรปุรายงานเสนอ
ค่ณะกรรมการตรวิจสอบทัุกไตรมาสทัั�งนี�นโยบาย			ดงักลา่วิจะใชื้้สำาหรบับคุ่ค่ลหรอืบรษิัทััทัี�เกี�ยวิข้อ้งอ่�นๆด้วิย	ถา้มใีนอนาค่ต	
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ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ

	 	1.2	 การข้ายสินค่้ากับธุรกิจค่้าปลีก	แบบ	Chain	Store

	 บริษััทั	และบริษััทัย่อย	มีนโยบายในการการข้ายสินค้่าให้กับผูู้้ค่้าปลีก	แบบ	Chain	Store	เพั่�อให้ผู้ลิตภัณฑ์์ข้อง	บริษััทั	
เข้้าถ่งผูู้้บริโภค่		ตอบสนองผูู้้บริโภค่ได้รวิดเร็วิ	และเป็นแหล่งกระจายข้้อมูลข้องบริษััทัในกรณีทัี�มีผู้ลิตภัณฑ์์ใหม่ออกสู่ตลาด
หรือผูู้้บริโภค่		สำาหรับบริษััทัค้่าปลีกประกอบด้วิย	บริษััทั	หอแว่ินกรุ�ป	จำากัด	/	บริษััทั	สเปค่เซึ่ฟเวิอร์	เอเชีื้ย			แปซึ่ิฟิค่		โฮลดิ�ง	
จำากัด	โดยทัี�ผู้่านมาการข้ายสินค่้าให้กับบริษััทัค้่าปลีกนี�	ไม่ปรากฏิว่ิามีการชื้ำาระเงินล่าชื้้ากวิ่ากำาหนด	และไม่มีหนี�เสียเกิดข้้�น		
และเปน็การทัำารายการเพั่�อการดำาเนินธุรกจิปกต	ิและตามเงื�อนไข้การค่า้โดยทัั�วิไปข้องบรษิัทััและบรษิัทััยอ่ยไมแ่ตกตา่งจากการ
จำาหน่ายสินค่้าให้กับลูกค่้ารายอ่�น	ๆ	ซึ่่�งเป็นไปตามค่วิามจำาเป็นทัางธุรกิจ		โดยค่ำาน่งถ่ง	ประโยชื้น์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษััทั
และบริษััทัย่อย		

	 1.	 การซึ่่�อสินค่้ากับบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้อง

	 สำาหรบัการซึ่่�อสนิค่า้จากบรษัิัทัทัี�เกี�ยวิข้อ้งนั�น	เปน็ลกัษัณะข้องการซ่ึ่�อสนิค่า้บางรายการทัี�	บรษัิัทัและบรษัิัทัยอ่ยไมส่ามารถ	
ผู้ลิตเองได้แต่ได้รับค่ำาสั�งซึ่่�อจากลูกค่้า	ซึ่่�งจำาเป็นต้องจัดหาส่งให้กับลูกค้่าเพ่ั�อรักษัาฐานลูกค้่าข้องบริษััทัและบริษััทัย่อยไวิ้	แต่
เน่�องจากบริษััทัและบริษััทัย่อยไม่สามารถซึ่่�อสินค่้าได้โดยตรงจากผูู้้ผู้ลิตรายอ่�น	จำาเป็นต้องซึ่่�อผู้่านตัวิแทัน	จ้งมีการซึ่่�อสินค่้า
ผู้่านผูู้้ค้่าส่ง	โดยบริษััทัและบริษััทัย่อยต้องมีกำาไรสำาหรับรายการสินค่้าทัี�ซึ่่�อเข้้ามาจำาหน่ายทัั�งนี�รายการดังกล่าวิมีจำานวินไม่
มาก	และบริษััทัและบริษััทัย่อยมีนโยบายในอนาค่ตทัี�จะข้ายสินค่้าทัี�บริษััทั	และบริษััทัย่อย	ไม่สามารถผู้ลิตเองได้ให้น้อยทัี�สุด	
ทัั�งนี�ได้มีการกำาหนดนโยบายในการค่วิบคุ่มการซึ่่�อสินค้่าในกรณีดังกล่าวิ	โดยให้ทัำาการซึ่่�อสินค้่าในราค่า	ตลาดทัั�วิไป	และมี
การรายงานสรุปรายละเอียด	การซึ่่�อสินค่้าดังกล่าวิ	ให้กับค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	และค่ณะกรรมการ	บริษััทั	พัิจารณาและ
ให้ค่วิามเห็นทัุกไตรมาส	

	 2.		รายการเชื้่า	การให้บริการ	และอ่�นๆ

	 2.1	 การเชื้่าทัรัพัย์ประกอบการ	:	การเชื้่าอาค่ารค่ลังสินค่้าโรงงานทัี�	1	ข้องบริษััทัย่อย

โรงงานข้องบริษััทัย่อยได้เชื้่าอาค่ารค่ลังสินค่้า	4	ชื้ั�น	ข้องบริษััทั	แค่ราย	แอสเสทั	จำากัด	ทัั�งนี�	เพั่�อค่วิามโปร่งใสในการ	ประกอบ
ธุรกิจต่อไปในอนาค่ต	บริษััทัจ้งได้ทัำาสัญญาเชื้่าอาค่ารค่ลังสินค่้าดังกล่าวิ	โดยสรุปสาระสำาค่ัญในสัญญาเชื้่าดังนี�

วิันทัี�ในสัญญา	:	 	 3	มกราค่ม	2563
ผูู้้ให้เชื้่า	:	 	 	 บริษััทั	แค่ราย	แอสเสทั	จำากัด
ผูู้้เชื้่า	:		 	 	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
ระยะเวิลาการเชื้่า	:		 1	ปี	นับตั�งแต่วิันทัี�	1	มกราค่ม	2563	ถ่งวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563
ค่่าเชื้่าตามสัญญา	:	 อัตราค่่าเชื้่าเด่อนละ	22,000	บาทั	(สองหม่�นสองพัันบาทัถ้วิน)		

ผูู้้เชื้่าตกลงจะชื้ำาระค่่าเชื้่าให้แก่ผูู้้ให้เชื้่า	ทัุกวิันทัี�	25	ข้องเด่อน

	 2.2	 การเช่ื้าทัรัพัย์ประกอบการ	:	การเช่ื้าทัี�ดนิและสิ�งปลูกสร้าง	ข้องนายภาคี่	ประจักษ์ัธรรม	และนายธรณ์	ประจักษ์ัธรรม

	 บริษััทัย่อย	ได้เข้้าใช้ื้อาค่ารหอพัักและทัี�ดิน	ข้องนายภาคี่	ประจักษ์ัธรรม	และนายธรณ์	ประจักษ์ัธรรม	ทัั�งนี�	เพั่�อค่วิาม
โปร่งใสในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาค่ต	บริษััทัฯ	จ้งได้ทัำาสัญญาเชื้่าทัี�ดินและสิ�งปลูกสร้างดังกล่าวิ	
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โดยสรุปสาระสำาค่ัญในสัญญาเชื้่าดังนี�

วิันทัี�ในสัญญา	:	 	 7	พัฤษัภาค่ม	2563
ผูู้้ให้เชื้่า	:	 	 	 นายภาค่ี	ประจักษั์ธรรม	และนายธรณ์	ประจักษั์ธรรม
ผูู้้เชื้่า	:	 	 	 บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
ระยะเวิลาการเชื้่า	:		 3	ปี	นับตั�งแต่วิันทัี�	1	มกราค่ม	2563	ถ่งวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2565
ค่่าเชื้่าตามสัญญา	:	 อัตราค่่าเชื้่าเด่อนละ	540,000	บาทั	(ห้าแสนสี�หม่�นบาทัถ้วิน)		

ผูู้้เชื้่าตกลงจะชื้ำาระค่่าเชื้่าให้แก่ผูู้้ให้เชื้่า	ทัุกวิันทัี�	25	ข้องเด่อน

	 ซึ่่�งผู้่านการพัิจารณาจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ค่รั�งทัี�	69/2020	เม่�อวิันทัี�	6	พัฤษัภาค่ม	2563	และผู้่านการอนุมัติ
จากค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่รั�งทัี�	92/2020	เม่�อวิันทัี�	6	พัฤษัภาค่ม	2563

	 3.	 การกู้ย่มระหวิ่างกัน

	 สำาหรับนโยบายการกู้ย่มระหวิ่างกัน		บริษััทัและบริษััทัย่อย		จะใชื้้วิงเงินสินเชื้่�อจากสถาบันการเงิน		เพั่�อค่วิามโปร่งใส	โดย
จะค่งเหล่อเฉพัาะการกู้ย่มระหวิ่างกันข้องบริษััทัและบริษััทัย่อยตามค่วิามจำาเป็นเทั่านั�น

	 4.	 การค่ำ�าประกันระหวิ่างกัน

	 การค่ำ�าประกันระหวิ่างกันเป็นการค่ำ�าข้องบริษััทัและบริษััทัย่อยเทั่านั�น	

มาต้รการ การอนุมัต้ิการที่ำารายั่การระหว่างกัน

	 กรรมการผูู้จ้ดัการไดร้บัมอบอำานาจจากกรรมการบรษิัทัั	ใหเ้ปน็ผูู้อ้นุมตักิารดำาเนนิธรุกิจกบันิตบิคุ่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	กนั	หรอื
บคุ่ค่ลทัี�มผีู้ลประโยชื้น์รว่ิมภายใต้เงื�อนไข้ปฏิบัิตใินการดำาเนนิธุรกิจตามปกติและเงื�อนไข้การค้่าทัั�วิไปทัี�ได้มกีาร	กำาหนดนโยบาย	
และหลักเกณฑ์์	โดยได้รับการตรวิจสอบจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	และค่ณะกรรมการบริษััทัทัี�กรรมการผูู้้มีส่วินเกี�ยวิข้้อง
ไม่มีสิทัธิ�ออกเสียงพัิจารณาอนุมัติไว้ิแล้วิ	โดยจะต้องปฏิิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่ิาด้วิยหลักทัรัพัย์และ	ตลาดหลักทัรัพัย์	
ข้้อบังค่ับ	หรือข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย		ซึ่่�งค่ณะกรรมการบริษััทัได้มีการกำาหนด	นโยบายการกำาหนด
ราค่าสินค้่า	ซึ่่�งระบุถ่งนโยบายการซึ่่�อข้ายกับบุค่ค่ลหรือบริษััทัทัี�เกี�ยวิข้อ้งไว้ิดว้ิยแล้วิตามมติทัี�ประชุื้มค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่รั�ง
ทัี�	15/2551	ณ	วิันทัี�	13		สิงหาค่ม	2551		

	 หากมีรายการระหวิ่างกันข้องบริษััทัและบริษััทัย่อยกับนิติบุค่ค่ลหรือบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์	บริษััทั	
จะจัดให้ผู้่านทัี�ประชืุ้มกรรมการบริษััทัทัี�มีกรรมการตรวิจสอบ	เป็นผูู้้ให้ค่วิามเห็นเกี�ยวิกับค่วิามจำาเป็นและค่วิามเหมาะสมข้อง
รายการนั�น	โดยกรรมการผูู้้มีส่วินได้เสียไม่มีสิทัธิออกเสียงในรายการดังกล่าวิ	และในกรณีทัี�กรรมการตรวิจสอบไม่มีค่วิาม
ชื้ำานาญในการพิัจารณารายการระหว่ิางกันทัี�อาจเกิดข้้�นรายการใด	บรษิัทัั	จะจดัใหผูู้้เ้ชื้ี�ยวิชื้าญหรือผูู้ส้อบบญัชื้ขี้องบริษัทัั	เปน็
ผูู้้ให้ค่วิามเห็น	เพ่ั�อนำาไปใชื้้ประกอบการตัดสินใจข้องค่ณะกรรมการบริษััทัหรือผูู้้ถ่อหุ้นตามแต่กรณี	ทัั�งนี�รายการระหวิ่างกัน
ทัั�งหมดทัี�เกิดข้้�นจะต้องมีการสรุปให้กับค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	และให้ค่ณะกรรมการบริษััทั			พัิจารณารับทัราบทัุกไตรมาส	
บริษััทั	จะเปิดเผู้ยรายการระหว่ิางกันไว้ิในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้องบริษััทั	ด้วิยนอกเหน่อจากรายการระหว่ิางกันจาก
การดำาเนินธุรกิจปกติตามทัี�กล่าวิถ่งในวิรรค่แรกแล้วิ	บริษััทัและบริษััทัย่อยไม่มี	นโยบายให้ค่วิามชื้่วิยเหล่อทัางการเงินกับ
นิติบุค่ค่ลหรือบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์
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ส่วินทั่� 3 งบการเงิน

บริษััทั ไทัยออพัติิค่อล กรุ�ป จำากัด (มหาชุน) และบริษััทัย่อย 
รายงาน และงบการเงินรวิม 31 ธันวิาค่ม 2563

รายั่งานของผู้ส่อบบัญช่รับอนุญาต้

	 เสนอต่อผูู้้ถ่อหุ้นข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	

ความเห็น

	 ข้้าพัเจ้าได้ตรวิจสอบงบการเงินรวิมข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากดั	(มหาชื้น)	และบริษััทัย่อย	(กลุม่บริษััทั)	ซึ่่�งประกอบ
ด้วิยงบแสดงฐานะการเงินรวิม	ณ	วัินทีั�	31	ธันวิาค่ม	2563	งบกำาไรข้าดทุันเบด็เสรจ็รวิม	งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วินข้องผูู้ถ่้อ
หุน้รวิมและงบกระแสเงินสดรวิมสำาหรับปีสิ�นสุดวัินเดียวิกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวิม	รวิมถ่งหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชื้ทีัี�สำาค่ญั	และได้ตรวิจสอบงบการเงินเฉพัาะกจิการข้องบริษัทัั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากดั	(มหาชื้น)	ด้วิยเช่ื้นกนั

	 ข้้าพัเจ้าเห็นวิ่างบการเงินข้้างต้นนี�แสดงฐานะการเงิน	ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	ผู้ลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด	
สำาหรับปีสิ�นสุดวิันเดียวิกันข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	และบริษััทัย่อย	และเฉพัาะข้อง	บริษััทั	ไทัยออพัติ
ค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	โดยถูกต้องตามทัี�ค่วิรในสาระสำาค่ัญตามมาตรฐานการรายงานทัางการเงิน	
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เกณฑ์์ในการแส่ดำงความเห็น

	 ข้้าพัเจ้าได้ปฏิิบัติงานตรวิจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชื้ี	ค่วิามรับผู้ิดชื้อบข้องข้้าพัเจ้าได้กล่าวิไวิ้ในวิรรค่ค่วิามรับ
ผู้ิดชื้อบข้องผูู้้สอบบัญชื้ีต่อการตรวิจสอบงบการเงินในรายงานข้องข้้าพัเจ้า	ข้้าพัเจ้ามีค่วิามเป็นอิสระจากกลุ่มบริษััทัตามข้้อ
กำาหนดจรรยาบรรณข้องผูู้้ประกอบวิิชื้าชื้ีพับัญชื้ีทัี�กำาหนดโดยสภาวิิชื้าชื้ีพับัญชื้ี	ในส่วินทัี�เกี�ยวิข้้องกับการตรวิจสอบงบการ
เงิน	และข้้าพัเจ้าได้ปฏิิบัติตามข้้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอ่�นๆตามทัี�ระบุในข้้อกำาหนดนั�นด้วิย	ข้้าพัเจ้าเชื้่�อวิ่าหลักฐานการ
สอบบัญชื้ีทัี�ข้้าพัเจ้าได้รับเพัียงพัอและเหมาะสมเพั่�อใชื้้เป็นเกณฑ์์ในการแสดงค่วิามเห็นข้องข้้าพัเจ้า

ข้อมูลและเหตุ้การณ์ที่่�เน้น

1.	 ข้้าพัเจ้าข้อให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวิมข้้อ	1.2	เกี�ยวิกับสถานการณ์การแพัร่ระบาดข้อง	โรค่ติดเชื้่�อไวิรัส
โค่โรนา	2019	ทัี�ปัจจุบันยังมีผู้ลกระทับต่อกิจกรรมทัางธุรกิจข้องกลุ่มบริษััทัในส่วินทัี�เกี�ยวิกับห่วิงโซึ่่อุปทัานและการใชื้้
จ่ายข้องผูู้้บริโภค่	ทัำาให้ยอดข้ายข้องกลุ่มบริษััทัทั	ี�ข้ายไปยังลูกค่้าใน	ทัวิีปยุโรป	ออสเตรเลียและอเมริกาลดลง	ซึ่่�งส่งผู้ลก
ระทับอย่างมีนัยสำาค่ัญต่อฐานะการเงิน	ผู้ลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาค่ตข้องกลุ่มบริษััทั	ฝ่่าย
บริหารข้องกลุ่มบริษััทัได้ติดตามค่วิามค่่บหน้าข้องสถานการณ์ดังกล่าวิอย่างใกล้ชื้ิดและประเมินผู้ลกระทับทัางการเงิน
เกี�ยวิกับมูลค่่าข้องสินทัรัพัย์	ประมาณการหนี�สินและหนี�สินทัี�อาจเกิดข้้�นอย่างต่อเน่�อง	ทัั�งนี�ฝ่่ายบริหารได้ใช้ื้ประมาณ
การและดุลยพัินิจในประเด็นต่างๆ	เม่�อสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลง

2.	 ข้้าพัเจ้าข้อให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวิมข้้อ	3	ในระหวิ่างไตรมาสทัี�	4	ปี	2563 	บริษััทัฯได้ประเมินผู้ลกระทับ
ทัางการเงินเกี�ยวิกับมลูค่่าข้องสินทัรัพัย์จากค่วิามไม่แน่นอนข้องสถานการณ์การแพัร	ร่ะบาดข้อ	งโรค่ติดเช่ื้�อไวิรัสโค่โรนา	
2019	แล้วิ	ดังนั�น	ในการจัดทัำางบการเงินรวิมและเฉพัาะกิจการ	สำาหรับปีสิ�นสุดวัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	กลุ่มบริษััทัจ้ง
พัจิารณายกเลกิการถ่อปฏิิบตัติามแนวิปฏิิบตัทิัางการบญัชื้	ีเรื�อง	มาตรการผู้อ่นปรนชื้ั�วิค่ราวิสำาหรบัทัางเลอ่กเพิั�มเตมิ
ทัางบัญชื้เีพั่�อรองรับผู้ลกระทับจากสถานการณ์แพัร่ระบาดข้องโรค่ติดเชื้่�อไวิรัสโค่โรนา	2019	ทัี�ประกาศโดยสภาวิิชื้าชีื้พั
บัญชีื้สำาหรับทุักเรื�องทัี�บริษััทัฯได้เค่ยถ่อปฏิิบัติในช่ื้วิงทัี�ผู้่านมา	ซึ่่�งไม่มีผู้ลกระทับอย่างมีสาระสำาคั่ญต่องบการเงินข้อง	
กลุ่มบริษััทั

	 ทัั�งนี�	ข้้าพัเจ้ามิได้แสดงค่วิามเห็นอย่างมีเงื�อนไข้ต่อกรณีข้้างต้นแต่อย่างใด

เรื�องส่ำาคัญในการต้รวจส่อบ 

	 เรื�องสำาค่ัญในการตรวิจสอบค่่อเรื�องต่าง	ๆ	ทัี�มีนัยสำาค่ัญทัี�สุดตามดุลยพัินิจเยี�ยงผูู้้ประกอบวิิชื้าชื้ีพัข้องข้้าพัเจ้าในการ
ตรวิจสอบงบการเงนิสำาหรบังวิดปจัจบุนั	ข้า้พัเจา้ไดน้ำาเรื�องเหลา่นี�มาพัจิารณาในบรบิทัข้องการตรวิจสอบ	งบการเงนิโดยรวิม
และในการแสดงค่วิามเห็นข้องข้้าพัเจ้า	ทัั�งนี�	ข้้าพัเจ้าไม่ได้แสดงค่วิามเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื�องเหล่านี�	

	 ข้้าพัเจ้าได้ปฏิิบัติงานตามค่วิามรับผู้ิดชื้อบทัี�ได้กล่าวิไวิ้ในวิรรค่ค่วิามรับผิู้ดชื้อบข้องผูู้้สอบบัญชื้ีต่อการตรวิจสอบ	งบ
การเงินในรายงานข้องข้้าพัเจ้า	ซึ่่�งได้รวิมค่วิามรับผู้ิดชื้อบทัี�เกี�ยวิกับเรื�องเหล่านี�ด้วิย	การปฏิิบัติงานข้องข้้าพัเจ้าได้รวิมวิิธีการ
ตรวิจสอบทัี�ออกแบบมาเพั่�อตอบสนองตอ่การประเมนิค่วิามเสี�ยงจากการแสดงข้อ้มลูทัี�ข้ดัตอ่ข้อ้เทัจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคั่ญใน
งบการเงิน	ผู้ลข้องวิิธีการตรวิจสอบข้องข้้าพัเจ้า	ซึ่่�งได้รวิมวิิธีการตรวิจสอบสำาหรับเรื�องเหล่านี�ด้วิย	ได้ใชื้้เป็นเกณฑ์์ในการ
แสดงค่วิามเห็นข้องข้้าพัเจ้าต่องบการเงินโดยรวิม
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

เรื�องส่ำาคัญในการต้รวจส่อบ พื่ร้อมวิธุ่การต้รวจส่อบม่ดำังต้่อไปน่�

	 การรับร้�รายได้�

	 รายได้จากการข้ายสินค้่าถ่อเป็นรายการบัญชื้ีทัี�มีสาระสำาค่ัญและส่งผู้ลกระทับโดยตรงต่อกำาไรข้าดทุันข้องกลุ่มบริษััทั	
ประกอบกับกลุ่มบริษััทัมีรายการข้ายกับลูกค้่าเป็นจำานวินมากซึ่่�งมีข้้อตกลงและเงื�อนไข้ทัี�มีค่วิามหลากหลาย	เชื้่น	รายการส่ง
เสริมการข้าย	ส่วินลดต่าง	ๆ	รวิมทัั�งการให้ส่วินลดพัิเศษัเพั่�อกระตุ้นยอดข้าย	ด้วิยเหตุนี�	ข้้าพัเจ้าจ้งให้ค่วิามสำาค่ัญเป็นพัิเศษั
ต่อการรับรู้รายได้ข้องกลุ่มบริษััทั

	 ข้้าพัเจ้าตรวิจสอบการรับรู้รายได้ข้องกลุ่มบริษััทัโดยการประเมินและทัดสอบระบบการค่วิบคุ่มภายในข้องกลุ่มบริษััทั
ทัี�เกี�ยวิข้้องกับวิงจรรายได้	สุ่มตัวิอย่างรายการข้ายทัี�เกิดข้้�นในระหวิ่างปีและช่ื้วิงใกล้สิ�นรอบระยะเวิลาบัญชีื้เพั่�อตรวิจสอบกับ
เอกสารประกอบรายการข้ายและสอบทัานใบลดหนี�ทัี�กลุ่มบริษััทัออกภายหลังวิันสิ�นรอบระยะเวิลาบัญชื้ี	วิ่าเป็นไปตามเงื�อนไข้
ทัี�ระบุไวิ้ในข้้อตกลงการให้ส่วินลดแก่ลูกค้่าข้องกลุ่มบริษััทั	และสอดค่ล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ข้องกลุ่มบริษััทั	ประกอบ
กับได้วิิเค่ราะห์เปรียบเทัียบข้้อมูลบัญชื้ีรายได้แบบแยกย่อย	(Disaggregated	data)	เพั่�อตรวิจสอบค่วิามผู้ิดปกติทัี�อาจเกิดข้้�น
ข้องรายการข้ายตลอดรอบระยะเวิลาบัญชื้ี	โดยเฉพัาะรายการบัญชื้ีทัี�ทัำาผู้่านใบสำาค่ัญทัั�วิไป	

ข้อมูลอื�น 

	 ผูู้้บริหารเป็นผูู้้รับผู้ิดชื้อบต่อข้้อมูลอ่�น	ซึ่่�งรวิมถ่งข้้อมูลทัี�รวิมอยู่ในรายงานประจำาปีข้องกลุ่มบริษััทั	(แต่ไม่รวิมถ่งงบการ
เงนิและรายงานข้องผูู้ส้อบบญัชื้ทีัี�แสดงอยูใ่นรายงานนั�น)	ซึ่่�งค่าดวิา่จะถกูจดัเตรยีมใหก้บัข้า้พัเจา้ภายหลงัวินัทัี�ในรายงานข้องผูู้้
สอบบัญชื้ีนี�

	 ค่วิามเหน็ข้องข้า้พัเจา้ต่องบการเงนิไมค่่รอบค่ลมุถง่ข้อ้มลูอ่�นและข้า้พัเจา้ไมไ่ดใ้หข้้อ้สรปุในลกัษัณะการใหค้่วิามเชื้่�อมั�นใน
รูปแบบใดๆต่อข้้อมูลอ่�นนั�น

	 ค่วิามรับผู้ิดชื้อบข้องข้้าพัเจ้าทัี�เกี�ยวิเน่�องกับการตรวิจสอบงบการเงินค่่อ	การอ่านและพัิจารณาวิ่าข้้อมูลอ่�นนั�นมีค่วิาม
ข้ดัแย้งทัี�มสีาระสำาค่ญักบังบการเงินหรอืกบัค่วิามรูท้ัี�ไดร้บัจากการตรวิจสอบข้องข้า้พัเจ้าหรอืไม	่หรอืปรากฏิว่ิาข้อ้มลูอ่�นแสดง
ข้ัดต่อข้้อเทั็จจริงอันเป็นสาระสำาค่ัญหรือไม่	

	 เม่�อข้้าพัเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีข้องกลุ่มบริษััทัตามทัี�กล่าวิข้้างต้นแล้วิ	และหากสรุปได้วิ่ามีการแสดงข้้อมูลทัี�ข้ัดต่อ
ข้้อเทั็จจริงอันเป็นสาระสำาค่ัญ	ข้้าพัเจ้าจะส่�อสารเรื�องดังกล่าวิให้ผูู้้มีหน้าทัี�ในการกำากับดูแลทัราบเพั่�อให้มีการดำาเนินการแก้ไข้
ทัี�เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดำชอบของผู้บริหารและผู้ม่หน้าที่่�ในการกำากับดำูแลต้่องบการเงิน

	 ผูู้บ้รหิารมหีนา้ทัี�รบัผู้ดิชื้อบในการจดัทัำาและนำาเสนองบการเงนิเหลา่นี�โดยถกูตอ้งตามทัี�ค่วิรตามมาตรฐานการรายงาน
ทัางการเงนิ	และรบัผู้ดิชื้อบเกี�ยวิกบัการค่วิบค่มุภายในทัี�ผูู้บ้รหิารพัจิารณาวิา่จำาเปน็เพั่�อใหส้ามารถจดัทัำางบการเงนิทัี�ปราศจาก
การแสดงข้้อมูลทัี�ข้ัดต่อข้้อเทั็จจริงอันเป็นสาระสำาค่ัญไม่วิ่าจะเกิดจากการทัุจริตหรือข้้อผู้ิดพัลาด

	 ในการจัดทัำางบการเงิน	ผูู้้บริหารรับผู้ิดชื้อบในการประเมินค่วิามสามารถข้องกลุ่มบริษััทัในการดำาเนินงานต่อเน่�อง	การ
เปิดเผู้ยเรื�องทัี�เกี�ยวิกับการดำาเนินงานต่อเน่�องในกรณีทัี�มีเรื�องดังกล่าวิ	และการใชื้้เกณฑ์์การบัญชื้ีสำาหรับกิจการทัี�ดำาเนินงาน
ต่อเน่�องเวิ้นแต่ผูู้้บริหารมีค่วิามตั�งใจทัี�จะเลิกกลุ่มบริษััทัหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเน่�องอีกต่อไปได้

	 ผูู้้มีหน้าทัี�ในการกำากับดูแลมีหน้าทัี�ในการสอดส่องดูแลกระบวินการในการจัดทัำารายงานทัางการเงินข้องกลุ่มบริษััทั	
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ความรับผิดำชอบของผู้ส่อบบัญช่ต้่อการต้รวจส่อบงบการเงิน

	 การตรวิจสอบข้องข้้าพัเจ้ามีวิัตถุประสงค่์เพั่�อให้ได้ค่วิามเชื้่�อมั�นอย่างสมเหตุสมผู้ลวิ่างบการเงินโดยรวิมปราศจากการ
แสดงข้้อมลูทัี�ขั้ดตอ่ข้อ้เทัจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาค่ญัหรอืไม่	ไม่วิา่จะเกดิจากการทัจุรติหรือข้อ้ผิู้ดพัลาด	และเสนอรายงานข้องผูู้้สอบ
บญัชื้ซีึ่่�งรวิมค่วิามเห็นข้องข้า้พัเจ้าอยู่ด้วิย	ค่วิามเช่ื้�อมั�นอย่างสมเหตุสมผู้ลค่่อค่วิามเช่ื้�อมั�นในระดับสงูแต่ไมไ่ดเ้ปน็การรับประกัน
วิ่าการปฏิิบัติงานตรวิจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชื้ีจะสามารถตรวิจพับข้้อมูลทัี�ข้ัดต่อข้้อเทั็จจริงอันเป็นสาระสำาค่ัญทัี�มี
อยูไ่ดเ้สมอไป	ข้อ้มลูทัี�ข้ดัต่อข้อ้เทัจ็จรงิอาจเกดิจากการทัจุรติหรอืข้อ้ผู้ดิพัลาดและถ่อวิา่มสีาระสำาคั่ญเม่�อค่าดการณอ์ยา่งสม
เหตุสมผู้ลได้วิ่ารายการทัี�ข้ัดต่อข้้อเทั็จจริงแต่ละรายการหรือทัุกรายการรวิมกันจะมีผู้ลต่อการตัดสินใจทัางเศรษัฐกิจข้องผูู้้ใชื้้
งบการเงินจากการใชื้้งบการเงินเหล่านี�

	 ในการตรวิจสอบข้องข้้าพัเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชื้ี	ข้้าพัเจ้าใชื้้ดุลยพัินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยง	ผูู้้ประกอบ
วิิชื้าชื้ีพัตลอดการตรวิจสอบ	และข้้าพัเจ้าได้ปฏิิบัติงานดังต่อไปนี�ด้วิย

•	 ระบุและประเมินค่วิามเสี�ยงทัี�อาจมีการแสดงข้้อมูลทัี�ข้ัดต่อข้้อเทั็จจริงอันเป็นสาระสำาค่ัญในงบการเงิน	ไม่วิ่าจะเกิดจากการ
ทัุจริตหรือข้้อผู้ิดพัลาด	ออกแบบและปฏิิบัติงานตามวิิธีการตรวิจสอบเพั่�อตอบสนอง	ต่อค่วิามเสี�ยงเหล่านั�น	และได้หลัก
ฐานการสอบบญัชื้ีทัี�เพัยีงพัอและเหมาะสมเพั่�อเปน็เกณฑ์ใ์นการแสดงค่วิามเหน็ข้องข้า้พัเจา้	ค่วิามเสี�ยงทัี�ไม่พับข้อ้มลูทัี�ข้ดั
ต่อข้้อเทั็จจริงอันเป็นสาระสำาคั่ญซึ่่�งเป็นผู้ลมาจาก	การทัุจริตจะสูงกวิ่าค่วิามเสี�ยงทัี�เกิดจากข้้อผู้ิดพัลาด	เน่�องจากการ
ทัุจริตอาจเกี�ยวิกับการสมรู้ร่วิมคิ่ด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั�งใจละเว้ินการแสดงข้้อมูล	การแสดงข้้อมูลทัี�
ไม่ตรงตามข้้อเทั็จจริงหรือการแทัรกแซึ่งการค่วิบคุ่มภายใน

•	 ทัำาค่วิามเข้า้ใจเกี�ยวิกับระบบการค่วิบค่มุภายในทัี�เกี�ยวิข้อ้งกบัการตรวิจสอบ	เพั่�อออกแบบวิิธกีารตรวิจสอบใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ	์แตไ่มใ่ชื้เ่พั่�อวิตัถปุระสงค่ใ์นการแสดงค่วิามเหน็ต่อค่วิามมปีระสทิัธิผู้ลข้องการค่วิบค่มุภายในข้องกลุม่บรษัิัทั

•	 ประเมินค่วิามเหมาะสมข้องนโยบายการบัญชื้ีทัี�ผูู้้บริหารใชื้้และค่วิามสมเหตุสมผู้ลข้องประมาณการทัางบัญชื้ีและการเปิด
เผู้ยข้้อมูลทัี�เกี�ยวิข้้องทัี�ผูู้้บริหารจัดทัำา

•	 สรปุเกี�ยวิกับค่วิามเหมาะสมข้องการใช้ื้เกณฑ์์การบัญชีื้สำาหรบักิจการทัี�ดำาเนนิงานต่อเน่�องข้องผูู้้บริหาร	และสรุปจากหลัก
ฐานการสอบบัญชื้ีทัี�ได้รับวิ่ามีค่วิามไม่แน่นอนทัี�มีสาระสำาค่ัญทัี�เกี�ยวิกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทัี�อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้้อสงสัยอย่างมีนัยสำาค่ัญต่อค่วิามสามารถข้องกลุ่มบริษััทัในการดำาเนินงานต่อเน่�องหรือไม่	หากข้้าพัเจ้าได้ข้้อสรุปวิ่ามี
ค่วิามไม่แน่นอนทัี�มีสาระสำาค่ญั	ข้้าพัเจ้าจะต้องให้ข้้อสังเกตไวิ้ในรายงานข้องผูู้้สอบบัญชื้ีข้องข้า้พัเจ้าถ่งการเปิดเผู้ยข้้อมูล
ทัี�เกี�ยวิข้้องในงบการเงิน	หรือหากเห็นวิ่าการเปิดเผู้ยดังกล่าวิไม่เพัียงพัอ	ข้้าพัเจ้าจะแสดงค่วิามเห็นทัี�เปลี�ยนแปลงไป	ข้้อ
สรปุข้องข้า้พัเจา้ข้้�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชื้ีทัี�ได้รบัจนถง่วินัทัี�ในรายงานข้องผูู้้สอบบญัชื้ีข้องข้า้พัเจา้	อยา่งไรกต็าม	
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาค่ตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษััทัต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเน่�องได้

•	 ประเมินการนำาเสนอ	โค่รงสร้างและเน่�อหาข้องงบการเงินโดยรวิม	รวิมถ่งการเปิดเผู้ยข้้อมูลทัี�เกี�ยวิข้้อง	ตลอดจนประเมิน
วิ่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทัี�เกิดข้้�นโดยถูกต้องตามทัี�ค่วิรหรือไม่	

•	 รวิบรวิมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชื้ทีัี�เหมาะสมอย่างเพีัยงพัอเกี�ยวิกับข้อ้มลูทัางการเงินข้องกิจการหรือข้องกิจกรรม
ทัางธรุกจิภายในกลุม่บริษััทัเพ่ั�อแสดงค่วิามเหน็ต่องบการเงินรวิม	ข้า้พัเจา้รับผิู้ดชื้อบต่อการกำาหนดแนวิทัาง	การค่วิบค่มุ
ดูแล	และการปฏิิบัติงานตรวิจสอบกลุ่มบริษััทั	ข้้าพัเจ้าเป็นผูู้้รับผู้ิดชื้อบแต่เพัียงผูู้้เดียวิต่อค่วิามเห็นข้องข้้าพัเจ้า
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

	 ข้้าพัเจ้าได้ส่�อสารกับผูู้้มีหน้าทัี�ในการกำากับดูแลในเรื�องต่างๆซึ่่�งรวิมถ่งข้อบเข้ตและช่ื้วิงเวิลาข้องการตรวิจสอบตามทัี�
ได้วิางแผู้นไวิ้	ประเด็นทัี�มีนัยสำาค่ัญทัี�พับจากการตรวิจสอบรวิมถ่งข้้อบกพัร่องทัี�มีนัยสำาค่ัญในระบบการค่วิบคุ่มภายในหาก
ข้้าพัเจ้าได้พับในระหวิ่างการตรวิจสอบข้องข้้าพัเจ้า

	 ข้า้พัเจ้าได้ใหค้่ำารบัรองแก่ผูู้ม้หีนา้ทัี�ในการกำากบัดูแลว่ิาข้า้พัเจ้าได้ปฏิิบัตติามข้อ้กำาหนดจรรยาบรรณทัี�เกี�ยวิข้อ้งกับค่วิาม
เปน็อสิระและได้ส่�อสารกับผูู้้มหีนา้ทัี�ในการกำากับดแูลเกี�ยวิกบัค่วิามสมัพันัธท์ัั�งหมดตลอดจนเรื�องอ่�นซึ่่�งข้า้พัเจา้เชื้่�อวิา่มเีหตผุู้ล
ทัี�บคุ่ค่ลภายนอกอาจพิัจารณาว่ิากระทับต่อค่วิามเป็นอสิระข้องข้า้พัเจ้าและมาตรการทัี�ข้า้พัเจา้ใชื้เ้พั่�อปอ้งกนัไม่ใหข้้า้พัเจา้ข้าด
ค่วิามเป็นอิสระ

	 จากเรื�องทัั�งหลายทัี�ส่�อสารกับผูู้ม้หีนา้ทัี�ในการกำากบัดแูล	ข้า้พัเจ้าได้พัจิารณาเรื�องต่าง	ๆ	ทีั�มีนัยสำาคั่ญทัี�สดุในการตรวิจ
สอบงบการเงนิในงวิดปจัจบุนัและกำาหนดเปน็เรื�องสำาค่ญัในการตรวิจสอบ	ข้า้พัเจ้าไดอ้ธบิายเรื�องเหลา่นี�ไวิใ้นรายงานข้องผูู้ส้อบ
บญัชื้ี	เวิน้แตก่ฎหมายหรอืข้อ้บงัค่บัหา้มไมใ่หเ้ปดิเผู้ยเรื�องดงักลา่วิตอ่สาธารณะ	หรอืในสถานการณท์ัี�ยากทัี�จะเกดิข้้�น	ข้า้พัเจา้
พัจิารณาวิา่ไมค่่วิรส่�อสารเรื�องดังกลา่วิในรายงานข้องข้้าพัเจ้าเพัราะการกระทัำาดงักล่าวิสามารถค่าดการณ์ได้อย่างสมเหตสุม
ผู้ลวิ่าจะมีผู้ลกระทับในทัางลบมากกวิ่าผู้ลประโยชื้น์ทัี�ผูู้้มีส่วินได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่�อสารดังกล่าวิ

	 ข้้าพัเจ้าเป็นผูู้้รับผู้ิดชื้อบงานสอบบัญชื้ีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี�

ศิริวิรรณ	นิตย์ดำารง
ผูู้้สอบบัญชื้ีรับอนุญาต	เลข้ทัะเบียน	5906

บริษััทั	สำานักงาน	อีวิาย	จำากัด
กรุงเทัพัฯ:	17	กุมภาพัันธ์	2564
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บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) และบริษััที่ยั่่อยั่
งบแส่ดำงฐ์านะการเงิน
ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

	(หน่วิย:	บาทั)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

หมายั่เหตุ้ 2563 2562 2563 2562

สัินที่รััพัยุ์

สัินที่รััพัยุ์หมุนเวัียุน

เงินสดและรายการเทัียบ
เทั่าเงินสด 8 	389,294,644	 	115,890,430	 	225,237,675	 	38,625,666	

เงินลงทัุนชื้ั�วิค่ราวิ	-	หลัก
ทัรัพัย์เพั่�อค่้า 	-	 	913,547	 	-	 	913,547	

ลูกหนี�การค่้าและลูกหนี�อ่�น 9 	373,158,570	 	361,954,386	 	322,377,570	 	270,939,776	

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น	-	ส่วินทัี�
ถ่งกำาหนดรับชื้ำาระ

				ภายในหน่�งปี 10,11 	2,485,116	 	1,259,897	 	-	 	-	

เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่
กิจการทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกัน 12 	13,135,374	 	13,184,166	 	13,135,374	 	13,184,166	

สินค่้าค่งเหล่อ	 13 	818,070,616	 	878,973,623	 	653,349,984	 	711,674,427	

สินทัรัพัย์ทัางการเงิน
หมุนเวิียนอ่�น 	917,385	 	-	 	917,385	 	-	

สินทัรัพัย์หมุนเวิียนอ่�น  28,764,370  25,504,645  19,409,699  19,112,641 

รัวัมสัินที่รััพัยุ์หมุนเวัียุน  1,625,826,075  1,397,680,694  1,234,427,687  1,054,450,223 
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

หมายั่เหตุ้ 2563 2562 2563 2562

สัินที่รััพัยุ์

สัินที่รััพัยุ์ไม่หมุนเวัียุน

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น	-	สุทัธิ
จากส่วินทัี�ถ่งกำาหนดรับ
ชื้ำาระ

				ภายในหน่�งปี 10,11 	3,653,511	 	4,967,096	 	-	 	-	

เงินลงทัุนในบริษััทัย่อย 14 	-	 	-	 	187,619,000	 	187,619,000	

เงินลงทัุนในบริษััทัร่วิม 15 	32,066,644	 	31,689,592	 	28,358,356	 	41,250,347	

อสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการ
ลงทัุน 16 	9,739,332	 	11,233,615	 	9,739,332	 	11,233,615	

ทัี�ดิน	อาค่ารและอุปกรณ์	 17 1,014,594,016	 1,053,659,007	 	482,459,264	 	487,212,491	

สินทัรัพัย์สิทัธิการใชื้้ 22 23,099,730	 	-	 	11,527,636	 	-	

สินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตน	 18 	23,627,727	 	20,572,050	 	7,816,932	 	8,432,240	

สินทัรัพัย์ภาษัีเงินได้รอการ
ตัดบัญชื้ี 30 	78,519,290	 	62,147,940	 	70,317,206	 	50,322,850	

สินทัรัพัย์ไม่หมุนเวิียนอ่�น  85,000  85,000  49,000  49,000 

รัวัมสัินที่รััพัยุ์ไม่หมุนเวัียุน  1,185,385,250  1,184,354,300  797,886,726  786,119,543 

รัวัมสัินที่รััพัยุ์  2,811,211,325  2,582,034,994  2,032,314,413  1,840,569,766 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วินหน่�งข้องงบการเงินนี�
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บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) และบริษััที่ยั่่อยั่
งบแส่ดำงฐ์านะการเงิน (ต้่อ) 
ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

	(หน่วิย:	บาทั)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

หมายั่เหตุ้ 2563 2562 2563 2562

หน่�ส่นิและส่่วนของผู้ถืูอหุ้น

หน่�ส่ินหมุนเวียั่น

เงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่าร 19 	557,000,000	 	337,000,000	 	410,000,000	 	270,000,000	

เจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�อ่�น 20 	257,158,329	 	209,789,837	 	186,303,166	 	130,886,579	

ส่วินข้องเงินกู้ย่มระยะยาวิจาก
ธนาค่ารทัี�ถ่งกำาหนด

				ชื้ำาระภายในหน่�งปี 21 	43,656,231	 	51,066,789	 	-	 	-	

ส่วินข้องหนี�สินตามสัญญา
เชื้่าทัี�ถ่งกำาหนดชื้ำาระ

				ภายในหน่�งปี 22 	4,283,474	 	-	 	3,685,453	 	-	

สำารองผู้ลประโยชื้น์ระยะสั�น
ข้องพันักงาน 23 	1,353,022	 	2,238,914	 	1,222,606	 	2,097,929	

ภาษัีเงินได้ค่้างจ่าย 	-	 	10,675,616	 	-	 	-	

หนี�สินทัางการเงินหมุนเวิียนอ่�น  34,874  -  60,184  - 

รวมหน่�ส่นิหมนุเวียั่น  863,485,930  610,771,156  601,271,409  402,984,508 

หน่�ส่นิและส่่วนของผู้ถืูอหุ้น

หน่�ส่ินไม่หมุนเวียั่น

เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่าร	-
	สุทัธิจากส่วินทัี�ถ่งกำาหนด

				ชื้ำาระภายในหน่�งปี 21 	49,143,285	 	84,895,898	 	-	 	-	

หนี�สินตามสัญญาเชื้่า	-	
สุทัธิจากส่วินทัี�ถ่งกำาหนดชื้ำาระ

				ภายในหน่�งปี 22 	14,735,241	 	-	 	8,341,963	 	-	

สำารองผู้ลประโยชื้น์ระยะยาวิ
ข้องพันักงาน 23  77,344,797  78,531,561  59,393,259  60,136,348 

รวมหน่�ส่นิไม่หมนุเวียั่น  141,223,323  163,427,459  67,735,222  60,136,348 

รวมหน่�ส่นิ  1,004,709,253  774,198,615  669,006,631  463,120,856 
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

หมายั่เหตุ้ 2563 2562 2563 2562

สั่วันข้องผู้้้ถืือหุ้น

ทัุนเรือนหุ้น

				ทัุนจดทัะเบียน

						หุ้นสามัญ	475,000,000	หุ้น
มูลค่่าหุ้นละ	1	บาทั	  475,000,000  475,000,000  475,000,000  475,000,000 

				ทัุนออกจำาหน่ายและชื้ำาระ
เต็มมูลค่่าแล้วิ

						หุ้นสามัญ	474,318,000	
หุ้น	มูลค่่าหุ้นละ	1	บาทั	 	474,318,000	 	474,318,000	 	474,318,000	 	474,318,000	

ส่วินเกินมูลค่่าหุ้นสามัญ 	481,749,828	 	481,749,828	 	481,749,828	 	481,749,828	

ส่วินเกินทัุนจากการรวิม
ธุรกิจภายใต้การค่วิบคุ่ม
เดียวิกัน 14 	167,792,071	 	167,792,071	 	-	 	-	

กำาไรสะสม

				จัดสรรแล้วิ	-		
สำารองตามกฎหมาย 24 	62,500,000	 	62,500,000	 	47,500,000	 	47,500,000	

				ยังไม่ได้จัดสรร 	620,845,309	 	625,203,395	 	359,739,954	 	373,881,082	

องค่์ประกอบอ่�นข้องส่วินข้อง
ผูู้้ถ่อหุ้น  (703,136)  (3,726,915) 	-	 	-	

รวมส่่วนของผู้ถืูอหุ้น  1,806,502,072  1,807,836,379  1,363,307,782  1,377,448,910 

รวมหน่�ส่นิและส่่วนของผู้ถืูอหุ้น  2,811,211,325  2,582,034,994  2,032,314,413  1,840,569,766 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วินหน่�งข้องงบการเงินนี�

________________________________

กรรมการ
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บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) และบริษััที่ยั่่อยั่
งบกำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จ
ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

หมายั่เหตุ้ 2563 2562 2563 2562

กำาไรขาดำทีุ่น:

รายั่ไดำ้

รายได้จากสัญญาทัี�ทัำากับลูกค่้า 27 	1,837,578,010	 	2,000,786,531	 	1,043,011,526	 	1,202,767,011	

เงินปันผู้ลรับ 14,15 	-	 	-	 	119,000,000	 	204,514,037	

กำาไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 	687,248	 	4,114,340	 	811,496	 	-	

รายได้อ่�น 	11,739,092	 	17,520,082	 	84,173,310	 	44,897,362	

รวมรายั่ไดำ้ 	1,850,004,350	 	2,022,420,953	 	1,246,996,332	 	1,452,178,410	

ค่าใช้จ่ายั่ 28 

ต้นทัุนข้ายและบริการ 	1,564,644,519	 	1,636,871,629	 	1,048,064,914	 	1,157,253,516	

ค่่าใชื้้จ่ายในการข้ายและจัด
จำาหน่าย 	75,105,971	 	65,070,155	 	41,026,269	 	37,458,282	

ค่่าใชื้้จ่ายในการบริหาร 	150,724,452	 	185,706,629	 	114,995,201	 	144,669,636	

ข้าดทัุนจากอัตราแลกเปลี�ยน 	-	 	-	 	-	 	4,108,695	

รวมค่าใช้จ่ายั่ 	1,790,474,942	 	1,887,648,413	 	1,204,086,384	 	1,343,490,129	

กำาไรจากการดำำาเนินงาน 	59,529,408	 	134,772,540	 	42,909,948	 	108,688,281	

ส่วินแบ่งกำาไรจากเงินลงทัุนใน
บริษััทัร่วิม 15 	2,482,048	 	1,752,348	 	-	 	-	

รายได้ทัางการเงิน 	1,270,225	 	1,146,293	 	994,699	 	1,052,424	

ต้นทัุนทัางการเงิน 29 	(10,318,048)	 	(11,153,557)	 	(4,992,408)	 	(4,920,209)	

กำาไรก่อนภาษั่เงินไดำ้ 	52,963,633	 	126,517,624	 	38,912,239	 	104,820,496	

ภาษัีเงินได้ 30 	15,817,269	 	5,616,176	 	19,614,348	 	23,693,681	

กำาไรส่ำาหรับปี 	68,780,902	 	132,133,800	 	58,526,587	 	128,514,177	
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

หมายั่เหตุ้ 2563 2562 2563 2562

กำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จอื�น:

รายการที่่�จะถู้กบันที่ึกในส่่วนของ
กำาไรหรือขาด้ทีุ่นในภายหลััง

ผู้ลต่างข้องอัตราแลกเปลี�ยนจาก
การแปลงค่่างบการเงิน

				ทัี�เป็นเงินตราต่างประเทัศ 	3,023,779	 	(3,715,483)	 	-	 	-	

รายการทัี�จะถูกบันทั่กในส่วินข้อง
กำาไรหรือข้าดทัุนในภายหลัง 	3,023,779	 	(3,715,483)	 	-	 	-	

รายการที่่�จะไม่่ถู้กบันที่ึกในส่่วน
ของกำาไรหรือขาด้ทีุ่นในภายหลััง

ผู้ลข้าดทัุนจากการประมาณการ
ตามหลักค่ณิตศาสตร์ประกันภัย 	(2,489,129)	 	(7,804,596)	 	(1,900,038)	 	(6,262,925)	

หัก:	ผู้ลกระทับข้องภาษัีเงินได้ 30 497,826	 1,560,919	 380,008	 1,252,585	

รายการทัี�จะไม่ถูกบันทั่กในส่วิน
ข้องกำาไรหรือข้าดทัุน

				ในภายหลัง	-	สุทัธิจากภาษัีเงินได้ 	(1,991,303)	 	(6,243,677)	 	(1,520,030)	 	(5,010,340)	

กำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จอื�น
ส่ำาหรับปี 	1,032,476	 	(9,959,160)	 	(1,520,030)	 	(5,010,340)	

กำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จรวม
ส่ำาหรับปี 	69,813,378	 	122,174,640	 	57,006,557	 	123,503,837	

กำาไรต้่อหุ้น (บาที่) 31 

กำาไรต่อหุ้นข้ั�นพั่�นฐาน	

				กำาไร 0.145 0.279 0.123 0.271

				จำานวินหุ้นสามัญถัวิเฉลี�ยถ่วิง
นำ�าหนัก	(หุ้น)	 474,318,000	 474,318,000	 474,318,000	 474,318,000	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วินหน่�งข้องงบการเงินนี�
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บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) และบริษััที่ยั่่อยั่
งบแส่ดำงการเปล่�ยั่นแปลงส่่วนของผู้ถูือหุ้น
ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

	(หน่วิย:	บาทั)	

 งบการเงินรวม 

หมายั่เหตุ้
 ทีุ่นเรือนหุ้นที่่�

ออกและชำาระแล้ว
 ส่่วนเกินมูลค่า

หุ้นส่ามัญ

 ส่่วนเกินทีุ่นจาก
การรวมธุุรกิจ

ภายั่ใต้้การ
ควบคุมเดำ่ยั่วกัน

 กำาไรส่ะส่ม  องค์่ประกอบอ่�น
ข้องส่วินข้องผู้ถ่อหุ้น 

 รวมส่่วน
ของผู้ถูือหุ้น จัดำส่รรแล้ว -

ส่ำารองต้าม
กฎหมายั่

 ยั่ังไม่ไดำ้จัดำส่รร

 กำาไรข้าดทัุน
เบ็ดเสร็จอ่�น - ผล
ติ่างจากการแปลง
ค่่างบการเงินทั่�เป็น 
เงินติราติ่างประเทัศ

ยั่อดำคงเหลือ ณ วันที่่� 1 มกราคม 2562 	474,318,000	 	481,749,828	 	167,792,071	 	62,500,000	 	651,094,978	 	(11,432)	 1,837,443,445	

กำาไรสำาหรับปี 	-	 	-	 	-	 	-	 	132,133,800	 	-	 	132,133,800	

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปี	 	-	 	-	 	-	 	-	 	(6,243,677)	 	(3,715,483)	 	(9,959,160)	

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จรวิมสำาหรับปี	 	-	 	-	 	-	 	-	 	125,890,123	 	(3,715,483)	 	122,174,640	

เงินปันผู้ลจ่าย	 25	 	-	 	-	 	-	 	-	 	(151,781,706)	 	-	 	(151,781,706)	

ยั่อดำคงเหลือ ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562 	474,318,000	 	481,749,828	 	167,792,071	 	62,500,000	 	625,203,395	 	(3,726,915)	 1,807,836,379	

ยั่อดำคงเหลือ ณ วันที่่� 1 มกราคม 2563 	474,318,000	 	481,749,828	 	167,792,071	 	62,500,000	 	625,203,395	 	(3,726,915)	 1,807,836,379	

กำาไรสำาหรับปี 	-	 	-	 	-	 	-	 	68,780,902	 	-	 	68,780,902	

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปี	 	-	 	-	 	-	 	-	 	(1,991,303)	 	3,023,779	 	1,032,476	

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จรวิมสำาหรับปี	 	-	 	-	 	-	 	-	 	66,789,599	 	3,023,779	 	69,813,378	

เงินปันผู้ลจ่าย	 25	 	-	 	-	 	-	 	-	 	(71,147,685)	 	-	 	(71,147,685)	

ยั่อดำคงเหลือ ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563 	474,318,000	 	481,749,828	 	167,792,071	 	62,500,000	 	620,845,309	 	(703,136)	 1,806,502,072	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วินหน่�งข้องงบการเงินนี�

ส่วนทั่ี� 3 งบัการเงิน
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บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) และบริษััที่ยั่่อยั่
งบแส่ดำงการเปล่�ยั่นแปลงส่่วนของผู้ถูือหุ้น (ต้่อ) 
ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

	(หน่วิย:	บาทั)	
งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ 

หมายั่เหตุ้

 ทีุ่นเรือนหุ้นที่่�ออก
และชำาระแล้ว

 ส่่วนเกินมูลค่า
หุ้นส่ามัญ

 กำาไรส่ะส่ม
 รวมส่่วน

ของผู้ถูือหุ้น จัดำส่รรแล้ว -
ส่ำารองต้ามกฎหมายั่

 ยั่ังไม่ไดำ้จัดำส่รร

ยั่อดำคงเหลือ ณ วันที่่� 1 มกราคม 2562 	474,318,000	 	481,749,828	 	47,500,000	 	402,158,951	 	1,405,726,779	

กำาไรสำาหรับปี 	-	 	-	 	-	 	128,514,177	 	128,514,177	

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปี	 	-	 	-	 	-	 	(5,010,340)	 	(5,010,340)	

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จรวิมสำาหรับปี	 	-	 	-	 	-	 	123,503,837	 	123,503,837	

เงินปันผู้ลจ่าย	 25	 	-	 	-	 	-	 	(151,781,706)	 	(151,781,706)	

ยั่อดำคงเหลือ ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562 	474,318,000	 	481,749,828	 	47,500,000	 	373,881,082	 	1,377,448,910	

ยั่อดำคงเหลือ ณ วันที่่� 1 มกราคม 2563 	474,318,000	 	481,749,828	 	47,500,000	 	373,881,082	 	1,377,448,910	

กำาไรสำาหรับปี 	-	 	-	 	-	 	58,526,587	 	58,526,587	

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปี	 	-	 	-	 	-	 	(1,520,030)	 	(1,520,030)	

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จรวิมสำาหรับปี	 	-	 	-	 	-	 	57,006,557	 	57,006,557	

เงินปันผู้ลจ่าย	 25	 	-	 	-	 	-	 	(71,147,685)	 	(71,147,685)	

ยั่อดำคงเหลือ ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563 	474,318,000	 	481,749,828	 	47,500,000	 	359,739,954	 	1,363,307,782	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วินหน่�งข้องงบการเงินนี�
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บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) และบริษััที่ยั่่อยั่
งบกระแส่เงินส่ดำ
ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

	(หน่วิย:	บาทั)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแส่เงินส่ดำจากกิจกรรมดำำาเนินงาน 

กำาไรก่อนภาษัี 	52,963,633	 	126,517,624 	38,912,239 	104,820,496

รายการปรับกระทับยอดกำาไรก่อนภาษัีเป็น
เงินสดรับ	(จ่าย)	

				จากกิจกรรมดำาเนินงาน

				ส่วินแบ่งกำาไรจากเงินลงทัุนในบริษััทัร่วิม 	(2,482,048)	 	(1,752,348)	 	-	 	-	

				กำาไรทัี�ยังไม่เกิดข้้�นจริงข้องเงินลงทัุนชื้ั�วิค่ราวิ 	-	 	(11,733)	 	-	 	(11,733)	

		กำาไรจากการปรับมูลค่่ายุติธรรมข้องเงินลงทัุน 	(3,838)	 	-	 	(3,838)	 	-	

		ข้าดทัุน	(กำาไร)	จากอัตราแลกเปลี�ยนทัี�ยังไม่
เกิดข้้�นจริง 	14,245,797	 	(12,052,897)	 	1,946,318	 	1,609,802	

		กำาไรจากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายทัี�ดิน	
อาค่าร	และอุปกรณ์ 	(174,631)	 	(3,189,808)	 	(169,862)	 	(609,001)	

		รายได้เงินปันผู้ล 	-	 	-	 (119,000,000)	 (204,514,037)	

		ค่่าเส่�อมราค่าและค่่าตัดจำาหน่าย 	187,625,725	 	189,249,876	 	107,758,830	 	112,147,684	

		ค่่าเผู้่�อหนี�สงสัยจะสูญ	(โอนกลับรายการ)	 	-	 	(3,448,472)	 	-	 	73,613	

		ค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทันุด้านเค่รดติทัี�ค่าดว่ิาจะเกดิข้้�น 	2,127,544	 	-	 	953,759	 	-	

		การปรับลดสินค่้าค่งเหล่อเป็นมูลค่่าสุทัธิทัี�จะ
ได้รับ

			(โอนกลับรายการ)	 	12,208,683	 	(1,519,540)	 	2,318,026	 	409,651	

		ค่่าเผู้่�อการลดลงข้องมูลค่่าเงินลงทัุนในบริษััทั
ร่วิม 	2,200,000	 	-	 	12,891,991	 	-	

		สำารองผู้ลประโยชื้น์ระยะยาวิข้องพันักงาน 	16,102,685	 	22,183,686	 	12,100,524	 	17,560,364	

		รายได้ทัางการเงิน 	(1,270,225)	 	(1,146,293)	 	(994,699)	 	(1,052,424)	

		ต้นทัุนทัางการเงิน 	10,318,048	 	11,153,557	 	4,992,408	 	4,920,209	

กำาไรจากกิจกรรมดำาเนินงานก่อนการ

		เปลี�ยนแปลงในสินทัรัพัย์และหนี�สินดำาเนินงาน 	293,861,373	 	325,983,652	 	61,705,696	 	35,354,624	

สินทัรัพัย์จากการดำาเนินงาน	(เพัิ�มข้้�น)	ลดลง

		ลูกหนี�การค่้าและลูกหนี�อ่�น 	(14,200,565)	 	(20,864,830)	 	(53,959,334)	 	(72,943,164)	
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

		สินค่้าค่งเหล่อ 	48,694,324	 	(6,734,466)	 	56,006,417	 	(8,114,225)	

		สินทัรัพัย์หมุนเวิียนอ่�น	 	288,253	 	(6,431,959)	 	2,766,744	 	(5,459,659)	

		สินทัรัพัย์ไม่หมุนเวิียนอ่�น 	-	 	4,200	 	-	 	4,200	

หนี�สินจากการดำาเนินงานเพัิ�มข้้�น	(ลดลง)	

		เจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�อ่�น 	43,140,989	 	33,885,751	 	44,585,637	 	14,725,472	

	เงินสดจาก	(ใชื้้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน 	371,784,374	 	325,842,348	 	111,105,160	 	(36,432,752)	

		จ่ายผู้ลประโยชื้น์ระยะยาวิข้องพันักงาน 	(20,664,470)	 	(11,060,919)	 	(15,618,974)	 	(7,318,079)	

		จ่ายภาษัีเงินได้ 	(14,223,594)	 	(13,938,948)	 	(3,063,802)	 	(1,800,459)	

เงินส่ดำสุ่ที่ธุิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำำาเนินงาน 	336,896,310	 	300,842,481	 	92,422,384	 	(45,551,290)	

กระแส่เงินส่ดำจากกิจกรรมลงทีุ่น 

เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่บริษััทัย่อย 	-	 	-	 	(10,773,910)	 	(6,000,000)	

รับค่่นเงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่บริษััทัย่อย 	-	 	-	 	11,031,755	 	12,481,120	

เงินสดรับจากเงินปันผู้ล 	-	 	514,037	 	119,000,000	 	204,514,037	

เงินสดจ่ายในการซึ่่�อทัี�ดิน	อาค่าร	และอุปกรณ์ (133,416,401)	 (158,530,170)	 	(84,304,086)	 	(61,414,597)	

เงินสดรับจากการจำาหน่ายทัี�ดิน	อาค่าร	และ
อุปกรณ์ 	716,479	 	820,027	 	420,560	 	1,789,534	

เงินสดจ่ายในการซึ่่�อสินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตน 	(8,401,771)	 	(9,962,816)	 	(2,946,231)	 	(2,817,559)	

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 	474,741	 	321,277	 	167,419	 	305,097	

เงินส่ดำสุ่ที่ธุิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทีุ่น (140,626,952)	 (166,837,645)	 	32,595,507	 	148,857,632	

กระแส่เงินส่ดำจากกิจกรรมจัดำหาเงิน 

เงินสดรับจากการกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่าร 	767,000,000	 1,013,000,000	 	570,000,000	 	740,000,000	

เงินสดจ่ายค่่นเงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่าร (547,000,000)	 (938,000,000)	 (430,000,000)	 (700,000,000)	

เงินสดจ่ายค่่นเงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่าร 	(56,486,758)	 	(74,159,757)	 	-	 	-	

ชื้ำาระค่่นเงินต้นข้องหนี�สินตามสัญญาเชื้่า	 	(7,849,457)	 	-	 	(2,304,457)	 	-	

จ่ายดอกเบี�ย 	(10,253,575)	 	(11,193,695)	 	(4,953,740)	 	(4,919,349)	

จ่ายเงินปันผู้ล 	(71,147,685)	 (151,781,706)	 	(71,147,685)	 (151,781,706)	

เงินส่ดำสุ่ที่ธุิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดำหาเงิน 	74,262,525	 (162,135,158)	 	61,594,118	 (116,701,055)	

ผู้ลต่างจากการแปลงค่่างบการเงินเพัิ�มข้้�น 	2,872,331	 	747,113	 	-	 	-	

เงินส่ดำและรายั่การเที่่ยั่บเที่่าเงินส่ดำเพื่ิ�มข้�น 
(ลดำลง) สุ่ที่ธุิ 	273,404,214	 	(27,383,209)	 	186,612,009	 	(13,394,713)	

เงินสดและรายการเทัียบเทั่าเงินสด	ณ	วิันต้นปี 	115,890,430	 	143,273,639	 	38,625,666	 	52,020,379	

เงินส่ดำและรายั่การเที่ย่ั่บเท่ี่าเงินส่ดำ ณ วันส่ิน้ปี 	389,294,644	 	115,890,430	 	225,237,675	 	38,625,666	
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บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน) และบริษััที่ยั่่อยั่

หมายั่เหตุ้ประกอบงบการเงินรวม

ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

1. ข้อมูลที่ั�วไป

1.1 ข้อมูลบริษััที่ฯ

	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	(“บริษััทัฯ”)	เป็นบริษััทัมหาชื้นซึ่่�งจัดตั�งและมีภูมิลำาเนาในประเทัศไทัย	ธุรกิจ
หลักข้องบริษััทัฯค่่อการผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สายตาพัลาสติกและผู้ลิตภัณฑ์์ทัี�เกี�ยวิข้้อง	ทัี�อยู่ตามทัี�จดทัะเบียนข้องบริษััทัฯ
อยู่ทัี�	15/5	หมู่ทัี�	6	ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวิทัอง	จังหวิัดนนทับุรี

1.2     การแพื่ร่ระบาดำของโรคต้ิดำเชื�อไวรัส่โคโรนา 2019

	 สถานการณ์การแพัร่ระบาดข้องโรค่ติดเช่ื้�อไวิรัสโค่โรนา	2019	ทัี�ปัจจุบันยังมีผู้ลกระทับต่อกิจกรรมทัางธุรกิจข้องกลุ่ม
บริษััทัในส่วินทัี�เกี�ยวิกับห่วิงโซึ่่อุปทัานและการใช้ื้จ่ายข้องผูู้้บริโภค่	ทัำาให้ยอดข้ายข้องกลุ่มบริษััทัทัี�ข้ายไปยังลูกค่้าในทัวีิปยุโรป	
ออสเตรเลียและอเมริกาลดลง	ซึ่่�งส่งผู้ลกระทับอย่างมีนัยสำาค่ัญต่อฐานะการเงิน	ผู้ลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจ
บนัและในอนาค่ตข้องกลุม่บรษิัทัั	ฝ่า่ยบรหิารข้องกลุม่บรษิัทััไดต้ดิตามค่วิามค่่บหนา้ข้องสถานการณด์งักลา่วิอยา่งใกลช้ื้ดิและ
ประเมินผู้ลกระทับทัางการเงินเกี�ยวิกับมูลค่่าข้องสินทัรัพัย์	ประมาณการหนี�สินและหนี�สินทัี�อาจเกิดข้้�นอย่างต่อเน่�อง	ทัั�งนี�ฝ่่าย
บริหารได้ใชื้้ประมาณการและดุลยพัินิจในประเด็นต่างๆ	เม่�อสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลง

2. เกณฑ์์ในการจัดำที่ำางบการเงิน

2.1	 งบการเงินนี�จัดทัำาข้้�นตามมาตรฐานการรายงานทัางการเงินทัี�กำาหนดในพัระราชื้บัญญัติวิิชื้าชื้ีพับัญชื้ี	พั.ศ.	2547	โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้้อกำาหนดในประกาศกรมพััฒนาธุรกิจการค่้าออกตามค่วิามในพัระราชื้บัญญัติการ
บัญชื้ี	พั.ศ.	2543

	 งบการเงินฉบับภาษัาไทัยเป็นงบการเงินฉบับทัี�บริษััทัฯใชื้้เป็นทัางการตามกฎหมาย	งบการเงินฉบับภาษัาอังกฤษัแปล
จากงบการเงินฉบับภาษัาไทัยนี�	

	 งบการเงินนี�ได้จัดทัำาข้้�นโดยใชื้้เกณฑ์์ราค่าทัุนเดิมเวิ้นแต่จะได้เปิดเผู้ยเป็นอย่างอ่�นในนโยบายการบัญชื้ี

2.2	 เกณฑ์์ในการจัดทัำางบการเงินรวิม

ก)	 งบการเงินรวิมนี�ได้จัดทัำาข้้�นโดยรวิมงบการเงินข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	(ซึ่่�งต่อไปนี�เรียกวิ่า	
“บริษััทัฯ”)	และบริษััทัย่อย	(ซึ่่�งต่อไปนี�เรียกวิ่า	“บริษััทัย่อย”)	(รวิมเรียกวิ่า	“กลุ่มบริษััทั”)	ดังนี�	
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

บริษััที่ยั่่อยั่ ลักษัณะของธุุรกิจ อัต้ราร้อยั่ละของการถูือหุ้น

2563 2562

ร้อยละ ร้อยละ

บริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด
ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สายตากระจก
เลนส์สายตาพัลาสติกและแม่พัิมพั์แก้วิ

100 100

บริษััทั	โพัลี	ซึ่ัน	จำากัด ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์พัลาสติก 100 100

บริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ี
จัดจำาหน่ายสินค่้าและจัดส่งผู้ลิตภัณฑ์์ข้อ
งบริษััทัฯไปยังลูกค่้าในประเทัศ
สหรัฐอเมริกา

100 100

ข้)	 บริษััทัฯจะถ่อวิ่ามีการค่วิบคุ่มกิจการทัี�เข้้าไปลงทัุนหรือบริษััทัย่อยได้	หากบริษััทัฯมีสิทัธิได้รับหรือมีส่วินได้เสียในผู้ล
ตอบแทันข้องกจิการทัี�เข้า้ไปลงทันุ	และสามารถใชื้อ้ำานาจในการสั�งการกจิกรรมทัี�สง่ผู้ลกระทับอยา่งมนียัสำาค่ญัตอ่จำานวิน
เงินผู้ลตอบแทันนั�นได้	

ค่)	 บริษััทัฯนำางบการเงินข้องบริษััทัย่อยมารวิมในการจัดทัำางบการเงินรวิมตั�งแต่วิันทัี�บริษััทัฯมีอำานาจในการค่วิบคุ่มบริษััทั
ย่อย	จนถ่งวิันทัี�บริษััทัฯสิ�นสุดการค่วิบคุ่มบริษััทัย่อยนั�น

ง)	 งบการเงินข้องบริษััทัย่อยได้จัดทัำาข้้�นโดยใชื้้นโยบายการบัญชื้ีทัี�สำาค่ัญเชื้่นเดียวิกันกับข้องบริษััทัฯ

จ)	 สินทัรัพัย์และหนี�สินตามงบการเงินข้องบริษััทัย่อยซ่ึ่�งจัดตั�งในต่างประเทัศแปลงค่่าเป็นเงินบาทัโดยใชื้้อัตราแลกเปลี�ยน	
ณ	วิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน	ส่วินรายได้และค่่าใชื้้จ่ายแปลงค่่าเป็นเงินบาทัโดยใชื้้อัตราแลกเปลี�ยนถัวิเฉลี�ยรายเด่อน	
ผู้ลต่างซึ่่�งเกิดข้้�นจากการแปลงค่่าดังกล่าวิได้แสดงไวิ้เป็นรายการ	“ผู้ลต่างจากการแปลงค่่างบการเงินทัี�เป็นเงินตราต่าง
ประเทัศ”	ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วินข้องผูู้้ถ่อหุ้น		

ฉ)	 ยอดค่งค่้างระหวิ่างกลุ่มบริษััทั	รายการค่้าระหวิ่างกันทัี�มีสาระสำาค่ัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวิมนี�แล้วิ	

ชื้)	 ยอดเงินลงทุันในบริษัทััย่อยในบัญชื้ขี้องบริษัทััฯได้ตดักบัสว่ินข้องผูู้้ถ่อหุน้ข้องบริษัทััย่อย	ณ	วัินซ่ึ่�อหุน้	รายการกำาไรสะสม
ทัี�เปน็สว่ินข้องบริษััทัยอ่ยซ่ึ่�งเกิดจากการทีั�บรษัิัทัฯซึ่่�อบรษัิัทัยอ่ยดงักล่าวิในราค่าทัี�ตำ�ากวิา่มลูค่่าตามบัญชื้ขี้องบริษััทัยอ่ย	
ณ	วิันซึ่่�อได้แสดงไวิ้เป็นรายการในส่วินข้องผูู้้ถ่อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวิม

2.3	 บริษััทัฯจัดทัำางบการเงินเฉพัาะกิจการ	โดยแสดงเงินลงทัุนในบริษััทัย่อยและบริษััทัร่วิมตามวิิธีราค่าทัุน
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3. มาต้รฐ์านการรายั่งานที่างการเงินใหม่

ก) มาต้รฐ์านการรายั่งานที่างการเงินที่่�เริ�มม่ผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

	 ในระหวิ่างปี	กลุ่มบริษััทัได้นำามาตรฐานการรายงานทัางการเงินและการตีค่วิามมาตรฐานการรายงานทัางการเงินฉบับ
ปรบัปรงุ	(ปรบัปรงุ	2562)	และฉบบัใหม	่จำานวินหลายฉบบั	ซ่ึ่�งมผีู้ลบังคั่บใชื้ส้ำาหรบังบการเงนิทีั�มีรอบระยะเวิลาบญัชีื้ทัี�เริ�มในหรอื
หลงัวัินทัี�	1	มกราค่ม	2563	มาถ่อปฏิิบติั	มาตรฐานการรายงานทัางการเงนิดงักลา่วิไดร้บัการปรบัปรงุหรอืจดัใหม้ขี้้�นเพั่�อใหม้ี
เน่�อหาเทัา่เทัยีมกบัมาตรฐานการรายงานทัางการเงินระหว่ิางประเทัศ	โดยสว่ินใหญ่เปน็การอธิบายใหช้ื้ดัเจนเกี�ยวิกับวิิธปีฏิบัิติ
ทัางการบัญชื้ีและการให้แนวิปฏิิบัติทัางการบัญชื้ีกับผูู้้ใชื้้มาตรฐาน	การนำามาตรฐานการรายงานทัางการเงินดังกล่าวิมาถ่อ
ปฏิิบัตินี�ไม่มีผู้ลกระทับอย่างเป็นสาระสำาค่ัญต่องบการเงินข้องกลุ่มบริษััทั	อย่างไรก็ตาม	มาตรฐานการรายงานทัางการเงิน
ฉบับใหม่ซึ่่�งได้มีการเปลี�ยนแปลงหลักการสำาค่ัญ	สามารถสรุปได้ดังนี�

 มาตรฐานการรายงานทัางการเงิน	กลุ่มเค่รื�องม่อทัางการเงิน

	 มาตรฐานการรายงานทัางการเงนิ	กลุม่เค่รื�องมอ่ทัางการเงนิ	ประกอบดว้ิยมาตรฐานและการตคี่วิามมาตรฐาน	จำานวิน	
5	ฉบับ	ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทัางการเงิน

ฉบับทัี�	7 การเปิดเผู้ยข้้อมูลเค่รื�องม่อทัางการเงิน

ฉบับทัี�	9 เค่รื�องม่อทัางการเงิน

มาตรฐานการบัญชื้ี

ฉบับทัี�	32	 การแสดงรายการเค่รื�องม่อทัางการเงิน

การตีค่วิามมาตรฐานการรายงานทัางการเงิน

ฉบับทัี�	16 การป้องกันค่วิามเสี�ยงข้องเงินลงทัุนสุทัธิในหน่วิยงานต่างประเทัศ

ฉบับทัี�	19 การชื้ำาระหนี�สินทัางการเงินด้วิยตราสารทัุน

มาตรฐานการรายงานทัางการเงินกลุ่มดังกล่าวิข้้างต้น	กำาหนดหลักการเกี�ยวิกับการจัดประเภทัและการวัิดมูลค่่าเค่รื�องม่อ
ทัางการเงนิดว้ิยมลูค่า่ยตุธิรรมหรอืราค่าทันุตดัจำาหนา่ยโดยพัจิารณาจากประเภทัข้องตราสารทัางการเงนิ	ลกัษัณะข้องกระแส
เงินสดตามสัญญาและแผู้นธุรกิจข้องกิจการ	(Business	Model)	หลักการเกี�ยวิกับวิิธีการค่ำานวิณการด้อยค่่าข้องเค่รื�องม่อ
ทัางการเงินโดยใชื้้แนวิค่ิดข้องผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�น	และหลักการเกี�ยวิกับการบัญชื้ีป้องกันค่วิามเสี�ยง	รวิม
ถ่งการแสดงรายการและการเปิดเผู้ยข้้อมูลเค่รื�องม่อทัางการเงิน

มาตรฐานกลุ่มนี�ไม่มีผู้ลกระทับอย่างมีสาระสำาค่ัญต่องบการเงินข้องกลุ	่มบริษััทั
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

มาต้รฐ์านการรายั่งานที่างการเงิน ฉีบับที่่� 16 เรื�อง ส่ัญญาเช่า

	 มาตรฐานการรายงานทัางการเงิน	ฉบับทัี�	16	ใชื้้แทันมาตรฐานการบัญชื้ี	ฉบับทัี�	17	เรื�อง	สัญญาเชื้่า	และการตีค่วิาม
มาตรฐานบัญชื้ีทัี�เกี�ยวิข้้อง	มาตรฐานฉบับนี�ได้กำาหนดหลักการข้องการรับรู้รายการ	การวิัดมูลค่่า	การแสดงรายการและการ
เปดิเผู้ยข้อ้มลูข้องสญัญาเชื้า่	และกำาหนดใหผูู้้เ้ชื้า่รบัรูส้นิทัรพััยแ์ละหนี�สนิสำาหรบัสญัญาเชื้า่ทักุรายการทัี�มรีะยะเวิลาในการเชื้า่
มากกวิ่า	12	เด่อน	เวิ้นแต่สินทัรัพัย์อ้างอิงนั�นมีมูลค่่าตำ�า

	 การบัญชื้ีสำาหรับผูู้้ให้เชื้่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสำาค่ัญจากมาตรฐานการบัญชื้ี	ฉบับทัี�	17	ผูู้้ให้เชื้่ายังค่งต้อง
จัดประเภทัสัญญาเชื้่าเป็นสัญญาเชื้่าดำาเนินงานหรือสัญญาเชื้่าเงินทัุน

	 กลุ่มบริษััทันำามาตรฐานการรายงานทัางการเงินฉบับนี�มาถ่อปฏิิบัติโดยรับรู้ผู้ลกระทับสะสมข้องการนำามาตรฐานการ
รายงานทัางการเงินฉบับนี�มาถ่อปฏิิบัติค่รั�งแรกโดยปรับปรุง	ณ	วิันทัี�	1	มกราค่ม	2563	และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อน
ทัี�แสดงเปรียบเทัียบ

ผู้ลสะสมข้องเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชื้ีแสดงอยู่ในหมายเหต	�ประกอบงบการเงินข้้อ	4

แนวปฏบิตั้ทิี่างการบญัช ่เรื�อง มาต้รการผอ่นปรนชั�วคราวส่ำาหรบัที่างเลอืกเพื่ิ�มเต้มิที่างบญัชเ่พื่่�อรองรบัผลกระที่บจาก
ส่ถูานการณ์การแพื่ร่ระบาดำของโรคต้ิดำเชื�อไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID-19)

	 สภาวิิชื้าชื้ีพับัญชื้ีได้ประกาศใชื้้แนวิปฏิิบัติทัางการบัญชื้ี	เรื�อง	มาตรการผู้่อนปรนชื้ั�วิค่ราวิสำาหรับทัางเล่อกเพัิ�มเติมทัาง
บญัชื้เีพ่ั�อรองรับผู้ลกระทับจากสถานการณ์การแพัร่ระบาดข้องโรค่ติดเช่ื้�อไวิรัสโค่โรนา	2019	(COVID-19)	โดยมีวิตัถุประสงค์่
เพั่�อลดผู้ลกระทับในบางเรื�องจากการปฏิิบัติตามมาตรฐานการรายงานทัางการเงินบางฉบับ	และเพั่�อให้เกิดค่วิามชื้ัดเจนในวิิธี
ปฏิิบัติทัางบัญชื้ีในชื้่วิงเวิลาทัี�ยังมีค่วิามไม่แน่นอนเกี�ยวิกับสถานการณ์ดังกล่าวิ

	 แนวิปฏิิบัตทิัางการบัญชีื้ดงักลา่วิได้ประกาศลงในราชื้กิจจานเุบกษัาเม่�อวัินทัี�	22	เมษัายน	2563	และมผีู้ลบงัคั่บใชื้ส้ำาหรบั
การจดัทัำางบการเงนิทัี�มรีอบระยะเวิลารายงานสิ�นสดุภายในชื้ว่ิงเวิลาระหวิา่งวินัทัี�	1	มกราค่ม	2563	ถ่งวินัทัี�	31	ธนัวิาค่ม	2563	

	 ในระหว่ิางไตรมาสทัี�	1-3	ข้องปี	2563	กลุ่มบริษััทัได้เล่อกปฏิิบัติตามมาตรการผู้่อนปรนชื้ั�วิค่ราวิสำาหรับทัางเล่อกเพิั�ม
เติมทัางบัญชีื้ในเรื�องการวัิดมูลค่่าผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�นตามวิิธีการอย่างง่าย	การด้อยค่่าข้องสินทัรัพัย์
และการกลับรายการข้องสินทัรัพัย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชื้ี	

	 ในระหว่ิางไตรมาสทัี�	4	ข้องปี	2563	กลุ่มบริษัทััได้ประเมินผู้ลกระทับทัางการเงินเกี�ยวิกับมลูค่่าข้องสินทัรัพัย์จากค่วิา	มไม่
แนน่	อนข้องสถานการณก์ารแพัรร่ะบาดข้องโรค่ตดิเชื้่�อไวิรสัโค่โรนา	2019	แลว้ิ	ดงันั�น	ในการจดัทัำางบการเงนิสำาหรบัปสิี�นสุดวินั
ทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	กลุ่มบริษััทัจ้งพัิจารณายกเลิกการถ่อปฏิิบัติตามมาตรการผู้่อนปรนชื้ั�วิค่ราวิสำาหรับทัางเล่อกเพัิ�มเติม
ทัางบญัชื้สีำาหรบัทักุเรื�องทัี�กลุม่บรษิัทััไดเ้ค่ยถ่อปฏิิบตัใินชื้ว่ิงทัี�ผู้า่นมา	โดยไมม่ผีู้ลกระทับอยา่งมสีาระสำาค่ญัตอ่งบการเงนิข้อง
กลุ่มบริษััทั	
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ข) มาต้รฐ์านการรายั่งานที่างการเงินท่ี่�จะม่ผลบังคับใช้ส่ำาหรับงบการเงินท่ี่�ม่รอบระยั่ะเวลาบัญช่ท่ี่�เริ�มในหรือหลัง 
วันที่่� 1 มกราคม 2564

	 สภาวิิชื้าชื้พีับญัชื้ไีดป้ระกาศใชื้ม้าตรฐานการรายงานทัางการเงนิและการตคี่วิามมาตรฐานการรายงานทัางการเงนิฉบบั
ปรับปรุง	ซึ่่�งจะมีผู้ลบังค่ับใชื้้สำาหรับงบการเงินทัี�มีรอบระยะเวิลาบัญชื้ีทัี�เริ�มในหรือหลังวิันทัี�	1	มกราค่ม	2564	มาตรฐานการ
รายงานทัางการเงินดังกล่าวิได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้้�นเพ่ั�อให้มีเน่�อหาเทั่าเทีัยมกับมาตรฐานการรายงานทัางการเงิน
ระหวิ่างประเทัศ	โดยส่วินใหญ่เป็นการอธิบายให้ชื้ัดเจนเกี�ยวิกับวิิธีปฏิิบัติทัางการบัญชื้ีและการให้แนวิปฏิิบัติทัางบัญชื้ีกับผูู้้ใช้ื้
มาตรฐาน	

	 ปจัจบุนัฝ่า่ยบรหิารข้องกลุม่บรษิัทััอยู่ระหวิา่งการประเมนิผู้ลกระทับทัี�อาจมตีอ่งบการเงนิในปทีัี�เริ�มนำามาตรฐานกลุม่ดงั
กล่าวิมาถ่อปฏิิบัติ

4. ผลส่ะส่มจากการเปล่�ยั่นแปลงนโยั่บายั่การบัญช่เนื�องจากการนำามาต้รฐ์านการรายั่งานที่างการเงินใหม่มาถูือ 
ปฏิบัต้ิ 

	 ตามทัี�กล่าวิในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้้อ	3	กลุ่มบริษััทัได้นำามาตรฐานการรายงานทัางการเงินกลุ่มเค่รื�องม่อ
ทัางการเงิน	และมาตรฐานการรายงานทัางการเงิน	ฉบับทัี�	16	มาถ่อปฏิิบัติในระหวิ่างปีปัจจุบัน	โดยกลุ่มบริษััทัได้เล่อกปรับ
ผู้ลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงโดยปรบัปรงุยอดค่งเหลอ่	ณ	วัินทัี�	1	มกราค่ม	2563	และไมป่รบัยอ้นหลังงบการเงนิปกีอ่นทัี�แสดง
เปรียบเทัียบ

	 ผู้ลกระทับจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชื้ีต่องบแสดงฐานะการเงิน	ณ	ต้นปี	2563	เน่�องจากการนำามาตรฐาน
เหล่านี�มาถ่อปฏิิบัติ	แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม

ผลกระที่บจาก

31 ธุันวาคม 
2562

มาต้รฐ์าน 
การรายั่งาน
ที่างการเงิน

กลุ่มเครื�องมือ
ที่างการเงิน

มาต้รฐ์าน
การรายั่งาน
ที่างการเงิน
ฉีบับที่่� 16

1 มกราคม
2563

งบแส่ดำงฐ์านะการเงิน

ส่ินที่รัพื่ยั่์

ส่ินที่รัพื่ยั่์หมุนเวียั่น

เงินลงทัุนชื้ั�วิค่ราวิ 914 (914) - -

สินทัรัพัย์ทัางการเงินหมุนเวิียนอ่�น - 914 - 914

ส่ินที่รัพื่ยั่์ไม่หมุนเว่ยั่น

สินทัรัพัย์สิทัธิการใชื้้ - - 6,840 6,840
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม

ผลกระที่บจาก

31 ธุันวาคม 
2562

มาต้รฐ์าน 
การรายั่งาน
ที่างการเงิน

กลุ่มเครื�องมือ
ที่างการเงิน

มาต้รฐ์าน
การรายั่งาน
ที่างการเงิน
ฉีบับที่่� 16

1 มกราคม
2563

หน่�ส่ินและส่่วนของผู้ถูือหุ้น

หน่�ส่ินหมุนเว่ยั่น

ส่วินข้องหนี�สินตามสัญญาเชื้่าทัี�ถ่งกำาหนด	
	 ชื้ำาระภายในหน่�งปี - - 2,156 2,156

หน่�ส่ินไม่หมุนเว่ยั่น

หนี�สินตามสัญญาเชื้่า	-	สุทัธิจากส่วินทัี�ถ่ง	
	 กำาหนดชื้ำาระภายในหน่�งปี - - 4,684 4,684

งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ผลกระที่บจาก

31 ธุันวาคม 
2562

มาต้รฐ์าน 
การรายั่งาน
ที่างการเงิน

กลุ่มเครื�องมือ
ที่างการเงิน

มาต้รฐ์าน
การรายั่งาน
ที่างการเงิน
ฉีบับที่่� 16

1 มกราคม
2563

งบแส่ดำงฐ์านะการเงิน

ส่ินที่รัพื่ยั่์

ส่ินที่รัพื่ยั่์หมุนเวียั่น

เงินลงทัุนชื้ั�วิค่ราวิ 914 (914) - -

สินทัรัพัย์ทัางการเงินหมุนเวิียนอ่�น - 914 - 914

ส่ินที่รัพื่ยั่์ไม่หมุนเวียั่น

สินทัรัพัย์สิทัธิการใชื้้ - - 5,756 5,756
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งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ผลกระที่บจาก

31 ธุันวาคม 
2562

มาต้รฐ์าน 
การรายั่งาน
ที่างการเงิน

กลุ่มเครื�องมือ
ที่างการเงิน

มาต้รฐ์าน
การรายั่งาน
ที่างการเงิน
ฉีบับที่่� 16

1 มกราคม
2563

หน่�ส่ินและส่่วนของผู้ถูือหุ้น

หน่�ส่ินหมุนเวียั่น

ส่วินข้องหนี�สินตามสัญญาเชื้่าทัี�ถ่งกำาหนด	
	 ชื้ำาระภายในหน่�งปี - - 1,785 1,785

หน่�ส่ินไม่หมุนเวียั่น

หนี�สินตามสัญญาเชื้่า	-	สุทัธิจากส่วินทัี�ถ่ง
กำาหนดชื้ำาระภายในหน่�งปี - - 3,971 3,971

4 .1 เค่รื�องม่อทัางการเงิน

	 ณ	วัินทัี�	1	มกราค่ม	2563	การจดัประเภทัและวิดัมลูค่่าข้องสนิทัรพััยท์ัางการเงนิตามทัี�กำาหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทัางการเงิน	ฉบับทัี�	9	เปรียบเทัียบกับการจัดประเภทัและมูลค่่าตามบัญชื้ีเดิม	แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม

มูลค่าต้ามบัญช่
เดำิม

การวัดำมูลค่าต้ามมาต้รฐ์านการรายั่งานที่างการเงิน ฉีบับที่่� 9

มูลค่ายัุ่ต้ิธุรรม
ผ่านกำาไรหรือ

ขาดำทีุ่น

มูลค่ายุั่ติ้ธุรรม
ผ่านกำาไรขาดำทุี่น

เบ็ดำเส่ร็จอื�น

ราคาทีุ่น 
ต้ัดำจำาหน่ายั่

รวม

ส่ินที่รัพื่ยั่์ที่างการเงิน  
ณ วันที่่� 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทัียบเทั่าเงินสด 115,890 - - 115,890 115,890

ลูกหนี�การค่้าและลูกหนี�อ่�น 361,954 - - 361,954 361,954

เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่กิจการทัี�ไม่
เกี�ยวิข้้องกัน 13,184 - - 13,184 13,184

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น 6,227 - - 6,227 6,227

สินทัรัพัย์ทัางการเงินหมุนเวิียนอ่�น 914 914 - - 914

รวมส่ินที่รัพื่ยั่์ที่างการเงิน 498,169 914 - 497,255 498,169
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

มูลค่าต้ามบัญช่
เดำิม

การวัดำมูลค่าต้ามมาต้รฐ์านการรายั่งานที่างการเงิน ฉีบับที่่� 9

มูลค่ายัุ่ต้ิธุรรม
ผ่านกำาไรหรือ

ขาดำทีุ่น

มูลค่ายุั่ติ้ธุรรม
ผ่านกำาไรขาดำทุี่น

เบ็ดำเส่ร็จอื�น

ราคาทีุ่น 
ต้ัดำจำาหน่ายั่

รวม

ส่ินที่รัพื่ยั่์ที่างการเงิน 
ณ วันที่่� 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทัียบเทั่าเงินสด 38,626 - - 38,626 38,626

ลูกหนี�การค่้าและลูกหนี�อ่�น 270,940 - - 270,940 270,940

เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่กิจการทัี�ไม่
เกี�ยวิข้้องกัน 13,184 - - 13,184 13,184

สินทัรัพัย์ทัางการเงินหมุนเวิียนอ่�น 914 914 - - 914

รวิมสินทัรัพัย์ทัางการเงิน 323,664 914 - 322,750 323,664

	 ณ	วิันทัี�	1	มกราค่ม	2563	กลุ่มบริษััทัไม่ได้กำาหนดให้หนี�สินทัางการเงินใดวิัดมูลค่่าด้วิยมูลค่่ายุติธรรมผู้่านกำาไรหรือ
ข้าดทัุน	ยกเวิ้นหนี�สินตราสารอนุพัันธ์ซึ่่�งมีมูลค่่ายุติธรรม	0.003	ล้านบาทั	(งบการเงินเฉพัาะกิจการ:	0.003	ล้านบาทั)

4.2 ส่ัญญาเช่า

 การนำามาตรฐานการรายงานทัางการเงิน	ฉบบัทัี�	16	มาถอ่ปฏิิบัติค่รั�งแรก	กลุม่บริษััทัรับรู้หนี�สนิตามสัญญาเช่ื้าสำาหรบั
สญัญาเช่ื้าทัี�เค่ยจัดประเภทัเป็นสญัญาเช่ื้าดำาเนนิงานด้วิยมูลค่่าปัจจบุนัข้องเงินจา่ยชื้ำาระตามสัญญาเช่ื้าทัี�เหล่ออยู่คิ่ดลดด้วิย
อัตราดอกเบี�ยเงินกู้ย่มส่วินเพัิ�มข้องกลุ่มบริษััทั	ณ	วิันทัี�	1	มกราค่ม	2563	สำาหรับสัญญาเชื้่าทัี�เค่ยจัดประเภทัเป็นสัญญาเชื้่า
เงนิทุัน	กลุม่บริษัทััรับรูมู้ลค่า่ตามบัญชีื้ข้องสินทัรัพัย์และหนี�สนิตามสัญญาเช่ื้าด้วิยมูลค่า่ตามบัญชีื้เดิมก่อนวัินทัี�นำามาตรฐาน
การรายงานทัางการเงิน	ฉบับทัี�	16	มาถ่อปฏิิบัติค่รั�งแรก

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ภาระผูู้กพัันตามสัญญาเชื้่าทัี�เปิดเผู้ย	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2562 10,333 8,479

หัก:	สัญญาเชื้่าระยะสั�นและสัญญาเชื้่าทัี�สินทัรัพัย์อ้างอิงมีมูลค่่าตำ�า (2,359) (1,734)

หัก:	อ่�นๆ (474) (428)

หัก:	ดอกเบี�ยจ่ายรอตัดบัญชื้ี (660) (561)

หนี�สินตามสัญญาเชื้่าเพัิ�มข้้�นจากการนำามาตรฐานการรายงาน
		ทัางการเงิน	ฉบับทัี�	16	มาถ่อปฏิิบัติค่รั�งแรก 6,840 5,756

หนี�สินสัญญาเชื้่าการเงิน	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2562 - -

หนี�สินตามสัญญาเชื้่า	ณ	วิันทัี�	1	มกราค่ม	2563 6,840 5,756

อัตราดอกเบี�ยการกู้ย่มส่วินเพัิ�มถัวิเฉลี�ยถ่วิงนำ�าหนัก	(ร้อยละต่อปี) 5.5 5.5
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(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ประกอบด้วิย

		หนี�สินสัญญาเชื้่าหมุนเวิียน 2,156 1,785

		หนี�สินสัญญาเชื้่าไม่หมุนเวิียน 4,684 3,971

6,840 5,756

	
5. นโยั่บายั่การบัญช่ที่่�ส่ำาคัญ 

5.1 การรับรู้รายั่ไดำ้และค่าใช้จ่ายั่

	 ขายส่ินค้�า

รายได้จากการข้ายสินค่้ารับรู้เม่�อกลุ่มบริษััทัได้โอนอำานาจค่วิบคุ่มในสินค่้าให้แก่ลูกค้่าแล้วิ	กล่าวิค่่อ	เม่�อมีการส่งมอบสินค่้า	
รายได้จากการข้ายแสดงตามมูลค่่าทัี�ได้รับหรือค่าดวิ่าจะได้รับสำาหรับสินค่้าทัี�ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค่้ารับค่่น
และส่วินลด	โดยไม่รวิมภาษัีมูลค่่าเพัิ�ม

	 รายได้�ค้่าบริการ

รายได้ค่่าบริการรับรู้เม่�อกิจการให้บริการเสร็จสิ�น

	 เงินปัันผลัรับ

 เงินปันผู้ลรับถ่อเป็นรายได้เม่�อบริษััทัฯมีสิทัธิในการรับเงินปันผู้ล

	 รายได้�ด้อกเบ่�ย	

	 รายได้ดอกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑ์์ค่งค่้างด้วิยวิิธีดอกเบี�ยทัี�แทั้จริง		โดยจะนำามูลค่่าตามบัญชีื้ข้ั�นต้นข้องสินทัรัพัย์ทัางการ
เงินมาคู่ณกับอัตราดอกเบี�ยทัี�แทั้จริง	ยกเวิ้นสินทัรัพัย์ทัางการเงินทัี�เกิดการด้อยค่่าด้านเค่รดิตในภายหลัง	ทัี�จะนำามูลค่่าตาม
บัญชื้ีสุทัธิข้องสินทัรัพัย์ทัางการเงิน	(สุทัธิจากค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�น)	มาคู่ณกับอัตราดอกเบี�ยทัี�แทั้
จริง

	 ต้�นทีุ่นที่างการเงิน

	 ค่่าใช้ื้จ่ายดอกเบี�ยจากหนี�สินทัางการเงินทัี�วิัดมูลค่่าด้วิยราค่าทัุนตัดจำาหน่ายค่ำานวิณโดยใช้ื้วิิธีดอกเบี�ยทัี�แทั้จริงและรับ
รู้ตามเกณฑ์์ค่งค่้าง

5.2 เงินส่ดำและรายั่การเที่่ยั่บเที่่าเงินส่ดำ

	 เงินสดและรายการเทีัยบเทั่าเงินสด	หมายถ่ง	เงินสดและเงินฝ่ากธนาค่าร	และเงินลงทัุนระยะสั�นทัี�มีสภาพัค่ล่องสูง	ซึ่่�งถ่ง
กำาหนดจ่ายค่่นภายในระยะเวิลาไม่เกิน	3	เด่อนนับจากวิันทัี�ได้มาและไม่มีข้้อจำากัดในการเบิกใชื้้
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5.3 ส่ินค้าคงเหลือ

	 สินค้่าสำาเร็จรูปและสินค้่าระหว่ิางผู้ลิตแสดงมูลค่่าตามราค่าทัุน	(ตามวิิธีถัวิเฉลี�ยถ่วิงนำ�าหนัก)	หรือมูลค่่าสุทัธิทัี�จะได้รับ
แล้วิแตร่าค่าใดจะตำ�ากวิ่า	ราค่าทันุดงักลา่วิวิดัมลูค่า่ตามวิธิตีน้ทันุมาตรฐานซึ่่�งใกลเ้ค่ยีงกบัตน้ทันุจรงิ	และประกอบด้วิยตน้ทันุ
วิัตถุดิบ	แรงงานและค่่าโสหุ้ยในการผู้ลิต

	 วิัตถดุบิ	วิัสดุสิ�นเปล่อง	แม่พัิมพั	์และสนิค่า้สำาเร็จรปูซึ่่�อมาเพั่�อข้ายไปแสดงมูลค่า่ตามราค่าทันุถวัิเฉลี�ย	หรอืมูลค่า่สทุัธิทัี�
จะได้รับแล้วิแต่อย่างใดจะตำ�ากวิ่า	และจะถ่อเป็นส่วินหน่�งข้องต้นทัุนการผู้ลิตเม่�อมีการเบิกใชื้้

	 มูลค่่าสุทัธิทัี�จะได้รับข้องสินค่้าประมาณจากราค่าทัี�ค่าดวิ่าจะข้ายได้ตามปกติข้องธุรกิจหักด้วิยประมาณการต้นทัุนใน
การผู้ลิตสินค่้านั�นให้เสร็จและค่่าใชื้้จ่ายทัี�จำาเป็นในการข้าย

	 สำารองเผู้่�อการลดมูลค่่าสินค่้าจะตั�งข้้�นสำาหรับสินค่้าเก่าล้าสมัย	เค่ล่�อนไหวิชื้้าหรือเส่�อมคุ่ณภาพั

5.4 เงินลงทีุ่นในบริษััที่ยั่่อยั่และบริษััที่ร่วม

ก)	 เงินลงทัุนในบริษััทัร่วิมทัี�แสดงอยู่ในงบการเงินรวิมแสดงมูลค่่าตามวิิธีส่วินได้เสีย	
ข้)	 เงินลงทัุนในบริษััทัย่อยและบริษััทัร่วิมทัี�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพัาะกิจการแสดงมูลค่่าตามวิิธีราค่าทัุน	
บรษัิัทัฯจะบันทัก่ข้าดทุันจากการลดลงข้องมูลค่่าเงินลงทุันต่อเม่�อมลูค่่าทัี�จะได้รบัค่่นข้องเงินลงทุันตำ�ากว่ิาราค่าทุันในบัญชีื้

5.5 อส่ังหาริมที่รัพื่ยั่์เพื่่�อการลงทีุ่น

	 บริษััทัฯบันทั่กมูลค่่าเริ�มแรกข้องอสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุนในราค่าทัุนซึ่่�งรวิมต้นทัุนการทัำารายการ	หลังจากนั�น	
บริษััทัฯจะบันทั่กอสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุนด้วิยราค่าทัุนหักค่่าเส่�อมราค่าสะสมและค่่าเผู้่�อการด้อยค่่า	(ถ้ามี)

	 ค่่าเส่�อมราค่าข้องอสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุนค่ำานวิณจากราค่าทัุนโดยวิิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชื้น์โดย
ประมาณ	20	ปี	ค่่าเส่�อมราค่าข้องอสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุนรวิมอยู่ในการค่ำานวิณผู้ลการดำาเนินงาน

	 บริษััทัฯรับรู้ผู้ลต่างระหวิ่างจำานวินเงินทัี�ได้รับสุทัธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่่าตามบัญชีื้ข้องสินทัรัพัย์ในส่วินข้องกำาไร
หรือข้าดทัุนในปีทัี�ตัดรายการอสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุนออกจากบัญชื้ี

5.6 ที่่�ดำิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ื�อมราคา

	 ทัี�ดินแสดงมูลค่่าตามราค่าทัุน	อาค่ารและอุปกรณ์แสดงมูลค่่าตามราค่าทัุนหักค่่าเส่�อมราค่าสะสม	และค่่าเผู้่�อการด้อย
ค่่าข้องสินทัรัพัย์	(ถ้ามี)	

	 ค่่าเส่�อมราค่าข้องอาค่ารและอุปกรณ์ค่ำานวิณจากราค่าทัุนข้องสินทัรัพัย์โดยวิิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชื้น์โดย
ประมาณดังนี�
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อาค่าร - 20 ปี

ส่วินปรับปรุงทัี�ดิน - 10,	20 ปี

โค่รงสร้างระบบ - 10,	20 ปี

เค่รื�องจักรและอุปกรณ์ - 5,	10 ปี

เค่รื�องตกแต่ง	ติดตั�ง	เค่รื�องม่อ	และอุปกรณ์สำานักงาน - 3,	5 ปี

ยานพัาหนะ - 5,	7 ปี

ค่่าเส่�อมราค่ารวิมอยู่ในการค่ำานวิณผู้ลการดำาเนินงาน

ไม่มีการค่ิดค่่าเส่�อมราค่าสำาหรับทัี�ดิน	สินทัรัพัย์ระหวิ่างทัางและงานระหวิ่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษััทัตัดรายการทัี�ดิน	อาค่าร	และอุปกรณ์	ออกจากบัญชื้ี	เม่�อจำาหน่ายสินทัรัพัย์หรือค่าดวิ่าจะไม่ได้รับประโยชื้น์เชื้ิง
เศรษัฐกิจในอนาค่ตจากการใชื้้หรือการจำาหน่ายสินทัรัพัย์	รายการผู้ลกำาไรหรือข้าดทุันจากการจำาหน่ายสินทัรัพัย์	จะรับรู้ใน
ส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุนเม่�อกลุ่มบริษััทัตัดรายการสินทัรัพัย์นั�นออกจากบัญชื้ี

5.7 ส่ัญญาเช่า

	 ณ	วิันเริ�มต้นข้องสัญญาเช่ื้า	กลุ่มบริษััทัจะประเมินว่ิาสัญญาเป็นสัญญาเชื้่าหรือประกอบด้วิยสัญญาเชื้่าหรือไม่	โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเช่ื้าหรือประกอบด้วิยสัญญาเช่ื้า	ก็ต่อเม่�อสัญญานั�นมีการให้สิทัธิในการค่วิบคุ่มการใช้ื้สินทัรัพัย์ทัี�ระบุ
ได้สำาหรับชื้่วิงเวิลาหน่�งเพั่�อเป็นการแลกเปลี�ยนกับสิ�งตอบแทัน

  กลุ่มบริษััที่ในฐ์านะผู้เช่า

	 นโยบายการบัญชื้ีทัี�ถ่อปฏิิบัติตั�งแต่วิันทัี�	1	มกราค่ม	2563

	 กลุม่บริษััทัใช้ื้วิิธีการบัญชีื้เดียวิสำาหรบัการรับรูร้ายการและการวัิดมลูค่่าสัญญาเช่ื้าทุักสัญญา	เวิน้แต่สญัญาเช่ื้าระยะสั�น
และสญัญาเชื้า่ทัี�สนิทัรพััยอ้์างองิมมีลูค่่าตำ�า	ณ	วัินทัี�สญัญาเชื้า่เริ�มมผีู้ล	(วินัทัี�สนิทัรพััยอ์า้งองิพัรอ้มใชื้ง้าน)	กลุม่บรษิัทัับนัทัก่
สินทัรัพัย์สิทัธิการใชื้้ซึ่่�งแสดงสิทัธิในการใชื้้สินทัรัพัย์อ้างอิงและหนี�สินตามสัญญาเชื้่าตามการจ่ายชื้ำาระตามสัญญาเชื้่า	

สิินทรััพย์์สิิทธิิการัใช้้

	 สินทัรัพัย์สิทัธิการใชื้้วิัดมูลค่่าด้วิยราค่าทัุนหักค่่าเส่�อมราค่าสะสม	ผู้ลข้าดทัุนจากการด้อยค่่าสะสม	และปรับปรุงด้วิย
การวิัดมูลค่า่ข้องหนี�สินตามสัญญาเชื้่าใหม่	ราค่าทัุนข้องสินทัรัพัย์สิทัธิการใชื้้ประกอบด้วิยจำานวินเงินข้องหนี�สินตามสัญญา
เชื้า่จากการรับรูเ้ริ�มแรก	ต้นทันุทัางตรงเริ�มแรกทัี�เกิดข้้�น	จำานวินเงินทัี�จา่ยชื้ำาระตามสัญญาเช่ื้า	ณ	วัินทัี�สญัญาเช่ื้าเริ�มมผีู้ลหรือ
ก่อนวิันทัี�สัญญาเชื้่าเริ�มมีผู้ล	และหักด้วิยสิ�งจ่งใจตามสัญญาเชื้่าทัี�ได้รับ

	 ค่่าเส่�อมราค่าข้องสนิทัรพััยสิ์ทัธกิารใชื้ค้่ำานวิณจากราค่าทันุโดยวิธิเีสน้ตรงตามอายสุญัญาเชื้า่หรอือายกุารใหป้ระโยชื้น์
โดยประมาณข้องสินทัรัพัย์สิทัธิการใชื้้แล้วิแต่ระยะเวิลาใดจะสั�นกวิ่า	ดังนี�

ทัี�ดินและอาค่าร	 	 	 	 	 20	 ปี
อาค่ารค่ลังสินค่้า	 	 	 	 	 2	 ปี
เค่รื�องตกแต่ง	ติดตั�งและอุปกรณ์สำานักงาน	4	 ปี
ยานพัาหนะ		 	 	 	 	 5	 ปี		
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	 หากค่วิามเป็นเจา้ข้องในสินทัรพััยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุม่บรษัิัทัเม่�อสิ�นสดุอายุสญัญาเช่ื้าหรือราค่าทุันข้องสนิทัรพััยด์งั
กล่าวิได้รวิมถ่งการใชื้้สิทัธิเล่อกซึ่่�อ	ค่่าเส่�อมราค่าจะค่ำานวิณจากอายุการให้ประโยชื้น์โดยประมาณข้องสินทัรัพัย์

หน้�สิินตามสิัญญาเช้่า

	 หนี�สนิตามสญัญาเชื้า่วิดัมลูค่า่ดว้ิยมลูค่า่ปจัจบุนัข้องจำานวินเงนิทัี�ตอ้งจา่ยตามสญัญาเชื้า่ตลอดอายสุญัญาเชื้า่	จำานวิน
เงินทัี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเชื้่าประกอบด้วิยค่่าเชื้่าค่งทัี�หักด้วิยสิ�งจ่งใจตามสัญญาเชื้่า	ค่่าเชื้่าผู้ันแปรทัี�ข้้�นอยู่กับดัชื้นีหรืออัตรา	
จำานวินเงนิทัี�ค่าดวิา่จะจา่ยภายใตก้ารรบัประกนัมลูค่า่ค่งเหลอ่	รวิมถ่งราค่าใชื้ส้ทิัธขิ้องสทิัธเิลอ่กซึ่่�อซึ่่�งมคี่วิามแนน่อนอยา่งสม
เหตุสมผู้ลทัี�กลุ่มบริษััทัจะใชื้้สิทัธินั�น	และการจ่ายค่่าปรับเพั่�อการยกเลิกสัญญาเชื้่า	หากข้้อกำาหนดข้องสัญญาเชื้่าแสดงให้เห็น
วิ่ากลุ่มบริษััทัจะใช้ื้สิทัธิในการยกเลิกสัญญาเช่ื้า	กลุ่มบริษััทับันทั่กค่่าเช่ื้าผู้ันแปรทัี�ไม่ข้้�นอยู่กับดัชื้นีหรืออัตราเป็นค่่าใช้ื้จ่ายใน
งวิดทัี�เหตุการณ์หรือเงื�อนไข้ซึ่่�งเกี�ยวิข้้องกับการจ่ายชื้ำาระนั�นได้เกิดข้้�น	

	 กลุม่บรษิัทััค่ดิลดมลูค่่าปจัจบุนัข้องจำานวินเงนิทัี�ตอ้งจา่ยตามสญัญาเช่ื้าดว้ิยอตัราดอกเบี�ยตามนยัข้องสัญญาเช่ื้าหรอื
อตัราดอกเบี�ยการกู้ย่มสว่ินเพัิ�มข้องกลุ่มบรษิัทัั	หลงัจากวินัทัี�สญัญาเชื้า่เริ�มมผีู้ล	มลูค่่าตามบญัชื้ขี้องหนี�สนิตามสญัญาเชื้า่จะ
เพัิ�มข้้�นจากดอกเบี�ยข้องหนี�สินตามสัญญาเชื้่าและลดลงจากการจ่ายชื้ำาระหนี�สินตามสัญญาเชื้่า	นอกจากนี�	มูลค่่าตามบัญชื้ี
ข้องหนี�สินตามสัญญาเช่ื้าจะถูกวัิดมลูค่่าใหม่เม่�อมีการเปลี�ยนแปลงอายุสญัญาเช่ื้า	การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชื้ำาระตามสัญญา
เชื้่า	หรือการเปลี�ยนแปลงในการประเมินสิทัธิเล่อกซึ่่�อสินทัรัพัย์อ้างอิง

สิัญญาเช้่ารัะย์ะสิั�นและสิัญญาเช้่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอ้ิงม้มูลค่่าตำ�า

	 สัญญาเชื้่าทัี�มีอายุสัญญาเชื้่า	12	เด่อนหรือน้อยกว่ิานับตั�งแต่วิันทัี�สัญญาเชื้่าเริ�มมีผู้ล	หรือสัญญาเช่ื้าซึ่่�งสินทัรัพัย์
อ้างอิงมีมูลค่่าตำ�า	จะบันทั่กเป็นค่่าใชื้้จ่ายตามวิิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเชื้่า

	 นโยบายการบัญชื้ีทัี�ถ่อปฏิิบัติก่อนวิันทัี�	1	มกราค่ม	2563

	 สญัญาเชื้า่อุปกรณท์ัี�ค่วิามเสี�ยงและผู้ลตอบแทันข้องค่วิามเปน็เจา้ข้องสว่ินใหญไ่ดโ้อนไปใหก้บัผูู้้เชื้า่ถ่อเปน็สญัญาเชื้า่การ
เงิน	สัญญาเชื้่าการเงินจะบันทั่กเป็นรายจ่ายฝ่่ายทัุนด้วิยมูลค่่ายุติธรรมข้องสินทัรัพัย์ทัี�เชื้่าหรือมูลค่่าปัจจุบันสุทัธิข้องจำานวิน
เงินทัี�ต้องจ่ายตามสัญญาเชื้่าแล้วิแต่มูลค่่าใดจะตำ�ากวิ่า	ภาระผูู้กพัันตามสัญญาเชื้่าหักค่่าใชื้้จ่ายทัางการเงินจะบันทั่กเป็นหนี�
สินระยะยาวิ	ส่วินดอกเบี�ยจ่ายจะบันทั่กในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุนตลอดอายุข้องสัญญาเชื้่า	สินทัรัพัย์ทัี�ได้มาตามสัญญา
เชื้่าการเงินจะค่ิดค่่าเส่�อมราค่าตลอดอายุการใชื้้งานข้องสินทัรัพัย์ทัี�เชื้่า

	 สญัญาเชื้า่อปุกรณท์ัี�ค่วิามเสี�ยงและผู้ลตอบแทันข้องค่วิามเปน็เจา้ข้องสว่ินใหญไ่มไ่ดโ้อนไปใหก้บัผูู้เ้ชื้า่ถ่อเปน็สญัญาเชื้า่
ดำาเนินงาน	จำานวินเงินทัี�จา่ยตามสัญญาเช่ื้าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่่าใชื้จ้า่ยในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทุันตามวิธีิเส้นตรงตลอดอายุ
ข้องสัญญาเชื้่า

5.8 ส่ินที่รัพื่ยั่์ไม่ม่ต้ัวต้น

	 กลุ่มบรษิัทััจะรบัรู้รายจา่ยทัี�เกดิจากการพัฒันาหรอืเกดิในข้ั�นตอนการพัฒันาข้องโค่รงการภายในเปน็สนิทัรพััย์ไม่มตีวัิ
ตนก็ต่อเม่�อมีค่วิามเป็นไปได้ทัางเทัค่นิค่และกลุ่มบริษััทัมีค่วิามตั�งใจและมีค่วิามสามารถ	ตลอดจนมีทัรัพัยากรด้านเทัค่นิค่	
ด้านการเงิน	และทัรัพัยากรอ่�นเพีัยงพัอทัี�จะนำามาใช้ื้เพ่ั�อทัำาให้การพััฒนาเสร็จสิ�นลงและนำาสินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตนมาใช้ื้ประโยชื้น์
หรือนำามาข้ายได้
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	 สว่ินสนิทัรพััยไ์มม่ตีวัิตนอ่�น	กลุม่บรษัิัทัจะบนัทัก่ต้นทันุเริ�มแรกข้องสนิทัรัพัยน์ั�นตามราค่าทุัน	ภายหลงัการรบัรูร้ายการ
เริ�มแรก	สินทัรัพัย์ไม่มตีวัิตนแสดงมูลค่่าตามราค่าทุันหักค่า่ตัดจำาหนา่ยสะสมและค่่าเผู่้�อการด้อยค่่าสะสม	(ถา้มี)	ข้องสินทัรัพัย์
นั�น	

	 กลุ่มบริษััทัตัดจำาหน่ายสินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตนทัี�มีอายุการให้ประโยชื้น์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชื้น์เชื้ิง
เศรษัฐกิจข้องสินทัรัพัย์นั�น	และจะประเมินการด้อยค่่าข้องสินทัรัพัย์ดังกล่าวิเม่�อมีข้้อบ่งชื้ี�วิ่าสินทัรัพัย์นั�นเกิดการด้อยค่่า	กลุ่ม
บริษััทัจะทับทัวินระยะเวิลาการตัดจำาหน่ายและวิิธีการตัดจำาหน่ายข้องสินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตนดังกล่าวิทุักสิ�นปีเป็นอย่างน้อย	ค่่า
ตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่่าใชื้้จ่ายในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน

	 สินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตนทัี�มีอายุการให้ประโยชื้น์จำากัดมีดังนี�

	 	 โปรแกรมค่อมพัิวิเตอร์	 	 	 	 	 3,	5,	10	 ปี
	 	 ค่่าใชื้้จ่ายในการพััฒนาผู้ลิตภัณฑ์์รอตัดจ่าย	 5	 ปี
	 	 ลิข้สิทัธิ�	 	 	 	 	 	 	 5	 ปี

5.9 รายั่การธุุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่่�เก่�ยั่วข้องกัน

	 บคุ่ค่ลหรอืกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกนักบับรษัิัทัฯ	หมายถ่ง	บคุ่ค่ลหรอืกจิการทัี�มอีำานาจค่วิบค่มุบรษัิัทัฯ	หรอืถกูบรษัิัทัฯค่วิบค่มุ
ไม่วิ่าจะเป็นโดยทัางตรงหรือทัางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การค่วิบคุ่มเดียวิกันกับบริษััทัฯ

	 นอกจากนี�บุค่ค่ลหรือกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกันยังหมายรวิมถ่งบริษััทัร่วิมและบุค่ค่ลหรือกิจการทัี�มีสิทัธิออกเสียงโดยทัาง
ตรงหรือทัางอ้อมซึ่่�งทัำาให้มีอิทัธิพัลอย่างเป็นสาระสำาค่ัญต่อบริษััทัฯ	ผูู้้บริหารสำาค่ัญ	กรรมการหรือพันักงานข้องบริษััทัฯทัี�มี
อำานาจในการวิางแผู้นและค่วิบคุ่มการดำาเนินงานข้องบริษััทัฯ

5.10 การดำ้อยั่ค่าของส่ินที่รัพื่ยั่์ที่่�ไม่ใช่ส่ินที่รัพื่ยั่์ที่างการเงิน

	 ทัุกวิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน	กลุ่มบริษััทัจะทัำาการประเมินการด้อยค่่าข้องทีั�ดิน	อาค่ารและอุปกรณ์	สินทัรัพัย์สิทัธิ
การใช้ื้	อสงัหาริมทัรัพัย์เพ่ั�อการลงทุันหรือสินทัรัพัย์ทีั�ไมมี่ตวัิตนอ่�นข้องกลุม่บริษััทัหากมีข้้อบ่งชื้ี�วิา่สนิทัรัพัย์ดงักล่าวิอาจด้อย
ค่่า	กลุ่มบริษััทัรับรู้ข้าดทัุนจากการด้อยค่่าเม่�อมูลค่่าทัี�ค่าดวิ่าจะได้รับค่่นข้องสินทัรัพัย์มีมูลค่่าตำ�ากวิ่ามูลค่่าตามบัญชื้ีข้อง
สินทัรัพัย์นั�น	ทัั�งนี�มูลค่่าทัี�ค่าดว่ิาจะได้รับค่่นหมายถ่งมูลค่่ายุติธรรมหักต้นทุันในการข้ายข้องสินทัรัพัย์หรือมูลค่่าจากการใช้ื้
สินทัรัพัย์แล้วิแต่ราค่าใดจะสูงกว่ิา	ในการประเมินมูลค่่าจากการใช้ื้สินทัรัพัย์	กลุ่มบริษััทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาค่ต
ทัี�กจิการค่าดว่ิาจะได้รบัจากสนิทัรพััยแ์ละค่ำานวิณค่ดิลดเปน็มูลค่่าปจัจบุนัโดยใชื้อ้ตัราค่ดิลดกอ่นภาษัทีัี�สะทัอ้นถง่การประเมิน
ค่วิามเสี�ยงในสภาพัตลาดปัจจุบันข้องเงินสดตามระยะเวิลาและค่วิามเสี�ยงซึ่่�งเป็นลักษัณะเฉพัาะข้องสินทัรัพัย์ทัี�กำาลังพัิจารณา
อยู่	ในการประเมินมูลค่่ายุติธรรมหักต้นทัุนในการข้าย	กลุ่มบริษััทัใช้ื้แบบจำาลองการประเมินมูลค่่าทัี�ดีทัี�สุดซึ่่�งเหมาะสมกับ
สินทัรัพัย์	ซึ่่�งสะทั้อนถ่งจำานวินเงินทัี�กิจการสามารถจะได้มาจากการจำาหน่ายสินทัรัพัย์หักด้วิยต้นทัุนในการจำาหน่าย	โดยการ
จำาหน่ายนั�นผูู้้ซึ่่�อกับผูู้้ข้ายมีค่วิามรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราค่ากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษัณะ
ข้องผูู้้ทัี�ไม่มีค่วิามเกี�ยวิข้้องกัน	

	 กลุ่มบริษััทัจะรับรู้รายการข้าดทัุนจากการด้อยค่่าในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน	



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 245

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

5.11 ผลประโยั่ชน์ของพื่นักงาน

 ผลประโยั่ชน์ระยั่ะส่ั�นของพื่นักงาน

	 กลุ่มบริษััทัรับรู้	เงินเด่อน	ค่่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทับกองทัุนประกันสังค่มเป็นค่่าใชื้้จ่ายเม่�อเกิดรายการ

 ผลประโยั่ชน์หลังออกจากงานของพื่นักงาน และผลประโยั่ชน์ระยั่ะยั่าวอื�นของพื่นักงาน

 โค่รังการัสิมทบเงิน

	 บริษััทัฯ	บริษััทัย่อยและพันักงานได้ร่วิมกันจัดตั�งกองทัุนสำารองเลี�ยงชื้ีพั	ซึ่่�งประกอบด้วิยเงินทัี�พันักงานจ่ายสะสมและเงิน
ทัี�บริษััทัฯและบริษััทัย่อยจ่ายสมทับให้เป็นรายเด่อน	สินทัรัพัย์ข้องกองทัุนสำารองเลี�ยงชื้ีพัได้แยกออกจากสินทัรัพัย์ข้องบริษััทัฯ
และบริษััทัย่อย	เงินทัี�บริษััทัฯและบริษััทัย่อยจ่ายสมทับกองทัุนสำารองเลี�ยงชื้ีพับันทั่กเป็นค่่าใชื้้จ่ายในปีทัี�เกิดรายการ	

 โค่รังการัผลปรัะโย์ช้น์หลังอ้อ้กจากงาน และผลปรัะโย์ช้น์รัะย์ะย์าวอ้่�นขอ้งพนักงาน

	 บริษััทัฯและบริษััทัย่อยมีภาระสำาหรับเงินชื้ดเชื้ยทัี�ต้องจ่ายให้แก่พันักงานเม่�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน	และตาม
โค่รงการผู้ลตอบแทันพันักงานอ่�นๆ	ซึ่่�งบริษััทัฯและบริษััทัย่อยถ่อวิ่าเงินชื้ดเชื้ยดังกล่าวิเป็นโค่รงการผู้ลประโยชื้น์หลังออกจาก
งานสำาหรบัพันกังาน	นอกจากนั�นบรษัิัทัฯและบรษัิัทัยอ่ยจดัใหม้โีค่รงการผู้ลประโยชื้นร์ะยะยาวิอ่�นข้องพันกังาน	ไดแ้ก	่โค่รงการ
เงินรางวิัลการปฏิิบัติงานค่รบกำาหนดระยะเวิลา

	 บริษัทััฯและบริษััทัย่อยค่ำานวิณหนี�สนิตามโค่รงการผู้ลประโยชื้น์หลังออกจากงานข้องพันักงาน	และโค่รงการผู้ลประโยชื้น์
ระยะยาวิอ่�นข้องพันกังาน	โดยใชื้ว้ิธิคี่ดิลดแต่ละหนว่ิยทัี�ประมาณการไวิ	้(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผูู้เ้ชื้ี�ยวิชื้าญอิสระ
ได้ทัำาการประเมินภาระผูู้กพัันดังกล่าวิตามหลักค่ณิตศาสตร์ประกันภัย	

	 ผู้ลกำาไรหรือข้าดทัุนจากการประมาณการตามหลักค่ณิตศาสตร์ประกันภัย	(Actuarial	gains	and	losses)	สำาหรับ
โค่รงการผู้ลประโยชื้น์หลังออกจากงานข้องพันักงานจะรับรู้ทัันทัีในกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�น

	 ผู้ลกำาไรหรือข้าดทุันจากการประมาณการตามหลักค่ณิตศาสตร์ประกันภัย(Actuarial	gains	and	losses)	สำาหรับ
โค่รงการผู้ลประโยชื้น์ระยะยาวิอ่�นข้องพันักงานจะรับรู้ทัันทัีในกำาไรหรือข้าดทัุน

	 ต้นทัุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทัั�งจำานวินในกำาไรหรือข้าดทัุนทัันทัีทัี�มีการแก้ไข้โค่รงการหรือลดข้นาดโค่รงการ	หรือเม่�อ
กิจการรับรู้ต้นทัุนการปรับโค่รงสร้างทัี�เกี�ยวิข้้อง

5.12 เงินต้ราต้่างประเที่ศู

	 บริษััทัฯแสดงงบการเงินรวิมและงบการเงินเฉพัาะกิจการเป็นสกุลเงินบาทั	ซึ่่�งเป็นสกุลเงินทีั�ใช้ื้และวัิดมูลค่่าในการดำาเนิน
งานข้องบรษิัทััฯ	รายการตา่งๆ	ข้องแตล่ะกจิการทัี�รวิมอยูใ่นงบการเงนิรวิมวิดัมลูค่่าดว้ิยสกลุเงนิทัี�ใชื้ใ้นการดำาเนนิงานข้องแตล่ะ
กิจการนั�น

	 รายการทัี�เป็นเงินตราต่างประเทัศแปลงค่่าเป็นเงินบาทัโดยใชื้้อัตราแลกเปลี�ยน	ณ	วิันทัี�เกิดรายการ	สินทัรัพัย์และหนี�สิน
ทัี�เป็นตัวิเงินซึ่่�งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทัศได้แปลงค่่าเป็นเงินบาทัโดยใชื้้อัตราแลกเปลี�ยน	ณ	วิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน	

	 กำาไรและข้าดทัุนทัี�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนได้รวิมอยู่ในการค่ำานวิณผู้ลการดำาเนินงาน
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5.13 ประมาณการหน่�ส่ิน

	 กลุ่มบริษััทัจะบันทั่กประมาณการหนี�สินไวิ้ในบัญชื้ีเม่�อภาระผูู้กพัันซึ่่�งเป็นผู้ลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้้�นแล้วิ	และ
มีค่วิามเป็นไปได้ค่่อนข้้างแน่นอนวิ่ากลุ่มบริษััทัจะเสียทัรัพัยากรเชื้ิงเศรษัฐกิจไปเพั่�อปลดเปล่�องภาระผูู้กพัันนั�น	และกลุ่มบริษััทั
สามารถประมาณมูลค่่าภาระผูู้กพัันนั�นได้อย่างน่าเชื้่�อถ่อ	

5.14 ภาษั่เงินไดำ้

	 ภาษัีเงินได้ประกอบด้วิยภาษัีเงินได้ปัจจุบันและภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชื้ี

 ภาษั่เงินไดำ้ปัจจุบัน

	 กลุม่บริษััทับันทัก่ภาษีัเงินได้ปจัจุบันตามจำานวินทัี�ค่าดว่ิาจะจ่ายให้กบัหน่วิยงานจัดเก็บภาษีัข้องรัฐ	โดยค่ำานวิณจากกำาไร
ทัางภาษัีตามหลักเกณฑ์์ทัี�กำาหนดในกฎหมายภาษัีอากร

ภาษั่เงินไดำ้รอการต้ัดำบัญช่

	 กลุ่มบริษััทับันทั่กภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชื้ีข้องผู้ลแตกต่างชื้ั�วิค่ราวิระหวิ่างราค่าตามบัญชื้ีข้องสินทัรัพัย์และหนี�สิน	ณ	
วิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงานกับฐานภาษัีข้องสินทัรัพัย์และหนี�สินทัี�เกี�ยวิข้้องนั�น	โดยใชื้้อัตราภาษัีทัี�มีผู้ลบังค่ับใชื้้	ณ	วิันสิ�นรอบ
ระยะเวิลารายงาน	

	 กลุม่บริษัทััรับรู้หนี�สนิภาษีัเงนิไดร้อการตัดบญัชีื้ข้องผู้ลแตกต่างชื้ั�วิค่ราวิทัี�ตอ้งเสียภาษีัทักุรายการ	แตร่บัรู้สินทัรัพัยภ์าษีั
เงนิได้รอการตดับัญชื้สีำาหรับผู้ลแตกตา่งชื้ั�วิค่ราวิทัี�ใชื้ห้กัภาษีั	รวิมทัั�งผู้ลข้าดทุันทัางภาษีัทัี�ยงัไม่ได้ใช้ื้ในจำานวินเท่ัาทัี�มคี่วิามเป็น
ไปไดค่้่อนข้า้งแนท่ัี�บรษัิัทัฯจะมกีำาไรทัางภาษัใีนอนาค่ตเพัยีงพัอทัี�จะใชื้ป้ระโยชื้น์จากผู้ลแตกตา่งชื้ั�วิค่ราวิทัี�ใชื้ห้กัภาษัแีละผู้ลข้าดทันุ
ทัางภาษัีทัี�ยังไม่ได้ใชื้้นั�น

	 กลุม่บรษัิัทัจะทับทัวินมลูค่่าตามบญัชื้ขี้องสนิทัรพััยภ์าษัเีงนิไดร้อการตดับญัชื้ทีักุสิ�นรอบระยะเวิลารายงานและจะทัำาการ
ปรับลดมูลค่่าตามบัญชื้ีดังกล่าวิ	หากมีค่วิามเป็นไปได้ค่่อนข้้างแน่วิ่าบริษััทัฯจะไม่มีกำาไรทัางภาษัีเพัียงพัอต่อการนำาสินทัรัพัย์
ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชื้ีทัั�งหมดหรือบางส่วินมาใชื้้ประโยชื้น์

	 กลุม่บรษิัทััจะบนัทัก่ภาษัเีงนิไดร้อการตดับญัชื้โีดยตรงไปยงัสว่ินข้องผูู้ถ่้อหุน้หากภาษัทีัี�เกดิข้้�นเกี�ยวิข้อ้งกบัรายการทัี�ได้
บันทั่กโดยตรงไปยังส่วินข้องผูู้้ถ่อหุ้น	

5.15 เครื�องมือที่างการเงิน

	 นโยบายการบัญชื้ีทัี�ถ่อปฏิิบัติตั�งแต่วิันทัี�	1	มกราค่ม	2563

กลุ่มบริษััทัรับรู้รายการเม่�อเริ�มแรกข้องสินทัรัพัย์ทัางการเงินด้วิยมูลค่่ายุติธรรม	และบวิกด้วิยต้นทัุนการทัำารายการเฉพัาะใน
กรณทีัี�เปน็สนิทัรพััยท์ัางการเงินทัี�ไมไ่ดว้ิดัมลูค่่าดว้ิยมลูค่่ายุตธิรรมผู่้านกำาไรหรือข้าดทันุ	อยา่งไรก็ตาม	สำาหรบัลกูหนี�การค้่า
ทัี�ไมม่อีงค่ป์ระกอบเกี�ยวิกบัการจดัหาเงนิทัี�มนียัสำาค่ญั	กลุม่บรษัิัทัจะรบัรูส้นิทัรพััยท์ัางการเงนิดงักลา่วิดว้ิยราค่าข้องรายการ	
ตามทัี�กล่าวิไวิ้ในนโยบายการบัญชื้ีเรื�องการรับรู้รายได้	
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

การจัดำประเภที่รายั่การและการวัดำมูลค่าของส่ินที่รัพื่ยั่์ที่างการเงิน

	 กลุม่บรษัิัทัจดัประเภทัสนิทัรพััยท์ัางการเงนิ	ณ	วัินทัี�รบัรูร้ายการเริ�มแรก	เปน็สนิทัรพััยท์ัางการเงนิทัี�วิดัมลูค่่าในภายหลงั
ด้วิยราค่าทัุนตัดจำาหน่าย	สินทัรัพัย์ทัางการเงินทัี�วิัดมูลค่่าในภายหลังด้วิยมูลค่่ายุติธรรมผู้่านกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�น	และ
สนิทัรพััยท์ัางการเงนิทัี�วิดัมลูค่่าในภายหลงัดว้ิยมลูค่่ายตุธิรรมผู้า่นกำาไรหรอืข้าดทันุ	โดยพัจิารณาจากแผู้นธรุกจิข้องกจิการ
ในการจัดการสินทัรัพัย์ทัางการเงิน	และลักษัณะข้องกระแสเงินสดตามสัญญาข้องสินทัรัพัย์ทัางการเงิน

สิินทรััพย์์ทางการัเงินท้�วัดมูลค่่าด้วย์รัาค่าทุนตัดจำาหน่าย์ 

	 กลุ่มบริษััทัวัิดมูลค่่าสินทัรัพัย์ทัางการเงินด้วิยราค่าทุันตัดจำาหน่าย	เม่�อกลุ่มบริษััทัถ่อค่รองสินทัรัพัย์ทัางการเงินนั�น
เพั่�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา	และเงื�อนไข้ตามสัญญาข้องสินทัรัพัย์ทัางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดทัี�เป็นการรับชื้ำาระ
เพัียงเงินต้นและดอกเบี�ยจากยอดค่งเหล่อข้องเงินต้นในวิันทัี�ระบุไวิ้เทั่านั�น	

	 สนิทัรพััย์ทัางการเงนิดงักลา่วิวิดัมลูค่า่ในภายหลังโดยใชื้ว้ิิธีดอกเบี�ยทัี�แทั้จรงิและต้องมกีารประเมินการดอ้ยค่า่	ทัั�งนี�	ผู้ล
กำาไรและข้าดทัุนทัี�เกิดข้้�นจากการตัดรายการ	การเปลี�ยนแปลง	หรือการด้อยค่่าข้องสินทัรัพัย์ดังกล่าวิจะรับรู้ในส่วินข้องกำาไร
หรือข้าดทัุน			

สิินทรััพย์์ทางการัเงินท้�วัดมูลค่่าด้วย์มูลค่่าย์ุติธิรัรัมผ่านกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสิรั็จอ้่�น (ตรัาสิารัหน้�) 

	 กลุ่มบริษััทัวิัดมูลค่่าสินทัรัพัย์ทัางการเงินด้วิยมูลค่่ายุติธรรมผู้่านกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�น	เม่�อกลุ่มบริษััทัถ่อค่รอง
สนิทัรัพัย์ทัางการเงินนั�นเพ่ั�อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ั�อข้ายสินทัรัพัย์ทัางการเงิน	และเงื�อนไข้ตามสัญญาข้องสินทัรัพัย์
ทัางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดทัี�เป็นการรับชื้ำาระเพัียงเงินต้นและดอกเบี�ยจากยอดค่งเหล่อข้องเงินต้นในวิันทัี�ระบุไวิ้เทั่านั�น

	 ทัั�งนี�	รายไดด้อกเบี�ย	กำาไรหรือข้าดทุันจากอตัราแลกเปลี�ยน	และผู้ลข้าดทุันจากการดอ้ยค่่าหรือการโอนกลบัรายการผู้ล
ข้าดทุันนั�นจะรับรูใ้นส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทุันและค่ำานวิณด้วิยวิิธีการเช่ื้นเดียวิกับสินทัรัพัย์ทัางการเงินทัี�วัิดมลูค่า่ด้วิยราค่าทุัน
ตดัจำาหนา่ย	ในข้ณะทัี�การเปลี�ยนแปลงในมลูค่่ายตุธิรรมอ่�น	ๆ	จะรบัรูผู้้า่นกำาไรข้าดทันุเบด็เสรจ็อ่�น	ผู้ลสะสมข้องการเปลี�ยนแปลง
ในมูลค่่ายุตธิรรมทัี�เค่ยรับรูใ้นกำาไรข้าดทันุเบด็เสรจ็อ่�นจะโอนเข้า้ไปยังสว่ินข้องกำาไรหรอืข้าดทันุเม่�อมกีารตัดรายการสินทัรพััย์
ทัางการเงินนั�น

สิินทรััพย์์ทางการัเงินท้�วัดมูลค่่าด้วย์มูลค่่าย์ุติธิรัรัมผ่านกำาไรัหรัือ้ขาดทุน

	 สินทัรัพัย์ทัางการเงินทัี�วิัดมูลค่่าด้วิยมูลค่่ายุติธรรมผู่้านกำาไรหรือข้าดทัุน	จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วิยมูลค่่า
ยุติธรรม	โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงสุทัธิข้องมูลค่่ายุติธรรมในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน

	 ทัั�งนี�	สินทัรัพัย์ทัางการเงินดังกล่าวิ	หมายรวิมถ่ง	ตราสารอนุพัันธ์	เงินลงทัุนในหลักทัรัพัย์ทัี�ถ่อไวิ้เพั่�อค่้า	เงินลงทัุนใน
ตราสารทัุนซึ่่�งกลุ่มบริษััทัไม่ได้เล่อกจัดประเภทัให้วิัดมูลค่่าด้วิยมูลค่่ายุติธรรมผู่้านกำาไรข้าดทุันเบ็ดเสร็จอ่�น	และสินทัรัพัย์
ทัางการเงินทัี�มีกระแสเงินสดทัี�ไม่ได้รับชื้ำาระเพัียงเงินต้นและดอกเบี�ย

	 เงินปันผู้ลรับจากเงินลงทัุนในตราสารทัุนข้องบริษััทัจดทัะเบียนถ่อเป็นรายได้อ่�นในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน	

การจัดำประเภที่รายั่การและการวัดำมูลค่าของหน่�ส่ินที่างการเงิน

	 ยกเว้ินหนี�สินตราสารอนุพัันธ์	กลุ่มบริษััทัรับรู้รายการเม่�อเริ�มแรกสำาหรับหนี�สินทัางการเงินด้วิยมูลค่่ายุติธรรมหัก
ตน้ทันุการทัำารายการ	และจดัประเภทัหนี�สนิทัางการเงนิเปน็หนี�สนิทัางการเงนิทัี�วิดัมลูค่า่ในภายหลงัด้วิยราค่าทันุตดัจำาหนา่ย	
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โดยใชื้วิ้ิธดีอกเบี�ยทัี�แทัจ้รงิ	ทัั�งนี�	ผู้ลกำาไรและข้าดทันุทัี�เกดิข้้�นจากการตดัรายการหนี�สินทัางการเงนิและการตดัจำาหนา่ยตามวิธิี
ดอกเบี�ยทัี�แทั้จริงจะรับรู้ในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน	โดยการค่ำานวิณมูลค่่าราค่าทัุนตัดจำาหน่ายค่ำาน่งถ่งค่่าธรรมเนียมหรือ
ต้นทัุนทัี�ถ่อเป็นส่วินหน่�งข้องอัตราดอกเบี�ยทีั�แท้ัจริงนั�นด้วิย	ทัั�งนี�	ค่่าตัดจำาหน่ายตามวิิธีดอกเบี�ยทัี�แทั้จริงแสดงเป็นส่วินหน่�ง
ข้องต้นทัุนทัางการเงินในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน	

การต้ัดำรายั่การของเครื�องมือที่างการเงิน

	 สนิทัรัพัย์ทัางการเงินจะถกูตดัรายการออกจากบญัชื้	ีเม่�อสิทัธิทัี�จะได้รบักระแสเงนิสดข้องสินทัรัพัย์นั�นได้สิ�นสุดลง	หรอืได้
มกีารโอนสทิัธทีิั�จะไดร้บักระแสเงนิสดข้องสนิทัรพััยนั์�น	รวิมถ่งไดมี้การโอนค่วิามเสี�ยงและผู้ลตอบแทันเก่อบทัั�งหมดข้องสนิทัรพััย์
นั�น	หรือมกีารโอนการค่วิบค่มุในสนิทัรพััยน์ั�น	แมว้ิา่จะไมม่กีารโอนหรอืไมไ่ดค้่งไวิซ้ึ่่�งค่วิามเสี�ยงและผู้ลตอบแทันเก่อบทัั�งหมดข้อง
สินทัรัพัย์นั�น		

	 กลุ่มบริษััทัตัดรายการหนี�สินทัางการเงินก็ต่อเม่�อได้มีการปฏิิบัติตามภาระผูู้กพัันข้องหนี�สินนั�นแล้วิ	มีการยกเลิกภาระ
ผูู้กพัันนั�น	หรือมีการสิ�นสุดลงข้องภาระผูู้กพัันนั�น	ในกรณีทัี�มีการเปลี�ยนหนี�สินทัางการเงินทัี�มีอยู่ให้เป็นหนี�สินใหม่จากผูู้้ให้กู้
รายเดียวิกันซึ่่�งมีข้้อกำาหนดทัี�แตกต่างกันอย่างมาก	หรือมีการแก้ไข้ข้้อกำาหนดข้องหนี�สินทัี�มีอยู่อย่างเป็นสาระสำาค่ัญ	จะถ่อวิ่า
เปน็การตดัรายการหนี�สนิเดมิและรบัรูห้นี�สนิใหม่	โดยรบัรูผู้้ลแตกตา่งข้องมูลค่่าตามบัญชื้ดีงักลา่วิในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทุัน	

การดำ้อยั่ค่าของส่ินที่รัพื่ยั่์ที่างการเงิน

	 กลุม่บริษััทัรับรูค้่า่เผู่้�อผู้ลข้าดทุันด้านเค่รดิตทัี�ค่าดว่ิาจะเกิดข้้�นข้องตราสารหนี�ทัั�งหมดทัี�ไม่ได้วิดัมูลค่่าด้วิยมูลค่่ายุตธิรรม
ผู้่านกำาไรหรือข้าดทัุน	ผู้ลข้าดทุันด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�นค่ำานวิณจากผู้ลต่างข้องกระแสเงินสดทัี�จะค่รบกำาหนดชื้ำาระ
ตามสัญญากับกระแสเงินสดทัั�งหมดทัี�กลุ่มบริษััทัค่าดวิ่าจะได้รับชื้ำาระ	และค่ิดลดด้วิยอัตราดอกเบี�ยทัี�แทั้จริงโดยประมาณข้อง
สินทัรัพัย์ทัางการเงิน	ณ	วิันทัี�ได้มา

	 ในกรณทีัี�ค่วิามเสี�ยงดา้นเค่รดติข้องสนิทัรพััยไ์มไ่ดเ้พัิ�มข้้�นอยา่งมนียัสำาค่ญันบัตั�งแตก่ารรบัรูร้ายการเริ�มแรก	กลุม่บรษิัทัั
วิดัมลูค่่าผู้ลข้าดทันุดา้นเค่รดติทัี�ค่าดวิา่จะเกดิข้้�นโดยพัจิารณาจากการผู้ดิสญัญาทัี�อาจจะเกดิข้้�นใน	12	เดอ่นข้า้งหนา้	ในข้ณะ
ทัี�หากค่วิามเสี�ยงด้านเค่รดิตข้องสินทัรัพัย์เพัิ�มข้้�นอย่างมีนัยสำาค่ัญนับตั�งแต่การรับรู้รายการเริ�มแรก	กลุ่มบริษััทัวิัดมูลค่่าผู้ล
ข้าดทัุนด้วิยจำานวินเงินทัี�เทั่ากับผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�นตลอดอายุทัี�เหล่ออยู่ข้องเค่รื�องม่อทัางการเงิน	

	 กลุ่มบริษััทัพิัจารณาว่ิาค่วิามเสี�ยงด้านเค่รดิตจะเพิั�มข้้�นอย่างมีนัยสำาคั่ญ	เม่�อมีการค่้างชื้ำาระการจ่ายเงินตามสัญญา
เกินกวิา่	30	วัิน	และพัจิารณาวิา่สนิทัรพััยท์ัางการเงนินั�นมกีารผู้ดิสญัญา	เม่�อมกีารค่า้งชื้ำาระการจ่ายเงนิตามสญัญาเกนิกว่ิา	
90	วินั	อยา่งไรกต็าม	ในบางกรณ	ีกลุม่บรษัิัทัอาจพัจิารณาวิา่สนิทัรพััยท์ัางการเงนินั�นมกีารเพิั�มข้้�นข้องค่วิามเสี�ยงดา้นเค่รดติ
อย่างมีนัยสำาค่ัญและมีการผู้ิดสัญญา	โดยพัิจารณาจากข้้อมูลภายในหรือข้้อมูลภายนอกอ่�น	เชื้่น	อันดับค่วิามน่าเชื้่�อถ่อด้าน
เค่รดิตข้องผูู้้ออกตราสาร	

	 กลุ่มบริษััทัใช้ื้วิิธีการอย่างง่ายในการค่ำานวิณผู้ลข้าดทุันด้านเค่รดิตทัี�ค่าดว่ิาจะเกิดข้้�นสำาหรับลูกหนี�การค้่าดังนั�น	ทุัก
วิันส	ิ�นรอบระยะเวิลารายงาน	กลุ่มบริษััทัจ้งไม่มีการติดตามการเปลี�ยนแปลงข้องค่วิามเสี�ยงทัางด้านเค่รดิต	แต่จะรับรู้ค่่าเผู้่�อ
ผู้ลข้าดทุันจากผู้ลข้าดทุันด้านเค่รดิตทัี�ค่าดว่ิาจะเกิดข้้�นตลอดอายุข้องลูกหนี�การค้่า	โดยอ้างอิงจากข้้อมูลผู้ลข้าดทุันด้าน
เค่รดติจากประสบการณใ์นอดตี	ปรบัปรงุดว้ิยข้้อมลูการค่าดการณไ์ปในอนาค่ตเกี�ยวิกับลกูหนี�นั�นและสภาพัแวิดลอ้มทัางดา้น
เศรษัฐกิจ	

	 สนิทัรพััย์ทัางการเงินจะถกูตดัจำาหน่ายออกจากบญัชื้	ีเม่�อกจิการค่าดว่ิาจะไม่ได้รบัค่่นกระแสเงินสดตามสญัญาอกีต่อไป	
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

การหักกลบของเครื�องมือที่างการเงิน

	 สนิทัรพััยท์ัางการเงินและหนี�สนิทัางการเงินจะนำามาหกักลบกนั	และแสดงด้วิยยอดสทุัธใินงบแสดงฐานะการเงนิ	กต็อ่เม่�อ
กิจการมีสิทัธิบังค่ับใชื้้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วิในการหักกลบจำานวินเงินทัี�รับรู้	และกิจการมีค่วิามตั�งใจทีั�จะชื้ำาระด้วิยยอดสุทัธิ	
หรือตั�งใจทัี�จะรับสินทัรัพัย์และชื้ำาระหนี�สินพัร้อมกัน

	 นโยบายการบัญชื้ีทัี�ถ่อปฏิิบัติก่อนวิันทัี�	1	มกราค่ม	2563

ลูกหน่�การค้า

	 ลกูหนี�การค้่าแสดงมูลค่่าตามจำานวินมูลค่่าสุทัธิทัี�จะได้รบั	กลุม่บริษััทับันทัก่ค่่าเผู่้�อหนี�สงสัยจะสญูสำาหรับผู้ลข้าดทุันโดย
ประมาณทัี�อาจเกดิข้้�นจากการเกบ็เงินจากลกูหนี�ไม่ได้	ซ่ึ่�งโดยทัั�วิไปพิัจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิิเค่ราะห์อายุหนี�

เงินลงทีุ่น

	 เงนิลงทันุในหลกัทัรพััยเ์พั่�อค่า้แสดงตามมลูค่่ายตุธิรรม	การเปลี�ยนแปลงในมลูค่่ายตุธิรรมข้องหลกัทัรพััยบ์นัทัก่ในสว่ิน
ข้องกำาไรหรือข้าดทัุน	

5.16 ต้ราส่ารอนุพื่ันธุ์

	 กลุม่บริษััทัใชื้ต้ราสารอนพัุันธ์	เชื้น่	สัญญาซึ่่�อข้ายเงนิตราต่างประเทัศลว่ิงหนา้	เพั่�อปอ้งกนัค่วิามเสี�ยงจากค่วิามผู้นัผู้วิน
ข้องอัตราแลกเปลี�ยน

	 กลุ่มบริษััทัรับรู้มูลค่่าเริ�มแรกข้องตราสารอนุพัันธ์ด้วิยมูลค่่ายุติธรรม	ณ	วิันทัี�ทัำาสัญญา	และวิัดมูลค่่าในภายหลังด้วิย
มลูค่่ายตุธิรรม	โดยรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงข้องมลูค่่ายตุธิรรมในภายหลงัในสว่ินข้องกำาไรหรอืข้าดทันุ	ทัั�งนี�	กลุม่บรษัิัทัแสดงตราสาร
อนพุันัธเ์ปน็สนิทัรพััยท์ัางการเงนิเม่�อมีมลูค่า่ยตุธิรรมมากกวิา่ศนูย	์และแสดงเปน็หนี�สนิทัางการเงนิเม่�อมีมลูค่า่ยตุธิรรมนอ้ย
กวิ่าศูนย์	

	 กลุ่มบริษััทัแสดงตราสารอนุพัันธท์ัี�มอีายุสญัญาค่งเหลอ่มากกว่ิา	12	เดอ่นและยังไมถ่่งกำาหนดชื้ำาระภายใน	12	เดอ่น	เปน็
สนิทัรัพัย์ไมห่มุนเวีิยนอ่�น	หรือหนี�สนิไม่หมุนเวีิยนอ่�น	และแสดงตราสารอนุพัันธ์อ่�นเป็นสินทัรัพัย์หมุนเวีิยน	หรอืหนี�สนิหมุนเวีิยน

5.17 การวัดำมูลค่ายัุ่ต้ิธุรรม

	 มูลค่่ายุติธรรม	หมายถ่ง	ราค่าทัี�ค่าดวิ่าจะได้รับจากการข้ายสินทัรัพัย์หรือเป็นราค่าทัี�จะต้องจ่ายเพั่�อโอนหนี�สินให้ผูู้้อ่�น
โดยรายการดงักลา่วิเปน็รายการทัี�เกดิข้้�นในสภาพัปกตริะหวิา่งผูู้ซ้ึ่่�อและผูู้ข้้าย	(ผูู้ร้ว่ิมในตลาด)	ณ	วัินทัี�วิดัมลูค่่า	กลุม่บรษิัทััใชื้้
ราค่าเสนอซึ่่�อข้ายในตลาดทัี�มสีภาพัค่ล่องในการวัิดมูลค่่ายุตธิรรมข้องสินทัรัพัย์และหนี�สนิซึ่่�งมาตรฐานการรายงานทัางการเงิน
ทัี�เกี�ยวิข้อ้งกำาหนดใหต้อ้งวิดัมลูค่า่ดว้ิยมลูค่า่ยตุธิรรม	ยกเวิน้ในกรณทีัี�ไมม่ตีลาดทัี�มสีภาพัค่ลอ่งสำาหรบัสนิทัรพััยห์รอืหนี�สนิ
ทัี�มลีกัษัณะเดียวิกนัหรอืไมส่ามารถหาราค่าเสนอซึ่่�อข้ายในตลาดทัี�มสีภาพัค่ลอ่งได	้กลุม่บรษิัทััจะประมาณมลูค่่ายตุธิรรมโดย
ใชื้้เทัค่นิค่การประเมินมูลค่่าทัี�เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	และพัยายามใชื้้ข้้อมูลทัี�สามารถสังเกตได้ทัี�เกี�ยวิข้้องกับสินทัรัพัย์
หรือหนี�สินทัี�จะวิัดมูลค่่ายุติธรรมนั�นให้มากทัี�สุด	

	 ลำาดับชื้ั�นข้องมูลค่่ายุติธรรมทัี�ใชื้้วิัดมูลค่่าและเปิดเผู้ยมูลค่่ายุติธรรมข้องสินทัรัพัย์และหนี�สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดับตามประเภทัข้องข้้อมูลทัี�นำามาใชื้้ในการวิัดมูลค่่ายุติธรรม	ดังนี�
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	 ระดำับ 1		 ใชื้้ข้้อมูลราค่าเสนอซึ่่�อข้ายข้องสินทัรัพัย์หรือหนี�สินอย่างเดียวิกันในตลาดทัี�มีสภาพัค่ล่อง

	 ระดำับ 2	 ใชื้้ข้้อมูลอ่�นทัี�สามารถสังเกตได้ข้องสินทัรัพัย์หรือหนี�สิน	ไม่วิ่าจะเป็นข้้อมูลทัางตรงหรือทัางอ้อม

	 ระดำับ 3	 ใชื้้ข้้อมูลทัี�ไม่สามารถสังเกตได้	เชื้่น	ข้้อมูลเกี�ยวิกับกระแสเงินสดในอนาค่ตทัี�กิจการประมาณข้้�น	

	 ทักุวินัสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน	กลุ่มบรษัิัทัจะประเมนิค่วิามจำาเปน็ในการโอนรายการระหวิา่งลำาดบัชื้ั�นข้องมลูค่่ายตุธิรรม
สำาหรับสินทัรัพัย์และหนี�สินทัี�ถ่ออยู่	ณ	วิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงานทัี�มีการวิัดมูลค่่ายุติธรรมแบบเกิดข้้�นประจำา

6. การใช้ดำุลยั่พื่ินิจและประมาณการที่างบัญช่ที่่�ส่ำาคัญ

	 ในการจดัทัำางบการเงนิตามมาตรฐานการการรายงานทัางการเงนิ	ฝ่า่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชื้ด้ลุยพันิจิและการประมาณ
การในเรื�องทัี�มีค่วิามไม่แน่นอนเสมอ	การใชื้้ดุลยพิันิจและการประมาณการดังกล่าวินี�ส่งผู้ลกระทับต่อจำานวินเงินทัี�แสดงในงบ
การเงินและต่อข้้อมูลทัี�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ผู้ลทัี�เกิดข้้�นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวินทัี�ประมาณการไวิ้		การ
ใชื้้ดุลยพัินิจและการประมาณการทัี�สำาค่ัญมีดังนี�

ส่ัญญาเช่า 

การักำาหนดอ้ายุ์สัิญญาเช่้าท้�ม้สิิทธิิการัเล่อ้กในการัขย์าย์อ้ายุ์สัิญญาเช่้าหรืัอ้ย์กเลิกสัิญญาเช่้า - กลุ่มบริัษััทในฐานะผู้เช่้า

	 ในการกำาหนดอายุสัญญาเช่ื้า	ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ื้ดุลยพิันิจในการประเมินวิ่ากลุ่มบริษััทัมีค่วิามแน่นอนอย่างสม
เหตสุมผู้ลหรอืไมท่ัี�จะใชื้ส้ทิัธเิลอ่กในการข้ยายอายุสญัญาเช่ื้าหรอืยกเลิกสญัญาเช่ื้าโดยค่ำานง่ถ่งข้อ้เท็ัจจรงิและสภาพัแวิดล้อม
ทัี�เกี�ยวิข้้องทัั�งหมดทัี�ทัำาให้เกิดสิ�งจ่งใจทัางเศรษัฐกิจสำาหรับกลุ่มบริษััทัในการใชื้้หรือไม่ใชื้้สิทัธิเล่อกนั�น

การักำาหนดอ้ัตรัาดอ้กเบ้�ย์การักู้ย์่มสิ่วนเพ่�ม - กลุ่มบรัิษััทในฐานะผู้เช้่า

	 กลุ่มบริษััทัไม่สามารถกำาหนดอัตราดอกเบี�ยตามนัยข้องสัญญาเช่ื้า	ดังนั�น	ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ื้ดุลยพิันิจในการ
กำาหนดอัตราดอกเบี�ยการกู้ย่มส่วินเพัิ�มข้องกลุ่มบริษััทัในการคิ่ดลดหนี�สินตามสัญญาเช่ื้า	โดยอัตราดอกเบี�ยการกู้ย่มส่วิน
เพัิ�มเป็นอัตราดอกเบี�ยทัี�กลุ่มบริษััทัจะต้องจ่ายในการกู้ย่มเงินทัี�จำาเป็นเพั่�อให้ได้มาซึ่่�งสินทัรัพัย์ทัี�มีมูลค่่าใกล้เค่ียงกับสินทัรัพัย์
สิทัธิการใชื้้ในสภาพัแวิดล้อมทัางเศรษัฐกิจทัี�ค่ล้ายค่ล่ง	โดยมีระยะเวิลาการกู้ย่มและหลักประกันทัี�ค่ล้ายค่ล่ง	

ค่าเผื�อผลขาดำทีุ่นดำ้านเครดำิต้ที่่�คาดำว่าจะเกิดำข้�นของลูกหน่�การค้า

	 ในการประมาณค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�นข้องลูกหนี�การค่้า	ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้องใชื้้ดุลยพัินิจใน
การประมาณการผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�นจากลูกหนี�แต่ละราย	โดยค่ำาน่งถ่งประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	
อายุข้องหนี�ทัี�ค่งค่้างและสภาวิะเศรษัฐกิจทัี�ค่าดการณ์ไวิ้ข้องกลุ่มลูกค่้าทัี�มีค่วิามเสี�ยงด้านเค่รดิตทัี�ค่ล้ายค่ล่งกัน	เป็นต้น	ทัั�งนี�	
ข้้อมูลผู้ลข้าดทุันด้านเค่รดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการค่าดการณ์สภาวิะเศรษัฐกิจข้องกลุ่มบริษััทัอาจไม่ได้บ่งบอกถ่ง
การผู้ิดสัญญาข้องลูกค่้าทัี�เกิดข้้�นจริงในอนาค่ต
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

การปรับลดำลงของมูลค่าส่ินค้าคงเหลือ

	 ในการประมาณรายการปรับลดลงข้องมูลค่่าสินค่้าค่งเหล่อฝ่่ายบริหารได้ใชื้้ดุลยพัินิจในการประมาณการผู้ลข้าดทัุนทัี�
ค่าดว่ิาจะเกิดข้้�นจากสินค้่าค่งเหล่อนั�น	โดยรายการปรับลดเป็นมลูค่่าสุทัธิทัี�จะได้รบั	พิัจารณาจากราค่าทัี�ค่าดว่ิาจะข้ายได้ตาม
ปกติข้องธุรกจิหักด้วิยค่่าใชื้้จ่ายในการข้ายสินค่้านั�น	และการปรับลดมูลค่่าสินค่้าค่งเหล่อสำาหรับสินค่้าเก่าล้าสมัย	เค่ล่�อนไหวิ
ชื้้าหรือเส่�อมคุ่ณภาพัพัิจารณาจากอายุโดยประมาณข้องสินค่้าแต่ละชื้นิดและผู้ลการตรวิจสอบจากฝ่่ายค่วิบคุ่มคุ่ณภาพั

ค่าเผื�อการดำ้อยั่ค่าของเงินลงทีุ่น

	 บริษััทัฯจะตั�งค่่าเผู้่�อการด้อยค่่าข้องเงินลงทัุน	เม่�อมูลค่่ายุติธรรมข้องเงินลงทัุนดังกล่าวิได้ลดลงอย่างมีสาระสำาค่ัญและ
เปน็ระยะเวิลานานหรือเม่�อมีข้อ้บ่งชื้ี�ข้องการด้อยค่า่	การทัี�จะสรุปวิา่เงนิลงทันุดงักล่าวิได้ลดลงอย่างมสีาระสำาค่ญัหรอืเปน็ระยะ
เวิลานานหรือไม่นั�นจำาเป็นต้องใชื้้ดุลยพัินิจข้องฝ่่ายบริหาร

ที่่�ดำิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ื�อมราคา

	 ในการค่ำานวิณค่่าเส่�อมราค่าข้องอาค่ารและอุปกรณ์	ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้องทัำาการประมาณอายุการให้ประโยชื้น์และ
มูลค่่าค่งเหล่อเม่�อเลิกใชื้้งานข้องอาค่ารและอุปกรณ์	และต้องทัำาการทับทัวินอายุการให้ประโยชื้น์และมูลค่่าค่งเหล่อใหม่หากมี
การเปลี�ยนแปลงเกิดข้้�น

	 นอกจากนี�	ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทัานการด้อยค่่าข้องทัี�ดิน	อาค่ารและอุปกรณ์ในแต่ละชื้่วิงเวิลาและบันทั่กข้าดทัุน
จากการดอ้ยค่่าหากค่าดวิา่มูลค่่าทีั�ค่าดวิา่จะไดร้บัค่่นตำ�ากว่ิามลูค่่าตามบญัชื้ขี้องสนิทัรพััยน์ั�น	ในการนี�ฝ่า่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้ง
ใชื้้ดุลยพัินิจทัี�เกี�ยวิข้้องกับการค่าดการณ์รายได้และค่่าใชื้้จ่ายในอนาค่ตซึ่่�งเกี�ยวิเน่�องกับสินทัรัพัย์นั�น

ส่ินที่รัพื่ยั่์ภาษั่เงินไดำ้รอการต้ัดำบัญช่

	 กลุม่บรษัิัทัจะรบัรูส้นิทัรพััยภ์าษัเีงนิไดร้อการตดับญัชื้สีำาหรบัผู้ลแตกตา่งชื้ั�วิค่ราวิทัี�ใชื้ห้กัภาษัแีละข้าดทันุทัางภาษัทีัี�ไมไ่ด้
ใชื้เ้ม่�อมีค่วิามเป็นไปได้ค่่อนข้า้งแน่ว่ิากลุ่มบริษััทัจะมีกำาไรทัางภาษีัในอนาค่ตเพีัยงพัอทัี�จะใช้ื้ประโยชื้น์จากผู้ลแตกต่างชื้ั�วิค่ราวิและ
ข้าดทุันนั�น	ในการนี�ฝ่า่ยบริหารจำาเปน็ตอ้งประมาณการว่ิากลุม่บริษัทััค่วิรรับรูจ้ำานวินสินทัรัพัย์ภาษีัเงนิได้รอการตัดบญัชื้เีปน็
จำานวินเทั่าใด	โดยพัิจารณาถ่งจำานวินกำาไรทัางภาษัีทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดในอนาค่ตในแต่ละชื้่วิงเวิลา

ผลประโยั่ชน์หลังออกจากงานของพื่นักงานต้ามโครงการผลประโยั่ชน์และผลประโยั่ชน์ระยั่ะยั่าวอื�นของพื่นักงาน

 หนี�สินตามโค่รงการผู้ลประโยชื้น์หลังออกจากงานข้องพันักงาน	และโค่รงการผู้ลประโยชื้น์ระยะยาวิอ่�นข้องพันักงาน	
ประมาณข้้�นตามหลักค่ณิตศาสตรป์ระกนัภัย	ซึ่่�งต้องอาศัยข้อ้สมมติฐานต่าง	ๆในการประมาณการนั�น	เชื้น่	อัตราคิ่ดลด	อัตรา
การข้้�นเงินเด่อนในอนาค่ต	อัตรามรณะ	และอัตราการเปลี�ยนแปลงในจำานวินพันักงาน	เป็นต้น
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7. ข้อมูลเพื่ิ�มเต้ิมเก่�ยั่วกับกระแส่เงินส่ดำ

	 รายการกิจกรรมลงทัุน	ซึ่่�งไม่เกี�ยวิข้้องกับกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	มีดังต่อไปนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เจ้าหนี�อ่�นจากการซึ่่�อทัี�ดิน	อาค่าร		
และอุปกรณ์และสินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตน 15,382 10,518 12,849 1,757

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�นจากการจำาหน่ายอุปกรณ์ - 6,227 - -

โอนลูกหนี�การค่้าและลูกหนี�อ่�นเป็นเงินให้กู้ย่ม
ระยะสั�นแก่กิจการทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกัน - 5,971 - 5,971

โอนทัี�ดิน	อาค่ารและอุปกรณ์เป็น
อสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุน - 11,483 - 11,483

การได้มาซึ่่�งสนิทัรพััย์สทิัธกิารใช้ื้ภายใต้
สญัญาเช่ื้า 20,028 - 8,575 -

8. เงินส่ดำและรายั่การเที่่ยั่บเที่่าเงินส่ดำ 

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินสด 165 165 60 60

เงินฝ่ากธนาค่าร 389,130 115,725 225,178 38,566

รวม 389,295 115,890 225,238 38,626

	 ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	เงินฝ่ากออมทัรัพัย์มีอัตราดอกเบี�ยร้อยละ	0.05	ถ่ง	0.38	ต่อปี	(2562:	ร้อยละ	0.05	ถ่ง	
0.38	ต่อปี)
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9. ลูกหน่�การค้าและลูกหน่�อื�น

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหนี�การค่้า	-	กิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน

อายุหนี�ค่งค่้างนับจากวิันทัี�ถ่งกำาหนดชื้ำาระ

ยังไม่ถ่งกำาหนดชื้ำาระ 130,982 158,883 104,726 140,057

ค่้างชื้ำาระไม่เกิน	30	วิัน 67,267 61,297 14,983 6,206

ค่้างชื้ำาระ	31	ถ่ง	90	วิัน 218 - 10,629 7,244

ค่้างชื้ำาระ	91	ถ่ง	180	วิัน	 137 - 18,297 17,753

ค่้างชื้ำาระ	181	ถ่ง	365	วิัน	 195 - 38,079 1,109

รวมลูกหน่�การค้า - กิจการที่่�เก่�ยั่วข้องกัน 198,799 220,180 186,714 172,369

หัก:	 ค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่า	
	 จะเกิดข้้�น	(2562:	ค่่าเผู่้�อหนี�สงสยัจะสญู) (408) - (370) -

รวมลูกหน่�การค้า - กิจการที่่�เก่�ยั่วข้องกัน 
- สุ่ที่ธุิ (หมายั่เหตุ้ 10) 198,391 220,180 186,344 172,369

ลูกหนี�การค่้า	-	กิจการทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกัน

อายุหนี�ค่งค่้างนับจากวิันทัี�ถ่งกำาหนดชื้ำาระ

ยังไม่ถ่งกำาหนดชื้ำาระ 135,636 98,439 90,682 64,885

ค่้างชื้ำาระไม่เกิน	30	วิัน 30,989 33,322 21,008 19,170

ค่้างชื้ำาระ	31	ถ่ง	90	วิัน 5,455 8,473 5,402 5,172

ค่้างชื้ำาระ	91	ถ่ง	180	วิัน	 1,548 86 1,127 33

ค่้างชื้ำาระ	181	ถ่ง	365	วิัน	 1,226 247 89 247

ค่้างชื้ำาระเกิน	365	วิัน	 5,972 6,350 36 -

รวมลูกหน่�การค้า - กิจการที่่�ไม่เก่�ยั่วข้องกัน 180,826 146,917 118,344 89,507

หัก:	 ค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่า	
	 จะเกิดข้้�น	(2562:	ค่่าเผู่้�อหนี�สงสยัจะสญู) (8,145) (6,425) (659) (75)

รวมลูกหน่�การค้า - กิจการที่่�ไม่เก่�ยั่วข้องกัน - สุ่ที่ธุิ 172,681 140,492 117,685 89,432

รวมลูกหน่�การค้า - สุ่ที่ธุิ 371,072 360,672 304,029 261,801

ลูกหนี�อ่�น

ลูกหนี�อ่�น	-	กิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	(หมายเหตุ	10) 20 - 16,282 7,857

ลูกหนี�อ่�น	-	กิจการทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกัน	 2,067 1,282 2,067 1,282

รวมลูกหน่�อื�น 2,087 1,282 18,349 9,139

รวมลูกหน่�การค้าและลูกหน่�อื�น - สุ่ที่ธุิ 373,159 361,954 322,378 270,940
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การเปลี�ยนแปลงข้องบัญชื้ีค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�นข้องลูกหนี�การค่้าและลูกหนี�อ่�น	มีรายละเอียดดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ณ	วิันทัี�	1	มกราค่ม	2563 6,425 75

สำารองผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�น 2,128 954

ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563 8,553 1,029

10. รายั่การธุุรกิจกับกิจการที่่�เก่�ยั่วข้องกัน

	 ในระหวิ่างปี	กลุ่มบริษััทัมีรายการธุรกิจทัี�สำาค่ัญกับบุค่ค่ลหรือกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวิเป็นไปตาม
เงื�อนไข้ทัางการค่า้และเกณฑ์์ตามทีั�ตกลงกันระหวิา่งกลุม่บรษิัทััและบคุ่ค่ลหรอืกจิการทัี�เกี�ยวิข้อ้งกันเหลา่นั�น	ซึ่่�งเปน็ไปตามปกติ
ธุรกิจ	และกลุ่มบริษััทัมีนโยบายในการกำาหนดราค่าสำาหรับรายการค่้าระหวิ่างกันดังต่อไปนี�ค่่อ

	 นโยบายการกำาหนด้ราค้าส่ำาหรับกลัุ่ม่บริษััที่ย่อย

1.	 การซึ่่�อ/ข้ายวิตัถดุบิ	วิสัดสุิ�นเปลอ่ง	และอ่�น	ๆ	ระหวิา่งกนั	กำาหนดราค่าโดยค่ดิจากค่่าสนิค่า้บวิกค่่าบรกิารจดัการ
ไม่เกินร้อยละ	10	ข้องราค่าทัุน

2.	 การซึ่่�อ/ข้ายสินค้่าสำาเร็จรูประหวิ่างกัน	กำาหนดราค่าตามอัตราทัี�ตกลงกัน	อย่างไรก็ตาม	นโยบายการกำาหนด
ราค่าดังกล่าวิอาจมีการปรับเปลี�ยนไปตามสภาพัการแข้่งข้ันในข้ณะทัี�เกิดรายการ

3.	 รายได้ค่่าบริการและค่่าบริการจ่ายเรียกเก็บตามราค่าทัี�ตกลงร่วิมกัน
4.	 รายได้ค่่าบริหารและบริการจัดทัำาเอกสารเรียกเก็บตามราค่าทัี�ระบุไวิ้ในสัญญาทัี�ตกลงร่วิมกัน
5.	 รายได้ค่่าธรรมเนียมการค่ำ�าประกันและค่่าธรรมเนียมการค่ำ�าประกันจ่ายค่ิดในอัตราร้อยละ	1.5	ต่อปี
6.	 การซึ่่�อ/ข้ายสนิทัรพััยถ์าวิรระหวิา่งกนั	กำาหนดราค่าตามอตัราทัี�ตกลงกนั	โดยอา้งองิจากราค่าประเมนิสนิทัรพััย์

ข้องผูู้้ประเมินอิสระ
7.	 เงินปันผู้ลรับรับรู้เป็นรายได้เม่�อมีการประกาศจ่ายและมีสิทัธิในการรับเงินปันผู้ล
8.	 เงินให้กู้ย่มแก่บริษััทัย่อยค่ิดดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ	1.0	ต่อปี	(2562:	ร้อยละ	2.19	-	2.40	ต่อปี)

	
	 นโยบายการกำาหนด้ราค้าส่ำาหรับบริษััที่ร่วม่แลัะบริษััที่ที่่�เก่�ยวข�องกันซึ่ึ�งม่่ผ้�ถูือหุ�นร่วม่กันหรือกรรม่การร่วม่กัน

1.	 การข้ายสินค่้าสำาเร็จรูประหวิ่างกัน	กำาหนดราค่าตามอัตราตลาด
2.	 รายได้ค่่าบริการเรียกเก็บตามราค่าตลาด
3.	 เงินปันผู้ลรับรับรู้เป็นรายได้เม่�อมีการประกาศจ่ายและมีสิทัธิในการรับเงินปันผู้ล
4.	 การซึ่่�อ/ข้ายสนิทัรพััยถ์าวิรระหวิา่งกนั	กำาหนดราค่าตามอตัราทัี�ตกลงกนั	โดยอา้งองิจากราค่าประเมนิสนิทัรพััย์

ข้องผูู้้ประเมินอิสระ
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รายการธุรกิจทัี�สำาค่ัญระหวิ่างบริษััทัฯและบริษััทัเหล่านั�น	สามารถสรุปได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รายการธุุรกิจกับบริษััที่ย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวิมแล้วิ)

ข้ายสินค่้าสำาเร็จรูปและวิัตถุดิบ - - 203,684 200,886

รายได้ค่่าบริการ - - 129 1,049

ข้ายสินทัรัพัย์ - - - 1,700

ข้ายอ่�น	ๆ - - 6,188 12,407

รายได้ค่่าบริหารและบริการจัดทัำาเอกสาร - - 69,452 31,200

รายได้ค่่าบริการอ่�น - - 1,738 1,095

ดอกเบี�ยรับ - - 33 88

รายได้ค่่าธรรมเนียมการค่ำ�าประกัน - - 3,855 3,651

เงินปันผู้ลรับ - - 119,000 204,000

ต้นทัุนข้าย - - 198,362 199,654

ซึ่่�อสินค่้าสำาเร็จรูปและวิัตถุดิบ - - 25,441 56,758

ซึ่่�อสินทัรัพัย์ - - 10,100 -

ค่่าบริการจ่าย - - 13,363 20,362

ค่่าธรรมเนียมการค่ำ�าประกันจ่าย - - 5,073 2,908

ซึ่่�ออ่�น	ๆ	 - - 3,527 828

รายการธุุรกิจกับบริษััที่ร่วม่

ข้ายสินค่้าสำาเร็จรูป 8,482 9,835 8,156 9,340

รายได้ค่่าบริการอ่�น 105 92 96 70

เงินปันผู้ลรับ - - - 514

ข้ายสินทัรัพัย์ - 6,837 - -
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(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รายการธุรุกจิกบับรษิัทัี่ที่่�เก่�ยวข�องกนัในปัระเที่ศไที่ย
ซึ่ึ�งม่่กรรม่การร่วม่กันหรือผ้�ถูือหุ�นร่วม่กัน

ข้ายสินค่้าสำาเร็จรูปและวิัตถุดิบ 103,115 96,927 8,869 10,997

รายได้ค่่าบริการ 1 2 - -

ข้ายอ่�น	ๆ 4 6 4 1

ซึ่่�ออ่�น	ๆ 2,132 3,598 47 358

ค่่าบริการจ่าย 4,681 4,255 - 3

ซึ่่�อสินทัรัพัย์ 247 975 104 893

รายการธุุรกิจกบับริษััที่ที่่�เก่�ยวข�องกันในต่้างปัระเที่ศ									

ข้ายสินค่้าสำาเร็จรูป 954,173 1,172,961 310,143 512,952

ข้ายอ่�นๆ 4,866 3,006 1,758 1,764

ยอดค่งค่้างข้องรายการข้้างต้น	ณ	วิันสิ�นปีได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน	ซึ่่�งมีรายละเอียด		
ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหน่�การค้า - กิจการที่่�เก่�ยั่วข้องกัน

บริษััทัย่อย - - 135,694 78,056

บริษััทัร่วิม 2,429 2,024 2,288 1,861

บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	(มีผูู้้ถ่อหุ้นและ/หรือ
กรรมการร่วิมกัน) 196,370 218,156 48,732 92,452

รวมลูกหน่�การค้า - กิจการที่่�เก่�ยั่วข้องกัน 198,799 220,180 186,714 172,369

หัก:	 ค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่า	 	
	 จะเกิดข้้�น	(2562:ค่่าเผู้่�อหนี�สงสัยจะสูญ) (408) - (370) -

รวมลูกหน่�การค้า - กิจการที่่�เก่�ยั่วข้องกัน -  
สุ่ที่ธุิ (หมายั่เหตุ้ 9) 198,391 220,180 186,344 172,369
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(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหน่�อื�น - กิจการที่่�เก่�ยั่วข้องกัน

บริษััทัย่อย - - 16,282 7,857

บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	(มีผูู้้ถ่อหุ้นและ/หรือ
กรรมการร่วิมกัน) 20 - - -

รวมลูกหน่�อื�น - กิจการที่่�เก่�ยั่วข้องกัน 
(หมายั่เหต้ ุ9) 20 - 16,282 7,857

ลูกหน่�ระยั่ะยั่าวอื�น - กิจการที่่�เก่�ยั่วข้องกัน

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น	-	บริษััทัร่วิม			(หมายเหตุ	11) 6,139 6,227 - -

หัก:	ส่วินทัี�ถ่งกำาหนดรับชื้ำาระภายในหน่�งปี (2,485) (1,260) - -

ลูกหน่�ระยั่ะยั่าวอื�น - กจิการที่่�เก่�ยั่วข้องกนั
- ส่ทุี่ธุจิากส่่วนท่ี่�ถึูงกำาหนดำรบัชำาระภายั่ในหนึ�งปี 3,654 4,967 - -

เจ้าหน่�การค้า - กิจการที่่�เก่�ยั่วข้องกัน

บริษััทัย่อย - - 1,528 5,931

บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	(มีผูู้้ถ่อหุ้นและ/หรือ
กรรมการร่วิมกัน) 86 290 6 78

รวมเจ้าหน่�การค้า - กิจการที่่�เก่�ยั่วข้องกัน 
(หมายั่เหตุ้ 20) 86 290 1,534 6,009

เจ้าหน่�อื�น - กิจการที่่�เก่�ยั่วข้องกัน

บริษััทัย่อย - - 619 243

บริษััทัทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	(มีผูู้้ถ่อหุ้นและ/หรือ
กรรมการร่วิมกัน) 8,707 2,694 50 300

รวมเจ้าหน่�อื�น - กิจการที่่�เก่�ยั่วข้องกัน 
(หมายั่เหต้ ุ20) 8,707 2,694 669 543
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ในระหวิ่างปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	เงินกู้ย่มระหวิ่างบริษััทัฯและกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกันมีการเค่ล่�อนไหวิดังต่อไปนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ยั่อดำคงเหลือ 
ณ วันที่่�  

31 ธุันวาคม
ในระหว่างปี กำาไรจากอัต้รา

แลกเปล่�ยั่น

ยั่อดำคงเหลือ
ณ วันท่ี่�               

31 ธุันวาคม

2562 เพื่ิ�มข้�น ลดำลง 2563

เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่บริษััทัย่อย

บริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ี - 10,774 (11,032) 258 -

รวม - 10,774 (11,032) 258 -

ค่าต้อบแที่นกรรมการและผูบ้ริหาร

	 ในระหว่ิางปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	กลุ่มบริษััทัมีค่่าใชื้้จ่ายผู้ลประโยชื้น์พันักงานข้องกรรมการและผูู้้
บริหาร	ดังต่อไปนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ผู้ลประโยชื้น์ระยะสั�น 31,973 28,193 31,973 27,795

ผู้ลประโยชื้น์หลังออกจากงาน 677 1,275 677 1,275

รวม 32,650 29,468 32,650 29,070

	 ภาระค่ำ�าประกันกับกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน

		 บริษััทัฯมีภาระจากการค่ำ�าประกันให้กับกิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกันตามทัี�กล่าวิไวิ้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้้อ	35	
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11. ลูกหน่�ระยั่ะยั่าวอื�น

	 เม่�อวิันทัี�	19	สิงหาค่ม	2562	บริษััทัย่อยแห่งหน่�งได้ข้ายสินทัรัพัย์ให้แก่บริษััทัร่วิมข้องบริษััทัฯในราค่า	0.24	ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	7.37	ล้านบาทั	โดยมีกำาหนดชื้ำาระค่่นเป็นรายเด่อนจำานวิน	60	งวิด	

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น 6,432 6,694 - -

หัก:	ดอกเบี�ยรอการตัดบัญชื้ี (293) (467) - -

รวิม 6,139 6,227 - -

หัก:	ส่วินทัี�ถ่งกำาหนดรับชื้ำาระภายในหน่�งปี	 (2,485) (1,260) - -

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น	-		
สุทัธิจากส่วินทัี�ถ่งกำาหนดรับชื้ำาระภายในหน่�งปี 3,654 4,967 - -

ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	บริษััทัย่อยมีลูกหนี�ระยะยาวิอ่�นข้ั�นตำ�าทัี�จะได้รับดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น 2,620 3,812 6,432

ดอกเบี�ยรอการตัดบัญชื้ี (135) (158) (293)

มูลค่่าปัจจุบันข้องลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น 2,485 3,654 6,139

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น 1,434 5,260 6,694

ดอกเบี�ยรอการตัดบัญชื้ี (174) (293) (467)

มูลค่่าปัจจุบันข้องลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น 1,260 4,967 6,227
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12. เงินให้กู้ยั่ืมระยั่ะส่ั�นแก่กิจการที่่�ไม่เก่�ยั่วข้องกัน

	 ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	บริษััทัฯมีเงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่บริษััทัแห่งหน่�งซึ่่�งจดทัะเบียนจัดตั�งในประเทัศสหรัฐอเมริกา
จำานวิน	0.44	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	หรอืเทัยีบเทัา่ประมาณ	13.14	ลา้นบาทั	(2562:	0.44	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	หรอื
เทัียบเทั่าประมาณ	13.18	ล้านบาทั)	โดยค่ิดดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ	6	ต่อปี	(2562:	ร้อยละ	6	ต่อปี)	และมีกำาหนดชื้ำาระค่่นเม่�อ
ทัวิงถาม	เงินให้กู้ย่มดังกล่าวิโอนมาจากลูกหนี�การค่้า

13.  ส่ินค้าคงเหลือ

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม

ราคาทีุ่น
รายั่การปรับลดำเป็น                    
มูลค่าสุ่ที่ธุิที่่�จะไดำ้รับ ส่ินค้าคงเหลือ - สุ่ที่ธุิ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินค่้าสำาเร็จรูป 362,791 429,144 (19,103) (13,687) 343,688 415,457

งานระหวิ่างทัำา 12,120 11,699 - - 12,120 11,699

วิัตถุดิบ 107,806 114,244 (9,020) (5,904) 98,786 108,340

อะไหล่และวิัสดุโรงงาน 42,231 42,225 (258) (258) 41,973 41,967

วิัสดุสิ�นเปล่อง	-	แม่
พัิมพั์แก้วิ 249,193 248,678 (3,677) - 245,516 248,678

สินค่้าระหวิ่างทัาง 75,988 52,833 - - 75,988 52,833

รวม 850,129 898,823 (32,058) (19,849) 818,071 878,974

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ราคาทีุ่น
รายั่การปรับลดำเป็น                    
มูลค่าสุ่ที่ธุิที่่�จะไดำ้รับ ส่ินค้าคงเหลือ - สุ่ที่ธุิ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินค่้าสำาเร็จรูป 240,539 312,075 (7,254) (8,757) 233,285 303,318

งานระหวิ่างทัำา 10,293 8,724 - - 10,293 8,724

วิัตถุดิบ 92,586 99,421 (720) - 91,866 99,421

อะไหล่และวิัสดุโรงงาน 19,905 18,121 - - 19,905 18,121

วิัสดุสิ�นเปล่อง	-	
แม่พัิมพั์แก้วิ 243,200 241,170 (3,101) - 240,099 241,170

สินค่้าระหวิ่างทัาง 57,902 40,920 - - 57,902 40,920

รวม 664,425 720,431 (11,075) (8,757) 653,350 711,674
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	 ในระหว่ิางปปัีจจุบนั	กลุ่มบริษััทับนัทัก่การปรับลดราค่าทุันข้องสินค่า้ค่งเหล่อให้เปน็มลูค่่าสุทัธทีิั�จะได้รบัเปน็จำานวิน	12.21	
ลา้นบาทั	โดยแสดงเปน็ส่วินหน่�งข้องตน้ทุันข้าย	(2562:	บนัท่ักกลบัรายการปรบัลดมลูค่่าสนิค่า้ค่งเหล่อใหเ้ป็นมลูค่่าสทุัธทีิั�จะได้
รับเป็นจำานวิน	1.52	ล้านบาทั	โดยนำาไปหักจากมูลค่่าสินค่้าค่งเหล่อทัี�รับรู้เป็นค่่าใชื้้จ่ายระหวิ่างปี)	(เฉพัาะบริษััทัฯ:	บันทั่กการ
ปรบัลดราค่าทุันข้องสนิค่า้ค่งเหลอ่ใหเ้ป็นมลูค่่าสทุัธทิัี�จะไดร้บัเปน็จำานวิน	2.32	ล้านบาทั	(2562:	0.41	ล้านบาทั)	โดยแสดงเป็น
ส่วินหน่�งข้องต้นทัุนข้าย)

14. เงินลงทีุ่นในบริษััที่ยั่่อยั่

	 ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	เงินลงทัุนในบริษััทัย่อยซึ่่�งบันทั่กโดยวิิธีราค่าทัุนในงบการเงินเฉพัาะกิจการมีราย
ละเอียดดังนี�

	(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ชื�อบริษััที่ ทีุ่นเรียั่กชำาระแล้ว ส่ัดำส่่วนเงินลงทีุ่น ราคาทีุ่น
เงินปันผลที่่�บริษััที่ฯไดำ้

รับระหว่างปี 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

ร้อยั่ละ ร้อยั่ละ

บริษััทัย่อยในประเทัศ

บริษััทั	อุตสาหกรรม						
แวิ่นตาไทัย	จำากัด		
(ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์
สายตากระจก																		
เลนส์สายตาพัลาสติก	
และแม่พัิมพั์แก้วิ)

130,000 130,000 100 100 130,000 130,000 119,000 204,000

บริษััทั	โพัลี	ซึ่ัน	จำากัด		
(ผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์
พัลาสติก)

20,000 20,000 100 100 56,000 56,000 - -

บริษััทัย่อยในต่าง
ประเทัศ

บริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอ
เอ็นซึ่ี	(จัดจำาหน่าย
สินค่้าและจัดส่ง
ผู้ลิตภัณฑ์์ข้องบริษััทัฯ
ไปยังลูกค่้าในประเทัศ
สหรัฐอเมริกา)

50,000	
เหรียญ

สหรฐัอเมริกา

50,000	
เหรียญ

สหรฐัอเมริกา
100 100 1,619 1,619 - -

รวม 187,619 187,619 119,000 204,000
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บริษััที่ อุต้ส่าหกรรมแว่นต้าไที่ยั่ จำากัดำ

	 บรษัิัทัฯมีเงินลงทันุในหุน้สามัญข้องบริษััทั	อุตสาหกรรมแวิน่ตาไทัย	จำากดั	(ซ่ึ่�งประกอบกิจการผู้ลติและจำาหน่ายเลนส์แวิน่ตา	
และมีทัุนจดทัะเบียนและชื้ำาระแล้วิ	130	ลา้นบาทั)	เป็นจำานวินรวิม	12,999,994	หุ้น	ในราค่าหุ้นละ	10	บาทั	รวิมเป็นเงินประมาณ	
130	ล้านบาทั	บริษััทัฯมีอัตราส่วินการถ่อหุ้นในบริษััทัดังกล่าวิค่ิดเป็นร้อยละ	100	บริษััทัฯและบริษััทัดังกล่าวิมีกรรมการและ
ผูู้้ถ่อหุ้นเดิมร่วิมกัน	การลงทุันดังกล่าวิเป็นไปเพ่ั�อการจัดโค่รงสร้างการลงทุันข้องกลุ่มบริษััทั	ดังนั�นบริษััทัฯจ้งบันทั่กมูลค่่า
ยุติธรรมข้องสินทัรัพัย์สุทัธิข้องบริษััทั	อุตสาหกรรมแวิ่นตาไทัย	จำากัด	ซึ่่�งสูงกวิ่าราค่าทัุนทัี�ซึ่่�อจำานวินประมาณ	168	ล้านบาทั	
ไวิ้ภายใต้ส่วินข้องผูู้้ถ่อหุ้นในงบการเงินรวิมภายใต้หัวิข้้อ	“ส่วินเกินทัุนจากการรวิมธุรกิจภายใต้การค่วิบคุ่มเดียวิกัน”

บริษััที่ โพื่ล่ ซััน จำากัดำ

	 เม่�อวิันทัี�	11	สิงหาค่ม	2558	ทัี�ประชืุ้มค่ณะกรรมการข้องบริษััทัฯ	ได้มีมติอนุมัติการเข้้าซึ่่�อหุ้นสามัญข้องบริษััทั	โพัลี	ซึ่ัน	
จำากดั	จากผูู้ถ้อ่หุน้รายเดมิ	ค่ดิเปน็รอ้ยละ	100	ข้องทันุทัี�ออกและเรยีกชื้ำาระ	โดยเม่�อวินัทัี�	15	สงิหาค่ม	2558	บรษิัทััฯไดล้งนาม
ในสญัญาซึ่่�อข้ายหุน้กบัผูู้ถ้อ่หุน้เดมิข้องบรษิัทััดงักลา่วิ	(ผูู้้ข้าย)	โดยบรษิัทััฯไดซ้ึ่่�อหุน้สามญัจำานวิน	0.2	ลา้นหุน้	มลูค่่าทัี�ตราไวิ้
หุ้นละ	100	บาทั	ในราค่า	56	ล้านบาทั	และบริษััทัฯได้ชื้ำาระเงินงวิดแรกเพั่�อซึ่่�อเงินลงทัุนดังกล่าวิเป็นจำานวินเงิน	20	ล้านบาทัแก่
ผูู้้ข้าย	ส่วินทัี�เหล่อจำานวิน	36	ล้านบาทั	บริษััทัฯจะแบ่งชื้ำาระเป็นสามงวิด	งวิดละ	12	ล้านบาทัในเด่อนสิงหาค่ม	2559,	2560	
และ	2561	ซึ่่�งเป็นไปตามเงื�อนไข้ทัี�ระบุในสัญญาซึ่่�อข้ายหุ้น

	 ผู้ลจากการซ่ึ่�อเงินลงทุันในบริษััทัย่อยดังกล่าวิตามวิิธีซึ่่�อ	ทัำาให้บริษััทัฯรับรู้ส่วินต่างข้องมูลค่่ายุติธรรมข้องสินทัรัพัย์
สุทัธิซึ่่�งสูงกวิ่าราค่าทัุนทัี�ซึ่่�อหุ้นสามัญเป็นกำาไรจากการต่อรองราค่าซึ่่�อจำานวิน	11.7	ล้านบาทั	และแสดงเป็นส่วินหน่�งข้องราย
ได้อ่�นในงบกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จรวิมสำาหรับปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2558

	 ต่อมาในวิันทัี�	28	สิงหาค่ม	2558	กรรมการข้องบริษััทัฯได้รับการแต่งตั�งให้เป็นกรรมการผูู้้มีอำานาจข้องบริษััทั	โพัลี
ซึ่ัน	จำากัด	และได้จดทัะเบียนแจ้งเปลี�ยนรายชื้่�อกรรมการผูู้้มีอำานาจข้องบริษััทั	โพัลี	ซึ่ัน	จำากัด	กับกระทัรวิงพัาณิชื้ย์เม่�อวิันทัี�	1	
กันยายน	2558	(วิันทัี�ซึ่่�อซึ่่�งมีอำานาจการค่วิบคุ่ม)	

บริษััที่ ที่่โอจี ยัู่เอส่เอ ไอเอ็นซั่

	 เม่�อวิันทัี�	15	กุมภาพัันธ์	2560	ทัี�ประชืุ้มค่ณะกรรมการข้องบริษััทัฯมีมติให้จัดตั�งบริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ี	เป็นบริษััทั
ย่อยแห่งใหม่	เพั่�อดำาเนินธุรกิจด้านการจัดจำาหน่ายสินค่้าและจัดส่งผู้ลิตภัณฑ์์ข้องบริษััทัฯ	ไปยังลูกค่้าในประเทัศสหรัฐอเมริกา	
โดยมีทัุนจดทัะเบียนจำานวิน	50,000	เหรียญสหรัฐอเมริกา	(หุ้นสามัญ	5,000	หุ้น	มูลค่่าหุ้นละ	10	เหรียญสหรัฐอเมริกา)	โดย
บริษััทัฯถ่อหุ้นจำานวินร้อยละ	100	ในบริษััทัย่อยดังกล่าวิ	บริษััทั	ทัีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซึ่ีได้จดทัะเบียนจัดตั�งบริษััทัแล้วิเสร็จเม่�อ
วิันทัี�	7	เมษัายน	2560

	 ต่อมาเม่�อวิันทัี�	4	มกราค่ม	2561	บริษััทัย่อยได้เรียกชื้ำาระค่่าหุ้นและบริษััทัฯได้จ่ายชื้ำาระค่่าหุ้นจำานวิน	50,000	เหรียญ
สหรัฐอเมริกาแก่บริษััทัย่อยแล้วิ

บริษััที่ ที่่โอจี ยัุ่โรป เอส่พื่ี ซั่โอโอ

	 เม่�อวิันทัี�	6	พัฤษัภาค่ม	2563	ทัี�ประชืุ้มค่ณะกรรมการข้องบริษััทัฯมีมติให้จัดตั�งบริษััทั	ทัีโอจี	ยุโรป	เอสพัี	ซึ่ีโอโอ	ประเทัศ
โปแลนด	์เปน็บรษิัทััยอ่ยแหง่ใหม	่เพ่ั�อดำาเนนิธรุกจิดา้นการจดัจำาหนา่ยสนิค่า้และจดัสง่ผู้ลติภณัฑ์์ข้องบรษิัทััฯ	ไปยงัลกูค่า้ในทัวิปี
ยโุรป 	โดยมทีันุจดทัะเบยีนจำานวิน	50,000	ซึ่วิอตโีปแลนด	์(หุน้สามญั	5,000	หุน้	มลูค่่าหุน้ละ	10	ซึ่วิอตโีปแลนด)์	โดยบรษิัทััฯจะ
ถ่อหุน้จำานวินรอ้ยละ	100	ในบรษัิัทัยอ่ยดงักลา่วิ	บรษัิัทัยอ่ยดงักลา่วิไดจ้ดทัะเบยีนจดัตั�งบริษััทัแลว้ิเสร็จเม่�อวินัทัี�	9	พัฤศจิกายน	
2563	

ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	บริษััทัย่อยดังกล่าวิยังไม่ได้เรียกชื้ำาระค่่าหุ้น
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15. เงินลงทีุ่นในบริษััที่ร่วม

 15.1 รายั่ละเอ่ยั่ดำของบริษััที่ร่วม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ชื�อบริษััที่ ลักษัณะธุุรกิจ
ลักษัณะความ

ส่ัมพื่ันธุ์
ทีุ่นเรียั่กชำาระแล้ว ส่ัดำส่่วนเงินลงทีุ่น

มลูค่าต้ามบัญช่ต้าม                                 
วิธุ่ส่่วนไดำ้เส่่ยั่

มูลค่าต้ามบัญช่ต้าม                                 
วิธุ่ราคาทีุ่น

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

ร้อยั่ละ ร้อยั่ละ พื่ันบาที่ พื่ันบาที่ พื่ันบาที่ พื่ันบาที่

เอ็มวิิชื้ั�น	ออพัติค่อล	พัีทัีอี																					
ลิมิเต็ด	(จัดตั�งข้้�นในประเทัศ
สิงค่โปร์)

ผู้ลิตเลนส์สั�ง
ฝ่นพัิเศษั

ถ่อหุ้นทัางตรงและมี
กรรมการร่วิมกัน

2.7	ล้าน
เหรียญ
สิงค่โปร์

2.7	ล้าน
เหรียญ
สิงค่โปร์ 33 33 11,006 8,547 20,968 20,968

เอ็มวิิชื้ั�น	ออพัติค่อล	อินดัสตรี�	
เอสดีเอ็น	บีเอชื้ดี	(จัดตั�งข้้�นใน
ประเทัศมาเลเซึ่ีย)

ผู้ลิตเลนส์สั�ง
ฝ่นพัิเศษั

ถ่อหุ้นทัางตรงและมี
กรรมการร่วิมกัน

6	ล้าน
ริงกิต
มาเลเซึ่ีย

6	ล้าน
ริงกิต
มาเลเซึ่ีย 33 33 4,661 5,960 18,091 18,091

เวิียดนาม	วิิสิบิลิตี�	ทัาร์เก็ต	(จัด
ตั�งข้้�นในประเทัศเวิียดนาม)

ผู้ลิตเลนส์สั�ง
ฝ่นพัิเศษั

ถ่อหุ้นทัางตรงและมี
กรรมการร่วิมกัน

1.45	ล้าน
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

1.45	ล้าน
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 33 33 18,600 17,183 15,272 15,272

รวิม 34,267 31,690 54,331 54,331

หัก:	 ค่่าเผู้่�อการลดลงข้องมูลค่่าเงินลงทัุน (2,200) - (25,973) (13,081)

เงินลงทัุนในบริษััทัร่วิม	-	สุทัธิ 32,067 31,690 28,358 41,250

	 ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	บริษััทัฯบันทั่กค่่าเผู้่�อการลดลงข้องมูลค่่าเงินลงทัุนในบริษััทั	เอ็มวิิชื้ั�น	ออพัติค่อล	อินดัสตรี�	เอสดีเอ็น	บีเอชื้ดี	เป็นจำานวิน	2.2	ล้านบาทั	(2562:	ไม่มี)	
ในงบการเงินรวิมและบันท่ักค่่าเผู่้�อการลดลงข้องมูลค่่าเงินลงทุันในบริษััทั	เอ็มวิิชื้ั�น	ออพัติค่อล	พีัทัีอี	ลิมิเต็ด	และบริษััทั	เอ็มวิิชื้ั�น	ออพัติค่อล	อินดัสตรี�	เอสดีเอ็น	บีเอชื้ดี	เป็นจำานวินรวิม	
25.97	ล้านบาทั	(2562:	13.08	ล้านบาทั)	ในงบการเงินเฉพัาะกิจการ
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 15.2 ส่่วนแบ่งกำาไรขาดำทีุ่นเบ็ดำเส่ร็จและเงินปันผลรับ

	 ในระหวิ่างปี	บริษััทัฯรับรู้ส่วินแบ่งกำาไร(ข้าดทัุน)และกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�นจากเงินลงทัุนในบริษััทัร่วิมในงบการเงินรวิม
และรับรู้เงินปันผู้ลรับจากบริษััทัร่วิมดังกล่าวิในงบการเงินเฉพัาะกิจการดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ชื�อบริษััที่
ส่่วนแบ่งกำาไร(ขาดำทีุ่น)จาก
เงินลงทีุ่นในบริษััที่ร่วมใน

ระหว่างปี 

ส่่วนแบ่งกำาไรขาดำทีุ่น
เบ็ดำเส่ร็จอื�นจากเงินลงทีุ่นใน

บริษััที่ร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลที่่�บริษััที่ฯไดำ้รับใน
ระหว่างปี

2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษััทั	เอ็มวิิชื้ั�น	ออพัติค่อล	
พัีทัีอี	ลิมิเต็ด

2,330 517 129 103 - -

บริษััทั	เอ็มวิิชื้ั�น	ออพัติค่อล	
อินดัสตรี�	เอสดีเอ็น	บีเอชื้ดี

(1,452) (340) 153 (551) - -

บริษััทั	เวิียดนาม
วิิสิบิลิตี�	ทัาร์เก็ต	จำากัด

1,604 1,575 (187) (3,782) - 514

รวม 2,482 1,752 95 (4,230) - 514

 15.3  ข้อมูลที่างการเงินของบริษััที่ร่วมที่่�ม่ส่าระส่ำาคัญ

	 สรุปรายการฐานะทัางการเงิน	

(หน่วิย:	ล้านบาทั)

บริษััที่ เอ็มวิชั�น
ออพื่ต้ิคอล พื่ีที่่อ่ ลิมิเต้็ดำ 

บริษััที่ เอ็มวิชั�น
ออพื่ต้ิคอล อินดำัส่ต้รี�

เอส่ดำ่เอ็น บ่เอชดำ่ 

บริษััที่ เวียั่ดำนาม
วิส่ิบิลิต้่� ที่าร์เก็ต้ จำากัดำ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินทัรัพัย์หมุนเวิียน 39 33 21 26 93 61

สินทัรัพัย์ไม่หมุนเวิียน 2 5 9 9 24 24

หนี�สินหมุนเวิียน (8) (11) (16) (17) (60) (28)

หนี�สินไม่หมุนเวิียน - (1) - - - (4)

ส่ินที่รัพื่ยั่์สุ่ที่ธุิ 33 26 14 18 57 53

มูลค่าต้ามบัญช่ของส่่วนไดำ้เส่่ยั่
ของกิจการในบริษััที่ร่วม

11.0 8.5 4.7 6.0 18.6 17.2
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สรุปรายการกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จ	

(หน่วิย:	ล้านบาทั)

ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม

บริษััที่ เอ็มวิชั�น                         
ออพื่ต้ิคอล พื่ีที่่อ่ ลิมิเต้็ดำ

บริษััที่ เอ็มวิชั�น                             
ออพื่ติ้คอล อินดำัส่ต้รี�                       

เอส่ดำ่เอ็น บ่เอชดำ่

บริษััที่ เวียั่ดำนาม                                
วิส่ิบิลิต้่� ที่าร์เก็ต้ จำากัดำ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายได้ 56.1 63.6 39.1 49.3 136.6 148.2

กำาไร	(ข้าดทัุน)	 7.1 1.6 (4.4) (1.0) 4.9 4.8

กำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จรวิม 7.1 1.6 (4.4) (1.0) 4.9 4.8

16. อส่ังหาริมที่รัพื่ยั่์เพื่่�อการลงทีุ่น

	 มูลค่่าตามบัญชื้ีข้องอสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุน	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

อาคารส่ำานักงาน
ให้เช่า

ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563:

ราค่าทัุน 34,997

หัก:		ค่่าเส่�อมราค่าสะสม (25,258)

มูลค่่าตามบัญชื้ี	-	สุทัธิ 9,739

ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2562:

ราค่าทัุน 34,997

หัก:		ค่่าเส่�อมราค่าสะสม (23,763)

มูลค่่าตามบัญชื้ี	-	สุทัธิ 11,234
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	 การกระทับยอดมูลค่่าตามบัญชื้ีข้องอสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุนสำาหรับปี	2563	และ	2562	แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562

มูลค่่าตามบัญชื้ีต้นปี 11,234 -

โอนเปลี�ยนประเภทัสินทัรัพัย์ - 11,483

ค่่าเส่�อมราค่า (1,495) (249)

มูลค่่าตามบัญชื้ีปลายปี 9,739 11,234

	

	 มูลค่่ายุติธรรมข้องอสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุน	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562

อาค่ารสำานักงานให้เชื้่า 26,561 20,858

	 มูลค่่ายุติธรรมประเมินโดยใชื้้เกณฑ์์วิิธีพัิจารณาจากรายได้	(Income	Approach)	สำาหรับอาค่ารสำานักงานให้เชื้่า	ข้้อ
สมมติฐานหลักทัี�ใชื้้ในการประเมินมูลค่่ายุติธรรมข้องอาค่ารดังกล่าวิประกอบด้วิย	อัตราค่่าเช่ื้าต่อพั่�นทัี�	อัตราผู้ลตอบแทัน	
อัตราพั่�นทัี�วิ่างระยะยาวิ	และอัตราการเติบโตระยะยาวิข้องค่่าเชื้่า
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17. ที่่�ดำิน อาคารและอุปกรณ์

	 (หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม

ที่่�ดำิน
อาคารและ

ส่่วนปรับปรุง
ที่่�ดำิน

เครื�องจักร
และอุปกรณ์

เครื�องต้กแต่้ง
ติ้ดำตั้�งและ
อุปกรณ์

ส่ำานักงาน

ยั่านพื่าหนะ
ส่ินที่รัพื่ยั่์
ระหว่าง

ดำำาเนินการ
รวม

ราคาทีุ่น 

1	มกราค่ม	2562 168,993 654,494 2,068,089 153,289 29,469 46,824 3,121,158

ซึ่่�อเพัิ�ม - - 1,071 1,878 11 157,462 160,422

โอนเข้้า/(ออก) - 6,090 73,369 4,071 - (83,530) -

โอนไป
อสังหาริมทัรัพัย์
เพั่�อการลงทัุน

- (32,020) - (2,977) - - (34,997)

จำาหน่าย/ตัด
จำาหน่าย

- (80) (131,247) (2,862) (1,950) - (136,139)

31	ธันวิาค่ม	2562 168,993 628,484 2,011,282 153,399 27,530 120,756 3,110,444

ซึ่่�อเพัิ�ม - - 554 1,488 1,915 133,823 137,780

โอนเข้้า/(ออก) - 19,350 130,682 6,444 - (156,476) -

โอนไปสินทัรัพัย์
สิทัธิการใชื้้

- - - (2,624) (1,732) - (4,356)

จำาหน่าย/ตัด
จำาหน่าย

- (233) (105,657) (3,778) (1,526) - (111,194)

ผู้ลต่างจากการ
แปลงค่่างบการเงิน

- - - (1) - - (1)

31	ธันวิาค่ม	2563 168,993 647,601 2,036,861 154,928 26,187 98,103 3,132,673

ค่าเส่ื�อมราคา
ส่ะส่ม

1	มกราค่ม	2562 - 407,133 1,482,416 112,951 27,773 - 2,030,273

ค่่าเส่�อมราค่า
สำาหรับปี

- 39,780 126,603 15,118 807 - 182,308

โอนไป
อสังหาริมทัรัพัย์
เพั่�อการลงทัุน

- (20,537) - (2,977) - - (23,514)
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	 (หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม

ที่่�ดำิน
อาคารและ

ส่่วนปรับปรุง
ที่่�ดำิน

เครื�องจักร
และอุปกรณ์

เครื�องต้กแต่้ง
ติ้ดำตั้�งและ
อุปกรณ์

ส่ำานักงาน

ยั่านพื่าหนะ
ส่ินที่รัพื่ยั่์
ระหว่าง

ดำำาเนินการ
รวม

ค่่าเส่�อมราค่า
สำาหรับส่วินทัี�
จำาหน่าย/ตัด
จำาหน่าย

- (80) (127,441) (2,841) (1,920) - (132,282)

31	ธันวิาค่ม	2562 - 426,296 1,481,578 122,251 26,660 - 2,056,785

ค่่าเส่�อมราค่า
สำาหรับปี

- 36,243 126,584 13,205 485 - 176,517

โอนไปสินทัรัพัย์
สิทัธิการใชื้้

- - - (2,624) (1,732) - (4,356)

ค่่าเส่�อมราค่า
สำาหรับส่วินทัี�
จำาหน่าย/ตัด
จำาหน่าย

- (230) (105,333) (3,776) (1,526) - (110,865)

ผู้ลต่างจากการ
แปลงค่่างบการเงิน

- - - (2) - - (2)

31	ธันวิาค่ม	2563 - 462,309 1,502,829 129,054 23,887 - 2,118,079

มูลค่าสุ่ที่ธุิต้าม
บัญช่

31	ธันวิาค่ม	2562 168,993 202,188 529,704 31,148 870 120,756 1,053,659

31	ธันวิาค่ม	2563 168,993 185,292 534,032 25,874 2,300 98,103 1,014,594

ค่าเส่ื�อมราคาส่ำาหรับปี

2562	(175	ล้านบาทั	รวิมอยู่ในต้นทัุนการผู้ลิต	ส่วินทัี�เหล่อรวิมอยู่ในค่่าใชื้้จ่ายในการบริหาร) 182,308

2563	(172	ล้านบาทั	รวิมอยู่ในต้นทัุนการผู้ลิต	ส่วินทัี�เหล่อรวิมอยู่ในค่่าใชื้้จ่ายในการบริหาร) 176,517
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(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ที่่�ดำิน
อาคารและ

ส่่วนปรับปรุง
ที่่�ดำิน

เครื�องจักร
และอุปกรณ์

เครื�องต้กแต้่ง
ต้ิดำต้ั�งและ
อุปกรณ์

ส่ำานักงาน

ยั่านพื่าหนะ
ส่ินที่รัพื่ยั่์
ระหว่าง

ดำำาเนินการ
รวม

ราคาทีุ่น 

1	มกราค่ม	2562 84,022 487,558 1,013,531 74,505 17,482 20,603 1,697,701

ซึ่่�อเพัิ�ม - - 143 1,294 - 54,623 56,060

โอนเข้้า/(ออก) - 3,459 38,214 2,941 - (44,614) -

โอนไป
อสังหาริมทัรัพัย์
เพั่�อการลงทัุน

- (32,020) - (2,977) - - (34,997)

จำาหน่าย/ตัด
จำาหน่าย

- - (109,166) (1,424) (440) - (111,030)

31	ธันวิาค่ม	2562 84,022 458,997 942,722 74,339 17,042 30,612 1,607,734

ซึ่่�อเพัิ�ม - - 161 1,043 1,915 92,121 95,240

โอนเข้้า/(ออก) - 2,956 44,606 3,645 - (51,207) -

โอนไปสินทัรัพัย์
สิทัธิการใชื้้

- - - (2,624) - - (2,624)

จำาหน่าย/ตัด
จำาหน่าย

- - (2,010) (630) (1,526) - (4,166)

31	ธันวิาค่ม	2563 84,022 461,953 985,479 75,773 17,431 71,526 1,696,184

ค่าเส่ื�อมราคา
ส่ะส่ม

1	มกราค่ม	2562 - 301,450 766,822 61,509 17,007 - 1,146,788

ค่่าเส่�อมราค่า
สำาหรับปี

- 31,296 69,200 6,188 414 - 107,098

โอนไป
อสังหาริมทัรัพัย์
เพั่�อการลงทัุน

- (20,537) - (2,977) - - (23,514)

ค่่าเส่�อมราค่า
สำาหรับส่วินทัี�
จำาหน่าย/ตัด
จำาหน่าย

- - (108,030) (1,404) (416) - (109,850)
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(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ที่่�ดำิน
อาคารและ

ส่่วนปรับปรุง
ที่่�ดำิน

เครื�องจักร
และอุปกรณ์

เครื�องต้กแต้่ง
ต้ิดำต้ั�งและ
อุปกรณ์

ส่ำานักงาน

ยั่านพื่าหนะ
ส่ินที่รัพื่ยั่์
ระหว่าง

ดำำาเนินการ
รวม

31	ธันวิาค่ม	2562 - 312,209 727,992 63,316 17,005 - 1,120,522

ค่่าเส่�อมราค่า
สำาหรับปี

- 26,776 67,521 5,278 167 - 99,742

โอนไปสินทัรัพัย์
สิทัธิการใชื้้

- - - (2,624) - - (2,624)

ค่่าเส่�อมราค่า
สำาหรับส่วินทัี�
จำาหน่าย/ตัด
จำาหน่าย

- - (1,761) (629) (1,525) - (3,915)

31	ธันวิาค่ม	2563 - 338,985 793,752 65,341 15,647 - 1,213,725

มูลค่าสุ่ที่ธุิต้าม
บัญช่

31	ธันวิาค่ม	2562 84,022 146,788 214,730 11,023 37 30,612 487,212

31	ธันวิาค่ม	2563 84,022 122,968 191,727 10,432 1,784 71,526 482,459

ค่าเส่ื�อมราคาส่ำาหรับปี

	2562	(100	ล้านบาทั	รวิมอยู่ในต้นทัุนการผู้ลิต	ส่วินทัี�เหล่อรวิมอยู่ในค่่าใชื้้จ่ายในการบริหาร) 107,098

	2563	(95	ล้านบาทั	รวิมอยู่ในต้นทัุนการผู้ลิต	ส่วินทัี�เหล่อรวิมอยู่ในค่่าใชื้้จ่ายในการบริหาร) 99,742

	 ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	กลุ่มบริษััทัมีอาค่ารและอุปกรณ์จำานวินหน่�งซ่ึ่�งตัดค่่าเส่�อมราค่าหมดแล้วิ	แต่ยังใช้ื้งานอยู่	
มูลค่่าตามบัญชื้ีก่อนหักค่่าเส่�อมราค่าสะสมและค่่าเผู้่�อการด้อยค่่าข้องสินทัรัพัย์ดังกล่าวิมีจำานวินเงิน	1,226.68	ล้านบาทั	
(2562:	1,218.39	ล้านบาทั)	และเฉพัาะบริษััทัฯจำานวินเงิน	680.81	ล้านบาทั	(2562:	626.75	ล้านบาทั)
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18. ส่ินที่รัพื่ยั่์ไม่ม่ต้ัวต้น 

	 มูลค่่าตามบัญชื้ีข้องสินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตน	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม

โปรแกรม
คอมพื่ิวเต้อร์

ค่าใช้จ่ายั่ในการ
พื่ัฒนาผลิต้ภัณฑ์์

รอต้ัดำจ่ายั่ ค่าลิขส่ิที่ธุิ� รวม

31	ธันวิาค่ม	2563:

ราค่าทัุน 83,434 34,061 76,392 193,887

หัก:	ค่่าตัดจำาหน่ายสะสม (61,120) (32,747) (76,392) (170,259)

มูลค่่าตามบัญชื้ี	-	สุทัธิ 22,314 1,314 - 23,628

31	ธันวิาค่ม	2562:

ราค่าทัุน 74,073 34,524 76,392 184,989

หัก:	ค่่าตัดจำาหน่ายสะสม (56,910) (31,115) (76,392) (164,417)

มูลค่่าตามบัญชื้ี	-	สุทัธิ 17,163 3,409 - 20,572

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

โปรแกรม
คอมพื่ิวเต้อร์

ค่าใช้จ่ายั่ในการ
พื่ัฒนาผลิต้ภัณฑ์์

รอต้ัดำจ่ายั่ ค่าลิขส่ิที่ธุิ� รวม

31	ธันวิาค่ม	2563:

ราค่าทัุน 45,556 34,061 74,911 154,528

หัก:	ค่่าตัดจำาหน่ายสะสม (39,053) (32,747) (74,911) (146,711)

มูลค่่าตามบัญชื้ี	-	สุทัธิ 6,503 1,314 - 7,817

31	ธันวิาค่ม	2562:

ราค่าทัุน 41,994 34,524 74,911 151,429

หัก:	ค่่าตัดจำาหน่ายสะสม (36,971) (31,115) (74,911) (142,997)

มูลค่่าตามบัญชื้ี	-	สุทัธิ 5,023 3,409 - 8,432
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	 การกระทับยอดมูลค่่าตามบัญชื้ีสุทัธิข้องสินทัรัพัย์ไม่มีตัวิตนสำาหรับปี	2563	และ	2562	แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

มูลค่่าตามบัญชื้ี	-	สุทัธิต้นปี 20,572 17,301 8,432 10,415

ซึ่่�อโปรแกรมค่อมพัิวิเตอร์ 9,365 9,963 3,566 2,818

ค่่าใชื้้จ่ายในการพััฒนาผู้ลิตภัณฑ์์																	
รอตัดจ่ายลดลง

(463) (665) (463) (665)

ค่่าตัดจำาหน่าย (5,846) (6,027) (3,718) (4,136)

มูลค่่าตามบัญชื้ี	-	สุทัธิปลายปี 23,628 20,572 7,817 8,432

19. เงินกู้ยั่ืมระยั่ะส่ั�นจากธุนาคาร 

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่าร 557,000 337,000 410,000 270,000

รวม 557,000 337,000 410,000 270,000

	 วิงเงนิเบกิเกนิบญัชื้ธีนาค่าร	เจา้หนี�ทัรสัตรี์ซึ่ทีัและเงนิกู้ยม่ระยะสั�นจากธนาค่ารค่ดิดอกเบี�ยในอตัราทัี�ตกลงกนัตามสญัญา	
ภายใต้เงื�อนไข้ข้องสญัญาเงนิกู้ย่มข้า้งตน้	กลุม่บรษิัทััจะตอ้งปฏิิบตัติามเงื�อนไข้	และข้อ้จำากดั	ตา่ง	ๆ	ทัี�กำาหนดในสญัญาดงักลา่วิ

	 วิงเงินเบกิเกนิบญัชื้ธีนาค่าร	เจ้าหนี�ทัรสัต์รีซึ่ทีัและเงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่ารข้องบริษััทัฯค่ำ�าประกันโดยบริษััทัย่อยบางส่วิน

	 วิงเงินเบิกเกินบัญชื้ีธนาค่าร	เจ้าหนี�ทัรัสต์รีซึ่ีทัและเงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่ารข้องบริษััทัย่อยค่ำ�าประกันโดยบริษััทัฯ
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20. เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เจ้าหนี�การค่้า	-	กิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน	
(หมายเหตุ	10)

86 290 1,534 6,009

เจ้าหนี�การค่้า	-	กิจการทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกัน 166,163 136,454 120,134 80,948

เจ้าหนี�อ่�น	-	กิจการทัี�เกี�ยวิข้้องกัน									
(หมายเหตุ	10)

8,707 2,694 669 543

เจ้าหนี�อ่�น	-	กิจการทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกัน								 38,887 23,084 34,901 12,348

ค่่าใชื้้จ่ายค่้างจ่าย 41,755 46,067 27,985 30,238

อ่�นๆ 1,560 1,201 1,080 801

รวิมเจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�อ่�น 257,158 209,790 186,303 130,887

21. เงินกู้ยั่ืมระยั่ะยั่าวจากธุนาคาร

	(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่าร 92,799 135,963 - -

หัก:	ส่วินทัี�ถ่งกำาหนดชื้ำาระภายในหน่�งปี (43,656) (51,067) - -

เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่าร	-	สุทัธิจากส่วินทัี�ถ่ง
กำาหนดชื้ำาระภายในหน่�งปี

49,143 84,896 - -
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การเปลี�ยนแปลงข้องบญัชีื้เงนิกู้ยม่ระยะยาวิจากธนาค่ารสำาหรบัปสิี�นสดุวินัทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	มรีายละเอยีดดงันี�

	 	 	 	 	 						(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ยอดค่งเหล่อ	ณ	วิันต้นปี 135,963 221,157 - -

หัก:	ชื้ำาระค่่นระหวิ่างปี (56,487) (74,159) - -

บวิก:	 ข้าดทันุ(กำาไร)จากอัตราแลกเปลี�ยน	
	 ทัี�ยังไม่เกิดข้้�นจริง

13,323 (11,035) - -

ยอดค่งเหล่อ	ณ	วิันปลายปี 92,799 135,963 - -

	 เม่�อวินัทัี�	28	มิถนุายน	2559	บริษัทััย่อยแห่งหน่�งได้เข้า้ทัำาสญัญาเงินกู้กับสถาบันการเงินแห่งหน่�งในวิงเงิน	6	ล้านยูโร	เงนิ
กู้ยม่ดงักลา่วิค่ดิดอกเบี�ยในอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ	EURO	LIBOR	3	เดอ่น	และมกีำาหนดชื้ำาระค่่นเปน็รายงวิดทักุ	3	เดอ่น	จำานวิน	
20	งวิด	ตามเงื�อนไข้ทีั�ระบุในสัญญา	ณ	วัินทีั�	31	ธันวิาค่ม	2563	บริษััทัย่อยมียอดค่งเหลอ่ข้องเงินกู้ย่มเป็นจำานวิน	2.5	ล้าน
ยูโร	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	92.8	ล้านบาทั	(2562:	3.7	ล้านยูโร	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	124.8	ล้านบาทั)

	 เม่�อวิันทัี�	8	กรกฎาค่ม	2559	บริษััทัย่อยดังกล่าวิข้้างต้นได้เข้้าทัำาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินอีกแห่งหน่�งในวิงเงิน	
144	ล้านบาทั	เงินกู้ย่มดังกล่าวิค่ิดดอกเบี�ยในอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง	MLR	และมีกำาหนดชื้ำาระค่่นเป็นรายเด่อนจำานวิน	60	งวิด	
ตามเงื�อนไข้ทัี�ระบุในสัญญา	ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	บริษััทัย่อยไม่มียอดค่งเหล่อข้องเงินกู้ย่มดังกล่าวิแล้วิ	(2562:	11.1	
ล้านบาทั)

 เงินกู้ย่มข้องบริษััทัย่อยค่ำ�าประกันโดยบริษััทัฯ	สัญญาเงินกู้ย่มดังกล่าวิได้กำาหนดเงื�อนไข้บางประการทัี�บริษััทัย่อยต้อง
ถ่อปฏิิบัติ	เชื้่น	การดำารงอัตราส่วินทัางการเงินต่าง	ๆ	เป็นต้น

	 ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	บริษััทัย่อยไม่มียอดค่งเหล่อข้องวิงเงินกู้ย่มระยะยาวิตามสัญญาเงินกู้ทัี�ยังมิได้
เบิกใชื้้

22. ส่ัญญาเช่า 

 กลุ่มบริษััที่ในฐ์านะผู้เช่า 

	 กลุ่มบริษััทัทัำาสัญญาเชื้่าสินทัรัพัย์	เพั่�อใชื้้ในการดำาเนินงานข้องกลุ่มบริษััทั	โดยมีอายุสัญญาเชื้่าระหวิ่าง	2	-	5	ปี

 ก) ส่ินที่รัพื่ยั่์ส่ิที่ธุิการใช้ 
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	 	 รายการเปลี�ยนแปลงข้องบัญชื้ีข้องสินทัรัพัย์สิทัธิการใชื้้สำาหรับปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	สรุปได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม

ท่ี่�ดำิน               
และอาคาร

อาคารคลังส่ินค้า

เครื�องต้กแต้่ง 
ต้ิดำต้ั�งและ
อุปกรณ์

ส่ำานักงาน

ยั่านพื่าหนะ รวม

ณ	วิันทัี�	1	มกราค่ม	2563 - 499 198 6,143 6,840

เพัิ�มข้้�น 11,453 - - 8,575 20,028

ค่่าเส่�อมราค่าสำาหรับปี (574) (250) (126) (2,818) (3,768)

ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563 10,879 249 72 11,900 23,100

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

เครื�องต้กแต้่ง ต้ิดำต้ั�งและ
อุปกรณ์ส่ำานักงาน

ยั่านพื่าหนะ
รวม

ณ	วิันทัี�	1	มกราค่ม	2563 198 5,558 5,756

เพัิ�มข้้�น - 8,575 8,575

ค่่าเส่�อมราค่าสำาหรับปี (126) (2,677) (2,803)

ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563 72 11,456 11,528

 ข)  หน่�ส่ินต้ามส่ัญญาเช่า

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

หนี�สินตามสัญญาเชื้่าการเงิน 24,422 - 13,387 -

หัก	:	ดอกเบี�ยรอการตัดจำาหน่าย (5,403) - (1,360) -

รวิม 19,019 - 12,027 -

หัก	:	ส่วินทัี�ถ่งกำาหนดชื้ำาระภายในหน่�งปี (4,284) - (3,685) -

หนี�สินตามสัญญาเชื้่าการเงิน-สุทัธิจากส่วิน
ทัี�ถ่งกำาหนดชื้ำาระภายในหน่�งปี

14,735 - 8,342 -

	 การวิิเค่ราะห์การค่รบกำาหนดข้องจำานวินเงินทัี�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่ื้าเปิดเผู้ยข้้อมูลอยู่ในหมายเหตุข้้อ	37.2	ภายใต้
หัวิข้้อค่วิามเสี�ยงด้านสภาพัค่ล่อง	

 ค)  ค่าใช้จ่ายั่เก่�ยั่วกับส่ัญญาเช่าที่่�รับรู้ในส่่วนของกำาไรหรือขาดำทีุ่น
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(หน่วิย:	พัันบาทั)

ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ค่่าเส่�อมราค่าข้องสินทัรัพัย์สิทัธิการใชื้้ 3,768 2,803

ดอกเบี�ยจ่ายข้องหนี�สินตามสัญญาเชื้่า 857 453

ค่่าใชื้้จ่ายทัี�เกี�ยวิกับสัญญาเชื้่าระยะสั�น 229 -

ค่่าใชื้้จ่ายทัี�เกี�ยวิกับสัญญาเชื้่าซึ่่�งสินทัรัพัย์อ้างอิงมูลค่่าตำ�า 858 478

 ง) อื�นๆ

	 กลุม่บริษััทัมีกระแสเงินสดจ่ายทัั�งหมดข้องสัญญาเช่ื้าสำาหรับปีสิ�นสุดวัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	จำานวิน	9.8	ล้านบาทั	(เฉพัาะ
ข้องบริษัทััฯ:	3.2	ล้านบาทั)	ซึ่่�งรวิมถ่งกระแสเงินสดจ่ายข้องสญัญาเช่ื้าระยะสั�นและสญัญาเช่ื้าสนิทัรพััย์อ้างองิมมีลูค่่าตำ�า	

23. ส่ำารองผลประโยั่ชน์ระยั่ะยั่าวของพื่นักงาน 

	 จำานวินเงินสำารองผู้ลประโยชื้น์ระยะยาวิข้องพันักงานซึ่่�งเป็นเงินชื้ดเชื้ยพันักงานเม่�อออกจากงานและตามโค่รงการผู้ล
ตอบแทันพันักงานอ่�น	ๆ	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สำารองผู้ลประโยชื้น์ระยะยาวิข้องพันกังานต้นปี 80,770 61,843 62,234 45,729

ส่วินทัี�รับรู้ในกำาไรหรือข้าดทัุน:

ต้นทัุนบริการในปัจจุบัน	 14,042 4,722 10,509 3,683

ต้นทัุนดอกเบี�ย 2,061 2,066 1,592 1,594

ต้นทัุนบริการในอดีต - 15,395 - 12,283

ส่วินทัี�รับรู้ในกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�น:

(กำาไร)	ข้าดทัุนจากการประมาณการตาม
หลักค่ณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วินทัี�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้้อสมมติด้าน
ประชื้ากรศาสตร์

(4,163) - (4,166) -

ส่วินทัี�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้้อสมมติ
ทัางการเงิน 

1,142 7,805 635 6,263

ส่วินทัี�เกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ์

5,510 - 5,431 -

ผู้ลประโยชื้น์ทัี�จ่ายในระหวิ่างปี (20,664) (11,061) (15,619) (7,318)
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(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ส่ำารองผลประโยั่ชน์ระยั่ะยั่าวของพื่นักงาน
ปลายั่ปี

78,698 80,770 60,616 62,234

สำารองผู้ลประโยชื้น์ข้องพันักงาน

หมุนเวิียน 1,353 2,239 1,223 2,098

ไม่หมุนเวิียน 77,345 78,531 59,393 60,136

78,698 80,770 60,616 62,234

	 เม่�อวิันทัี� 5 เมษัายน 2562 พัระราชื้บัญญัติคุ้่มค่รองแรงงาน (ฉบับทัี� 7) พั.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชื้กิจจานุเบกษัา	ซึ่่�ง
ได้กำาหนดอัตราค่่าชื้ดเชื้ยเพัิ�มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง	สำาหรับลูกจ้างซึ่่�งทัำางานติดต่อกันค่รบ 20 ปีข้้�นไปให้มีสิทัธิได้รับค่่า
ชื้ดเชื้ยไม่น้อยกวิ่าค่่าจ้างอัตราสุดท้ัาย 400 วัิน	โดยกฎหมายดังกล่าวิมีผู้ลบังค่ับใชื้้ตั�งแต่วิันทัี� 5 พัฤษัภาค่ม 2562 เป็นต้นไป	
การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวิถ่อเป็นการแก้ไข้โค่รงการสำาหรับโค่รงการผู้ลประโยชื้น์หลังออกจากงาน	และมีผู้ลกระทับให้บริษััทัฯ
และบริษััทัย่อยมีหนี�สินสำารองผู้ลประโยชื้น์ระยะยาวิข้องพันักงานเพัิ�มข้้�น 15.4 ล้านบาทั	(เฉพัาะข้องบริษััทัฯ:	12.3 ล้านบาทั)	ใน
ระหวิา่งไตรมาสทัี�สองข้องป	ี2562	บรษัิัทัฯและบรษัิัทัยอ่ยบนัทัก่ผู้ลกระทับจากการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วิโดยรบัรูต้น้ทันุบรกิาร
ในอดีตเป็นค่่าใชื้้จ่ายทัันทัีในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน	

	 บริษััทัฯและบริษััทัย่อยค่าดว่ิาจะจ่ายชื้ำาระผู้ลประโยชื้น์ระยะยาวิข้องพันักงานภายใน	1	ปีข้้างหน้า	เป็นจำานวินประมาณ		
1.4	ล้านบาทั	(งบการเงินเฉพัาะกิจการ:	จำานวิน	1.2	ล้านบาทั)	(2562:	จำานวิน	2.2	ล้านบาทั	งบการเงินเฉพัาะกิจการ:	จำานวิน	
2.1	ล้านบาทั)	

	 ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	ระยะเวิลาเฉลี�ยถ่วิงนำ�าหนักในการจ่ายชื้ำาระผู้ลประโยชื้น์ระยะยาวิข้องพันักงานข้องบริษััทัฯ
และบริษััทัย่อยประมาณ	8	ปี	(งบการเงินเฉพัาะกิจการ:	8	ปี)	(2562:	11	ปี	งบการเงินเฉพัาะกิจการ:	11	ปี)

สมมติฐานทัี�สำาค่ัญในการประมาณการตามหลักค่ณิตศาสตร์ประกันภัย	สรุปได้ดังนี�

(หน่วิย:	ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

อัตราค่ิดลด 1.3 1.6 1.3 1.6

อัตราการข้้�นเงินเด่อน 3.6 3.6 3.6 3.6
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	 ผู้ลกระทับข้องการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานทัี�สำาค่ัญต่อมูลค่่าปัจจุบันข้องภาระผูู้กพัันผู้ลประโยชื้น์ระยะยาวิข้องพันักงาน	
ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	สรุปได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

เพัิ�มข้้�น	1% ลดลง	1% เพัิ�มข้้�น	1% ลดลง	1%

อัตราค่ิดลด (5,518) 6,217 (4,246) 4,792

อัตราการข้้�นเงินเด่อน	 6,114 (5,551) 4,700 (4,261)

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

เพัิ�มข้้�น	1% ลดลง	1% เพัิ�มข้้�น	1% ลดลง	1%

อัตราค่ิดลด (4,873) 5,486 (3,887) 4,381

อัตราการข้้�นเงินเด่อน	 5,616 (5,098) 4,459 (4,044)

24.  ส่ำารองต้ามกฎหมายั่

	 ภายใต้บทับัญญัตขิ้องมาตรา	116	แหง่พัระราชื้บัญญัตบิริษััทัมหาชื้นจำากดั	พั.ศ.	2535	บรษัิัทัฯจะต้องจัดสรรกำาไรสุทัธิ
ประจำาปส่ีวินหน่�งไวิเ้ปน็ทันุสำารองตามกฎหมายไมน่อ้ยกวิา่รอ้ยละ	5	ข้องกำาไรสทุัธปิระจำาปหีกัดว้ิยยอดข้าดทันุสะสมยกมา	(ถา้
มี)	จนกวิ่าทุันสำารองนี�จะมีจำานวินไม่น้อยกวิ่าร้อยละ	10	ข้องทุันจดทัะเบียน	สำารองตามกฎหมายดังกล่าวิไม่สามารถจ่ายเป็น
เงินปันผู้ลได้	ปัจจุบัน	บริษััทัฯได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายไวิ้ค่รบถ้วินแล้วิ	

25. เงินปันผลจ่ายั่

	 เงินปันผู้ลทัี�ประกาศจ่ายในปี	2563	และ	2562	ประกอบด้วิย

อนุมัต้ิโดำยั่
จำานวนเงิน

เงินปันผล
ต้่อหุ้น วันที่่�จ่ายั่

เงินปันผล
(ล้านบาที่) (บาที่)

บริษััที่ฯ

ปี 2562

เงินปันผู้ลจากผู้ลการดำาเนิน
งาน	ข้องปี	2561

ทัี�ประชืุ้มสามัญประจำาปี
ผูู้้ถ่อหุ้น	วิันทัี�	4	เมษัายน	
2562

104.35 0.22 3	พัฤษัภาค่ม	2562
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อนุมัต้ิโดำยั่
จำานวนเงิน

เงินปันผล
ต้่อหุ้น วันที่่�จ่ายั่

เงินปันผล
(ล้านบาที่) (บาที่)

เงินปันผู้ลระหวิ่างกาลจาก
ผู้ลการดำาเนินงาน	ตั�งแต่
วิันทัี�	1	มกราค่ม	2562	
ถ่ง	30	มิถุนายน	2562

ทัี�ประชืุ้มค่ณะกรรมการ
บริษััทัฯ
วิันทัี�	7	สิงหาค่ม	2562

47.43 0.10 6	กันยายน	2562

รวมปี 2562 151.78 0.32

ปี 2563

เงินปันผู้ลระหวิ่างกาลจาก
ผู้ลการดำาเนินงานข้อง
ปี	2562

ทัี�ประชืุ้มค่ณะกรรมการ
ข้องบริษัทััฯ
วิันทัี�	27	มีนาค่ม	2563

71.15 0.15 24	เมษัายน	2563

รวมปี 2563 71.15 0.15

26. กองทีุ่นส่ำารองเล่�ยั่งช่พื่

	 บริษััทัฯและบริษััทัย่อยและพันักงานได้ร่วิมกันจัดตั�งกองทัุนสำารองเลี�ยงชื้ีพัข้้�นตามพัระราชื้บัญญัติกองทัุนสำารอง	
เลี�ยงชื้ีพั	พั.ศ.	2530	ซ่ึ่�งประกอบด้วิยเงินทัี�พันักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ	3	-	15	ข้องเงินเด่อนและเงินทัี�บริษััทัฯและบริษััทั
ย่อยจ่ายสมทับให้ในอัตราร้อยละ	5	-	9	ข้องเงินเด่อน	กองทุันสำารองเลี�ยงชื้ีพันี�บริหารโดยบริษััทัหลักทัรัพัย์จัดการกองทุัน	
	ซึ่ไีอเอม็บ	ีพัรนิซึ่เิพัลิ	จำากดั	และจะถกูจา่ยใหกั้บพันกังานในกรณทีัี�ออกจากงานตามระเบยีบวิา่ดว้ิยกองทันุข้องบรษัิัทัฯและบรษัิัทั
ยอ่ย	ในระหวิา่งปปีจัจบุนั	บรษิัทััฯและบรษิัทััยอ่ยรบัรูเ้งนิสมทับดังกลา่วิเปน็ค่่าใชื้จ้า่ยจำานวิน	14.3	ล้านบาทั	(2562:	16.9	ล้านบาทั)	
และเฉพัาะบริษััทัฯ	10.9	ล้านบาทั	(2562:	12.6	ล้านบาทั)

27.	 รายได้จากสัญญาทัี�ทัำากับลูกค่้า

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รายได้จากการข้าย 1,699,768 1,835,674 1,030,502 1,189,663

รายได้จากการบริการ 121,720 136,270 1,920 2,075

ค่่าระวิางรับ 14,270 27,078 8,770 9,264

อ่�นๆ 1,820 1,765 1,820 1,765

รวิมรายได้จากสัญญาทัี�ทัำากับลูกค่้า	-	
รับรู้รายได้	ณ	เวิลาใดเวิลาหน่�ง

1,837,578 2,000,787 1,043,012 1,202,767
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28. ค่าใช้จ่ายั่ต้ามลักษัณะ

	 รายการค่่าใชื้้จ่ายแบ่งตามลักษัณะประกอบด้วิยรายการค่่าใชื้้จ่ายทัี�สำาค่ัญดังต่อไปนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินเด่อนและค่่าแรงและผู้ลประโยชื้น์อ่�นข้อง
พันักงาน

409,856 455,402 270,947 326,565

ค่่าเส่�อมราค่า 181,780 182,557 104,040 107,347

ค่่าตัดจำาหน่าย 5,846 6,027 3,718 4,136

ค่่าสาธารณูปโภค่ 110,684 127,482 77,223 86,056

วิัตถุดิบและวิัสดุสิ�นเปล่องใชื้้ไป 527,268 677,118 457,225 584,864

การเปลี�ยนแปลงในสินค่้าสำาเร็จรูปและงาน
ระหวิ่างทัำา

65,932 (7,390) 69,967 (4,548)

รายการปรับลดลงข้องมูลค่่าสินค่้า
	 (โอนกลับรายการ)

12,209 (1,520) 2,318 410

ค่่าเผู้่�อการลดลงข้องมูลค่่าเงินลงทัุน 2,200 - 12,892 -

29. ต้้นทีุ่นที่างการเงิน  

		(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ค่่าใชื้้จ่ายดอกเบี�ยข้องเงินกู้ย่ม 9,461 11,154 4,539 4,920

ค่่าใชื้้จ่ายดอกเบี�ยข้องหนี�สินตามสัญญาเชื้่า 857 - 453 -

รวม 10,318 11,154 4,992 4,920
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30. ภาษั่เงินไดำ้

	 ภาษัีเงินได้สำาหรับปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	สรุปได้ดังนี�

	(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ภาษัีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษัีเงินได้นิติบุค่ค่ลสำาหรับปี - 18,960 - -

ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชื้ี: 

ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชื้ีจากการเกิดผู้ล
แตกต่างชื้ั�วิค่ราวิและการกลับรายการผู้ล
แตกต่างชื้ั�วิค่ราวิ

(15,817) (24,576) (19,614) (23,694)

ภาษัีเงินได้ทัี�แสดงอยู่ในส่วินข้องกำาไรหรือ
ข้าดทัุน

(15,817) (5,616) (19,614) (23,694)

	 จำานวินภาษัีเงินได้ทัี�เกี�ยวิข้้องกับส่วินประกอบแต่ละส่วินข้องกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	
2563	และ	2562	สรุปได้ดังนี�

	(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชื้ีทัี�เกี�ยวิกับผู้ล
ข้าดทัุนจากการประมาณการตามหลัก
ค่ณิตศาสตร์ประกันภัย

(498) (1,561) (380) (1,252)
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รายการกระทับยอดระหวิ่างกำาไรทัางบัญชื้ีกับภาษัีเงินได้มีดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กำาไรทัางบัญชื้ีก่อนภาษัีเงินได้นิติบุค่ค่ล 52,964 126,518 38,912 104,820

อัตราภาษัีเงินได้นิติบุค่ค่ล
20%,	

27.10%
20%,	

21.46%
20% 20%

กำาไรทัางบัญชื้ีก่อนภาษัีเงินได้นิติบุค่ค่ลคู่ณอัตราภาษัี 10,034 25,141 7,782 20,964

ผู้ลกระทับทัางภาษัีสำาหรับ:

การส่งเสริมการลงทัุน	(หมายเหตุ	32) (29,223) (26,555) - -

ค่่าใชื้้จ่ายต้องห้าม 661 354 80 124

ค่่าใชื้้จ่ายทัี�มีสิทัธิหักได้เพัิ�มข้้�น (3,815) (4,242) (3,436) (3,832)

รายได้ทัี�ได้รับยกเวิ้นภาษัี - - (23,800) (40,903)

ตัดจำาหน่ายสินทัรัพัย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชื้ี 8,181 - - -

อ่�น	ๆ (1,655) (314) (240) (47)

รวิม (25,851) (30,757) (27,396) (44,658)

ภาษัีเงินได้ทัี�แสดงอยู่ในส่วินข้องกำาไรหรือข้าดทัุน (15,817) (5,616) (19,614) (23,694)
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ส่วินประกอบข้องสินทัรัพัย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชื้ีและหนี�สินภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชื้ีประกอบด้วิยรายการดังต่อไปนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ส่ินที่รัพื่ยั่์ภาษั่เงินไดำ้รอการต้ัดำบัญช่

ค่่าเผู้่�อผู้ลข้าดทัุนด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�น
(2562:ค่่าเผู้่�อหนี�สงสัยจะสูญ)

1,744 1,311 239 41

ค่่าเผู้่�อการลดลงข้องมูลค่่าสินค่้าค่งเหล่อ 5,652 3,970 2,215 1,751

ค่่าเผู้่�อการลดลงข้องมูลค่่าเงินลงทัุน 440 - 5,195 2,616

ค่่าตัดจำาหน่ายสะสม	-	ค่อมพัิวิเตอร์ซึ่อฟต์แวิร์ 1,154 1,322 1,154 1,322

สำารองผู้ลประโยชื้น์ระยะยาวิข้องพันักงาน 15,013 16,154 12,123 12,447

ข้าดทัุนทัางภาษัีทัี�ยังไม่ได้ใชื้้ 54,678 39,893 49,304 32,146

สัญญาเชื้่า - - 75 -

อ่�นๆ 12 - 12 -

รวิม 78,693 62,650 70,317 50,323

หน่�ส่ินภาษั่เงินไดำ้รอการต้ัดำบัญช่

ทัี�ดินและอาค่าร - 502 - -

สัญญาเชื้่า 174 - - -

รวิม 174 502 - -

ส่ินที่รัพื่ยั่์ภาษั่เงินไดำ้รอการต้ัดำบัญช่ - สุ่ที่ธุิ 78,519 62,148 70,317 50,323

	 ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	กลุ่มบริษััทัมีข้าดทัุนทัางภาษัีทัี�ยังไม่ได้ใชื้้จำานวิน	36.9	ล้านบาทั	(2562:	ไม่มี)	ทัี�กลุ่มบริษััทั
ไม่ได้บันทั่กสินทัรัพัย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชื้ี	เน่�องจากกลุ่มบริษััทัพัิจารณาแล้วิเห็นวิ่ากลุ่มบริษััทัอาจไม่มีกำาไรทัางภาษัีใน
อนาค่ตเพัียงพัอทัี�จะนำาข้าดทัุนทัางภาษัีทัี�ยังไม่ได้ใชื้้ข้้างต้นมาใชื้้ประโยชื้น์ได้	

31. กำาไรต้่อหุ้น

	 กำาไรต่อหุ้นข้ั�นพ่ั�นฐานค่ำานวิณโดยหารกำาไรสำาหรับปีทัี�เป็นข้องผูู้้ถ่อหุ้นข้องบริษััทัฯ	(ไม่รวิมกำาไรข้าดทัุนเบ็ดเสร็จอ่�น)	
ด้วิยจำานวินถัวิเฉลี�ยถ่วิงนำ�าหนักข้องหุ้นสามัญทัี�ออกอยู่ในระหวิ่างปี

32. ส่ิที่ธุิพื่ิเศูษัจากการส่่งเส่ริมการลงทีุ่น

	 บริษัทััฯและบริษััทัย่อยได้รบัสทิัธพิัเิศษัทัางภาษีัภายใต้พัระราชื้บัญญัติสง่เสริมการลงทุัน	พั.ศ.	2520	จากค่ณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทัุน	ดังนี�
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บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน)

1.	 บัตรส่งเสริมเลข้ทัี�	4392/2547	(11-1162/สอ./2534)	ลงวิันทัี�	13	กุมภาพัันธ์	2547	สำาหรับการผู้ลิตเลนส์หรือแวิ่นตา
หรือส่วินประกอบ	ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพัิเศษัดังกล่าวิได้รับยกเวิ้นอากรข้าเข้้าสำาหรับวิัตถุดิบ
และวิัสดุจำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศเพั่�อใชื้้ในการผู้ลิตเพั่�อการส่งออกและสำาหรับข้องทัี�นำาเข้้ามาเพั่�อส่งกลับ
ออกไปตั�งแต่วิันทัี�	2	พัฤษัภาค่ม	2547	จนถ่งวิันทีั�	1	พัฤษัภาค่ม	2551	และปัจจุบันบริษััทัฯได้รับการข้ยายระยะเวิลาไป
เป็นสิ�นสุดวิันทัี�	30	มิถุนายน	2564

2.	 บัตรส่งเสริมเลข้ทัี�	4391/2547	(6-1343/2542)	ลงวิันทัี�	13	กุมภาพัันธ์	2547	สำาหรับการผู้ลิตเลนส์หรือแวิ่นตาหรือ
ส่วินประกอบ	ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพัิเศษัดังกล่าวิได้รับยกเว้ินอากรข้าเข้้าสำาหรับวิัตถุดิบและ
วิัสดุจำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศเพั่�อใชื้้ในการผู้ลิตเพั่�อการส่งออกและสำาหรับข้องทัี�นำาเข้้ามาเพั่�อส่งกลับออก
ไปตั�งแต่วิันทัี�	1	กรกฎาค่ม	2548	จนถ่งวิันทัี�	30	มิถุนายน	2552	และปัจจุบันบริษััทัฯได้รับการข้ยายระยะเวิลาไปเป็นสิ�น
สุดวิันทัี�	30	มิถุนายน	2564

3.	 บัตรส่งเสริมเลข้ทัี�	4022/2547	(4-1578/2543)	ลงวิันทัี�	5	มกราค่ม	2547	สำาหรับการผู้ลิตเลนส์หรือแวิ่นตาหรือส่วิน
ประกอบ	ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพัิเศษัดังกล่าวิได้รับยกเว้ินอากรข้าเข้้าสำาหรับวิัตถุดิบและวัิสดุ
จำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศเพ่ั�อใชื้้ในการผู้ลิตเพั่�อการส่งออกและสำาหรับข้องทัี�นำาเข้้ามาเพั่�อส่งกลับออกไป
ตั�งแต่วิันทัี�	7	ธันวิาค่ม	2548	จนถ่งวิันทัี�	6	ธันวิาค่ม	2552	และปัจจุบันบริษััทัฯได้รับการข้ยายระยะเวิลาไปเป็นสิ�นสุดวิัน
ทัี�	6	ธันวิาค่ม	2564

4.	 บัตรส่งเสริมเลข้ทัี�	1310/2546	ลงวิันทัี�	30	มิถุนายน	2546	สำาหรับการผู้ลิตเลนส์หรือแว่ินตาหรือส่วินประกอบ	ทัั�งนี�	
ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพัิเศษัดังกล่าวิประกอบด้วิย

4.1	 ได้รบัลดหย่อนอากรข้าเข้า้สำาหรบัเค่รื�องจักรก่�งหน่�งตามทัี�ค่ณะกรรมการพิัจารณาอนุมตัเิวิน้แต่รายการเค่รื�องจักร
ทัี�มีอากรข้าเข้้าตำ�ากวิ่าร้อยละสิบจะไม่ได้รับลดหย่อน

4.2	 ได้รับยกเวิ้นอากรข้าเข้้าสำาหรับวิัตถุดิบและวิัสดุจำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศ	เพั่�อใชื้้ในการผู้ลิตเพั่�อการ
ส่งออกตั�งแต่วิันทัี�	30	กรกฎาค่ม	2547	จนถ่งวิันทัี�	29	กรกฎาค่ม	2553	และปัจจุบันบริษััทัฯได้รับการข้ยายระยะ
เวิลาไปเป็นสิ�นสุดวิันทัี�	29	กรกฎาค่ม	2565

4.3		 ได้รับยกเวิ้นอากรข้าเข้้าสำาหรับข้องทัี�ผูู้้ได้รับการส่งเสริมนำาเข้้ามาเพั่�อส่งกลับออกไปตั�งแต่วัินทัี�			30	กรกฎาค่ม	
2547	จนถ่งวินัทัี�	29	กรกฎาค่ม	2553	และปจัจบุนับรษัิัทัฯไดร้บัการข้ยายระยะเวิลาไปเปน็สิ�นสดุวินัทัี�	29	กรกฎาค่ม	
2565

	
บริษััที่ อุต้ส่าหกรรมแว่นต้าไที่ยั่ จำากัดำ

1.	 บัตรส่งเสริมเลข้ทัี�	4074/2531	(6-1027/สอ./2523)	ลงวิันทัี�	29	มกราค่ม	2531	สำาหรับการผู้ลิตเลนส์สายตาเอียง
และเลนส์แวิ่นตานิรภัยใชื้้ในโรงงาน	ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพัิเศษัดังกล่าวิได้รับยกเวิ้นอากรข้า
เข้้าสำาหรับวิัตถุดิบและวิัสดุจำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศเพั่�อใชื้้ในการผู้ลิตเพั่�อการส่งออกและสำาหรับข้องทัี�นำา
เข้้ามาเพั่�อส่งกลับออก	ซึ่่�งบัตรส่งเสริมดังกล่าวิไม่ได้ระบุระยะเวิลาค่รบกำาหนด

2.	 บตัรสง่เสรมิเลข้ทัี�	4075/2531 (4-1059/สอ./2527) ลงวินัทัี�	29	มกราค่ม	2531	สำาหรบัการผู้ลติเลนสห์รอืแวิน่ตาหรอื
ส่วินประกอบ	ซึ่่�งเป็นการข้ยายกำาลังการผู้ลิตสำาหรับการผู้ลิตทัี�ได้รับการส่งเสริมในบัตรเลข้ทัี�	4074/2531 (6-1027/
สอ./2523) ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพิัเศษัดังกล่าวิได้รบัยกเว้ินอากรข้าเข้า้สำาหรบัวัิตถุดบิและวัิสดุ
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

จำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศเพั่�อใชื้้ในการผู้ลิตเพ่ั�อการส่งออกและสำาหรับข้องทัี�นำาเข้้ามาเพั่�อส่งกลับออก	ซึ่่�ง
บัตรส่งเสริมดังกล่าวิไม่ได้ระบุระยะเวิลาค่รบกำาหนด

3.	 บัตรส่งเสริมเลข้ทัี�	4818/2548	(6-1169/2541)	ลงวิันทัี�	16	พัฤษัภาค่ม	2548	สำาหรับการผู้ลิตเลนส์หรือแวิ่นตาหรือ
ส่วินประกอบ	ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพัิเศษัดังกล่าวิได้รับยกเว้ินอากรข้าเข้้าสำาหรับวิัตถุดิบและ
วิัสดุจำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศเพั่�อใชื้้ในการผู้ลิตเพั่�อการส่งออกและสำาหรับข้องทัี�นำาเข้้ามาเพั่�อส่งกลับออก
ไปตั�งแต่วิันทัี�	21	มิถุนายน	2548	จนถ่งวิันทัี�	20	มิถุนายน	2550	และปัจจุบัน	บริษััทัย่อยได้รับการข้ยายระยะเวิลาไปเป็น
สิ�นสุดวิันทัี�	20	มิถุนายน	2564

4.	 บตัรสง่เสริมเลข้ทัี�	1201/อ./2543	ลงวัินทัี�	25	เมษัายน	2543	สำาหรบัการผู้ลิตเลนส์ทัำาดว้ิยแว่ินตาเค่ลอ่บลดแสงสะท้ัอน	
ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพัิเศษัดังกล่าวิประกอบด้วิย

4.1	 ใหไ้ดรั้บอนญุาตนิำาค่นตา่งดา้วิซ่ึ่�งเป็นช่ื้างฝ่ม่ีอหรอืผูู้ช้ื้ำานาญการ	คู่ส่มรสและบคุ่ค่ลซึ่่�งอยูใ่นอุปการะข้องบุค่ค่ลทัั�ง
สองประเภทันี�เข้า้มาในราชื้อาณาจกัรไดต้ามจำานวินและกำาหนดระยะเวิลาใหอ้ยู่ในราชื้อาณาจกัรเทัา่ทัี�ค่ณะกรรมการ
พัิจารณาเห็นสมค่วิร	และให้ค่นต่างด้าวิซึ่่�งเป็นชื้่างฝ่ีม่อหรือผูู้้ชื้ำานาญการทัี�ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชื้อาณาจักร
ได้รับอนุญาตทัำางานเฉพัาะตำาแหน่งหน้าทัี�การทัำางานทัี�ค่ณะกรรมการให้ค่วิามเห็นชื้อบตลอดระยะเวิลาเท่ัาทัี�ได้
รับอนุญาติให้อยู่ในราชื้อาณาจักร

4.2	 ได้รับยกเวิ้นอากรข้าเข้้าและหรือภาษัีการค่้าสำาหรับเค่รื�องจักรตามทัี�ค่ณะกรรมการพัิจารณาอนุมัติ
4.3		 ได้รบัยกเว้ินอากรข้าเข้า้สำาหรบัวิสัดจุำาเปน็ทัี�ต้องนำาเข้า้มาจากต่างประเทัศเพ่ั�อใชื้ใ้นการผู้ลิตเพ่ั�อการส่งออกจนกว่ิา

จะได้รับยกเวิ้นจากกรมศุลกากร
4.4		 ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชื้อาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทัศได้

	 บัตรส่งเสริมดังกล่าวิไม่ได้ระบุระยะเวิลาค่รบกำาหนด

5. บัตัรสง่เสรมิเลขที่่� 4349/2547 (4-1027/2544) ลงวันัที่่� 9 กุมุภาพันัธ์ ์2547 สำาหรบัักุารผลติเลนสห์รอืแวัน่ตาหรอืสว่ัน
ประกุอบั ที่ั�งน่� ภายใต้เงื�อนไขที่่�กุำาหนดบัางประกุาร สิที่ธ์ิพัิเศษดังกุล่าวัได้รับัยกุเวั้นอากุรขาเข้าสำาหรับัวััตถุุดิบัและวััสดุ
จำำาเป็นที่่�ต้องนำาเข้ามาจำากุต่างประเที่ศเพั่�อใช้้ในกุารผลิตเพั่�อกุารส่งออกุและสำาหรับัของที่่�นำาเข้ามาเพั่�อส่งกุลับัออกุไป
ตั�งแต่วัันที่่� 3 กุุมภาพัันธ์์ 2547 จำนถุึงวัันที่่� 2 กุุมภาพัันธ์์ 2549 และปัจำจำุบัันบัริษัที่ย่อยได้รับักุารขยายระยะเวัลาไปเป็น
สิ�นสุดวัันที่่� 2 กุุมภาพัันธ์์ 2565

6. บัตัรสง่เสรมิเลขที่่� 5358/2547 (3-1553/อ./2543) ลงวันัที่่� 15 กุรกุฎาคม 2547 สำาหรบัักุารผลติเลนสห์รอืแวัน่ตาหรอื
ส่วันประกุอบั ที่ั�งน่� ภายใต้เงื�อนไขที่่�กุำาหนดบัางประกุาร สิที่ธ์ิพัิเศษดังกุล่าวัได้รับัยกุเวั้นอากุรขาเข้าสำาหรับัวััตถุุดิบัและ
วััสดุจำำาเป็นที่่�ต้องนำาเข้ามาจำากุต่างประเที่ศเพั่�อใช้้ในกุารผลิตเพั่�อกุารส่งออกุและสำาหรับัของที่่�นำาเข้ามาเพั่�อส่งกุลับัออกุ
ไปตั�งแต่วัันที่่� 2 มิถุุนายน 2547 จำนถุึงวัันที่่� 1 มิถุุนายน 2549 และปัจำจำุบััน บัริษัที่ย่อยได้รับักุารขยายระยะเวัลาไปเป็นสิ�น
สุดวัันที่่� 2 กุุมภาพัันธ์์ 2565

7. บัตัรสง่เสรมิเลขที่่� 59-1240-1-00-1-0 ลงวันัที่่� 28 กุนัยายน 2560 สำาหรบัักุารผลติเลนสส์ายตาหรอืแวัน่ตา ที่ั�งน่� ภาย
ใต้เงื�อนไขที่่�กุำาหนดบัางประกุาร สิที่ธ์ิพัิเศษดังกุล่าวัประกอบด้วิย

7.1	 ใหไ้ดรั้บอนญุาตนิำาค่นตา่งดา้วิซ่ึ่�งเป็นช่ื้างฝ่ม่ีอหรอืผูู้ช้ื้ำานาญการ	คู่ส่มรสและบคุ่ค่ลซึ่่�งอยูใ่นอุปการะข้องบุค่ค่ลทัั�ง
สองประเภทันี�เข้า้มาในราชื้อาณาจกัรไดต้ามจำานวินและกำาหนดระยะเวิลาใหอ้ยู่ในราชื้อาณาจกัรเทัา่ทัี�ค่ณะกรรมการ
พัิจารณาเห็นสมค่วิร	และให้ค่นต่างด้าวิซึ่่�งเป็นชื้่างฝ่ีม่อหรือผูู้้ชื้ำานาญการทัี�ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชื้อาณาจักร
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ได้รับอนุญาตทัำางานเฉพัาะตำาแหน่งหน้าทัี�การทัำางานทัี�ค่ณะกรรมการให้ค่วิามเห็นชื้อบตลอดระยะเวิลาเท่ัาทัี�ได้
รับอนุญาติให้อยู่ในราชื้อาณาจักร  	

7.2	 ได้รับยกเวิ้นอากรข้าเข้้าสำาหรับเค่รื�องจักรตามทัี�ค่ณะกรรมการพัิจารณาอนุมัติ
7.3	 ไดร้บัยกเวิน้ภาษัเีงนิไดน้ติบิคุ่ค่ลสำาหรบักำาไรสทุัธิทีั�ไดจ้ากการประกอบกจิการทัี�ไดร้บัการสง่เสรมิรวิมกนัไมเ่กนิรอ้ย

ละ	100	ข้องเงินลงทัุน	ไม่รวิมทัี�ดินและทัุนหมุนเวิียน	มีกำาหนดเวิลา	6	ปี	นับแต่วิันทัี�เริ�มมีรายได้จากกการประกอบ
กิจการนั�น

	 	 กรณทีัี�กจิการประกอบกจิการข้าดทันุในระหวิา่งเวิลาทัี�ไดร้บัยกเวิน้ภาษัเีงนิไดน้ติบิคุ่ค่ล	ผูู้ไ้ดร้บัการสง่เสรมิ
จะไดร้บัอนุญาตใหน้ำาผู้ลข้าดทุันประจำาปทีัี�เกดิข้้�นในระหว่ิางนั�นไปหกัออกจากกำาไรสทุัธิทัี�เกดิข้้�นภายหลังระยะเวิลา
ทัี�ได้รับการยกเวิ้นภาษัีเงินได้นิติบุค่ค่ลมีกำาหนดเวิลาไม่เกิน	5	ปี	นับแต่วิันทัี�พ้ันกำาหนด	โดยจะเล่อกหักจากกำาไร
สุทัธิข้องปีใดปีหน่�งหรือหลายปีก็ได้	

7.4	 ไดร้บัยกเวิน้ไมต่อ้งนำาเงนิปนัผู้ลจากกจิการทัี�ไดร้บัการสง่เสรมิซึ่่�งไดร้บัยกเวิน้ภาษัเีงนิไดน้ติบิคุ่ค่ลไปรวิมค่ำานวิณ
เพั่�อเสียภาษัีเงินได้ตลอดระยะเวิลาทัี�ผูู้้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเวิ้นภาษัีเงินได้นิติบุค่ค่ลนั�น

7.5	 ได้รับยกเวิ้นอากรข้าเข้้าสำาหรับวิัตถุดิบและวิัสดุจำาเป็นทัี�ต้องนำาเข้้ามาจากต่างประเทัศเพั่�อใชื้้ในการผู้ลิตเพั่�อการ
สง่ออกตั�งแต่วินัทัี�	16	พัฤศจิกายน	2560	จนถ่งวัินทัี�	15	พัฤศจิกายน	2561	และปัจจบุนับริษััทัย่อยได้รบัการข้ยาย
ระยะเวิลาไปเป็นสิ�นสุดวิันทัี�	15	พัฤศจิกายน	2565

7.6	 ได้รับยกเวิ้นอากรข้าเข้้าสำาหรับข้องทัี�ผูู้้ได้รับการส่งเสริมนำาเข้้ามาเพั่�อส่งกลับตั�งแต่วัินทัี�	16	พัฤศจิกายน	2560	
จนถง่วัินทัี�	15	พัฤศจกิายน	2561	และปจัจุบนับริษััทัย่อยไดร้บัการข้ยายระยะเวิลาไปเป็นสิ�นสุดวัินทัี�	15	พัฤศจกิายน	
2565

	 บริษััทัย่อยเริ�มใชื้้สิทัธิตามบัตรส่งเสริมเม่�อวิันทัี�	28	ธันวิาค่ม	2560	โดยรายได้ข้องบริษััทัย่อยจำาแนกตามกิจการทัี�ได้รับ
การส่งเสริมการลงทัุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทัุนสำาหรับปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	มีดังต่อไปนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

กิจการที่่�ไดำ้รับการส่่งเส่ริม กิจการที่่�ไม่ไดำ้รับการส่่งเส่ริม รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายได้จากการข้ายและ
บริการ

ในประเทัศ 101,975 49,068 54,001 96,041 155,976 145,109

ต่างประเทัศ 585,878 462,753 110,631 310,105 696,509 772,858

รวิมรายได้จากการข้าย
และบริการ

687,853 511,821 164,632 406,146 852,485 917,967

 บริษััที่ โพื่ล่ ซััน จำากัดำ

1.	 บัตรส่งเสริมเลข้ทัี�	4319/2547	(4-1548/อ./2541)	ลงวัินทัี�	9	กุมภาพัันธ์	2547	สำาหรับการผู้ลิตเลนส์แว่ินตากันแดด	
ทัั�งนี�	ภายใต้เงื�อนไข้ทัี�กำาหนดบางประการ	สิทัธิพัิเศษัดังกล่าวิได้รับยกเว้ินอากรข้าเข้้าสำาหรับวิัตถุดิบและวัิสดุจำาเป็นทัี�ต้องนำา
เข้้ามาจากต่างประเทัศเพั่�อใชื้้ในการผู้ลิตเพั่�อการส่งออกและสำาหรับข้องทัี�นำาเข้้ามาเพั่�อส่งกลับออกไปตั�งแต่วัินทัี�	6	มกราค่ม	
2547	จนถ่งวิันทัี�	5	มกราค่ม	2549	และปัจจุบันบริษััทัย่อยได้รับการข้ยายระยะเวิลาไปเป็นสิ�นสุดวิันทัี�	5	มกราค่ม	2565

	 ทัั�งนี�	บริษััทัฯและบริษััทัย่อยต้องปฏิิบัติตามเงื�อนไข้ต่าง	ๆ	ทัี�กำาหนดไวิ้ในบัตรส่งเสริมการลงทัุน
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

33. ส่่วนงานดำำาเนินงาน

	 ข้้อมูลส่วินงานดำาเนินงานทีั�นำาเสนอนี�สอดค่ล้องกับรายงานภายในข้องกลุ่มบริษััทัทัี�ผูู้้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดำาเนินงานได้รับและสอบทัานอย่างสมำ�าเสมอเพ่ั�อใช้ื้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทัรัพัยากรให้กับส่วินงานและประเมินผู้ลการ
ดำาเนินงานข้องส่วินงาน

	 เพั่�อวิตัถปุระสงค่ใ์นการบรหิารงาน	กลุม่บรษิัทััจดัโค่รงสรา้งองค่ก์รเปน็หนว่ิยธรุกจิตามประเภทัข้องผู้ลติภณัฑ์์และบรกิาร	
โดยมีส่วินงานทัางภูมิศาสตร์ทัี�ดำาเนินการผู้ลิตในประเทัศไทัย	และจำาหน่ายทัั�งตลาดในประเทัศและต่างประเทัศ	ซึ่่�งกลุ่มบริษััทัมี
ส่วินงานทัี�รายงานทัั�งสิ�น	2	ส่วินงาน	ดังนี�

1.	 ส่วินงานเลนส์พัลาสติกและเลนส์กระจกเป็นส่วินงานทัี�ทัำาการผู้ลิตและจำาหน่ายเลนส์สำาหรับแวิ่นตา

2.	 ส่วินงานสินค่้าและบริการอ่�น	ได้แก่	การข้ายแม่แบบพัิมพั์แก้วิ	สินค่้าซึ่่�อมาเพั่�อข้ายต่อ	การรับจ้างประกอบแวิ่นและการให้
บริการเค่ล่อบเค่มีผู้ิวิแข้็งและเค่ล่อบเค่มีตัดแสงสะทั้อน

	 กลุ่มบริษััทัไม่มีการรวิมส่วินงานดำาเนินงานเพั่�อแสดงเป็นส่วินงานทัี�รายงานข้้างต้น

	 ผูู้้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทัานผู้ลการดำาเนินงานข้องแต่ละหน่วิยธุรกิจแยกจากกันเพั่�อวิัตถุประสงค่์ในการตัดสิน
ใจเกี�ยวิกับการจัดสรรทัรัพัยากรและการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน	กลุ่มบริษััทัประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานข้องส่วินงานโดย
พัิจารณาจากกำาไรหรือข้าดทัุนจากการดำาเนินงาน	ซึ่่�งวิัดมูลค่่าโดยใชื้้เกณฑ์์เดียวิกับทัี�ใชื้้ในการวิัดกำาไรหรือข้าดทัุนจากการ
ดำาเนินงานในงบการเงิน	

	 ราค่าโอนระหวิ่างส่วินงานดำาเนินงานเป็นไปตามเงื�อนไข้ทัางการค่้าและเกณฑ์์ตามทัี�ตกลงกันระหวิ่างส่วินงานดำาเนินงาน	
ซึ่่�งเป็นไปตามปกติธรุกจิ	และกลุม่บริษััทัมนีโยบายในการกำาหนดราค่าสำาหรบัรายการค้่าระหว่ิางกนัตามทัี�กลา่วิไว้ิในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้้อ	10

	 รายได้ระหวิ่างส่วินงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวิมแล้วิ
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ข้้อมูลรายได้และกำาไรข้องส่วินงานข้องกลุ่มบริษััทั	ณ	วิันทัี�และสำาหรับปีสิ�นสุดวิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	มีดังต่อไปนี�

(หน่วิย:	ล้านบาทั)

งบการเงินรวม

ส่ำาหรับปีส่ิ้นสุ่ดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 

เลนส่์พื่ลาส่ต้ิก
และเลนส่์กระจก

รายั่ไดำ้ค่าบริการ อื�น ๆ รวมส่่วนงาน รายั่การต้ัดำบัญช่ งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายได้จากสัญญาทัี�ทัำากับลูกค่้า

รายได้ระหวิ่างส่วินงาน 222 219 14 22 19 51 255 292 (255) (292) - -

รายได้จากลูกค่้าภายนอก

-		ในประเทัศ 112 109 1 1 1 1 114 111 - - 114 111

-		ต่างประเทัศ 1,573 1,722 121 135 30 33 1,724 1,890 - - 1,724 1,890

1,907 2,050 136 158 50 85 2,093 2,293 (255) (292) 1,838 2,001

กำาไร(ข้าดทัุน)ข้ั�นต้น 232 279 40 63 (4) 19 268 361 5 3 273 364

เงินปันผู้ลรับ 119 205 (119) (205) - -

กำาไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 1 4 - - 1 4

รายได้อ่�น 92 59 (80) (41) 12 18

ค่่าใชื้้จ่ายในการข้ายและจัด
จำาหน่าย

(75) (65) - - (75) (65)

ค่่าใชื้้จ่ายในการบริหาร (241) (226) 90 40 (151) (186)

ส่วินแบ่งกำาไรจากเงินลงทัุนใน
บริษััทัร่วิม

- - 2 2 2 2

รายได้ทัางการเงิน 1 1 - - 1 1

ต้นทัุนทัางการเงิน (10) (12) - - (10) (12)

ภาษัีเงินได้ 18 6 (2) - 16 6

กำาไรสำาหรับปี 173 333 (104) (201) 69 132

ส่วนทั่ี� 3 งบัการเงิน



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 289

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

ข้อมูลเก่�ยั่วกับเขต้ภูมิศูาส่ต้ร์ 

รายได้จากการข้ายและบริการจากลูกค่้าภายนอกกำาหนดข้้�นตามสถานทัี�ตั�งข้องลูกค่้า

						(หน่วิย:	พัันบาทั)

2563 2562

รายได้จากการข้ายและบริการจากลูกค่้าภายนอก	

ในประเทัศ

			ประเทัศไทัย 113,780 110,440

ต่างประเทัศ

			ภูมิภาค่ยุโรป 511,352 749,992

			ภูมิภาค่ออสเตรเลีย 673,194 688,241

			ภูมิภาค่เอเชื้ียและแปซึ่ิฟิค่ 255,695 257,191

			ภูมิภาค่อเมริกา 246,695 153,361

			ภูมิภาค่แอฟริกาและตะวิันออกกลาง 20,772 12,719

รวม 1,821,488 1,971,944

ส่ินที่รัพื่ยั่์ไม่หมุนเวียั่น

	 กลุ่มบริษััทัดำาเนินกิจการใน	2	เข้ตภูมิศาสตร์	ค่่อ	ประเทัศไทัยและสหรัฐอเมริกา	สินทัรัพัย์ไม่หมุนเวิียน	(ไม่รวิมเค่รื�องม่อ
ทัางการเงินและสินทัรัพัย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชื้ี)	ทัี�แสดงอยู่ในงบการเงินตั�งอยู่ในประเทัศไทัยทัั�งหมด

ข้อมูลเก่�ยั่วกับลูกค้ารายั่ใหญ่

	 ในปี	2563	กลุ่มบริษััทัมีรายได้จากลูกค่้ารายใหญ่จำานวินสองราย	(2562:	จำานวินสองราย)	ทัี�มีมูลค่่ามากกวิ่าร้อยละ	
10	ข้องรายได้รวิมข้องกิจการ	ซึ่่�งมาจากส่วินงานเลนส์พัลาสติกและเลนส์กระจก	และรายได้ค่่าบริการ	

34. ภาระผูกพื่ันและหน่�ส่ินที่่�อาจเกิดำข้�น 

 ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	กลุ่มบริษััทัมีภาระผูู้กพัันและหนี�สินทัี�อาจเกิดข้้�นในภายหน้า	นอกเหน่อจากทัี�เปิดเผู้ยไว้ิใน
หมายเหตุอ่�นดังนี�

34.1	 กลุม่บรษิััทัมภีาระผู้กูพันัเกี�ยวิเน่�องกบัสญัญาซึ่่�อวิตัถดุิบเปน็จำานวินเงนิ	29.6	ลา้นบาทั	215.1	ลา้นเยน	4.5	ลา้น
เหรยีญสหรฐัอเมรกิา	0.8	ล้านยโูร	และ	0.2	ลา้นหยวิน	หรอืเทัยีบเทัา่ประมาณ	258.8	ลา้นบาทั	(2562:	28.0	ลา้น
บาทั	73.4	ล้านเยน	3.1	ล้านเหรยีญสหรัฐอเมรกิา	0.2	ล้านยโูร	และ	0.3	ล้านหยวิน	หรอืเทัยีบเทัา่ประมาณ	150.7	
ลา้นบาทั)	และเฉพัาะข้องบรษิัทััฯ	เปน็จำานวินเงนิ	12.0	ลา้นบาทั	215.1	ลา้นเยน	4.3	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	0.1	
ล้านยูโร	และ	0.2	ล้านหยวิน	หรือเทัียบเท่ัาประมาณ	209.7	ล้านบาทั	(2562:	19.0	ล้านบาทั	73.2	ล้านเยน	2.5	
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	0.1	ล้านยูโร	และ	0.3	ล้านหยวิน	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	118.6	ล้านบาทั)
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34.2	 บรษิัทััฯและบรษิัทััยอ่ยมหีนงัสอ่ค่ำ�าประกนัทัี�ธนาค่ารออกใหใ้นนามข้องบริษัทััฯและบรษิัทััยอ่ยเปน็จำานวินเงินประมาณ	
21.0	ล้านบาทั	(2562:	19.2	ล้านบาทั)	และเฉพัาะข้องบริษััทัฯเป็นจำานวินเงิน	13.1	ล้านบาทั	(2562:	11.3	ล้าน
บาทั)	ซึ่่�งเกี�ยวิเน่�องกับภาระผูู้กพัันทัางปฏิิบัติบางประการตามปกติธุรกิจข้องบริษััทัฯและบริษััทัย่อย	ซ่ึ่�งประกอบ
ด้วิยหนังส่อค่ำ�าประกันดังนี�

(หน่วิย:	ล้านบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

การจ่ายชื้ำาระเงินค่่าภาษัีให้กรมศุลกากร 5.0 3.2 4.0 2.2

การใชื้้ไฟฟ้า 16.0 16.0 9.1 9.1

21.0 19.2 13.1 11.3

34.3	 กลุ่มบริษััทัได้ทัำาสัญญาระยะยาวิเพ่ั�อเช่ื้าสินทัรัพัย์อ้างอิงทัี�มีมูลค่่าตำ�า	ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	กลุ่มบริษััทัมี
ภาระผูู้กพัันในการจ่ายค่่าเชื้่าตามสัญญาดังกล่าวิเป็นจำานวินเงิน	1.2	ล้านบาทั	(2562:	1.6	ล้านบาทั)	และเฉพัาะ
ข้องบริษััทัฯ	เป็นจำานวินเงิน	0.8	ล้านบาทั	(2562:	1.2	ล้านบาทั)

34.4	 กลุ่มบริษััทัมีภาระผูู้กพัันเกี�ยวิกับสัญญาบริการเป็นจำานวินเงินเด่อนละประมาณ	2.2	ล้านบาทั	(2562:	2.2ล้าน
บาทัต่อเด่อน)	และเฉพัาะข้องบริษััทัฯ	เด่อนละประมาณ	1.3	ล้านบาทั	(2562:	1.3	ล้านบาทัต่อเด่อน)

34.5	 บริษััทัฯมภีาระผู้กูพันัเกี�ยวิกบัสญัญาการบำารงุรกัษัาซึ่อฟตแ์วิรค์่อมพัวิิเตอร	์ปีละประมาณ	2.9	ลา้นบาทั	(2562:	
2.9	ล้านบาทัต่อปี)

34.6	 กลุม่บริษััทัมภีาระผูู้กพัันเกี�ยวิกับสัญญาก่อสร้างอาค่ารโรงงาน	ติดตั�งระบบไฟฟ้าและซ่ึ่�อเค่รื�องจักรเป็นจำานวินเงนิ	
10.7	ล้านบาทั	0.04	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	และ	0.01	ล้านยูโร	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	12.3	ล้านบาทั	(2562:	
11.5	ลา้นบาทั	0.4	ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา	และ	0.4	ลา้นยโูร	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	37.5	ลา้นบาทั)	และเฉพัาะ
ข้องบรษัิัทัฯ	เปน็จำานวินเงนิ	10.2	ล้านบาทั	และ	0.04	ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	หรอืเทัยีบเทัา่ประมาณ	11.8	ล้าน
บาทั	(2562:	ไม่มี)

35. การคำ�าประกันระหว่างกิจการที่่�เก่�ยั่วข้องกัน

	 ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	บรษิัทััฯมีภาระค่ำ�าประกันวิงเงินสินเช่ื้�อข้องบริษัทัั	อุตสาหกรรมแว่ินตาไทัย	จำากัด	ซึ่่�งเป็นบริษัทัั
ย่อยแก่ธนาค่ารจำานวิน	130	ล้านบาทั	และ	2.5	ล้านยูโร	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	222.8	ล้านบาทั	(2562:	51.1	ล้านบาทั	และ	
3.7	ล้านยูโร	หรือเทัียบเทั่าประมาณ	176.0	ล้านบาทั)

	 ณ	วินัทัี�	31	ธนัวิาค่ม	2563	บรษัิัทัฯมภีาระค่ำ�าประกนัวิงเงนิสนิเชื้่�อข้องบรษัิัทั	โพัล	ีซัึ่น	จำากดั	ซึ่่�งเปน็บรษัิัทัยอ่ยแกธ่นาค่าร
จำานวิน	17	ล้านบาทั	(2562:	17	ล้านบาทั)

	 ณ	วินัทัี�	31	ธนัวิาค่ม	2563	บริษััทั	อตุสาหกรรมแวิน่ตาไทัย	จำากดั	ซึ่่�งเป็นบรษัิัทัยอ่ยมภีาระค่ำ�าประกนัวิงเงนิสนิเชื้่�อข้องบ
ริษััทัฯแก่ธนาค่ารจำานวิน	300	ล้านบาทั	(2562:	191.2	ล้านบาทั)

	 การค่ำ�าประกันนี�มผีู้ลผูู้กพันัต่อบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยนานเท่ัาทัี�ภาระหนี�สนิยังไม่ไดช้ื้ำาระ	บรษัิัทัฯและบริษััทัย่อยมีการคิ่ด
ค่่าธรรมเนียมการค่ำ�าประกันดังกล่าวิในอัตราร้อยละ	1.5	ต่อปี
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

36. ลำาดับชื้ั�นข้องมูลค่่ายุติธรรม

	 ณ	วัินทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	กลุม่บริษัทััมสีนิทัรัพัย์และหนี�สนิทัี�วิดัมูลค่่าด้วิยมลูค่่ายุตธิรรมหรือเปดิเผู้ยมลูค่่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับชื้ั�นข้องมูลค่่ายุติธรรม	ดังนี�	

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

งบการเงินรวม

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

ส่ินที่รัพื่ยั่์ที่่�วัดำมูลค่าดำ้วยั่มูลค่ายัุ่ต้ิธุรรม 

สินทัรัพัย์ทัางการเงินทัี�วิัดมูลค่่าด้วิยมูลค่่ายุติธรรม
ผู้่านกำาไรหรือข้าดทัุน

เงินลงทัุนในตราสารหนี�	-	กองทัุนเปิดทัหารไทัยธนรัฐ - 917 - 917

หน่�ส่ินที่่�วัดำมูลค่าดำ้วยั่มูลค่ายัุ่ต้ิธุรรม 

ตราสารอนุพัันธ์

สัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้า - 35 - 35

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

ส่ินที่รัพื่ยั่์ที่่�วัดำมูลค่าดำ้วยั่มูลค่ายัุ่ต้ิธุรรม 

สินทัรัพัย์ทัางการเงินทัี�วิัดมูลค่่าด้วิยมูลค่่ายุติธรรม
ผู้่านกำาไรหรือข้าดทัุน

เงินลงทัุนในตราสารหนี�	-	กองทัุนเปิดทัหารไทัยธนรัฐ - 917 - 917

หน่�ส่ินที่่�วัดำมูลค่าดำ้วยั่มูลค่ายัุ่ต้ิธุรรม 

ตราสารอนุพัันธ์

สัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้า - 60 - 60



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)292

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

ส่ินที่รัพื่ยั่์ที่่�วัดำมูลค่าดำ้วยั่มูลค่ายัุ่ต้ิธุรรม 

เงินลงทัุนในหลักทัรัพัย์เพั่�อค่้า	

กองทัุนเปิดทัหารไทัยธนรัฐ - 914 - 914

หน่�ส่ินที่่�วัดำมูลค่าดำ้วยั่มูลค่ายัุ่ต้ิธุรรม 

ตราสารอนุพัันธ์

สัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้า - 3 - 3

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

สินทัรัพัย์ทัี�เปิดเผู้ยมูลค่่ายุติธรรม	

อสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุน	 - - 26,561 26,561

(หน่วิย:	พัันบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ระดำับ 1 ระดำับ 2 ระดำับ 3 รวม

สินทัรัพัย์ทัี�เปิดเผู้ยมูลค่่ายุติธรรม	

อสังหาริมทัรัพัย์เพั่�อการลงทัุน	 - - 20,858 20,858
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

37. เครื�องมือที่างการเงิน

 37.1 ต้ราส่ารอนุพื่ันธุ์  

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

2563 2562 2563 2562

หน่�ส่ินต้ราส่ารอนุพื่ันธุ์

หนี�สินตราสารอนุพัันธ์ทัี�ไม่ได้กำาหนดให้เป็น
เค่รื�องม่อทัี�ใชื้้ป้องกันค่วิามเสี�ยง

สัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้า 35 3 60 3

รวมหน่�ส่ินต้ราส่ารอนุพื่ันธุ์ 35 3 60 3

  ต้ราส่ารอนุพื่ันธุ์ที่่�ไม่ไดำ้กำาหนดำให้เป็นเครื�องมือที่่�ใช้ป้องกันความเส่่�ยั่ง
	 	 กลุ่มบริษััทัใชื้้สัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้าเพั่�อบริหารค่วิามเสี�ยงในการทัำาธุรกรรมบางส่วิน	

โดยเข้า้ทัำาสญัญาซึ่่�อข้ายเงนิตราตา่งประเทัศลว่ิงหนา้ในชื้ว่ิงเวิลาทัี�สอดค่ลอ้งกบัค่วิามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทัศข้องรายการอ้างอิงซึ่่�งมีอายุสัญญาโดยทัั�วิไปตั�งแต่	1	เด่อนถ่ง	12	เด่อ	น

 37.2 วัต้ถูุประส่งค์และนโยั่บายั่การบริหารความเส่่�ยั่งที่างการเงิน 
	 เค่รื�องม่อทัางการเงินทัี�สำาค่ัญข้องกลุ่มบริษััทั	ประกอบด้วิย	เงินสดและรายการเทัียบเทั่าเงินสด	ลูกหนี�การค่้า	เงิน

ให้กู้ย่มระยะสั�น	เงินลงทัุน	เงินกู้ย่มระยะสั�นและเงินกู้ย่มระยะยาวิ	กลุ่มบริษััทัมีค่วิามเสี�ยงทัางการเงินทัี�เกี�ยวิข้้องกับ
เค่รื�องม่อทัางการเงินดังกล่าวิ	และมีนโยบายการบริหารค่วิามเสี�ยง	ดังนี�

 ความเส่่�ยั่งดำ้านเครดำิต้
	 	 กลุม่บรษัิัทัมคี่วิามเสี�ยงดา้นเค่รดติทัี�เกี�ยวิเน่�องกบั	ลกูหนี�การค่า้	เงนิใหกู้้ย่ม	เงนิฝ่ากกบัธนาค่ารและสถาบนั

การเงิน	และเค่รื�องม่อทัางการเงินอ่�น	ๆ	โดยจำานวินเงินสูงสุดทัี�กลุ่มบริษััทัอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื้่�อค่่อ
มูลค่่าตามบัญชื้ี	ทัี�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน	ยกเวิ้นตราสารอนุพัันธ์ซึ่่�งได้เปิดเผู้ยจำานวินเงินสูงสุดทัี�กลุ่ม
บริษััทัอาจต้องสูญเสียไวิ้ในหัวิข้้อค่วิามเสี�ยงด้านสภาพัค่ล	่องด้านล่าง

  ล �กหน้�การัค่้า
	 	 กลุ่มบริษััทับริหารค่วิามเสี�ยงโดยใช้ื้นโยบายและข้ั�นตอนในการค่วิบคุ่มการให้สนิเชื้่�ออย่างเหมาะสม	จง้ไม่ค่าด

วิ่าจะเกิดผู้ลข้าดทุันทัางการเงินทัี�มีสาระสำาคั่ญ	นอกจากนี�	กลุ่มบริษััทัมีการติดตามยอดค่งค้่างข้องลูกหนี�การ
ค่้าอย่างสมำ�าเสมอ	และการจัดส่งสินค่้าให้กับลูกค่้ารายใหญ่มักจะมีการข้อหนังส่อรับรองด้านเค่รดิต	(Letters	of	
credit)	หรือการประกันสินเชื้่�อแบบอ่�น	ๆ	จากธนาค่ารและสถาบันการเงินอ่�นทัี�มีชื้่�อเสียง	

	 	 กลุ่มบริษััทัพัิจารณาการด้อยค่่าทัุกวิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน	อัตราการตั�งสำารองข้องผู้ลข้าดทัุนด้าน
เค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�นค่ำานวิณโดยพัิจารณาจากอายุหนี�ค่งค่้างนับจากวิันทัี�ถ่งกำาหนดชื้ำาระสำาหรับกลุ่มลูกค่้า
ทัี�มีรูปแบบข้องค่วิามเสี�ยงด้านเค่รดิตทัี�ค่ล้ายค่ล่งกัน	โดยจัดกลุ่มลูกค่้าตามเข้ตพั่�นทัี�ทัางภูมิศาสตร์	ประเภทัข้อง
ผู้ลติภัณฑ์์	ประเภทัข้องลกูค่า้และอนัดบัค่	วิามนา่เชื้่�อถอ่ข้องลกูค่า้	รวิมถ่งการมหีนงัสอ่รบัรองดา้นเค่รดติ	(Letters	
of	credit)	และการค่ำ�าประกันสินเช่ื้�อแบบอ่�น	ๆ	ทัั�งนี�	หนงัส่อรับรองด้านเค่รดิต	(Letters	of	credit)	และการประกันสนิ
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เชื้่�อแบบอ่�น	ๆ		ถ่อเป็นส่วินหน่�งข้องลูกหนี�การค่้าและนำามาใชื้้ในการค่ำานวิณการด้อยค่่าด้านเค่รดิต	การค่ำานวิณ
ผู้ลข้าดทัุนจากการด้อยค่่าด้านเค่รดิตทัี�ค่าดวิ่าจะเกิดข้้�นค่ำาน่งถ่งผู้ลข้องค่วิามน่าจะเป็นถ่วิงนำ�าหนัก	มูลค่่าข้อง
เงินตามเวิลาและข้้อมูลทัี�มีค่วิามสมเหตุสมผู้ลและสามารถสนับสนุนได้ทัี�มีอยู่	ณ	วิันทัี�รายงานเกี�ยวิกับเหตุการณ์
ในอดตี	สภาพัการณป์จัจบุนัและการค่าดการณส์ภาวิะเศรษัฐกจิในอนาค่ต	โดยทัั�วิไป	กลุม่บรษิัทััจะตดัจำาหนา่ยลกู
หนี�การค้่าออกจากบัญชีื้หากลูกหนี�นั�นค้่างชื้ำาระเกินกว่ิาหน่�งปี	และกลุม่บริษััทัไม่ไดมี้การดำาเนินการตามกฎหมาย
กับลูกหนี�รายดังกล่าวิ	

  เค่รัื�อ้งม่อ้ทางการัเงินและเงินฝากธินาค่ารั 

	 	 กลุ่มบริษััทับริหารค่วิามเสี�ยงด้านเค่รดิตทัี�เกี�ยวิข้้องกับยอดค่งเหล่อกับธนาค่ารและสถาบันการเงิน	โดยจะ
ลงทุันกับคู่่สัญญาทัี�ได้รบัการอนุมตัแิล้วิเท่ัานั�นและอยู่ในวิงเงินสินเช่ื้�อทัี�กำาหนดให้กบัคู่่สัญญาแตล่ะราย	โดยวิงเงิน
สนิเช่ื้�อจะถกูสอบทัานโดยค่ณะกรรมการข้องกลุม่บริษััทัเป็นประจำาทักุปแีละอาจมีการปรับปรุงในระหว่ิางปีข้้�นอยู่กับ
ค่วิามเหน็ชื้อบข้องค่ณะกรรมการบรหิารข้องกลุ่มบรษิัทัั	การกำาหนดวิงเงนิดงักลา่วิเป็นการชื้ว่ิยลดค่วิามเสี�ยงข้อง
การกระจุกตัวิและบรรเทัาผู้ลข้าดทัุนทัางการเงินทัี�อาจเกิดข้้�นจากผู้ิดนัดชื้ำาระข้องคู่่สัญญา

	 	 กลุ่มบริษััทัมคี่วิามเสี�ยงดา้นเค่รดิตข้องตราสารหนี�และตราสารอนุพัันธไ์มส่งูมากนักเน่�องจากคู่่สัญญาเป็น
ธนาค่ารทัี�มอีนัดบัค่วิามนา่เชื้่�อถ่อดา้นเค่รดติทัี�อยู่ในระดบัสงูซึ่่�งประเมนิโดยสถาบนัจัดอนัดับค่วิามนา่เชื้่�อถ่อดา้น
เค่รดิตระหวิ่างประเทัศ	

 ความเส่่�ยั่งดำ้านต้ลาดำ

	 	 กลุม่บริษััทัมีค่วิามเสี�ยงด้านตลาด	2	ประเภทั	ไดแ้ก่	ค่วิามเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนและค่วิามเสี�ยงจากอัตรา
ดอกเบี�ย	กลุ่มบริษััทัได้เข้้าทัำาสัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้า	เพ่ั�อป้องกันค่วิามเสี�ยงจากอัตราแลก
เปลี�ยนทัี�เกิดข้้�นจากการนำาเข้้าหรือส่งออกสินค่้า

  ค่วามเสิ้�ย์งจากอ้ัตรัาแลกเปล้�ย์น

	 	 กลุ่มบริษััทัมีค่วิามเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนทัี�สำาค่ัญอันเกี�ยวิเน่�องจากการซึ่่�อหรือข้ายสินค่้าและการกู้ย่ม
หรือให้กู้ย่มเงินเป็นเงินตราต่างประเทัศ	โดยกลุ่มบริษััทับริหารค่วิามเสี�ยงส่วินใหญ่โดยการเข้้าทัำาสัญญาซึ่่�อข้าย
เงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้า	ซึ่่�งสัญญาโดยส่วินใหญ่มีอายุไม่เกินหน่�งปี
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

กลุ่มบริษััทัมียอดค่งเหล่อข้องสินทัรัพัย์และหนี�สินทัางการเงินทัี�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทัศ	ดังนี�

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ อัต้ราแลกเปล่�ยั่นถูัวเฉีล่�ยั่

ส่กุลเงิน ส่ินที่รัพื่ยั่์ หน่�ส่ิน ส่ินที่รัพื่ยั่์ หน่�ส่ิน ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

(บาที่ต้่อหนึ�งหน่วยั่เงินต้รา
ต้่างประเที่ศู)

ริงกิตมาเลเซึ่ีย 21,510 - - - 7.4140

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 12,893,562 3,561,853 11,122,912 2,761,667 29.9909

ยูโร 1,422,838 2,898,779 1,045,302 313,517 36.8165

เยน 85,611,365 65,164,602 85,611,365 64,819,502 0.2902

ปอนด์สเตอร์ลิง - 142,509 - 22,734 40.5618

สิงค่โปร์ 12,306 - - - 22.6232

หยวินเรนมินบิ 240,680 962,720 240,680 722,040 4.6014

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ อัต้ราแลกเปล่�ยั่นถูัวเฉีล่�ยั่

ส่กุลเงิน ส่ินที่รัพื่ยั่์ หน่�ส่ิน ส่ินที่รัพื่ยั่์ หน่�ส่ิน ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562

(บาที่ต้่อหนึ�งหน่วยั่เงินต้รา
ต้่างประเที่ศู)

ริงกิตมาเลเซึ่ีย 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

สิงค่โปร์ 163 - - - 22.2846
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ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	และ	2562	กลุ่มบริษััทัมีสัญญาซึ่่�อข้ายเงินตราต่างประเทัศล่วิงหน้าค่งเหล่อดังนี�

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

ส่กุลเงิน
จำานวนที่่�ซัื�อ

อัต้ราแลกเปล่�ยั่นต้ามส่ัญญา
ของจำานวนที่่�ซัื�อ วันครบกำาหนดำต้ามส่ัญญา

(ล้าน) (บาที่ต้่อหน่วยั่เงินต้ราต้่างประเที่ศู)

งบการัเงินรัวัม

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.30 30.02	-	30.04 22	กุมภาพัันธ์	2564	-	29	มีนาค่ม	2564

ปอนด์สเตอร์ลิง 0.12 40.27	-	40.46 12	กุมภาพัันธ์	2564	-	15	มีนาค่ม	2564

งบการัเงินเฉพัาะกิจำการั

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.10 30.04 22	กุมภาพัันธ์	2564	

ปอนด์สเตอร์ลิง 0.03 40.46 15	มีนาค่ม	2564

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

ส่กุลเงิน
จำานวนที่่�ขายั่

อัต้ราแลกเปล่�ยั่นต้ามส่ัญญา
ของจำานวนที่่�ขายั่ วันครบกำาหนดำต้ามส่ัญญา

(ล้าน) (บาที่ต้่อหน่วยั่เงินต้ราต้่างประเที่ศู)

งบการัเงินรัวัม

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.95 29.82	-	30.30 24	มีนาค่ม	2564	-	23	มิถุนายน	2564

งบการัเงินเฉพัาะกิจำการั

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.75 29.92	-	30.13 24	มีนาค่ม	2564	-	23	มิถุนายน	2564

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562

ส่กุลเงิน
จำานวนที่่�ซัื�อ

อัต้ราแลกเปล่�ยั่นต้ามส่ัญญา               
ของจำานวนท่ี่�ซัื�อ                       วันครบกำาหนดำต้ามส่ัญญา

(ล้าน) (บาที่ต้่อหน่วยั่เงินต้ราต้่างประเที่ศู)

งบการัเงินรัวัมและงบการัเงินเฉพัาะกิจำการั

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 30.14 3	มีนาค่ม	2563

การัวิเค่รัาะห์ผลกรัะทบขอ้งการัเปล้�ย์นแปลงอ้ัตรัาแลกเปล้�ย์น 

	 ตารางต่อไปนี�แสดงให้เห็นถ่งผู้ลกระทับต่อกำาไรก่อนภาษัีข้องกลุ่มบริษััทัจากการเปลี�ยนแปลงทัี�อาจเกิดข้้�นอย่างสมเหตุ
สมผู้ลข้องอตัราแลกเปลี�ยนสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาและสกลุเงนิยโูร	โดยกำาหนดให	้ตัวิแปรอ่�นทัั�งหมดค่งทัี�	ทัั�งนี�	ผู้ลกระทับ
ตอ่กำาไรกอ่นภาษันีี�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงข้องมลูค่่ายตุธิรรมข้องสนิทัรพััยแ์ละหนี�สนิทัี�เปน็ตวัิเงนิ	รวิมถ่งตราสารอนพัุันธที์ั�
เป็นเงินตราต่างประเทัศทัี�ไม่ได้กำาหนดให้เป็นเค่รื�องม่อทัี�ใชื้้ป้องกันค่วิามเสี�ยง	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	ทัั�งนี�	กลุ่มบริษััทัไม่มี
ค่วิามเสี�ยงอย่างเป็นสาระสำาค่ัญจากการเปลี�ยนแปลงข้องสกุลเงินตราต่างประเทัศสกุลเงินอ่�น
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

ส่กุลเงิน การเปล่�ยั่นแปลงอัต้ราแลกเปล่�ยั่น ผลกระที่บต้่อกำาไรก่อนภาษั่

(พัันบาทั)

เหรียญสหรัฐอเมริกา เพัิ�มข้้�นร้อยละ	5 13,993

ลดลงร้อยละ	5 (13,993)

ยูโร เพัิ�มข้้�นร้อยละ	5 (2,717)

ลดลงร้อยละ	5 2,717

ทัั�งนี�	ข้้อมูลนี�ไม่ใชื้่การค่าดการณ์หรือพัยากรณ์สภาวิะตลาดในอนาค่ต	

ค่วามเสิ้�ย์งจากอ้ัตรัาดอ้กเบ้�ย์

	 กลุม่บรษิัทััมคี่วิามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยทัี�สำาค่ญัอนัเกี�ยวิเน่�องกบัเงนิใหกู้้ยม่ระยะสั�น	เงนิกูย่้มระยะสั�นและเงนิกูย่้มระยะ
ยาวิ	สินทัรัพัย์และหนี�สินทัางการเงินส่วินใหญ่มีอัตราดอกเบี�ยทีั�ปรับข้้�นลงตามอัตราตลาด	หรือมีอัตราดอกเบี�ยค่งทีั�ซ่ึ่�งใกล้
เค่ียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน	ค่วิามเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ยข้องกลุ่มบริษััทัจ้งอยู่ในระดับตำ�า

	 ณ	วินัทัี�	31	ธนัวิาค่ม	2563	และ	2562	สนิทัรพััยท์ัางการเงนิและหนี�สนิทัางการเงนิทัี�สำาค่ญัสามารถจดัตามประเภทัอตัรา
ดอกเบี�ย	และสำาหรับสินทัรัพัย์และหนี�สินทัางการเงินทัี�มีอัตราดอกเบี�ยค่งทัี�สามารถแยกตามวิันทัี�ค่รบกำาหนด	หรือวิันทัี�มีการ
กำาหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่	(หากวิันทัี�มีการกำาหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ถ่งก่อน)	ได้ดังนี�
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(หน่วิย:	ล้านบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

อัต้ราดำอกเบ่�ยั่คงที่่� อัต้รา
ดำอกเบ่�ยั่

ปรับ
ข้�นลงต้าม

ราคาต้ลาดำ

ไม่ม่
อัต้รา

ดำอกเบ่�ยั่
รวม อัต้ราดำอกเบ่�ยั่

ที่่�แที่้จริง

อัต้ราดำอกเบ่�ยั่คงที่่� อัต้รา
ดำอกเบ่�ยั่

ปรับ
ข้�นลงต้าม

ราคาต้ลาดำ

ไม่ม่
อัต้รา

ดำอกเบ่�ยั่
รวม

อัต้รา
ดำอกเบ่�ยั่
ที่่�แที่้จริง

ภายั่ใน
1 ปี

มากกว่า              
1 - 5 ปี

มากกว่า 
5 ปี

คงท่ี่�
ภายั่ใน            

1 ปี

มากกว่า       
1 - 5 ปี

(ร้อยั่ละต้่อปี) (ร้อยั่ละต้่อปี)

ส่ินที่รัพื่ยั่์ที่างการเงิน

เงินสดและรายการเทัียบเทั่าเงินสด - - - 389.13 0.16 389.29 0.05	-	0.38 - - 225.18 0.06 225.24 0.05	-	0.38

สินทัรัพัย์ทัางการเงินหมุนเวิียนอ่�น - - - - 0.92 0.92 - - - - 0.92 0.92 -

ลูกหนี�การค่้าและลูกหนี�อ่�น - - - - 373.16 373.16 - - - - 322.38 322.38 -

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น 2.49 3.65 - - - 6.14 3.00 - - - - - -

เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่กิจการทัี�ไม่
เกี�ยวิข้้องกัน

13.14 - - - - 13.14 6.00 13.14 - - - 13.14 6.00

15.63 3.65 - 389.13 374.24 782.65 13.14 - 225.18 323.36 561.68

หน่�ส่ินที่างการเงิน

เงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่าร 557.00 - - - - 557.00 MMR 410.00 - - - 410.00 MMR

เจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�อ่�น - - - - 257.16 257.16 - - - - 186.30 186.30 -

หนี�สินตามสัญญาเชื้่า 4.28 9.56 5.18 - - 19.02 5.50 3.69 8.34 - - 12.03 5.50

เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่าร 43.66 49.14 - - - 92.80
EURO	
LIBOR	3	
เด่อน,	MLR

- - - - - -

604.94 58.70 5.18 - 257.16 925.98 413.69 8.34 - 186.30 608.33

ส่วนทั่ี� 3 งบัการเงิน
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(หน่วิย:	ล้านบาทั)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

อัต้ราดำอกเบ่�ยั่คงที่่� อัต้รา
ดำอกเบ่�ยั่ปรับ

ข้�นลงต้าม
ราคาต้ลาดำ

ไม่ม่
อัต้รา

ดำอกเบ่�ยั่
รวม อัต้ราดำอกเบ่�ยั่

ท่ี่�แท้ี่จริง

อัต้รา
ดำอกเบ่�ยั่ 

คงท่ี่�ภายั่ใน            
1 ปี

อัต้รา
ดำอกเบ่�ยั่ปรับ
ข้�นลงต้ามร
าคาต้ลาดำ

ไม่ม่
อัต้รา

ดำอกเบ่�ยั่
รวม

อัต้รา
ดำอกเบ่�ยั่
ที่่�แที่้จริง

ภายั่ใน
1 ปี

มากกว่า
1 - 5 ปี

(ร้อยั่ละต้่อปี) (ร้อยั่ละต้่อปี)

ส่ินที่รัพื่ยั่์ที่างการเงิน

เงินสดและรายการเทัียบเทั่าเงินสด 	 - 	 - 115.73 0.16 115.89 0.05	-	0.38 	 - 38.57 0.06 38.63 0.05	-	0.38

เงินลงทันุชื้ั�วิค่ราวิ	-	หลักทัรพััย์เพ่ั�อค้่า 	 - 	 - 	 - 0.91 0.91 - 	 - 	 - 0.91 0.91 -

ลูกหนี�การค่้าและลูกหนี�อ่�น 	 - 	 - 	 - 361.95 361.95 - 	 - 	 - 270.94 270.94 -

ลูกหนี�ระยะยาวิอ่�น 1.26 4.97 	 - 	 - 6.23 3.00 	 - 	 - 	 - 	 - -

เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่กิจการทัี�ไม่
เกี�ยวิข้้องกัน

13.18 	 - 	 - 	 - 13.18 6.00 13.18 	 - 	 - 13.18 6.00

14.44 4.97 115.73 363.02 498.16 13.18 38.57 271.91 323.66

หน่�ส่ินที่างการเงิน

เงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่าร 337.00 	 - 	 - 	 - 337.00 MMR 270.00 	 - 	 - 270.00 MMR

เจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�อ่�น 	 - 	 - 	 - 209.79 209.79 - 	 - 	 - 130.89 130.89 -

เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่าร 	 - 	 - 135.96 	 - 135.96
EURO	
LIBOR	3	
เด่อน,	MLR

	 - 	 - 	 - 	 - -

337.00 	 - 135.96 209.79 682.75 270.00 	 - 130.89 400.89
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การัวิเค่รัาะห์ผลกรัะทบขอ้งการัเปล้�ย์นแปลงอ้ัตรัาดอ้กเบ้�ย์ 

	 ผู้ลกระทับตอ่กำาไรกอ่นภาษัขี้องกลุม่บรษิัทััจากการเปลี�ยนแปลงทัี�อาจเกดิข้้�นอยา่งสมเหตสุมผู้ลข้องอตัราดอกเบี�ยข้อง
เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่ารทัี�มีอัตราดอกเบี�ยทัี�ปรับข้้�นลงตามอัตราตลาด	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	แสดงได้ดังนี�

การเปล่�ยั่นแปลงอัต้ราดำอกเบ่�ยั่ ผลกระที่บต้่อกำาไรก่อนภาษั่

(พัันบาทั)

เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่ารสกุลเงินยูโร	 	เพัิ�มข้้�นร้อยละ	1 (964)

ลดลงร้อยละ	1 964

	 การวิิเค่ราะห์ผู้ลกระทับข้า้งต้นจัดทัำาข้้�นโดยใช้ื้สมมติฐานว่ิาจำานวินเงินกู้ยม่ระยะยาวิจากธนาค่ารทัี�มอัีตราดอกเบี�ยทัี�ปรับ
ข้้�นลงตามอตัราตลาด	และตวัิแปรอ่�นทัั�งหมดค่งทัี�ตลอด	1	ป	ีและยงัถ่อเสมอ่นวิา่อตัราดอกเบี�ยทัี�ปรบัข้้�นลงตามอตัราตลาดข้อง
เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่ารดังกล่าวิไม่ได้มีอัตราดอกเบี�ยทัี�กำาหนดไว้ิแล้วิ	ดังนั�น	การเปลี�ยนแปลงข้องอัตราดอกเบี�ยทัี�เกิด
ข้้�นจ้งมีผู้ลกระทับต่อดอกเบี�ยทัี�ต้องชื้ำาระตลอด	12	เด่อนเต็ม	ทัั�งนี�	ข้้อมูลนี�ไม่ใชื้่การค่าดการณ์หรือพัยากรณ์สภาวิะตลาดใน
อนาค่ต

ความเส่่�ยั่งดำ้านส่ภาพื่คล่อง 

	 กลุ่มบริษััทัมีการติดตามค่วิามเสี�ยงจากการข้าดสภาพัค่ล่องโดยการใชื้้เงินเบิกเกินบัญชื้ี	เงินกู้ย่มธนาค่ารและสัญญา
เชื้า่	กลุ่มบริษัทััมคี่วิามสามารถในการเข้า้ถ่งแหลง่ข้องเงนิทันุทัี�หลากหลายอยา่งเพัยีงพัอ	ค่วิามเสี�ยงดงักล่าวิจง้อยูใ่นระดบัตำ�า

	 รายละเอียดการค่รบกำาหนดชื้ำาระข้องหนี�สินทัางการเงินทัี�ไม่ใช่ื้ตราสารอนุพัันธ์และเค่รื�องม่อทัางการเงินทัี�เป็นตราสาร
อนุพันัธข์้องกลุ่มบรษิัทัั	ณ	วินัทัี�	31	ธนัวิาค่ม	2563	ซึ่่�งพัจิารณาจากกระแสเงนิสดตามสญัญาทัี�ยงัไมค่่ดิลดเปน็มลูค่่าปจัจบุนั	
สามารถแสดงได้ดังนี�

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

รายั่การที่่�ไม่ใช่ต้ราส่ารอนุพื่ันธุ์

เงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่าร 557,000 - - 557,000

เจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�อ่�น 257,158 - - 257,158

หนี�สินตามสัญญาเชื้่า 5,275 11,587 7,560 24,422

เงินกู้ย่มระยะยาวิจากธนาค่าร 43,656 49,143 - 92,799

รวมรายั่การที่่�ไม่ใช่ต้ราส่ารอนุพื่ันธุ์ 863,089 60,730 7,560 931,379

ต้ราส่ารอนุพื่ันธุ์

หนี�สินตราสารอนุพัันธ์:	จ่ายชื้ำาระสุทัธิ 35 - - 35

รวมต้ราส่ารอนุพื่ันธุ์ 35 - - 35
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

(หน่วิย:	พัันบาทั)

งบการเงินเฉีพื่าะกิจการ

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายั่การที่่�ไม่ใช่ต้ราส่ารอนุพื่ันธุ์

เงินกู้ย่มระยะสั�นจากธนาค่าร 410,000 - 410,000

เจ้าหนี�การค่้าและเจ้าหนี�อ่�น 186,303 - 186,303

หนี�สินตามสัญญาเชื้่า 4,301 9,086 13,387

รวมรายั่การที่่�ไม่ใช่ต้ราส่ารอนุพื่ันธุ์ 600,604 9,086 609,690

ต้ราส่ารอนุพื่ันธุ์

หนี�สินตราสารอนุพัันธ์:	จ่ายชื้ำาระสุทัธิ 60 - 60

รวมต้ราส่ารอนุพื่ันธุ์ 60 - 60

37.3 มูลค่ายัุ่ต้ิธุรรมของเครื�องมือที่างการเงิน
	 	 เน่�องจากเค่รื�องมอ่ทัางการเงินส่วินใหญ่ข้องกลุม่บริษัทััจัดอยู่ในประเภทัระยะสั�นหรือมอีตัราดอกเบี�ยใกล้เคี่ยง

กบัอัตราดอกเบี�ยในตลาด	กลุม่บริษััทัจง้ประมาณมลูค่า่ยุติธรรมข้องเค่รื�องมอ่ทัางการเงินใกลเ้ค่ยีงกับมูลค่า่ตาม
บัญชื้ีทัี�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	

	 	 ในระหวิ่างปีปัจจุบัน	ไม่มีการโอนรายการระหวิ่างลำาดับชื้ั�นข้องมูลค่่ายุติธรรม

38. การบริหารจัดำการทีุ่น 

	 วิตัถุประสงค์่ในการบริหารจดัการทุันทัี�สำาค่ญัข้องกลุม่บริษัทััค่่อการจัดใหม้ซีึ่่�งโค่รงสร้างทันุทัี�เหมาะสมเพ่ั�อสนบัสนนุการ
ดำาเนินธุรกิจข้องกลุ่มบริษััทัและเสริมสร้างมูลค่่าการถ่อหุ้น	โดย	ณ	วิันทัี�	31	ธันวิาค่ม	2563	กลุ่มบริษััทัมีอัตราส่วินหนี�สินต่อ
ทัุนเทั่ากับ	0.56:1	(2562:	0.43:1)	และเฉพัาะบริษััทัฯ:	0.49:1	(2562:	0.34:1)

39.     เหตุ้การณ์ภายั่หลังรอบระยั่ะเวลารายั่งาน

39.1  	เม่�อวัินทัี�	17	กุมภาพัันธ์	2564	ทัี�ประชุื้มค่ณะกรรมการข้องบริษััทัฯมีมติอนุมตัใิห้จา่ยเงินปันผู้ลประจำาปสีำาหรับผู้ล
การดำาเนินงานในรอบปี	2563	ในอัตราหุ้นละ	0.12	บาทั	เป็นจำานวินเงินทัั�งสิ�น	56.92	ล้านบาทั	โดยมีกำาหนดจะ
จา่ยเงนิปนัผู้ลในเดอ่นเมษัายน	2564	อยา่งไรกต็าม	การจา่ยเงนิปนัผู้ลดงักลา่วิตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากทัี�ประชื้มุ
สามัญประจำาปีผูู้้ถ่อหุ้นข้องบริษััทัฯซึ่่�งจะจัดข้้�นในวิันทัี�	8	เมษัายน	2564

39.2 	เม่�อวินัทัี�	17	กมุภาพัันธ	์2564	ทัี�ประชุื้มค่ณะกรรมการข้องบรษัิัทัฯมมีตอินมุตัใินหลกัการเพ่ั�อโอนกิจการข้องบรษิัทัั	
โพัลี	ซึ่ัน	จำากัด	(บริษััทัย่อย)	มายังบริษััทัฯ	ซึ่่�งค่าดวิ่าจะแล้วิเสร็จภายในปี	2564

 40. การอนุมัต้ิงบการเงิน

	 งบการเงินนี�ได้รับอนุมัติให้ออกโดยค่ณะกรรมการข้องบริษััทัฯเม่�อวิันทัี�	17	กุมภาพัันธ์	2564
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ส่วินทั่� 4 การรับรองค่วิามถูกติ้องข้องข้้อมูล
สำาหรับการส่งแบบ 56-1 ONE REPORT

การรับรองค่วิามถูกติ้องข้องข้้อมูล

	 “บริษััทั	ได้สอบทัานข้้อมูลในแบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาปีฉบับนี�แล้วิ	ด้วิยค่วิามระมัดระวิัง	บริษััทั	ข้อรับรองวิ่า	ข้้อมูล
ดังกล่าวิถูกต้องค่รบถ้วิน	ไม่เป็นเทั็จ	ไม่ทัำาให้ผูู้้อ่�นสำาค่ัญผู้ิด	หรือไม่ข้าดข้้อมูลทัี�ค่วิรต้องแจ้งในสาระสำาค่ัญ	นอกจากนี�	บริษััทั	
ข้อรับรองวิ่า

	 (1)	 งบการเงินและข้้อมูลทัางการเงินทัี�สรุปมาในแบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาปีได้แสดงข้้อมูลอย่างถูกต้อง	ค่รบถ้วินใน
สาระสำาค่ัญเกี�ยวิกับฐานะการเงิน	ผู้ลการดำาเนินงาน	และกระแสเงินสดข้องบริษััทัและบริษััทัย่อยแล้วิ	

	 (2)	 บริษััทั	ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผู้ยข้้อมูลทัี�ดี	 เพั่�อให้แน่ใจว่ิาบริษััทั	ได้เปิดเผู้ยข้้อมูลในส่วินทัี�เป็นสาระสำาคั่ญทัั�งข้อง
บริษััทั	และบริษััทัย่อยอย่างถูกต้องค่รบถ้วินแล้วิ	รวิมทัั�งค่วิบคุ่มดูแลให้มีการปฏิิบัติตามระบบดังกล่าวิ

	 (3)	 บริษัทัั	ไดจ้ดัใหม้รีะบบการค่วิบค่มุภายในทัี�ด	ี	และค่วิบค่มุดแูลใหม้กีารปฏิบิติัตามระบบดงักล่าวิ	และบรษิัทััไดแ้จง้ข้อ้มลู
การประเมินระบบการค่วิบคุ่มภายใน	ณ	วิันทัี�	17	กุมภาพัันธ์	2564	ต่อผูู้้สอบบัญชื้ีและกรรมการตรวิจสอบข้องบริษััทัแล้วิ	ซึ่่�ง
ค่รอบค่ลุมถ่งข้้อบกพัร่องและการเปลี�ยนแปลงทัี�สำาค่ัญข้องระบบการค่วิบคุ่มภายใน	รวิมทัั�งการกระทัำาทัี�มิชื้อบทัี�อาจมีผู้ลกระ
ทับต่อการจัดทัำารายงานทัางการเงินข้องบริษััทั	และบริษััทัย่อย
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ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูลส่ำาหรับการส่่งแบบ 56-1 ONE REPORT

	 ในการนี�	 เพ่ั�อเป็นหลักฐานว่ิาเอกสารทัั�งหมดเป็นเอกสารชุื้ดเดียวิกันกับทีั�บริษััทั	ได้รับรองค่วิามถูกต้องแล้วิ	บริษััทัได้
มอบหมายให้	นายั่ธุรณ์ ประจักษั์ธุรรม	เป็นผูู้้ลงลายม่อชื้่�อกำากับเอกสารนี�ไวิ้ทัุกหน้าด้วิย	หากเอกสารใดไม่มีลายม่อ	ชื้่�อข้อง		
นายั่ธุรณ์ ประจักษั์ธุรรม	กำากับไวิ้	บริษััทั	จะถ่อวิ่าไม่ใชื้่ข้้อมูลทัี�บริษััทัได้รับรองค่วิามถูกต้องข้องข้้อมูลแล้วิดังกล่าวิข้้างต้น

กรรมการผู้ม่อำานาจลงนาม

ชื�อ ต้ำาแหน่ง ลายั่มือชื�อ

1 ดร.	สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม กรรมการผูู้้มีอำานาจลงนาม

2 นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม กรรมการผูู้้มีอำานาจลงนาม

ประทัับตราบริษััทั

ผู้รับมอบอำานาจ

ชื�อ ต้ำาแหน่ง ลายั่มือชื�อ

1 นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร
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เอกิสัารีแนบ 1 รีายละเอียดเกิี�ยวิกิับกิรีรีมกิารี ผู้้�บรีิหุ้ารี ผู้้�มีอำานาจค่วิบค่้ม และเลขาน้กิารีบรีิษััท่

1.1 รายั่ละเอ่ยั่ดำเก่�ยั่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ม่อำานาจควบคุม และเลขานุการบริษััที่

ชื�อ-ส่กุล ต้ำาแหน่ง
อายัุ่
(ปี)

คุณวุฒิที่างการศูึกษัา

ส่ัดำส่่วน
การถูือหุ้น
ในบริษััที่

(%)

ความส่ัมพื่ันธุ์
ที่างครอบครัว
กับ ดำร ส่ว่าง 

ประจักษั์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระยั่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแหน่ง
ชื�อหน่วยั่งาน/บริษััที่/ 

ประเภที่ธุุรกิจ

ดร.สวิ่าง 	ประจักษั์ธรรม
•	 ประธานกรรมการ
•	 กรรมการผูู้้มีอำานาจ	
ลงนามผูู้กพัันบริษััทั

76 •	 วิศบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย	ปี	2509
•	 MSCE	The	University	of	Akron,	Ohio,	
U.S.A.	ปี	2513

•	 Ph.D.	University	of	Akron,	
Ohio,	U.S.A.	ปี	2517

สมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)
•	 DAP	รุ่น18/2004
•	 FND	รุ่น31/3/2005
•	 Chairman	2000รุ่น	14/6/2005	
•	 UFSรุ่น	2/2006	
•	 CGรุ่น	1/2006
•	 DCPรุ่น	83/2007

2.53 - 2547-ปัจจุบัน	
2552-2557

2547-2551	
2525	-2546	

2522	-2524

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกำาหนด
กลยุทัธ์ทัางธุรกิจ
กรรมการผูู้้จัดการ
กรรมการและผูู้้บริหาร
ด้านนโยบายการตลาด
วิิศวิกรและกรรมการ
บริหาร
วิิศวิกรโค่รงสร้างอาวิุโส

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
บริษััทั	อุตสาหกรรม
แวิ่นตาไทัย	จำากัด
บริษััทั	หอแวิ่น	กรุ�ป	จำากัด

หสน.	นำาศิลป์ไทัย
บริษััทัสถาปนิกหน่�งร้อย
สิบจำากัด
บริษััทั	ทัี�ปร้กษัาไทัยกรุ�ป	
จำากัด
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ชื�อ-ส่กุล ต้ำาแหน่ง
อายัุ่
(ปี)

คุณวุฒิที่างการศูึกษัา

ส่ัดำส่่วน
การถูือหุ้น
ในบริษััที่

(%)

ความส่ัมพื่ันธุ์
ที่างครอบครัว
กับ ดำร ส่ว่าง 

ประจักษั์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระยั่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแหน่ง
ชื�อหน่วยั่งาน/บริษััที่/ 

ประเภที่ธุุรกิจ

นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ�
•	 กรรมการอิสระ/ประธาน
ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

78 •	 ปริญญาตรี	เศรษัฐศาสตร์	มหาวิิทัยาลัย
ธรรมศาสตร์

•	 ปริญญาโทั	บริหารธุรกิจ	สาข้าการเงินการ
ธนาค่าร	Wharton	School	of	Finance	and	
Commerce,	University	of	Pennsylvania,	
U.S.A.

•	 Wharton	School	:วิุฒิบัตร	Management	
Development	Program

•	 Harvard	Business	School:วิุฒิบัตร	
Executive	Development	Program

สมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	:
•	 DCP	รุ่น	0/2000
•	 MIA	รุ่น	6/2009

ไม่มี - 2547	–	ปัจจุบัน

2547	–	ปัจจุบัน

2546	–	ปัจจุบัน

2548	-	2556

กรรมการอิสระ/ประธาน
ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ
กรรมการ

กรรมการ/ประธานค่ณะ
กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน
กรรมการอิสระ

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

ธนาค่าร	กรุงเทัพั	จำากัด	
(มหาชื้น)
บริษััทั	กรุงเทัพัประกันภัย	
จำากัด	(มหาชื้น)

บริษััทั	ทัีดับบลิวิแซึ่ด	
ค่อร์ปอเรชื้ั�น	จำากัด	
(มหาชื้น)

นายไพัรัชื้	เมฆ่อาภรณ์
•	 กรรมการอิสระ/
•	 ประธานค่ณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่่า
ตอบแทัน/

•	 กรรมการตรวิจสอบ

75 •	 ปริญญาตรี	วิิศวิกรรม	เค่รื�องกล	จุฬาลงกรณ์
มหาวิิทัยาลัย

•	 ปริญญาโทั	วิิศวิกรรม	เค่รื�องกล	California	
State	University,	Long	Beach,	California,	
U.S.A.

•	 Harvard	Business	School:	1995	Advanced	
Management	Program

สมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	:
•	 DCP	81/2006
•	 ACP	17/2007	
•	 Advance	ACP	1/2009

ไม่มี - 2557-ปัจจุบัน
2547-ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2547	-	2557

กรรมการตรวิจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธาน
ค่ณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวิจสอบ/
กรรมการกำากับดูแล
กิจการทัี�ดี/ประธานค่ณะ
กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน
ประธานกรรมการบริษััทั

กรรมการกำาหนดกลยุทัธ์
ทัางธุรกิจ

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

บริษััทั	ทัีทัีดับบลิวิ	จำากัด	
(มหาชื้น)

บริษััทั	นำ�าประปา	
ปทัุมธานี	จำากัด
บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
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ชื�อ-ส่กุล ต้ำาแหน่ง
อายัุ่
(ปี)

คุณวุฒิที่างการศูึกษัา

ส่ัดำส่่วน
การถูือหุ้น
ในบริษััที่

(%)

ความส่ัมพื่ันธุ์
ที่างครอบครัว
กับ ดำร ส่ว่าง 

ประจักษั์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระยั่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแหน่ง
ชื�อหน่วยั่งาน/บริษััที่/ 

ประเภที่ธุุรกิจ

นายบรรจง	จิตต์แจ้ง
•	 กรรมการอิสระ/
•	 ประธานค่ณะกรรมการ
กลยุทัธ์ธุรกิจ/

•	 กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน

72 •	 ปริญญาตรีวิิศวิกรรมบัณฑ์ิต	สาข้าเค่รื�องกล 	
(เกียรตินิยมอันดับสอง)	จุฬาลงกรณ์
มหาวิิทัยาลัย

•	 ปริญญาโทั	วิิศวิกรรมมหาบัณฑ์ิต	สาข้า
เค่รื�องกล 	University	of	Akron,	U.S.A

สมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	:
•	 ในปี	2020	เข้้าร่วิมงานสัมมนาทัาง	Online	จัด
โดย	Thai	IOD	จำานวิน	11	ค่รั�ง

•	 IOD	Facilitators	Briefing,	2020
•	 IOD	Facilitators	Forum,	2020
•	 DLCP:	Director	Leadership	Certification	
Program	ปี	2020

•	 Audit	Committee	Forum	“Audit	Committee	
in	the	Age	of	Disruption	ปี	2018

•	 National	Director	Conference	2018	“Rising	
Above	Disruptions	ปี	2018

•	 Innovation	Trip	to	Japan	ปี	2018
•	 EFC:	Executive	Forum	on	Competitiveness	
รุ่นปี	2018

•	 BMD:	Board	that	Make	a	Difference	รุ่น	
7/2018

•	 SBM:	Strategic	Board	Master	Class	รุ่น	
1/2017

•	 DCPU:	DCP	Update	รุ่น	1/2014
•	 ACEP:	Anti-Corruption	for	Executive	
Program	รุ่น	7/2012

•	 RCC:	Role	of	Compensation	Committee	รุ่น	
7/2008

•	 ReDCP:	DCO	Refresher	Course	รุ่น	5/2007
•	 CDC:	Charter	Director	Class	รุ่น	1/2007	
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	
7/2001(สมาชื้ิกผูู้้ทัรงคุ่ณวิุฒิอาวิุโส)	

ไม่มี - 2558	–	ปัจจุบัน

2551	–	ปัจจุบัน

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ประธานค่ณะกรรมการ
กลยุทัธ์ธุรกิจ
กรรมการอิสระ/กรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่่า
ตอบแทัน/กรรมการ
กำาหนดกลยุทัธ์ทัางธุรกิจ
กรรมการ

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวิจสอบ/กรรมการ
กำาหนดค่่าตอบแทัน/
กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการ

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

สมาค่มส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษััทัไทัย	
(IOD)
บริษััทั	ลำ�าสูง	(ประเทัศไทัย)	
จำากัด	(มหาชื้น)

บริษััทั	ทัีพัีบีไอ	จำากัด	
(มหาชื้น)
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ชื�อ-ส่กุล ต้ำาแหน่ง
อายัุ่
(ปี)

คุณวุฒิที่างการศูึกษัา

ส่ัดำส่่วน
การถูือหุ้น
ในบริษััที่

(%)

ความส่ัมพื่ันธุ์
ที่างครอบครัว
กับ ดำร ส่ว่าง 

ประจักษั์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระยั่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแหน่ง
ชื�อหน่วยั่งาน/บริษััที่/ 

ประเภที่ธุุรกิจ

รศ.ดร.	วิิชื้า	จิวิาลัย
•	 กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวิจสอบ/

•	 กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน

76 •	 วิศบ.	(โยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย
•	 Master	of	Science	(Engineering),	ITC,	The	
Netherlands

•	 Master	of	Science	(Geodetic	Science),	The	
Ohio	State	University,	U.S.A.

•	 Doctor	of	Philosophy	(Geodetic	Science),	
The	Ohio	State	University,	U.S.A.

สมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	:
•	 Chairman	2000	
•	 DAP	รุ่น	8/2004	
•	 ACP	รุ่น	11/2006
•	 DCP	รุ่น14
•	 CDC	รุ่น	1

ไม่มี - 2558	–	ปัจจุบัน

2547	–	ปัจจุบัน

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2555-2556

กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวิจสอบ
ประธานกรรมการ
ประธานค่ณะกรรมการ
ตรวิจสอบ 
ประธานค่ณะกรรมการ
ตรวิจสอบ
กรรมการ
นายกสมาค่ม

กรรมการวิิชื้าการ
วิิศวิกรรมโยธา 

อดีตนายกสมาพัันธ์

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	
กรุ�ป
บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	
กรุ�ป 
บริษััทั	สลิลธารา	จำากัด
บริษััทั	เอส	ทัี	พัี	แอนด์	ไอ	
จำากัด	(มหาชื้น)
บริษััทั	ทัี	เอ็น	ดี	ทัี	จำากัด	
(มหาชื้น)
บริษััทั	เวิิลด์รีสอร์ทั	จำากัด
การสำารวิจและการแผู้นทัี�
แห่งประเทัศไทัย
วิิศวิกรรมสถานแห่ง
ประเทัศไทัยในพัระบรม
ราชืู้ปถัมภ์
The	Asean	Federation	
of	Land	Surveying	and	
Geomatic

นายพัอล	ไบรอัน	ฟัสซึ่ี
•	 กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้
บริหาร/

กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ

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

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

ไม่มี - 2562-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน

2548-2552

กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้
บริหาร
กรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ
Chief	Financial	&	
Commercial	Officer
Financial	Director

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	
กรุ�ป

Specsavers	Optical	
Group
Boots	The	Chemist
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ชื�อ-ส่กุล ต้ำาแหน่ง
อายัุ่
(ปี)

คุณวุฒิที่างการศูึกษัา

ส่ัดำส่่วน
การถูือหุ้น
ในบริษััที่

(%)

ความส่ัมพื่ันธุ์
ที่างครอบครัว
กับ ดำร ส่ว่าง 

ประจักษั์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระยั่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแหน่ง
ชื�อหน่วยั่งาน/บริษััที่/ 

ประเภที่ธุุรกิจ

นายเดวิิด	แอนดรูวิ์	ค่รอส
•	 กรรมการ/กรรมการ
กลยุทัธ์ธุรกิจ

65 •	 Graduate	of	Australian	Institute	of	
Company	Directors	(2008)

•	 Chartered	Accountant	(since	1979)
•	 Bachelor	of	Economics	(Adelaide	
University	1977)

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

ไม่มี - 2552	–	ปัจจุบัน

2556	-	ปัจจุบัน

2553	–	ปัจจุบัน

2552	–	ปัจจุบัน

2550	–	ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการ
กลยุทัธ์ธุรกิจ
Non	Executive	Director

Chairman	of	Board/	
Member	of	Audit	
Committee/	Member	
of	Governance	and
Remuneration	
Committee
Director	of	Operations	
(Supply	Chain)
Asia	Pacific	
President	and	
Chairman	of	Board/
Member	of	Audit	
Committee/Member	of	
Mergers	and	
Acquisitions	
Committee/Member	of	
Public	Policy	
Committee/	Member	
of	Remuneration	
Committee/Member	of	
Investment	Committee

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
Automobile	
Association	of	Australia	
(AAA)	
RAA	Insurance	Ltd.	
and	RAA	Insurance	
Holdings	Limited	

Specsavers	Pty	Ltd.	

Royal	Automobile	
Association	of	South	
Australia	Inc.	(RAA	
Group)
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ชื�อ-ส่กุล ต้ำาแหน่ง
อายัุ่
(ปี)

คุณวุฒิที่างการศูึกษัา

ส่ัดำส่่วน
การถูือหุ้น
ในบริษััที่

(%)

ความส่ัมพื่ันธุ์
ที่างครอบครัว
กับ ดำร ส่ว่าง 

ประจักษั์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระยั่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแหน่ง
ชื�อหน่วยั่งาน/บริษััที่/ 

ประเภที่ธุุรกิจ

นายสาโรจน์	ประจักษั์ธรรม
•	 กรรมการ/กรรมการ
กลยุทัธ์ธุรกิจ

73 •	 วิศบ.	วิิศวิกรรมเค่รื�องกล	จุฬาลงกรณ์
มหาวิิทัยาลัย

•	 Master	of	Industrial	Engineering,	North	
Carolina	State	University,U.S.A.

สมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	:
•	 DAP	รุ่น	18/2004	
•	 FND	รุ่น	31/2005
•	 DCP	รุ่น	86/2007

0.69 น้อง 2549-ปัจจุบัน
	
2555	-	2558

2554	-	2558
	
2552	-	2554

กรรมการ/กรรมการ
กลยุทัธ์ธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่่าตอบแทัน
ประธานกรรมการ

กรรมการผูู้้จัดการ

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป 

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

บริษััทั	อุตสาหกรรม
แวิ่นตาไทัย	จำากัด
บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

นางพัรพัรรณ	โต�ะตระกูล
•	 กรรมการ

66 •	 ปริญญาตรี	สาข้าเค่มีวิิศวิกรรม	จุฬาลงกรณ์
มหาวิิทัยาลัย

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

สมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	:
•	 DAP	รุ่น	15	/2004
•	 FND	รุ่น	31/3/200	
•	 EMT	รุ่น	2/2006
•	 DCP	รุ่น	90	/2007
•	 RRC	รุ่น	2	/2007

1.46 (หลาน	บุตรี
นายประทัีป)

2555	–	ปัจจุบัน
2555	-	2557

2547	-	2557

กรรมการ
ผูู้้จัดการฝ่่ายจัดหาและ
ธุรการ
รองกรรมการผูู้้จัดการ
สายบริหาร

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป 
บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป 

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
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ชื�อ-ส่กุล ต้ำาแหน่ง
อายัุ่
(ปี)

คุณวุฒิที่างการศูึกษัา

ส่ัดำส่่วน
การถูือหุ้น
ในบริษััที่

(%)

ความส่ัมพื่ันธุ์
ที่างครอบครัว
กับ ดำร ส่ว่าง 

ประจักษั์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระยั่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแหน่ง
ชื�อหน่วยั่งาน/บริษััที่/ 

ประเภที่ธุุรกิจ

นางสาวิวิิจิตต์	ทัวิีปรีชื้าชื้าติ
•	 กรรมการ

60 •	 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	สาข้าบัญชื้ี	
มหาวิิทัยาลัยรามค่ำาแหง

•	 ปริญญาโทับริหารธุรกิจ	สาข้าการเงินการ
ธนาค่ารมหาวิิทัยาลัยรามค่ำาแหง

•	 จุฬาลงกรณ์มหาวิิทัยาลัย	:	MMP		
รุ่น	27

สมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	:
•	 CSP	รุ่น	6/2004	
•	 EMT	รุ่น	2/2006
•	 DAP	รุ่น	76/2008	
•	 BRP	รุ่น	2/2010
•	 DCP	รุ่น	138/2010	
•	 ACPG	รุ่น	7/2013

ไม่มี - 2561-ปัจจุบัน

2551-ปัจจุบัน
2548-	30	
มิถุนายน	2560

ผูู้้จัดการฝ่่ายวิางแผู้น
ธุรกิจ	และการเงิน
กรรมการ
เลข้านุการบริษััทั

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
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ชื�อ-ส่กุล ต้ำาแหน่ง
อายัุ่
(ปี)

คุณวุฒิที่างการศูึกษัา

ส่ัดำส่่วน
การถูือหุ้น
ในบริษััที่

(%)

ความส่ัมพื่ันธุ์
ที่างครอบครัว
กับ ดำร ส่ว่าง 

ประจักษั์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระยั่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแหน่ง
ชื�อหน่วยั่งาน/บริษััที่/ 

ประเภที่ธุุรกิจ

นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม
•	 กรรมการ/กรรมการ
กลยุทัธ์ธุรกิจ/ประธานเจ้า
หน้าทัี�บริหาร

53 •	 วิศบ.	วิิศวิกรรมเค่มี	มหาวิิทัยาลัยเทัค่โนโลยี
พัระจอมเกล้าธนบุรี

•	 M.S.C.	Industrial	and	Systems	
Engineering,	Ohio	University,	U.S.A.

สมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการ	
บริษััทัไทัย	(IOD)	:
•	 DCP	รุ่น	149/2011	
•	 SFE	รุ่น	14/2011	(Successful	Formulation	
and	Execution	of	Strategy)

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

•	 ผูู้้บริหารระดับสูง	สถาบันวิิทัยาการ	ตลาดทัุน	
(วิตทั.)	รุ่นทัี�	22	สถาบันวิิทัยาการ	ตลาดทัุน

•	 Strategic	Board	Master	Class	Retreat	
(SBM),	IOD

•	 The	4	Diciplines	of	Execution,	PacRim	
Group

5.10 หลาน	(บุตร
นายค่ำารณ)

2558	-	ปัจจุบัน
2553	-	ปัจจุบัน 

2555	-	2557

2547	-	2555

กรรมการผูู้้จัดการ
กรรมการ/	กรรมการ
กลยุทัธ์ธุรกิจ
รองกรรมการผูู้้จัด	
การสายปฎิบัติการ
ผูู้้จัดการฝ่่ายโรงงาน

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม
•	 กรรมการ
•	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�
บริหาร	สายงานบริหาร

53 •	 ปริญญาตรีสาข้า	Commerce	Waseda	
University,	Tokyo,	Japan

สมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย	(IOD)	:
•	 DCP	รุ่น	256/2018

1.86 หลาน	(บุตรี
นายประทัีป)

2561	-	ปัจจุบัน
2558	–	ปัจจุบัน

2551-	2557

กรรมการ
ผูู้้จัดการฝ่่าย	Supply	
Chain	Management
ผูู้้จัดการฝ่่าย
พััฒนาธุรกิจ

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป
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ชื�อ-ส่กุล ต้ำาแหน่ง
อายัุ่
(ปี)

คุณวุฒิที่างการศูึกษัา

ส่ัดำส่่วน
การถูือหุ้น
ในบริษััที่

(%)

ความส่ัมพื่ันธุ์
ที่างครอบครัว
กับนายั่ส่ว่าง 

ประจักษั์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระยั่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแหน่ง
ชื�อหน่วยั่งาน/บริษััที่/

ประเภที่ธุุรกิจ

นายชื้ัยวิัฒน์	จิตติคุ่ณ
•	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�
บริหาร	สายงานบริหาร

47 •	 วิิศวิกรรมศาสตร์มหาบัณฑ์ิต	(เค่มี)	จุฬาลงกรณ์
มหาวิิทัยาลัย

•	 วิิทัยาศาสตร์บัณฑ์ิต	(เค่มี)	มหาวิิทัยาลัยมหิดล

ไม่มี ไม่มี 2561–ปัจจุบัน 

2558-2561	

2554-2558	

รองประธานเจ้าหน้าทั�ี
บริหาร	สายงาน	ปฏิิบัติ
การ
กรรมการ	และ	Executive	
Officer,	Global	
Technology	Center	
กรรมการ 
Executive	Officer	
กรรมการ

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	
กรุ�ป 

บ.โฮยาเลนซึ่์ไทัยแลนด์	
จำากัด	บริษััทั	โฮยาเลนซึ่์
เวิียตนาม	จากัด 
บ.โฮยาเลนซึ่์ไทัยแลนด์	
จำากัด	บริษััทั	โฮยาเลนซึ่์
เวิียตนาม	จากัด 

นางสาวิจิรสุดา	สำาเภาทัอง
•	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�
บริหาร	สายงานบัญชื้ีและ
การเงิน

49 •	 ปริญญาโทั	สาข้าการจัดการ	ค่ณะบริหารธุรกิจ	
มหาวิิทัยาลัยรามค่าแหง 

•	 ปริญญาตรี	สาข้าการบัญชื้ีต้นทัุน	ค่ณะพัาณิชื้
ยศาสตร์	และการบัญชื้ี	จุฬาลงกรณ์
มหาวิิทัยาลัย 

•	 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	และการพััฒนา
ด้านการจัดการ	:

•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	
208/2015	

•	 CSP:	Company	Secretary	Program	รุ่นทั�ี	
66/2015

ไม่มี ไม่มี 2562-ปัจจุบัน

2558-2561

2554-2561

รองประธานเจ้าหน้าทั�ี
บริหาร	สายงาน	บัญชื้ี	
และการเงิน
กรรมการบริหาร 
ผูู้้ชื้่วิยกรรมการผูู้้จัดการ
ด้านบัญชื้ีและ	การเงิน 
ผูู้้อานวิยการฝ่่ายบัญชื้ี
และการเงิน
ผูู้้จัดการอาวิุโสฝ่่ายบัญชื้ี
และการเงิน	
เลข้านุการบริษััทั	
เลข้านุการค่ณะกรรมการ
ตรวิจสอบ		
สมาชื้ิกข้องค่ณะเจ้าหน้าทัี�
บริหารค่วิามเสี�ยง 

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	
กรุ�ป 

บมจ.	สหอุตสาหกรรม
นำ�ามันปาล์ม 

บมจ.	ล่าสูง	(ประเทัศไทัย) 
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ชื�อ-ส่กุล ต้ำาแหน่ง
อายัุ่
(ปี)

คุณวุฒิที่างการศูึกษัา

ส่ัดำส่่วน
การถูือหุ้น
ในบริษััที่

(%)

ความส่ัมพื่ันธุ์
ที่างครอบครัว
กับนายั่ส่ว่าง 

ประจักษั์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระยั่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแหน่ง
ชื�อหน่วยั่งาน/บริษััที่/

ประเภที่ธุุรกิจ

นายลินเซึ่่	บราวิน์
•	 รองประธานเจ้าหน้าทัี�
บริหารสายงานพัาณิชื้ย์

53 •	 Optometry,	Optometrist	and	Contact	Lens	
Practitioner,	University	of	the	
Witwatersrand,	Johannesburg,	South	Africa	
Bachelor	of	Science,	majoring	in	
Biochemistry,	Zoology	and	Botany,	
University	of	Port	Elizabeth,	South	Africa	

ไม่มี ไม่มี 2562-ปัจจุบัน 

2558-2561

2548-2557	

2543-2548	
2536-2543	

รองประธานเจ้าหน้าทั�ี
บริหารสายงาน	พัาณิชื้ย์	
(CCO)	
Sales	Director	for	
EMEA	General	
Manager	European	
and	Global	Key	
Accounts	Managing	
Director/	
General	Manager	
EMEA	
Director	Commercial	
Sales	EMEA	Business	
Director	UK,	Ireland	&	
Nordics	
Board	Member
Private	Optometric	
Practice	

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	
กรุ�ป 

โฮยา	วิิชื้ั�น	แค่ร์	ยุโรป

ทัรานซึ่ิชื้ั�น	ออพัติค่อล 

KFML	Pty	Ltd.
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ชื�อ-ส่กุล ต้ำาแหน่ง
อายัุ่
(ปี)

คุณวุฒิที่างการศูึกษัา

ส่ัดำส่่วน
การถูือหุ้น
ในบริษััที่

(%)

ความส่ัมพื่ันธุ์
ที่างครอบครัว
กับนายั่ส่ว่าง 

ประจักษั์ธุรรม

ประส่บการณ์การที่ำางานในรอบระยั่ะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา ต้ำาแหน่ง
ชื�อหน่วยั่งาน/บริษััที่/

ประเภที่ธุุรกิจ

นางสาวิสุปัฎบ์	ค่วิรประดิษัฐ์
•	 เลข้านุการบริษััทั

31 •	 ปริญญาตรี	Hospitality	and	Tourism	
Management,	DPU	International	College	
(เกียรตินิยมอันดับ	1	เหรียญทัอง)	

การอบรมหลักสูตรเลข้านุการบริษััทั	และการพััฒนา
ด้านการปฏิิบัติหน้าทัี�ฯ	:
•	 ACPG	:	Anti-Corruption	:	The	Practical	Guide	
รุ่น	53/2020

•	 CRC	:	Corruption	Risk	&	Control	Technical	
Update	รุ่น	6/2020

•	 CSP	:	Company	Secretary	Program		
รุ่น	100/2019

•	 CRP	:	Company	Reporting	Program		
รุ่น	24/2019

•	 BRP	:	Board	Reporting	Program		
รุ่น	30/2019

•	 EMT	:	Effective	Minutes	Taking		
รุ่น	45/2019

•	 หลักสูตรผูู้้ปฏิิบัติงานเลข้านุการบริษััทั	ปี	2563,	
สมาค่มบริษััทัจดทัะเบียนไทัย,	2563

•	 ยกระดับการดาษัทัำาการ	เชื้ี�ยวิชื้าญสอบทัานต้าน
ค่อร์รัปชื้ัน	รุ่น	2,	สภาวิิชื้าชื้ีพับัญชื้ี	ในพัระบรมราชืู้
ถัมภ์,	2563

•	 Board	of	the	Future	:	“How	will	the	role	of	the	
Company	Secretary	evolve?,	ASEAN	
Corporate	Secretaries	Network	(ACSN)	ประเทัศ
สิงค่โปร์,	2563

•	 Company	Secretary	Forum	:	Virtual	Board	
Meeting	&	the	Evolving	Role	of	Corporate	
Secretary,	สมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทั
ไทัย,	2563

•	 Company	Secretary	Forum	:	Role	of	Company	
Secretary	in	Shaping	Corporate	Culture,	
สมาค่มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทัไทัย,	2562

ไม่มี ไม่มี 2560-ปัจจุบัน 

2559	

2556-2558	

2555-2556	

Personal	Assistant	to	
Chief	Executive	Officer	
เลข้านุการบริษััทั(เริ�มรับ
ตำาแหน่ง	วิันทั�ี	7	สิงหาค่ม	
2562)	
ค่รูผูู้้สอนประจาภาษัา
อังกฤษั 

Personal	Assistant	to	
Regional	Director	of	
Operations	
Operations	
Coordinator	Marketing	
Executive	

บมจ.	ไทัยออพัติค่อล	
กรุ�ป 

โรงเรียนตะวิันชื้ัยวิิทัยา	
จังหวิัดนค่รราชื้สีมา 
เค่รือโรงแรมเบสเวิสเทัิร์น	
สานักงานใหญ่ประจา	
ภาค่พั�่นเอเชื้ียและ
ตะวิันออกกลาง

หอการค่้าไทัย-อิตาเลียน	
(TICC)	
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1.2  หน้าที่่�และความรับผิดำชอบของเลขานุการบริษััที่ 

	 เลข้านกุารข้องบรษัิัทัจะตอ้งปฏิบิตัหินา้ทัี�ตามทัี�กำาหนดในมาตรา	89/15	และมาตรา	86/16	ข้องพัระราชื้บญัญตั	ิ				หลกั
ทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	(ฉบับทัี�	4)	พั.ศ.	2551	ซึ่่�งมีผู้ลใช้ื้บังคั่บในวัินทัี�	31	สิงหาค่ม	2551	ด้วิยค่วิามรับผู้ิดชื้อบ	ค่วิาม
ระมดัระวิงัและค่วิามซึ่่�อสตัยส์จุรติ	รวิมทัั�งต้องปฏิิบตัใิหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย	วิตัถปุระสงค่	์ข้อ้บงัค่บบรษิัทัั	มต	ิ			ค่ณะกรรมการ
ค่รั�งทัี�	89	(5/2562)	วิันทัี�	6	พัฤศจิกายน	2562	ได้แต่งตั�ง	นางสาวิสุปัฎบ์	ค่วิรประดิษัฐ์		ดำารงตำาแหน่ง		เลข้านุการบริษััทั	โดยมี
ผู้ลทัันทัี	และค่ณะกรรมการบริษััทั	ได้กำาหนดคุ่ณสมบัติทัี�เหมาะสมไวิ้ดังนี�

1.	 มคี่วิามรอบรู้และเข้า้ใจทัั�งเรื�องธุรกจิข้องบริษัทัั	และเรื�องทัี�เกี�ยวิข้อ้งในงาน	ได้แก่	หน้าทัี�ข้องตนเอง				หนา้ทัี�ข้องค่ณะกรรมการ	
หน้าทัี�ข้องฝ่่ายบริหาร

2.	 มีค่วิามรู้ในกฎระเบียบ	และกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้อง
3.	 ปฏิิบัติหน้าทัี�ด้วิยค่วิามรับผู้ิดชื้อบ	ระมัดระวิัง	และซึ่่�อสัตย์สุจริต
4.	 มีมนุษัยสัมพัันธ์ทัี�ดี	ซึ่่�งจำาเป็นต่อการติดต่อประสานงานกับบุค่ค่ลหลายฝ่่าย
5.	 มีค่วิามรู้ด้านบัญชื้ี	และการเงิน

บที่บาที่และหน้าที่่�ของเลขานุการบริษััที่ม่ดำังน่�

1.	 จัดทัำาและเก็บรักษัาเอกสาร
	 (ก)	 ทัะเบียนกรรมการ
	 (ข้)	 หนังส่อนัดประชืุ้มค่ณะกรรมการ	รายงานการประชืุ้มค่ณะกรรมการ	และรายงานประจำาปีข้องบริษััทั
	 (ค่)	 หนังส่อนัดประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	และรายงานการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น
2.	 เก็บรักษัารายงานการมีส่วินได้เสียทัี�รายงานโดยกรรมการหรือผูู้้บริหาร	และจะต้องจัดส่งสำาเนา			รายงานการมีส่วินได้

เสียให้ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการตรวิจสอบทัราบภายใน	7	วิันทัำาการ	นับแต่วิันทัี�บริษััทัได้รับรายงานนั�น
3.	 ดำาเนินการอ่�นๆ	ตามทัี�ค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัยกำาหนด
4.	 ตดิตอ่ส่�อสาร	ดแูล	และ	ใหข้้อ้มลูตา่งๆ	แกผูู่้ถ้อ่หุน้และผูู้ล้งทันุ	อยา่งเหมาะสม	การใหข้้อ้มลูแกผูู่้ถ้อ่หุน้และผูู้ล้งทันุเปน็สว่ิน

หน่�งในการรายงานค่วิามก้าวิหน้ากิจกรรมต่างๆข้องบริษััทั
5.	 ติดต่อส่�อสารกับหน่วิยงานกำากับดูแลทัี�เกี�ยวิข้้อง

	 นอกจากนี�	เลข้านุการบริษััทัยังมีหน้าทัี�อ่�นตามทัี�บริษััทั	(หรือค่ณะกรรมการบริษััทั)	มอบหมาย	ดังนี�

1.	 ให้ค่ำาแนะนำาดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต์า่งๆ	ทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	และข้อ้พัง่ปฏิบิัตดิา้นการกำากบัดแูลใน	การดำาเนนิกจิกรรมข้อง
ค่ณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

2.	 ทัำาหน้าทัี�ในการดำาเนินการจัดประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทัและการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น
3.	 ติดต่อประสานงานกับหน่วิยงานภายในบริษััทั	ให้ปฏิิบัติตามมติค่ณะกรรมการบริษััทัและมติทัี�ประชืุ้ม	ผูู้้ถ่อหุ้น
4.	 ติดต่อประสานงานกับหน่วิยงานทัี�กำากับดูแล	เชื้่น	สำานักงานตลาดหลักทัรัพัย์ฯ	และดูแลการเปิดเผู้ยข้้อมูลและรายงาน

สารสนเทัศต่อหน่วิยงานทัี�กำากับดูแลและสาธารณชื้นให้ถูกต้องค่รบถ้วินตามกฎหมาย
5.	 จัดให้มีการปฐมนิเทัศ	ให้ค่ำาแนะนำาแก่กรรมการทัี�ได้รับการแต่งตั�งใหม่
6	 หน้าทัี�อ่�นๆ	ตามทัี�ได้รับมอบหมายจากบริษััทั
7.	 ตดิตอ่ส่�อสาร	ดแูล	และ	ใหข้้อ้มลูตา่งๆ	แกผูู่้ถ้อ่หุน้และผูู้ล้งทันุ	อยา่งเหมาะสม	การใหข้้อ้มลูแกผูู่้ถ้อ่หุน้และผูู้ล้งทันุเปน็สว่ิน

หน่�งในการรายงานค่วิามก้าวิหน้ากิจกรรมต่างๆ	ข้องบริษััทั
8.	 ติดต่อส่�อสารกับหน่วิยงานกำากับดูแลทัี�เกี�ยวิข้้อง
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เอกิสัารีแนบ 2 รีายละเอียดเกิี�ยวิกิับกิรีรีมกิารีของบรีิษััท่ย่อย บรีิษััท่รี่วิม และบรีิษััท่ท่ี�เกิี�ยวิข�อง

ท่� ชีื�อิ

บริษัท

ไทยุอิอิพ

ติคอิล 

กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชีน)

บริษัท 

อิุตสาหกรรม

แว่นตาไทยุ 

จํากัด

บริษัท

โพล่ซัน

จํากัด

บริษัท 

ท่โอิจี 

ยุ้เอิสเอิ

ไอิเอิ็นซ่

บริษัท

ท่โอิจี ยุุโรป

เอิสพีซ่โอิโอิ

บริษัท

เอิ็มวิชีั�น

อิอิพติคอิล

พีท่อิ่

ลิมิเต็ด

บริษัท

เอิ็มวิชีั�น

อิอิพติคอิล 

อิินดัสตรี้

เอิสด่เอิ็น

บ่เอิ็ชีด่

บริษัท 

เวียุดนาม

วิสิบิลิต่้

ทาร์เก็ต

จํากัด

บริษัท

นําศิลปไทยุ 

จํากัด

บริษัท

หอิแว่น กรุ๊ป 

จํากัด

บริษัท

สเปคเซฟ

เวอิร์ เอิเชี่ยุ 

แปซิฟิค โฮ

ลดิ้ง จํากัด

บริษัท

เอิ็น แอิล

อิาร์ เอิ็กซ์ 

จํากัด

1 ดร.สวิ่าง	ประจักษั์ธรรม - - - - - - - - - - -

2 นายสิงห์	ตังทััตสวิัสดิ� - - - - - - - - - - -

3 นายไพัรัชื้	เมฆ่อาภรณ์ - - - - - - - - - - -

4 รศ.ดร.วิิชื้า	จิวิาลัย - - - - - - - - - - -

5 นายบรรจง	จิตต์แจ้ง - - - - - - - - - - -

6 นายนิโค่ลัส	ฟิลิป	กรีน - - - - - - - - - - -

7 นายเดวิิด	แอนดรูวิ์	ค่รอส - - - - - - - - - -

8 นายสาโรจน์	ประจักษั์ธรรม - - - - - - - - -

9 นางพัรพัรรณ	โต�ะตระกูล - - - - - - - - - - -

10 นางสาวิวิิจิตต์	ทัวิีปรีชื้าชื้าติ - - - - - - - - - - -

11 นายธรณ์	ประจักษั์ธรรม 	 	 	 	 - - - - - - -

12 นางอมลรัตน์	ประจักษั์ธรรม - - - - - - -

13 นายชื้ัยวิัฒน์	จิตติคุ่ณ - - - - - - - - -

14 นางสาวิจิรสุดา	สำาเภาทัอง - - - - - - - - -

15 นายลินเซึ่่	บราวิน์ - - - - - - - -

16 Mr.	Venkatramani	Iyer - - - - - - - - - -

หมายเหตุ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร กรรมการทัี�เป็นผูู้้บริหาร

ผูู้้บริหาร ประธานเจ้าหน้าทัี�้บริหาร	/	กรรมการผูู้้จัดการ - ไม่มีตำาแหน่ง
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เอกิสัารีแนบ 3 รีายละเอียดเกิี�ยวิกิับหุ้ัวิหุ้น�างานต่รีวิจสัอบภายใน

	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบข้อง	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	ประกอบด้วิยผูู้้ทัรงคุ่ณวิุฒิ	ด้านต่างๆ	ทัี�เป็น
กรรมการอิสระ	3	ทั่าน	ค่่อ	

•	 นายสงิห์	ตังทัตัสวัิสดิ�	เป็นประธานค่ณะกรรมการตรวิจสอบโดยเป็นกรรมการตรวิจสอบทัี�มคี่วิามรู้และประสบการณ์
ในการสอบทัานงบการเงินบริษััทั	

•	 รศ.ดร.	วิิชื้า	จิวิาลัย	เป็นกรรมการตรวิจสอบ

•	 นายไพัรัชื้	เมฆ่อาภรณ์	เป็นกรรมการตรวิจสอบ

	 โดยมีนางส่าวนุชจรินที่ร์ บุญเส่ริมสุ่ข รักษัาการผูู้้จัดการสำานักงานตรวิจสอบภายในข้องบริษััทั	เป็นเลข้านุการค่ณะ
กรรมการตรวิจสอบ	ซึ่่�งได้รับการแต่งตั�งจากทัี�ประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทั	เม่�อวิันทัี�	6	พัฤษัภาค่ม	พั.ศ.	2563	เน่�องจากเป็น
ผูู้้ทัี�มีประสบการณ์ในปฏิิบัติงานด้านการตรวิจสอบภายในธุรกิจ	มีค่วิามเข้้าใจในกิจกรรมการดำาเนินงานข้องบริษััทั	ซึ่่�งค่ณะ
กรรมการตรวิจสอบมีค่วิามเห็นวิ่า	คุ่ณสมบัติข้องผูู้้ดำารงตำาแหน่ง	เป็นรักษัาการหัวิหน้างานตรวิจสอบภายใน	มีค่วิามเหมาะ
สมและปฏิิบัติหน้าทัี�ได้อย่างมีประสิทัธิภาพั	

	 ทัั�งนี�	ในการพัจิารณาแตง่ตั�ง	ประเมนิผู้ล	ถอดถอน	โยกยา้ย	เลกิจา้ง	ผูู้ด้ำารงตำาแหน่งหวัิหนา้หน่วิยงาน		ตรวิจสอบภายใน
ข้องบริษััทั	ต้องได้รับค่วิามเห็นชื้อบจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

นางส่าวนุชจรินที่ร์ บุญเส่ริมสุ่ข

รักษัาการผู้จัดำการส่ำานักต้รวจส่อบภายั่ใน
เลขานุการคณะกรรมการต้รวจส่อบ

อายุ : 43 ปี

วิันทัี�ได้รับการแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่ง :

จำานวินปีทัี�ดำารงตำาแหน่ง :

6 พื่ฤษัภาคม 2563

1

สัดส่วินการถ่อหุ้นบริษััทั (%) ณ วิันทัี� 30 ธ.ค่. 2563 : >0.01%

ความส่ัมพื่ันธุ์ที่างครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร : ไม่ม่

คุ่ณวิุฒิทัางการศ่กษัา : 
ปริญญาต้รีบริหารธุุรกิจ ส่าขาบัญช่ มหาวิที่ยั่าลัยั่รามคำาแหง

การอบรมหลักสู่ต้รกรรมการ และการพื่ัฒนาดำ้านการ
จัดำการ :

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

2563-ปัจจุบัน บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

รักษัาการหัวหน้างานต้รวจส่อบภายั่ใน 
เลขานุการคณะกรรมการต้รวจส่อบ

2547-2563	 บมจ.ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป

ผู้ชำานาญการ1 ต้รวจส่อบภายั่ใน

2542-	2547			 บจก.นิตยาและเพั่�อน

ผู้ช่วยั่ผู้ส่อบบัญช่

ตำาแหน่งในบริษััทัย่อยและบริษััทัร่วิม: ไม่ม่

ตำาแหน่งในบริษััทัทัี�เกี�ยวิโยงกับธุรกิจบริษััทั: ไม่ม่

ตำาแหน่งอ่�นในบริษััทัจดทัะเบียน : ไม่ม่

ตำาแหน่งอ่�นในบริษััทัทัี�ไม่ใชื้่บริษััทัจดทัะเบียน : ไม่ม่

ข้้อพัิพัาทัทัางกฎหมายในชื้่วิง 10 ปีทัี�ผู้่านมา : ไม่ม่
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เอกิสัารีแนบ 4 รีายละเอียดเกิี�ยวิกิับรีายกิารีปรีะเมินรีาค่าท่รีัพัย์สัิน

รายละเอียดดังปรากฎใน	หัวิข้้อ	4.	ทัรัพัย์สินทัี�ใชื้้ในการประกอบธุรกิจ	(หน้า	57-61)
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เอกิสัารีแนบ 5 นโยบายและแนวิปฏิิบัต่ิกิารีกิำากิับด้แลกิิจกิารีฉบับเต่็ม และจรีรียาบรีรีณธ้รีกิิจฉบับเต่็ม

หลักการกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ่ ฉีบับปรับปรุงปี พื่.ศู. 2563
บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน)

	 ค่ณะกรรมการ	บรษิัทัั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากดั	(มหาชื้น)	(บริษััทัฯ)	มีค่วิามมุง่มั�นทัี�จะบริหารงานโดยย่ดหลักการกำากบั
ดแูลกิจการข้องบริษัทััฯ	ใหส้อดค่ล้องกับข้อ้พัง่ปฏิิบัตทิัี�ดสีำาหรบักรรมการบริษัทััจดทัะเบียน	กฎ	ระเบียบ	และแนวิปฏิบัิตทิัี�เกี�ยวิข้อ้ง
ข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	สำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	และมีค่วิามมุ่งมั�นทัี�จะ
พััฒนาเพั่�อยกระดับการกำากับดูแลกิจการข้องบริษััทัฯไปสู่แนวิทัางปฏิิบัติอันเป็นเลิศ

	 “หลักการกำากบัดูแลกจิการทัี�ด	ีฉบบัปรบัปรงุป	ีพั.ศ.	2563”	ข้องบริษััทัฯ	ฉบบันี�	ค่ณะกรรมการบริษััทัมีมติประกาศใช้ื้เม่�อ
วิันทัี�	12	กุมภาพัันธ์	2563	โดยหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี	ฉบับปรับปรุงปี	พั.ศ.	2563	ฉบับนี�ได้ปรับปรุงข้้�นจากหลักการ
กำากบัดแูลกจิการทัี�ดฉีบบัเดิมข้องบริษััทัฯ	ทัี�จัดข้้�นตาม	The	Organisation	for	Economic	Cooperation	and	Development	
(OECD	Principles	of	Corporate	Governance)	ทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัเค่ยกำาหนดและมีมติประกาศใชื้้ไปแล้วิ	โดยหลักการ
กำากับดูแลกิจการทัี�ดี	ฉบับปรับปรุงปี	พั.ศ.	2563	นี�	ปรับปรุงโดยค่งหลักการกำากับดูแลกิจการทีั�ดีฉบับเดิมข้องบริษััทัฯ	และ
เพิั�มเติมเน่�อหาและจัดรูปแบบตามหลักการกำากับดูแลกิจการทัี�ดีสำาหรับบริษััทัจดทัะเบียน	ปี	พั.ศ.	2560	ทัี�จัดทัำาและนำาเสนอ
โดยสำานักงานค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์	

วิส่ัยั่ที่ัศูน์และพื่ันธุกิจ

วิส่ัยั่ที่ัศูน์ (Vision):

	 รกัษัาค่วิามเป็นหน่�งในผูู้้ผู้ลติชื้ั�นนำาข้องโลกในการผู้ลิตเลนส์แว่ินตาคุ่ณภาพั	รวิมทัั�งผู้ลกำาไร	นวัิตกรรม	รังสรรค์่ค่ณุค่่า
ให้กับผูู้้มีส่วินได้เสีย	ตลอดจนเจริญก้าวิหน้าอย่างยั�งย่นและตระหนักในค่วิามรับผู้ิดชื้อบต่อสังค่ม

พื่ันธุกิจ (Mission):

	 เปน็ผูู้ผู้้ลติเลนส์อสิระชื้ั�นนำาทัี�เติบโตอย่างยั�งย่น	ได้รบัการยอมรับในระดับโลกว่ิามกีารให้บริการทัี�เป็นเลิศอย่างสมำ�าเสมอ	
คู่่ค้่าไดร้บัค่วิามสะดวิกสบายในการทัำาธรุกจิรว่ิมกนั	และเปน็ผูู้จ้ดัจำาหนา่ยเลนสส์ำาเรจ็รปูในราค่าทัี�คุ้่มค่่าสงูสดุ	อีกทัั�งเปน็ผูู้ผู้้ลิต
เลนส์เฉพัาะบุค่ค่ลอย่างค่รบวิงจร	ให้บริการตรงเวิลาทัุกค่รั�ง

อุดำมการณ์และค่านิยั่ม

	 บริษััทัฯมุ่งมั�นทัี�จะก้าวิสู่ค่วิามเป็นเลิศโดย

•	 “เห็็นว่่าอย่่างไร ให็้ทำำาตามน้�น”	กล่าวิค่่อ	เม่�อค่ณะผูู้้บริหารหรือทัีมงานประชืุ้มกันแล้วิมีมติอย่างไร	ต้องทัำาตาม
มติทัี�ประชืุ้ม	แม้วิ่าส่วินตัวิจะเห็นด้วิยหรือไม่เห็นด้วิยก็ตาม	

•	 “มีสำำานึกร้บผิิดชอบร่ว่มก้น”	กล่าวิค่่อ	เราร่วิมกันเป็นเจ้าข้องปัญหาทัี�เกิดกับลูกค่้าและร่วิมกันแก้ไข้ให้ลุล่วิง	เรา
รักษัาสัจจะตามทัี�ได้ตกลงกับลูกค่้า

•	 “ม่่งม้�นทำำางานให็้เนี�ย่บ เฉีีย่บ เป๊๊ะ ตรงเว่ลา ต้�งแต่คร้�งแรกทำี�ทำำา และทำ่กคร้�งไป๊”	
•	 “เป๊ดิใจและป๊รบ้ต้ว่เตรยี่มพรอ้มรบ้การเป๊ลี�ย่นแป๊ลง”	กลา่วิค่่อ	กระบวินการทัำางานข้องเราเรยีบงา่ย	และทัำางาน

ด้วิยทััศนค่ติวิ่า	‘เราทัำาได้’
•	 “ว่้ดก้นทำี�ผิลงาน ป๊ระเมินอย่่างเสำมอภาคและเป๊็นธรรม ทำี�สำำาค้ญต้องทำำางานอย่่างสำน่กและมีคว่ามสำ่ข”
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วัฒนธุรรมองค์กร ACTIF

Achievement	 	 ค่วิามมุ่งมั�นทัำางานให้เกิด	“ค่วิามสำาเร็จ”
Customer	Service	 มาตราฐานการบริการ	ใชื้้ระบบ	ใจเข้าค่่อใจเรา
Team	Work	 	 การทัำางานเป็นทัีม
Initiative	 	 	 ค่ิดริเริ�ม	กล้านำาเสนอสิ�งใหม่ๆ
Flexibility	 	 	 การปรับตัวิให้เข้้ากับสถานการณ์และการเปลี�ยนแปลงเพั่�อค่วิามยั�งย่น

หุ้ลักิปฏิิบัต่ิท่ี� 1: ต่รีะหุ้นักิถืึงบท่บาท่และค่วิามรีับผู้ิดชุอบของค่ณะกิรีรีมกิารีบรีิษััท่ในฐานะผู้้�นำาองค่์กิรีที่�
สัรี�างค่้ณค่่าใหุ้�แกิ่กิิจกิารีอย่างยั�งยืน

หลักปฏิบัต้ิที่่� 1.1: คณะกรรมการบริษัทัี่ควรเขา้ใจบที่บาที่และต้ระหนักถูงึความรบัผดิำชอบในฐ์านะผู้นำาองคก์รกำากบั
ดำูแลให้องค์กรม่การบริหารจัดำการที่่�ดำ่ ซัึ�งครอบคลุมถูึง

 (1)  การกำาหนดวัตัถึุประสิงค์และเป้าหมาย

 (2)  การกำาหนดกลยุที่ธ์์ นโยบายการดำาเนินงาน ตัลอำดจันการจััดสิรรที่รัพึยากรสิำาคัญเพึ่�อำให�บรรลุวัตัถึุประสิงค์และเป้า
หมาย

 (3)  การตัิดตัาม ประเมินผู้ล และกำากับด้แลการรายงานผู้ลการดำาเนินงาน

หลักปฏิบัต้ิที่่� 1.2: ส่ร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยั่่างยั่ั�งยั่ืน กำากับดำูแลกิจการให้นำาไปสู่่ผล (governance outcome) 
อยั่่างน้อยั่ ดำังต้่อไปน่�

 (1)  สิามารถึแข้ง่ข้นัได� และม่ผู้ลประกอำบการท่ี่�ด่โดยคำานึงถึงึผู้ลกระที่บในระยะยาว (competitiveness and performance 
with long-term perspective) 

 (2)  ประกอำบธ์ุรกิจัอำย่างม่จัริยธ์รรม เคารพึสิิที่ธิ์และม่ความรับผู้ิดชั่อำบตั่อำผู้้�ถึือำหุ�น และผู้้�ม่ส่ิวนได�สิ่วนเส่ิย (ethical and 
responsible business) 

 (3)  เป็นประโยชั่น์ตั่อำสิังคม และพึัฒนาหรือำลดผู้ลกระที่บด�านลบตั่อำสิิ�งแวดล�อำม (good corporate citizenship) 

 (4)  สิามารถึปรับตััวได�ภายใตั�ปัจัจััยการเปล่�ยนแปลง (corporate resilience) 

แนวปฏิิบัตัิ

1.2.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีหน้าทัี�ดูแลให้กรรมการและผูู้้บริหารปฏิิบัติหน้าทัี�ด้วิยค่วิามรับผู้ิดชื้อบระมัดระวิัง	และซึ่่�อสัตย์
สจุรติตอ่องค่ก์ร	มคี่วิามรบัผู้ดิชื้อบตอ่ผูู้ถ้อ่หุน้เกี�ยวิกบัการดำาเนนิธุรกจิข้องบรษิัทััฯ	และกำากบัดแูลใหก้ารบรหิารจดัการ
เป็นไปตามนโยบาย	แนวิทัางและเป้าหมายทัี�จะก่อให้เกิดประโยชื้น์สูงสุดแก่ผูู้้ถ่อหุ้น	และอยู่ในกรอบข้องการมีจริยธรรม
ทัี�ดีโดยค่ำาน่งถ่งผู้ลประโยชื้น์ข้องผูู้้มีส่วินได้เสียทัุกฝ่่าย

1.2.2	 ให้บริษััทัจัดทัำาคู่่ม่อจริยธรรมธุรกิจไวิ้เป็นลายลักษัณ์อักษัรเพั่�อให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงาน	ใชื้้เป็นแนวิทัางใน
การปฏิิบัติงาน	พัร้อมทัั�งกำาหนดโทัษัทัางวิินัย	ในกรณีทัี�มีการฝ่่าฝ่้นและทับทัวินนโยบายดังกล่าวิอย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง

1.2.3	 ให้บรษิัทััจดัทัำาหลกัการกำากบัดแูลกิจการทัี�ดขี้องบรษิัทััฯ	เปน็ลายลกัษัณอ์กัษัรมกีารประเมนิผู้ลการปฏิิบตัติามนโยบาย	
และทับทัวินนโยบายดังกล่าวิ	อย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง
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1.2.4	 ให้บริษััทักำากับดูแลให้มีการส่�อสารเพั่�อให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานทัุกค่นเข้้าใจ	มีกลไกเพัียงพัอทัี�เอ่�อให้มีการ
ปฏิิบัติจริงตามนโยบายข้้างต้น	ติดตามผู้ลการปฏิิบัติ	และทับทัวินนโยบายและการปฏิิบัติเป็นประจำา

หลักปฏิบัต้ิที่่� 1.3: ดำูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัต้ิหน้าที่่�ดำ้วยั่ความระมัดำระวังรับผิดำชอบ (duty of care) และ
ซัื�อสั่ต้ย์ั่สุ่จริต้ต่้อองค์กร (duty of loyalty) และดำูแลให้การดำำาเนินงานเป็นไปต้ามกฎหมายั่ ข้อ
บังคับ และมต้ิที่่�ประชุมผู้ถูือหุ้น

แนวปฏิิบัตัิ

1.3.1	 กรรมการและผูู้้บริหารต้องปฏิิบัติหน้าทัี�ด้วิยค่วิามระมัดระวิังรับผู้ิดชื้อบ	และซ่ึ่�อสัตย์สุจริตต่อบริษััทัฯ	ตามกฎหมาย	
กฎเกณฑ์์	และข้้อบังค่ับต่างๆทัี�เกี�ยวิข้้อง

1.3.2	 ค่ณะกรรมการตอ้งดแูลให้บรษิัทััมรีะบบหรือกลไกอย่างเพัียงพัอทัี�มั�นใจได้วิ่า	การดำาเนินงานข้องบริษััทัตอ้งเป็นไปตาม
กฎหมาย	ข้อ้บงัค่บั	มตทิัี�ประชื้มุผูู้ถ่้อหุน้	ตลอดจนนโยบาย	หรอืแนวิทัางทัี�ไดก้ำาหนดไวิ	้รวิมทัั�งมกีระบวินการอนมุตักิาร
ดำาเนินงานทัี�สำาค่ัญเป็นไปตามทัี�กฎหมายกำาหนด

หลักปฏิบัต้ิที่่� 1.4: เขา้ใจขอบเขต้หนา้ที่่�และความรบัผดิำชอบของคณะกรรมการบรษิัทัี่ และกำาหนดำขอบเขต้การมอบ
หมายั่หนา้ท่ี่�และความรบัผดิำชอบใหป้ระธุานเจา้หนา้ท่ี่�บรหิารและฝ่า่ยั่บรหิารอยั่า่งชดัำเจน ต้ลอดำ
จนต้ิดำต้ามดำูแลให้ประธุานเจ้าหน้าที่่�บริหารและฝ่่ายั่บริหารปฏิบัต้ิหน้าที่่�ต้ามที่่�ไดำ้รับมอบหมายั่

แนวปฏิิบัตัิ

1.4.1	 จัดให้มีกฏิบัตรข้องค่ณะกรรมการบริษััทัเพั่�อให้กรรมการได้ใชื้้อ้างอิงในการปฏิิบัติงาน	และทับทัวินกฏิบัตรดังกล่าวิ
อย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง

1.4.2	 กำาหนดอำานาจหนา้ทัี�และค่วิามรับผู้ดิชื้อบข้องค่ณะกรรมการบริษัทััไว้ิเปน็ลายลักษัณ์อกัษัรในกฏิบัตรข้องค่ณะกรรมการ
บริษััทั

	 การมอบหมายอำานาจบริหารให้แก่กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ปัจจุบันค่่อตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	เป็นไปตาม
การประชุื้มค่ณะกรรมการบริษััทัเม่�อวิันทัี�	20	เมษัายน	2547	และวัินทัี�	8	เมษัายน	2548	ซึ่่�งพัิจารณาเรื�องอำานาจและ
การปฏิิบัติงานข้องกรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ปัจจุบันค่่อตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	และได้มีมติกำาหนดข้อบเข้ต
และอำานาจข้องกรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ปัจจุบันค่่อตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	ไวิ้โดยชื้ัดเจน

หุ้ลักิปฏิิบัต่ิท่ี� 2: กิำาหุ้นดวิัต่ถื้ปรีะสังค่์และเป้าหุ้มายหุ้ลักิของกิิจกิารีท่ี�เป็นไปเพั่�อค่วิามยั�งยืน

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 2.1: กำาหนดำหรือดำูแลให้วัต้ถูุประส่งค์และเป้าหมายั่หลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่่�อความ
ยั่ั�งยั่ืน โดำยั่เป็นวัต้ถูุประส่งค์และเป้าหมายั่ที่่�ส่อดำคล้องกับการส่ร้างคุณค่าให้ที่ั�งกิจการ ลูกค้าผู้
ม่ส่่วนไดำ้เส่่ยั่ และส่ังคมโดำยั่รวม

แนวปฏิิบัตัิ

2.1.1	 กำาหนดและดูแลให้กิจการมีเป้าหมายหลัก	(objectives)	ทัี�ชื้ัดเจน	เหมาะสม	สามารถใช้ื้เป็นแนวิคิ่ดหลักในการกำาหนด
รูปแบบธุรกิจ	(business	model)	และส่�อสารให้ทัุกค่นในองค่์กรข้ับเค่ล่�อนไปในทัิศทัางเดียวิกัน	โดยจัดทัำาเป็นวิิสัยทััศน์	
พัันธกิจ	อุดมการณ์และค่่านิยมข้ององค่์กร
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2.1.2	 กำาหนดรูปแบบธุรกิจ	(business	model)	เพั่�อบรรลุเป้าหมายหลัก	ทัี�สามารถสร้างคุ่ณค่่าให้ทัั�งกิจการ	ผูู้้มีส่วินได้เสีย	
และสังค่มโดยรวิมค่วิบคู่่กันไป	โดยกำาหนดให้มีค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	ประกอบด้วิยกรรมการบริหาร	1	ค่น	
กรรมการอสิระ	1	ค่น	ตวัิแทันจากผูู้ถ่้อหุน้ใหญ	่2	ค่น	และกรรมการอ่�นๆ	รวิมทัั�งหมด	6	ค่น	มกีรรมการอสิระเปน็ประธาน
ค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	กรรมการทัุกค่นมีค่วิามรู้ค่วิามชื้ำานาญในธุรกิจ	มีอำานาจหน้าทัี�

•	 ศ่กษัาเรื�องสำาค่ัญทัี�ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชื้ิด
•	 เสนอกลยุทัธ์	การผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์์ใหม่	และแนวิโน้มข้องนวิัตกรรมใหม่	รวิมทัั�งข้ยายชื้่องทัางการจัดจำาหน่าย
•	 กลั�นกรองเรื�องการลงทัุนเพั่�อให้ธุรกิจดำาเนินไปอย่างมีประสิทัธิภาพั
•	 ให้ค่ำาปร้กษัาแนะนำา	และวิางกลยุทัธ์ทัางด้านธุรกิจอ่�นๆ	ทัี�เกี�ยวิข้้องและรายงานต่อค่ณะกรรมการบริษััทั

2.1.3	 ส่งเสริมการส่�อสารและเสริมสร้างให้วิิสัยทััศน์และพัันธกิจเป็นวัิฒนธรรมข้องบริษััทัฯ	กำากับดูแลให้มีการถ่ายทัอด
วิัตถุประสงค่์และเป้าหมายผู้่านกลยุทัธ์และแผู้นงานให้ค่รอบค่ลุมทัั�งบริษััทัฯ

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 2.2: กำากับดำูแลให้มั�นใจว่า วัต้ถูุประส่งค์และเป้าหมายั่ ต้ลอดำจนกลยัุ่ที่ธุ์ในระยั่ะเวลาปานกลาง และ/
หรือประจำาปขีองกิจการส่อดำคล้องกับการบรรลุวัต้ถูปุระส่งคแ์ละเป้าหมายั่หลักของกิจการโดำยั่
ม่การนำานวัต้กรรมและเที่คโนโลยั่่มาใช้อยั่่างเหมาะส่ม ปลอดำภัยั่ 

แนวปฏิิบัตัิ

2.2.1	 กำากบัดแูลใหก้ารจดัทัำากลยุทัธแ์ละแผู้นงานประจำาปสีอดค่ล้องกบัเปา้หมายหลกัข้องกิจการ	โดยค่ำานง่ถ่งปจัจัยแวิดล้อม
ข้องกิจการ	ณ	ข้ณะนั�น	ตลอดจนโอกาสและค่วิามเสี�ยงทัี�ยอมรับได้	และสนับสนุนให้มีการจัดทัำาหรือทับทัวินเป้าหมาย	
และกลยุทัธ์สำาหรับระยะปานกลาง	3-5	ปีด้วิย

2.2.2	 ในการกำาหนดกลยุทัธ์และแผู้นงานประจำาปี	ให้มีการวิิเค่ราะห์สภาพัแวิดล้อมปัจจัยและค่วิามเสี�ยงต่างๆ	ทัี�อาจมีผู้ลกระ
ทับตอ่ผูู้มี้สว่ินไดเ้สบีทัี�เกี�ยวิข้อ้งตลอดสาย	value	chain	รวิมทัั�งปจัจยัต่างๆทัี�อาจมผีู้ลตอ่การบรรลเุปา้หมายหลกัข้อง
กิจการ	โดยธุรกิจมีกลไกทัี�ทัำาให้เข้้าใจค่วิามต้องการข้องผูู้้มีส่วินได้เสียอย่างแทั้จริง	แต่ละภาค่ส่วินดังนี�	 	

พันักงาน:	 	 จัดให้มีสวิัสดิการต่างๆ	แก่พันักงานบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อยอย่างค่รบถ้วิน	ทัั�งการจัดกองทัุน
สำารองเลี�ยงชื้ีพัให้กับพันักงาน	เอาใจใส่ดูแลสภาพัแวิดล้อมการทัำางานให้มีค่วิามปลอดภัยทัั�ง
ทัางร่างกาย	และ	มีสุข้ภาพัจิตทัี�ดี	อีกทัั�งบริษััทัฯ	ยังมีนโยบายยกระดับคุ่ณภาพัชื้ีวิิตในสถาน
ประกอบการข้องพันักงานทุักค่นให้มีค่วิามเป็นอยู่ทัี�ดีข้้�น	และมีค่วิามปลอดภัยในการทัำางาน	
จดัใหม้กีารจดัอบรม	ค่วิามรู	้เพั่�อพัฒันาทักัษัะใหแ้กพ่ันกังาน	และผูู้บ้รหิารข้องบรษัิัทัฯทักุระดบั
อย่างสมำ�าเสมอ	เพั่�อให้สอดค่ล้องกับพัระราชื้บัญญัติพััฒนาฝ่ีม่อแรงงาน	พั.ศ.	2545

สังค่ม/ชุื้มชื้น:	 	 มีการดูแลและกำาจัดข้องเสียต่างๆ	ทัี�เกิดจากกระบวินการผู้ลิตในโรงงานไม่ให้เกิดมลพิัษักับ
ชืุ้มชื้นรอบข้้าง	นอกจากนี�	ยังมีโค่รงการต่างๆ	และการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชื้น์ต่อ
สังค่มในชืุ้มชื้นรอบข้้าง

คู่่ค้่า/เจ้าหนี�:	 	 ปฏิิบัติตามเงื�อนไข้ทัางการค้่าทัี�ได้ตกลงกันไว้ิอย่างเค่ร่งค่รัด	และเสมอภาค่เท่ัาเทีัยมกัน	ใน
กรณีทัี�ไม่สามารถปฏิิบัติตามได้จะดำาเนินการข้อเจรจา	เพั่�อร่วิมกันหาแนวิทัางแก้ไข้

คู่่แข้่ง:	 	 ทัำาการแข้่งข้ันทัางการค่้าภายใต้กฎหมายและธรรมเนียมปฏิิบัติทัางธุรกิจอย่างเป็นธรรม	โดย
ไม่ฉวิยโอกาสทัำาลายชื้่�อเสียงข้องคู่่แข้่งเพัียงเพั่�อให้บริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ได้ประโยชื้น์

ลูกค่้า:		 	 มีค่วิามมุ่งมั�นให้บริการลูกค่้าด้วิยค่วิามเต็มใจ	เต็มกำาลังค่วิามสามารถ	ด้วิยค่วิามเสมอภาค่	
เปน็ธรรม	และใหค้่ำาแนะนำาช่ื้วิยเหลอ่แกล่กูค่า้	พัรอ้มทัั�งยนิดรีบัฟงัปญัหา	และค่น้หาสาเหต	ุและ
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วิิธีการแก้ไข้ปัญหาให้กับลูกค้่า	โดยไม่เปิดเผู้ยข้้อมูล	หรือค่วิามลับข้องลูกค้่า	เวิ้นแต่ตาม
กฎหมายกำาหนดให้ต้องเปิดเผู้ย	หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษัณ์อักษัรจากลูกค่้า

ผูู้้ถ่อหุ้น:	 	 ดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	ตรงไปตรงมา	ตรวิจสอบได้	มีผู้ลการดำาเนินงานเติบโตอย่างต่อ
เน่�องและยั�งย่น	และสามารถให้ผู้ลตอบแทันการลงทัุนทัี�เหมาะสมในระยะยาวิ

ชื้่องทัางการร้องเรียน:	 	 ลกูค้่า	ผูู้ถ่้อหุน้และผูู้้มสีว่ินไดเ้สยี	สามารถรอ้งเรยีนหรอืเสนอแนะค่วิามค่ดิเหน็ตอ่บรษิัทััฯได้ทัี�
เลข้านุการบริษััทั	โดยผู้่านชื้่องทัางต่างๆ	ดังนี�

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

สำาหรับพันักงานข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	หากพับเห็นการฝ่่าฝ่้นหรือการไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ	สามารถร้อง
เรียนหรือเสนอแนะข้้อค่ิดเห็นดังนี�

	 	 1.	ประธานกรรมการบริษััทั	 	 2.	ประธานกรรมการตรวิจสอบ
	 	 3.	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	 	 4.	ผูู้้จัดการสำานักตรวิจสอบภายใน
	 	 5.	ค่ณะกรรมการต่อต้านค่อร์รัปชื้ั�น

ไปรษัณีย์:	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
	 	 เลข้ทัี�	15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	ต.ละหาร
	 	 อ.บางบัวิทัอง	จ.นนทับุรี	11110

E-mail:	 Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com	

	 โดยบริษััทัฯ	มีมาตรการคุ่้มค่รอง	และบรรเทัาค่วิามเสียหายให้กับผูู้้รายงาน	ผูู้้ร้องเรียน	หรือผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อในการ
รายงานการฝ่่าฝ่้นหรือไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ

2.2.3	 ในการกำาหนดกลยุทัธ์กำากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวิัตกรรมและนำานวิัตกรรมและเทัค่โนโลยีมาใชื้้ในการสร้าง
ค่วิามสามารถในการแข้่งข้ันและตอบสนองค่วิามต้องการข้องผูู้้มีส่วินได้เสีย	โดยยังค่งอยู่บนพั่�นฐานข้องค่วิามรับผิู้ด
ชื้อบต่อสังค่มและสิ�งแวิดล้อม

2.2.4	 เป้าหมายทัี�กำาหนดค่วิรเหมาะสมกับสภาพัแวิดล้อมทัางธุรกิจและศักยภาพัข้องกิจการ	โดยกำาหนดเป้าหมายทัั�งทัี�เป็น
ตวัิเงนิและไมใ่ชื้ต่วัิเงนิ	นอกจากนี�	ค่วิรตระหนกัถ่งค่วิามเสี�ยงข้องการตั�งเปา้หมายทัี�อาจนำาไปสูก่ารประพัฤตทิัี�ผู้ดิกฎหมาย	
หรือข้าดจริยธรรม	(unethical	conduct)	

2.2.5	 ค่รอบค่ลุมกำากับดูแลให้มีการถ่ายทัอดวิัตถุประสงค่์และเป้าหมายผู้่านกลยุทัธ์และแผู้นงานให้ทัั�วิทัั�งองค่์กร

2.2.6	 กำากบัดแูลใหม้กีารจดัสรรทัรพััยากรและการค่วิบค่มุการดำาเนินงานทัี�เหมาะสมและตดิตามการดำาเนิน	การตามกลยทุัธ์
และแผู้นงานประจำาปี	โดยอาจจัดให้มีผูู้้ทัำาหน้าทัี�รับผู้ิดชื้อบดูแลและติดตามผู้ลการดำาเนินงาน	

http://www.thaiopticalgroup.com
mailto:companysecretary@thaiopticalgroup.com
mailto:Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com
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หุ้ลักิปฏิิบัต่ิท่ี� 3: เสัรีิมสัรี�างค่ณะกิรีรีมกิารีบรีิษััท่ท่ี�มีปรีะสัิท่ธิผู้ล

หลักปฏบิัต้ิที่่� 3.1: กำาหนดำและที่บที่วนโครงส่ร้างคณะกรรมการบริษัทัี่ ทัี่�งในเรื�องขนาดำองค์ประกอบ ส่ดัำส่่วนกรรมการ
ท่ี่�เป็นอสิ่ระ ท่ี่�เหมาะส่มและจำาเป็นต่้อการนำาพื่าองค์กรสู่่วตั้ถูปุระส่งค์และเป้าหมายั่หลักที่่�กำาหนดำไว้

แนวปฏิิบัตัิ

3.1.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	ประกอบด้วิยบุค่ค่ลทัี�มี	ทัักษัะ	ค่วิามรู้	ค่วิามสามารถ	และค่วิามเชื้ี�ยวิชื้าญในด้านต่างๆ	ทัี�เป็น
ประโยชื้น์ตอ่กิจการเป็นผูู้ท้ัี�สามารถอุทัศิเวิลาให้กบับริษััทัฯ	ไดอ้ย่างเต็มทัี�	และเพีัยงพัอเพ่ั�อปฏิิบัตหินา้ทัี�ในฐานะกรรมการ
บริษััทัรวิมทัั�งเป็นผูู้้ทัี�ประกอบด้วิยคุ่ณธรรมและจริยธรรม

	 ค่ณะกรรมการต้องมีกรรมการทัี�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหารอย่างน้อย	1	ค่นทัี�มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทัี�
บริษััทัดำาเนินกิจการอยู่

3.1.2	 องค่์ประกอบข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	ณ	วัินทัี�	12	กุมภาพัันธ์	2563	บริษััทัฯ	ให้มีค่ณะกรรมการบริษััทัรวิม	12	ค่น
และมีจำานวินเหมาะสมกับข้นาดกิจการข้องบริษััทัฯ	ซึ่่�งประกอบด้วิย	ประธานกรรมการ	และกรรมการ	โดยมีกรรมการ
ทัี�เปน็อิสระอย่างแทัจ้ริงจากฝ่า่ยบริหาร	และปราศจากค่วิามสัมพัันธ์ทัางธุรกจิหรือค่วิามสัมพัันธ์อ่�นใดอันอาจมีอทิัธิพัล
ต่อการใชื้้ดุลยพัินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกวิ่า	1	ใน	3	ข้องจำานวินกรรมการทัั�งหมด	ปัจจุบันบริษััทัฯ	มีกรรมการอิสระ
ทัั�งหมด	4	ค่นโดยค่ณะกรรมการบริษััทัเชื้่�อมั�นวิ่าการกำาหนดคุ่ณสมบัติข้อง	“กรรมการอิสระ”	ซึ่่�งเข้้มกวิ่ากรอบข้ั�นตำ�า
ข้องสำานกังานค่ณะกรรมการกำากับหลกัทัรพััยแ์ละตลาดหลกัทัรพััย	์(ก.ล.ต.)	และตลาดหลกัทัรพััยฯ์	เพัยีงพัอทัี�กรรมการ
อิสระข้องบริษััทัฯมีค่วิามเป็นอิสระ

3.1.3	 ค่ณะกรรมการบริษััทัปฏิิบัติหน้าทีั�และใชื้้ดุลยพัินิจอย่างเป็นอิสระในการพัิจารณาตัดสินใจในเรื�องต่างๆ	ทัั�งจากฝ่่าย
บรหิารและผูู้ถ่้อหุน้รายใหญ	่กรรมการส่วินใหญเ่ปน็กรรมการทัี�ไมเ่ปน็ผูู้้บริหาร	โดยกรรมการแตล่ะค่นมหีนา้ทัี�และอสิระ
ทัี�จะตั�งค่ำาถามแสดงค่วิามคิ่ดเห็นหรือคั่ดค้่าน	ในกรณีทัี�มีค่วิามเห็นขั้ดแย้งในเรื�องทัี�มีผู้ลกระทับต่อผู้ลประโยชื้น์ข้องผูู้้
ถ่อหุ้นหรือผูู้้มีส่วินได้เสีย

	 นอกจากคุ่ณสมบัติข้องกรรมการในข้้อ	3.1.1	แล้วิ	ค่ณะกรรมการบริษััทั	กำาหนดคุ่ณสมบัติข้อง	“กรรมการอิสระ”	ให้
เป็นไปตามข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	เรื�องคุ่ณสมบัติข้องกรรมการอิสระดังนี�

1.	 ถ่อหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ	0.5	ข้องทันุจดทัะเบยีนทัี�ชื้ำาระแลว้ิข้องบรษัิัทัฯ	บรษัิัทัในเค่รอื	บรษัิัทัรว่ิม	หรอื	บรษัิัทัทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	
ทัั�งนี�	ให้นับหุ้นทัี�ถ่อโดยผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องด้วิย

2.	 ไม่เป็นกรรมการทัี�ได้รบัมอบหมายให้รบัผู้ดิชื้อบการบริหารงานในทัางปกตธิรุกจิข้องบริษััทัฯ	บริษััทัในเค่รือ	บริษััทั
ร่วิม	และบริษััทัทีั�เกี�ยวิข้้องหรือผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ	รวิมทัั�งไม่เป็นกรรมการทัี�มีอำานาจลงนามผูู้กพััน
บริษััทัฯ	ลูกจ้าง	พันักงาน	หรือทัี�ปร้กษัาทัี�ได้รับเงินเด่อนประจำาจากบริษััทัฯ	บริษััทัในกลุ่ม	บริษััทัร่วิม	บริษััทัทัี�
เกี�ยวิข้้อง	ผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ	หรือผูู้้มีอำานาจค่วิบคุ่มในเวิลา	2	ปีก่อนหน้าทัี�จะได้รับการแต่งตั�งเป็น
กรรมการอิสระ

3.	 เป็นกรรมการทัี�ไม่มีผู้ลประโยชื้น์หรือส่วินได้ส่วินเสียไม่วิ่าทัางตรงหรือทัางอ้อมทัั�งในด้านการเงินและบริหารงาน
4.	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ใชื้่ผูู้้สอบบัญชื้ีข้องบริษััทัฯ	บริษััทัย่อย	บริษััทัร่วิมหรือนิติบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้ง
5.	 เปน็กรรมการทัี�ไมไ่ดเ้ปน็ผูู้้ใหบ้ริการทัางวิชิื้าชีื้พัใดๆซึ่่�งไดร้บัค่่าบรกิารเกินกวิา่	2	ล้านบาทัต่อปจีากบริษัทััฯ	บรษิัทัั

ย่อย	บริษััทัร่วิม	หรือนิติบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้ง
6.	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ใชื้่เป็นผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องหรือญาติสนิทัข้องผูู้้บริหารหรือผูู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษััทัฯ
7.	 เป็นกรรมการทัี�ไม่ได้รับการแต่งตั�งข้้�นเป็นตัวิแทันเพั่�อรักษัาผู้ลประโยชื้น์ข้องกรรมการข้องบริษััทัฯ	หรือผูู้้ถ่อหุ้น

รายใหญ่
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8.	 สามารถปฏิิบัติหน้าทีั�แสดงค่วิามเห็นหรือรายงานผู้ลการปฏิิบัติงานตามหน้าทัี�ทัี�ได้รับมอบหมายจากค่ณะ
กรรมการบริษััทัได้โดยอิสระ

3.1.4	 บรษัิัทัฯมกีารเปดิเผู้ยนโยบายในการกำาหนดองค่ป์ระกอบข้องค่ณะกรรมการทัี�มคี่วิามหลากหลาย	และข้อ้มูลกรรมการ	
อาทัิ	อายุ	เพัศ	ประวัิติการศ่กษัา	ประสบการณ์	สัดส่วินการถ่อหุ้น	จำานวินปีทีั�ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	และการดำารง
ตำาแหน่งกรรมการในบริษััทัจดทัะเบียนอ่�น	ในรายงานประจำาปี	และบน	website	ข้องบริษััทัฯ		

หลักปฏิบัต้ิที่่� 3.2: คณะกรรมการควรเลอืกบุคคลที่่�เหมาะส่มเป็นประธุานกรรมการ และดำแูลให้มั�นใจวา่องคป์ระกอบ
และการดำำาเนินงานของคณะกรรมการเอื�อต้่อการใช้ดำุลพื่ินิจในการต้ัดำส่ินใจอยั่่างม่อิส่ระ 

แนวปฏิิบัตัิ

3.2.1	 กำาหนดใหป้ระธานกรรมการเปน็บคุ่ค่ลค่นละค่นกับประธานเจ้าหนา้ทัี�บริหาร	เพั่�อการตรวิจสอบถว่ิงดุลการทัำางานข้อง
ฝ่่ายบริหารได้อย่างอิสระ	โดยแบ่งแยกหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชื้อบออกจากกันดังนี�

ประธานกรรมการ	มีหน้าทัี�

1.	 เป็นประธานในทัี�ประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทั
2.	 ลงค่ะแนนเสียงชื้ี�ข้าดในกรณีทัี�ทัี�ประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทั	มีการลงค่ะแนนเสียงและค่ะแนนเสียง	2	ข้้างเทั่ากัน
3.	 เป็นผูู้้เรียกประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทั
4.	 ทัำาหน้าทัี�ประธานในทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น
5.	 กำากับ	ติดตาม	และดูแล	การปฏิิบัติหน้าทัี�ข้องค่ณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทัธิภาพั	และบรรลุตาม

วิัตถุประสงค่์และเป้าหมายหลักข้ององค่์กร
6.	 ดูแลให้กรรมการมีส่วินร่วิมในการส่งเสริมให้เกิดวิัฒนธรรมองค่์กรทัี�มีจริยธรรม	และการกำากับดูแลกิจการทัี�ดี
7.	 ประธานกรรมการบริษััทักำาหนดระเบียบวิาระการประชืุ้มร่วิมกับประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร
8.	 ประธานกรรมการจะจัดสรรเวิลาในการประชืุ้มให้เพัียงพัอทัี�ฝ่่ายบริหารจะเสนอเรื�อง	และกรรมการจะอภิปราย

ปัญหาสำาค่ัญอย่างรอบค่อบโดยทัั�วิกัน	โดยมีการจดบันทั่กการประชุื้มไวิ้เป็นลายลักษัณ์อักษัร	และจัดเก็บไวิ้
สำาหรับกรรมการและผูู้้เกี�ยวิข้้องตรวิจสอบได้

9.	 สง่เสริมให้มกีารพับปะ	และแลกเปลี�ยนค่วิามคิ่ดเห็นระหว่ิางกรรมการและผูู้้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าทีั�บริหาร	
และผูู้้บริหารระดับสูง	ในโอกาสอ่�นนอกเหน่อจากการประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทั	เพั่�อให้กรรมการได้มีโอกาส
ทัำาค่วิามรู้จักคุ่้นเค่ยกับผูู้้บริหารระดับสูงข้องบริษััทัฯ

กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ปัจจุบันค่่อประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	มีหน้าทัี�

1.	 จดัทัำานโยบายแนวิทัางยทุัธศาสตรก์ารทัำาธรุกจิเปา้หมายแผู้นงานและงบประมาณประจำาปขี้องบรษิัทััฯ	และบรษิัทัั
ย่อยเสนอค่ณะกรรมการบริษััทัเพั่�อพัิจารณาอนุมัติ

2.	 ดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแนวิทัางยุทัธศาสตร์การทัำาธุรกิจเป้าหมาย	แผู้นงาน	และงบประมาณประจำาปี
ข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	ตามทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัอนุมัติ

3.	 รายงานผู้ลงานและผู้ลประกอบการประจำาไตรมาสข้องบริษััทัฯและบริษััทัย่อยเทีัยบกับแผู้นและงบประมาณให้
ค่ณะกรรมการบริษััทัทัราบพัร้อมข้้อเสนอแนะ

4.	 เรื�องอ่�นๆ	ทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัมอบหมาย
	 การมอบหมายอำานาจบริหารให้แก่กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ปัจจุบันค่่อประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	เป็นไปตาม

การประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทั	เม่�อวิันทัี�	20	เมษัายน	2547	และวิันทัี�	8	เมษัายน	2548	

3.2.2	 กรรมการอสิระมีวิาระการดำารงตำาแหนง่	3	ป	ีและสามารถดำารงตำาแหน่งตอ่เน่�องไดเ้กนิกวิา่	9	ปกีไ็ด	้หากค่ณะกรรมการ
บริษััทัได้พัิจารณาอย่างสมเหตุสมผู้ลถ่งค่วิามจำาเป็นดังกล่าวิแล้วิ
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3.2.3	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	ได้มีการแต่งตั�งค่ณะกรรมการชุื้ดย่อย	จำานวิน	3	ค่ณะ	ได้แก่		(1)	ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	(2)	
ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทัน	(3)	ค่ณะกรรมการกลยุทัธธ์รุกจิ	เพั่�อพิัจารณาประเดน็เฉพัาะเรื�องทัี�ค่ณะ
กรรมการมอบหมาย	กลั�นกรองข้้อมูล	และเสนอแนวิทัางพัิจารณาก่อนเสนอให้ค่ณะกรรมการเห็นชื้อบต่อไป

3.2.4	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	มีการเปิดเผู้ยรายช่ื้�อ	และบทับาทัหน้าทัี�ข้องค่ณะกรรมการและ	ค่ณะกรรมการชุื้ดย่อย	จำานวิน
ค่รั�งข้องการประชืุ้ม	และจำานวินค่รั�งทัี�กรรมการเข้้าร่วิมประชืุ้มในแต่ละปี

หลักปฏิบัติ้ 3.3: คณะกรรมการควรกำากับดูำแลให้การส่รรหาและคัดำเลือกกรรมการม่กระบวนการที่่�โปร่งใส่และ
ชัดำเจนเพื่่�อให้ไดำ้คณะกรรมการที่่�ม่คุณส่มบัต้ิส่อดำคล้องกับองค์ประกอบที่่�กำาหนดำไว้

แนวปฏิิบัตัิ

3.3.1	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันประกอบด้วิยกรรมการอิสระ	2	ใน	3	โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน

3.3.2	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันทัำาหน้าทัี�วิางหลักเกณฑ์์และสรรหาและค่ัดเล่อกบุค่ค่ลเข้้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการในค่ณะกรรมการบริษัทััและประธานเจา้หน้าทัี�บริหาร	จดัใหม้กีารทับทัวินหลักเกณฑ์์และวิิธกีารสรรหากรรมการ
เพั่�อเสนอต่อค่ณะกรรมการก่อนการสรรหากรรมการทัี�ค่รบวิาระ	วิางหลักเกณฑ์์และวิิธีการในการสรรหาและแต่งตั�งผูู้้
บริหาร	จัดใหม้แีผู้นส่บทัอดตำาแหนง่งาน	(Succession	Plan)	วิางหลักเกณฑ์์	และประเมินผู้ลการปฏิบิตังิานข้องกรรมการ	
ค่ณะกรรมการชื้ดุยอ่ย	และประธานเจา้หนา้ทีั�บรหิาร	เสนอนโยบายการจา่ยค่่าตอบแทันและผู้ลประโยชื้นอ์่�นสำาหรบัค่ณะ
กรรมการบริษััทั	ค่ณะอนุกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และผูู้้บริหารทัี�ข้้�นตรงกับประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	และ
พัิจารณาทับทัวินโค่รงสร้างระบบการจ่ายค่่าตอบแทันกรรมการบริษััทั	อัตราค่่าตอบแทันกรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหาร	
และบุค่ค่ลากรอ่�นให้เหมาะสมกับหน้าทัี�ค่วิามรับผู้ิดชื้อบ	และสอดค่ล้องกับผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษััทัฯ

หลักปฏิบัต้ิ 3.4: ในการเส่นอค่าต้อบแที่นคณะกรรมการให้ผู้ถืูอหุ้นอนุมัติ้ คณะกรรมการควรพิื่จารณาให้โครงส่ร้าง
และอัต้ราค่าต้อบแที่นม่ความเหมาะส่มกับความรับผิดำชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำาพื่า
องค์กรให้ดำำาเนินงานต้ามเป้าหมายั่ที่ั�งระยั่ะส่ั�นและระยั่ะยั่าว

แนวปฏิิบัตัิ

3.4.1	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันตามข้้อ	3.3.1	ทัำาหน้าทัี�พัิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์์ในการกำาหนด
ค่่าตอบแทัน

3.4.2	 การพัิจารณาค่่าตอบแทันข้องค่ณะกรรมการบริษััทั	ค่ณะกรรมการจะพัิจารณาจากการเปรียบเทัียบกับระดับทัี�ปฏิิบัติ
อยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวิกนั	ข้นาดข้องอตุสาหกรรมผู้ลประกอบการข้องบรษิัทัั	และหนา้ทัี�ค่วิามรบัผู้ดิชื้อบข้องกรรมการ	
โดยการพัิจารณากำาหนดค่่าตอบแทันข้องกรรมการ	อยู่ในอำานาจอนุมัติข้องการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	

	 กรรมการทัี�อยู่ในค่ณะอนุกรรมการจะได้รับค่่าตอบแทันตามบทับาทัหน้าทัี�ทัี�รับผู้ิดชื้อบ

3.4.3	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจะเปิดเผู้ยค่่าตอบแทันแต่ละประเภทัทัี�แต่ละค่นได้รับ	รวิมทัั�งค่่าตอบแทันจากการเป็นกรรมการ
บริษััทัย่อย	หรือหน้าทัี�อ่�นๆ	เชื้่น	ทัี�ปร้กษัา	ไวิ้ในรายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	และแบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาปี	(แบบ	
56-1)	
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หลักปฏิบัติ้ 3.5: คณะกรรมการควรกำากับดูำแลให้กรรมการทุี่กคนม่ความรับผิดำชอบในการปฏิบัต้ิหน้าท่ี่�และ
จัดำส่รรเวลาอยั่่างเพื่ียั่งพื่อ

แนวปฏิิบัตัิ

3.5.1	 ค่ณะกรรมการจัดให้มีการปฐมนิเทัศกรรมการใหม่	เพั่�อให้กรรมการเข้้าใจบทับาทัหน้าทัี�ข้องตน	ทัั�งนี�	รายละเอียด
มาตรการเป็นไปตามข้้อ	3.8

3.5.2	 กรรมการเปน็ผูู้ท้ัี�สามารถอทุัศิเวิลาใหกั้บบรษิัทััฯ	ไดอ้ยา่งเพัยีงพัอ	และเปน็กรรมการในบรษิัทััจดทัะเบยีนไมเ่กนิ	5	บรษิัทัั

3.5.3	 ค่ณะกรรมการจัดให้มีการรายงานการดำารงตำาแหน่งอ่�นข้องกรรมการ	และเปิดเผู้ยให้เป็นทัี�ทัราบ

3.5.4	 ในกรณีทัี�กรรมการดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผูู้้บริหาร	หรือมีส่วินได้เสียไม่วิ่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอ่�นทัี�มี
ค่วิามข้ดัแยง้	หรอืสามารถใชื้โ้อกาสหรอืข้อ้มลูข้องบรษิัทััเพั่�อประโยชื้นข์้องตนค่ณะกรรมการตอ้งดแูลใหม้ั�นใจวิา่	บรษัิัทั
มมีาตรการป้องกันอย่างเพีัยงพัอและมีการแจ้งให้ผูู้้ถ่อหุน้รับทัราบตามเหมาะสม	ทัั�งนี�	รายละเอียดมาตรการเป็นไปตาม
ข้้อ	6.3.2

3.5.5	 กรรมการแต่ละค่นค่วิรเข้้าร่วิมประชุื้มไม่น้อยกว่ิาร้อยละ	75	ข้องจำานวินการประชุื้มค่ณะกรรมการบริษััทัทัั�งหมดทัี�ได้
จัดให้มีข้้�นในรอบปี

หลักปฏิบัติ้ 3.6: คณะกรรมการควรกำากับดำูแลให้ม่กรอบและกลไกในการกำากับดำูแลนโยั่บายั่และการดำำาเนินงาน
ของบริษััที่ยั่่อยั่และกิจการอื�นที่่�บริษััที่ไปลงทีุ่นอยั่่างม่นัยั่ส่ำาคัญ ในระดำับที่่�เหมาะส่มกับกิจการ
แต้่ละแห่ง รวมที่ั�งบริษััที่ยั่่อยั่และกิจการอื�นที่่�บริษััที่ไปลงทีุ่นม่ความเข้าใจถููกต้้องต้รงกันดำ้วยั่

แนวปฏิิบัตัิ

3.6.1	 ค่ณะกรรมการจะพัิจารณากำาหนดนโยบายการกำากับดูแลบริษััทัย่อย	ซึ่่�งรวิมถ่ง

(1)	 การแต่งตั�งกรรมการในบริษััทัย่อย	

(2)	 การกำากับดูแลให้กรรมการในบริษััทัย่อยบริหารจัดการ	เป็นไปตามนโยบายข้องบริษััทัฯ	ทัี�จะก่อให้เกิดประโยชื้น์
สูงสุดแก่บริษััทัย่อย

(3)	 ระบบการค่วิบคุ่มภายในข้องบริษััทัย่อย

(4)	 การเปดิเผู้ยข้อ้มลูฐานะการเงนิและผู้ลการดำาเนนิงาน	การทัำารายการกบับุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิโยงกัน	การไดม้าหรือจำาหน่าย
ไปซึ่่�งทัรัพัย์สิน	การทัำารายการอ่�นทัี�สำาค่ัญ	

3.6.2	 ในกรณีเป็นการเข้้าร่วิมลงทัุนในกิจการอ่�นอย่างมีนัยสำาค่ัญ	ต้องมีการทัำาข้้อตกลงผูู้้ถ่อหุ้นหรือข้้อตกลงอ่�น

หลักปฏิบัติ้ 3.7: คณะกรรมการควรจัดำให้ม่การประเมินผลการปฏิบัต้ิหน้าท่ี่�ประจำาปีของคณะกรรมการ คณะ
กรรมการชุดำยั่อ่ยั่ และกรรมการรายั่บุคคล โดำยั่ผลประเมินควรถูกูนำาไปใช้ส่ำาหรบัการพัื่ฒนาการ
ปฏิบัต้ิหน้าที่่�ต้่อไปดำ้วยั่

แนวปฏิิบัตัิ

3.7.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทักำาหนดให้มีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานข้องค่ณะกรรมการบริษััทัรายบุค่ค่ล	ค่ณะกรรมการ
ชื้ดุย่อยและประธานเจา้หน้าทัี�บริหารเปน็ประจำาทักุป	ีเพั่�อพัจิารณาผู้ลการดำาเนนิงาน	และการกำากับดูแลใหม้กีารกำาหนด
และ/หรือดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข้ได้อย่างเพัียงพัอ
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3.7.2	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันจะสง่ใหค้่ณะกรรมการทัำาแบบประเมินแบบรายค่ณะ/แบบข้องค่ณะกรรมการ
ชืุ้ดย่อย	และแบบรายบุค่ค่ล	ตามตัวิอย่างข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	ทัั�ง	3	แบบ	ดังนี�	

(1)	แบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการรายค่ณะ	
(2)	แบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการชืุ้ดย่อย	
(3)	แบบประเมินตนเองข้องค่ณะกรรมการและค่ณะกรรมการชืุ้ดย่อยรายบุค่ค่ล
หลักเกณฑ์์	ข้ั�นตอนและผู้ลการประเมินในภาพัรวิมเปิดเผู้ยไวิ้ในรายงานประจำาปี

3.7.3	 ผู้ลการประเมินข้องค่ณะกรรมการค่วิรถูกนำาไปใชื้้ประกอบพัิจารณาค่วิามเหมาะสมข้ององค่์ประกอบค่ณะกรรมการ

หลักปฏิบัต้ิ 3.8: คณะกรรมการควรกำากับดูำแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่้ละคนม่ความรูค้วามเข้าใจเก่�ยั่ว
กับบที่บาที่หน้าที่่� ลักษัณะการประกอบธุุรกิจ และกฎหมายั่ที่่�เก่�ยั่วข้องกับการประกอบธุุรกิจ 
ต้ลอดำจนส่นับส่นุนให้กรรมการทุี่กคนได้ำรับการเส่ริมส่ร้างทัี่กษัะและความรู้ส่ำาหรับการปฏิบัต้ิ
หน้าที่่�กรรมการอยั่่างส่มำ�าเส่มอ  

แนวปฏิิบัตัิ

3.8.1	 ค่ณะกรรมการมหีนา้ทัี�สง่เสรมิและอำานวิยค่วิามสะดวิกใหม้กีารฝึ่กอบรม	และให้ค่วิามรูแ้ก่กรรมการเพั่�อใหม้กีารปรบัปรงุ
การปฏิิบัติงานอย่างต่อเน่�อง	ค่ณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่่ายบริหารทัำาหน้าทัี�แนะนำากรรมการใหม่ให้รู้จักบริษััทัฯ	
โดยเชื้ิญมาปฐมนิเทัศ	ประชุื้มร่วิมกัน	และรับฟังการบรรยายสรุปลักษัณะธุรกิจ	และแนวิทัางการดำาเนินธุรกิจข้องบริ
ษััทัฯ	และบริษััทัย่อย	เพั่�อให้ค่ณะกรรมการมีค่วิามเข้้าใจเกี�ยวิกับกฎหมาย	กฎเกณฑ์์	มาตรฐาน	ค่วิามเสี�ยง	และสภาพั
แวิดล้อมทัี�เกี�ยวิข้้องกับการประกอบธุรกิจ	รวิมทัั�งได้รับทัราบข้้อมูลทัี�เป็นปัจจุบันอย่างสมำ�าเสมอ	การฝ่ึกอบรมและ
พััฒนาค่วิามรู้อย่างต่อเน่�องข้องค่ณะกรรมการจะเปิดเผู้ยในรายงานประจำาปี

หลักปฏิบัต้ิ 3.9: คณะกรรมการควรดูำแลใหม้ั�นใจว่าการดำำาเนนิงานของคณะกรรมการเปน็ไปด้ำวยั่ความเรียั่บรอ้ยั่
ส่ามารถูเข้าถูึงข้อมูลท่ี่�จำาเป็น และม่เลขานุการบริษััที่ท่ี่�ม่ความรู้และประส่บการณ์ที่่�จำาเป็นและ
เหมาะส่มต้่อการส่นับส่นุนการดำำาเนินงานของคณะกรรมการ

แนวปฏิิบัตัิ

3.9.1	 ค่ณะกรรมการจัดให้การกำาหนดการประชืุ้มค่ณะกรรมการและค่ณะกรรมการชืุ้ดย่อยเป็นการล่วิงหน้าทัั�งปี	และแจ้งให้
กรรมการแต่ละค่นทัราบกำาหนดการดังกล่าวิ

3.9.2	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	จัดให้มีการประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทัไม่น้อยกวิ่า	5	ค่รั�งต่อปี	และกำาหนดให้มีการประชืุ้ม	เวิลา	
10.30	น.	ข้องทุักวัินพุัธในสัปดาห์ทัี�	6	หลังจากสิ�นแต่ละไตรมาสหรือวัินอ่�นใดทีั�เหมาะสม	และพิัจารณากลยุทัธ์ธุรกิจ
แนวิทัางการดำาเนินธุรกิจ	(Vision)	(Mission)	ข้องบริษััทัร่วิมกับฝ่่ายจัดการตามค่วิามเหมาะสม

3.9.3	 กรรมการแต่ละค่นมีอิสระทัี�จะเสนอ	เรื�องเข้้าสู่วิาระการประชืุ้มก็ได้

3.9.4	 การประชืุ้มค่ณะกรรมการแต่ละค่รั�งมีกำาหนดวิาระการประชืุ้มทัี�ชื้ัดเจน	มีเอกสารประกอบการประชืุ้มทัี�ค่รบถ้วิน	เพัียง
พัอ	และจัดส่งให้กับค่ณะกรรมการเป็นการล่วิงหน้าไม่น้อยกวิ่า	7	วิัน	เพั่�อให้ค่ณะกรรมการได้มีเวิลาศ่กษัาข้้อมูลอย่าง
เพัียงพัอก่อนเข้้าร่วิมประชืุ้ม

3.9.5	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	สนับสนุนให้ผูู้้บริหารระดับสูงข้องบริษััทัฯ	เข้้าร่วิมประชืุ้มกับค่ณะกรรมการ

3.9.6	 กรรมการทัุกค่นสามารถเข้้าถ่งสารสนเทัศทัี�จำาเป็น	เพัิ�มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	เลข้านุการบริษััทั	ค่ณะ
กรรมการบริษััทั	หรือฝ่่ายบริหารอ่�น	
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	 ในกรณทีัี�จำาเปน็	ค่ณะกรรมการอาจจดัใหม้คี่วิามเหน็อสิระจากทัี�ปรก้ษัาหรอืผูู้ป้ระกอบวิิชื้าชื้พีัภายนอก	โดยถ่อเปน็ค่่า
ใชื้้จ่ายข้องบริษััทัฯ

3.9.7	 บริษััทัฯ	มีนโยบายให้กรรมการทัี�ไม่เป็นผูู้้บริหาร	(Non	-	Executive	Director	-	NED)	มีโอกาสประชืุ้มระหวิ่างกันเอง
เพั่�ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี�ยวิกับการจัดการทัี�อยู่ในค่วิามสนใจ	โดยไม่มีฝ่่ายจัดการร่วิมด้วิย	อย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง	
และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหารทัราบถ่งผู้ลการประชืุ้ม

3.9.8	 ค่ณะกรรมการบริษััทั	ได้จัดให้มีเลข้านุการบริษััทั	ทัำาหน้าทัี�ให้การสนับสนุน	การจัดเตรียมระเบียบวิาระการประชืุ้ม	ทัำา
หนังส่อเชื้ิญประชืุ้ม	ดูแลและจัดการประชืุ้ม	จัดเก็บเอกสารเกี�ยวิกับการประชืุ้ม	และจัดทัำารายงานการประชืุ้มเสนอข้อ
ค่วิามเห็นชื้อบต่อประธานกรรมการ	ก่อนทัี�จะนำาเสนอให้ทัี�ประชุื้มพิัจารณารับรองรายงานการประชืุ้ม	คุ่ณสมบัติและ
ประสบการณ์ข้องเลข้านุการบริษััทัถูกเปิดเผู้ยในรายงานประจำาปี	และบน	website	ข้องบริษััทัฯ

3.9.9	 เลข้านุการบริษััทัต้องได้รับการฝ่ึกอบรมและพััฒนาค่วิามรู้อย่างต่อเน่�อง

หุ้ลักิปฏิิบัต่ิ 4: สัรีรีหุ้าและพััฒนาผู้้�บรีิหุ้ารีรีะดับสั้งและกิารีบรีิหุ้ารีบ้ค่ลากิรี

หลักปฏิบัต้ิที่่� 4.1: คณะกรรมการบริษัทัี่ควรดำำาเนินการให้มั�นใจว่าม่การส่รรหาและพื่ฒันากรรมการผูจั้ดำการใหญ่ 
(ปัจจบุนัคอืประธุานเจา้หนา้ท่ี่�บรหิาร) และผู้บรหิารระดำบัส่งูใหม้ค่วามรู ้ที่กัษัะ ประส่บการณ ์และ
คุณลักษัณะที่่�จำาเป็นต้่อการขับเคลื�อนองค์กรไปสู่่เป้าหมายั่

แนวปฏิิบัตัิ

4.1.1	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันมีหน้าทัี�พัิจารณากลั�นกรองผูู้้ทัี�เหมาะสมทัี�จะดำารงตำาแหน่งกรรมการผูู้้
จัดการใหญ่	(ปัจจุบันค่่อประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	ในกรณีทัี�มีตำาแหน่งวิ่างและนำาเสนอต่อค่ณะกรรมการบริษััทั

4.1.2	 กรรมการผูู้้จัดการ	(ปัจจุบันค่่อประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	ดูแลให้มีผูู้้บริหารระดับสูงทัี�เหมาะสม	โดยค่ณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันร่วิมกบักรรมการผูู้้จดัการพัจิารณาหลักเกณฑ์์และวิิธีการในการสรรหาและแตง่ตั�งบุค่ค่ล	
เห็นชื้อบบุค่ค่ลทัี�กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ปัจจุบันค่่อประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	เสนอให้เป็นผูู้้บริหารระดับสูง	ก่อนนำา
เสนอต่อค่ณะกรรมการบริษััทัเพั่�อพัิจารณาอนุมัติ

4.1.3	 ค่ณะกรรมการบริษััทักำาหนดให้มีแผู้นพััฒนาศักยภาพัผูู้้บริหาร	และกำาหนดให้มีการทัำาแผู้นส่บทัอดตำาแหน่งข้องผูู้้
บริหารสูงสุดข้ององค่์กร	โดยมอบให้ฝ่่ายบริหารจัดทัำาแผู้นงานการอบรม	และรายงานต่อค่ณะกรรมการบริษััทั

4.1.4	 กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ปัจจุบันค่่อประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	และผูู้บ้ริหารระดบัสงูข้องบริษัทััฯ	สามารถดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริษัทััฯ	อ่�นได	้โดยตอ้งผู้า่นค่วิามเหน็ชื้อบข้องค่ณะกรรมการบรษิัทัักอ่น	โดยจำานวินบรษิัทััทัี�กรรมการผูู้้จดัการ
ใหญ	่(ปจัจบุนัค่่อประธานเจา้หนา้ทัี�บรหิาร)	และผูู้้บริหารระดบัสงูข้องบริษััทัฯ	สามารถดำารงตำาแหน่งได้ให้เป็นไปตามทัี�ค่ณะ
กรรมการบริษััทัอนมุตัิ

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 4.2: คณะกรรมการบริษััที่ควรกำากับดำูแลให้ม่การกำาหนดำโครงส่ร้างค่าต้อบแที่นและการประเมินผล
ที่่�เหมาะส่ม

แนวปฏิิบัตัิ

4.2.1	 ค่ณะกรรมการบรษิัทััจะกำาหนดโค่รงสรา้งค่่าตอบแทันทัี�เปน็เค่รื�องจง่ใจใหก้รรมการผูู้จ้ดัการใหญผูู่้บ้รหิารระดบัสงู	และ
บุค่ลากรอ่�น	ๆ	ทุักระดับปฏิิบัติงานให้สอดค่ล้องกับวัิตถุประสงค์่และเป้าหมายหลักข้ององค์่กรและสอดค่ล้องกับผู้ล
ประโยชื้น์ข้องกิจการในระยะยาวิซึ่่�งรวิมถ่ง
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	(1)		 การพัิจารณาค่วิามค่วิามเหมาะสมข้องสัดส่วินค่่าตอบแทันทัี�เป็นเงินเด่อน	ผู้ลการดำาเนินงานระยะสั�น	
	(2)		 การกำาหนดนโยบายเกี�ยวิกบัการจา่ยค่่าตอบแทัน	ค่วิรค่ำานง่ถง่ปจัจยั	เชื้น่	ระดบัค่่าตอบแทันสงูกวิา่หรอืเทัา่กบั

ระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ	ผู้ลการดำาเนินงานข้องกิจการ
	(3)		 การกำาหนดนโยบายเกี�ยวิกับเกณฑ์์การประเมินผู้ล	และการส่�อสารให้เป็นทัี�รับทัราบ

4.2.2	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันเป็นผูู้้พัิจารณาเสนอค่วิามเห็นต่อค่ณะกรรมการบรษิััทัในการพัิจารณา
กำาหนดเกณฑ์์ทัี�ใชื้้ในการประเมินผู้ลการปฏิบิัติงานประจำาปีข้องประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร	โดยเกณฑ์์ดังกล่าวิจะต้อง
สอดค่ล้องกับเป้าหมายข้องบริษััทัฯ	ทัั�งในระยะสั�นและระยะยาวิ

	 ค่ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทันเป็นผูู้้ประเมินผู้ล	กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	
ประจำาทัุกปี	โดยใชื้้บรรทััดฐานทัี�ได้ตกลงกันไวิ้เป็นการล่วิงหน้าตามเกณฑ์์ทัี�เป็นรูปธรรม	และประธานกรรมการจะเป็น
ผูู้้แจ้งผู้ลการพัิจารณาให้กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	ทัราบ

4.2.3	 ค่ณะกรรมการบริษััทัเห็นชื้อบหลักเกณฑ์์และปัจจัยในการประเมินผู้ลงาน	ตลอดจนอนุมัติโค่รงสร้างค่่าตอบแทันข้องผูู้้
บรหิารระดบัสูง	และตดิตามให้กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	ประเมินผูู้้บริหารระดบัสูงให้สอดค่ล้อง
กับหลักการประเมินดังกล่าวิ

	 ค่่าตอบแทันผูู้้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทั	กำาหนดซึ่่�งเชื้่�อมโยงกับผู้ลการดำาเนินงาน
ข้องบริษััทัฯ	และผู้ลการปฏิิบัติงานข้องผูู้้บริหารแต่ละค่น

4.2.4	 ค่ณะกรรมการบริษััทักำากับดูแลให้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์์และปัจจัยในการประเมินผู้ลงานสำาหรับทัั�งองค่์กร

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 4.3: คณะกรรมการบริษััที่ควรเข้าใจโครงส่ร้างและความสั่มพื่ันธุ์ของผู้ถูือหุ้นท่ี่�อาจม่ผลกระที่บต่้อ
การบริหารและการดำำาเนินงานของกิจการ

แนวปฏิิบัตัิ

4.3.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีค่วิามเข้้าใจโค่รงสร้างและค่วิามสัมพัันธ์ข้องผูู้้ถ่อหุ้น	ซึ่่�งอาจอยู่ในรูปแบบข้องข้้อตกลงภายใน
กิจการค่รอบค่รัวิไม่วิ่าจะเป็นลายลักษัณ์อักษัรหรือไม่	หรือข้้อตกลงผูู้้ถ่อหุ้น	ซึ่่�งมีผู้ลต่ออำานาจในการค่วิบคุ่มการ
บริหารจัดการกิจการ

4.3.2	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจะดูแลไม่ให้ข้้อตกลงตามข้้อ	4.3.1	เป็นอุปสรรค่ต่อการปฏิิบัติหน้าทัี�ข้องค่ณะกรรมการ

4.3.3	 บริษััทัฯ	จัดให้มีการเปิดเผู้ยโค่รงสร้างการถ่อหุ้น	ในแบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจำาปี	
(แบบ	56-2)	

หลักปฏิบัต้ิที่่� 4.4: คณะกรรมการบรษิัทัี่ควรต้ดิำต้ามดำแูลการบริหารและพื่ฒันาบคุลากรใหม่้จำานวน ความรู ้ที่กัษัะ 
ประส่บการณ์ และแรงจูงใจที่่�เหมาะส่ม

แนวปฏิิบัตัิ

4.4.1	 บริษัทััฯ	จัดให้มกีารบริหารทัรัพัยากรบุค่ค่ลทัี�สอดค่ล้องกับทิัศทัางและกลยุทัธ์ข้องบริษัทััฯ	พันักงานในทุักระดับมีค่วิาม
รู้	ค่วิามสามารถแรงจ่งใจทัี�เหมาะสม	และได้รับการปฏิิบัติอย่างเป็นธรรมเพ่ั�อรักษัาบุค่ลากรทัี�มีค่วิามสามารถข้องบริ
ษััทัฯ	ไวิ้	

4.4.2	 บริษััทัฯ	จัดกองทัุนสำารองเลี�ยงชื้ีพัให้กับพันักงาน



บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)332

หุ้ลักิปฏิิบัต่ิท่ี� 5: สั่งเสัรีิมนวิัต่กิรีรีมและกิารีปรีะกิอบธ้รีกิิจอย่างมีค่วิามรีับผู้ิดชุอบ

หลักปฏิบัต้ิที่่� 5.1:  คณะกรรมการบริษััที่ควรให้ความส่ำาคัญและส่นับส่นุนการส่ร้างนวัต้กรรมที่่�ก่อให้เกิดำมูลค่าแก่
ธุุรกิจควบคู่ไปกับการส่ร้างคุณประโยั่ชน์ต้่อลูกค้าหรือผูท่้ี่�เก่�ยั่วข้อง และม่ความรับผิดำชอบต้่อ
ส่ังคมและส่ิ�งแวดำล้อม

แนวปฏิิบัตัิ

5.1.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัให้ค่วิามสำาค่ญักับการสร้างวัิฒนธรรมองค์่กรทัี�สง่เสริมให้เกิดนวัิตกรรม	ค่ณะกรรมการ	กลยุทัธ์
ธรุกจิจะนำานวิตักรรมไปเปน็สว่ินหน่�งในการทับทัวินกลยทุัธธ์รุกจิ	ฝ่า่ยจดัการจะนำานวิตักรรมไปใชื้ก้ารวิางแผู้นพัฒันา
ปรับปรุงการดำาเนินงานและการติดตามผู้ลการดำาเนินงาน

5.1.2		 ค่ณะกรรมการบริษััทัค่วิรส่งเสริมการสร้างนวัิตกรรมเพ่ั�อเพิั�มคุ่ณค่่าให้กจิการตามสภาพัปัจจัยแวิดล้อมทัี�เปลี�ยนแปลง
อยู่เสมอ	ซึ่่�งค่รอบค่ลุมการกำาหนดรูปแบบธุรกิจ	(business	model)	โดยค่ณะกรรมการกลยุทัธ์ธุรกิจ	วิิธีค่ิดมุมมอง
ในการออกแบบและพััฒนาสินค่้าและบริการ	การวิิจัย	การปรับปรุงกระบวินการผู้ลิตและกระบวินการทัำางาน	รวิมทัั�ง
การร่วิมม่อกับคู่่ค่้า	

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 5.2: คณะกรรมการบริษััที่ควรติ้ดำต้ามดูำแลให้ฝ่่ายั่จัดำการประกอบธุุรกิจอยั่่างม่ความรับผิดำชอบ
ต้่อส่ังคมและส่ิ�งแวดำล้อม และส่ะท้ี่อนอยัู่่ในแผนดำำาเนินการ (operating plan) เพื่่�อให้มั�นใจไดำ้ว่า 
ทีุ่กฝ่่ายั่ขององค์กรไดำ้ดำำาเนินการส่อดำคล้องกับวัต้ถุูประส่งค์ เป้าหมายั่หลัก และแผนกลยัุ่ที่ธ์ุ 
(strategies) ของกิจการ

แนวปฏิิบัตัิ

5.2.1	 นอกจากบริษััทัฯ	จะต้องบริหารงานให้สำาเร็จลุล่วิงไปตามเป้าหมายและนโยบายทัี�ได้วิางไวิ้แล้วิ	บริษััทัฯ	ยังค่ำาน่งถ่งผูู้้มี
สว่ินไดเ้สยีในการดำาเนนิกจิการข้องบรษิัทััฯ	ดว้ิย	โดยย่ดแนวิทัางในการปฏิบิตัใิหม้คี่วิามเสมอภาค่ตอ่ทักุฝ่า่ย	โดยอาศยั
หลักคุ่ณธรรมและจริยธรรม	อีกทัั�ง	ยังกำาหนดให้มีนโยบายในการดูแลและปฏิิบัติต่อผูู้้มีส่วินได้เสียทัุกฝ่่ายและเผู้ยแพัร่
ไวิใ้น	“นโยบายและรายงานวิา่ดว้ิยค่วิามรบัผู้ดิชื้อบตอ่สงัค่มข้องบรษิัทััฯ:	SD	Report”	โดยมแีนวิทัางปฏิบิัตคิ่รอบค่ลมุ
ถ่งพันักงาน	ลูกค่้า	คู่่ค่้า	ชืุ้มชื้น	สิ�งแวิดล้อม	การแข้่งข้ันอย่างเป็นธรรม	การต่อต้านการทัุจริตและค่อร์รัปชื้ั�น

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 5.3: คณะกรรมการบริษััที่ควรดำูแลให้ฝ่่ายั่จัดำการจัดำส่รรและจัดำการที่รัพื่ยั่ากรให้เป็นไปอยั่่างม่
ประส่ิที่ธุิภาพื่ประสิ่ที่ธุิผล โดำยั่คำานึงถึูงผลกระที่บและการพัื่ฒนาที่รัพื่ยั่ากรต้ลอดำส่ายั่ value 
chain เพื่่�อให้ส่ามารถูบรรลุวัต้ถูุประส่งค์และเป้าหมายั่หลักไดำ้อยั่่างยั่ั�งยั่ืน

แนวปฏิิบัตัิ

5.3.1		 ค่ณะกรรมการบรษิััทัตระหนักถง่ค่วิามจำาเปน็ข้องทัรพััยากรทัี�ตอ้งใชื้้	รวิมทัั�งตระหนกัวิ่าการใชื้้ทัรพััยากรแตล่ะประเภทั
มีผู้ลกระทับต่อกันและกัน

5.3.2	 ในการตัดสินใจเล่อกรูปแบบธุรกิจ	ค่ณะกรรมการบริษััทัจะค่ำาน่งถ่งผู้ลกระทับและค่วิามคุ่้มค่่าทัี�จะเกิดข้้�นต่อทัรัพัยากร	
โดยยังค่งอยู่บนพั่�นฐานข้องการมีจริยธรรม	มีค่วิามรับผู้ิดชื้อบและสร้างคุ่ณค่่าให้แก่กิจการอย่างยั�งย่น

5.3.3	 ค่ณะกรรมการบรษัิัทัดแูลใหม้ั�นใจวิา่	ในการบรรลเุปา้หมายหลกัข้องกจิการ	ฝ่า่ยจดัการมกีารทับทัวิน	พัฒันาดแูลการ
ใชื้้ทัรัพัยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทัธิภาพัและประสิทัธิผู้ลโดยค่ำาน่งถ่งการเปลี�ยนแปลงข้องปัจจัยภายในและภายนอก
อยู่เสมอ
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หลักปฏิบัต้ิที่่� 5.4: คณะกรรมการบรษิัทัี่ควรจดัำใหม้ก่รอบการกำากบัดำแูลและการบรหิารจดัำการเที่คโนโลยั่ส่่ารส่นเที่ศู
ระดำับองค์กร ท่ี่�ส่อดำคล้องกับความต้้องการของกิจการ รวมทัี่�งดูำแลให้ม่การนำาเที่คโนโลยั่่
ส่ารส่นเที่ศูมาใช้ในการเพื่ิ�มโอกาส่ที่างธุุรกิจและพื่ัฒนาการดำำาเนินงาน การบริหารความเส่่�ยั่ง 
เพื่่�อให้กิจการส่ามารถูบรรลุวัต้ถูุประส่งค์และเป้าหมายั่หลักของกิจการ

แนวปฏิิบัตัิ

5.4.1	 ค่ณะกรรมการบรษิัทััจดัใหม้นีโยบายในเรื�องการจดัสรรและการบรหิารทัรพััยากรดา้นเทัค่โนโลยสีารสนเทัศ	ซึ่่�งค่รอบค่ลมุ
ถ่งการจดัสรรทัรพััยากรใหเ้พัยีงพัอตอ่การดำาเนนิธรุกจิ	และการกำาหนดแนวิทัางเพั่�อรองรบัในกรณทีีั�ไมส่ามารถจดัสรร
ทัรัพัยากรได้เพัียงพัอตามทัี�กำาหนดไวิ้	

5.4.2	 ค่ณะกรรมการบริษััทัดูแลให้การบริหารค่วิามเสี�ยงข้ององค่์กรค่รอบค่ลุมถ่งการบริหารและจัดการค่วิามเสี�ยงด้าน
เทัค่โนโลยีสารสนเทัศด้วิย	พัร้อมมาตรการป้องกันแก้ไข้ด้วิย	ทัั�งนี�	รายละเอียดมาตรการเป็นไปตามข้้อ	6.1.2

หุ้ลักิปฏิิบัต่ิท่ี� 6: ด้แลใหุ้�มีรีะบบกิารีบรีิหุ้ารีค่วิามเสัี�ยงและกิารีค่วิบค่้มภายในท่ี�เหุ้มาะสัม

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 6.1: คณะกรรมการบริษััที่ควรกำากับดูำแลให้มั�นใจว่า บริษััที่ม่ระบบการบริหารความเส่่�ยั่งและการ
ควบคุมภายั่ในท่ี่�จะที่ำาให้บรรลุวัต้ถุูประส่งค์อย่ั่างม่ประสิ่ที่ธิุผล และม่การปฏิบัต้ิให้เป็นไปต้าม
กฎหมายั่และมาต้รฐ์านที่่�เก่�ยั่วข้อง

แนวปฏิิบัตัิ

6.1.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจัดให้มีการทับทัวินและประเมินผู้ลการบริหารค่วิามเสี�ยงข้องบริษััทัฯ	ค่รอบค่ลุมทัั�งองค่์กรและ
บรษิัทััยอ่ยหรอืกจิการอ่�นทัี�บรษัิัทัไปลงทันุอยา่งมนียัสำาค่ญั	โดยมกีารรายงานให้ค่ณะกรรมการบรษิัทััทัราบเป็นประจำา	
ตลอดจนมีการทับทัวินและประเมินประสิทัธิผู้ลข้องการจัดการค่วิามเสี�ยงปีละ	1	ค่รั�ง

6.1.2	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจัดให้มีระบบบริหารค่วิามเสี�ยงทัี�เกี�ยวิข้้องทัุกด้าน	โดยค่รอบค่ลุมปัจจัยค่วิามเสี�ยงทัี�เกี�ยวิข้้องกับ
วิิสัยทััศน์	เป้าหมาย	กลยุทัธ์ทัางธุรกิจ	การเงิน	การผู้ลิต	ค่วิามปลอดภัย	และระบบสารสนเทัศ	พัิจารณาถ่งโอกาสทัี�จะ
เกิดและระดับค่วิามรุนแรงข้องผู้ลกระทับ	กำาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข้และผูู้้รับผู้ิดชื้อบทัี�ชื้ัดเจน	รวิมทัั�งกำาหนด
มาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผู้ล	โดยจัดให้มผีูู้ด้แูลบริหารค่วิามเสี�ยงในระดับจัดการมีหนา้ทัี�นำาเสนอ
แผู้นงานและผู้ลการปฏิิบัติตามแผู้นต่อฝ่่ายบริหาร

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัได้มอบหมายให้ค่ณะกรรมการตรวิจสอบทัำาหน้าทัี�ในการกำากับดูแลให้ระบบการบริหารจัดการ
ค่วิามเสี�ยงข้องบริษััทัฯ	มีค่วิามเหมาะสมและมีประสิทัธิภาพั

6.1.3	 ค่ณะกรรมการบริษััทัมีหน้าทัี�ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย	และมาตรฐานทัี�เกี�ยวิข้้อง	ทัั�งข้องใน
ประเทัศและในระดับสากล
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หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 6.2: คณะกรรมการบริษััที่ต้้องจัดำตั้�งคณะกรรมการต้รวจส่อบท่ี่�ส่ามารถูปฏิบัต้ิหน้าท่ี่�ไดำ้อยั่่างม่
ประส่ิที่ธุิภาพื่และอิส่ระ

แนวปฏิิบัตัิ

6.2.1	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	ประกอบด้วิยกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	ค่น	ทัำาหน้าทัี�ดังต่อไปนี�

1.	 สอบทัานให้บริษััทัฯ	มีการรายงานทัางการเงินอย่างถูกต้องและพัอเพัียง
2.	 สอบทัานให้บริษััทัฯ	มีการค่วิบคุ่มภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวิจสอบภายใน	(Internal	Audit)	

ทัี�เหมาะสม	และมีประสิทัธิผู้ลตลอดจนให้ค่วิามเห็นชื้อบในการพัิจารณาแต่งตั�ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวิหน้างาน
ตรวิจสอบภายในหรือ	หน่วิยงานอ่�นใดทัี�รับผู้ิดชื้อบเกี�ยวิกับการตรวิจสอบภายใน

3.	 สอบทัานให้บริษััทัฯ	ปฏิิบัติตามกฎหมายวิ่าด้วิยหลักทัรัพัย์	และตลาดหลักทัรัพัย์ข้้อกำาหนดข้องตลาดหลัก
ทัรัพัย์ฯ	และกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้องกับธุรกิจข้องบริษััทัฯ

4.	 พัิจารณาคั่ดเล่อกเสนอแต่งตั�งบุค่ค่ลซึ่่�งมีค่วิามเป็นอิสระเพ่ั�อทัำาหน้าทัี�ผูู้้สอบบัญชื้ีข้องบริษััทัฯ	และเสนอค่่า
ตอบแทันข้องบคุ่ค่ลดงักลา่วิ	รวิมทัั�งเข้า้รว่ิมประชื้มุกบัผูู้ส้อบบญัชื้โีดยไมม่ฝี่า่ยจดัการเข้า้รว่ิมประชื้มุดว้ิยอยา่ง
น้อยปีละ1	ค่รั�ง

5.	 พัจิารณารายการทัี�เกี�ยวิโยงกนัหรอืรายการทัี�อาจมคี่วิามข้ดัแย้งทัางผู้ลประโยชื้นใ์ห้เปน็ไปตามข้อ้กฎหมายและ
ข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	เพั่�อเป็นประโยชื้น์สูงสุดต่อบริษััทัฯ

6.	 จัดทัำารายงานข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบโดยเปิดเผู้ยไว้ิในรายงานประจำาปีข้องบริษััทัฯพัร้อมลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวิจสอบ

7.		 สอบทัานค่วิามถูกต้องข้องเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี�ยวิกับมาตรการต่อต้านการค่อร์รับชื้ั�นข้อง
กิจการตามโค่รงการแนวิร่วิมปฏิิบัติข้องภาค่เอกชื้นไทัยในการต่อต้านทัุจริต

8.	 ปฏิิบัติการอ่�นใดตามทัี�ค่ณะกรรมการบริษััทัมอบหมายด้วิยค่วิามเห็นชื้อบจากค่ณะกรรมการตรวิจสอบ

6.2.2	 ค่ณะกรรมการตรวิจสอบมีอำานาจแจ้งให้ฝ่่ายบริหารเข้้าร่วิมประชืุ้ม	ชื้ี�แจง	หรือจัดทัำารายงานเสนอเพั่�อให้ค่ำาแนะนำาการ
ดำาเนินการทัี�ได้รับมอบหมายได้ตามทัี�เห็นค่วิร	

6.2.3	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจดัใหม้หีนว่ิยงานตรวิจสอบภายใน	ทัี�มคี่วิามอิสระในการปฏิบัิตหินา้ทัี�	และรายงานผู้ลตรงต่อค่ณะ
กรรมการตรวิจสอบ	และรับผู้ิดชื้อบในการตรวิจสอบระบบค่วิบคุ่มด้านการดำาเนินงานรายงานทัางการเงิน	และการ
ปฏิิบัติตามกฎระเบียบ	นโยบาย	โดยค่ณะกรรมการมีการทับทัวิน	และประเมินค่วิามเพัียงพัอข้องระบบค่วิบคุ่มภายใน
อย่างน้อยปีละ	1	ค่รั�ง

หลักปฏิบัต้ิที่่� 6.3: คณะกรรมการบริษััที่ควรต้ิดำต้ามดำูแลและจัดำการความขัดำแยั่้งของผลประโยั่ชน์ที่่�อาจเกิดำข้�นไดำ้
ระหว่างบริษััที่กับฝ่่ายั่จัดำการ คณะกรรมการบริษััที่ หรือผู้ถูือหุ้น รวมไปถูึงการป้องกันการใช้
ประโยั่ชน์อันมิควรในที่รัพื่ยั่์ส่ิน ข้อมูล และโอกาส่ของบริษััที่ และการที่ำาธุุรกรรมกับผู้ท่ี่�ม่ความ
ส่ัมพื่ันธุ์เก่�ยั่วโยั่งกับบริษััที่ในลักษัณะที่่�ไม่ส่มควร

แนวปฏิิบัตัิ

6.3.1	 บริษััทัฯ	มีมาตรการป้องกันกรณีทัี�กรรมการบริษััทั	ผูู้้บริหาร	และพันักงาน	ใชื้้ข้้อมูลภายในเพ่ั�อประโยชื้น์ให้แก่ตนเอง
หรือผูู้้อ่�นในทัางมิชื้อบ	เพั่�อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผูู้้ถ่อหุ้นอ่�น	โดยมีการแจ้งแนวิทัางและนโยบายให้ทัุกค่นในองค่์กรถ่อ
ปฏิิบัต	ิและมีการตดิตามผู้ลอยา่งสมำ�าเสมอ	ในส่วินข้องกรรมการและผูู้้บริหาร	ได้กำาหนดหา้มซึ่่�อ	-	ข้ายหุ้น	ภายในระยะ
เวิลา	20	วิัน	หลังจากวิันปิดงบการเงิน	แต่ละไตรมาสและหลังจากงบการเงินเปิดเผู้ยต่อสาธารณชื้น	2	วิัน	ทัั�งนี�	ให้
กรรมการและผูู้้บริหารทัุกค่น	ทัี�มีหน้าทัี�รายงานการถ่อค่รองหลักทัรัพัย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวิแก่ค่ณะ
กรรมการเป็นประจำา
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6.3.2	 กรรมการบริษััทั	และ	ผูู้้บริหารข้องบริษััทัฯ	จะต้องเปิดเผู้ยข้้อมูลเกี�ยวิกับผูู้้มีส่วินได้เสีย	และผูู้้เกี�ยวิข้้องเพั่�อให้ค่ณะ
กรรมการบริษััทัได้พัิจารณาธุรกรรมข้องบริษััทัฯ	ทัี�อาจมีค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์	และตัดสินใจเพ่ั�อประโยชื้น์ข้อ
งบรษัิัทัฯ	โดยรวิม	ทัั�งนี�	กรรมการบริษััทัและผูู้บ้รหิารทัี�มสีว่ินไดเ้สยีกบัธรุกรรมทัี�ทัำากบับรษัิัทัฯ	ตอ้งไมม่สีว่ินรว่ิมในการ
ตัดสินใจทัำาธุรกรรมดังกล่าวิ	ทัั�งนี�	ให้เป็นไปตามข้ั�นตอน	หรือมาตรการการอนุมัติการทัำารายการระหวิ่างกันข้อง	
บริษััทัฯ	

	 บริษัทััฯ	ไดม้กีารกำาหนดนโยบายและข้ั�นตอนการอนมุตัริายการทัี�เกี�ยวิโยงกนั	ไวิเ้ปน็ลายลกัษัณอ์กัษัรอย่างชื้ดัเจน	โดย
รายการทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์อย่างมีนัยสำาคั่ญ	จะต้องมีการผู้่านค่วิามเห็นชื้อบจากค่ณะกรรมการ
ตรวิจสอบการดำาเนินการใดๆ	ทัี�อาจก่อใหเ้กิดค่วิามขั้ดแยง้ข้องผู้ลประโยชื้น	์(Conflict	of	Interest)	ค่ณะกรรมการบริษััทั	
และผูู้บ้รหิารข้องบรษัิัทัฯ	จะจดัใหม้กีารประชื้มุเพั่�อพัจิารณาเรื�องนั�นๆ	ในกรณทีัี�ตอ้งข้อค่วิามเหน็ชื้อบจากทัี�ประชื้มุผูู้ถ่้อ
หุ้นบริษััทัฯ	จะดำาเนินการเรียกประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นเพั่�อพัิจารณาให้ค่วิามเห็นชื้อบก่อนดำาเนินการ	ทัั�งนี�	การพัิจารณาเรื�อง
ต่างๆ	ค่ณะกรรมการจะพัิจารณาด้วิยค่วิามรอบค่อบ	ซึ่่�อสัตย์สุจริต	มีเหตุผู้ล	และมุ่งให้เกิดประโยชื้น์สูงสุดต่อบริษััทัฯ	
และผูู้้ถ่อหุ้นโดยรวิมเป็นสำาค่ัญ

6.3.3	 รายการทัี�มีค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์	ค่ณะกรรมการจะพัิจารณาอย่างรอบค่อบ	โดยกรรมการผูู้้มีส่วินได้เสียไม่มี
สว่ินร่วิมในการตัดสนิใจ	พัร้อมทัั�งกำากับดแูลใหม้กีารปฏิิบตัติามข้้อกำาหนดเกี�ยวิกบัขั้�นตอนการดำาเนนิการ	และการเปิด
เผู้ยข้้อมูลให้ถูกต้องค่รบถ้วิน

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 6.4: คณะกรรมการบริษััที่ควรกำากับดำูแลให้ม่การจัดำที่ำานโยั่บายั่และแนวปฏิบัต้ิดำ้านการต้่อต้้าน
คอร์รัปชันที่่�ชัดำเจนและส่ื�อส่ารในทีุ่กระดำับขององค์กรและต้่อคนนอกเพื่่�อให้เกิดำการนำาไปปฏิบัต้ิ
ไดำ้จริง

แนวปฏิิบัตัิ

6.4.1	 บริษััทัฯ	ได้รับการรับรองจากค่ณะกรรมการแนวิร่วิมปฏิิบัติข้องภาค่เอกชื้นไทัยในการต่อต้านการทัุจริต	แล้วิ	ณ	วิันทัี�	
16	มกราค่ม	2558	(ดูเพิั�มเติม:	www.thaiopticalgroup.com	)	และต่อมาบริษััทัฯ	ได้ดำาเนินการต่ออายุการรับรอง
จากค่ณะกรรมการแนวิร่วิมปฏิิบัติข้องภาค่เอกชื้นไทัยในการต่อต้านการทัุจริตด้วิย

	 ในการนี�	ค่ณะกรรมการบริษััทัก็ได้จัดให้มีนโยบายและแนวิปฏิิบัติเกี�ยวิกับการต่อต้านค่อร์รัปชื้ั�นทัี�ชื้ัดเจนและส่�อสารใน
ทัุกระดับข้ององค่์กรและต่อค่นนอกเพั่�อให้เกิดการนำาไปปฏิิบัติได้จริง

หลักปฏิบัต้ิที่่� 6.5: คณะกรรมการควรดำูแลให้กิจการม่กลไกในการรับเรื�องร้องเรียั่นและการดำำาเนินการกรณ่ม่การ
ช่�เบาะแส่

แนวปฏิิบัตัิ

6.5.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อ้ร้องเรียน	(Whistle-Blowing	Policy)	ข้องบริษััทัฯ	และบริษััทั
ในเค่รือ	กำาหนดถ่งข้อบเข้ตข้องการแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียน	วิิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียน	(ผู้่านทัางอีเมล	
จดหมายปดิผู้นก่	และผู้า่นเวิบ็ไซึ่ด)์	กระบวินการพัจิารณาเม่�อไดร้บัแจง้เบาะแส	หรอืข้อ้รอ้งเรยีน	การพัจิารณามลูการก
ระทัำาค่วิามผู้ิด	การสอบสวิน	การคุ่้มค่รองผูู้้ร้องเรียน	การคุ่้มค่รองผูู้้ถูกร้องเรียน	การแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียนเทั็จ	

http://www.thaiopticalgroup.com


บริิษััท ไทยออพติิคอล กริุ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)336

หุ้ลักิปฏิิบัต่ิท่ี� 7: รีักิษัาค่วิามน่าเชุื�อถืือท่างกิารีเงินและกิารีเปิดเผู้ยข�อม้ล

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 7.1: คณะกรรมการบริษััที่ม่ความรับผิดำชอบในการดูำแลให้ระบบการจัดำที่ำารายั่งานที่างการเงินและ
การเปิดำเผยั่ข้อมูลส่ำาคัญต้่าง ๆ ถููกต้้อง เพื่ียั่งพื่อ ที่ันเวลา เป็นไปต้ามกฎเกณฑ์์ มาต้รฐ์าน และ
แนวปฏิบัต้ิที่่�เก่�ยั่วข้อง

แนวปฏิิบัตัิ

7.1.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจะดูแลให้บุค่ค่ลากรทัี�เกี�ยวิข้้องกับการจัดทัำาและเปิดเผู้ยข้้อมูล	มีค่วิามรู้	ทัักษัะและประสบการณ์
ทัี�เหมาะสมกบัหนา้ทัี�ค่วิามรบัผู้ดิชื้อบ	และมจีำานวินเพัยีงพัอ	บคุ่ค่ลดงักลา่วิหมายค่วิามรวิมถ่ง	ผูู้บ้รหิารสงูสดุสายงาน
บัญชื้ีและการเงิน	ผูู้้จัดทัำาบัญชื้ี	ผูู้้ตรวิจสอบภายใน	เลข้านุการบริษััทั	และนักลงทัุนสัมพัันธ์

7.1.2	 ในการให้ค่วิามเห็นชื้อบการเปิดเผู้ยข้้อมูล	ค่ณะกรรมการบริษััทัจะค่ำาน่งถ่งปัจจัยทัี�เกี�ยวิข้้อง	โดยในกรณีทัี�เป็นรายงาน
ทัางการเงนิ	จะพัจิารณาปจัจยัอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี�ดว้ิย	(1)	ผู้ลการประเมนิค่วิามเพัยีงพัอข้องระบบค่วิบค่มุภายใน		(2)	
ค่วิามเห็นข้องผูู้้สอบบัญชื้ีในรายงานทัางการเงิน	และข้้อสังเกตข้องผูู้้สอบบัญชื้ีเกี�ยวิกับระบบค่วิบคุ่มภายใน	รวิมทัั�งข้้อ
สังเกตข้องผูู้้สอบบัญชีื้ผู้่านการส่�อสารในชื้่องทัางอ่�นๆ	(ถ้ามี)	(3)	ค่วิามเห็นข้องค่ณะกรรมการตรวิจสอบ	(4)	ค่วิาม
สอดค่ล้องกับวิัตถุประสงค่์	เป้าหมาย	หลักกลยุทัธ์และนโยบายข้องบริษััทั

7.1.3	 บริษััทัฯ	เปิดเผู้ยข้้อมูลสารสนเทัศทัางการเงินและอ่�นๆ	ทัี�เกี�ยวิกับธุรกิจ	และผู้ลประกอบการข้องบริษััทัฯ	ซึ่่�งรวิมถ่งงบ
การเงิน	รายงานประจำาปี	แบบ	56-1	ทัี�ตรงต่อค่วิามเป็นจริง	ค่รบถ้วิน	เพัียงพัอ	สมำ�าเสมอ	ทัันเวิลา	แสดงให้เห็นถ่ง
สถานภาพัทัางการเงินและผู้ลประกอบการทัี�แทั้จริง	รวิมทัั�งอนาค่ตข้องธุรกิจข้องบริษััทัฯ

	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจัดทัำาค่ำาอธิบายและการวิิเค่ราะห์ข้องฝ่่ายจัดการ	(MD&A)	ประกอบการเปิดเผู้ยงบการเงินทัุก
ไตรมาส

7.1.4	 ในกรณทีัี�การเปดิเผู้ยข้อ้มลูรายการใดเกี�ยวิข้อ้งกบักรรมการบรษัิัทัรายใดรายหน่�งเปน็การเฉพัาะกรรมการบรษัิัทัราย
นั�นต้องดูแลให้การเปิดเผู้ยในส่วินข้องตนมีค่วิามค่รบถ้วินถูกต้องด้วิย	เชื้่น	ข้้อมูลผูู้้ถ่อหุ้นข้องกลุ่มตน	การเปิดเผู้ยใน
ส่วินทัี�เกี�ยวิเน่�องกับ	shareholders’	agreement	ข้องกลุ่มตน

	 ทัั�งนี�	บริษััทัฯ	จัดให้มีการเปิดเผู้ยโค่รงสร้างการถ่อหุ้น	ในแบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	และรายงาน
ประจำาปี	(แบบ	56-2)	

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 7.2: คณะกรรมการบริษััที่ควรต้ิดำต้ามดำูแลความเพื่ียั่งพื่อของส่ภาพื่คล่องที่างการเงินและความ
ส่ามารถูในการชำาระหน่�

แนวปฏิิบัตัิ

7.2.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจะดูแลให้ฝ่่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทัางการเงินข้องกิจการและมีการรายงานต่อ
ค่ณะกรรมการบริษััทัอย่างสมำ�าเสมอ	โดยค่ณะกรรมการบริษััทัและฝ่่ายจัดการค่วิรร่วิมกันหาทัางแก้ไข้โดยเร็วิหากเริ�ม
มีสัญญาณบ่งชื้ี�ถ่งปัญหาสภาพัค่ล่องทัางการเงินและค่วิามสามารถในการชื้ำาระหนี�

7.2.2	 ในการอนุมัติการทัำารายการใดๆ	หรือการเสนอค่วิามเห็นให้ทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นอนุมัติ	การทัำารายการดังกล่าวิจะต้องไม่
กระทับต่อค่วิามต่อเน่�องในการดำาเนินกิจการสภาพัค่ล่องทัางการเงิน	หรือค่วิามสามารถในการชื้ำาระหนี�
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หลักปฏิบัต้ิที่่� 7.3: ในภาวะที่่�กิจการประส่บปญัหาที่างการเงินหรือม่แนวโน้มจะประส่บปัญหา คณะกรรมการบริษััที่
ควรมั�นใจไดำว้า่ กจิการมแ่ผนในการแก้ไขปญัหา หรือมก่ลไกอื�นท่ี่�จะส่ามารถูแก้ไขปญัหาที่างการ
เงินไดำ้ ที่ั�งน่� ภายั่ใต้้การคำานึงถูึงส่ิที่ธุิของผู้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ยั่

แนวปฏิิบัตัิ

7.3.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจัดให้มีระบบการค่วิบคุ่มภายในทัี�ค่รอบค่ลุมทัุกด้านทัั�งด้านการเงินการปฏิิบัติงานการดำาเนิน
การให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้้อบังค่ับ	ระเบียบทัี�เกี�ยวิข้้อง	และจัดให้มีกลไกการตรวิจสอบและถ่วิงดุลทัี�มีประสิทัธิภาพั
เพัียงพัอในการปกป้องรักษัา	และดูแลเงินลงทัุนข้องผูู้้ถ่อหุ้นและสินทัรัพัย์ข้องบริษััทัฯ	อยู่เสมอ	กำาหนดระเบียบปฏิิบัติ
เป็นลายลักษัณ์อักษัร

หลักปฏิบัต้ิที่่� 7.4: คณะกรรมการบริษััที่ควรพื่ิจารณาจัดำที่ำารายั่งานความยั่ั�งยั่ืนต้ามความเหมาะส่ม

แนวปฏิิบัตัิ

7.4.1	 ค่ณะกรรมการบริษััทัจัดให้มีรายงานค่วิามยั�งย่น	ซึ่่�งเปิดเผู้ยข้้อมูลการปฏิิบัติตามกฎหมาย	การปฏิิบัติตามจรรยา
บรรณ	นโยบายการต่อต้านค่อร์รัปชื้ัน	การปฏิิบัติต่อพันักงานและผูู้้มีส่วินได้เสีย	ซึ่่�งรวิมถ่งการปฏิิบัติอย่างเป็นธรรม	
และการเค่ารพัสิทัธิมนุษัยชื้น	รวิมทัั�งค่วิามรับผู้ิดชื้อบต่อสังค่มและสิ�งแวิดล้อม	โดยค่ำาน่งถ่งกรอบการรายงานทัี�ได้รับ
การยอมรับในประเทัศหรือในระดับสากล	

7.4.2	 ค่ณะกรรมการบรษิัทััจดัใหข้้อ้มลูทัี�เปดิเผู้ยเปน็เรื�องสำาค่ญัและสะทัอ้นรการปฏิบิตัทิัี�จะนำาไปสูก่ารสรา้งค่ณุค่่าแกก่จิการ
อย่างยั�งย่น

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 7.5: คณะกรรมการบริษััที่ควรกำากับดำูแลให้ฝ่่ายั่จัดำการจัดำให้ม่หน่วยั่งานหรือผู้รับผิดำชอบงาน นัก
ลงที่นุสั่มพัื่นธุท่์ี่�ที่ำาหนา้ที่่�ในการสื่�อส่ารกับผู้ถูอืหุ้น และผูม่้ส่่วนไดำเ้ส่่ยั่อื�น เชน่ นกัลงที่นุ นกัวเิคราะห์ 
ให้เป็นไปอยั่่างเหมาะส่ม เที่่าเที่่ยั่มกัน และที่ันเวลา 

แนวปฏิิบัตัิ

7.5.1	 บริษััทัฯ	มีหน่วิยงานด้านนักลงทัุนสัมพัันธ์	ทัี�ทัำาหน้าทัี�ติดต่อส่�อสารกับนักลงทัุนสถาบัน	นักลงทัุนทัั�วิไป	ผูู้้ถ่อหุ้น	นัก
วิิเค่ราะห	์และบรษิัทััฯ	เปดิโอกาสให	้นกัวิิเค่ราะห	์นกัลงทันุ	นกัลงทันุสถาบนั	นกัข้า่วิ	ผูู้ถ้อ่หุน้	ทัั�งในประเทัศและตา่งประเทัศ	
ประชื้มุกบัผูู้บ้รหิารหลากหลายชื้อ่งทัาง	เชื้น่	อเีมล,์Tele	Conference,ประชื้มุทัี�บรษัิัทั	รวิมถ่งการเข้า้รว่ิมกจิกรรมทัี�จดั
โดยตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	(Opportunity	Day)	รายการทัางทัีวิี	และบริษััทัฯ	ได้กำาหนดระยะเวิลางดการเปิด
เผู้ยข้้อมูลต่างๆ	ก่อนวิันบริษััทัฯ	จะรายงานผู้ลประกอบการหรืองบการเงินหรือ	MD&A	รายไตรมาสต่อตลาดหลัก
ทัรัพัย์ฯ	เป็นเวิลา	7	วิัน	(Quiet	Period)	รวิมถ่งบริษััทัฯ	มีการจัดทัำาจรรยาบรรณข้องนักลงทัุนสัมพัันธ์	ตั�งแต่ปี	2554

7.5.2	 กรรมการผูู้้จัดการใหญ่	(ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	มีอำานาจกระทัำาการและแสดงตนเป็นตัวิแทันบริษััทัฯ	ต่อบุค่ค่ล
ภายนอกในกิจการทัี�เกี�ยวิข้อ้งกับบริษัทััฯ	และเป็นประโยชื้น์ตอ่บริษัทััฯ	ตามการมอบหมายอำานาจบริหารให้แก่กรรมการ
ผูู้้จัดการใหญ่	(ประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร)	ในการประชืุ้มค่ณะกรรมการบริษััทั	เม่�อวิันทัี�	20	เมษัายน	2547	และวิันทัี�	8	
เมษัายน	2548

หลักปฏิบัต้ิที่่� 7.6: คณะกรรมการควรส่่งเส่ริมให้ม่การนำาเที่คโนโลยั่่ส่ารส่นเที่ศูมาใช้ในการเผยั่แพื่ร่ข้อมูล

แนวปฏิิบัตัิ

7.6.1	 บรษิัทััฯ	เผู้ยแพัรข่้อ้มลูตามเกณฑ์์ทัี�กำาหนดผู้า่นชื้อ่งทัางข้องตลาดหลกัทัรพััย	์แบบแสดงรายการข้้อมูลประจำาป	ี(แบบ56-
1)	และรายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	รวิมทัั�งเผู้ยแพัร่ผู้่านทัาง	website	ข้องบริษััทัฯ	www.thaiopticalgroup.com	ทัั�ง
ทัี�เป็นภาษัาไทัยและภาษัาอังกฤษัด้วิย

http://www.thaiopticalgroup.com/
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หุ้ลักิปฏิิบัต่ิท่ี� 8: สันับสัน้นกิารีมีสั่วินรี่วิมและกิารีสัื�อสัารีกิับผู้้�ถืือหุ้้�น

หลักปฏิบัติ้ท่ี่� 8.1:  คณะกรรมการบริษััที่ควรดูำแลให้มั�นใจว่า ผู้ถืูอหุ้นม่ส่่วนร่วมในการตั้ดำสิ่นใจในเรื�องส่ำาคัญของ
บริษััที่

แนวปฏิิบัตัิ

8.1.1	 เรื�องทัี�มีนัยสำาค่ัญ	หรือตามทัี�กฎหมายกำาหนดให้ต้องข้อมติจากทัี�ประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นจะถูกบรรจุเป็นวิาระการประชืุ้มผูู้้ถ่อ
หุ้น

8.1.2	 ในการประชุื้มสามัญผูู้ถ่้อหุน้ประจำาป	ี(AGM)	บรษัิัทัฯ	มีนโยบายอำานวิยค่วิามสะดวิกให้แกผูู่้ถ่้อหุน้ในการเสนอช่ื้�อบคุ่ค่ล
เพั่�อเข้้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษััทั	ค่ำาถามทีั�เกี�ยวิข้้องกับบริษััทั	และเพิั�มวิาระการประชืุ้มตามหลักเกณฑ์์ทีั�บริษััทัฯ	
กำาหนด	ซึ่่�งไดเ้ผู้ยแพัรร่ายละเอยีดในเวิบ็ไซึ่ตข์้องบรษิัทััทัี�	www.thaiopticalgroup.com	โดยใหเ้สนอมายงับรษิัทััฯ	ภายใน
สิ�นเด่อนธันวิาค่มข้องทัุกปีผู้่านทัางชื้่องทัางการติดต่อ	ดังนี�

E-mail:	 companysecretary@thaiopticalgroup.com
เบอร์โทัร:	 +66	(0)	2	194	1145	ถ่ง	50	ต่อ	3119
แฟกซึ่์:	 	 +66	(0)	2	862	0705
ไปรษัณีย์:	 เลข้านุการบริษััทั

	 	 สำานักเลข้านุการบริษััทั
	 	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	
	 	 15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	อำาเภอละหาร	ตำาบลบางบัวิทัอง	นนทับุรี	

	 เพ่ั�อให้ผูู้้ถ่อหุน้	นกัลงทันุ	นกัลงทันุสถาบนั	ทัี�สนใจจะลงทันุในบริษััทัฯ	ได้ข้้อมลูอย่างค่รบถ้วินเกี�ยวิกบับริษััทัฯ	บริษััทัฯ	จดั
ให้มหีน่วิยงานนกัลงทันุสมัพันัธ์ผู่้านช่ื้องทัางต่างๆ	ดงันี�	

	 E-mail:	ir@thaiopticalgroup.com
	 แฟกซ์ึ่:	+66	(0)	2	862	0705
	 เบอร์โทัร:	+66	(0)	2	194	1145	ถง่	50

8.1.3	 ในการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	บริษััทัฯ	จะส่งสารสนเทัศทัี�เกี�ยวิกับการประชืุ้มไปยังผูู้้ถ่อหุ้นล่วิงหน้า	ก่อนวัินประชืุ้มอย่างน้อย	
14	วิันหรือ	21	วิัน	ข้้�นกับวิาระทัี�พัิจารณาตามทัี�กฎหมายกำาหนด	และได้ประกาศลงหนังส่อพัิมพั์ติดต่อกัน	3	วิัน	ก่อน
วิันประชืุ้ม	เพั่�อบอกกล่าวิเรียกประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นเป็นการล่วิงหน้า	เพั่�อให้ผูู้้ถ่อหุ้นได้มีโอกาสศ่กษัาข้้อมูลต่างๆ	ก่อนการ
เข้้าประชืุ้ม

	 บริษััทัฯ	จะนำาหนังส่อเชื้ิญประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นฉบับสมบูรณ์	พัร้อมเอกสารทัี�เกี�ยวิข้้องกับการประชืุ้มทัั�งภาษัาไทัยและภาษัา
องักฤษัเปิดเผู้ยบนเวิบ็ไซึ่ต์ข้องบริษััทัฯ	ล่วิงหน้าก่อนการประชื้มุอย่างน้อย	28	วินั	

หลักปฏิบัต้ิที่่� 8.2:  คณะกรรมการบรษิัทัี่ควรดำแูลใหก้ารดำำาเนนิการในวนัประชมุผูถู้อืหุน้เปน็ไปดำว้ยั่ความเรียั่บรอ้ยั่ 
โปร่งใส่ม่ประส่ิที่ธุิภาพื่ และเอื�อให้ผู้ถูือหุ้นส่ามารถูใช้ส่ิที่ธุิของต้น

แนวปฏิิบัตัิ

8.2.1	 บริษััทัฯ	จะกำาหนดวิัน	เวิลา	และสถานทัี�ประชืุ้ม	โดยค่ำาน่งถ่งค่วิามสะดวิกในการเข้้าร่วิมประชืุ้มข้องผูู้้ถ่อหุ้น	

8.2.2	 บริษััทัฯ	จะดูแลไม่ให้มีการกระทัำาใดๆ	ทัี�เป็นการจำากัดโอกาสการเข้้าประชืุ้มหรือสร้างภาระให้ผูู้้ถ่อหุ้นจนเกินค่วิร

http://www.thaiopticalgroup.com/
mailto:companysecretary@thaiopticalgroup.com
mailto:ir@thaiopticalgroup.com


แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 ONE REPORT) 339

8.2.3	 บริษััทัฯ	ส่งเสริมการนำาเทัค่โนโลยีมาใชื้้กับการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้น	ทัั�งการลงทัะเบียนผูู้้ถ่อหุ้น	การนับค่ะแนนและแสดงผู้ล	
เพั่�อให้การดำาเนินการประชืุ้มสามารถกระทัำาได้รวิดเร็วิถูกต้องแม่นยำา

8.2.4	 ประธานกรรมการทัำาหน้าทีั�ประธานในทีั�ประชุื้มผูู้้ถ่อหุ้น	มีหน้าทัี�ดูแลให้การประชุื้มให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์์ทัี�
เกี�ยวิข้้อง	และข้้อบังค่ับข้องบริษััทั	จัดสรรเวิลาสำาหรับแต่ละวิาระการประชืุ้มทัี�กำาหนดไวิ้ในหนังส่อนัดประชืุ้มอย่างเหมาะ
สม	บริษัทััฯ	สนับสนุนให้มีการปฏิิบัติและใหโ้อกาสแก่ผูู้้ถ่อหุ้นอย่างเทั่าเทัียมกัน	ในการแสดงค่วิามค่ิดเห็นและตั�งค่ำาถาม	
ให้ค่วิามสำาค่ัญต่อข้้อเสนอแนะข้องผูู้้ถ่อหุ้น	และกำาหนดสิทัธิออกเสียงในการเข้้าประชืุ้มข้องผูู้้ถ่อหุ้นอย่างชื้ัดเจน

8.2.5	 กรรมการข้องบริษััทัฯ	ในฐานะผูู้้เข้้าร่วิมประชืุ้มและในฐานะผูู้้ถ่อหุ้นจะไม่สนับสนุนการเพัิ�มวิาระการประชืุ้มทัี�ไม่ได้แจ้ง
เป็นการล่วิงหน้าโดยไม่จำาเป็น	โดยเฉพัาะวิาระสำาค่ัญทัี�ผูู้้ถ่อหุ้นต้องใชื้้เวิลาในการศ่กษัาข้้อมูลก่อนตัดสินใจ

8.2.6	 ในการประชุื้มผูู้้ถ่อหุ้น	บริษััทัฯ	กำาหนดให้กรรมการ	และผูู้้บริหารทุักค่นค่วิรเข้้าร่วิมประชุื้ม	เพั่�อให้สิทัธิแก่ผูู้้ถ่อหุ้นทุัก
รายอยา่งเทัา่เทัยีมกันในการรว่ิมออกค่วิามค่ดิเหน็ในทัี�ประชื้มุ	และซึ่กัถามข้อ้ข้อ้งใจจากกรรมการและผูู้บ้รหิารทัี�เกี�ยวิข้อ้ง	
เพั่�ออธิบายและตอบข้้อซึ่ักถาม

8.2.7	 กอ่นเริ�มการประชื้มุ	บรษัิัทัฯ	จะเปดิเผู้ยใหผูู้้้ถ่อหุน้ไดรั้บทัราบจำานวินและสดัส่วินข้องผูู้ถ่้อหุน้ทัี�เข้า้รว่ิมประชื้มุดว้ิยตนเอง
และข้องผูู้้ถ่อหุ้นทัี�มอบฉันทัะ	วิิธีการประชืุ้ม	การลงค่ะแนนเสียงและการนับค่ะแนนเสียง	

8.2.8	 ในกรณีทัี�วิาระใดมีหลายรายการ	ประธานทัี�ประชืุ้มจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ	เชื้่น	ผูู้้ถ่อหุ้นใชื้้สิทัธิในการ
แต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุค่ค่ลในวิาระการแต่งตั�งกรรมการ	เป็นต้น

8.2.9	 บรษัิัทัฯ	จะสนบัสนนุใหมี้การใชื้บั้ตรลงค่ะแนนเสยีงในวิาระทัี�สำาคั่ญ	และสง่เสรมิใหม้บีคุ่ค่ลทัี�เปน็อสิระเปน็ผูู้ต้รวิจนบัหรอื
ตรวิจสอบค่ะแนนเสียงในการประชืุ้ม	และเปิดเผู้ยผู้ลการลงค่ะแนนทัี�เห็นด้วิย	ไม่เห็นด้วิย	และงดออกเสียง	ในแต่ละวิาระ
ให้ทัี�ประชืุ้มทัราบพัร้อมทัั�งบันทั่กไวิ้ในรายงานการประชืุ้ม

หลักปฏิบัต้ิที่่� 8.3:  คณะกรรมการบรษิัทัี่ควรดำแูลใหก้ารเปดิำเผยั่มต้ทิี่่�ประชมุและการจดัำที่ำารายั่งานการประชมุผูถู้อื
หุ้นเป็นไปอยั่่างถููกต้้องและครบถู้วน

แนวปฏิิบัตัิ

8.3.1	 บริษััทัฯ	จะเปดิเผู้ยมติทัี�ประชื้มุผูู้ถ่้อหุน้พัร้อมผู้ลการลงค่ะแนนเสียงภายในวัินทัำาการถดัไปผู้า่นระบบข่้าวิข้องตลาดหลักทัรพััย์
แห่งประเทัศไทัย	และบนเวิ็บไซึ่ต์ทัี�	www.thaiopticalgroup.com	

8.3.2	 เม่�อบริษััทัฯ	ได้จัดทัำารายงานการประชืุ้มผูู้้ถ่อหุ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วิ	จะทัำาการเผู้ยแพัร่รายงานการประชืุ้มนั�น	ผู้่านทัาง
เวิ็บไซึ่ต์ทัี�	www.thaiopticalgroup.com	ภายใน	14	วิันนับจากวิันประชืุ้ม	

8.3.3	 บริษััทับันทั่กรายงานการประชุื้มผูู้้ถ่อหุ้นโดยมีข้้อมูลอย่างน้อยดังนี�	รายชื้่�อกรรมการบริษััทัและผูู้้บริหารทีั�เข้้าประชืุ้ม	
และสัดส่วินกรรมการทัี�บริษััทัเข้้าร่วิมการประชืุ้มไม่เข้้าร่วิมประชืุ้ม,	วิิธีการลงค่ะแนนและนับค่ะแนน	มติทัี�ประชืุ้ม	และผู้ล
การลงค่ะแนนข้องแต่ละวิาระ,	และประเด็นค่ำาถามและค่ำาตอบในทัี�ประชืุ้ม	รวิมทัั�งชื้่�อ-นามสกุลข้องผูู้้ถามและผูู้้ตอบ

http://www.thaiopticalgroup.com/
http://www.thaiopticalgroup.com/
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จรีรียาบรีรีณในกิารีดำาเนินธ้รีกิิจ

บริษััที่ ไที่ยั่ออพื่ต้ิคอล กรุ�ป จำากัดำ (มหาชน)

กุมภาพื่ันธุ์ 2564

จรรยั่าบรรณในการดำำาเนินธุุรกิจ (Business Ethic)

วัต้ถูุประส่งค์

	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	และบริษััทัในเค่รือ	(บริษััทัฯ)		มีค่วิามมุ่งมั�นทัี�จะดำาเนินธุรกิจภายใต้การ
กำากับดูแลกิจการทัี�ดีและเล็งเห็นถ่งค่วิามสำาค่ัญในการดำาเนินธุรกิจด้วิยค่วิามซึ่่�อสัตย์	โปร่งใส	และเป็นธรรมกับผูู้้มีส่วินได้เสีย	
ทัี�เกี�ยวิข้้องทัุกฝ่่าย

	 ดังนั�นค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	จ้งกำาหนดหลักปฏิิบัติ	“จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ”	ทัี�แสดงให้เห็นถ่งจริยธรรมข้อง
ผูู้้บริหารและพันักงานข้องบริษััทั	ถ่งค่วิามรับผิู้ดชื้อบในการดำาเนินธุรกิจข้องบริษััทัข้้�น	โดยมีค่วิามประสงค์่ให้บุค่ลากรข้องบริ
ษััทัฯ	มีการปฏิิบัติทัี�เหมาะสม	รวิมถ่งการปฏิิบัติต่อผูู้้มีส่วินได้เสียด้วิยค่วิามซึ่่�อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	และเป็นธรรม	พัร้อมทัั�งมี
การถ่อปฏิิบัติตามจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจอย่างเค่ร่งค่รัด		รวิมถ่งมีการกำาหนดนโยบายให้ผูู้้บริหารแสดงค่วิามย่ด
มั�นในจรรยาบรรณ	ด้วิยการประพัฤต	ิปฏิิบตัตินเปน็แบบอยา่งทัี�ด	ีเสรมิสรา้งบรรยากาศในการทัำางานทัี�เอ่�อตอ่การปฏิบิตัติาม
จรรยาบรรณนี�		ข้ณะเดียวิกันต้องมุ่งมั�นทัี�จะป้องปรามไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณข้้�น

	 ดังนั�น	บริษััทัฯ	จ้งได้กำาหนดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	หรือคุ่ณธรรม	และข้้อพั่งปฏิิบัติในการทัำางานฉบับนี�	เพั่�อ
ให้ผูู้้บริหาร	พันักงาน	ใชื้้เป็นแนวิทัางในการประพัฤติ	ปฏิิบัติ	อันจะนำาไปสู่การเสริมสร้างวิัฒนธรรมองค่์กร	ทัี�มีหลักการกำากับ
ดูแลกิจการทัี�ดีและการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและสร้างค่วิามน่าเชื้่�อถ่อในการดำาเนินธุรกิจให้แก่บริษััทัฯ

นิยั่าม

	 จรรยาบรรณ	หมายถ่ง	แนวิปฏิิบัติทัี�ดีในการดำาเนินธุรกิจทัี�ย่ดมั�นในอุดมการณ์ข้อง	“บริษััทัฯ”		ซึ่่�งต่อไปนี�จะเรียกวิ่า	
“จรรยาบรรณ”

“บริษััที่ฯ” หมายั่ถูึง

1.	 บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)
2.	 บริษััทัฯ	ในเค่รือ	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	ทัั�งหมด	และบริษััทัย่อย

กรรมการบริษััที่		หมายถ่ง		กรรมการข้องบริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)

พื่นักงาน		หมายถ่ง		ผูู้้ทัี�ทัำาสัญญาจ้างกับบริษััทัฯ	ทัั�งลูกจ้างประจำา	และลูกจ้างชื้ั�วิค่ราวิ	หรือลูกจ้างสัญญาจ้างพัิเศษั

ต้ัวแที่นผู้รับมอบอำานาจ	 	หมายถ่ง		บุค่ค่ลหรือนิติบุค่ค่ลทัี�ได้รับมอบหมายจาก	“บริษััทัฯ”	ให้กระทัำาการอย่างใดอย่าง
หน่�งในนามข้อง	“บริษััทัฯ”

คูสั่่ญญา		หมายถง่		ผูู้ท้ัี�ยอมเข้า้ผู้กูพันัตน	และมสิีทัธิ	หนา้ทัี�	ค่วิามรับผู้ดิชื้อบตามทัี�ปรากฏิในสัญญาทัี�ไดท้ัำาไวิกั้บ			“บริษัทััฯ”

ผู้รับเหมา		หมายถ่ง		คู่่สัญญาทัี�ทัำาสัญญาจ้างทัำาข้องกับ	“บริษััทัฯ”	ตามค่วิามหมายข้องกฎหมาย	ซึ่่�งในบางธุรกิจข้อง	
“บริษััทัฯ”	เรียกวิ่า	“คู่่ธุรกิจ”
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ผู้เก่�ยั่วข้องที่างธุุรกิจ	 	หมายถ่ง		บุค่ค่ลหรือนิติบุค่ค่ลใดก็ตามทัี�	 “บริษััทัฯ”มีการติดต่อสัมพัันธ์ทัางธุรกิจ	 ไม่วิ่าจะเป็น
หน่วิยงานรัฐบาล	รัฐวิิสาหกิจ	องค่์กรภาค่เอกชื้น	หรือองค่์กรเพั่�อการกุศล	เป็นต้น

ผู้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ยั่		หมายถ่ง		บุค่ค่ลทัี�มีส่วินเกี�ยวิข้้องกับ	“บริษััทัฯ”	ในด้านต่างๆ	เชื้่น	กรรมการบริษััทั	พันักงาน	ผูู้้ถ่อหุ้น	คู่่
สัญญา	ผูู้้รับเหมา	ผูู้้เกี�ยวิข้้องทัางธุรกิจ		เจ้าหนี�	ลูกหนี�	สังค่ม	ชืุ้มชื้นรอบโรงงาน	เป็นต้น

1. หลักการในการดำำาเนินธุุรกิจ

1.1 พื่ันธุกิจ 

	 เปน็ผูู้ผู้้ลติเลนส์อสิระชื้ั�นนำาทัี�เติบโตอย่างยั�งย่น	ได้รบัการยอมรับในระดับโลกว่ิามกีารให้บริการทัี�เป็นเลิศอย่างสมำ�าเสมอ	
คู่่ค่้าได้รับค่วิามสะดวิกสบายในการทัำาธุรกิจร่วิมกัน

	 และเป็นผูู้้จัดจำาหน่ายเลนส์สำาเร็จรูปในราค่าทัี�คุ่้มค่่าสูงสุด	อีกทัั�งเป็นผูู้้ผู้ลิตเลนส์เฉพัาะบุค่ค่ลอย่างค่รบวิงจร	ให้บริการ
ตรงเวิลาทัุกค่รั�ง

1.2 ค่านิยั่มหลัก

"เห็นวา่อยั่า่งไร ให้ที่ำาต้ามนั�น" กลา่วิค่่อ	เม่�อค่ณะผูู้บ้รหิารหรอืทัมีงานประชื้มุกันแลว้ิมมีติอยา่งไร	ต้องทัำาตามมติทัี�ประชื้มุ	
แม้วิ่าส่วินตัวิจะเห็นด้วิยหรือไม่เห็นด้วิยก็ตาม 

"ม่ส่ำานึกรับผิดำชอบร่วมกัน" กล่าวิค่่อ	เราร่วิมกันเป็นเจ้าข้องปัญหาทัี�เกิดกับลูกค่้าและร่วิมกันแก้ไข้ให้ลุล่วิง	เรารักษัา
สัจจะตามทัี�ได้ตกลงกับลูกค่้า

"มุ่งมั�นที่ำางานให้เน่�ยั่บ เฉี่ยั่บ เป๊ะ ต้รงเวลา ต้ั�งแต้่ครั�งแรกที่่�ที่ำา และทีุ่กครั�งไป" 

"เปิดำใจและปรับตั้วเต้รียั่มพื่ร้อมรับการเปล่�ยั่นแปลง" กล่าวิค่่อ	กระบวินการทัำางานข้องเราเรียบง่าย	และทัำางานด้วิย
ทััศนค่ติวิ่า	'เราทัำาได้'

"วัดำกันที่่�ผลงาน ประเมินอยั่่างเส่มอภาคและเป็นธุรรม ที่่�ส่ำาคัญต้้องที่ำางานอยั่่างส่นุกและม่ความสุ่ข"

1.3 ความรับผิดำชอบต้่อผู้ถูือหุ้น

	 บริษััทัฯ	มีนโยบายทัี�จะดำาเนินธุรกิจอย่างซึ่่�อสัตย์สุจริต	มีคุ่ณธรรมและจริยธรรม	และจะใชื้้ค่วิามพัยายามอย่างทัี�สุดทัี�จะ
พััฒนากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผู้ลตอบแทันทัี�ดีให้กับการลงทุันข้องผูู้้ถ่อหุ้นอย่างต่อเน่�องและยั�งย่น		โดยย่ดหลักการ
ปฏิิบัติอย่างเสมอภาค่เทั่าเทัียมกันต่อผูู้้ถ่อหุ้น	

1.4 การปฏิบัต้ิต้ามกฎหมายั่และระเบ่ยั่บที่่�เก่�ยั่วข้อง 

	 บริษััทัฯ	มุ่งมั�นในการเค่ารพัและปฏิิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	และข้้อบังค่ับทัี�เกี�ยวิข้้องในทัุกทัี�ทัี�เข้้าไปดำาเนินธุรกิจ	โดยได้
กำาหนดเป็นนโยบายดังนี�

(1)	 กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานจะต้องปฏิิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้้อบังค่ับ	และเค่ารพัจารีตประเพัณีทั้องถิ�นใน
ประเทัศทัี�บริษััทัฯ	เข้้าไปดำาเนินธุรกิจ
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(2)	 กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานจะต้องปฏิิบัติตามข้้อกำาหนดข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	และสำานักงาน
ค่ณะกรรมการกำากับหลักทัรัพัย์และตลาดหลักทัรัพัย์

(3)	 กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานจะต้องปฏิิบัติตามกฎระเบียบข้องบริษััทัฯ	
(4)	 กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานจะต้องไม่กระทัำาการชื้่วิยเหล่อ	สนับสนุน	หรือร่วิมม่อส่งเสริมการหลีกเลี�ยงการ

ปฏิิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ
(5)	 กรรมการ	ผูู้บ้ริหาร	และพันกังานจะต้องใหค้่วิามรว่ิมมอ่กับหนว่ิยงานกำากับดแูล	และรายงานข้อ้มลูเกี�ยวิกับการฝ่า่ฝ่น้	

หรือการไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ	ต่อหน่วิยงานนั�น

1.5 แนวที่างจรรยั่าบรรณ

บุคคลที่่�ม่หน้าที่่�ปฏิบัต้ิต้ามจรรยั่าบรรณ

พันักงาน	“บริษััทัฯ”	ทัุกค่น	โดยมีกรรมการบริษััทัปฏิิบัติตนเป็นแม่แบบทัี�ดี

ข้อแนะนำาเก่�ยั่วกับจรรยั่าบรรณ

1)	 ทัำาค่วิามเข้้าใจเน่�อหาสาระในจรรยาบรรณฉบับนี�
2)	 เรียนรู้เน่�อหาสาระทัี�เกี�ยวิข้้องกับหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชื้อบข้องตน
3)	 ทับทัวินค่วิามรู้ค่วิามเข้้าใจในเน่�อหาสาระข้องจรรยาบรรณฉบับนี�อย่างสม�ำาเสมอ
4)	 ให้ค่วิามรู้ค่วิามเข้้าใจกับบุค่ค่ลอ่�นทัี�ต้องปฏิิบัติหน้าทัี�ทัี�เกี�ยวิข้้องกับ	“บริษััทัฯ”	หรืออาจเกิดผู้ลกระทับต่อ”บริษััทัฯ”
5)	 เม่�อมีข้้อสงสัยหรือข้้อซึ่ักถาม	ให้ปร้กษัากับผูู้้บังค่ับบัญชื้า	หรือบุค่ค่ลทัี�บริษััทักำาหนดให้มีหน้าทัี�รับผู้ิดชื้อบเกี�ยวิกับ

การติดตามการปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ	ผู้่านชื้่องทัางต่างๆทัี�กำาหนดไวิ้
6)	 แจ้งให้ผูู้้บังค่ับบัญชื้าหรือบุค่ค่ลทัี�รับผู้ิดชื้อบทัราบ	เม่�อพับเห็นการการฝ่่าฝ่้นหรือไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ
7)	 ให้ค่วิามร่วิมม่อในการการตรวิจสอบข้้อเทั็จจริงต่าง	ๆ	กับหน่วิยงานหรือบุค่ค่ลทัี�บริษััทัได้มอบหมาย
8)	 ผูู้้บังค่ับบัญชื้าทัุกระดับต้องเป็นผูู้้นำาในการปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ	ตลอดจนส่งเสริมสภาพัแวิดล้อมในการทัำางาน

ให้พันักงานและบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้องเข้้าใจวิ่าการปฏิิบัติตามจรรยาบรรณเป็นสิ�งทัี�ถูกต้องและต้องปฏิิบัติ

2. ความขัดำแยั่้งที่างผลประโยั่ชน์และการรักษัาข้อมูลอันเป็นความลับ

2.1 ความขัดำแยั่้งที่างผลประโยั่ชน์ 

	 บริษััทัฯ	ถ่อเป็นนโยบายสำาค่ัญทัี�จะไม่ให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานใชื้้โอกาสจากการเป็นกรรมการ	ผูู้้บริหาร	หรือ
พันักงานบริษััทัฯ		แสวิงหาผู้ลประโยชื้น์ส่วินตน	จ้งกำาหนดเป็นข้้อปฏิิบัติสำาหรับกรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานข้องบริษััทัฯ	
ดังต่อไปนี�

(1)	 หลีกเลี�ยงการทัำารายการทัี�เกี�ยวิโยงกับตนเอง	ทัี�อาจก่อให้เกิดค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์กับบริษััทัฯ	
(2)	 ในกรณีทัี�จำาเป็นต้องทัำารายการเชื้่นนั�นเพ่ั�อประโยชื้น์ข้องบริษััทัฯ		ให้ทัำารายการนั�นเสม่อนการทัำารายการกับ

บคุ่ค่ลภายนอก	ทัั�งนี�	กรรมการ	ผูู้บ้ริหาร	หรอืพันกังานทัี�มีส่วินไดส่้วินเสียในรายการนั�นจะต้องไม่มีส่วินในการ
พัิจารณาอนุมัติ

(3)	 ในกรณีทัี�เข้้าข้่ายเป็นรายการทัี�เกี�ยวิโยงกันภายใต้ประกาศข้องตลาดหลักทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย	จะต้องปฏิิบัติ
ตามหลักเกณฑ์์	วิิธีการ	และการเปิดเผู้ยข้้อมูลรายการทัี�เกี�ยวิโยงกันข้องบริษััทัจดทัะเบียนอย่างเค่ร่งค่รัด

(4)	 ในกรณีทัี�กรรมการ	ผูู้้บริหาร	พันักงาน	หรือบุค่ค่ลในค่รอบค่รัวิเข้้าไปมีส่วินร่วิมหรือเป็นผูู้้ถ่อหุ้นในกิจการทัี�
แข้่งข้ันกับธุรกิจข้องบริษััทัฯ	หรือกิจการใดๆ	ซึ่่�งอาจก่อให้เกิดค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์กับบริษััทัฯ	จะต้อง
แจ้งให้กรรมการผูู้้จัดการทัราบเป็นลายลักษัณ์อักษัร
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(5)	 กรณีทีั�กรรมการ	ผูู้้บรหิาร	หรอืพันกังานไปเปน็กรรมการ	หุน้สว่ิน	หรือทัี�ปร้กษัาในบรษัิัทั	หรือองค์่กรทัางธุรกิจ
อ่�นๆ	การไปดำารงตำาแหน่งนั�นจะต้องไม่ข้ัดต่อประโยชื้น์ข้องบริษััทัฯ	และการปฏิิบัติหน้าทัี�โดยตรงในบริษััทัฯ

2.2 การใช้ข้อมูลของบริษััที่ฯ 

	 บริษััทัฯ	ถ่อวิ่าเป็นค่วิามรับผิู้ดชื้อบข้องกรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานทัี�จะต้องเก็บรักษัาข้้อมูลค่วิามลับข้องบริษััทัฯ	
อยา่งเค่รง่ค่รดั	โดยเฉพัาะอย่างยิ�งข้้อมูลภายในทัี�ยังไม่เปิดเผู้ยต่อสาธารณะ	หรอืข้้อมูลทัี�มีผู้ลกระทับต่อการดำาเนินธุรกจิหรอื
ราค่าหุ้น	จ้งกำาหนดเป็นข้้อปฏิิบัติดังนี�

(1)	 ไม่ใชื้้โอกาสหรือข้้อมูลทัี�ได้จากการเป็นกรรมการ	ผูู้้บริหาร	หรือพันักงานในการหาประโยชื้น์ส่วินตนและในเรื�อง
การทัำาธุรกิจทัี�แข้่งข้ันกับบริษััทัฯ		หรือทัำาธุรกิจทัี�เกี�ยวิเน่�อง	

(2)	 ไมใ่ช้ื้ข้อ้มลูภายในเพั่�อประโยชื้นข์้องตนในการซึ่่�อข้ายหุน้ข้องบริษััทัฯ	หรอืใหข้้้อมลูภายในแก่บคุ่ค่ลอ่�นเพั่�อประโยชื้น์
ในการซึ่่�อข้ายหุ้นข้องบริษััทัฯ

(3)	 ไม่เปิดเผู้ยข้้อมูลค่วิามลับทัางธุรกิจข้องบริษััทัฯ	ต่อบุค่ค่ลภายนอก	โดยเฉพัาะคู่่แข้่งข้ัน	แม้หลังพั้นสภาพัการ
เป็นกรรมการ	ผูู้้บริหาร	หรือพันักงานข้องบริษััทัฯ	ไปแล้วิ

3. ความรับผิดำชอบต้่อบริษััที่ฯ และที่รัพื่ยั่์ส่ินของบริษััที่ฯ

3.1 การปกป้องที่รัพื่ยั่์ส่ินของบริษััที่ฯ 

	 บริษััทัฯ	ส่งเสริมให้ผูู้้บริหารและพันักงานใช้ื้ทัรัพัยากรและทัรัพัย์สินข้องบริษััทัฯ	อย่างมีประสิทัธิภาพัมากทัี�สุดเพ่ั�อเพิั�ม
ค่วิามสามารถในการแข้่งข้ันและการให้บริการทัี�ดีแก่ลูกค่้า	โดยกำาหนดเป็นแนวิปฏิิบัติข้องผูู้้บริหารและพันักงานดังนี�

(1)	 จะต้องใชื้้ทัรัพัย์สินและทัรัพัยากรข้องบริษััทัฯ	อย่างประหยัดและเกิดประโยชื้น์สูงสุด
(2)	 จะต้องชื้่วิยกันดูแลมิให้ทัรัพัย์สินใดๆ	ข้องบริษััทัฯ	เส่�อมค่่าหรือสูญหายโดยมิชื้อบ

3.2 การจัดำที่ำาเอกส่าร

(1)	 จะต้องจัดทัำาเอกสารต่างๆ	ด้วิยค่วิามสุจริต	รอบค่อบ	และเป็นไปตามมาตรฐานทัี�กำาหนด
(2)	 ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังส่อ	รายงาน	หรือเอกสารข้องบริษััทัฯ	

3.3 การใช้คอมพื่ิวเต้อร์และเที่คโนโลยั่่ส่ารส่นเที่ศู 

(1)	 ค่อมพัิวิเตอร์	เทัค่โนโลยีสารสนเทัศ	และสารสนเทัศต่างๆ	ทัี�ใชื้้ในการปฏิิบัติงานถ่อเป็นทัรัพัย์สินข้องบริษััทัฯ		ผูู้้
บริหารและพันักงานไม่ค่วิรใชื้้ค่อมพัิวิเตอร์และเทัค่โนโลยีสารสนเทัศเพั่�อประโยชื้น์ส่วินตัวิ	

(2)	 ห้ามผูู้้บริหารและพันักงานเปิดเผู้ยรหัสประจำาตัวิ	 (Password)	หรือระบบทัี�มีการป้องกันใดๆ	ข้องบริษััทั	ทัี�ใชื้้ใน
การเข้้าถ่งระบบข้้อมูลข้องบริษััทัฯ	แก่ผูู้้อ่�น

(3)	 หา้มผูู้บ้รหิารและพันกังานเปดิเผู้ยข้้อมลูทัี�อยู่ในระบบข้้อมลูทัี�มกีารปอ้งกันใดๆ	ข้องบรษัิัทัฯ	หรอืข้อ้มลูทัี�บรษิัทััฯ	
ซึ่่�อมาโดยไม่ได้รับอนุญาต

(4)	 ห้ามผูู้้บริหารและพันักงานเปลี�ยนแปลง	ทัำาซึ่�ำา	ลบทัิ�ง	หรือทัำาลายข้้อมูลทัี�มีการป้องกันใดๆข้องบริษััทัฯ	โดยไม่ได้
รับอนุญาต

(5)	 ห้ามผูู้้บริหารและพันักงานเผู้ยแพัร่,	ค่ัดลอก	หรือ	นำาซึ่อฟทั์แวิร์ทัี�ผู้ิดกฎหมายมาใชื้้	และห้ามค่ัดลอกซึ่อฟทั์แวิร์
ลิข้สิทัธิ�ด้วิยเหตุผู้ลใดๆ	โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษััทัผูู้้ผู้ลิตซึ่อฟทั์แวิร์นั�นๆ
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(6)	 หา้มผูู้บ้ริหารและพันกังานปรับแต่งอุปกรณฮ์ารด์แวิร	์หรอืติดตั�งอปุกรณ์ใดๆ	ทัี�นอกเหนอ่จากอปุกรณม์าตรฐาน
ทัี�บริษััทัฯ	ติดตั�งให้

(7)	 ห้ามผูู้้บริหารและพันักงานใชื้้อีเมล์หรือระบบค่อมพัิวิเตอร์ใดๆ	ข้องบริษััทัฯ	ในการส่งต่อข้้อค่วิามทัี�กล่าวิร้าย	
ทัำาให้เส่�อมเสีย	หรือข้้อค่วิามทัี�หยาบค่าย	ลามก	ข้่มข้่่	ก่อกวิน	หรือสร้างค่วิามรำาค่าญให้กับผูู้้อ่�น	ตามมาตรา
ทัี�ได้ระบุไวิ้ใน	"พัรบ.	วิ่าด้วิยการกระทัำาค่วิามผู้ิดเกี�ยวิกับค่อมพัิวิเตอร์	พั.ศ.2550"

(8)	 ผูู้้บริหารและพันักงานค่วิรใชื้้อินเตอร์เน็ตในการแสวิงหาข้้อมูลและค่วิามรู้ทัี�เป็นประโยชื้น์ต่อการปฏิิบัติงาน	และ
จะต้องหลีกเลี�ยงเวิ็บไซึ่ต์ทัี�ผู้ิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม

(9)	 ผูู้้บริหารและพันักงานค่วิรใชื้้อุปกรณ์ส่�อสารอ่�นๆ	ทัี�บริษััทัฯ	จัดให้	อาทัิ	โทัรศัพัทั์	โทัรสาร	โทัรศัพัทั์ม่อถ่อ	และ
วิิทัยุติดตามตัวิอย่างมีจิตสำาน่กและรับผู้ิดชื้อบ	โดยค่ำาน่งถ่งประโยชื้น์ข้องบริษััทัฯ	เป็นหลัก

3.4 การให้และรับส่ินบน 

(1)	 ห้ามมิให้ผูู้้บริหารและพันักงานเรียกหรือรับผู้ลประโยชื้น์ใดๆ	จากคู่่ค่้า	ผูู้้รับเหมา	ผูู้้จัดส่งสินค่้า	ทัี�ปร้กษัา	และผูู้้
ทัี�บริษััทัฯ	ทัำาธุรกิจด้วิย	

(2)	 ห้ามมิให้ผูู้้บริหารและพันักงานเสนอผู้ลประโยชื้น์ใดๆ	ต่อเจ้าหน้าทัี�ข้องรัฐ	ลูกค่้า	หรือบุค่ค่ลภายนอกอ่�นใดเพั่�อ
จ่งใจให้ปฏิิบัติในทัางทัี�มิชื้อบ	

3.5 ของขวัญและการเล่�ยั่งรับรองที่างธุุรกิจ 

(1)	 ผูู้้บริหารและพันักงานค่วิรหลีกเลี�ยงการให้หรือรับข้องข้วิัญหรือข้องกำานัลใดๆ	จากคู่่ค่้า	หรือผูู้้ทัี�บริษััทัฯ	ทัำา
ธุรกิจด้วิย	เวิ้นแต่ในเทัศกาลในมูลค่่าทัี�เหมาะสม	และไม่เกี�ยวิข้้องกับการผูู้กมัดทัางธุรกิจ

(2)	 ผูู้บ้ริหารและพันกังานค่วิรหลีกเลี�ยงการใหห้รือรับการเลี�ยงรับรองในลกัษัณะทัี�เกินกวิา่ปกติจากบุค่ค่ลทัี�บริษัทััฯ	
ทัำาธุรกิจด้วิย

3.6 การแส่ดำงความคิดำเห็นและการให้ส่ัมภาษัณ์ต้่อส่ื�อมวลชน

(1)	 บริษััทัฯ	กำาหนดให้กรรมการผูู้้จัดการ	หรือบุค่ค่ลทีั�กรรมการผูู้้จัดการมอบหมายเป็นผูู้้มีอำานาจในการให้
สัมภาษัณ์หรือตอบค่ำาถามผูู้้ถ่อหุ้น	นักลงทัุน	ส่�อมวิลชื้น	และบุค่ค่ลภายนอก	ผูู้้บริหารระดับสูงทั่านอ่�นอาจให้
ข้้อมูลได้โดยได้รับอนุญาตจากกรรมการผูู้้จัดการ

(2)	 บริษััทัฯ	กำาหนดให้	สำานักเลข้านุการบริษััทัและกฎหมายเป็นผูู้้ทัำาหน้าทัี�ติดต่อส่�อสารกับผูู้้ถ่อหุ้น	ส่วินนักลงทัุน
สัมพัันธ์เป็นผูู้้ทัำาหน้าทัี�ติดต่อส่�อสารกับ	ผูู้้จัดการกองทัุน	นักลงทัุน	สถาบันการเงิน	และ	ส่�อมวิลชื้น

(3)	 กรณีทีั�มบีคุ่ค่ลภายนอกติดตอ่สอบถามข้้อมลูข้องบรษัิัทัฯ	หากเปน็นกัลงทุัน	และส่�อมวิลชื้นสอบถามใหส่้วินนกั
ลงทัุนสัมพัันธ์เป็นผูู้้ตอบ	หากเป็นผูู้้ถ่อหุ้นสอบถามให้สำานักงานเลข้านุการบริษััทัละกฏิหมายเป็นผูู้้ตอบ

3.7 การใช้ส่ิที่ธุิที่างการเมืองและความช่วยั่เหลือที่างการเมือง

	 บริษััทัฯ	สนับสนุนให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานใช้ื้สิทัธิข้องตนเองในฐานะพัลเม่องดีตามกฎหมาย	แต่ห้ามไม่ให้
กรรมการ	ผูู้บ้รหิาร	และพันักงานเข้า้รว่ิมกจิกรรมใดๆ	ทัี�อาจกอ่ใหเ้กดิค่วิามเข้า้ใจวิา่บรษิัทััฯมสีว่ินเกี�ยวิข้อ้งหรอืใหก้ารสนบัสนนุ
แก่พัรรค่การเม่องใดพัรรค่การเม่องหน่�ง	โดยกำาหนดเป็นข้้อปฏิิบัติข้องกรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพันักงานดังนี�

(1)	 ค่วิรใชื้้สิทัธิข้องตนในฐานะพัลเม่องดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ	และกฎหมายอ่�นๆทัี�เกี�ยวิข้้อง
(2)	 มีสิทัธิ�เข้้าร่วิมกิจกรรมทัางการเม่องในนามข้องตัวิเองนอกเหน่อเวิลาทัำางานและไม่ใชื้่ในนามข้องบริษััทัฯ	
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(3)	 ห้ามเข้้าร่วิมกิจกรรมใดๆ	ทีั�อาจก่อให้เกิดค่วิามเข้้าใจว่ิาบรษิััทัฯ	มีสว่ินเกี�ยวิข้้อง	หรือให้การสนับสนุนทัางการ
เม่องแก่พัรรค่ใดพัรรค่หน่�ง	หรือกลุ่มพัลังใดกลุ่มพัลังหน่�ง

(4)	 ห้ามมิให้ใชื้้ทัรัพัย์สินข้องบริษััทัฯ	เพั่�อสนับสนุนพัรรค่ใดพัรรค่หน่�ง	หรือกลุ่มพัลังใดกลุ่มพัลังหน่�ง

4. แนวปฏิบัต้ิและข้อพื่ึงในการปฏิบัต้ิ

ข้อพื่ึงปฏิบัต้ิ

4.1 การปฏิบัต้ิต้่อกันภายั่ใต้้ส่ิที่ธุิและเส่รีภาพื่

ความเป็นส่่วนต้ัว

สิทัธิเสรีภาพัส่วินบุค่ค่ล	ต้องได้รับค่วิามคุ่้มค่รองไม่ให้ถูกล่วิงละเมิดจากการใชื้้	การเปิดเผู้ย	หรือการถ่ายโอนข้้อมูล
สว่ินบคุ่ค่ล	เชื้น่	ชีื้วิประวัิต	ิประวัิตสิขุ้ภาพั	ประวัิตกิารทัำางาน	หรอื	ข้้อมลูสว่ินตวัิอ่�นๆ	ไปยงับคุ่ค่ลทีั�ไมเ่กี�ยวิข้้อง	ซึ่่�งอาจ
ทัำาให้เกิดค่วิามเสียหายแก่เจ้าข้องหรือบุค่ค่ลอ่�นได้	ทัั�งนี�การล่วิงละเมิด	ถ่อเป็นค่วิามผู้ิดทัางวิินัย	เวิ้นแต่ได้กระทัำาไป
ตามหน้าทัี�โดยสุจริต	หรือตามกฎหมาย	หรือเพั่�อประโยชื้น์ส่วินรวิม

แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 คุ่้มค่รองข้้อมูลส่วินตัวิข้องพันักงานทัี�อยู่ในค่วิามค่รอบค่รองหรืออยู่ในการดูแลรักษัาข้องบริษััทั
2)	 การเปิดเผู้ย	หรือถ่ายโอนข้้อมูลส่วินตัวิข้องพันักงานสู่สาธารณะ	จะทัำาได้ต่อเม่�อได้รับค่วิามเห็นชื้อบจาก

พันักงานผูู้้นั�น
3)	 จำากัดการเปิดเผู้ย	และการใชื้้ข้้อมูลส่วินตัวิข้องพันักงานและผูู้้เกี�ยวิข้้องกับ	“บริษััทัฯ”	เทั่าทัี�จำาเป็น

ข้อพึงระว่้ง

1)	 การส่งข้้อมูลหรือการกระจายข้้อมูลส่วินบุค่ค่ลไปยังบุค่ค่ลอ่�น
2)	 การแบ่งปันข้้อมูลส่วินบุค่ค่ลกับหน่วิยงานต่างๆ	หรือบุค่ค่ลทัี�ไม่เกี�ยวิข้้อง
3)	 การถ่ายโอนข้้อมูลส่วินบุค่ค่ลระหวิ่างประเทัศทัี�ไม่ค่ำาน่งถ่งข้้อกำาหนด	หรือกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้อง
4)	 การเปิดเผู้ยข้้อมูลการจ้างงานแก่ผูู้้ทัี�ไม่เกี�ยวิข้้อง

การปฏิบัต้ิที่่�เที่่าเที่่ยั่มกัน

“บริษััทัฯ”	ตระหนักถ่งสิทัธิในค่วิามเป็นมนุษัย์	และค่วิามเท่ัาเทีัยมกันโดยมีแนวิปฏิิบัติต่อผูู้้เกี�ยวิข้้องด้วิยค่วิามเป็น
ธรรม	ไม่เล่อกปฏิิบัติต่อบุค่ค่ลหน่�งบุค่ค่ลใด	เน่�องจากค่วิามเหม่อนหรือค่วิามแตกต่าง	ไม่วิ่าจะทัางกาย	หรือจิตใจ	
เชื้่�อชื้าติ	สัญชื้าติ	ศาสนา	เพัศ	อายุ	การศ่กษัา	หรือเรื�องอ่�นใด

แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 พันักงานต้องปฏิิบัติต่อกันด้วิยค่วิามเค่ารพั	และให้เกียรติซึ่่�งกันและกัน
2)	 กระบวินการสรรหา	การพัิจารณาผู้ลงานค่วิามดีค่วิามชื้อบ	ต้องดำาเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
3)	 ในการปฏิิบัติหน้าทัี�	พั่งหลีกเลี�ยงการแสดงค่วิามค่ิดเห็นทัี�เกี�ยวิข้้องกับค่วิามแตกต่างทัางกายหรือจิตใจ	เชื้่�อ

ชื้าติ	สัญชื้าติ	ศาสนา	ค่วิามเชื้่�อ	เพัศ	อายุ	การศ่กษัา		หรือเรื�องอ่�นใดทัี�อาจนำาไปสู่ค่วิามข้ัดแย้ง
4)	 ชื้่วิยกันสอดส่องดูแลให้สภาพัการทัำางานปลอดจากการกดข้ี�ข้่มเหงหรือการกระทัำาทัี�ไม่เป็นธรรม	เม่�อได้รับ

การปฏิิบัติไม่เป็นธรรมให้พัูดคุ่ยทัำาค่วิามเข้้าใจในเบ่�องต้นกับผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้อง
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5)	 ให้เกียรติ	และเค่ารพัค่วิามค่ิดเห็นซึ่่�งกันและกัน

ข้อพึงระว่้ง

1)	 การเล่าเรื�องตลก	หรอืล้อเลียนเกี�ยวิกับค่วิามแตกต่างทัางกายหรือจิตใจ	เชื้่�อชื้าติ	สัญชื้าติ	ศาสนา	ค่วิามเชื้่�อ	
เพัศ	อายุ	การศ่กษัา	หรือเรื�องอ่�นใดทัี�อาจกระทับค่วิามรู้ส่ก

2)	 การปฏิิเสธทัี�จะทัำางานร่วิมกับบุค่ค่ลใดๆ	อันเน่�องมาจากค่วิามแตกต่างทัางกายหรือจิตใจ	เชื้่�อชื้าติ	สัญชื้าติ		
ศาสนา	เพัศ	อายุ	การศ่กษัา	หรือเรื�องอ่�นใด

3)	 การแอบอ้างใชื้้ชื้่�อบุค่ค่ลอ่�น	โดยมีเจตนาให้เกิดค่วิามเอนเอียงในการตัดสินใจ

การดำำาเนินการดำ้านการเมือง   

“บริษััทัฯ”	วิางตัวิเป็นกลางทัางการเม่อง	โดยไม่กระทัำาการอันเป็นการฝ่ักใฝ่่หรือสนับสนุนพัรรค่การเม่องหน่�ง
พัรรค่การเม่องใด	หรือผูู้้หน่�งผูู้้ใดทัี�มีอำานาจทัางการเม่อง	อย่างไรก็ดี	“บริษััทัฯ”	ตระหนักและให้ค่วิามเค่ารพัในสิทัธิ
เสรีภาพัในการใช้ื้สิทัธิทัางการเม่องข้องพันกังาน	เชื้น่	การลงค่ะแนนเสยีงเล่อกตั�ง	หรอื	การเปน็สมาชิื้กพัรรค่การเม่อง	
หรือกลุ่มทัางการเม่อง

แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 พัง่หลีกเลี�ยงการเข้้าไปรบัหนา้ทีั�เปน็กรรมการพัรรค่การเม่อง	เปน็ตวัิแทันพัรรค่การเม่องในกิจกรรมสาธารณะ
ต่างๆ	หรือเป็นสมาชื้ิกข้ององค่์การปกค่รองส่วินทั้องถิ�น	เชื้่น	องค์่การบริหารส่วินจังหวิัด	(อบจ.)	องค์่การ
บริหารส่วินตำาบล	(อบต.)	หรือไม่แสดงด้วิยวิิธีใดๆ	ทัี�ทัำาให้ผูู้้อ่�นเข้้าใจวิ่า	“บริษััทัฯ”	เกี�ยวิข้้อง	สนับสนุน	หรือ
ฝ่ักใฝ่่ทัางการเม่อง	หรือพัรรค่การเม่อง

2)	 พัง่หลีกเลี�ยงการแสดงค่วิามคิ่ดเหน็เกี�ยวิกับการเม่องในสถานทีั�ทัำางาน	หรอืในเวิลางานอนัอาจทัำาใหเ้กิดค่วิาม
ข้ัดแย้งทัางค่วิามค่ิด

ข้อพึงระว่้ง

1)	 ค่วิามสมัพันัธกั์บนกัการเมอ่ง	หรอืผูู้ท้ัี�เกี�ยวิข้อ้งกับนกัการเมอ่ง	อนัอาจทัำาใหเ้ข้า้ใจผู้ดิไดว้ิา่ไมเ่ปน็กลางทัางการ
เม่อง	หรือฝ่ักใฝ่่พัรรค่การเม่อง	หรือลุ่มทัางการเม่อง

2)	 การรับเงิน	หรือประกอบธุรกิจร่วิมกับนักการเม่อง	หรือผูู้้ทัี�เกี�ยวิข้้องกับนักการเม่อง
3)	 การแตง่กายดว้ิยเค่รื�องแบบพันกังาน	หรือแต่งกายในลักษัณะทัี�ทัำาใหผูู้้อ้่�นเข้้าใจไดว้ิา่เปน็พันกังานข้อง	“บริษัทััฯ”	

ในการปฏิิบัติหน้าทัี�ทัี�เกี�ยวิข้้องทัางการเม่อง	หรือพัรรค่การเม่องใด

4.2 ส่ิ�งแวดำล้อม สุ่ขภาพื่ และความปลอดำภัยั่

	 “บริษััทัฯ”	ดำาเนินการอย่างจริงจังเพั่�อส่งเสริมด้านสิ�งแวิดล้อม	สุข้ภาพั	และค่วิามปลอดภัยข้องพันักงาน	ชืุ้มชื้น	หรือผูู้้
เกี�ยวิข้้องอย่างต่อเน่�อง	และมุ่งมั�นปลูกฝ่ังจิตสำาน่กในเรื�องดังกล่าวิกับพันักงานและผูู้้เกี�ยวิข้้อง	ให้มีหน้าทัี�ต้องปฏิิบัติตามแนวิ
ปฏิิบัติในเรื�องต่างๆ	ทัี�ได้กำาหนดไวิ้
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ส่ังคมและส่ิ�งแวดำล้อม

แนว่ป๊ฎิบ้ติ

1)	 สนับสนุน	และให้ค่วิามชื้่วิยเหล่อทัี�เหมาะสมกับสังค่มและชืุ้มชื้น	โดยเฉพัาะทัี�อยู่รอบสถานประกอบการข้อง	
“บริษััทัฯ”

2)	 เปิดโอกาสให้ชืุ้มชื้นและผูู้้มีส่วินเกี�ยวิข้้อง	มีส่วินร่วิมในการให้ข้้อค่ิดเห็น	สำาหรับโค่รงการต่างๆ	ทัี�อาจส่งผู้ลก
ระทับต่อชืุ้มชื้น	รวิมทัั�งการเสนอค่วิามคิ่ดเห็น	หรือข้้อร้องเรียนต่างๆ	ทีั�เป็นผู้ลมาจากการดำาเนินงานข้อง	
“บริษััทัฯ”

3)	 ให้ค่วิามรว่ิมม่อในการดำาเนินงานตามมาตรฐาน	หรือข้้อตกลงระดับสากลในเรื�องต่างๆ	ทีั�จัดทัำาข้้�นเพั่�อชื้่วิย
ป้องกัน	หรือลดผู้ลกระทับด้านสิ�งแวิดล้อม

4)	 ออกแบบและพััฒนากระบวินการผู้ลิต	เค่รื�องจกัร	อปุกรณ์	ใหส้ามารถค่วิบคุ่ม	และ/หรอืลดมลพิัษัโดยใหค้่รอบ
คุ่ลมเรื�องน�ำาเสีย		ฝุ่่น		ก�าซึ่		รวิมทัั�งข้องเสียต่าง	ๆ

5)	 ผูู้้มีหน้าทัี�รับผู้ิดชื้อบทัี�เกี�ยวิข้้องกับกระบวินการผู้ลิต	ค่วิบคุ่มเค่รื�องจักร	อุปกรณ์	ต้องค่วิบคุ่มดูแลไม่ให้เกิด
ผู้ลกระทับต่อสิ�งแวิดล้อมเกินกวิ่ามาตรฐานทัี�กำาหนดไวิ้

6)	 ให้ค่วิามร่วิมม่อในการลดการเกิดข้ยะหรือข้องเสียทัั�งจากกระบวินการผู้ลิต	และการใชื้้งานทัั�วิไป
7)	 ศ่กษัาและให้ค่วิามร่วิมม่อในการกำาจัดข้ยะหรือข้องเสีย	ด้วิยวิิธีการทัี�ถูกต้อง
8)	 ประเมนิค่วิามเสี�ยง	และผู้ลกระทับในเรื�องทัี�เกี�ยวิข้้องกับสิ�งแวิดลอ้ม	สขุ้ภาพั	และค่วิามปลอดภัยก่อนทัี�จะมกีาร

ลงทัุนหรือร่วิมทัุนในกิจการใดๆ

ข้อพึงระว่้ง

1)	 การเพัิกเฉยต่อข้้อร้องเรียนข้องชืุ้มชื้น
2)	 การเผู้ยแพัร่ข้้อมูลทัี�ไม่ถูกต้องสู่สาธารณะ
3)	 การจัดการกับข้ยะอันตรายผู้ิดวิิธี

การอนุรักษั์ที่รัพื่ยั่ากรธุรรมชาต้ิ

แนว่ป๊ฎิบ้ติ

1)	 ใชื้้ทัรัพัยากรธรรมชื้าติ	วิัสดุ	หรืออุปกรณ์ต่างๆ	อย่างมีประสิทัธิภาพัและประสิทัธิผู้ล
2)	 ให้ค่วิามร่วิมม่อกับมาตรการด้านการอนุรักษั์ทัรัพัยากรธรรมชื้าติข้อง	“บริษััทัฯ”	เชื้่น																นโยบาย	5ส	

นโยบาย	3R	(Reduce,	Reuse	และ	Recycle)
3)	 ผูู้ท้ัี�เกี�ยวิข้อ้งกับกระบวินการผู้ลติ	หรอืเค่รื�องจกัร	มหีนา้ทัี�ดแูล	ปรบัปรุง	และบำารงุรกัษัากระบวินการผู้ลิต	หรอื

เค่รื�องจักรให้อยู่ในมาตรฐานทัี�กำาหนดไวิ้	เพั่�อลดการใชื้้ทัรัพัยากรธรรมชื้าติ

ข้อพึงระว่้ง

1)	 การฟ้�นฟูทัรัพัยากร	โดยไม่ตระหนักถ่งระบบนิเวิศน์ทัี�มีอยู่
2)	 การใชื้้ทัรัพัยากรธรรมชื้าติอย่างไม่คุ่้มค่่า
3)	 กระบวินการผู้ลิตทัี�มีข้องเสียจากกระบวินการผู้ลิตมากกวิ่าปกติ
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สุ่ขภาพื่และความปลอดำภัยั่

แนว่ป๊ฎิบ้ติ

1)	 ตรวิจสอบค่วิามพัร้อมข้องสุข้ภาพัและร่างกายข้องตนเองก่อนปฏิิบัติงาน	และไม่ปฏิิบัติงานหากสุข้ภาพัและ
ร่างกายไม่พัร้อม	เพั่�อลดค่วิามเสี�ยงในการเกิดอันตรายจากการทัำางาน

2)	 ผูู้้ทัี�ต้องทัำางานทีั�มีค่วิามเสี�ยงต่อชีื้วิิต	หรือต่อสุข้ภาพัต้องศ่กษัาข้้อมูลต่างๆ	เกี�ยวิกับสภาพัการทัำางานทีั�ไม่
ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายนั�น

3)	 ในการปฏิิบัติงานในข้ั�นตอนใดทัี�มีค่วิามเสี�ยง	หากไม่มีค่วิามแน่ใจในผู้ลลัพัธ์ทัี�จะเกิดข้้�น	ให้หยุดหรือชื้ะลอการ
ดำาเนินการนั�น	และให้ปร้กษัากับผูู้้เชื้ี�ยวิชื้าญโดยทัันทัี

4)	 รายงานให้ผูู้้บังคั่บบัญชื้าทัราบโดยด่วิน	เม่�อพับเห็นสิ�งผู้ิดปกติบริเวิณสถานทีั�ทัำางานทีั�อาจมีผู้ลกระทับต่อ
สุข้ภาพัและค่วิามปลอดภัย

5)	 ผูู้้บังคั่บบัญชื้าในสายงานต่างๆ	มีหน้าทัี�กำาหนด	หรือเผู้ยแพัร่แนวิทัางในการป้องกันและค่วิบคุ่มไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุจากการทัำางานให้กับพันักงานและบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้อง	รวิมทัั�งการตรวิจสุข้ภาพัพันักงานตามค่วิาม
เสี�ยงข้องพันักงาน

ข้อพึงระว่้ง

1)	 การไม่ใชื้้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วินบุค่ค่ล
2)	 การใชื้้สารเค่มีทัี�ไม่มีฉลากระบุหรือไม่ได้รับอนุญาต
3)	 ค่วิามเสี�ยงต่อการสัมผู้ัสกับโรค่ติดเชื้่�อ
4)	 การต่อสายไฟเปล่อย
5)	 ทัางหนีไฟหรือทัางออกฉุกเฉินทัี�ถูกปิดกั�น
6)	 การข้ับข้ี�อย่างไม่ปลอดภัย
7)	 การปิดใชื้้งานเค่รื�องค่วิบคุ่มค่วิามปลอดภัย
8)	 การทัำางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเค่รื�องม่อ	เค่รื�องจักร	โดยไม่ปฏิิบัติตามคู่่ม่อการใชื้้งาน
9)	 การไม่รายงานอุบัติเหตุทัี�เกิดในสถานทัี�ทัำางาน
10)	 การไม่ปฏิิบัติตามข้้อบังค่ับและระเบียบปฏิิบัติวิ่าด้วิยสุข้อนามัยและค่วิามปลอดภัย

4.3 การรับ หรือให้ที่รัพื่ยั่์ส่ิน หรือ ประโยั่ชน์อื�นใดำ ที่่�อาจส่ร้างแรงจูงใจในการต้ัดำส่ินใจอยั่่างใดำอยั่่างหนึ�ง

การรับหรือให้ที่รัพื่ยั่์ส่ิน หรือประโยั่ชน์อื�นใดำ ที่่�อาจส่ร้างแรงจูงใจในการต้ัดำส่ินใจอยั่่างไม่ชอบธุรรม

การดำาเนินธุรกิจข้อง	“บริษััทัฯ”	ต้องดำาเนินการอย่างถูกต้อง	ตรงไปตรงมา	และต้องมั�นใจวิ่าการดำาเนินการนั�นจะไม่
ทัำาให้เกิดข้้อค่รหาหรือทัำาให้เส่�อมเสียชื้่�อเสียง

แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 ไม่ใช้ื้วิิธีการรับหรือให้เงิน	ทัรัพัย์สิน	สิ�งข้อง	หรือประโยชื้น์อ่�นใด	กับผูู้้หน่�งผูู้้ใดทีั�มีเจตนาเพ่ั�อชัื้กนำาให้กระทัำา
หรือละเวิ้นการกระทัำาทัี�ไม่ถูกต้อง

2)	 ไม่เรียกหรือรับเงิน	ทัรัพัย์สิน	สิ�งข้อง	หรือประโยชื้น์อ่�นใด	จากผูู้้เกี�ยวิข้้องทัางธุรกิจ
3)	 ไม่เสนอเงิน	ทัรัพัย์สิน	สิ�งข้อง	หรือประโยชื้น์อ่�นใด	กับผูู้้เกี�ยวิข้้องทัางธุรกิจเพั่�อแลกเปลี�ยนกับสิทัธิพัิเศษัทัี�ไม่

ค่วิรได้
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4)	 การใชื้จ้า่ยสำาหรับการเลี�ยงรับรองทัางธุรกิจ	และการใชื้จ่้ายอ่�นๆ	ทีั�เกี�ยวิข้้องโดยตรงกับการปฏิบิติัตามสญัญา
ทัางธุรกิจเป็นเรื�องทัี�ยอมรับได้	แต่ต้องใชื้้จ่ายอย่างสมเหตุสมผู้ล

ข้อพึงระว่้ง

1)	 การติดต่อ	หรือดำาเนินธุรกิจกับบุค่ค่ลทัี�มี�ประวิัติเกี�ยวิข้้องกับการปฏิิบัติทัี�ไม่เหมาะสมทัางธุรกิจ	รวิมถ่งการ
ให้หรือรับผู้ลประโยชื้น์ทัี�ตามปกติไม่ค่วิรจะได้รับจากบุค่ค่ลดังกล่าวิ

2)	 รับหรือให้ค่ำาแนะนำาทัางธุรกิจ	ทัี�ต้องใชื้้ค่วิามสัมพัันธ์พัิเศษักับเจ้าหน้าทัี�ข้องรัฐ	หรือบุค่ค่ลใดๆ
3)	 การจ่ายเงินให้กับบุค่ค่ลทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกับการทัำาธุรกรรมนั�น	เพั่�อแลกเปลี�ยนกับสิทัธิพัิเศษัทัี�ไม่ค่วิรได้

การรับหรือให้ของขวัญ/ของที่่�ระลึก

การรับหรือให้ทัรัพัย์สิน	หรือสิ�งข้อง	เพั่�อเป็นข้องข้วิัญ	/	ข้องทัี�ระล่กตามข้นบธรรมเนียมประเพัณีในแต่ละทั้องถิ�น	ถ่อ
เป็นเรื�องทีั�ยอมรับได้	ในข้ณะเดียวิกัน	“บริษััทัฯ”	ไม่ประสงค่์ให้พันักงาน	ให้หรือรับข้องข้วิัญ	/	ข้องทัี�ระล่ก	ทีั�มีมูลค่่า
เกิน	3,000	บาทั	(สามพัันบาทัถ้วิน)	

แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 ก่อนการบัหรอืใหข้้องข้วิญั	/	ข้องทัี�ระลก่ค่วิรตรวิจสอบใหแ้นใ่จวิา่ไดป้ฏิบิติัถูกต้องตามกฎหมาย	และข้อ้บงัค่บั
ข้องบริษััทั	โดยสิ�งข้องหรือข้องข้วิัญทัี�ให้แก่กันในหน้าทัี�การงานค่วิรมีราค่าไม่เกินมูลค่่าทัี�กำาหนดข้้างต้น

2)	 ไมร่บัหรอืใหข้้องข้วัิญ	/	ข้องทีั�ระล่กเปน็เงนิสด	เชื้ค็่	พัันธบตัร	หุน้	ทัองค่ำา	อญัมณ	ีอสงัหารมิทัรพััย์	หรอืสิ�งข้อง
ในทัำานองเดียวิกัน

3)	 ไม่รับหรือให้ข้องข้วิัญ	/	ข้องทัี�ระล่กทัี�อาจทัำาให้เกิดอิทัธิพัลในการตัดสินใจอย่างหน่�งอย่างใด	โดยไม่เป็นธรรม
ในการปฏิบิตัหินา้ทัี�	หากจำาเปน็ต้องรับข้องข้วิญั	/	ข้องทัี�ระล่กทัี�มคี่า่เกินทัี�กำาหนดไวิ	้ให้รายงานผูู้บ้งัคั่บบญัชื้า
ตามลำาดับชื้ั�น

4)	 เก็บรักษัาหลักฐานการใชื้้จ่ายเงินทัี�แสดงมูลค่่าข้องข้องข้วิัญ	/	ข้องทัี�ระล่กนั�นเพั่�อตรวิจสอบได้ในภายหลัง
5)	 กรณีทีั�ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผูู้้บังคั่บบัญชื้าให้ไปช่ื้วิยเหล่อหน่วิยงานภายนอก	อาจรับเงิน	

สิ�งข้องหรือข้องข้วิัญได้ตามหลักเกณฑ์์หรือมาตรฐานทัี�หน่วิยงานภายนอกนั�นกำาหนดไวิ้
6)	 การให้ผู้ลิตภัณฑ์์ข้องบริษััทั	ให้เป็นไปตามเงื�อนไข้เบ่�องต้น	และอำานาจดำาเนินการ

ข้อพึงระว่้ง

1)	 การให้ข้องข้วิัญ	/	ข้องทัี�ระล่กแก่ผูู้้บังค่ับบัญชื้า
2)	 การรับข้องข้วิัญ	/	ข้องทัี�ระล่กจากผูู้้ใต้บังค่ับบัญชื้า
3)	 การรับสิ�งข้องหรือข้องข้วิัญทัี�ไม่มีทัี�มาหรือเหตุผู้ลในการได้ทัี�แน่ชื้ัด
4)	 การรับหรือให้สิ�งข้องหรือข้องข้วิัญทัี�มีมูลค่่าเกินกวิ่าทัี�กำาหนดไวิ้

4.4 ความขัดำแยั่้งที่างผลประโยั่ชน์

	 พันักงานและผูู้้เกี�ยวิข้้องกับ	“บริษััทัฯ”	ต้องพัยายามหลีกเลี�ยงไม่ให้เกิดค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์ทัี�อาจส่งผู้ลกระทับ
ในการตัดสินใจใดๆ	ทัั�งนี�	ในการปฏิิบัติหน้าทัี�จะต้องย่ดถ่อผู้ลประโยชื้น์ข้อง	“บริษััทัฯ”	ภายใต้ค่วิามถูกต้องตามกฎหมายและ
จริยธรรม
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แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 ไม่ประกอบกิจการทัี�เป็นการแข้่งข้ัน	หรือมีลักษัณะเดียวิกันกับ	“บริษััทัฯ”
2)	 ไม่เข้้าเป็นหุ้นส่วิน	หรือผูู้้ถ่อหุ้นทัี�มีอำานาจตัดสินใจ	หรือผูู้้บริหารในกิจการทัี�เป็นการแข้่งข้ัน	หรือมีลักษัณะ

เดียวิกันกับ	“บริษััทัฯ”	แต่ในกรณีทัี�ไม่อาจหลีกเลี�ยงได้	ให้รายงานผูู้้บังค่ับบัญชื้าทัราบโดยทัันทัี

3)	 กรณีทัี�พันกังานเข้า้ไปข้อ้งเกี�ยวิกับธรุกจิ	หรอืเหตกุารณ์ใดๆ	ทัี�อาจทัำาใหเ้กิดค่วิามข้ดัแยง้ทัางผู้ลประโยชื้น	์	ให้
รายงานต่อผูู้้บังค่ับบัญชื้าโดยทัันทัี

4)	 ไม่แสวิงหาผู้ลประโยชื้น์จากข้้อมูล	หรือสิ�งใดๆ	ทัี�ตนรู้เน่�องมาจากตำาแหน่งหน้าทัี�และค่วิามรับผู้ิดชื้อบ
5)	 หลกีเลี�ยงการเข้า้ไปเกี�ยวิข้อ้งกับกิจกรรมทีั�อาจก่อใหเ้กิดค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชื้นข์้องบริษััทั	หรอืก่อภาระ

ผูู้กพัันทัางการเงินในรูปแบบใดๆ	กับผูู้้เกี�ยวิข้้องทัางธุรกิจกับ	“บริษััทัฯ”	หรือพันักงานข้อง	“บริษััทัฯ”	เอง
6)	 หลีกเลี�ยงการทัำางานอ่�นนอกเหน่อจากการทัำางานข้อง	“บริษััทัฯ”		ซึ่่�งอาจมีผู้ลกระทับต่องานในค่วิามรับผู้ิด

ชื้อบไม่วิ่าในด้านใด

ข้อพึงระว่้ง

1)	 ผู้ลประโยชื้น์ส่วินตัวิทัี�มีผู้ลกระทับต่อ	“บริษััทัฯ”
2)	 งานส่วินตัวิทัี�ใชื้้วิัสดุอุปกรณ์	เค่รื�องม่อเค่รื�องใชื้้	หรือทัรัพัยากรข้อง	“บริษััทัฯ”
3)	 การทัำาธุรกรรมกับบริษััทัทัี�ทั่านหรือค่รอบค่รัวิมีค่วิามสนิทัสนมเป็นพัิเศษั
4)	 ค่วิามสัมพัันธ์ส่วินตัวิทัี�อาจข้ัดแย้งกับภาระหน้าทัี�ค่วิามรับผู้ิดชื้อบ
5)	 ค่วิามสัมพัันธ์ด้านการเงินกับบุค่ค่ลทัี�อาจมีค่วิามข้ัดแย้งกับ	“บริษััทัฯ”
6)	 การลงทัุนในหลักทัรัพัย์	เชื้่น	หุ้น	หุ้นกู้	ตราสารอนุพัันธ์ข้องบริษััทัทัี�ประกอบธุรกิจแข้่งข้ันกับ												“บริษััทัฯ”

4.5 การจัดำหา

	 การจัดหาต้องดำาเนินการตามข้ั�นตอนทัี�กำาหนดไวิ้ตามระเบียบการจัดหาข้อง	“บริษััทัฯ”	และมีค่วิามเป็นธรรมแก่ผูู้้มีส่วิน
เกี�ยวิข้้อง	ทัั�งนี�ในการตัดสินใจต้องค่ำาน่งถ่งค่วิามสมเหตุสมผู้ลด้านราค่า	คุ่ณภาพั	และบริการทัี�ได้รับ	รวิมทัั�งต้องสามารถให้
เหตุผู้ลทัี�เหมาะสมได้เม่�อมีการตรวิจสอบ	ในกรณีทีั�ไม่แน่ใจให้ศ่กษัาระเบียบการจัดหาอย่างละเอียด	หรือสอบถามไปยังหน่วิย
งานทัี�รับผู้ิดชื้อบด้านการจัดหา	หรือผูู้้บังค่ับบัญชื้าก่อนดำาเนินการใดๆ

แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 ในการจัดหาต้องผู้่านข้ั�นตอนตามระเบียบวิิธีการจัดหา	และกระบวินการสรรหาจากหน่วิยงานทัี�รับผู้ิดชื้อบ
อย่างเค่ร่งค่รัดโดยให้สอดค่ล้องกับอำานาจดำาเนินการ

2)	 การจัดหาต้องปฏิิบัติตามคู่่ม่อการจัดหาสินค่้าและบริการทัี�เป็นมิตรต่อสิ�งแวิดล้อม	(Green	Procurement)
3)	 ในกรณีทีั�การจดัหาไมด่ำาเนนิการตามระเบยีบวิิธีการจดัหา	หรอืไมผู่่้านหนว่ิยงานทีั�รับผู้ดิชื้อบเรื�องการจดัหา	

ต้องทัำาหนังส่อชื้ี�แจงทัี�มา	วิิธีการจัดหา	และเหตุผู้ลข้องการจัดหานั�นไปยังหน่วิยงานทัี�รับผู้ิดชื้อบ
4)	 ไม่เข้้าไปเกี�ยวิข้้องในการจัดหากับคู่่สัญญาทัี�มีค่วิามเกี�ยวิพัันกับตนเอง	เชื้่น	เป็นค่รอบค่รัวิ	ญาติสนิทั	หรือทัี�

ตนเป็นเจ้าข้องหรือหุ้นส่วิน
5)	 ไม่ใชื้้ข้้อมูลทัี�ได้ทัราบอันเน่�องมากจากการจัดหาเพั่�อประโยชื้น์ส่วินตัวิหรือผูู้้อ่�นทัี�ไม่เกี�ยวิข้้อง
6)	 การจัดหาให้พิัจารณาเล่อกนิติบุค่ค่ลเป็นอันดับแรก	โดยหลีกเลี�ยงการจัดหากับบุค่ค่ลธรรมดา	เวิ้นแต่เป็น

กรณีทัี�ต้องใชื้ค้่วิามเชีื้�ยวิชื้าญเฉพัาะดา้น	เฉพัาะบคุ่ค่ล		หรือเพั่�อประโยชื้นใ์นการดำาเนนิการใดๆ	ข้อง	“บริษััทัฯ”
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ข้อพึงระว่้ง

1)	 การจัดหาทัี�ไม่ใชื้้หลักเกณฑ์์หรือข้ั�นตอนตามระเบียบ
2)	 ค่วิามข้ดัแยง้ทัางผู้ลประโยชื้นท์ัี�อาจเกิดข้้�นในการค่ดัเลอ่กผูู้ข้้ายสนิค่า้หรอืบริการ	เชื้น่	การยอมรบัข้องกำานลั

ทัี�ไม่เหมาะสม
3)	 การเล่อกผูู้้ข้ายสินค่้าหรือบริการทัี�เป็นญาติพัี�น้อง	หรือมีค่วิามสัมพัันธ์ใกล้ชื้ิด
4)	 การไมค่่ำานง่ถง่มาตรฐานต่างๆ	ทัี�ผูู้ข้้ายสินค่า้หรือบรกิารพ่ังม	ีเชื้น่	มาตรฐานสิ�งแวิดล้อม	มาตรฐานอตุสาหกรรม	

เป็นต้น

4.6 การที่ำาธุุรกรรมกับรัฐ์

	 ในการทัำาธุรกรรมกับรัฐ	“บริษััทัฯ”	จะต้องหลีกเลี�ยงการกระทัำาทัี�อาจจ่งใจให้รัฐ	หรือพันักงานข้องรัฐดำาเนินการทัี�ไม่ถูก
ต้องเหมาะสม	แต่การทัำาค่วิามรู้จัก	หรือการสร้างค่วิามสัมพัันธ์อันดีระหวิ่างกันในข้อบเข้ตทัี�เหมาะสมสามารถทัำาได้		เชื้่น	การ
พับปะพัูดคุ่ยในทัี�สาธารณะต่างๆ	การไปแสดงค่วิามยินดีในวิาระโอกาส	เทัศกาล	หรือตามประเพัณีปฏิิบัติ	เป็นต้น

แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 ดำาเนินการอย่างถูกต้อง	ตรงไปตรงมา	เม่�อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าทัี�	หรือหน่วิยงานข้องรัฐ
2)	 ตระหนักอยู่เสมอวิ่ากฎหมาย	กฎเกณฑ์์	หรือข้นบธรรมเนียมประเพัณีต่างๆ	ในแต่ละทั้องถิ�นอาจมีเงื�อนไข้	ข้ั�น

ตอน	หรือวิิธีปฏิิบัติทัี�แตกต่างกัน
3)	 ปฏิิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทัศหรือทั้องถิ�นทัี�เกี�ยวิข้้องกับการวิ่าจ้างพันักงานข้องรัฐ	ทัั�งในกรณีวิ่าจ้าง

เพั่�อมาเป็นทัี�ปร้กษัา	หรือเป็นพันักงานข้อง	“บริษััทัฯ”	โดยเงื�อนไข้ในการวิ่าจ้างต้องโปร่งใสและเหมาะสม

ข้อพึงระว่้ง

1)	 การดำาเนนิธรุกิจในบางประเทัศอาจมกีฎหมายทัี�กำาหนดเงื�อนไข้	หลกัเกณฑ์เ์กี�ยวิกับการให	้รางวิลั	การบรจิาค่
เงิน	หรือ	การต้อนรับ	การจัดเลี�ยงพันักงานข้องรัฐหรือหน่วิยงานข้องรัฐ

2)	 การทัำาธุรกรรมกับเจ้าหน้าทัี�ข้องรัฐหรือสมาชื้ิกค่รอบค่รัวิข้องเจ้าหน้าทัี�ข้องรัฐ	ในข้ณะทัี�เจ้าหน้าทัี�ดังกล่าวิมี
อิทัธิพัลต่อการตัดสินใจเกี�ยวิกับสัญญาทัี�ทัำากับรัฐ

4.7 การปฏิบัต้ิต้่อข้อมูลและที่รัพื่ยั่์ส่ิน

	 พันกังานและผูู้้เกี�ยวิข้อ้งกับ	“บรษิัทััฯ”	มีหนา้ทัี�และค่วิามรับผู้ดิชื้อบในการใช้ื้ทัรพััยส์นิข้อง	“บรษิัทััฯ”	ใหไ้ดป้ระโยชื้น์	อยา่ง
เต็มทัี�	และดูแลมิให้เส่�อม	สูญหาย	หรือนำาไปใชื้้เพั่�อประโยชื้น์ส่วินตัวิ	หรือเพั่�อบุค่ค่ลอ่�น	

	 โดยทัรพััยส์นิข้อง	“บรษัิัทัฯ”	หมายถ่ง	สงัหารมิทัรพััย	์เชื้น่	อปุกรณส์ำานกังาน	เค่รื�องมอ่	เค่รื�องจกัร	ฯลฯ	และอสงัหารมิทัรพััย์	
เชื้่น	ทัี�ดิน	สิ�งปลูกสรา้ง	นอกจากนี�	ยังหมายค่วิามรวิมไปถ่งเทัค่โนโลยี	ค่วิามรูท้ัางวิิชื้าการ	เอกสารสิทัธิ�	ทัรพััย์สินทัางปัญญา		
ข้้อมูลค่วิามลับข้อง	“บริษััทัฯ”	ด้วิย

การบันที่ึก การรายั่งาน และการเก็บรักษัาข้อมูล

พันักงานทัุกค่นมีหน้าทัี�ต้องดำาเนินการให้ข้้อมูลทัี�เกี�ยวิข้้องกับงานข้องตนอยู่ในสภาพัทัี�ปลอดภัย	และสามารถนำามา
ใชื้้อ้างอิงหรือใชื้้ประโยชื้น์กับ	“บริษััทัฯ”	ได้เม่�อต้องการ	และไม่นำาไปใชื้้เพั่�อประโยชื้น์ข้องตนเองหรือผูู้้อ่�น	นอกจากนั�น	
ในการบันทั่กหรือรายงานจะต้องทัำาให้ถูกต้องตามระบบทัี�วิางไวิ้
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แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 บันทั่กและรายงานข้้อมูลต่างๆ	อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาตามข้้อเทั็จจริง
2)	 การบนัทัก่ข้อ้มลูต้องดำาเนนิการใหถู้กต้องตามหลกัเกณฑ์ท์ัี�	“บรษิัทััฯ”	กำาหนดไวิ	้หรือทัี�กำาหนดไวิใ้นกฎหมาย	

เชื้่น	กฎหมายภาษัีอากร	มาตรฐานบัญชื้ี	เป็นต้น

3)	 การเก็บรักษัาข้้อมูลต้องดำาเนินการตามกำาหนดเวิลาและหลักเกณฑ์์ทัี�	“บริษััทัฯ”	กำาหนดภายใต้ข้้อบัญญัติ
ข้องกฎหมาย	จัดเก็บรักษัาอย่างระมัดระวิัง	และง่ายต่อการเรียกใชื้้งาน

4)	 เอกสารสำาค่ญัและข้อ้มลูทีั�เปน็ค่วิามลบั	จะตอ้งไดร้บัการดแูลดว้ิยวิิธกีารเฉพัาะทีั�กำาหนดไวิใ้นแตล่ะระดบั		แต่ละ
ชื้นิด	หรือประเภทัข้องข้้อมูล

5)	 เม่�อพัน้ชื้ว่ิงระยะเวิลาทีั�ต้องเก็บรกัษัาข้้อมลูหรอืเอกสาร		พันกังานทีั�เกี�ยวิข้้องต้องดแูลใหม้กีารทัำาลายดว้ิยวิิธี
ทัี�เหมาะสมถูกต้องกับข้้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภทั

6)	 ในการรายงานงบการเงิน	รายงานเรื�องสิ�งแวิดล้อม	หรือรายงานเรื�องใดๆ	ทัี�ต้องส่งถ่งหน่วิยงานข้องรัฐ	หรือ
บุค่ค่ลภายนอก	พันักงานทัี�เกี�ยวิข้้องต้องมั�นใจวิ่าได้รายงานหรือเปิดเผู้ยข้้อมูลอย่างถูกต้อง

ข้อพึงระว่้ง

1)	 การจัดทัำาข้้อมูล	เอกสาร	หรือรายงานทัางการเงินทัี�ไม่สอดค่ล้องกับข้้อเทั็จจริง
2)	 การข้าดมาตรการป้องกันค่วิามเสี�ยงในการจัดการกับข้้อมูล	เพั่�อไม่ให้ถูกทัำาลาย	หรือเกิดการสูญหาย
3)	 การทัำาลายเอกสารโดยไม่ทัราบรายละเอียดข้อบเข้ตเอกสารทัี�จะทัำาลาย
4)	 การบันทั่กค่ำากล่าวิทัี�เป็นเทั็จ	หรือข้้อเทั็จจริงทัี�ไม่มีหลักฐานอ้างอิง

การใช้ และการดำูแลรักษัาข้อมูลอิเล็กที่รอนิกส่์

อุปกรณ์อเิล็กทัรอนกิส	์ข้้อมลูอเิล็กทัรอนกิสห์รือเทัค่โนโลยสีารสนเทัศต่างๆ	ถอ่วิา่เปน็สนิทัรพััย์ทัี�มคี่า่ข้อง	“บรษิัทััฯ”	
มีไวิ้เพั่�อประสิทัธิภาพัในการดำาเนินธุรกิจ	พันักงานต้องใชื้้งานและปฏิิบัติตามนโยบายและระเบียบในการใชื้้เทัค่โนโลยี
สารสนเทัศ	ทีั�ได้กำาหนดไว้ิรวิมทัั�งมีหน้าทีั�ปกป้องและดูแลรักษัาให้พ้ันจากการถูกละเมิดหรือนำาไปเผู้ยแพัร่โดยไม่ได้
รับอนุญาต

แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 ใชื้้อุปกรณ์อิเล็กทัรอนิกส์	ข้้อมูลอิเล็กทัรอนิกส์	หรือเทัค่โนโลยีสารสนเทัศต่างๆ	เพั่�อประโยชื้น์ข้อง	“บริษััทัฯ”	
เทั่านั�น

2)	 ในการใชื้้อุปกรณ์อิเล็กทัรอนิกส์	ข้้อมูลอิเล็กทัรอนิกส์	หรือเทัค่โนโลยีสารสนเทัศต่างๆ	ต้องไม่ใชื้้โดยวิิธีการ
ใดๆ	ทัี�เป็นการฝ่่าฝ่้นกฎหมาย

3)	 ห้ามใชื้้เพั่�อประโยชื้น์ทัางธุรกิจส่วินตัวิข้องตนเอง	หรือเพั่�อประโยชื้น์อ่�นใดทัี�เกี�ยวิข้้องกับการเม่อง
4)	 ห้ามใช้ื้อุปกรณ์อิเล็กทัรอนิกส์	 ข้้อมูลอิเล็กทัรอนิกส์	หรือเทัค่โนโลยีสารสนเทัศต่างๆ	เพั่�อเข้้าถ่งเว็ิบไซึ่ด์ทีั�ไม่

เหมาะสม	ผู้ิดศีลธรรม	หรือเวิ็บไซึ่ด์ทัี�ไม่เป็นทัี�รู้จัก	ซึ่่�งน่าสงสัยในค่วิามปลอดภัย
5)	 ปกป้อง	ดูแลรักษัาอุปกรณ์อิเล็กทัรอนิกส์	และเทัค่โนโลยีต่างๆ	ข้อง	“บริษััทัฯ”	จากการใชื้้งานโดยไม่ได้รับ

อนุญาต
6)	 เก็บรักษัา	และไม่ยินยอมให้ผูู้้อ่�นใชื้้รหัสผู้่านสำาหรับเข้้าใชื้้งานระบบสารสนเทัศต่างๆ	ข้อง	“บริษััทั”
7)	 ใชื้้ข้้อมูลอย่างมีประสิทัธิภาพัและประสิทัธิผู้ลอย่างเต็มทัี�
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8)	 “บรษิัทััฯ”	มสีทิัธติรวิจสอบการใชื้ง้านอปุกรณอ์เิลก็ทัรอนกิส	์ข้อ้มลูอเิลก็ทัรอนกิส	์และเทัค่โนโลยสีารสนเทัศ
ต่างๆ	เชื้่น	การรับส่งข้้อมูล	การเก็บข้้อมูล	โดยไม่จำาเป็นต้องได้รับอนุญาต

ข้อพึงระว่้ง

1)	 การทัำาซึ่�ำา		ดดัแปลง		แกไ้ข้อปุกรณอ์เิลก็ทัรอนกิส	์	ข้อ้มลูอเิลก็ทัรอนกิส	์	หรอืเทัค่โนโลยสีารสนเทัศตา่งๆ	โดย
ไม่มีเหตุสมค่วิร

2)	 การใชื้้อุปกรณ์ค่อมพัิวิเตอร์	ข้้อมูลอิเล็กทัรอนิกส์หรือสารสนเทัศต่างๆ	ทัี�ไม่เหมาะสมหรือไม่มีเหตุสมค่วิร

การใช้ และการดำูแลรักษัาที่รัพื่ยั่์ส่ินที่างปัญญา

“บริษััทัฯ”	ถ่อว่ิาทัรัพัย์สินทัางปัญญา	ซ่ึ่�งรวิมถ่ง	สิทัธิบัตร	อนุสิทัธิบัตร	ลิข้สิทัธิ�	 เค่รื�องหมายทัางการค่้า	ค่วิาม
ลับทัางการค่้า	องค่์ค่วิามรู้	หรือข้้อมูลอ่�นใด	เป็นทัรัพัย์สินทัี�มีค่่าข้อง	“บริษััทัฯ”	พันักงานมีหน้าทัี�ต้องปฏิิบัติตามทัี�
กำาหนดไวิ้อย่างเค่ร่งค่รัด	โดยต้องปกป้องและดูแลรักษัาทัรัพัย์สินทัางปัญญาข้อง	“บริษััทัฯ”	ให้พั้นจากการนำาไปใชื้้	
หรือเผู้ยแพัร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 ผู้ลงานทัี�เกิดจาการปฏิิบัติงานตามหน้าทัี�ถ่อเป็นทัรัพัย์สินข้อง	“บริษััทัฯ”	ไม่วิ่าจะทัั�งหมดหรือบางส่วิน	และไม่
วิ่าทัรัพัย์สินทัางปัญญานั�นจะได้รับค่วิามคุ่้มค่รองตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม	เวิ้นแต่ในกรณีทัี�	“บริษััทัฯ”	ได้
อนุญาตอย่างชื้ัดเจนวิ่าให้ถ่อเป็นผู้ลงานข้องผูู้้ค่ิดค่้น	ผูู้้ประดิษัฐ์	ผูู้้วิิจัย	หรือบุค่ค่ลอ่�นใด	

2)	 ในการทัำางานพันักงานต้องดูแลรักษัารายงาน	ข้้อมูล	สูตร	สถิติ	โปรแกรม	วิิธีการ	กระบวินการและข้้อเท็ัจ
จริงต่างๆ	ทัี�เป็นทัรัพัย์สินทัางปัญญาข้อง	“บริษััทัฯ”	ไม่ให้ถูกล่วิงละเมิด	และไม่เปิดเผู้ยให้กับผูู้้ใด		 เวิ้นแต่ได้
รับอนุญาตเป็นลายลักษัณ์อักษัรจาก	“บริษััทัฯ”

3)	 ไม่นำาทัรัพัย์สินทัางปัญญาข้อง	“บริษััทัฯ”	ไปทัำาซึ่�ำา		ดัดแปลง		หรือกระทัำาการใดๆ	เพั่�อประโยชื้น์ส่วินตัวิ		หรือ
เพั่�อประโยชื้น์ข้องผูู้้อ่�นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก	“บริษััทั”

4)	 ในการเข้้าทัำาสัญญา	หรือนิติกรรมใดๆ	ค่วิรมีการตกลงให้ชื้ัดเจนเกี�ยวิกับสิทัธิในทัรัพัย์สินทัางปัญญา	หาก
ไม่แน่ใจหรือมีข้้อสงสัยให้หารือผูู้้เชื้ี�ยวิชื้าญด้านทัรัพัย์สินทัางปัญญาข้อง	“บริษััทัฯ”

5)	 พันกังานข้อง	“บรษัิัทัฯ”	ทุักค่นตอ้งใหค้่วิามเค่ารพั	และไมล่ว่ิงละเมดิทัรพััย์สนิทัางปญัญาข้องผูู้้อ่�น	หากพับเหน็
การกระทัำาทัี�เป็นหรืออาจเป็นการละเมิดทัรัพัย์สินทัางปัญญาให้แจ้งผูู้้มีอำานาจทัี�	“บริษััทัฯ”	กำาหนดไวิ้ในการ
รับแจ้งข้้อร้องเรียน

6)	 พันกังานข้อง	“บรษิัทััฯ”	มหีนา้ทัี�ใหค้่วิามรว่ิมมอ่และชื้ว่ิยเหลอ่ในการแสดงสทิัธ	ิหรอืข้อรบัค่วิามคุ่ม้ค่รองสทิัธิ
ข้องทัรัพัย์สินทัางปัญญาทัี�	“บริษััทัฯ”	เป็นเจ้าข้อง

7)	 ตรวิจสอบข้้อมูลอันเป็นสิทัธิข้องบุค่ค่ลภายนอก	ทัี�ได้รับมาหรือทัี�จะนำามาใชื้้ภายใน	“บริษััทัฯ”	เพั่�อลดโอกาส
ทัี�จะเกิดกรณีละเมิดทัรัพัย์สินทัางปัญญาข้องผูู้้อ่�น

8)	 พันักงานมีหน้าทัี�รายงานต่อผูู้้บังค่ับบัญชื้า	หรือผูู้้จัดการทัรัพัย์สินทัางปัญญาเม่�อพับการกระทัำาทัี�เห็นวิ่า
เป็นการละเมิดสิทัธิ	อาจนำาไปสู่การละเมิดสิทัธิ	หรือการกระทัำาทัี�อาจก่อให้เกิดข้้อพัิพัาทัเกี�ยวิกับทัรัพัย์สิน
ทัางปัญญาข้อง	“บริษััทัฯ”

9)	 ปฏิิบัติตามกฎหมายทัรัพัย์สินทัางปัญญาในประเทัศทัี�	“บริษััทัฯ”	เข้้าไปดำาเนินธุรกิจ
10)	 เม่�อพั้นสภาพัจากการเป็นพันักงาน	พันักงานจะต้องส่งมอบทัรัพัย์สินทัางปัญญาต่างๆ	ซึ่่�งรวิมไปถ่งผู้ลงาน		

สิ�งประดิษัฐ์	ข้้อมูล	รายงาน	สถิติ	สูตร	โปรแกรม	วิิธีการ	กระบวินการ	ค่่นให้แก่	“บริษััทัฯ”	ทัั�งหมด	ไม่วิ่าจะเก็บ
ไวิ้ในรูปแบบใดๆ
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ข้อพึงระว่้ง

1)	 การตัดสินใจทัี�เกี�ยวิข้้องกับการได้มาซ่ึ่�งทัรัพัย์สินทัางปัญญา	ใชื้้ประโยชื้น์จากทัรัพัย์สินทัางปัญญา	รักษัา
สิทัธิและคุ่้มค่รองสิทัธิในทัรัพัย์สินทัางปัญญาชื้อง	“บริษััทัฯ”		โดยไม่มีค่วิามเข้้าใจทัี�ชื้ัดเจนและถูกต้อง

2)	 การใชื้้ข้้อมูลทัี�เป็นค่วิามลับ	หรือเป็นสิทัธิข้องผูู้้อ่�นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าข้อง

3)	 การบอกกล่าวิ	นำาเสนอ	หรือเปิดเผู้ยข้้อมูลหรือเอกสารข้องบริษััทัฯ	ในรูปแบบใดๆ	แก่บุค่ค่ลทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องทัั�ง
ในและนอก	“บริษััทัฯ”

4)	 การวิา่จา้งหรอืรว่ิมงาน	รว่ิมโค่รงการกับบคุ่ค่ล	หนว่ิยงาน	หรอืนติิบคุ่ค่ลนอกบรษิัทััทัี�ไมไ่ดม้กีารตกลงอย่าง
เปน็ลายลกัษัณ์อกัษัรในเรื�องข้องสทิัธิในทัรัพัยส์นิทัางปญัญาและผู้ลประโยชื้นที์ั�เกิดจากทัรพััย์สนิทัางปัญญา
นั�นก่อนดำาเนินการ

5)	 การดำาเนินการใดๆ	กับผูู้้ละเมิดทัรัพัย์สินทัางปัญญาโดยไม่ปร้กษัาผูู้้บริหาร	และผูู้้เชื้ี�ยวิชื้าญด้านทัรัพัย์สิน
ทัางปัญญาข้อง	“บริษััทัฯ”

การซัื�อขายั่หลักที่รัพื่ยั่์ และการใช้ข้อมูลภายั่ใน

ข้้อมูลต่างๆ	ทัี�อาจมีผู้ลกระทับต่อราค่าหลักทัรัพัย์ข้องบริษััทัฯ	หรือข้้อมูลทัี�หากมีการเปิดเผู้ยออกไปแล้วิจะทัำาให้	
“บริษััทัฯ”	เสียหาย	หรือเสียเปรียบ	ถ่อเป็นข้้อมูลทัี�เป็นค่วิามลับ	และมีค่วิามสำาค่ัญ	ดังนั�นการจัดทัำา	เก็บรักษัา	หรือ
เปิดเผู้ยข้้อมูล	ต้องดำาเนินการให้เหมาะสม	โดยค่ำาน่งถ่งผู้ลกระทับต่อผูู้้มีส่วินได้เสียโดยรวิม	และค่วิามถูกต้องตามทัี�
กฎหมายกำาหนด	และต้องไม่ใชื้้ข้้อมูลนั�นเพั่�อประโยชื้น์ส่วินตนหรือบุค่ค่ลอ่�น

แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 ไม่เปิดเผู้ยข้้อมูลต่างๆ	ข้อง	“บริษััทัฯ”	ทัี�ตนเองทัราบหรือได้รับทัราบต่อบุค่ค่ลภายนอกหรือผูู้้ทัี�ไม่เกี�ยวิข้้อง
2)	 การเปิดเผู้ยข้้อมูลทัี�อาจมีผู้ลกระทับใดๆ	ต่อ	“บริษััทัฯ”	ต้องกระทัำาโดยผูู้้มีอำานาจตัดสินใจดำาเนินการในเรื�อง

นั�นๆ	เวิ้นแต่ได้รับมอบหมายจากผูู้้มีอำานาจในการเปิดเผู้ยข้้อมูลนั�นเอง
3)	 พันกังานและบคุ่ค่ลทัี�เกี�ยวิช้ื้องต้องไมเ่ปดิเผู้ยข้อ้มลูทัี�ยังไมเ่ปดิเผู้ยตอ่สาธารณะ	และไมซ่ึ่่�อข้ายหลักทัรพััยข์้อง

บริษััทัหรือบริษััทัทัี�ตนเข้้าไปเกี�ยวิข้้องเม่�อทัราบข้้อมูลทัี�ยังไม่ได้เปิดเผู้ยต่อสาธารณะ
4)	 ไม่ให้ค่ำาแนะนำาในการซึ่่�อข้ายหลักทัรัพัย์ข้องบริษััทัฯ	เวิ้นแต่เป็นเรื�องทัี�เกี�ยวิข้้องกับหน้าทัี�การงานทัี�ได้รับมอบ

หมายจากบริษััทัฯ
5)	 ห้ามพันักงานและบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้องกับข้้อมูล	เปิดเผู้ยหรือส่งผู้่านข้้อมูลหรือค่วิามลับข้องบริษััทัไปยังบุค่ค่ลทัี�

ไม่เกี�ยวิข้้อง	ซึ่่�งรวิมถ่งบุค่ค่ลในค่รอบค่รัวิ	ญาติพัี�น้อง	เพั่�อนฝู่ง	เป็นต้น

ข้อพึงระว่้ง

1)	 การเปิดเผู้ยข้้อมูล	หรือส่งผู้่านข้้อมูลไปยังบุค่ค่ลหรือสถานทัี�อ่�นทัี�ผู้ิดไปจากปกติ
2)	 การให้ข้้อมูลแก่บุค่ค่ลทัี�อ้างวิ่าตนมีสิทัธิรับทัราบโดยไม่มีหลักฐานหรือเหตุผู้ลย่นยันทัี�ชื้ัดเจน
3)	 การให้ข้้อมูลทัี�เป็นข้่าวิล่อ	หรือข้้อมูลทัี�มีผู้ลกระทับต่อ	“บริษััทัฯ”

4.8 การส่ื�อส่ารที่างการต้ลาดำ

	 การใชื้้เค่รื�องม่อการส่�อสารทัางการตลาด	เชื้่น	การโฆ่ษัณา	การประชื้าสัมพัันธ์	การแสดงสินค่้าหรือบริการ	ต้องเป็นไป
ตามค่วิามเป็นจริง	เหมาะสมกับสภาพัแวิดล้อม	และเป็นธรรมกับผูู้้มีส่วินเกี�ยวิข้้องทัุกฝ่่าย
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แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 การส่�อสารทัางการตลาด	ต้องเป็นไปตามค่วิามเป็นจริง	และค่ำาน่งถง่ค่วิามเป็นธรรมตอ่ผูู้้มีส่วินเกี�ยวิข้้องทัุก
ฝ่่าย

2)	 หลีกเลี�ยงการส่�อสารทัางการตลาดทัี�เป็นการเปรียบเทัียบโดยตรงกับสินค่้าหรือบริการข้องคู่่แข้่ง
3)	 ไม่นำาเสนอสิ�งทัี�อาจทัำาให้เกิดค่วิามข้ัดแย้งในสังค่ม	เชื้่น	สถาบันชื้าติ	สถาบันศาสนา	สถาบันพัระมหากษััตริย์	

การเม่อง	ค่วิามเชื้่�อ	ค่วิามสัมพัันธ์ระหวิ่างประเทัศ	ค่วิามค่ิดเห็นเกี�ยวิกับเพัศ	หรือเรื�องทัี�ข้ัดต่อศีลธรรม	และ
วิัฒนธรรมอันดีงาม

4)	 มีการทับทัวิน	ตรวิจสอบแนวิทัางการส่�อสารทัางการตลาดอย่างสม�ำาเสมอ

ข้อพึงระว่้ง

1)	 การส่�อสารทัางการตลาด	ทัี�ไม่สะทั้อนให้เห็นถ่งคุ่ณค่่าและคุ่ณภาพัทัี�แทั้จริงข้องสินค่้าหรือบริการ
2)	 การส่�อสารทัางการตลาด	ทีั�เกินจริงในเชิื้งมุง่ใหผูู้้้บรโิภค่เข้้าใจผู้ดิในแงคุ่่ณภาพัสนิค้่าหรอืบรกิาร	เวิน้แต่กรณใีช้ื้

ค่วิามเกดิจรงิทีั�ผูู้บ้รโิภค่สามารถตระหนกัไดว่้ิาไมใ่ชื้ค่่วิามจรงิ	แต่เปน็การสรา้งค่วิามนา่สนใจใหกั้บงานโฆ่ษัณา
ประชื้าสัมพัันธ์	และค่วิรระบุให้ผูู้้บริโภค่ทัราบชื้ัดเจนวิ่ามิใชื้่ค่วิามเป็นจริง

3)	 สง่เสรมิการนำาเสนอในเชิื้งบวิก	มากกว่ิาการนำาเสนอในเชิื้งลบ	โดยเฉพัาะเรื�องทีั�มผีู้ลกระทับต่อค่วิามรูส่้กข้อง
สังค่ม

4.9 การที่ำาธุุรกรรมของ “บริษััที่ฯ”

การที่ำาธุุรกรรมระหว่างกันของบริษััที่ในเครือของ “บริษััที่ฯ”

การทัี�บริษััทัฯ	มีบริษััทัย่อยในเค่รือ	และบริษััทัเหล่านั�นดำาเนินธุรกิจทัี�ต้องทัำาธุรกรรมระหวิ่างกัน	 เชื้่น	การบริการ		
การซึ่่�อข้ายวิัตถุดิบ	ผู้ลิตภัณฑ์์	การให้ค่วิามชื้่วิยเหล่อทัางการเงิน	การสนับสนุนทัางด้านเทัค่นิค่หรือบุค่ลากร	
ฯลฯ	ดังนั�นในการดำาเนินธุรกิจ	หรือปฏิิบัติงานทัี�เกี�ยวิข้้องกับเรื�องดังกล่าวิ	พันักงานและผูู้้เกี�ยวิข้้องทัุกค่นต้อง
ค่ำาน่งถ่งกฎหมาย	กฎระเบียบทัี�ออกโดยหน่วิยงานรัฐ	กฎระเบียบข้อง	“บริษััทัฯ”	หลักเกณฑ์์และเงื�อนไข้ต่างๆ	ใน
แต่ละทั้องถิ�นทัีได้กำาหนดไวิ้

แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 ศก่ษัาหลกัเกณฑ์	์ขั้�นตอน	อำานาจดำาเนนิการตามกระบวินการทัี�	“บรษิัทััฯ”	กำาหนดไวิใ้หถี้�ถ้วินก่อนดำาเนนิการ
2)	 เม่�อมีหน้าทัี�ต้องเกี�ยวิข้้องกับการทัำาธุรกรรมระหวิ่างกัน	ต้องรายงานให้ผูู้้บังค่ับบัญชื้าทัราบถ่งเงื�อนไข้		หลัก

เกณฑ์์	หรือลักษัณะข้องธุรกรรมโดยละเอียด
3)	 การดำาเนินการโค่รงการหรือธุรกรรมต่างๆ	ต้องปฏิิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์์	และกระบวินการทัี�กำาหนด

ไวิ้ตามกฎหมาย	กฎระเบียบทัี�ออกโดยหน่วิยงานรัฐ	และกฎระเบียบข้อง	“บริษััทัฯ”	อย่างเค่ร่งค่รัด
4)	 หากมีข้้อสงสัยให้สอบถามผูู้้บังค่ับบัญชื้า	หรือทัี�ปร้กษัากฎหมายข้อง	“บริษััทัฯ”	โดยทัันทัี

ข้อพึงระว่้ง

1)	 การทัำาธุรกรรมทัี�ไม่ผู้่านข้ั�นตอนการข้ออนุมัติทัี�ถูกต้องตามอำานาจดำาเนินการ
2)	 การร้องข้อให้มีการข้้ามข้ั�นตอนหรือเพัิกเฉยต่อกระบวินการใดๆ	ทัี�ต้องดำาเนินการตามปกติ
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การที่ำาธุุรกรรมของ “บริษััที่ฯ” กับบุคคลหรือบริษััที่ภายั่นอก

การทัำาธรุกรรมกับบุค่ค่ลภายนอกหรอืบรษิัทััอ่�นนั�นจะต้องดำาเนนิการดว้ิยวิิธกีารอนัชื้อบธรรมและปฏิิบตัติามเงื�อนไข้
ทัี�ไดต้กลงไวิอ้ย่างตรงไปตรงมาหลกีเลี�ยงการทัำาธุรกรรมทัี�อาจก่อใหเ้กิดค่วิามเดอ่ดร้อนเสยีหายกับบคุ่ค่ลภายนอก

แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 การทัำาธุรกรรมต้องค่ำาน่งถ่งมูลค่่า	ราค่า	ทีั�เป็นไปตามกลไกตลาด	ไม่เล่อกปฏิิบัติ	หรือกีดกันการทัำาธุรกิจ
ด้วิยวิิธีการทัี�ไม่ข้อบธรรมหรือไม่ชื้อบด้วิยกฎหมาย

2)	 หลีกเลี�ยงการทัำาธุรกรรมทัี�อาจทัำาให	้“บรษิัทััฯ”	ต้องเส่�อมเสยีชื้่�อเสยีง	แมว่้ิาธรุกรรมนั�นจะทัำาใหไ้ดรั้บประโยชื้น์
ทัางธุรกิจก็ตาม

3)	 ห้ามแอบอ้างใชื้้ชื้่�อข้อง	“บริษััทัฯ”	ค่ณะกรรมการบริษััทั	ฝ่่ายจัดการ	หรือพันักงาน	ในการทัำาธุรกรรมทัี�ไม่
เกี�ยวิข้้องกับ	“บริษััทัฯ”	แม้วิ่าจะไม่มีผู้ลกระทับโดยตรงต่อ	“บริษััทัฯ”	ก็ตาม

ข้อพึงระว่้ง

1)	 การทัำาธุรกรรมทีั�คู่สั่ญญาไมไ่ดม้หีนา้ทีั�ในการปฏิิบตัติามสญัญา	หรอืการทัำาธุรกรรมโดยใช้ื้บคุ่ค่ล	หรอืบรษิัทัั
อ่�นเป็นตัวิแทัน

2)	 ธุรกรรมทัี�ไม่ทัราบประวิัติค่วิามเป็นมาข้องคู่่สัญญา

4.10 การประกอบธุุรกิจในต้่างประเที่ศู

	 การประกอบธุรกิจในต่างประเทัศไม่วิ่าจะเป็นการตั�งบริษััทั	โรงงาน	สำานักงาน	สาข้า	ตัวิแทัน	ผูู้้จัดจำาหน่าย	หรือการนำา
เข้้า-ส่งออกสินค่้า	การร่วิมทัุน	หรือการทัำาธุรกรรมใดๆ	ข้อง	“บริษััทัฯ”	ทัี�เกี�ยวิข้้องกับต่างประเทัศจะต้องปฏิิบัติตามกฎหมาย
ข้้อบังคั่บในแต่ละประเทัศ	นอกจากนี�ยังต้องค่ำาน่งถ่งสภาพัแวิดล้อม	ข้นบธรรมเนียม	ประเพัณี	และวิัฒนธรรมในแต่ละทั้องถิ�น
ประกอบด้วิย

แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 ก่อนเดนิทัางไปทัำางานต่างประเทัศใหศ่้กษัาข้นบธรรมเนยีม	ประเพัณี	วัิฒนธรรม	และกฎหมายทีั�เกี�ยวิข้อ้ง	เชื้น่	
กฎหมายการนำาเข้า้และสง่ออก	กฎหมายภาษีัอากร	กฎหมายค่วิบคุ่มการค่า้ระหว่ิางประเทัศ	กฎหมายวิา่ดว้ิย
การเข้้าเม่อง	เป็นต้น

2)	 ปฏิบิตัใิหถ้กูต้องตามกฎหมาย	และปฏิบิตัตินเปน็พัลเมอ่งทัี�ดใีนแตล่ะทัอ้งถิ�น	ทัั�งนี�	การปฏิบิตันิั�นตอ้งไมข่้ดักับ
จรรยาบรรณ	“บริษััทัฯ”	

3)	 การจ้างแรงงานในแต่ละทั้องถิ�นต้องปฏิิบัติตามทัี�กฎหมายแรงงานในแต่ละทั้องถิ�นกำาหนดไวิ้
4)	 การตรวิจสอบธุรกรรมต่างๆ	ทัี�เกิดข้้�นอย่างสม�ำาเสมอ
5)	 รายงานข้้อมูลพัร้อมหลักฐานทัี�เกี�ยวิข้้องกับการนำาเข้้าหรือส่งออกต่อผูู้้มีหน้าทัี�รับผู้ิดชื้อบเกี�ยวิกับการนำา

เข้้าหรือส่งออก
6)	 ปฏิิบัติตามกฎหมายวิ่าด้วิยการค่วิบคุ่มการค่้าระหวิ่างประเทัศในประเทัศทัี�ต้องเข้้าไปเกี�ยวิข้้อง
7)	 ปร้กษัาผูู้้บังค่บับัญชื้าหรอืทีั�ปร้กษัากฎหมายข้อง	“บรษัิัทัฯ”	เม่�อเหน็ว่ิาธรุกรรมอาจขั้ดหรอืแย้งกับวัิฒนธรรม	

กฎหมายทั้องถิ�น	หรือกฎหมายค่วิบคุ่มการค่้าระหวิ่างประเทัศ
8)	 รายงานการปฏิิบัติงานต่อผูู้้บังค่ับบัญชื้าอย่างต่อเน่�อง
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ข้อพึงระว่้ง

1)	 การติดต่อกับหนว่ิยงานต่างๆ	ในต่างประเทัศผู้า่นบรษิัทัั	หรอืค่นในทัอ้งถิ�นทัี�ไมท่ัราบค่วิามเปน็มา	หรอืทัี�มช่ีื้�อ
เสียงในด้านลบ

2)	 การจ้างงานบุค่ค่ลทัี�ไม่มีหลักฐานแสดงตัวิตนทัี�สมบูรณ์	หรือไม่ค่รบถ้วิน
3)	 การกระทัำาข้องคู่่สัญญาทัี�ส่อให้เห็นวิ่าพัยายามหลีกเลี�ยงกฎหมายค่วิบคุ่มการค่้าระหวิ่างประเทัศ
4)	 การเสนอให้ค่วิามช่ื้วิยเหล่อในการนำาเข้้าหรือส่งออกจากผูู้้ทัี�อ้างวิ่า	สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าทีั�ทัี�มี

อำานาจได้
5)	 ค่ำาตอบทัี�เป็นการหลีกเลี�ยง	ไม่เต็มใจ	หรือไม่น่าพัอใจข้อคู่่สัญญา	หรือลูกค่้าต่อค่ำาถามเกี�ยวิกับการใชื้้สินค่้า	

สถานทัี�ปลายทัาง	ผูู้้ใชื้้ปลายทัาง	วิันทัี�ส่งมอบ	หรือสถานทัี�ส่งมอบ
6)	 ใบกำากับสนิค้่านำาเข้้าซึ่่�งราค่าทีั�แสดงไว้ิไมถู่กต้องตามมลูค่่าเตม็	หรือระบรุายละเอียดข้องสนิค้่าไมชั่ื้ดเจน		รวิม

ทัั�งการไม่สมเหตุสมผู้ลอ่�นๆ
7)	 การจ่ายเงินให้แก่ผูู้้ส่งออกหรือการเอ่�อประโยชื้น์ให้ผูู้้ส่งออกซึ่่�งไม่ได้รวิมอยู่ในราค่าตามใบกำากับสินค่้า		หรือ

ตามทัี�รายงานไวิ้ในลักษัณะอ่�น
8)	 การดำาเนินการทัี�ผู้่านข้ั�นตอนการนำาเข้้าไม่ค่รบถ้วินทัุกตอนทัี�ต้องดำาเนินการตามปกติ

4.11 การแข่งขันที่างการค้า

	 “บริษััทัฯ”	ตั�งมั�นทัี�จะแข้่งข้ันทัางการค่้าอย่างยุติธรรมโดยค่ำาน่งถ่งจริยธรรมในการประกอบการค่้า	และกฎหมายแข้่งข้ัน
ทัางการค่้าในประเทัศต่างๆ	ทัี�	“บริษััทัฯ”	เข้้าไปดำาเนินธุรกิจ

แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 ไม่ทัำาค่วิามตกลงใดๆ	กับคู่่แข้่งข้ันหรือบุค่ค่ลใด	ทัี�มีลักษัณะเป็นการลดหรือจำากัดการแข้่งข้ันทัางการค่้า
2)	 ในกรณีทัี�	“บริษััทัฯ”	เป็นผูู้้มีอำานาจเหน่อตลาดในสินค่้าใด	ต้องไม่ใชื้้อำานาจเหน่อตลาดดังกล่าวิในลักษัณะทัี�

ไม่เป็นธรรมในทัางการค่้า
3)	 เน่�องจากกฎหมายแข้่งข้ันทัางการค่้าเป็นกฎหมายทัี�มีค่วิามสลับซึ่ับซึ่้อน	และมีค่วิามแตกต่างในแต่ละประเทัศ	

ค่วิรมีการหารือกับทัี�ปร้กษัากฎหมายข้อง	“บริษััทัฯ”	ตั�งแต่เริ�มต้น

ข้อพึงระว่้ง

1)	 การทัำาค่วิามตกลงทัี�มีผู้ลเป็นการจำากัดทัางเล่อกข้องลูกค่้าในการซึ่่�อสินค่้า	หรือการใชื้้บริการ
2)	 การกำาหนดราค่า	หรือเงื�อนไข้การข้ายสินค่้า	หรือบริการทัี�ไม่เป็นธรรมต่อลูกค่้า

4.12 การป้องกันการฟัอกเงิน

	 “บริษััทัฯ”	ย่ดถ่อปฏิิบัติตามหลักเกณฑ์์และกฎหมายทัี�เกี�ยวิข้้องกับการป้องกันการฟอกเงิน	กล่าวิค่่อ	“บริษััทัฯ”	จะไม่
รับโอน	หรือเปลี�ยนสภาพัทัรัพัย์สิน	หรือสนับสนุนให้มีการรับ	โอน	หรือเปลี�ยนสภาพัทัรัพัย์สินต่างๆ	ทัี�เกี�ยวิข้้องกับการกระ
ทัำาค่วิามผิู้ด	เพั่�อป้องกันไม่ให้ผูู้้หน่�งผูู้้ใดใช้ื้	“บริษััทัฯ”	เป็นชื้่องทัางหรือเป็นเค่รื�องม่อในการถ่ายเทั	ปกปิด		หรืออำาพัรางแหล่ง
ทัี�มาข้องทัรัพัย์สินทัี�ได้มาโดยไม่ชื้อบด้วิยกฎหมาย
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แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 ก่อนทัำาธุรกรรมกับคู่่สัญญา	ต้องทัราบถ่งประวิัติค่วิามเป็นมาข้องแหล่งทัี�มาข้องเงิน
2)	 กรณีพับเห็นธุรกรรมทัี�ไม่ปกติต้องรายงานให้ผูู้้บังค่ับบัญชื้าทัราบโดยทัันทัี
3)	 หากมีข้้อสงสัยให้ปร้กษัาทัี�ปร้กษัากฎหมายข้อง	“บริษััทัฯ”

ข้อพึงระว่้ง

1)	 คู่่ค่้าหรือคู่่สัญญาทัี�ไม่เต็มใจจะให้ข้้อมูลทัี�ค่รบถ้วิน	หรือให้ข้้อมูลไม่ค่รบถ้วิน	หรือไม่ถูกต้อง
2)	 การชื้ำาระราค่าเป็นเงินสด	หรือสิ�งเทัียบเทั่าเงินสด	ก่อนถ่งกำาหนดชื้ำาระ
3)	 การโอนเงินทัี�มีลักษัณะผู้ิดปกติไปยัง	หรือจากประเทัศทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องกับธุรกรรมนั�น
4)	 โค่รงสร้างการตกลงธุรกิจทัี�ซึ่ับซึ่้อนผู้ิดปกติ
5)	 รูปแบบการชื้ำาระเงินตามสัญญาทัี�ไม่แสดงให้เห็นถ่งวิัตถุประสงค่์ทัี�แทั้จริง	หรือมีเงื�อนไข้การจ่ายเงินทัี�ผู้ิดปกติ
6)	 ค่ำาข้อให้โอนเงินไปยังบัญชื้ีทัี�ไม่เป็นทัี�รู้จัก
7)	 การชื้ำาระราค่าโดยใชื้้ตราสารทัางการเงินทัี�ไม่สามารถระบุค่วิามเชื้่�อมโยงกับผูู้้ชื้ำาระราค่า	เวิ้นแต่เป็นเงื�อนไข้

ตามปกติทัี�สถาบันการเงินได้กำาหนดไวิ้

4.13 การว่าจ้างพื่นักงานรัฐ์/เจ้าหน้าที่่�รัฐ์ 

	 การทัี�บุค่ค่ลจากภาค่รัฐเข้้าไปทัำางานในภาค่เอกชื้น	หรือบุค่ค่ลในภาค่เอกชื้นเข้้ามาทัำางานด้านนโยบายในภาค่รัฐ	ทัำาให้
เกิดค่วิามเสี�ยงการทุัจริตค่อร์รัปชัื้น	ในแง่ค่วิามขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์ข้องตัวิบุค่ค่ลทัี�มีบทับาทัหน้าทัี�ในทัั�งสององค์่กร	โดย
ทัำาใหเ้จ้าหน้าทัี�ข้ององค่ก์รรัฐทัำาหน้าทัี�กำากบัดูแลอยา่งไม่เปน็กลาง	หรือบุค่ลากรในภาค่เอกชื้นพัยายามผู้ลกัดนัใหน้โยบายรฐั
เอ่�อประโยชื้น์แก่องค่์กรข้องตน

แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 กำาหนดระยะเวิลาเวิ้นวิรรค่เป็นเวิลา	2	ปี	สำาหรับการแต่งตั�งอดีตเจ้าหน้าทัี�ข้องรัฐทัี�ออกจากตำาแหน่ง	หรือ	
บุค่ค่ลทัี�เค่ยทัำางานให้กับหน่ายงานกำากับดูแลทัี�เกี�ยวิข้้องกับบริษััทัโดยตรง

2)	 มกีระบวินการตรวิจสอบประวัิติ	ข้องบคุ่ค่ลทีั�บริษัทััจะสรรหาเพ่ั�อแต่งตั�งเข้า้มาดำารงตำาแหนง่กรรมการ	ทีั�ปร้กษัา	
และผูู้้บริหารข้องบริษััทั	เพั่�อตรวิจสอบสิ�งทัี�อาจเป็นประเด็นค่วิามข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์ก่อนการแต่งตั�ง

ข้อพึงระว่้ง

1)	 เพั่�อป้องกันการใช้ื้อำานาจในทัางมชิื้อบ	หรือประเดน็ทีั�มผีู้ลประโยชื้นขั์้ดแย้ง	ค่วิรระบขุ้้อหา้มในการทัำาหนา้ทีั�และ
วิิธีปฎิบัติ

2)	 ค่วิรเปิดเผู้ยข้้อมูลรายนามและประวิัติข้องบุค่ค่ลทัี�เค่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าทัี�ข้องรัฐ	ทัี�ได้รับการแต่งตั�งมาเป็นทัี�
ปร้กษัา	กรรมการ	ผูู้้บริหารข้องบริษััทั	พัร้อมระบุเหตุผู้ลการแต่งตั�งบุค่ค่ลเหล่านั�นในเอกสารเผู้ยแพัร่ข้อง
บริษััทั	เพั่�อเพัิ�มค่วิามโปร่งใสข้องการแต่งตั�ง

4.14 การจ่ายั่ค่าอำานวยั่ความส่ะดำวก (Facilitation Payment)

	 “บรษิัทััฯ”	ไมค่่วิรจ่ายค่่าอำานวิยค่วิามสะดวิกให้กบัเจ้าหน้าทัี�ข้องรัฐไม่วิา่ในกรณีใดๆ	เพัราะการยอมใหบ้คุ่ลากรข้องบริษััทั
จ่ายค่่าอำานวิยค่วิามสะดวิกให้กับเจ้าหน้าทัี�ข้องรัฐมีค่วิามเสี�ยงสูงมากทัี�จะกลายเป็นการให้สินบน	และเป็นการเพัิ�มต้นทัุนทัาง
ธุรกิจ	เพัิ�มโอกาสในการเส่�อมเสียชื้่�อเสียง	และละเมิดนโยบายการต่อต้านค่อร์รัปชื้ันข้องบริษััทั
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แนว่ป๊ฏิบ้ติ

1)	 ดำาเนินการอย่างถูกต้อง	ตรงไปตรงมา	เม่�อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าทัี�	หรือหน่วิยงานข้องรัฐ
2)	 ปฏิิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทัศหรือทั้องถิ�นทัี�เกี�ยวิข้้อง
ข้อพึงระว่้ง

2)	 บริษััทัฯ	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่่าอำานวิยค่วิามสะดวิกในรูปแบบใดๆ	ทัั�งทัางตรงและทัางอ้อม	โดยจะไม่ดำาเนิน
ใดๆ	และไม่ยอมรับการกระทัำาใดๆ	เพั่�อแลกกับค่วิามอำานวิยค่วิามสะดวิกในการดำาเนินธุรกิจ

3)	 การจา่ยเงนิพิัเศษัเปน็สนิน�ำาใจใหกั้บเจา้หนา้ทีั�ข้องรฐัเพ่ั�อใหช่้ื้วิยเรง่รัดขั้�นตอนข้อรับบรกิารจากหนว่ิยงานข้อง
รัฐทัี�ไปติดต่อ	อาจนำาไปสู่การค่อร์รัปชื้ัน

5. การแจ้งเบาะแส่หรือข้อร้องเรียั่น (Whistle Blowing Policy)

ขอบเขต้ของการแจ้งเบาะแส่หรือข้อร้องเรียั่น

กรรมการ	ผูู้บ้รหิาร	พันกังาน	คู่ค่่า้	พันัธมติร	และผูู้ม้สี่วินไดเ้สยี	ทัี�ประสงค่จ์ะรายงานหรอืแจง้เบาะแส	(“ผูู้ร้ายงาน”)	
สามารถรายงานหรือแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี�	ผู้่านไปยังชื้่องทัางการรายงานและแจ้งเบาะแส	

(1)		 การกระทัำาทีั�ผิู้ดกฎหมาย	หรอืการไมป่ฏิิบตัติามหลกัการกำากับดแูลกิจการทัี�ด	ีจรรยาบรรณการดำาเนนิธุรกิจ	
การต่อต้านทัุจริตค่อรัปชื้ัน

(2)		 การฝ่่าฝ่้นกฎระเบียบและข้้อบังค่ับข้องบริษััทัฯ
(3)		 รายงานทัางการเงินทัี�ไม่ถูกต้อง	ระบบการค่วิบคุ่มภายในทัี�บกพัร่อง	และการจัดทัำาเอกสารทัางการเงินทัี�เป็น

เทั็จ
(4)	 การกระทัำาทัี�เป็นการข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชื้น์กับบริษััทัฯ

วิธุ่การแจ้งเบาะแส่หรือข้อร้องเรียั่น

ผูู้้รายงาน	ประสงค่์จะแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียนเกี�ยวิกับการกระทัำาค่วิามผู้ิดตามทัี�ระบุไวิ้ในข้อบเข้ตข้องการแจ้ง
เบาะแสหรอืข้อ้รอ้งเรียนข้า้งต้นดว้ิยเจตนาสุจรติสามารถกระทัำาได	้โดยแจง้ชื้่�อ	ทัี�อยู่	และรายละเอยีดการติดต่อข้อง
ผูู้้รายงาน	ตลอดจนชื้่�อบุค่ค่ลผูู้้กระทัำาผู้ิด	และรายละเอียดการกระทัำาผู้ิด	พัร้อมทัั�งพัยานหลักฐาน	(ถ้ามี)

หากการเปดิเผู้ยตัวิตนข้อง	ผูู้ร้ายงาน	มเีหตุทัี�ค่าดไดว้ิา่จะนำาอนัตรายมาถง่ตนเอง	ผูู้ร้ายงาน	อาจเลอ่กไมเ่ปดิเผู้ย
ตัวิตนก็ได้	ในกรณี	ผูู้้รายงาน	เล่อกไม่เปิดเผู้ยตัวิ	ผูู้้รายงาน	ต้องแสดงเหตุดังกล่าวิ	พัร้อมทัั�งพัยานหลักฐานทัี�น่า
เชื้่�อถ่อได้วิ่าจะเกิดอันตรายดังกล่าวิด้วิย

ผูู้้รายงาน	สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียนเกี�ยวิกับการกระทัำาค่วิามผู้ิดผู้่านทัางชื้่องทัางดังนี�

ชื้่องทัางทัี�	1	ทัางอีเมล์
E-Mail	Address:	anticorruption@thaiopticalgroup.com

ชื้่องทัางทัี�	2	จดหมายปิดผู้น่กส่งตรงไปทัี�
ประธานกรรมการบริษััทั	หรือ	ประธานกรรมการตรวิจสอบ	หรือ	กรรมการผูู้้จัดการ	หรือสำานัก
ตรวิจสอบภายใน	หรือค่ณะทัำางานต่อต้านการค่อร์รัปชื้ั�น
ทัี�อยู่	:	บริษััทั	ไทัยออพัติค่อล	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชื้น)	เลข้ทัี�	15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวิทัอง-สุพัรรณบุรี	
ต.ละหาร	อ.บางบัวิทัอง	จ.นนทับุรี	11110
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ชื้่องทัางทัี�	3	ผู้่านเวิ็ปไซึ่ด์
สำาหรับผูู้้มีส่วินได้เสียภายนอก	:	www.thaiopticalgroup.com		
สำาหรับพันักงานภายใน	:	Intranet	หรือ	Line@togg4.1

กระบวนการพื่ิจารณาเมื�อไดำ้รับแจ้งเบาะแส่ หรือข้อร้องเรียั่น

การลงทัะเบียน	

เม่�อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียน	บริษััทัฯ	สำานักตรวิจสอบภายในมีหน้าทีั�ตรวิจสอบค่วิามค่รบถ้วินข้อง
การแจง้เบาะแสหรือข้อ้รอ้งเรยีน	หากค่รบถว้ินก็ดำาเนนิการลงทัะเบยีนในระบบการแจง้เบาะแสหรือข้อ้รอ้งเรยีนตอ่ไป

การพัิจารณามูลการกระทัำาค่วิามผู้ิด		

บริษััทัฯ	โดยสำานักตรวิจสอบภายในต้องพัิจารณาพัยานหลักฐานทัี�ได้รับมาในเบ่�องต้น	กรณีพับวิ่า	การกระ
ทัำาค่วิามผู้ิดมีมูล	ให้สำานักตรวิจสอบภายในแจ้งให้ผูู้้บังค่ับบัญชื้าข้องผูู้้ถูกแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียน	(“ผูู้้ถูกร้อง
เรียน”)	ทัราบ	พัร้อมทัั�งนำาเสนอต่อค่ณะกรรมการตรวิจสอบและค่ณะกรรมการบริษััทัฯ	เพั่�อรับทัราบและสั�งการ
หรือกำาหนดแนวิทัางในการดำาเนินการพัร้อมทัั�งแต่งตั�งค่ณะทัำางานเพั่�อสอบสวินข้้อเทั็จจริงต่อไป	หากกรณีการก
ระทัำาค่วิามผู้ดินั�นไมม่มีลูเพัยีงพัอ	ใหส้ำานกัตรวิจสอบภายในรายงานตอ่ค่ณะกรรมการตรวิจสอบทัราบและดำาเนิน
การจำาหน่ายการแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียนออกจากระบบต่อไป	

การสอบสวิน	

ค่ณะทัำางานสอบสวินข้อ้เทัจ็จรงิต้องดำาเนนิการตรวิจสอบข้อ้เทัจ็จรงิ	กำาหนดประเดน็สอบสวิน	สรปุผู้ลการสอบสวิน	
เสนอแนะแนวิทัางการแก้ไข้	และรายงานใหค้่ณะกรรมการตรวิจสอบและค่ณะกรรมการบรษิัทััฯทัราบ	เพ่ั�อพัจิารณา
สั�งการและกำาหนดแนวิทัางดำาเนนิการแก้ไข้และพิัจารณากำาหนดบทัลงโทัษัตอ่ไป	พัรอ้มทัั�งแจง้ใหผูู้้บ้งัค่บับญัชื้าข้อง
ผูู้้ถูกร้องเรียนทัราบด้วิย

การแจ้งผู้ลการสอบสวิน	

เม่�อกระบวินการสอบสวินเสร็จสิ�น	ให้สำานักงานตรวิจสอบภายในแจ้งผู้ลการสอบสวินและการดำาเนินการแก่	 ผูู้้
รายงาน	ทัราบต่อไป

การคุ้มครอง ผู้ร้องเรียั่น

บริษััทัฯ	จะไม่เปิดเผู้ยข้้อมูลส่วินบุค่ค่ล	หรือข้้อมูลอ่�นใดทัี�สามารถระบุตัวิ	ผูู้้รายงาน	และผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อในการ
ตรวิจสอบข้้อเทั็จจริง

บริษััทัฯ	จะเก็บข้้อมูลและผู้ลการสอบสวินไวิ้เป็นค่วิามลับ	และเปิดเผู้ยเทั่าทัี�จำาเป็นหรือตามทัี�กฎหมายกำาหนด	โดย
ค่ำาน่งถ่งค่วิามปลอดภัยข้อง	ผูู้้รายงาน	และผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อในการตรวิจสอบข้้อเทั็จจริง	แหล่งทัี�มาข้องข้้อมูล	
หรือบุค่ค่ลทัี�เกี�ยวิข้้อง	เป็นสำาค่ัญ

กรณ	ีผูู้ร้ายงาน	หรือผูู้ที้ั�ใหค้่วิามรว่ิมมอ่ในการตรวิจสอบข้อ้เทัจ็จรงิรอ้งข้อ	และบรษิัทััฯ	เหน็วิา่	อาจมอีนัตรายเกิด
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ข้้�นต่อ	ผูู้้รายงาน	หรือผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อในการตรวิจสอบข้้อเทั็จจริง	บริษััทัฯ	อาจกำาหนดมาตรการคุ่้มค่รอง	ผูู้้
รายงาน	หรือผูู้้ทัี�ให้ค่วิามร่วิมม่อในการตรวิจสอบข้้อเทั็จจริงก็ได้

บริษััทัฯ	จะจดัให้มีการบรรเทัาค่วิามเสียหายดว้ิยกระบวินการทัี�เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผูู้ท้ัี�ได้รบัค่วิามเด่อดร้อน
เสียหายก็ได้

บรษิััทัฯ	จะไมก่ระทัำาการใดๆ	ทัี�ไม่เป็นธรรมหรอืเล่อกปฏิบิตัิต่อ	ผูู้้รายงาน	และผูู้้ทัี�ใหค้่วิามร่วิมม่อในการตรวิจสอบ
ข้้อเทั็จจริง	

การคุ้มครอง ผู้ถููกร้องเรียั่น

ในระหวิ่างการสอบสวิน	บริษััทัฯ	จะไม่กระทัำาการใดๆ	ทัี�ไม่เป็นธรรมหรือเล่อกปฏิิบัติต่อ	ผูู้้ถูกร้องเรียน	และบริษััทัฯ	
จะไม่เปิดเผู้ยข้้อมูลส่วินบุค่ค่ล	หรือข้้อมูลอ่�นใดทัี�สามารถระบุตัวิผูู้้ถูกร้องเรียน	ต่อบุค่ค่ลอ่�นทัี�ไม่เกี�ยวิข้้องทัราบ

หากผูู้ถู้กรอ้งเรยีน	ต้องไดร้บัค่วิามเสยีหายจากการแจง้เบาะแสหรอืข้อ้รอ้งเรยีนไมม่มีลู	บรษิัทััฯ	จะเยยีวิยาแก่ผูู้ถู้ก
ร้องเรียน	ตามค่วิามเหมาะสม

การแจ้งเบาะแส่หรือข้อร้องเรียั่นเที่็จ

หากบริษััทัฯ	พับว่ิา	การแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรียน	หรือการให้ถ้อยค่ำาหรือข้้อมูลใดๆ	ทีั�มีหลักฐานพิัสูจน์ได้ว่ิา
เป็นการกระทัำาทัี�มีเจตนาไม่สุจริต	หรือเป็นเท็ัจ	หรือเจตนาให้เกิดค่วิามเสียหายแก่บริษััทัฯ	ผูู้้ถูกร้องเรียน	หรือ
บุค่ค่ลอ่�น	ในกรณเีป็นพันักงานข้องบริษััทัฯ	บรษิัทััฯ	จะพัจิารณาลงโทัษัทัางวินิยัตามข้อ้บงัค่บัข้องบรษิัทััฯ	แตห่าก
เปน็บคุ่ค่ลภายนอกเปน็ผูู้้กระทัำาและสง่ผู้ลใหบ้ริษััทัฯ	ไดร้บัค่วิามเสยีหายหรอือาจจะไดร้บัค่วิามเสยีหาย	บรษัิัทัฯ	จะ
พัิจารณาดำาเนินค่ดีตามกฎหมายกับบุค่ค่ลนั�นๆ	ด้วิย

6. การกระที่ำาที่่�เข้าข่ายั่ผิดำจรรยั่าบรรณ

	 พันักงานทัุกค่นมีหน้าทัี�ต้องปฏิิบัติตามและส่งเสริมให้ผูู้้อ่�นปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ	การกระทัำาต่อไปนี�เป็นการทัำาผู้ิด
จรรยาบรรณ

1)	 ไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ
2)	 แนะนำา	ส่งเสริม	หรือสนับสนุนให้ผูู้้อ่�นไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ
3)	 ละเลยเพิักเฉยเม่�อพับเห็นการฝ่่าฝ่้นหรือการไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ	ในกรณีทีั�ตนทัราบหรือค่วิรทัราบ	

เน่�องจากเกี�ยวิข้้องกับงานภายใต้ค่วิามรับผู้ิดชื้อบข้องตน
4)	 ไม่ให้ค่วิามร่วิมม่อหรือข้ัดข้วิางการส่บสวิน	สอบสวินหาข้้อเทั็จจริงทัี�อ้างวิ่าได้มีการฝ่่าฝ่้น	หรือการไม่ปฏิิบัติ

ตามจรรยาบรรณ
5)	 การกระทัำาอันไม่เป็นธรรมต่อผูู้้อ่�น	เน่�องจากการทัี�ผูู้้นั�นรายงานการไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ

	 ทัั�งนี�	ผูู้ท้ัี�ทัำาผู้ดิจรรยาบรรณจะตอ้งไดร้บัการพัจิารณาทัางวินิยัตามระเบยีบทัี�	“บรษัิัทัฯ”	กำาหนดไวิ	้นอกจากนี�อาจไดร้บั
โทัษัตามกฎหมาย	หากการกระทัำานั�นผู้ิดกฎหมาย
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