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ส ารบัญ

ค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี

Vision

วิสัยทัศน์:

รั ก ษาความเป็ น หนึ่ ง

ในผู้ผลิตชั้นน�ำของโลก
ในการผลิตเลนส์แว่นตาที่มีคุณภาพ

รวมทั้งผลก�ำไร, นวัตกรรม,

รังสรรค์คุณค่าให้กับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจน

เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
และตระหนักในความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

n

Missio
พันธกิจ:
เรามุ่งในการ:
•

เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์

เพื่อการแก้ปัญหาทางสายตา

พร้อมบริการที่สมบูรณ์ ในราคา
ที่คุ้มค่าและเหมาะสมด้วยคุณภาพ

ตามมาตรฐานโลก

• ตั้งมั่นที่จะเพิ่มผลประโยชน์
ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกระดับ

โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลส�ำคัญ

ทางการเงิน

งบรวม
รายละเอียด (หน่วย : ล้านบาท)

2559

2558

งบเฉพาะบริษัทฯ

2557

2559

2558

2557

งบก�ำไรขาดทุนขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้รวม
2,006.05 1,893.04 1,869.70
ก�ำไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคา (EBITDA) 456.69 436.15 398.88
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
250.37 229.64 203.28

1,476.69 1,353.68 1,314.80
203.24 248.15 216.80
241.17 204.82 195.46

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนหุ้นช�ำระแล้ว ณ สิ้นสุดปี (ล้านหุ้น)

2,591.31 2,250.12 2.205.15
735.23 450.62 486.95
1,856.08 1,799.50 1,718.20
474.32 474.32 474.32

1,868.31 1,728.96 1,682.44
420.50 326.33 335.39
1,447.81 1,402.63 1,347.05
474.32 474.32 474.32

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)
ราคาหุ้น ณ สิ้นงวด (บาท)
จ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก (ล้านหุน้ )

0.53
3.91
0.42
80
8.40
474.32

0.48
3.79
0.38
78
5.70
474.32

0.43
3.62
0.35
82
5.65
474.22

0.51
3.05
474.32

0.43
2.96
474.32

0.41
2.84
474.22

23.61
12.95
13.70
12.75
0.40

23.04
12.59
13.06
12.94
0.25

21.33
11.10
12.02
12.11
0.28

16.23
19.26
16.92
14.44
0.29

18.33
16.78
14.90
13.98
0.23

16.49
16.51
14.76
13.87
0.25

อัตราส่วนทางการเงิน (%)
อัตราการท�ำก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา (EBITDA)
อัตราการท�ำก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
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สารจาก
ประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา แม้วา่ ภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมในหลายประเทศ
มีการชะลอตัวลง แต่บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
และบริษัทย่อย ยังคงรักษาผลการด�ำเนินงาน ที่มีการเติบโตของรายได้ตาม
แผนกลยุทธ์ทไี่ ด้วางไว้ ด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่จาก
ภูมิภาคทวีปเอเซีย และทวีปอเมริกา และรักษาก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ด้วยการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตจากการท�ำ Productivity Improvement
Program ในปี 2559 ซึง่ เป็นปีทปี่ ระเทศไทยเข้าสูก่ ารร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย่ น (AEC) บริษทั ฯ ได้ขยายตลาดในลูกค้ากลุม่ นีม้ ากขึน้ โดยในปัจจุบนั
บริษทั ฯ มีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม เพิม่ ขึน้
และในอนาคตอันใกล้นี้ จะขยายตลาดในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
อินเดียเพิ่มเติม ปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เข้ามา
เพิ่มเติมเพื่อเสริมก�ำลังการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคล หรือเลนส์สั่งฝนพิเศษ
ด้วยระบบ Fully Automation ซึ่งจะช่วยเพิ่มก�ำลังการผลิตเพื่อรองรับความ
ต้องการของลูกค้าที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ผลการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิของบริษทั ฯ ในปี 2559 เท่ากับ 250.37 ล้านบาท เติบโตเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 9.03 เมือ่ เทียบกับผลประกอบการของปี 2558 ซึง่ มีกำ� ไรสุทธิ 229.64
ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงขึ้น
อย่างสม�่ำเสมอ จากผลประกอบการในปี 2559 นี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 199.21 ล้านบาท หรือเท่ากับหุ้นละ 0.42 บาท
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

การก�ำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเสมอมาในปี
2559 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies 2016 อยู่ในอันดับ 4 ดาว พร้อม Top Quartile ในกลุ่ม
Market Cap. 1,000 - 2,999 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีคะแนน Corporate
Governance สูงกว่าคะแนน Corporate Governance โดยรวมของบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมิน
ระดับ “ดีเยีย่ ม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำ
ปี 2559 ติดต่อกัน 6 ปี (2554-2559) รวมทัง้ ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และบริษทั ฯ ได้รบั
การจัดอันดับให้เป็นบริษทั ในกลุม่ ESG 100 ซึง่ จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ติดต่อ
กันเป็นระยะเวลา 2 ปี (2558 - 2559)
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ได้ยึดถือหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีจริยธรรม ศีลธรรม
และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะได้มคี วามมัน่ ใจ และไว้วางใจ
ในระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตรวจสอบได้และโปร่งใส
ข้าพเจ้าในนามของ คณะกรรมการบริษทั ฯ  และฝ่ายบริหารของ บริษทั ฯ และ
บริษัทย่อย ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในการร่วมสร้างความส�ำเร็จและ
การเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนมาอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงสถาบันการเงินทีม่ อบ
ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ด้วยดีตลอดมา

(นายสว่าง ประจักษ์ธรรม)                            
ประธานกรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2559
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คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

thai optical group public company limited
คณะกรรมการของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
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1. นายสว่าง

ประจักษ์ธรรม

ประธานกรรมการบริษัท

2. นายธรณ์

ประจักษ์ธรรม

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ / กรรมการ

3. นายวิรัช

ประจักษ์ธรรม

กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

4. นายสาโรจน์

ประจักษ์ธรรม

กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

5. นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล

กรรมการ

6. นายฌอน

กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

ดาร์เรน ลอว์

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

thai optical group public company limited
คณะกรรมการของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
7. นายเดวิด

แอนดรูว์ ครอส

กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

8. นายสิงห์

ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

9. นายวิชา

จิวาลัย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

10. นายไพรัช

เมฆอาภรณ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

11. นายบรรจง

จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกลยุทธ์ธรุ กิจ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

12. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

กรรมการ / เลขานุการบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2559
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คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

thai optical group public company limited
คณะผู้บริหารของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
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1. นายธรณ์

ประจักษ์ธรรม

กรรมการผู้จัดการ

2. นางอนุรักษ์

รัตนสานส์สุนทร

ผู้จัดการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน

3. นางอมลรัตน์

ประจักษ์ธรรม

ผู้จัดการฝ่ายบริหารซัพพลายเชน

4. นายบัญชา

ยงฤทธิกุล

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน TOG

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

thai optical group public company limited
คณะผู้บริหารของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
5. นางนฤภรณ์

ประจักษ์ธรรม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษี

6. นายสรัฐ

เตกาญจนวนิช

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน

7. Miss. Michelle

Hsieh

ผู้จัดการฝ่ายขาย

รายงานประจ�ำปี 2559
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ลักษณะ การประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ชื่อย่อ TOG เริ่มต้น
โดยกลุม่ ประจักษ์ธรรม ซึง่ ด�ำเนินร้านขายค้าปลีกแว่นตาตัง้ แต่ปี 2494 และได้ขยายงาน
เข้าสูธ่ รุ กิจการผลิตเลนส์กระจกโดยการก่อตัง้ บริษทั อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
(บริษัทย่อย) หรือ TOC ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเลนส์กระจกรายแรกในประเทศไทยในปี
2505 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 50 ล้านบาท โดย TOC ผลิตและส่งออกเลนส์กระจก
ไปยังภูมภิ าคเอเชียและยุโรป และจัดตัง้ สายการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคล (“Prescription
Lens” หรือ “Rx Lens”) และน�ำร่องการผลิตเลนส์สายตาพลาสติกด้วยกระบวนการหล่อ
โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ 15/5 หมู่ที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต�ำบลละหาร
อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 30-2-92 ไร่ ส�ำหรับ TOC
ประกอบด้วยโรงงาน 2 แห่ง โดย แห่งที่ 1 ตั้งอยู่ ถนนงามวงศ์วาน เนื้อที่ประมาณ
2 ไร่ เพื่อผลิตแม่แบบแก้วและเลนส์แว่นตากระจก และแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ถนน
บางบัวทอง-สุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 18-3-57 ไร่ เพื่อผลิตเลนส์สายตาพลาสติก
และเลนส์สั่งฝนพิเศษ (Rx Lens)
จากแนวโน้มการบริโภคเลนส์สายตาพลาสติกทีเ่ พิม่ ขึน้ บริษทั ไทยออพติคอล
กรุป๊ จ�ำกัด (“TOG”) ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2534 ในชือ่ บริษทั ไทยโปลีเมอร์เลนส์
จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อขยายงานสายการผลิตเลนส์
สายตาพลาสติกธรรมดา ธุรกิจของ TOG และ TOC ได้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
และท�ำให้ TOG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท เพื่อขยายก�ำลังการผลิต
เลนส์สายตาพลาสติกธรรมดา เลนส์เปลีย่ นสี (Photochromic Lens) เลนส์บางพิเศษ
(High-index Lens) และเลนส์กนั แรงกระแทกสูง (High-impact-resistance Lens)
และ TOC ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 130 ล้านบาท

“

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
(บริษัทฯ) ชื่อย่อ TOG เริ่มต้นโดยกลุ่มประจักษ์ธรรม
ซึง่ ด�ำเนินร้านขายค้าปลีกแว่นตาตัง้ แต่ปี 2494 และได้
ขยายงานเข้าสู่ธุร กิจการผลิ ตเลนส์ กระจกโดยการ
ก่อตัง้ บริษทั อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด (บริษทั ย่อย)
หรือ TOC ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเลนส์กระจกรายแรก
ในประเทศไทยในปี 2505 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
50 ล้านบาท โดย TOC ผลิตและส่งออกเลนส์กระจก
ไปยังภูมภิ าคเอเชียและยุโรป

“
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ในปี 2546 TOG และ TOC ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดย TOG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 265 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อ
หุ้นสามัญร้อยละ 99.99 ของ TOC ท�ำให้ TOC มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ TOG บริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท ในปี 2547 และระดมทุน 135 ล้านบาท จากการออกหุ้นจ�ำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป และ
จดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2549
ในปี 2551 บริษัทเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 475 ล้านบาท  โดยระดมเงินทุนจาก
กลุ่ม Specsavers ผูค้ า้ ปลีกแว่นตารายใหญ่ทมี่ เี ครือข่ายการด�ำเนินธุรกิจในทวีปยุโรปและออสเตรเลีย ซึง่ เป็นพันธมิตร และลูกค้า
ของบริษัทมาอย่างยาวนาน โดยกลุ่ม Specsavers ถือหุ้นสุทธิร้อยละ 25.04 หลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าว
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้พัฒนากระบวนการบริหารการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบการผลิตแบบลีน (Lean
Manufacturing) ลงทุนอย่างต่อเนื่องในสายการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก และสายการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลแบบดิจิตัล
(Digital Surfacing Prescription Lens) และร่วมทุนจัดตั้งบริษัทเพื่อค้าส่งเลนส์สายตา และผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล
ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนามเพื่อขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ในปี 2554 บริษัทเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวของโลก ที่ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเลนส์สายตาพลาสติกที่ท�ำจากวัสดุ
ที่มีชื่อทางการค้าว่า “TribridTM” ซึ่งมีคุณสมบัติที่กันแรงกระแทกสูงและบางพิเศษ และในปี 2558 บริษัทได้ขยายงานเข้าสู่ธุรกิจ
เลนส์กันแดดโดยการเข้าซื้อกิจการบริษัท โพลีซัน จ�ำกัด ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเลนส์ย้อมสีกันแดด และเลนส์โพลาไรซ์
ปัจจุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยเป็นผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการเลนส์สายตาพลาสติกทีห่ ลากหลาย และ
ครบวงจรทั้งประเภทของวัสดุ (Lens Material) ดีไซน์ (Lens Design) และการเคลือบผิว (Lens Coating) บริการออกแบบและ
พัฒนาเลนส์ร่วมกับคู้ค้า (Original Design Manufacturing) บริการตัดประกอบแว่นตา (Edging and Glazing Service)
โดยมีฐานลูกค้ากระจายตัวมากกว่า 50 ประเทศในภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ โลก ณ ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียน จ�ำนวน 475 ล้านบาท
เรียกช�ำระแล้ว 474.32 ล้านบาท (ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558) คงค้างช�ำระอีก 0.68 ล้านบาท ซึ่งเป็นใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ที่หมดอายุแล้ว
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์แว่นตา สินค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
สินค้าตามลักษณะผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย
• เลนส์แว่นตาพลาสติก (Organic Lenses) • เลนส์เฉพาะบุคคล (Prescription or Rx Lenses)
• เลนส์แว่นตากระจก (Mineral Lenses)
• สินค้า และบริการอืน่ ๆ (Other Products and Services)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ�ำหน่ายสินค้าให้กับผู้ค้าส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตตาม
ค�ำสัง่ ซือ้ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของลูกค้า (“OEM” หรือ Original Equipment Manufacturer)
และจ�ำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เองคือ “TOG”

1. เลนส์แว่นตาพลาสติก (Organic Lenses)
เลนส์แว่นตาที่ผลิตจากพลาสติก เป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
แบ่งเป็น 6 ประเภทดังนี้

a. เลนส์พลาสติกธรรมดา
เลนส์พลาสติกธรรมดาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้ตราสินค้า
“Excelite™” มี 4 ประเภท แตกต่างกันตามประเภทของชนิดพลาสติก
ซึ่งจะให้ค่าดัชนีหักเหของแสง (Refractive Index) ที่แตกต่างกัน
ดังนี้ 1.50 1.55 1.60 และ 1.67 ซึ่งเป็นเลนส์พลาสติกที่ใช้
กันอยู่ทั่วไป

b. เลนส์พลาสติกกันแรงกระแทกสูง
เลนส์พลาสติกกันแรงกระแทกสูง ผลิตจากพลาสติกที่มีคุณสมบัติ
เหนียว ไม่แตกหักง่าย และไม่เกิดคมเมื่อแตก จึงเป็นเลนส์ที่เหมาะ
แก่การปกป้องดวงตา หากผูใ้ ช้เสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เหตุ เช่น เด็กทีช่ อบเล่นกีฬา
เป็นต้น เลนส์ชนิดนีม้ ี 2 แบบ ผลิตจากพลาสติก “Trivex®” และ “Tribrid™”
  ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตกิ นั แรงกระแทกสูง แต่ตา่ งกันทีค่ วามหนา น�ำ้ หนัก และค่าดัชนีหกั เห
ของแสงทีแ่ ตกต่างกัน 1.53 และ 1.60 บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตเลนส์แว่นตาอิสระรายแรก
และรายเดียวที่ท�ำการผลิตเลนส์กันแรงกระแทกสูงจากวัสดุ Trivex® และเป็นผู้ผลิต
เลนส์สายตารายแรกของโลก ทีส่ ามารถผลิตจากวัสดุ Tribrid™ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
Excelite™ Trivex® และ Excelite™ Tribrid™.

c. เลนส์พลาสติกชีวภาพ
บริษทั ฯ จัดจ�ำหน่ายเลนส์พลาสติกชีวภาพ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “LeafECO” ซึง่ มีจดุ มุง่ หมาย
  เพือ่ ลดการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียม และช่วยลดการปลอดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ออกสู่
ชัน้ บรรยากาศได้ ตัง้ แต่กระบวนการผลิตสารตัง้ ต้น ซึง่ เลนส์ชนิดนีย้ งั คงคุณสมบัตเิ ทียบเท่า
กับเลนส์พลาสติกธรรมดา ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเลนส์ชีวภาพในดัชนี
  หักเหแสง 1.74 เท่านั้น
            ทั้ง 3 ประเภทข้างต้น เป็นเลนส์แว่นตาพลาสติกแบบใส ซึ่งบริษัทฯ และ     
           บริษัทย่อย มีเลนส์แว่นตาย้อมสีกันแดดแยกเป็นอีก 3 กลุ่ม ดังนี้
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our product
d. เลนส์พลาสติกย้อมสี
เลนส์พลาสติกย้อมสี มีส่วนช่วยในการกรองแสงแดด เพื่อความสบายตาเมื่ออยู่ในที่แสงจ้า
มี 2 ลักษณะคือ ย้อมสีเดียว และย้อมไล่สี 2 สี บริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดจ�ำหน่าย
เลนส์พลาสติกย้อมสีภายใต้เครื่องหมายการค้า “Shade Basic”

e. เลนส์โพลาไรซ์
เลนส์โพลาไรซ์ ผลิตจากเทคโนโลยีการผสมผสานฟิล์มโพลาไรซ์เข้ากับเนื้อเลนส์
ท�ำให้เลนส์ประเภทนี้ มีความพิเศษในการตัดแสงรบกวน และแสงสะท้อน
ของดวงอาทิตย์ในแนวระนาบทีเ่ ป็นอันตรายต่อดวงตา บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
จัดจ�ำหน่ายเลนส์โพลาไรซ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Shade Polarview”.

f. เลนส์พลาสติกเปลี่ยนสีอัตโนมัติ
เลนส์พลาสติกเปลี่ยนสีอัตโนมัติ Transitions® ให้ความคมชัดสูง
ตามมาตรฐานเลนส์ TOG อีกทั้งยังสามารถป้องกันรังสี UVA
และ UVB ได้ 100% เพื่อถนอมสุขภาพดวงตาคุณตลอดวัน
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ได้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เฉพาะของ
บริษัท ทรานซิชั่น ออฟติคอล จ�ำกัด ในการผลิตเลนส์
พลาสติ ก เปลี่ ย นสี อั ต โนมั ติ นี้ และจั ด จ� ำ หน่ า ย
เลนส์พลาสติกเปลีย่ นสีภายใต้เครือ่ งหมายการค้า      
“Excelite™ Transitions®”

เลนส์สายตาพลาสติกผลิตเป็น 2 รูปแบบดังนี้
• เลนส์กึ่งส�ำเร็จรูป (Semi-Finished Lenses)
เลนส์แว่นตาที่มีการท�ำความโค้งที่ผิวเลนส์ด้านนอก ให้ได้ตามแบบ
    มาตรฐาน โดยผูซ้ อื้ จะต้องมีหอ้ งแล็บ (Rx Lab) เพือ่ น�ำเลนส์กงึ่ ส�ำเร็จรูป
       ไปฝนผิวเลนส์ด้านในเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ค่าสายตาตามต้องการ

• เลนส์ส�ำเร็จรูป (Finished Lenses)				
     เลนส์แว่นตาทีม่ โี ค้งผิวเลนส์ทงั้ ด้านนอกและด้านใน ให้ได้ความโค้งเป็นค่าสายตามาตรฐาน
   ซึ่งผู้ซื้อสามารถน�ำไปใช้ตัดประกอบกับแว่นตาได้ทันที โดยเลนส์ส�ำเร็จรูปนี้ จะท�ำการจ�ำหน่าย   
ทั้งเลนส์ไม่เคลือบผิวด้วยเคมี และเลนส์เคลือบผิวด้วยเคมี ซึ่งเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่ม (Value Added)

รายงานประจ�ำปี 2559
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การเคลือบผิวเลนส์มี 4 ประเภทแบ่งตามคุณสมบัติดังนี้
• เคลือบเคมีผิวแข็ง (Hard Coated) : ทนต่อรอยขีดข่วน
• เคลือบเคมีผิวแข็งตัดแสงสะท้อน (Hard Multi-Coated) :
ทนรอยขีดข่วน ลดแสงสะท้อน และป้องกันหยดน�้ำเกาะ
• เคลือบเคมีผวิ ลืน่ พิเศษ ”Zaphire™-Sx” : เพิม่ ประสิทธิภาพ
การป้องกันหยดน�้ำเกาะผิวเลนส์ และลดไฟฟ้าสถิตบนผิว
หน้าเลนส์ เพื่อลดการจับเกาะของฝุ่นละออง
• เคลื อ บเคมี ก รองแสงสีฟ ้า “Zaphire™ Nano Blue” :
มีคณ
ุ สมบัตใิ นการกรองแสงสีฟา้ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อดวงตา ทีม่ กั พบจากจอดิจติ อล และแสงธรรมชาติ
ซึ่งคุณสมบัติหลักอื่นๆ เหมือนกับ Zaphire™-Sx
เลนส์ข้างต้นสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ 3 แบบดังนี้
• เลนส์ชนั้ เดียว (Single Vision Lenses) : ใช้แก้ไขสายตาสัน้ หรือสายตายาวอย่างหนึง่
อย่างใด โดยอาจจะมีการแก้ไขสายตาเอียงร่วมอยู่
• เลนส์สองชั้น (Bifocal Lenses) : ใช้แก้ไขการมองเห็นที่ระยะไกล และระยะ
อ่านหนังสือ ซึ่งโดยทั่วไปมักพบในผู้สูงอายุ
• เลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ (Progressive Lenses) : เป็นเลนส์ส�ำหรับ
คนทีม่ คี า่ สายตา 2 แบบ เช่นเดียวกับเลนส์สองชัน้ แต่จะแตกต่างกัน
ที่เลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ ใช้เทคโนโลยีการออกแบบความโค้ง
ของผิวเลนส์ ในการก�ำหนดค่าของสายตาให้ค่อยๆ ปรับระยะ
การมองระหว่างช่วงที่มองไกลชัด และช่วงที่มองใกล้ชัด
		
ดังนั้น ในเนื้อเลนส์จะมองไม่เห็นเส้นรอยต่อใดๆ มองดู
						
เหมือนเลนส์ชั้นเดียว
2. เลนส์แว่นตากระจก (Mineral Lenses)
เลนส์แว่นตาทีผ่ ลิตจากกระจก โดยน�ำกระจก (Blank) มาฝน
ให้ได้ความโค้งทั้งด้านนอก และด้านใน ซึ่งสามารถแยกได้
3 ผลิตภัณฑ์ ตามวัตถุดบิ กระจกทีน่ ำ� มาใช้ ได้แก่ เลนส์กระจก
ธรรมดา (Mineral 1.523) เลนส์กระจกบางพิเศษ 1.6 (Mineral 1.6)
และเลนส์กระจกบางพิเศษ 1.7 (Mineral 1.7) เลนส์แว่นตากระจก
มี 2 รูปแบบ เช่นเดียวกับเลนส์พลาสติก คือ เลนส์กึ่งส�ำเร็จรูป และเลนส์
ส�ำเร็จรูป ซึง่ เลนส์สำ� เร็จมีการจัดจ�ำหน่ายแบบไม่เคลือบเคมี และเคลือบเคมี
ผิวแข็งตัดแสงสะท้อนทีเ่ ป็นสินค้ามูลค่าเพิม่ เลนส์แว่นตาแต่ละรูปแบบ แบ่งตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานได้ 3 แบบ

• เลนส์ชั้นเดียว (Single Vision Lenses)
• เลนส์สองชั้น (Bifocal Lenses)
• เลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ (Progressive Lenses)
แต่เนือ่ งจากเลนส์แว่นตามีแนวโน้มความต้องการในตลาดโลกทีล่ ดลงไปตามล�ำดับ
และการผลิตจ�ำหน่ายเลนส์สายตากระจกในแต่ละกลุ่มย่อยมีปริมาณและมูลค่า
ไม่มากนัก ดังนั้น ในโครงสร้างรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงไม่
แยกโครงสร้างรายได้ โดยจะรวมเลนส์สายตากระจกทุกประเภทไว้เป็นกลุม่ เดียว
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3. เลนส์เฉพาะบุคคล (Prescription or Rx Lenses)
เป็นสินค้าประเภทมูลค่าเพิม่ (Value Added) โดยจะเป็นการน�ำเลนส์แว่นตาพลาสติก หรือเลนส์แว่นตากระจก
ประเภทกึ่งส�ำเร็จรูปมาฝนให้พอดีกับค่าสายตาตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งตามปกติทางผู้ซื้อจะต้องน�ำ
เลนส์กึ่งส�ำเร็จรูปไปฝนเอง แต่เนื่องจากลูกค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศ บางรายมีข้อจ�ำกัด
ในการสร้างห้องแล็บ (Rx Lab) เพื่อฝนเลนส์กึ่งส�ำเร็จรูปเอง เนื่องจากต้องลงทุนสูงทั้งเครื่องจักร
และเครื่องมือในการฝนส�ำหรับเลนส์แต่ละประเภท และแต่ละอัตราการขยาย รวมถึงต้องใช้
พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญที่จะมีค่าจ้างสูงมาก จึงหันมาท�ำการว่าจ้างผู้ผลิตเลนส์ให้ท�ำ
การผลิตให้ เนื่องจากการผลิตดังกล่าว มีการผลิตเป็นจ�ำนวนจ�ำกัด เฉพาะแต่ละขนาด
ของค่าสายตาตามค�ำสั่งซื้อ โดยเลนส์เฉพาะบุคคลผลิตที่บริษัทย่อยทั้งหมด
เลนส์เฉพาะบุคคลแบ่งเป็น 4 กลุ่มตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ดังนี้

a. “One” เป็นเครื่องหมายการค้าของเลนส์ชั้นเดียวพิเศษ มี 4 รุ่น ดังนี้
• One Enhancer
• One True 3D

• One Curve
• One True 3D Curve

b. “Discovery” เป็นเครือ่ งหมายการค้าของเลนส์หลายชัน้ ไร้รอยต่อ
แบบดั้งเดิมมี 2 รุ่นดังนี้
• Discovery Basic • Discovery Plus

c. “Freedom” เป็นเครือ่ งหมายการค้าของเลนส์หลายชัน้
ไร้รอยต่อ แบบฟรีฟอร์ม มี 3 รุ่นดังนี้
•Freedom Life
• Freedom Curve
•Freedom Solace 3D

d. “Maxima” เป็นเครื่องหมายการค้าของ
เลนส์หลายชัน้ ไร้รอยต่อ ออกแบบเฉพาะ
ส�ำหรับการมองระยะใกล้-กลาง
มี 2 รุ่นดังนี้
•Maxima Desk
•Maxima Pro

4. สินค้าและบริการอื่นๆ
a. แม่แบบแก้ว (Glass Mold)

แม่แบบแก้ว (Glass Mold) เป็นแผ่นกระจกที่น�ำไปใช้เป็นแบบในการหล่อ
เลนส์พลาสติก ซึง่ แม่แบบแก้ว ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ แม่แบบเลนส์ดา้ นนอก
และแม่แบบเลนส์ดา้ นใน โดยจะมีลกั ษณะเป็นแผ่นกระจก ทีม่ กี ารฝนให้ได้ความโค้ง
ตามทีอ่ อกแบบไว้สำ� หรับการผลิตเลนส์ในแต่ละประเภท เนือ่ งจากเลนส์ทผี่ ลิตจากวัตถุดบิ
ต่างชนิดกัน จะมีดชั นีการหักเหของแสงทีต่ า่ งกัน ทัง้ นี้ แม่แบบแก้วผลิตทีบ่ ริษทั ย่อย เดิมผลิต
เพือ่ ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษทั และบริษทั ย่อยเอง ซึง่ บริษทั ย่อยเริม่ ส่งออกแม่แบบแก้ว
ในปี 2547

b. สินค้าซื้อมาขายไป (Trading)

สินค้าซื้อมาเพื่อขายต่อเป็นการขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองการผลิต และสินค้าเลนส์

c. บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง (Surface)

การให้บริการเคลือบเคมีผวิ แข็ง และเคลือบเคมีตดั แสงสะท้อน เป็นการให้บริการเคลือบเคมีสำ� หรับเลนส์พลาสติก
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บริษัทฯ

บริษัทย่อย (TOC)

บริษัทย่อย (Poly Sun)

เลนส์พลาสติกธรรมดา
(CR-39)

เลนส์พลาสติกธรรมดา
(CR-39)

เลนส์กันแดด
(Sun Lenses)

เลนส์พลาสติกเปลี่ยนสีอัตโนมัติ
(Photochromic Lenses)

เลนส์สายตากระจก
(Mineral Lenses)

เลนส์โพลาไรซ์
(Polarized Lenses)

เลนส์บางพิเศษ
(High Index Lenses)

เลนส์เฉพาะบุคคล
(Prescription Lenses หรือ Rx Lenses)

เลนส์กันแรงกระแทกสูง
(High Impact Resistant Lenses)

แม่แบบแก้ว
(Glass Mold)

บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง และ
เคลือบเคมีตัดแสงสะท้อน

บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง และ
เคลือบเคมีตัดแสงสะท้อน

บริษัทร่วม

บริษัทร่วม

เลนส์พลาสติกธรรมดา
(CR-39)

เลนส์พลาสติกธรรมดา
(CR 39)

เลนส์เฉพาะบุคคล
(Prescription Lenses หรือ Rx Lenses)

เลนส์เฉพาะบุคคล
(Prescription Lenses หรือ Rx Lenses)

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

พ.ศ.
2494
2505
2516
2524
2534
2537
2540
2541
2545
2546
2547
2549
2550
2551
2553

2554
2556
2557
2558
2559
2559

เส้นทางธุรกิจเลนส์แว่นตาของ TOG
เริ่มต้นธุรกิจจากการด�ำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกแว่นตา
ก่อตัง้ บริษทั อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด (“TOC”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 50 ล้านบาท เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจ
ผลิตเลนส์กระจกเป็นรายแรกในประเทศไทย และส่งออกเลนส์กระจกไปยังเอเชียและยุโรป
TOC จัดตั้งสายการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลด้วยกระบวนการสั่งฝนเลนส์พิเศษ
TOC เริ่มพัฒนากระบวนการผลิตและน�ำร่องการผลิตเลนส์พลาสติกธรรมดา (CR39)
ก่อตั้งบริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จ�ำกัด (“TPL”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจเลนส์
สายตาพลาสติกธรรมดา
TPL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการ
TOC เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 130 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการ
TPL พัฒนาการผลิตเลนส์เปลี่ยนสี
TPL พัฒนาการผลิตเลนส์บางพิเศษค่าดัชนีหักเหแสง 1.60 และเลนส์กันกระแทกสูง (Excelite™ Trivex®)
TPL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 265 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 99.99 ของ TOC
TPL เปลีย่ นชือ่ บริษทั และแปลงสภาพเป็นบริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) (“TOG”) เพิม่ ทุนจดทะเบียน
เป็น 400 ล้านบาท เพือ่ ขายหุน้ ให้กบั นักลงทุนเฉพาะกลุม่ และเพือ่ รองรับการเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนทัว่ ไป
TOG น�ำหุ้นออกเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และน�ำหุ้นทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
TOG พัฒนาการผลิตเลนส์บางพิเศษค่าดัชนีหักเหแสง 1.67
TOG เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 475 ล้านบาท เพื่อขายหุ้นจ�ำนวน 68.75 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ให้กับกลุ่ม Specsavers และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้พนักงาน และผู้บริหาร
TOG และ TOC พัฒนากระบวนการจัดการโดยใช้ระบบการผลิตแบบลีน
จัดตั้งบริษัท MVision Optical Pte Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท MVision Optical Industry Sdn Bhd
ในประเทศมาเลเซีย เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจเลนส์เฉพาะบุคคลและจัดจ�ำหน่ายเลนส์สำ� เร็จ โดย TOG ถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 33%
TOG ขยายกิจการโดยการเพิ่มสายการผลิตเลนส์พลาสติกธรรมดา
TOC ขยายกิจการโดยการลงทุนในสายการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลแบบดิจติ ลั (Digital Surfacing PrescriptionLens)
TOG พัฒนาการผลิตเลนส์กันกระแทกสูงบางพิเศษ (Excelite™ Tribrid™)
ร่วมทุนกับ  Vina Vista  ประเทศเวียดนาม เพื่อขยายตลาด
TOG และ TOC พัฒนากระบวนการจัดการโดยใช้โปรแกรมการเพิม่ ผลผลิต (Productivity Improvement Program)
ท�ำให้เพิ่มก�ำลังการผลิตได้อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยไม่ต้องลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติม
TOG เข้าซือ้ หุน้ สามัญร้อยละ 99.99 ของบริษทั โพลีซนั จ�ำกัด ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจผลิตเลนส์ยอ้ มสีและเลนส์โพลาไรซ์
TOG พัฒนาร่วมกับบริษัท Mitsui Chemical Co., Ltd. ผลิตเลนส์ LeafECO
TOC ลงทุนสายการผลิต RX automation
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ข้อมูลทั่วไป

ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
รายละเอียดทั่วไปของบริษัทฯ
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
TOG
ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สายตาพลาสติก
15/5 หมู่ที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี  
ต�ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
: (02) 194 1145-6  (02) 925  5518- 9
: (02) 925 5710

		
ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์
: 77/141 - 142 ชั้น 33 สินสาธรทาวเวอร์  
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร  
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
โทรศัพท์
: (02) 440 0506 - 7
โทรสาร
: (02) 862 0701-2 (02) 862 0705
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107547000044
ทุนจดทะเบียน
: 475,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว : 474,318,000 บาท
Website
: www.thaiopticalgroup.com
ที่ตั้งส�ำนักงานสาขา

รายละเอียดบริษัทย่อย
ชื่อบริษัทย่อย (1)
ชื่อย่อ
ประกอบธุรกิจ

: บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
: TOC
: ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สายตากระจก  
เลนส์สายตาพลาสติก และแม่แบบแก้ว
: 15/5 หมู่ที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี  
ต�ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
: (02) 194 1145
: (02) 925 5518

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

		
ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์
: 77/141-142 ชั้น 33 อาคารสินสาธรทาวเวอร์
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ (10600)
ประเทศไทย
: (02) 440 0506 - 7
: (02) 862 0705

ที่ตั้งส�ำนักงานสาขา

โทรศัพท์
โทรสาร

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

รายละเอียดบริษัทย่อย
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ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการลงทุน

:
:
:
:
:

บริษทั โพลีซนั จ�ำกัด
Poly Sun
ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์ย้อมสี
15/5  หมู่ที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี  
ต�ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110  ประเทศไทย
(02) 925 6142-3
(02) 925 6144
0125540005766
20,000,000  บาท
99.99 %

รายละเอียดบริษัทร่วม
ชื่อบริษัทร่วม (1)
ชื่อย่อ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:
:
:
:

โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
เลขทะเบียนบริษัท		
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว :
สัดส่วนการลงทุน
:
ชื่อบริษัทร่วม (2)
:
		
ชื่อย่อ
:
ประกอบธุรกิจ
:
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
เลขทะเบียนบริษัท		
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว :
สัดส่วนการลงทุน
:
ชื่อบริษัทร่วม (3)
:
		
ประกอบธุรกิจ
:
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
เลขทะเบียนบริษัท		
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว :
สัดส่วนการลงทุน
:

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด
MVision (สิงคโปร์)
ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ
60 Robinson Road #12-01 Bea Building,
Singapore  068892
+65 6222 1079
+65 6827 5198
201004338 W
2,700,000 SGD
891,000 SGD (33 %)
บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้
เอสดีเอ็น บีเอ็ชดี
MVision (มาเลเซีย)
ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ
Suite 10.03, Level 10 The Gardens South
Tower Mid Valley City, Lingkaran Syed
Putra 59200  Kuala Lumpur
+603 4278 4668
+603 4278 4661
892114-U
6,000,000 MYR
1,980,000 MYR (33 %)

รายละเอียดบุคคลอ้างอิง
ชื่อบริษัท
: บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
		
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ
คอมเพล็กซ์ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (10110)
ประเทศไทย
โทรศัพท์
: (662) 264 9090
โทรสาร
: (662) 264 0789 – 90
นายทะเบียน
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 		
		 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ (10400)
ประเทศไทย
โทรศัพท์
: (02) 009 9000
โทรสาร
: (02) 009 9991
Website
: http://www.set.or.th/tsd

บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้ ทาร์เก็ต จ�ำกัด
(Vina Vista)
ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ
Floor 9, Room 9.7A, ETown Building,
364 Cong Hoa Street, Ward 13,
Tan Binh District, HCMC, VietNam
+84 902 398 828
+848 38134950
411022000664
1,450,000 USD
475,000 USD (32.76%)

รายงานประจ�ำปี 2559
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โครงสร้าง รายได้

โครงสร้างสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  แยกตามสายผลิตภัณฑ์   เป็นดังนี้
โครงสร้างรายได้ตามมูลค่า
1.เลนส์พลาสติก พลาสติกธรรมดา
2.เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม*
3.เลนส์สั่งฝนพิเศษ
4.เลนส์กระจก สินค้าและบริการอื่น

ผู้ผลิต
บริษัทฯและบริษัทย่อย
บริษัทฯ
บริษัทย่อย
บริษัทฯและบริษัทย่อย

		 รวม			

1. เลนส์พลาสติก พลาสติก
โครงสร้างรายได้ตามปริมาณ
ผู้ผลิต
ธรรมดา
บริษัทฯและ
บริษัท ย่อย		
72.75
1. เลนส์พลาสติก พลาสติกธรรมดา    บริษัทฯและบริษัทย่อย
68.40
2. เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม *                      บริษัทฯ
2. เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม *
3. เลนส์สั่งฝนพิเศษ
บริษัทย่อย
บริ4.ษเลนส์
ัทฯ		กระจก  สิ21.17
23.57
นค้าและบริการอื่น บริษัทฯและบริษัทย่อย
3. เลนส์สั่งฝนพิเศษ บริษัท
รวม

งบรวม
2559 (%)

งบรวม
2558 (%)

งบรวม
2557 (%)

34.07
30.68
28.51
6.74

34.63
33.52
26.08
5.77

28.78
36.11
29.86
5.25

100

100		

100

งบรวม
2559 (%)

งบรวม
2558 (%)

งบรวม
2557 (%)

74.29
18.96
6.24
   0.51

72.75
21.17
5.53
0.55

68.40
23.57
7.05
0.98

100

100

100

หมายเหตุ   *เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย เลนส์บางพิเศษ เลนส์เปลี่ยนสี และเลนส์กันแรงกระแทกสูง                          
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ภาวะ อุตสาหกรรมและการแข่งขัน
“

บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2008, มาตรฐานระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
DN/EN ISO 13485 : 2012 และมาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 โดยบริษัท
Bureau Veritas รวมถึงได้รับเครื่องหมายการรับรอง
ความปลอดภัยของสินค้าอุตสาหกรรมที่จ�ำหน่ายใน
สหภาพยุโรป (CE Mark) และผ่านการรับรองสินค้า
ตามมาตรฐานสากล จากองค์ ก ารอาหารและยา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA)

“

ปริมาณการส่งออกเลนส์แว่นตาจากประเทศไทยไปต่างประเทศ  ข้อมูลจากกรมศุลกากร ประเทศไทย   ณ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ปี 2559
ปี 2558
		 มูลค่า (ล้านบาท)			
(%)
เลนส์แว่นตาพลาสติก
เลนส์แว่นตากระจก

30,593
263

28,229
334

8.37
(21.26)

		 ปริมาณ (ล้านแผ่น)			
เลนส์แว่นตาพลาสติก
เลนส์แว่นตากระจก

220.06
3.37

212.00
      7.41

3.69
(54.52)

		 ถัวเฉลี่ย (บาทต่อแผ่น)			
เลนส์แว่นตาพลาสติก
เลนส์แว่นตากระจก

139
78

133
45

4.51
74.33

รายงานประจ�ำปี 2559
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ภาวะ อุตสาหกรรมและการแข่งขัน

แนวโน้มการลงทุนและการขยายตลาด
		ข้อมูลการส่งออก แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของประเทศไทยในฐานะผูผ้ ลิตเลนส์แว่นตาส�ำคัญของโลก ซึง่ การส่งออก

เติบโตสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการเลนส์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปตามจ�ำนวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ ความเป็นเมือง (Urbanization)
ที่เพิ่มขึ้นของประชากรโลก และจ�ำนวนประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความนิยมในเลนส์แว่นตากระจกลดลงอย่างมี
นัยส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ยกเลิกการผลิตเลนส์กระจกชั้นเดียว
เลนส์แว่นตามีความจ�ำเป็นส�ำหรับบุคคลที่มีปัญหาสายตา ตั้งแต่วัยเด็ก วัยท�ำงาน หรือผู้สูงอายุ ท�ำให้ผู้บริโภค
ต้องใส่ใจในการเลือกใช้แว่นตาและเลนส์ที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วย บริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจในคุณภาพของเลนส์แว่นตาของ
บริษทั ฯ เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทคี่ มุ้ ค่าและเหมาะสมกับความไว้วางใจจากลูกค้าทีม่ อบให้เสมอมา ด้วยเหตุนี้ บริษทั ฯ จึงสนับสนุน
ลงทุนในด้านวิจัย และพัฒนา ( Research & Development) เพื่อคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตาให้มีความหลากหลาย
เพือ่ รองรับความต้องการของผูบ้ ริโภค ในตลาดเลนส์แว่นตาและเพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถขยายธุรกิจและเติบโตในตลาดกลุม่ เป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง
ในตลาดสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทมีนโยบายที่จะขยายการตลาดผ่านช่องทางผู้ค้าส่งอิสระ และบริษัทประกันสุขภาพ
สายตา โดยที่อุตสาหกรรมประกันสุขภาพสายตาของประเทศสหรัฐอเมริกา มีรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจที่สมบูรณ์ ทั้งในรูปแบบ
สวัสดิการของนายจ้าง และการขายตรงให้กบั ผูบ้ ริโภค กรมธรรม์ประกันสุขภาพสายตาจะให้การสนับสนุนการเปลีย่ นแว่นตาให้แก่ผู้
เอาประกัน นอกจากนี้ ยังมีกลุม่ ผ้คู า้ ส่งเลนส์แว่นตาอิสระ ซึง่ ถือเป็นสัดส่วนการตลาดทีม่ าก ดังนัน้ หากบริษทั สามารถขยายตลาด
โดยการติดต่อกับทางบริษทั ประกันสุขภาพสายตา หรือผูค้ า้ ส่งอิสระได้ ก็จะท�ำให้บริษทั สามารถสร้างความเติบโตในภูมภิ าคนีไ้ ด้
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นโยบาย และลักษณะการตลาด
1. กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่เน้นการแข่งขันในด้านราคา แต่ตระหนักในเรือ่ งราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ ซึง่ จะท�ำให้
ลูกค้าพึ่งพอใจกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ 3 กลยุทธ์หลักในการแข่งขัน คือ ด้านคุณภาพสินค้า
การให้บริการ และการมีประเภทสินค้าต่างๆ ครบถ้วนทุกประเภทของเลนส์สายตา สรุปได้ดังนี้
• คุณภาพสินค้า
  
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพสินค้า โดยมีระบบการควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกขัน้ ตอนการผลิต
ซึง่ จะท�ำการตรวจสอบเลนส์ทกุ ชิน้ ทัง้ ค่าก�ำลังสายตา ความหนาของเลนส์ สี และรอยต�ำหนิ ท�ำให้สนิ ค้ามีคณ
ุ ภาพ มีอายุการเก็บ
รักษาและอายุใช้งานนาน และได้มาตรฐานเดียวกันทุกรอบการผลิต ท�ำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และกลับมาสั่งซื้อ
สินค้ากับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้บริษัทฯ ยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิมได้และสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ ที่มีความต้องการ
สินค้าคุณภาพสูงราคาเหมาะสม และบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่มี
คุณภาพ บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008, มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ DN/EN ISO 13485 : 2012 และมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 : 2004
โดยบริษัท Bureau Veritas รวมถึงได้รับเครื่องหมายการรับรองความปลอดภัยของสินค้าอุตสาหกรรมที่จ�ำหน่ายในสหภาพ
ยุโรป (CE Mark) และผ่านการรับรองสินค้าตามมาตรฐานสากล จากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA)”
• การให้บริการ
         จากการวางแผนการผลิตเป็นอย่างดี และมีสินค้าคงคลังอย่างเพียงพอ ท�ำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความสามารถ
ในการรองรับค�ำสั่งซื้อ และสามารถส่งสินค้าได้ตรงตามก�ำหนด รวมถึงการให้บริการข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทาง
อินเตอร์เน็ตที่ Website ของบริษัทฯ และการติดต่อประสานงานผ่านทาง E-mail รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าในทุกๆ
ด้าน เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงสินค้าและการให้บริการ รวมถึงการจัดหาสินค้าต่างๆ เพิม่ เติมตามความต้องการของลูกค้าเป็นการ
ให้บริการทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้กบั ลูกค้าทุกรายซึง่ นับเป็นกลยุทธ์ ทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าพึงพอใจในตัวบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
• ประเภทสินค้า
สินค้าเลนส์แว่นตาของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย จะครอบคลุมในทุกประเภทของเลนส์ ซึง่ รวมถึงการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคล
ซึ่งโรงงานผลิตเลนส์แว่นตาอิสระโดยทั่วไปยังไม่มีรายใดรับจ้างผลิต นับว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระเพียง
กลุ่มเดียวทีม่ สี นิ ค้าหลากหลายครบทุกประเภท ซึง่ ท�ำให้ลกู ค้ามีความสะดวก ประหยัด และควบคุมการสัง่ ซือ้ สินค้าได้งา่ ย จากการ
ติดต่อสั่งซื้อสินค้าเพียงแหล่งเดียว (One Stop Shop) ที่นับเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เหนือกว่าคู่แข่งขันรายอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้ออก
ผลิตภัณฑ์ล่าสุดชื่อ “ Tribrid™ ” เป็นเลนส์แว่นตากันกระแทกระดับสูง ชนิดบางพิเศษ ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้ผลิตเลนส์ชนิดนี้เป็น
รายแรกของโลก และผลิตภัณฑ์ที่ “LeafECO 1.76” ซึ่งเป็นเลนส์แว่นตาที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 82
และมีคา่ ดัชนีหกั เหแสงในกลุม่ ทีส่ งู ทีส่ ดุ มีคณ
ุ สมบัตบิ างพิเศษ ซึง่ บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตเลนส์ชนิดนีเ้ ป็นรายทีส่ องในโลกรองจากญีป่ นุ่
นอกจากนี้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการเลือกผลิตภัณฑ์ และสินค้าของบริษทั บริษทั ฯ จึงได้ดำ� เนินการจัดท�ำกลยุทธ์
การสือ่ สารด้านสินค้า สือ่ การตลาด สือ่ ประชาสัมพันธ์ ทีส่ ามารถเข้าใจง่ายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวก
มากขึ้น
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ภาวะ อุตสาหกรรมและการแข่งขัน
2. ลูกค้าเป้าหมาย
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ กลุ่มผู้ค้าส่ง กลุ่มร้านค้าปลีกซึ่งรวมถึงผู้ค้าปลีก E-commerce
ห้องแลบผลิตเลนส์เฉพาะบุคคล และผู้ผลิตเลนส์ที่ต้องการผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความต้องการสินค้าที่มี
คุณภาพสูงภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ของตนเองหรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ
3. ช่องทางการจ�ำหน่าย
ดังนี้

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จ�ำหน่ายสินค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสดั ส่วนรายได้และค่าบริการตามงบการเงิน

การจ�ำหน่าย
			 ในประเทศ
ต่างประเทศ

งบรวม
ปี 2559

งบรวม
ปี 2558

งบรวม
ปี 2557

4.53 %
95.47 %

4.20 %
95.80 %

4.06 %
95.95 %

โดยรายได้และค่าบริการในประเทศเกือบทัง้ หมดของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย เป็นการจ�ำหน่ายเลนส์สายตาให้กบั บริษทั น�ำศิลปไทย
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายเลนส์แว่นตาของบริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศแต่เพียงผู้เดียว
โดยแสดงรายละเอียด รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับช่องทางการจ�ำหน่ายในตลาดต่างประเทศของบริษทั ฯ มีสดั ส่วนการจ�ำหน่ายสินค้าในแต่ละโซนของโลก ดังนี้
ตลาดต่างประเทศ
			 สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา
อื่นๆ

งบรวม
ปี 2559

งบรวม
ปี 2558

งบรวม
ปี 2557

73 %
6%
21 %

75 %
6%
19 %

78 %
8%
14 %

ทัง้ นี้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อย ไม่มลี กู ค้ารายใหญ่รายใด ทีม่ สี ดั ส่วนการขายเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายและบริการรวม
เว้นแต่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ซึง่ ราคาทีจ่ ำ� หน่ายเป็นราคาตลาด และได้นำ� เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบทุกต้นปี
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การจัดหาผลิตภัณฑ์
1. การผลิต
ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท�ำการผลิต 300 วัน/ปี ท�ำการผลิต 1 ถึง 3 กะต่อวัน (กะละ 8 ชั่วโมง) ขึ้นกับสายงานการผลิต
และสินค้าที่จะต้องส่งมอบตามค�ำสั่งซื้อ ด้วยก�ำลังการผลิตของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย  โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการ  Productivity  Improvement  Program  เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต  
ส่งผลให้บริษัทฯ ผลิตเลนส์หล่อได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักรเพิ่ม
2. วัตถุดิบ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศทั้งหมด ราคาของวัตถุดิบไม่ผันแปรตามราคาน�้ำมัน
และการปรับราคาของผู้จัดจ�ำหน่ายจะมีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อมิให้กระทบต่อการผลิตของลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมาการปรับราคาของ
วัตถุดิบส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเพียงเล็กน้อย
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		บริษัทฯและบริษัทย่อย ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของพนักงาน และบุคคลอื่นๆ ที่พักอาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงโรงงาน ดังนั้น ในกระบวนการผลิตที่อาจมีการสัมผัสกับเคมี หรือฝุ่นละอองก็จะมีข้อบังคับให้พนักงานสวมถุงมือยาง  
ใส่เสื้อคลุม ใส่ผ้าปิดจมูกและปาก และสวมรองเท้าหุ้มข้อ เพื่อความปลอดภัย อีกทั้งภายในโรงงานจะมีระบบดักฝุ่นผงที่เกิด    
จากการ ขัดเลนส์ และน�ำ้ เสียทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิตทัง้ หมดจะผ่านระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ซึง่ ระบบก�ำจัดของเสียทัง้ หมดได้รบั    
การตรวจสอบ และผ่านมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      
ซึ่งนับตั้งแต่บริษัทฯและบริษัทย่อยก่อตั้งโรงงานมา ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การวิจัยและพัฒนา
		ส�ำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์สายตาเมื่อมีวัตถุดิบใหม่ๆ ที่เหมาะสมในการน�ำมาใช้ผลิตเลนส์ ผู้ผลิตแต่ละราย   
จะต้องท�ำการน�ำวัตถุดิบดังกล่าวมาท�ำการทดลองและพัฒนาวิธีการผลิตที่เหมาะสม เป็นเทคโนโลยีของแต่ละผูผ้ ลิตเอง ซึง่ ทาง
บริษทั ฯ มีศนู ย์ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research & Development) จากวัตถุดบิ ใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้กา้ วทันเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป และตรงตามความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย
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เป้าหมาย

การด�ำเนินธุรกิจและโครงการในอนาคต
		 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อย
มุง่ มัน่ อย่างต่อเนือ่ ง ในการผลิตเลนส์สายตาเพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพ มาตรฐานสากลสูงสุด
ด้วยความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดการผลิต อีกทั้งให้ความส�ำคัญกับการวิจัย
และพัฒนา ตลอดจนการควบคุมทดสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด เพือ่ ให้ลกู ค้ามัน่ ใจ
ในประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่า และคุณภาพของสินค้าและบริการ บริษทั ฯ มีเป้าหมาย
ทีจ่ ะขยายโอกาสการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และเพิม่ ผลประกอบการเพือ่ ผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและคู่ค้าทางธุรกิจ ในขณะที่สามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ครบทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการด�ำเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการในอนาคต
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยมียุทธศาสตร์หลักที่ส�ำคัญที่บริษัทฯ
ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงด�ำเนินต่อไปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และความ
แข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจ โดยตัง้ เป้าหมายให้ได้ผลตอบแทนสูง เพือ่ สร้างผลตอบแทน
ระยะยาวทีเ่ หมาะสมแก่นกั ลงทุน โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีการก�ำหนดนโยบาย
ต่างๆ ดังนี้
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การตลาด
• เพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาดและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะในทวีปเอเซียและ
ออสเตรเลียให้มากขึน้ โดยการเพิม่ ผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลาย และมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานระดับสากล เช่น การเพิม่ บริการ
ประกอบแว่นตาในสายการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคล (Rx Lenses) ของบริษทั ย่อยส�ำหรับลูกค้าต่างประเทศ เพือ่ สร้างความสะดวก
และความรวดเร็วให้กับลูกค้า ในการส่งแว่นสายตาที่ประกอบเรียบร้อยแล้วส่งตรงถึงผู้บริโภคทันที ที่สินค้าประกอบส�ำเร็จ
โดยไม่ต้องเสียเวลากลับไปที่ลูกค้าอีกครั้ง
• เสริมสร้างก�ำไรโดยมุ่งเน้นการพัฒนางาน และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
• การขยายการจัดตั้งห้องแล็บฝนเลนส์พิเศษ เพื่อความรวดเร็วในการส่งมอบให้ลูกค้า
• ในปี 2558 ซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของบริษทั โพลีซนั จ�ำกัด เพือ่ เพิม่ ผลิตภัณฑ์เลนส์ยอ้ มสี และ เลนส์โพลาไรซ์ (เลนส์ตดั แสง) ออกสู่
กลุ่มตลาดเป้าหมาย
• ในปี 2559 บริษัทฯ ลงทุนในการขยายสายการผลิต RX automation
บุคลากร
• พัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ โดยการจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และปรับองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของตนต่อไป
• ก�ำหนดเป้าหมายและติดตามบันทึกสถิติการฝึกอบรมของพนักงานอย่างมีระบบ รวมถึงประเมินประโยชน์ที่พนักงานและ
บริษัทได้รับจากการด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง
• จัดหาสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกคนอย่างทัดเทียม การปรับปรุงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่พนักงาน ให้มคี วามเป็นอยู่
ที่สะดวกสบายมากขึ้น
การวิจัยและพัฒนา
• ให้ความส�ำคัญกับงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เดิมให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยได้ลงนาม MOU กับสถาบัน NECTEC ประเทศไทย เพือ่ วิจยั และ
พัฒนาร่วมกัน ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และปี 2559
• การมุ่งเน้นการสร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) โดยการเพิ่มคุณสมบัติเลนส์กันแรงกระแทกสูง จากการที่บริษัทฯ
สามารถผลิตเลนส์กนั แรงกระแทกสูง “ Excelite™ Trivex® ” ซึง่ อยูใ่ นรูปแบบเลนส์สำ� เร็จรูปชัน้ เดียวและเลนส์หลายชัน้ ไร้รอยต่อ
ออกสู่ตลาดโลกเป็นรายแรกได้แล้ว บริษัทฯ ยังไม่หยุดพัฒนาต่อ จึงได้ร่วมมือกับทรานสิชั่น (Transitions Optical Inc.)
ซึ่งเป็นผู้น�ำด้านการผลิตเลนส์เปลี่ยนสีของโลก โดยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษของการเปลี่ยนสีเลนส์ได้บนเลนส์กันแรงกระแทก
(High Impact Resistant Lenses - Excelite™ Trivex® ) และเลนส์บางพิเศษ (Ultra Thin Lenses) เพือ่ ผลิตเลนส์ทงั้ 2 ชนิดนี้
ให้เป็นเลนส์ท่ีเปลี่ยนสีเข้มได้ทันทีเมื่อถูกแสงและกลับคืนสภาพใสๆ เหมือนเดิมเมื่อเข้าที่ร่ม นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกัน
รังสี UV ทั้ง UV-A และUV-B ได้ 100% จึงปกป้องดวงตาจากอันตรายของรังสีอุลตร้าไวโอเลตโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในบริเวณ
แสงแดดจัดจ้าหรือที่มีแสงสะท้อนโดยมีสองสี ที่เป็นที่นิยม ให้เลือก คือ สีเทาและสีน�้ำตาล
• TOG ได้ร่วมกับ PPG Industries ซึ่งเป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ผลิตวัสดุเคมีภัณฑ์ต่างๆ ในการน�ำเสนอเลนส์กันกระแทก
ระดับสูงชนิดบางพิเศษ Excelite™ Tribrid™ เป็นวัสดุทพี่ ฒ
ั นาด้วยเทคโนโลยีขนั้ สูงโดยการผสมแบบ Hybrid ของปฎิกริยา
ซึง่ ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าขบวนการผลิตเลนส์จากวัสดุนมี้ านานกว่า 1 ปี และได้ทดลองน�ำเสนอต่อตลาดครัง้ แรก เมือ่ ตุลาคม
2554 ที่งานแสดงสินค้าแว่นตานานาชาติ SILMO ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส และงานแสดงสินค้าแว่นตานานาชาติ MIDO
ประเทศอิตาลี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการแว่นตาจากประเทศต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก
• ร่วมวิจัยและพัฒนาสารที่ใช้ในการผลิตเลนส์กับบริษัท Mitsui Chemical Co., Ltd. ในการผลิตเลนส์ LeafECO
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• สร้างความเชือ่ ถือด้วยประกาศนียบัตร DS/EN ISO -13485:2012  คือการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ส�ำหรับผูผ้ ลิตเครือ่ งมือ
และอุปกรณ์แพทย์  
• รักษาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 และมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์
DN/EN ISO 13485 : 2012
• รักษาและพัฒนาตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 โดยบริษัท Bureau Veritas
• ด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และ CSR-DIW 2012 ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
อย่างต่อเนื่อง (ดูเพิ่มเติมในนโยบายและรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ)
รายงานประจ�ำปี 2559
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ในปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ก�ำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมิน
ความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไข
โดยจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีม่ กี ารประเมิน วิเคราะห์ความเสีย่ งและ
มีมาตรการหรือแผนปฏิบตั งิ าน เพือ่ จัดการความเสีย่ ง รวมถึงการติดตามการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ มีการติดตามปัจจัยต่างๆ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความเสีย่ งขึน้
ทัง้ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอยูต่ ลอดเวลา เช่น การผลิต  การตลาด  อตั รา
แลกเปลีย่ นและบุคลากร เป็นต้น บริษทั ฯ ได้มกี ารทบทวนและจัดท�ำแผนระยะปานกลาง
ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพเศรษฐกิจ การตลาดและ
การจัดหาวัตถุดิบหลัก เพื่อหาทางป้องกัน และรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
รวมถึงวางแผนกลยุทธ์เพื่อบริหารเชิงรุกกับปัญหาต่างๆ แต่ละหน่วยงานจะมีการ
ติดตามและรายงานผลให้กบั ผูบ้ ริหารตามล�ำดับชัน้ ซึง่ หากมีความเสีย่ งใดๆ  เกิดขึน้
ก็จะมีการพิจารณาและก�ำหนดมาตรการเพือ่ ลดความเสีย่ งเหล่านัน้ ไปพร้อมๆ กัน
ทัง้ นี้ จะมีการรายงานผลทัง้ หมดต่อคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ รับทราบและก�ำหนด
เป็นแนวนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ  

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑ์ทดแทน
		ผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตาของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตามหลักสากลถือเป็น
สินค้าทางการแพทย์ ทีใ่ ช้แก้ไขอาการผิดปกติทางสายตาด้านการมองเห็น
ทั้งสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ซึ่งจากเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ก็ได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์อื่น
เข้ามาทดแทนการใช้เลนส์แว่นตา เช่น คอนแท็คเลนส์  (Contact Lenses)
รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ดา้ นการผ่าตัดรักษาสายตาด้วยแสงเลเซอร์

“

ทางบริษทั ฯ ได้รองรับการแข่งขันด้านราคาโดยน�ำระบบ
Lean Manufacturing และProductivity Improvement
Program โดยเน้นการเพิ่มผลผลิต และท�ำให้ต้นทุน
ต่อหน่วยโดยรวมลดลง เพื่อให้ ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มี
การบริการ และการส่งมอบที่ตอบสนองผู้บริโภค กลุ่ม
เป้าหมาย และสามารถแข่งข้ันกับผู้ค้ารายอื่นได้อย่างดี

“
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(Lasik) ซึง่ สินค้าทดแทนพวกคอนแท็คเลนส์ จะมีอายุการใช้งานสัน้ ต้องการการดูแลรักษามาก และยังมีคา่ ใช้จา่ ยต่อเนือ่ ง
จากค่าน�้ำยาท�ำความสะอาด รวมทั้งความไม่สะดวกสบายในการสวมใส่โดยเฉพาะกับผู้ใช้บางคนที่มีน�้ำตาน้อย
เนือ่ งจากเป็นการวางเลนส์ลงบนผิวกระจกตาโดยตรง และมีความเสีย่ งสูงต่อการเป็นโรคตาอืน่ ๆ หากดูแลรักษาความสะอาด
ไม่ดพี อ ส�ำหรับการผ่าตัดรักษาสายตาด้วยแสงเลเซอร์นนั้ ปัจจุบนั สามารถรักษาได้เฉพาะผูม้ สี ายตายาวหรือสายตาสัน้
อย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น และไม่สามารถรักษาอาการสายตายาวจากการเสื่อมของกล้ามเนื้อตาเมื่ออายุมากขึ้นได้
อีกทั้งมีข้อจ�ำกัดด้านค่าใช้จ่ายที่สูง และไม่รับรองผลว่าสายตาจะไม่กลับไปผิดปกติอีกครั้ง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ทดแทน
ทั้ง 2 ประเภท จึงยังมีข้อจ�ำกัดค่อนข้างมากและไม่สามารถทดแทนการใช้แว่นตาตามปกติได้
1.2 ความเสี่ยงในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมการผลิตเลนส์แว่นตาในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมทีเ่ น้นการส่งออกเป็นหลัก ซึง่ นอกเหนือจากการแข่งขัน
กับผู้ผลิตในประเทศแล้ว ยังต้องแข่งขันกับผู้ผลิตอื่นๆ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีนและประเทศ
เกาหลีใต้ที่มีปริมาณการผลิตที่มาก ซึ่งท�ำให้เกิดความประหยัดต่อหน่วย ท�ำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มขึ้น
ด้วยสภาพเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป แนวความคิดของผูบ้ ริโภค ซึง่ ต้องการสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและราคาเหมาะสม ทางบริษทั ฯ
จึงได้รองรับการแข่งขันด้านราคาโดยน�ำระบบ Lean Manufacturing และProductivity  Improvement Program โดยเน้น
การเพิ่มผลผลิต และท�ำให้ต้นทุนต่อหน่วยโดยรวมลดลง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมีการบริการและการส่งมอบ
ที่ตอบสนองผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย และสามารถแข่งขันกับคู่ค้ารายอื่นได้อย่างดี

2. ความเสี่ยงจากการผลิต
2.1 ความเสี่ยงในด้านราคา และการจัดหาวัตถุดิบ
    

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ท�ำการซื้อวัตถุดิบหลักจากผู้ผลิต สารตั้งต้นพลาสติก (Monomer) และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การผลิตจากผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายในต่างประเทศในแต่ละประเภทวัตถุดบิ เพียงไม่กรี่ าย โดยเฉพาะในส่วนของ Monomer
พลาสติก ซึง่ มีสดั ส่วนคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 70 ของต้นทุนวัตถุดบิ และเป็นประมาณร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สารตั้งต้นพลาสติกที่ใช้ในการผลิตเลนส์พลาสติกในแต่ละประเภท จะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ
ของผู้ผลิตรายนั้นๆ ดังนั้น สารตั้งต้นพลาสติกส�ำหรับเลนส์แต่ละประเภทจะต้องซื้อจากผู้ผลิตสารตั้งต้นพลาสติก
ผูม้ ลี ขิ สิทธิด์ งั กล่าวเพียงรายเดียว ส่งผลให้บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากการพึง่ พาผูผ้ ลิตวัตถุดบิ และอาจท�ำให้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากการผันแปร ของราคาวัตถุดบิ ทีผ่ ผู้ ลิตจะเป็นผูก้ ำ� หนด และความเสีย่ งจากการ

รายงานประจ�ำปี 2559
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ปัจจัย ความเสี่ยง

ขาดแคลนวัตถุดิบ หากผู้ผลิตสารตั้งต้นพลาสติกส�ำหรับเลนส์แต่ละประเภทที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการผลิต
สินค้ามีปญ
ั หาในการผลิตเพือ่ ส่งให้กบั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ทผี่ า่ นมาทีท่ ำ� ธุรกิจซือ้
วัตถุดิบกับผู้ผลิตวัตถุดิบทุกรายเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่เคยมีปัญหาในการด้านราคา
จ�ำหน่าย และการขาดแคลนวัตถุดบิ แต่อย่างใด และความผันผวนของราคาน�ำ้ มันดิบก็ไม่สง่ ผลกระทบต่อราคาวัตถุดบิ
ที่ทางบริษัทฯ ใช้เช่นกัน

2.2 ความเสี่ยงทางด้านแรงงาน
     

ปัจจุบนั ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับปฎิบตั กิ ารมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคอุตสาหกรรม
ของเอกชน เนื่องจากประชาชนนิยมศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นเหตุให้มีบุคลากรมาสู่ภาคแรงงานระดับปฎิบัติการ
ไม่มากนัก ในเรื่องนี้บริษัทฯ จึงจัดท�ำมาตรการในหลายรูปแบบเช่นการลงทุนในเครื่องจักร Automation การเสนอ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจพนักงานมากขึ้น

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญ อันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ หรือขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ตกลงท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญาทั้งหมดมีอายุ
สัญญาไม่เกินหนึง่ ปี เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ งจากงบการเงินตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ
และบริษัทย่อย มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
หน่วย : บาท
สกุลเงิน

สินทรัพย์

หนี้สิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ดอลลาร์สิงคโปร์
ยูโร
เยน
ริงกิต
ปอนด์สเตอร์ลิง
ฟรังก์สวิส

11,932,778
2,025,941
13,832,356
4,561
-

4,621,103
350
7,233,326
40,215,279
182,572
-

ส่วนต่างระหว่าง อัตราแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์
ถัวเฉลี่ย ณ วันที่
และหนี้สิน
31 ธันวาคม 2559

ส่วนต่างระหว่าง
สินทรัพย์และหนี้สิน
เทียบเป็นเงินบาท

7,311,675
(350)
(5,207,385)
(26,382,923)
4,561
(182,572)
-

261,643,171.70
(8,666.42)
(196,352,783.24)
(8,112,748.82)
36,357.56
(8,025,755.58)
-

35.7843
24.7612
37.7066
0.3075
7.9714
43.9594
-

3.2 ความเสี่ยงจากการค�้ำประกันการใช้วงเงินสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยแก่ธนาคารจ�ำนวน 29.5 ล้านบาท และ 4.8 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 217.8 ล้านบาท ( 2558 : 23.2
ล้านบาท และ 0.03 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 24.3 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย มีภาระค�ำ้ ประกันวงเงินสินเชือ่ ของ
บริษัทฯ แก่ธนาคารจ�ำนวน 63.3 ล้านบาท (2558 : 37.2 ล้านบาท และ 0.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า
ประมาณ 65.6 ล้านบาท)
30

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

การค�้ำประกันนี้ มีผลผูกพันต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย นานเท่าที่ภาระหนี้สินยังไม่ได้ช�ำระ บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีการคิดค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันดังกล่าวในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี

4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
4.1 ความเสี่ยงกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50
กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรมจะถือหุ้นประมาณร้อยละ   53.23 (ณ 30 ธันวาคม 2559) ของจ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้วทั้งหมด
ซึง่ ท�ำให้ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ดงั กล่าว สามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการแต่งตัง้ กรรมการ
หรือการขอมติที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท ก�ำหนดให้
ต้องได้รับมติ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ
และถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ที่ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการวางโครงสร้างการบริหารงานโดยบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจ และมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ
อย่างชัดเจนและโปร่งใส และในกรณีการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอ�ำนาจควบคุมกิจการ
รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ
4.2 ความเสี่ยงกรณีการขายสินค้าในประเทศผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง
สินค้าของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยส�ำหรับตลาดในประเทศ จะขายผ่านบริษทั น�ำศิลปไทย จ�ำกัด ซึง่ จะเป็นผูค้ า้ ส่งทีเ่ ป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยเพียงผู้เดียว ซึ่งบริษัท น�ำศิลปไทย จ�ำกัดเป็นกิจการ
ที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ เนื่องจากการขายสินค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีตลาด
ต่างประเทศเป็นหลัก ซึง่ มีการขายสินค้าในประเทศเพียงประมาณร้อยละ 5 ของยอดขายรวมทัง้ หมดเท่านัน้ โดยบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ขายสินค้าให้กบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวในราคาตลาด ไม่แตกต่างจากลูกค้าอืน่ ทัว่ ไป ทัง้ นี้ โดยมีนโยบาย
ด้านการก�ำหนดราคาขายและปรับราคาสินค้าตามสภาพการแข่งขันของตลาดในแต่ละท้องถิ่น โดยไม่เอือ้ ประโยชน์
กับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยค�ำนึงถึงต้นทุนสินค้าบวกก�ำไรมาตรฐาน และในส่วนของการขายให้บคุ คลหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จะต้องจัดท�ำสรุปรายงานการซื้อขายดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อความชัดเจนและ
โปร่งใส
4.3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายใช้สินค้าถูกต้องตามลิขสิทธิ์เพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ Software
2. ความเสี่ยงจากการถูก Hack ข้อมูล
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นโยบาย

การจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผล ณ ช่วงเวลาใด และจ�ำนวนเงินปันผลเท่าไร (ถ้ามี)  
ขึ้นอยูก่ บั ผลการด�ำเนินงาน สถานะทางการเงิน ความต้องการใช้เงินสด และเงินสด
ที่มีอยู่ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ
ประกอบธุรกิจและถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลก�ำไรและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ทัง้ นี  ้ ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 49 (1/2555) เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
มีมตินโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ตั้งแต่ปี 2555 ดังนี้ “จ่ายปันผลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภท
ที่กฎหมายและบริษัทฯได้ก�ำหนดไว้
การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อก�ำหนดประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังห้าม
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากก�ำไร (ก�ำไรสุทธิรวมก�ำไรสะสมและ
หักขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ำรองจนกว่าจะมี
จ�ำนวนถึงหนึง่ ในสิบของทุนของบริษทั ฯ หรือมากกว่านัน้ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
ส�ำหรับการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยจะจ่ายเข้าบริษัทฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ก�ำไรสุทธิของบริษัทย่อย

ปี
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
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ก�ำไรต่อหุ้น
(บาท)
          0.53     
          0.48
          0.43
          0.33
          0.32
         (0.14)
          0.3
          0.28
          0.34
          0.34
          0.24

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)
          0.42
          0.38
          0.35
          0.26
          0.25
          0.05
          0.25
          0.25
          0.25
          0.2
          0.16

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อก�ำไรสุทธิ(%)
       80
       78
       82
       86
       77
      (36)
       83
       89
       82
       59
       71

โครงสร้าง

การถือหุ้นและการจัดการ
1.ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,271 ราย (คิดจากทุน
จดทะเบียนช�ำระแล้ว 474,318,000 หุ้น)                                      
		ทั้งนี้กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม ที่เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 24 ราย ประกอบไปด้วย
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อผู้ถือหุ้น
นายค�ำรณ
นายประทีป
นายสัมฤทธิ์
นายสว่าง
นายสาโรจน์
น.ส.รุ่งนภา
พ.ท.หญิง เกษนภา
น.ส.ปริณดา
นางรัตนา
นายวิรัช
นายวิฑูรย์
นางพรพรรณ
น.ส.พรเพ็ญ
น.ส.พรทิพย์
นางชาลินี
นางนงลักษณ์
นางอมลรัตน์
นายภาคี
นายธรณ์
นายยศนันท์
นายบัญชา
นายสรัฐ
น.ส.ฤดีพร
น.ส.กรวรา

ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
เตกาญจนวนิช
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
โต๊ะตระกูล
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
เหล่าสุวรรณ
สมบุญธรรม
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
ยงฤทธิกุล
เตกาญจนวนิช
ยงฤทธิกุล
ยงฤทธิกุล

ความสัมพันธ์ระหว่าง
นายสว่าง ประจักษ์ธรรม
พี่
พี่
พี่
-น้อง
พี่
น้อง
ลูกสาว
พี่สะใภ้ (ภรรยานายประทีป)
หลาน (บุตรนายประทีป)
หลาน (บุตรนายประทีป)
หลาน (บุตรีนายประทีป)
หลาน (บุตรีนายประทีป)
หลาน (บุตรีนายประทีป)
หลาน (บุตรีนายประทีป)
หลาน (บุตรีนายประทีป)
หลาน (บุตรีนายประทีป)
หลาน (บุตรนายค�ำรณ)
หลาน (บุตรนายค�ำรณ)
หลาน (บุตรนายสาโรจน์)
หลาน (บุตรน.ส.วัลย์นภา)
หลาน (บุตร พ.ท.หญิง เกษนภา)
  หลาน (บุตรี น.ส.วัลย์นภา)
  หลาน (บุตรี น.ส.วัลย์นภา)

รวมจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย กลุ่มประจักษ์ธรรม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

26,022,400
24,000,000
14,840,000
11,992,200
3,250,000
9,352,000
3,050,000
10,108,300
8,319,200
12,010,000
11,830,000
6,880,000
2,920,000
6,730,000
7,040,000
6,830,000
6,830,000
27,000,000
24,100,000
20,000,000
1,260,469
4,687,500
1,718,516
1,718,515

5.49
5.06
3.13
2.53
0.69
1.97
0.64
2.13
1.75
2.53
2.49
1.45
0.62
1.42
1.48
1.44
1.44
5.69
5.08
4.22
0.27
0.99
0.36
0.36

252,489,100

53.23

ข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ�ำนวนร้อยละ  31.54
รายงานประจ�ำปี 2559
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โครงสร้าง

การถือหุ้นและการจัดการ
1.ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่  30 ธันวาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,271 ราย โดยมีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ดังนี้ (คิดจากทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 474,318,000 หุ้น)

ล�ำดับ

ชื่อผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

1

กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม

252,489,100

53.23

2

Specsavers Asia Pacific Holding Limited

118,767,600

25.04

3

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

22,375,700

4.72

4

กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแค็ป

11,116,400

2.34

5

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

10,966,600

2.31

6

Sin Kwang Optical Pte Ltd. (Singapore)

5,000,000

1.05

7

นายเกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน

4,318,400

0.91

8

นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี

2,765,000

0.58

9

นายอนันต์  ระวีแสงสูรย์

2,700,000

0.57

10

นางสุพัตรา  ชาญสง่าเวช

2,094,645

0.44

41,724,555

8.80

474,318,000

100.00

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น
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จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

แผนผัง

โครงสร้างการบริหารงาน บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กลยุทธ์ธุรกิจ
ส�ำนักเลขานุการบริษัท
และกฎหมาย

ส�ำนักตรวจสอบภายใน
กรรมการผู้จัดการ

กลุ่มงาน
สนับสนุน
ธุรกิจ
รายงานประจ�ำปี 2559

ทรัพยากร
บุคคล

กลุ่มงาน
พัฒนา
เทคโนโลยี

บัญชีและ
ภาษี

ส�ำนักวิจัย
และพัฒนา

ส�ำนัก
นวัตกรรมและ
เพิ่มผลผลิต

วางแผน
ธุรกิจ
และการเงิน

ขาย

งานนักลงทุน
สัมพันธ์

หมายเหตุ :  กรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป็นผู้จัดการฝ่ายของกลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ และกลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี

บริหาร
ซัพพลายเชน

โรงงาน
TOG
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ประวัติ กรรมการและผู้บริหาร
นายสว่าง ประจักษ์ธรรม
ประธานกรรมการ
อายุ : 72 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ : 2.53
การศึกษา :					
• วศบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2509
• MSCE The University of Akron, Ohio, U.S.A. ปี 2513
• Ph.D. University of Akron, Ohio, U.S.A. ปี 2517
การพัฒนาทางการจัดการ :			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• DAP รุ่น 18/2004  
• FND รุ่น 31/3/2005
• Chairman 2000 รุ่น 14/6/2005  
• UFS รุ่น 2/2006
• CG รุ่น 1/2006      
• DCP รุ่น 83/2007
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2509 - 2510 Universal Engineering Consultants Co., Ltd.
		
วิศวกร
2510 - 2511 Soil Testing Service Co., Ltd.  
		
วิศวกร
2511 - 2512 บริษัท ไอสูรย์และสหาย จ�ำกัด
		
วิศวกร
2513 - 2517 Hale & Kullgren, Akron, Ohio, U.S.A.
Structural Analysis System, Kent,
Ohio, U.S.A.   
		
วิศวกร
2517 - 2519 Research Associate Civil Engineering Dept.,
The University of Akron, Ohio, U.S.A.
2519 - 2521 Department of Applied Science, Brookhaven
National Lab, NY., U.S.A.
		
วิศวกรโครงสร้าง
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

2522 - 2524
		

บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จ�ำกัด
วิศวกรและกรรมการบริหาร
บริษัท ที่ปรึกษาไทยกรุ๊ป จ�ำกัด
		
วิศวกรโครงสร้างอาวุโส
2525 - 2546 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จ�ำกัด
หสน. น�ำศิลป์ไทย
		
กรรมการและผูบ้ ริหารด้านนโยบายการตลาด
2547-2551
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
กรรมการผู้จัดการ
2552-2557
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
ประธานกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
2547-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
ประธานกรรมการ
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :
• สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
กรรมการที่ปรึกษา
• วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย
สมาชิก
• หอการค้าไทย-อิตาเลี่ยน (TICC)
กรรมการ

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม
กรรมการ/กรรมการกลยุทธ์ธรุ กิจ/กรรมการผูจ้ ดั การ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อายุ : 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :   5.08
การศึกษา :					
• วศบ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• M.S.C. Industrial and Systems Engineering, Ohio University,
U.S.A.
การพัฒนาทางการจัดการ :			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2537 - 2538 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายแผนกผลิตแม่แบบแก้ว
2538 - 2544 บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
2544 - 2546     บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายผลิตและ
		
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
2547 - 2555       บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

2555 - 2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
รองกรรมการผู้จัดการสายปฎิบัติการ
2553 - ปัจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
กรรมการ/ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
กรรมการผู้จัดการ
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
• บริษัทอุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
กรรมการ
• บริษัทโพลีซัน จ�ำกัด
กรรมการ
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : มี
• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)
อนุกรรมการบริหารโปรแกรมอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจ�ำปี 2559
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ประวัติ กรรมการและผู้บริหาร
นายวิรัช ประจักษ์ธรรม
กรรมการ/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
อายุ : 55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :   2.53
การศึกษา :					
• วศบ. ไฟฟ้าสื่อสารและไฟฟ้าก�ำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MBA. University of Lowell, MA. U.S.A.
การพัฒนาทางการจัดการ :			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• DAP รุ่น 15/2004                
• DCP รุ่น 135/2010         
• SFE รุ่น 15/2012
(Successful Formulation and Execution of Strategy)
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2528 - 2535 หสน.น�ำศิลป์ไทย
		
ผู้ช่วยผู้จัดการ
2535 - 2545 หสน.น�ำศิลป์ไทย
		
ผู้จัดการฝ่ายขาย
2545 - 2551 บริษัท น�ำศิลป์ไทยอายแวร์ จ�ำกัด
		
กรรมการผู้จัดการ
2535 - 2537 สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
		
กรรมการกลาง
2537 - 2539 สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
		
กรรมการบริหาร
2539 - 2543 สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
เหรัญญิก และกรรมการบริหาร
2543 - 2545 สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
เลขาธิการ
2545 - 2547 สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
		
กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาเลขาธิการ
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

2551 - 2557   บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ
2555 - 2557    บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
กรรมการผู้จัดการ
2551 - ปัจจุบัน    บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
กรรมการ/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท : มี
• บริษัท น�ำศิลป์ไทยอายแวร์ จ�ำกัด
กรรมการ
• บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จ�ำกัด
กรรมการ
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : มี         
• สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา

นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล
กรรมการ/ กรรมการ
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ อายุ : 62 ปี
อายุ : 69 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :  0.69
การศึกษา :					
• วศบ. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master of Industrial Engineering, North Carolina State
University,U.S.A.
การพัฒนาทางการจัดการ :			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• DAP รุ่น 18/2004          
• FND รุ่น 31/2005       
• DCP รุ่น 86/2007
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2515 - 2546 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
                     บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จ�ำกัด
กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน
2547 - 2551     บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
รองกรรมการผู้จัดการสายปฎิบัติการ
2552 - 2554 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการผู้จัดการ
2554 - 2558     บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
2555 - 2558     บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการ
		
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2549-ปัจจุบัน     บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการ/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :   1.45
การศึกษา :					
• ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาเคมีวิศวกรรม, The University of Akron,
Ohio, U.S.A.
การพัฒนาทางการจัดการ :			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• DAP รุ่น 15 /2004       
• FND รุ่น 31/3/2005      
• EMT รุ่น 2/2006       
• DCP รุ่น 90 /2007        
• RRC รุ่น 2 /2007
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2518 - 2522 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บางมด
		
อาจารย์พิเศษ สาขาเคมีวิศวกรรม
		
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2520 - 2547 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
		
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
2547 - 2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
2555 - 2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและธุรการ
2555 - ปัจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
กรรมการ
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท : มี
บริษัท น�ำศิลป์ไทยอายแวร์ จ�ำกัด               กรรมการ
บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จ�ำกัด              กรรมการ
บริษัท เอ็น เอส ที เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ำกัด   กรรมการผู้จัดการ
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
รายงานประจ�ำปี 2559
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ประวัติ กรรมการและผู้บริหาร
นายฌอน ดาร์เรน ลอว์
กรรมการ/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
อายุ : 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :   ไม่มี
การศึกษา :					
• Worshipful Company of
Spectaclemakers Diploma (2551)
• Master in Business Administration
(Technology) (2555),
The Open University (UK)
การพัฒนาทางการจัดการ :			
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2527 - 2531 Derby Optical Company.
2531 - 2534 B.A.C. Transport Ltd.
2534 - 2544 Vision Express UK Ltd.,
Technical Director
2544 - 2545 Pro - Laser Equipment Ltd.
2545 - 2548 Specsavers Optical Superstores,
Product Manager
2548 - 2550 Specsavers Optical Superstores,
		
Director of Lens Development
2550 - 2555 Specsavers Optical Superstores,
		
Director of Manufacturing
		
and Distribution
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท : มี
• July 2016 - Present Specsavers Asia Pacific
Holding Limited
		
Director
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ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :
2553 - Present Specsavers Supply Chain Board.
		
Chairman
2558 -  Present Specsavers optical Group Ltd.,
Executive Member of Specsavers
		
Executive Committee.
2555 - Present Specsavers optical Group Ltd.,
		
Group Supply Chain Director

นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส
กรรมการ/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
อายุ : 61 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :  ไม่มี
การศึกษา :					
• Graduate of Australian Institute of Company
Directors (2008)
• Chartered Accountant (since 1979)
• Bachelor of Economics (Adelaide University 1977)
การพัฒนาทางการจัดการ :			
• Australian Institute of Company Directors
• The Chairman (2013)
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2519 - 2523 Hungerfords/KPMG
2523 - 2536 Clarks Shoes Australia LTD. ,
Commercial Director
2536 - 2539   SOLA  Australia,
Finance Director
2539 - 2542 SOLA Australia,
Commercial Director
2542 - 2545 SOLA International Inc. ,
		
Vice President Finance Global Operations
2545 - 2547 SOLA International Inc.
		
Vice President Business Planning
		
and Development
2547 - 2550 Optical Distributors and Manufacturers
Association of Australia (ODMA)
		
Non Executive Director
2547 - 2550 SOLA International Inc.
Carl Zeiss Vision-AG. ,
		
Managing Director Asia Pacific

2550

Carl Zeiss Vision-AG
Vice President Strategic Business
		
Development
2552 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
กรรมการ/กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :
2550 - ปัจจุบัน Royal Automobile Association of South
Australia Inc. (RAA Group)
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
2552 - ปัจจุบัน   Specsavers Pty Ltd.,
Director of Operations (Supply Chain)
		
Asia Pacific
2553 - ปัจจุบัน    RAA Insurance Ltd. and RAA Insurance
Holdings Limited
		
Chairman of Board/
		
Member of Audit Committee/
		
Member of Governance and
		
Remuneration Committee
2556 - ปัจจุบัน   Automobile Association of Australia (AAA)
		
Non Executive Director
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ประวัติ กรรมการและผู้บริหาร
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 74 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :   ไม่มี
การศึกษา :					
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
      Wharton School of Finance and Commerce,
University of Pennsylvania, U.S.A.
การพัฒนาทางการจัดการ :			
• Wharton School :
วุฒิบัตร Management Development Program
• Harvard Business School :
วุฒิบัตร Executive Development Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• DCP รุ่น 0/2000                    
• MIA รุ่น 6/2009
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2511 - 2521        ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง
เศรษฐกรโท-เศรษฐกรเอก
2521 - 2523    ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ผู้อ�ำนวยการกองวางแผนการคลัง
2523 - 2529    บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและวางแผน
2529 - 2539    บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ
(ปฏิบัติหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
กลุ่มกระดาษ และบรรจุภัณฑ์เครือซีเมนต์ไทย
และประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการธุรกิจเยื่อ
กระดาษ กลุ่มกระดาษและบรรจุภัณฑ์
เครือซีเมนต์ไทย)
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

2529 - 2539       บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินอุตสาหกรรม จ�ำกัด
กรรมการ
2529 - 2539       สมาคมอุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษและกระดาษไทย
กรรมการและเหรัญญิก
2534 - 2539        บริษัท สยามเซลลูโลส จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
2539 - 2542        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้จัดการ
2542 - 2544        ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2545 - 2553        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการ
		
บริษัทจดทะเบียน
2548 - 2556    บริษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
		
กรรมการอิสระ
2547 - ปัจจุบัน    บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :
2546 - ปัจจุบัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและ
		
ก�ำหนดค่าตอบแทน
2547 - ปัจจุบัน    ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
		
กรรมการ

นายวิชา จิวาลัย
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 72 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :  ไม่มี
การศึกษา :					
• วศบ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 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.
การพัฒนาทางการจัดการ :			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• Chairman 2000    
• DAP รุ่น 8/2004         
• ACP รุ่น 11/2006      
• DCP รุ่น14       
• CDC รุ่น 1
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2509 - 2522 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจ�ำคณะวิศวกรรมศาสตร์
2522 - 2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
รองศาสตราจารย์ และ
		
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมส�ำรวจ
		
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2528 - 2532 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2529
Visiting Professor Ghajamadha University,
Indonesia ภายใต้โครงการ
The MUCIA - World Bank Project
2536 - 2541 นายกสมาคมอาคารชุดไทย
2537 - 2538   กรรมการคณะอนุกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัย
แห่งชาติ

2543 - 2548   ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
		
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2555-2556          The Asean Federation of Land Surveying
and Geomatic
		
อดีตนายกสมาพันธ์
2547 - ปัจจุบัน    บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2558 - ปัจจุบัน    บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :
• บริษัท สลิลธารา จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
• บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
• บริษัท ที เอ็น ดี ที จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
• บริษัท เวิลด์รีสอร์ท จ�ำกัด
กรรมการ
• การส�ำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
• วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา
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ประวัติ กรรมการและผู้บริหาร
นายไพรัช เมฆอาภรณ์
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 71 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :   ไม่มี
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :
การศึกษา :					
• บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี/
California State University, Long Beach, California, U.S.A.
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• บริษัท น�้ำประปา ปทุมธานี จ�ำกัด
การพัฒนาทางการจัดการ :			
ประธานกรรมการบริษัท
• Harvard Business School: 1995
Advanced Management Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• DCP 81/2006        
• ACP 17/2007     
• Advance  ACP 1/2009
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2532 - 2539   บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด
                    บริษัท กระดาษสหไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ
2539 - 2546 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
                  
บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จ�ำกัด
                  
บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
2547 - 2557 บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
254 7- ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
กรรมการอิสระ/
		
ประธานกรรมการสรรหา
		
และก�ำหนดค่าตอบแทน
2557-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ/
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 68 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :  ไม่มี
การศึกษา :					
• ปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิต สาขาเครื่องกล
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล
University of Akron, U.S.A
การพัฒนาทางการจัดการ :			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• DCP รุ่น 7/2001 (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส)                             
• หลักสูตรกรรมการอาชีพ รุ่น CDC 1/2007
2548 - ปัจจุบัน วิทยากรในหลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของสถาบัน IOD
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2524 - 2532 บริษัท โฟร์โมสต์อาหารนม (กรุงเทพฯ) จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
		
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		
อดีตรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
		
สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
		
อดีตกรรมการอ�ำนวยการ
2532 - 2537 บริษัท อินช์เคปแมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
2538 - 2547 บริษัท มาลีสามพราน จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

2551 - ปัจจุบัน   บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
กรรมการอิสระ/
		
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/
		
กรรมการก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน   บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการ
• บริษัท ล�่ำสูง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการก�ำหนดค่า
ตอบแทน/กรรมการสรรหา
• บริษัท ทีพีบีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
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ประวัติ กรรมการและผู้บริหาร
นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ
กรรมการ/เลขานุการบริษัท
อายุ : 56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :   ไม่มี
การศึกษา :					
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร    
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การพัฒนาทางการจัดการ :			
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : MMP รุ่น 27
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2527 - 2528 บริษัท นานาคอนโดมิเนียม จ�ำกัด
สมุห์บัญชี
2528 - 2532 บริษัท ขุมทรัพย์ไพศาล จ�ำกัด
สมุห์บัญชี
2530 - 2532 บริษัท เกียรติไพศาล จ�ำกัด
สมุห์บัญชี
2532 - 2536 บริษัท ไทยเซ็ลทรัลสตีล จ�ำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
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2536 - 2547 บริษัท สินไทยเอสเตท จ�ำกัด
		
ผู้จดั การฝ่ายบัญชี
2548 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
เลขานุการบริษัท
2551-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการ
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :   ไม่มี                    

นางอนุรักษ์ รัตนสานส์สุนทร นายบัญชา ยงฤทธิกุล
ผู้จัดการส�ำนักงาน ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน TOG
ตรวจสอบภายใน อายุ: 46 ปี
อายุ: 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :  ไม่มี
การศึกษา :					
• ปริญญาตรี  บัญชี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2534 - 2538 บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
		
ผู้ตรวจสอบภายใน
2538 - 2541 บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
		
ผู้ดูแลงานด้านรายงานและข้อมูล
		
ที่ส่งคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
		
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
		
แห่งประเทศไทย
2541 - 2546      บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
ผู้จัดการงานบัญชีและงบประมาณ
2546 - 2547       บริษัท ซิเมนต์ไทยการบัญชี  จ�ำกัด
		
ผู้จัดการงานงบประมาณและ
		
รายงานกิจการกระดาษอุตสาหกรรม
2547 - 2548    บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
ที่ปรึกษาอิสระด้านต้นทุนและ
		
ตรวจสอบภายใน
2548 - ปัจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
ผู้จัดการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :  0.27
การศึกษา :					
• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ
University of Tennessee at Chattanooga, U.S.A.
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2535 - 2537      บริษัท ดาต้าแมท จ�ำกัด (มหาชน)
		
Customer Engineer
2539 - 2546 บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์  จ�ำกัด
		
ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบ
2547 - 2557 บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
2558 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (TOG)
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :  ไม่มี

ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :  ไม่มี
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ประวัติ กรรมการและผู้บริหาร
นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม
ผู้จัดการฝ่าย
Supply Chain Management
อายุ: 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :  1.44
การศึกษา :					
• ปริญญาตรี  สาขา  Commerce Waseda University,
Tokyo, Japan
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2534
Asahi Glass Co., Ltd., Japan
Trainee
2534 - 2537 Bangkok Float Glass Co., Ltd.
หัวหน้าแผนกส่งออก
2537 - 2545 บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์  จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก
2545 - 2546 บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์  จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
2547 - 2550    บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
2551- 2557   บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน   บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain Management
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
• บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
กรรมการ
• บริษัท โพลีซัน จ�ำกัด
กรรมการ
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท : มี
• บริษัท เอ็นเอสที เวนเจอร์ส จ�ำกัด
กรรมการ
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :  ไม่มี

นางนฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม Miss Michelle Hsieh
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษี ผู้จัดการฝ่ายขาย
อายุ : 52 ปี อายุ: 38 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :   ไม่มี
การศึกษา :					
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี    
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท  บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจภาคค�่ำ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2530 - 2533       บริษัท แหลมทองสหการ  จ�ำกัด
บริษัท แป้งแหลมทอง  จ�ำกัด
		
ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
2533 - 2534      บริษัท แกล็กโซ (ไทยแลนด์)  จ�ำกัด
Programmer Analyst
2534 - 2536     บริษัท ไฟฟ้าฟิลิปส์ แห่งประเทศไทย  จ�ำกัด
บริษัท ดิจิตอลโซลูชั่น  เซอร์วิส  จ�ำกัด
		
Senior Accountant
2536 - 2544       บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย  จ�ำกัด
บริษัท โปลีเมอร์เลนส์  จ�ำกัด
บริษัท เอเชี่ยนแวคคิอัมโค๊ตติ้ง  จ�ำกัด
		
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2547 - ปัจจุบัน   บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2558 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีอากร
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : มี
• สมาชิกสภาวิชาชีพสามัญ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :  ไม่มี
การศึกษา :					
• Bachelor Degree of Business,
Johnson & Wales University, U.S.A.
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2543 - 2546 Nitring Enterprise Inc., Taiwan
International Sales Representative
2546 - 2548 Free-Free Industrial Corp., Taiwan
International Sales Representative
2548 - 2552 Rodenstock Asia Limited, Thailand.
		
Sales & Frame Business Manager
2552 - 2554 Yongta Technology Printing Co. Ltd., China.
Sales Division Manager
2554 - 2555   บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
2555 - 2558   บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
2559
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :  ไม่มี
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ประวัติ กรรมการและผู้บริหาร
นายสรัฐ เตกาญจนวนิช
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจ และการเงิน
อายุ : 32 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ร้อยละ :   0.99 %
การศึกษา :					
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Duke University
การพัฒนาทางการจัดการ :			
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
Strategic CFO in Capital Markets  รุ่นที่ 1
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :    
CISA เพื่อพัฒนาบุคลากรบริษัทจดทะเบียน
• Slingshot Group :     
Leadership Development Program
• PacRim Group & Franklin Covey :    
7  Habits
ประสบการณ์การท�ำงาน :
2549-2550
ธนาคาร ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
Assistant Relationship Manager
		
กลุ่มงานพาณิชย์ธนกิจ
2550-2551
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
2551-2553
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

2555-2556

บริษัท เดอะควอนท์ กรุ๊ป จ�ำกัด
Senior Associate
ที่ปรึกษาทางการเงินด้านการซื้อขาย
		
และควบรวมกิจการ
2556-2557
บริษัท เดอะควอนท์ กรุ๊ป จ�ำกัด
		
Associate Director
ที่ปรึกษาทางการเงินด้านการซื้อขายและ
		
ควบรวมกิจการ
2558-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
		
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
• บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
กรรมการ
• บริษัท โพลีซัน จ�ำกัด
กรรมการ
ต�ำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท : มี
• บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จ�ำกัด
กรรมการบริหาร
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : มี
• บริษัท แคราย แอสเสท จ�ำกัด
กรรมการ

รายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
(ณ  30 ธันวาคม 2559)

ไทยออพติคอล กรุ๊ป

บริษัทในเครือฯ
หุ้นสามัญ (จ�ำนวนหุ้น)

หุ้นสามัญ (จ�ำนวนหุ้น)
ล�ำดับ

ชื่อ

ของตนเอง

คู่สมรส
เพิ่ม (ลด)
หรือบุตร
ในช่วง
ที่ยังไม่บรรลุ ม.ค. - ธ.ค.
นิติภาวะ
2559

ของ
ตนเอง

หุ้นกู้ (จ�ำนวนหุ้น)

เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
ของ
ในช่วง
ในช่วง
ม.ค. - ธ.ค. ตนเอง ม.ค. - ธ.ค.
2559
2559

1

นายสว่าง

ประจักษ์ธรรม

11,992,900

-

-

ไม่มี

-

-

-

2

นายสาโรจน์

ประจักษ์ธรรม

3,250,000

-

-

ไม่มี

-

-

-

3

นายวิรัช

ประจักษ์ธรรม

12,010,000

-

2,000,000

ไม่มี

-

-

-

4

นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล

6,880,000

-

2,000,000

ไม่มี

-

-

-

5

นายธรณ์

ประจักษ์ธรรม

24,100,000 2,000,000 2,000,000

ไม่มี

-

-

-

6

นายไพรัช   

เมฆอาภรณ์

ไม่มี

-

-

ไม่มี

-

-

-

7

นายสิงห์   

ตังทัตสวัสดิ์

ไม่มี

-

-

ไม่มี

-

-

-

8

นายวิชา   

จิวาลัย

ไม่มี

-

-

ไม่มี

-

-

-

9

นายบรรจง

จิตต์แจ้ง

ไม่มี

-

-

ไม่มี

-

-

-

10

นายฌอน

คาร์เรน ลอร์

ไม่มี

-

-

ไม่มี

-

-

-

11

นายเดวิด  

แอนดรูว์  ครอส

ไม่มี

-

-

ไม่มี

-

-

-

12

นางสาววิจิตต์   ทวีปรีชาชาติ

ไม่มี

-

-

ไม่มี

-

-

-

หมายเหตุ :								
1. บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป มีทุนจดทะเบียน 475,000,000 บาท ทุนช�ำระแล้ว 474,318,000 บาท (ณ 30 ธันวาคม 2559) มีหุ้นสามัญจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 474,318,000   หุ้น
2. ตามพ.ร.บ.บริษทั มหาชนจ�ำกัดค�ำว่า “บริษทั ในเครือ” หมายถึง บริษทั มหาชนจ�ำกัดบริษทั หนึง่ ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั บริษทั เอกชน หรือบริษทั มหาชน
จ�ำกัด บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
• บริษัทหนึ่งมีอ�ำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
• บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
3. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจาก
วันที่ระบุข้างต้น
รายงานประจ�ำปี 2559
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รายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
ผู้บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
(ณ  30 ธันวาคม 2559)

ไทยออพติคอล กรุ๊ป

บริษัทในเครือฯ
หุ้นสามัญ (จ�ำนวนหุ้น)

หุ้นสามัญ (จ�ำนวนหุ้น)
ล�ำดับ
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ชื่อ

ของตนเอง

คู่สมรส
เพิ่ม (ลด)
หรือบุตร
ในช่วง
ที่ยังไม่บรรลุ ม.ค. - ธ.ค.
นิติภาวะ
2559

ของ
ตนเอง

หุ้นกู้ (จ�ำนวนหุ้น)

เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
ของ
ในช่วง
ในช่วง
ม.ค. - ธ.ค. ตนเอง ม.ค. - ธ.ค.
2559
2559

1

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม

24,100,000 2,000,000 2,000,000

ไม่มี

-

-

-

2

นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม

6,830,000

2,000,000

ไม่มี

-

-

-

3

นางนฤภรณ์  ประจักษ์ธรรม

ไม่มี

11,830,000 2,000,000

ไม่มี

-

-

-

4

นายบัญชา  ยงฤทธิกุล

1,260,469

-

-

ไม่มี

-

-

-

5

Miss Michelle  Hsieh

ไม่มี

-

-

ไม่มี

-

-

-

6

นายสรัฐ   เตกาญจนวนิช

4,687,500

-

-

ไม่มี

-

-

-

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

-

การสรรหา

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
1. การสรรหากรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นดังนี้
1. บริษทั มีคณะกรรมการคณะหนึง่ เพือ่ ด�ำเนินกิจการบริษทั โดยคณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของ
บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด แต่ทั้งนี้ ผู้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระท�ำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
(ข) ในการเลือกตัง้ กรรมการ อาจใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือด้วยวิธกี ารอืน่ ใด
ก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (ก)
ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด ถ้าจ�ำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออก ไม่ลงตัวเป็น 3 ส่วน ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่กไ็ ด้
4. นอกจากพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(จ) ศาลมีค�ำสั่งให้ออกจากต�ำแหน่ง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริษทั ฯ การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาไปถึงบริษทั กรรมการ
ซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
   7. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
   8. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อเพื่อผูกพันบริษัท พร้อมกับประทับตราส�ำคัญ
ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อก�ำหนดวรรคแรก คณะกรรมการมีอ�ำนาจก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจ
ลงชื่อผูกพันบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2559
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การสรรหา

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายสว่าง   
นายสาโรจน์  
นายธรณ์  
นายวิรัช
นางพรพรรณ  
นาย ฌอน  
นายเดวิด  
นายสิงห์    
นายวิชา     
นายไพรัช   
นายบรรจง    
นางสาววิจิตต์    

ต�ำแหน่ง

ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม                                   
ประจักษ์ธรรม
โต๊ะตระกูล
ดาร์เรน ลอว์  
แอนดรูว  ์ ครอส                                 
ตังทัตสวัสดิ์
จิวาลัย
เมฆอาภรณ์
จิตต์แจ้ง
ทวีปรีชาชาติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ / เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ
รายชื่อ

1
2
3
4
5

นายสว่าง  
นายสาโรจน์  
นายธรณ์     
นายวิรัช  
นางพรพรรณ  

ต�ำแหน่ง

ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
โต๊ะตระกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

  หมายเหตุ :  กรรมการ สองในห้าคน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ

ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 74 (1/2560) เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการเสนอจากคณะกรรมการ
สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 4 ท่านได้แก่
1. นายวิชา จิวาลัย                                 
2. นายบรรจง  จิตต์แจ้ง       
3. นาย ฌอน  ดาร์เรน ลอว์      
4. นายเดวิด  แอนดรูว์  ครอส                                 
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ รวมทัง้ การเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจะน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีการเสนอชื่อผู้ใดเข้าพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการของบริษัทจากผู้ถือหุ้นอื่นๆ ทั่วไปตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

2. การสรรหากรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯได้กำ� หนดเงือ่ นไขของกรรมการตรวจสอบตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ไว้ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
2. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจหรือ
มีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 1 คน
4. กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(ก) มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ข) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับ
รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
(ค) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานหรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำจากบริษทั ฯ  บริษทั ในเครือ
บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ในระยะ 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการตรวจสอบ
(ง) เป็นกรรมการทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้สว่ นเสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารงาน
ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในระยะ 2 ปี ก่อนได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนัน้ จะไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ และการให้ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระของกรรมการ
ตรวจสอบ
(จ) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(ฉ) เป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็นตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(ช) สามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั ติ ามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ได้โดยอิสระโดยไม่อยูภ่ ายใต้ความควบคุมของผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
5. ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
6. ให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(ก) กรรมการตรวจสอบลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบโดยจะต้องแจ้งความจ�ำนงในการลาออกต่อประธานบริษทั
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ พิจารณาแต่งตัง้
กรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
(ข) กรรมการตรวจสอบขาดคุณสมบัตกิ ารเป็นกรรมการตรวจสอบตามแนวทางปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการตรวจสอบตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ค) กรรมการตรวจสอบครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามข้อ 5. โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
(ง) กรรมการตรวจสอบพ้นจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
บริษทั ตามวาระแล้วได้รบั เลือกตัง้ กลับมาเป็นกรรมการบริษทั ใหม่ ก็ให้กรรมการบริษทั ผูน้ นั้ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบนั้นต่อไป จนครบวาระเดิมหากระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบผู้นั้นยังเหลืออยู่
(จ) กรรมการตรวจสอบถึงแก่กรรม
ถ้ากรรมการตรวจสอบพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ก่อนครบระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในต�ำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบผู้ออกจากต�ำแหน่ง
รายงานประจ�ำปี 2559
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การสรรหา
กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อ

1
2
3

นายสิงห์  
นายวิชา  
นายไพรัช

ต�ำแหน่ง

ตังทัตสวัสดิ์ *
จิวาลัย
เฆฆอาภรณ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:  *เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมี นางอนุรกั ษ์  รัตนสานส์สนุ ทร   ผูจ้ ดั การส�ำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ 2 ท่าน จากทัง้ หมด 3 ท่าน ได้ผา่ นการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทฯมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ พร้อมลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

3. การสรรหากรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
คณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 6  ท่าน มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
ต�ำแหน่ง

รายชื่อ

1
2
3
4
5
6

นายบรรจง  
นายสาโรจน์  
นายวิรัช  
นายธรณ์  
นายฌอน  
นายเดวิด  

จิตต์แจ้ง
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม
ดาร์เรน ลอว์
แอนดรูว์  ครอส

ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

โดยมีนายสรัฐ เตกาญจนวนิช ผูจ้ ดั การส�ำนักวางแผนธุรกิจและการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์ธรุ กิจ ซึง่ ได้รบั
การแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการกลยุทธ์ธรุ กิจ
1.
2.
3.
4.

ท�ำหน้าที่ศึกษาเรื่องส�ำคัญทางธุรกิจที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด  
เสนอกลยุทธ์ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวโน้มของนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
กลั่นกรองเรื่องการลงทุน  เพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและวางกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. การสรรหา กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ต�ำแหน่ง

รายชื่อ

1
2
3

นายไพรัช  
นายบรรจง   
นายวิชา  

เมฆอาภรณ์
จิตต์แจ้ง
จิวาลัย

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวศิริพร ผลอวยพร ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  5/2558 มีมติเห็นชอบ กฏบัตรคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ที่ทบทวนใหม่หลังจากที่น�ำมาใช้งานครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 และได้ก�ำหนดหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1. พิจารณาและน�ำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท  ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ต�ำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีอื่นๆ
3. พิจารณากลั่นกรองกรรมการที่เหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุน ตามจ�ำนวนสัดส่วนการถือหุ้น
หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
รายงานประจ�ำปี 2559
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การสรรหา

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
4. พิจารณากลัน่ กรองผูท้ เี่ หมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ ในกรณีทมี่ ตี ำ� แหน่งว่างและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งก�ำหนดแผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับฝ่าย (Succession Plan)  
5. พิจารณาน�ำเสนอและให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
6. เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทน รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจ�ำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็น
ตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อใช้เป็นแนวหลักปฏิบัติอย่างเสมอภาค ให้กับ
              * กรรมการบริษัท
              * กรรมการบริษัทร่วมทุน
              * ผู้บริหารที่ขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ

* กรรมการบริษัทย่อย
* กรรมการผู้จัดการ

7. ก�ำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. ก�ำหนดวิธกี ารเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั โดยผ่านกระบวนการสรรหา และได้กำ� หนดคุณสมบัติ
ของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถเสนอวาระการประชุมได้โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นอย่างน้อย 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
3. ถือหุน้ บริษทั ฯในสัดส่วนตามข้อ 2 ต่อเนือ่ งเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปีกอ่ นวันเสนอวาระ และต้องถือหุน้ อยูใ่ นวันทีเ่ สนอวาระ
9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. คณะผู้บริหารของบริษัทฯ
การคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้ท�ำการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไป คณะผู้บริหารของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทั้งหมด 6 ท่านมีรายนามดังนี้
ต�ำแหน่ง

รายชื่อ

1
2
3
4
5
6

นายธรณ์     
นางอมลรัตน์  
นางนฤภรณ์   
นายสรัฐ  
Miss Michelle
นายบัญชา  

ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม                                           
ประจักษ์ธรรม
เตกาญจนวนิช                                                   
Hsieh
ยงฤทธิกุล

กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain Management
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษี
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (TOG)

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัดปี พ.ศ.
2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับ
เรือ่ งการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ นอกจากนัน้ ไม่ปรากฏว่ามีประวัตกิ ารท�ำความผิดตามกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

การมอบหมายอ�ำนาจบริหารให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2547 และวันที่ 8 เมษายน 2548 ได้พจิ ารณาเรือ่ งอ�ำนาจและการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผู้จัดการ และได้มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจของกรรมการผู้จัดการไว้โดยชัดเจน ดังต่อไปนี้
ให้กรรมการผู้จัดการมีอ�ำนาจหน้าที่บริหารจัดการด�ำเนินงานต่างๆ ตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และด�ำเนินการตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
  1. ก�ำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบายของบริษทั ฯ รวมถึงการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั โดยรวม เพือ่ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินธุรกิจ
  2. มีอำ� นาจจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก  ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำ� เหน็จรางวัล ปรับขึน้ เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
ของพนักงานทัง้ หมดของบริษทั ฯ ในต�ำแหน่งทีต่ ำ�่ กว่ากรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนแต่งตัง้ ตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
  3. มีอำ� นาจอนุมตั ิ และมอบอ�ำนาจช่วงอนุมตั กิ ารเบิกจ่าย การพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานปกติ และใน
การจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯในวงเงิน  20 ล้านบาทต่อครั้ง
  4. มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ
เพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�ำงานภายในองค์กร
  5. มีอ�ำนาจกระท�ำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ
  6. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  7. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท
  8. พิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ป็นเงือ่ นไขปกติทางการค้า เช่น ซือ้ ขายสินค้า ด้วยราคาตลาด การให้เครดิตเทอม
เหมือนลูกค้าทั่วไป ที่ได้มีการก�ำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ โดยได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว
  9. ด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
10. ด�ำเนินกิจการงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นรายกรณี
11. พิจารณาเพื่อการระดมทุนของบริษัทฯเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ กรรมการผูจ้ ดั การอาจมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ตามทีก่ รรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควรท�ำหน้าทีจ่ ดั การ และด�ำเนินการ
แทนในเรื่องที่จ�ำเป็นและสมควร และภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นีก้ รรมการผูจ้ ดั การ ไม่มอี ำ� นาจในการอนุมตั เิ รือ่ งหรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีม่ ใิ ช่เป็นเงือ่ นไขปกติทางการค้า รายการได้มา
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ เรื่องหรือรายการที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน
หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�ำหนด) ทีจ่ ะท�ำขึน้ กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็นรายการ
ที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า ที่ได้มีการก�ำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ โดยได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้แล้ว และ/หรือการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยแล้ว เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรือ่ ง
ดังกล่าว
การมอบหมายอ�ำนาจบริหารให้แก่บุคคลอื่นในการกระท�ำการแทนและในนามบริษัทฯ
กรรมการผูจ้ ดั การได้มกี ารมอบหมายอ�ำนาจบริหารให้แก่ผบู้ ริหารตามล�ำดับชัน้ ในการกระท�ำการแทน ส�ำหรับกิจกรรมต่างๆ  
เช่น ในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ การอนุมัติสั่งซื้อวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่นๆ รวมถึงการลงนามในเช็คเพื่อ
เบิกถอนเงินจากบัญชีของบริษทั ฯ โดยมีเงือ่ นไขในการจ�ำกัดประเภทค่าใช้จา่ ย วงเงินการอนุมตั ิ รวมถึงวงเงินในการลงนามในเช็ค
เพือ่ เบิกถอนเงิน ตามแต่ระดับผูบ้ ริหารและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว
รายงานประจ�ำปี 2559
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ค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมในปี 2557 ทัง้ สิน้ 5 ครัง้ /ปี 2558 ทัง้ สิน้ 5 ครัง้ / ปี 2559 ทัง้ สิน้ 5 ครัง้ กรรมการแต่ละท่าน
มีการเข้าประชุม และมีค่าตอบแทนประจ�ำ แต่ละท่านดังนี้
ปี 2559
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ปี 2557

จ�ำนวนครั้ง ค่าตอบแทน จ�ำนวนครั้ง ค่าตอบแทน จ�ำนวนครั้ง ค่าตอบแทน
ที่เข้าประชุม (บาท/คน/ปี) ทีเ่ ข้าประชุม (บาท/คน/ปี) ทีเ่ ข้าประชุม (บาท/คน/ปี)

  1. นายสว่าง  ประจักษ์ธรรม

5/5

470,000

3/5

402,000

4/5

383,000

  2. นายสาโรจน์  ประจักษ์ธรรม

4/5

280,000

5/5

269,000

5/5

256,000

  3. นายธรณ์  ประจักษ์ธรรม

5/5

280,000

5/5

269,000

5/5

256,000

  4. นายวิรัช  ประจักษ์ธรรม

5/5

280,000

5/5

269,000

5/5

256,000

  5. นางพรพรรณ  โต๊ะตระกูล

5/5

280,000

5/5

269,000

5/5

256,000

  6. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์

5/5

280,000

5/5

269,000

5/5

256,000

  7. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์

5/5

280,000

4/5

269,000

4/5

256,000

  8. นายวิชา  จิวาลัย

5/5

280,000

4/5

269,000

4/5

256,000

  9. นายบรรจง  จิตต์แจ้ง

5/5

280,000

5/5

269,000

5/5

256,000

-

-

3/5

201,750

5/5

256,000

11. นาย เดวิด  แอนดรูว์ ครอส

4/5

280,000

5/5

269,000

4/5

256,000

12. นาย ฌอน  ดาร์เรน ลอว์****

5/5

280,000

1/5

67,250

-

-

13. พล.ต.อ.ปกรณ์  สรรพกิจ*

-

-

-

-

2/5

192,000

14. นายดอน  ปรมัตถ์วินัย**

-

-

-

-

3/5

192,000

5/5

280,000

5/5

269,000

5/5

256,000

10. นายเทรเวอร์  พอล แบลดฟอร์ด***

15. นางสาววิจิตต์  ทวีปรีชาชาติ
หมายเหตุ: *
**
***
****
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ปี 2558

พลต�ำรวจเอกปกรณ์  สรรพกิจ ถึงแก่กรรม ณ  17 ตุลาคม พ.ศ. 2557
นายดอน  ปรมัตถ์วินัย ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ ณ  29   สิงหาคม พ.ศ. 2557
นายเทรเวอร์  พอล  แบลดฟอร์ด ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ ณ 11   สิงหาคม พ.ศ. 2558
นาย ฌอน ดาร์เรน ลอว์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายเทรเวอร์  พอล  แบลดฟอร์ด ตามวาระที่เหลืออยู่  ณ 9  กันยายน พ.ศ.
2558

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมในปี 2557 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ปี 2558 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง/ ปี 2559 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง  
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม และมีผลตอบแทน ดังนี้
ปี 2559
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2558

ปี 2557

จ�ำนวนครั้ง ค่าตอบแทน จ�ำนวนครั้ง ค่าตอบแทน จ�ำนวนครั้ง ค่าตอบแทน
ที่เข้าประชุม (บาท/คน/ปี) ทีเ่ ข้าประชุม (บาท/คน/ปี) ทีเ่ ข้าประชุม (บาท/คน/ปี)

1. นายสิงห์  

ตังทัตสวัสดิ์

4/4

328,000

4/4

315,000

3/4

300,000

2. นายวิชา  

จิวาลัย

4/4

218,000

4/4

210,000

3/4

200,000

3. นายไพรัช  

เมฆอาภรณ์  

4/4

218,000

4/4

210,000

1/4

50,000

-

-

-

-

2/4

150,000

4. พล.ต.อ.ปกรณ์ สรรพกิจ*

หมายเหตุ:    *  พลต�ำรวจเอกปกรณ์  สรรพกิจ ถึงแก่กรรม ณ  17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายไพรัช เมฆอาภรณ์
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน ณ วันที่  12 พฤศจิกายน 2557

ส�ำหรับคณะกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจมีการประชุมใน ในปี 2557 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ปี 2558 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง /
ปี 2559 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม และมีผลตอบแทนดังนี้
ปี 2559
รายชื่อคณะกรรมการ
ก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ปี 2558

ปี 2557

จ�ำนวนครั้ง ค่าตอบแทน จ�ำนวนครั้ง ค่าตอบแทน จ�ำนวนครั้ง ค่าตอบแทน
ที่เข้าประชุม (บาท/คน/ปี) ทีเ่ ข้าประชุม (บาท/คน/ปี) ทีเ่ ข้าประชุม (บาท/คน/ปี)

1. นายบรรจง   จิตต์แจ้ง

4/4

201,000

4/4

193,000

4/4

175,000

2. นายสาโรจน์    ประจักษ์ธรรม

3/4

133,000

4/4

128,000

4/4

116,000

3. นายธรณ์   

ประจักษ์ธรรม

4/4

133,000

4/4

128,000

4/4

116,000

4. นายวิรัช   

ประจักษ์ธรรม

4/4

133,000

4/4

128,000

4/4

116,000

-

-

3/4

96,000

4/4

116,000

5. นายเทรเวอร์   พอล แบลดฟอร์ด*
6. นาย ฌอน  

ดาร์เรน ลอว์**

4/4

133,000

1/4

32,000

-

-

7. นายเดวิด  

แอนดรูว์ ครอส

3/4

133,000

4/4

128,000

4/4

116,000

หมายเหตุ: * นายเทรเวอร์ พอล แบลดฟอร์ด ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ ณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
** นาย ฌอน ดาร์เรน ลอว์ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ แทนนายเทรเวอร์  พอล แบลดฟอร์ด ตามวาระทีเ่ หลืออยู่ ณ 9  กันยายน พ.ศ. 2558

รายงานประจ�ำปี 2559
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ค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมในปี 2557 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ปี 2558 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ปี 2559
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม และมีผลตอบแทนดังนี้
ปี 2559
รายชื่อคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ปี 2558

ปี 2557

จ�ำนวนครั้ง ค่าตอบแทน จ�ำนวนครั้ง ค่าตอบแทน จ�ำนวนครั้ง ค่าตอบแทน
ที่เข้าประชุม (บาท/คน/ปี) ทีเ่ ข้าประชุม (บาท/คน/ปี) ทีเ่ ข้าประชุม (บาท/คน/ปี)

1. นายไพรัช   เมฆอาภรณ์

4/4

201,000

4/4

193,000

4/4

175,000

2. นายบรรจง    จิตต์แจ้ง

4/4

133,000

4/4

128,000

4/4

116,000

3. นายดอน   ปรมัตถ์วินัย*

-

-

-

-

3/4

116,000

4. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม**

-

-

2/4

64,000

4/4

116,000

4/4

133,000

1/4

64,000

-

-

5. นายวิชา  

จิวาลัย**

หมายเหตุ:   * นายดอน  ปรมัตถ์วินัย ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ ณ 29   สิงหาคม พ.ศ. 2557
** นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม ขอลาออกจากกรรมการสรรหาฯ ณ 13  พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทางคณะกรรมการสรรหาฯ  จึงเสนอ
แต่งตั้ง นาย วิชา  จิวาลัย เป็นกรรมการสรรหาฯ แทนตามวาระที่เหลืออยู่  

ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั   และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นประจ�ำ
ทุกปี และเป็นค่าตอบแทนประจ�ำทีจ่ า่ ยให้ตอ่ คนต่อปี ส�ำหรับปี 2559 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 13/2559 ณ วันที่ 5 เมษายน
2559 มีมติให้จ่ายโบนัสปี 2558 แก่กรรมการทุกท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
จ�ำนวนรวม
(คน)

ค่าตอบแทน
(บาท/คน/ปี)

ค่าตอบแทนรวม
(บาท/ปี)

ประธานกรรมการบริษัท

1

470,000

470,000

กรรมการบริษัท

11

280,000

3,080,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

1

328,000

328,000

กรรมการตรวจสอบ

2

218,000

436,000

ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

1

201,000

201,000

กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

5

133,000

665,000

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

1

201,000

201,000

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

2

133,000

266,000

ประเภทค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทนกรรมการ
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

5,647,000

โบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2558 สรุปได้ดังนี้
ล�ำดับที่

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

โบนัส (บาท)

ประธานกรรมการบริษัท

448,000

นายสาโรจน์    ประจักษ์ธรรม

กรรมการบริษัท  และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

411,000

3

นายวิรัช   

กรรมการบริษัท และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

354,000

4

นางพรพรรณ    โต๊ะตระกูล

กรรมการบริษัท      

240,000

5

นายธรณ์   

ประจักษ์ธรรม

กรรมการบริษัท และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

354,000

6

นายไพรัช   

เมฆอาภรณ์

กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหาฯ  
กรรมการบริษัท และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

599,000  

7

นายสิงห์   

ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และ กรรมการบริษัท         

520,000  

8

นายวิชา  

จิวาลัย

กรรมการอิสระ   กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ   

484,000  

9

นายบรรจง  

จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ  กรรมการบริษัท  กรรมการสรรหาฯ  

525,000  

1

นายสว่าง

2

ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม

และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ  
10

นาย ฌอน

ดาร์เรน ลอว์

กรรมการบริษัท และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

354,000  

11

นาย เดวิด

แอนดรูว์  ครอส

กรรมการบริษัท และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

354,000  

12

นางสาววิจิตต์   ทวีปรีชาชาติ

กรรมการบริษัท  

240,000  
4,883,000

รวม

2. ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
        บริษัทฯ มีค่าตอบแทนผู้บริหารทุกท่านในปี 2557  ถึง ปี 2559 สรุปได้ดังนี้
ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ค่าตอบแทน จ�ำนวนคน ค่าตอบแทน
(บาท/ปี)
(บาท/ปี)

จ�ำนวนคน

ค่าตอบแทน
(บาท/ปี)

จ�ำนวนคน

เงินเดือนของผู้บริหาร

6

25,189,797

7

13,760,140

10

20,866,080

โบนัสจ่ายผู้บริหาร

6

3,232,808

7

3,470,791

10

6,597,593

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

6

802,626

7

539,460

10

964,776

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร

29,225,231

17,770,391

28,428,449     

หมายเหตุ : 1.  กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารด้วย  ได้แก่ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม  

รายงานประจ�ำปี 2559
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รายงาน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  
มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะบริ ห ารงานโดยยึ ด หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ
ให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
เพื่อยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศ
“การก�ำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้
ก�ำหนดขึ้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 และ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557  มีมติ
ประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ เพือ่ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ตี่ อ้ งรับผิดชอบ และยกระดับคุณภาพของหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น  
นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีด่ แู ลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติเป็นไปตามที่วางไว้อย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ  อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง
และความเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และยั่ ง ยื น ให้ กั บ องค์ ก ร และผู ้ ถื อ หุ ้ น
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนา
ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึง
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสาร

“

บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพ
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2558 (Annual
General Meeting: AGM) ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.)
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัท
จดทะเบี ย นไทยเป็ น ผู ้ จั ด โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
2558 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน)

“
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ/คู่มือกรรมการ/การปฐมนิเทศกรรมการที่เข้าใหม่ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจมอบให้กรรมการใหม่ได้
รับทราบ  โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานกับกรรมการในเรื่องหลักสูตรการอบรมต่างๆ  
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีเ่ ป็นสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Principles
of Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น                                      
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย    
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ส�ำหรับในปี 2559 บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั รางวัล และผลการประเมินในโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
• ได้รับใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
โดยสถาบัน IOD  
• ได้รับใบรับรอง ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์  
• ผลประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ประจ�ำปี 2559 จัดอยูใ่ นระดับ 4 ดาว “Top Quartile”
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)
• บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2559
(Annual General Meeting : AGM) ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย และสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
เป็นผู้จัด  โดยบริษัทฯได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2559
อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน)
• คุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2559”
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน คือ 2558 และ 2559 (จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
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หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ท�ำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ฉะนั้น บริษัทฯ จึงมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนดังนี้
1) สิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ท�ำหน้าที่แทนตน
2)   สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
3)   สิทธิในการรับทราบข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอในเวลาอันควร
4)   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
5)   สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทน
6) สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
8)   สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ  และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
9) สิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
10) สิทธิในการรับเงินปันผล
11) สิทธิในการออกคะแนนเสียงก�ำหนด หรือแก้ไขข้อบังคับและบริคณห์สนธิ
12) สิทธิในการออกคะแนนเสียงลดทุนหรือเพิ่มทุน
13) สิทธิในการออกคะแนนเสียงอนุมัติรายการพิเศษ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินงานใดๆ ของบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส และทันเวลาในการตัดสินใจ รวมถึงเพื่อให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ส�ำหรับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ สามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.thaiopticalgroup.com และหากมีเหตุการณ์ที่อาจ
มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯจะแจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้นคราวอื่น จะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯก�ำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารทุกคนควรเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วม
ออกความคิดเห็นในที่ประชุม และซักถามข้อข้องใจจากกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายและตอบข้อซักถาม โดยมี
การบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อรายงานและขออนุมัติในเรื่องที่มีนัยส�ำคัญ หรือตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้อง
ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะส่งสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย  
14  วันหรือ 21 วัน ขึ้นกับวาระที่พิจารณาตามที่กฎหมายก�ำหนด  และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม
เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าประชุม ในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 บริษัทฯ ได้น�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน พร้อมทัง้ ได้จดั
เจ้าหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอ�ำนาจในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)
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หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกีย่ วกับการด�ำเนินการให้มากขึน้
จึงเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิตา่ งๆ ขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ท่าเทียมกัน โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทั แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบผ่านทาง
ช่องทางเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯดังนี้
1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี(AGM)บริษัทฯ มีนโยบายอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อ
บุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั และเพิม่ วาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ
ก�ำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.thaiopticalgroup.com โดยให้เสนอมายัง
บริษัทฯ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีผ่านทางช่องทางการติดต่อ ดังนี้
E-mail : rewadee_j@thaiopticalgroup.com         
แฟกซ์ : (02)  862 0705       
เบอร์โทร : (02) 440 0506
ไปรษณีย์ :   คุณวิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ (กรรมการ และเลขานุการบริษัท)
					ส�ำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
                            
77/141-142 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร  
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ทีส่ นใจจะลงทุนในบริษทั ฯ ได้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วนเกีย่ วกับบริษทั ฯ บริษทั ฯ
จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ ดังนี้ E-mail : ir@thaiopticalgroup.com แฟกซ์ : (02) 862 0705           
เบอร์โทร : (02) 440 0506
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2) เมือ่ บริษทั ฯได้จดั ท�ำรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี (AGM) เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะท�ำการเผยแพร่รายงาน
การประชุมนั้น ผ่านทางเว็บไซต์ที่  http://www.thaiopticalgroup.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
3) บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มา
ประชุมและออกเสียงลงมติแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอรูปแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทาง
การลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชือ่ กรรมการอิสระของบริษทั 2 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ และ
การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และโปร่งใสให้จดั ให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติและให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดง
ความคิดเห็นและตัง้ ค�ำถาม ให้ความส�ำคัญต่อข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ และก�ำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุม
ของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน

  

4) ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานต่างๆ ดังนี้
1. 18 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมงาน CNS Corporate Access กับ บมจ. โนมูระ
2. 18 มิถุนายน 2559 แบ่งปันประสบการณ์หัวข้อ Innovation marketing จุดขายไร้เทียมทาน T    P 11 (สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
3. 18 สิงหาคม 2559 นายธรณ์  ประจักษ์ธรรม ออกรายการ  Smart Focus
4. 25 สิงหาคม 2559 นายธรณ์  ประจักษ์ธรรมและคณะผูบ้ ริหาร ต้อนรับคณะผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จัดโดยสมาคมผูล้ งทุนไทย
และบลจ. บัวหลวง กองทุนคนไทยใจดี เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
5. 12 กันยายน 2559  นายธรณ์  ประจักษ์ธรรม ร่วมงานเสวนาในหัวข้อ 30 ปี เทคโนโลยีแสงมุ่งสู่อุตสาหกรรมไทย
4.0 ร่วมกับ NECTEC
6. 13 ตุลาคม 2559 นายสรัฐ เตกาญจนวนิช ผูจ้ ดั การฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน ให้สมั ภาษณ์กบั   KTB Securities
(Thailand)
7. 21 ตุลาคม 2559 นายสรัฐ เตกาญจนวนิช ผูจ้ ดั การส�ำนักวางแผนธุรกิจและการเงิน ให้สมั ภาษณ์กบั หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมม์ CEO Way
8. 2 ธันวาคม 2559 นายธรณ์  ประจักษ์ธรรม ให้สัมภาษณ์นิตยสาร BizFocus Industry
9. 18 พฤษภาคม 2559 และ16 พฤศจิกายน 2559 ร่วมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” หรือ Opportunity Day
2 ครั้ง  ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจ
ทั่ ว ไป ได้ ส อบถามข้ อ มู ล และผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ได้ โ ดยตรงกั บ ผู ้ บ ริ ห าร พร้ อ มทั้ ง น� ำ เสนอ
ผลประกอบการของบริษัทฯและได้มีการถ่ายทอดสดทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้มีโอกาสสอบถามโดยตรงกับผู้บริหารเช่นเดียวกัน  
10.ให้ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน และแนวโน้มทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านรายการต่างๆ ของ Money Chanel เช่น  
Insight Inspire, Business Model  
5) บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กร
ถือปฏิบตั ิ และมีการติดตามผลอย่างสม�ำ่ เสมอ ในส่วนของกรรมการและผูบ้ ริหาร ได้กำ� หนดห้ามซือ้ - ขายหุน้ ภายใน
ระยะเวลา 20 วัน หลังจากวันปิดงบการเงิน แต่ละไตรมาส  และหลังจากงบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน 2 วัน
ทั้งนี้ ให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าว
แก่คณะกรรมการเป็นประจ�ำ
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รายงาน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากบริษัทฯ จะต้องบริหารงานให้ส�ำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ได้วางไว้แล้ว บริษัทฯ ยังค�ำนึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วย โดยยึดแนวทางในการปฏิบัติให้มีความเสมอภาคต่อทุกฝ่าย โดยอาศัยหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม อีกทัง้ ยังก�ำหนดให้มนี โยบายในการดูแลและปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายและเผยแพร่ไว้ใน “นโยบาย
และรายงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ : SD Report”  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น/สังคม/ชุมชน  
และภาครัฐ
พนักงาน              : บริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน อย่างครบถ้วน ทั้งการจัดกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพให้กบั พนักงาน เอาใจใส่ดแู ลสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยทัง้ ทางร่างกาย และ
มีสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงาน
ทุกคนให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และมีความปลอดภัยในการท�ำงาน จากสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน
ปี 2559 คิดเป็น 0.99% (17 คนจากทั้งหมด 1,701 คน)
		
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารจัดอบรม ความรู้ เพือ่ พัฒนาทักษะให้แก่ ระดับพนักงาน และระดับบริหารของบริษทั ฯ
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยในปี 2559
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารอบรมส�ำหรับผูบ้ ริหาร และพนักงานดังนี้ จ�ำนวนพนักงานอบรมปี 2559 เฉลีย่ ร้อยละ 67.7
ของพนักงานทัง้ หมด (กฎหมายก�ำหนดร้อยละ 50 ของพนักงานเฉลีย่ ทัง้ ปี) ชัว่ โมงอบรมเฉลีย่ 16 ชม./คน/ปี
มีการอบรมหลักสูตรอบรมภายในจ�ำนวน 25 หลักสูตร เช่น หลักสูตร Helping Client Success เพื่อพัฒนา
ทักษะของพนักงานขาย หลักสูตร Our Iceberg is Melting, Story telling และมีการอบรมหลักสูตร
ภายนอกจ�ำนวน 7 หลักสูตร เช่น Story telling for Leader, หลักสูตร Systematic & Creative Thinking
เป็นต้น
สังคม/ชุมชน
: บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการดูแลและก�ำจัดของเสียต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานไม่ให้
เกิดมลพิษกับชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ ยังมีโครงการต่างๆ และให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
ต่อสังคมในชุมชนรอบข้าง
คู่ค้า/เจ้าหนี้   
: บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และเสมอภาค
เท่าเทียมกันในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ก็จะด�ำเนินการขอเจรจา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
คู่แข่ง                   :  บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ท�ำการแข่งขันทางการค้าภายใต้กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบตั ทิ างธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม โดยไม่ฉวยโอกาสท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ประโยชน์
ลูกค้า                    : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีความมุง่ มัน่ ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มก�ำลังความสามารถ ด้วยความ
เสมอภาค เป็นธรรม และให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือแก่ลูกค้า พร้อมทั้งยินดีรับฟังปัญหา และค้นหาสาเหตุ
และวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูล หรือความลับของลูกค้า เว้นแต่ตามกฎหมาย
ก�ำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า
ผู้ถือหุ้น
: ด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ มีผลการด�ำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมในระยะยาว
ช่องทางการร้องเรียน  :  ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะความคิดเห็นต่อบริษทั ฯได้ทเี่ ลขานุการ
บริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
โทรศัพท์ : (02) 440 0506 ถึง 7                                                              
โทรสาร :  (02) 862 0705
Website : http://www.thaiopticalgroup.com
E-mail : rewadee_j@thaiopticalgroup.com
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ส�ำหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถร้องเรียน
หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นดังนี้
1.  กรรมการผู้จัดการ                     
2.  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3.  ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน          
4.  ประธานกรรมการตรวจสอบ
         ไปรษณีย์   :   บริษัท  ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)  
                                เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โดยบริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
รายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
1) กรรมการ และ ผูบ้ ริหาร ของบริษทั ฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ ให้คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม
ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ำกับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามขั้นตอน หรือมาตรการการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
2) บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  
โดยรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนยั ส�ำคัญ จะต้องมีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
การด�ำเนินการใดๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คณะกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
จะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะด�ำเนินการเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด�ำเนินการ ทัง้ นี้ การพิจารณาเรือ่ งต่างๆ คณะกรรมการจะพิจารณาด้วยความ
รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ
3)   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 54 (1/2556) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบกับส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ทีส่ ง่ เสริมให้บริษทั จดทะเบียนมีสว่ นร่วมในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่   โดยให้ไปสรุปหลักเกณฑ์และก�ำหนดเป็นนโยบายให้
คณะกรรมการพิจารณา  ทัง้ นี้ มอบหมายให้เลขานุการบริษทั ไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Anti-Corruption: The Practical Guide”
ในวันที่  21-22 พฤศจิกายน 2556 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 59 (1/2557) เมือ่ วันที1่ 9 กุมภาพันธ์ 2557  มมี ติให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition)
ต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย
หอการค้าต่างชาติ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต แล้ว ณ  วันที่16 มกราคม  2558  (ดูเพิ่มเติม:www.thaiopticalgroup.com )
คณะกรรมการได้มีการก�ำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของสิทธิมนุษยชน จึงก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคนมีสทิ ธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียม
กันในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการท�ำงานของบริษทั ฯ โดยไม่เลือกว่าพนักงานผูน้ นั้ จะมีตำ� แหน่ง
ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ สภาพร่างกาย สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม คุณวุฒิ การศึกษา หรือความคิด
ทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างใด
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานทุกคนมีศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ ซึ่งพึงมีโอกาสเท่าเทียมกันในการท�ำหน้าที่ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตามขีดความสามารถและศักยภาพของแต่ละคน มีเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีสิทธิในการแสดงความห่วงใย เอื้ออาทรต่อบริษัทฯ ได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
บริษทั ฯ ยังได้ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกฎหมายว่าด้วยการใช้แรงงานกับสมาคมองค์กรต่างๆ ในประเทศ
และต่างประเทศ ไม่มกี ารจ้างแรงงานเด็กทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า 18 ปี รวมทัง้ ไม่มกี ารจ้างแรงงานต่างด้าวทีผ่ ดิ กฎหมาย บริษทั ฯ จะปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว รวมทัง้ เคารพต่อขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิน่ ทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ อยู่ และ
ด�ำเนินธุรกิจอยู่ด้วย
รายงานประจ�ำปี 2559
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รายงาน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความ
เป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�ำ่ เสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและผลประกอบการทีแ่ ท้จริง รวมทัง้ อนาคต
ของธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัดดังนี้
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1) บริษทั ฯ เผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) รวมทัง้ เผยแพร่ผา่ นทาง website ของบริษทั ฯ http://www.thaiopticalgroup.com
ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย
2) คณะกรรมการบริษัท รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
3) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับ
รายงานของผูส้ อบบัญชี และจัดให้มรี ายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจ�ำปี
(แบบ 56-2)
4) คณะกรรมการบริษทั มีการเปิดเผยรายชือ่ และบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน
ครั้งของการประชุม และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
5) คณะกรรมการบริษทั จะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภททีแ่ ต่ละคนได้รบั รวมทัง้ ค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ
บริษัทย่อย หรือหน้าที่อื่นๆ เช่น ที่ปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหาร 4 รายแรก นับจากกรรมการ
ผู้จัดการ ไว้ในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
6) บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท�ำหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน
ทั่วไป นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเปิดเผยรายละเอียดการติดต่อนั้นไว้ใน
รายงานประจ�ำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7) คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
8) บริษทั ฯ จัดให้มกี ารเปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
(แบบ 56-2)
9) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับวิสยั ทัศน์ เป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต ความปลอดภัย และระบบสารสนเทศ พิจารณาถึงโอกาส
ทีจ่ ะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ก�ำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผูร้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน รวมทัง้
ก�ำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดให้มีผู้ดูแลบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ
มีหน้าที่น�ำเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนต่อฝ่ายบริหาร
10) บริษัทฯ มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์ และในปี 2559 บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักข่าว ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ประชุมกับผูบ้ ริหารหลากหลายช่องทางเช่น อีเมล์, Tele Conference, ประชุมทีบ่ ริษทั รวม
ถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day), รายการทางทีวี เช่น Money
Channel และรายการ Smart Focus เป็นต้น และบริษัทฯ ได้ก�ำหนดระยะเวลางดการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ก่อนวัน
บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการหรืองบการเงินหรือ MD&A รายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเวลา 7 วัน
(Quiet Period) รวมถึงบริษัทฯ มีการจัดท�ำจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่ปี 2554

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

11)   คณะกรรมการบริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ด้านการเงิน การปฏิบตั งิ าน การด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ ก�ำหนดระเบียบ
ปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
การเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทัง้ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ฯ, ข้อมูลทางการเงิน, รายงานประจ�ำปี
(56-2), แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1), ข้อมูลการน�ำเสนอต่างๆ และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ  นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ
หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท                             
มีความรับผิดชอบในผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ผูถ้ อื หุน้ และเป็นอิสระต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร ได้สนับสนุน
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ (Code of
Conduct) นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน จึงได้จัดให้มีช่องทาง
การสื่อสารข้อมูลดังกล่าวในการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานใหม่ รวมถึงการเพิม่ เนือ้ หาในการฝึกอบรมของพนักงาน รวมถึง
ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการคอร์รัปชันในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการสื่อสารภายใน
บริษทั ฯ (Intranet) และมีการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอ ว่ากรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน มีหน้าทีต่ อ้ งท�ำความเข้าใจและปฏิบตั ิ
ตามตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานให้แก่บริษัท
ทัง้ นี้ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง และสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
การฝึกอบรมที่จัดขึ้น ส�ำหรับกรรมการอย่างเหมาะสมที่สุด เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
(1) ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ ทัง้ จากฝ่าย
บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งค�ำถามแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน ในกรณีที่มี
ความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย
(2)   คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ กิจการเป็นผูท้ สี่ ามารถอุทศิ เวลาให้กบั บริษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่ และเพียงพอเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั
รวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
(3)   คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
นอกจากคุณสมบัติของกรรมการในข้อ (2) แล้ว คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”
ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนทีช่ ำ� ระแล้วของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั
ร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ลูกจ้าง
พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำจากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมในเวลา 2 ปีก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
รายงานประจ�ำปี 2559

73

รายงาน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
				 3. เป็นกรรมการทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้สว่ นเสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ในด้านการเงินและบริหารงาน
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย   บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ             
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
8. สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทได้โดยอิสระ
(4) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัทรวม 12 คน และมีจ�ำนวนเหมาะสมกับขนาดกิจการ
ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และ
ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อนื่ ใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระทัง้ หมด 4 คน โดยคณะกรรมการ
บริษทั เชือ่ มัน่ ว่าการก�ำหนดคุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ” ซึง่ เข้มกว่ากรอบขัน้ ต�ำ่ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงพอที่กรรมการอิสระของบริษัทฯมีความเป็นอิสระ
  
(5)   คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้า เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยจ�ำนวนบริษัทฯ ที่กรรมการแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี รวมถึงมีการจัดปฐมนิเทศให้กรรมการและผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ด้วย
(6)   กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อื่นได้ โดยต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทก่อน
(7)  คณะกรรมการก�ำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อการตรวจสอบถ่วงดุลการ
ท�ำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันดังนี้
ประธานกรรมการมีหน้าที่
1. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท         
4. ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่
1. จัดท�ำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท�ำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท�ำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจ�ำปีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจ�ำไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เทียบกับแผนและงบประมาณให้
คณะกรรมการบริษัททราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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เลขานุการบริษัท
มติคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2547 ณ วันที่ 20 เมษายน 2547 ได้แต่งตัง้ นางสาววิจติ ต์ ทวีปรีชาชาติ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น เลขานุการ
บริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมไว้ดังนี้
1. มีความรอบรู้และเข้าใจทั้งเรื่องธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องในงาน ได้แก่ หน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของ
คณะกรรมการ หน้าที่ของฝ่ายบริหาร
2. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจ�ำเป็นต่อการติดต่อประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย
5. มีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท                                       
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และจะต้องจัดส่งส�ำเนารายงานการมีสว่ นได้เสีย
ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
4. ติดต่อสื่อสาร ดูแล และ ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเป็น
ส่วนหนึ่งในการรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆของบริษัท
5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง        
5.2 คณะอนุกรรมการ
       คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ�ำนวน 3 คณะ ได้แก่
       (1) คณะกรรมการตรวจสอบ        
(2) คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ        
(3) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน  
ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดให้คณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีอ�ำนาจแจ้งให้
ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชีแ้ จง หรือจัดท�ำรายงานเสนอเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำ การด�ำเนินการทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ตามทีเ่ ห็นควร
		
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ : ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ท�ำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน
ให้ถูกต้องเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล สอบทานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์  จดั ท�ำและดูแลรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ พิจารณาก�ำหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม
		(2) คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ : ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่
2 คน และกรรมการอื่นๆ รวมทั้งหมด 6 คน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการ
ทุกคนมีความรู้  ความช�ำนาญในธุรกิจ เพื่อท�ำหน้าที่ศึกษาเรื่องส�ำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชดิ เสนอกลยุทธ์
การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่  และแนวโน้มของนวัตกรรมใหม่  รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย กลั่นกรองเรื่อง
การลงทุนเพือ่ ให้ธรุ กิจด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ  และวางกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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		(3) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน : ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยมีกรรมการอิสระเป็น     
ประธาน ท�ำหน้าทีว่ างหลักเกณฑ์และสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการบริษทั
และกรรมการผู้จัดการ จัดให้มีแผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) วางหลักเกณฑ์ และประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการคณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อนื่ ส�ำหรับคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารทีข่ นึ้ ตรงกับกรรมการ
ผู้จัดการ และพิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
5.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั   มคี วามรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และการก�ำกับดูแลให้การบริหาร
จัดการ เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและเป้าหมายทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ และอยูใ่ นกรอบของการมีจริยธรรมทีด่ ี
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
(1) คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ำ� หนดให้เรือ่ งต่อไปนี้ เป็นอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทีจ่ ะ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ
  1. นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตร์การท�ำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจ�ำปีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
  2. ผลงานและผลประกอบการประจ�ำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะ
ต่อไปของปี
  3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจ�ำปี
  4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการ
  5. การซื้อและจ�ำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และเข้าร่วมในโครงการร่วมทุน ที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจ�ำนวนที่มอบอ�ำนาจให้กรรมการผู้จัดการ
  6. การท�ำธุรกรรม หรือการกระท�ำใดๆ อันมีผลกระทบที่ส�ำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระ หนี้สิน ยุทธศาสตร์ การท�ำ 
ธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
  7. การท�ำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจปกติที่มีความส�ำคัญ
  8. การท�ำรายการเกีย่ วโยงกันระหว่างบริษทั ฯ บริษทั ย่อย กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน  สว่ นทีไ่ ม่เข้าข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  9. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10. การเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่มีนัยส�ำคัญเกี่ยวกับการบัญชีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
11. การว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
12. การก�ำหนดและการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
13. การอนุมัติวงเงิน การปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจ�ำปีของผู้บริหาร
และพนักงาน
14. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ  
15. การมอบอ�ำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการบริษัท  กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่งรวมถึงการ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงแก้ไขการมอบอ�ำนาจหน้าทีด่ งั กล่าว ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎเกณฑ์ขอ้ ก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ   
16. การแต่งตั้ง และก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
17. การจัดให้มีและก�ำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
18. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
19. การด�ำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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(2)  คณะกรรมการ จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบาย และ ทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(3)  คณะกรรมการ จัดท�ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ ก�ำหนดโทษทางวินยั ในกรณีทมี่ กี ารฝ่าฝืน และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
(4)  รายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ว่ นร่วม
ในการตัดสินใจ พร้อมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการด�ำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลให้ถกู ต้อง
ครบถ้วน
(5)  คณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานผลตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการด�ำเนินงานรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการมีการทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
(6) จัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�ำ ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง
5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญอย่างมากกับความเป็นอิสระของกรรมการ ในการ
ตัดสินใจของกรรมการที่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจึงมีความส�ำคัญ โดยคณะกรรมการปฏิบัติงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

    

1. จัดให้การก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการ
แต่ละคนทราบก�ำหนดการดังกล่าว
2. คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 ทัง้ หมด 5 ครัง้ และได้กำ� หนดให้มกี ารประชุม
เวลา 10.30 น. ของทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 6 หลังจากสิน้ แต่ละไตรมาส และพิจารณากลยุทธ์ธรุ กิจแนวทางการด�ำเนิน
ธุรกิจ (Vision) (Mission) ของบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการตามความเหมาะสม
3. ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การเป็นผูพ้ จิ ารณาเลือกเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้
กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอ เรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้
4. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งมีก�ำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน
เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
5. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอทีฝ่ า่ ยบริหารจะเสนอเรือ่ ง และกรรมการจะอภิปรายปัญหา
ส�ำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้ส�ำหรับ
กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
6. กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศทีจ่ ำ� เป็น เพิม่ เติมได้จากกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริษทั คณะกรรมการ
บริษัท หรือฝ่ายบริหารอื่น
7. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non - Executive Director - NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม ส�ำหรับปี 2559 ได้มีการประชุม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน  2559
8. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่ให้การสนับสนุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
ท�ำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และจัดท�ำรายงานการประชุม
เสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการ ก่อนที่จะน�ำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
9 . คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ส�ำหรับปี 2559
ได้มีการประชุมในวันที่ 8 กันยายน 2559
รายงานประจ�ำปี 2559
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5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั รายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ พิจารณาผลการด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลให้มกี ารก�ำหนดและ/หรือด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ
     ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 73 (5/2559) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ทางคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ โดยได้สง่ ให้คณะกรรมการท�ำแบบประเมินแบบรายคณะ/แบบ
ของคณะกรรมการชุดย่อย และแบบรายบุคคล ตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปผลการประเมินทัง้ 3  แบบ
เป็นดังนี้
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ สรุปคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้
หัวข้อ

จ�ำนวน (ข้อ)

คะแนนเต็ม

2559

2558

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

13

4.00

3.83

3.72

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

20

4.00

3.84

3.72

3. การประชุมคณะกรรมการ

9

4.00

3.96

3.91

4. การท�ำหน้าที่ของกรรมการ

7

4.00

3.99

3.89

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

5

4.00

3.92

3.86

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

6

4.00

3.85

3.72

60

4.00

3.88

3.78

รวม

สรุป ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ปี 2559 มีผลคะแนนดีขนึ้ กว่าปี 2558 ในทุกหัวข้อการประเมิน  
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย สรุปคะแนนในหัวข้อต่างๆ ได้ดังนี้
จ�ำนวน (ข้อ)

คะแนนเต็ม

2559

2558

7

4.00

3.48

3.24

6

4.00

3.94

3.97

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

7

4.00

3.93

3.29

3.2 คณะกรรมการสรรหา

4

4.00

3.72

3.61

3.3 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

2

4.00

3.78

3.84

3.4 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

5

4.00

3.88

3.70

3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5

4.00

3.47

3.27

23

4.00

3.77

3.48

หัวข้อ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
มีความเหมาะสม ท�ำให้การท�ำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยได้ให้
ความส�ำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติตาม
ในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

รวม

สรุป ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2559 มีคะแนนในหัวข้อ 2. และ 3.3 น้อยกว่า ปี 2558
แต่ในหัวข้ออืน่ ๆ มีคะแนนสูงขึน้ กว่าปี 2558

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
สรุปคะแนนในหัวข้อต่างๆ ได้ดังนี้
หัวข้อ

จ�ำนวน (ข้อ)

คะแนนเต็ม

2559

2558

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2

4.00

3.83

3.85

2. การประชุมคณะกรรมการ

4

4.00

356

3.88

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5

4.00

3.91

3.82

11

4.00

3.77

3.85

รวม

สรุป ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ปี 2559 มีคะแนนในหัวข้อ 3.
มากกว่าคะแนนปี 2558 แต่ในหัวข้อที่ 1 และ 2 คะแนนในปี 2559 น้อยกว่าปี 2558 แต่ไม่ได้เป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นนัยส�ำคัญ

รายงานประจ�ำปี 2559
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รายงาน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ
1. การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติ
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดของอุตสาหกรรมผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการ
พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ อยู่ในอ�ำนาจอนุมัติของการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
3. กรรมการที่อยู่ในคณะอนุกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผล กรรมการผู้จัดการประจ�ำทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้
ตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าตามเกณฑ์ทเี่ ป็นรูปธรรม และประธานกรรมการจะเป็นผูแ้ จ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบ
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. คณะกรรมการมีหน้าทีส่ ง่ เสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรม และให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับปี 2559 ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารจัดอบรมภายใน เช่น โครงการ Creating
Winning Culture และส่งไปอบรมภายนอก เช่น Systematic & Creative Thinking เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในภาวะผู้น�ำ
และการบริหารทีมงาน และคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารท�ำหน้าที่แนะน�ำกรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัท โดยเชิญมา
ปฐมนิเทศ ประชุมร่วมกัน และรับฟังการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. คณะกรรมการก�ำหนดให้มแี ผนพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหาร และก�ำหนดให้มกี ารท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผูบ้ ริหารสูงสุด
ขององค์กร โดยมอบให้ฝ่ายบริหารจัดท�ำแผนงานการอบรม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ จิ ารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ในการพิจารณาก�ำหนดเกณฑ์
ทีใ่ ช้ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยเกณฑ์ดงั กล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของ บริษทั ฯ  
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผล
การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งประเมินโดยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยใช้หัวข้อส�ำหรับการประเมิน
ตามแนวทางของ ก.ล.ต. และ ตลท. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยบริษัท
มีความตั้งใจจะประเมินการท�ำงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�ำทุกปี ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  
5.9 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการ
โดยเป็นผูน้ ำ� เสนอวาระ  ทตี่ นรับผิดชอบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบข้อมูลความคิดเห็น
จากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกัน ผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และท�ำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้มกี ารพบปะ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารระดับกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง  ในโอกาสอืน่ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้กรรมการได้มโี อกาสท�ำความรูจ้ กั
คุน้ เคยกับผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ กรรมการสามารถติดต่อสือ่ สารกับฝ่ายบริหารแต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวล่วง
หรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร แต่ควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบล่วงหน้า
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและจริยธรรมส�ำหรับพนักงาน
1. ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม
2. ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย  รู้จักหน้าที่และเคารพสิทธิทั้งของตนเองและผู้อื่น และพึงส�ำนึกว่าการรักษาระเบียบ
วินัย เป็นการปรับปรุงความประพฤติ ไม่ใช่การลงโทษ
3. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายอันชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิจารณญาณที่ดี มิให้
เสื่อมเสียต่อภาพพจน์ของบริษัท
4. ไม่มุ่งร้าย ท�ำลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือธุรกิจของผู้อื่น
5. ใช้ความเป็นผู้น�ำ ในการด�ำเนินกิจการโดยใช้ความรู้ความสามารถของทุกคนที่มีอยู่ เพื่อความส�ำเร็จของบริษัท มากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตัว
6. เมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ได้รับจากบริษัท ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อบริษัททันที ไม่ควร
เกี่ยวข้องกับกิจการอื่นใดอันอาจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรืออาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
7. สร้างบรรยากาศของการท�ำงานที่เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความคิดริเริ่มมีการเสนอข้อคิดเห็นใหม่ และ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เที่ยงตรง โดยปราศจากอคติ
8. ไม่เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ ซึง่ ทราบมาโดยต�ำแหน่งหน้าที่ และไม่ใช้ขอ้ มูลนัน้ เพือ่ ประโยชน์ของตน หรือน�ำไปใช้ใน
ทางที่จะน�ำความเสียหายมาสู่บริษัท
9. มีจิตส�ำนึกอยู่เสมอว่าการประกอบธุรกิจมิใช่หน้าที่และพันธะต่อเจ้าของธุรกิจเท่านั้น หากยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ
ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ดังนั้น จึงต้องถือประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติกิจการทั้งปวง
10. รับผิดชอบในผลงานของตนและของผู้ใต้บังคับบัญชา
11. ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถและได้มาตรฐานตามที่พึงมีใน
ต�ำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบเพื่อความก้าวหน้าของตนเอง และบริษัท
12. วางแผนงาน ก�ำหนดและวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์ของบริษทั โดยค�ำนึงถึงคุณธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัท
13. รักษาและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของทุกคนในบริษัท และพึงบ�ำรุงรักษาอาคาร
โรงงาน สถานที่ท�ำงานให้อยู่ในสภาพ เรียบร้อย งดงาม ถูกสุขลักษณะ
14. ใช้ทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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การดูแล

เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) ได้กำ� หนดให้กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียว
กับทีส่ ง่ รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือ่ งการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน โดยใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกรรมการ
และผูบ้ ริหารจะละเว้นการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบการเงิน
หรือสารสนเทศทีส่ ำ� คัญ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์รายละเอียดเพิม่ เติม
กรุณาดูในหัวข้อ “ รายงานว่าด้วยการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ”
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ระบบการควบคุม

ภายในและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของบริษทั ให้ความส�ำคัญและตระหนักว่า
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�ำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร
ในการช่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ ช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแล
การด�ำเนินงานของบริษัท การน�ำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
หรือไม่มีอ�ำนาจ รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สนิ ไม่ให้รวั่ ไหล สูญหาย หรือ
จากการทุจริตประพฤติมชิ อบ บริษทั ได้จดั ให้มกี ลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมี
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง และระบบการก�ำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงาน
ของบริษัท โดยน�ำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk
Management) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งให้มี
ความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากทีส่ ดุ ฝ่ายบริหารของบริษทั จะน�ำผลการตรวจสอบไปพิจารณา
ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ การพัฒนางานให้มคี ณ
ุ ภาพ
และฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดให้มีระบบการติดตามการด�ำเนินการของบริษัท
อย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2559 บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ดังนี้
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“

บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี โ ครงสร้ า งองค์ ก รและ
สภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้ระบบการควบคุมภายใน
มีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัด
โครงสร้างองค์กร ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแยก
ตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ
และการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรง ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

“

การควบคุมภายในองค์กร
            บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ได้ก�ำหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดโครงสร้างองค์กรและสายงาน
การบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทัง้ ก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชวี้ ดั ผลส�ำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพือ่ ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร พัฒนาระบบการจ่ายผลตอบแทนตามผลงานในการสร้างแรงจูงใจพนักงาน
ที่สมเหตุสมผลและเพียงพอ มีแผนในการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ก�ำหนดให้มีคู่มือการใช้อ�ำนาจและคู่มือ
การปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังปลูกฝัง
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษทั ตระหนักถึงการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยก�ำหนดให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตนไม่ให้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่แข่งขันด้วยความเป็นธรรม

การบริหารความเสี่ยง
           นอกจากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน” ตามแนว COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) Framework
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังได้จัดท�ำการประเมินความเสี่ยง ตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงส�ำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน ความเสีย่ งด้านการรายงาน และความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบ โดยท�ำการ
ประเมินระดับความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไขรวมถึงการติดตามการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในปี 2559 บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง ได้จดั ท�ำการประเมินความเสีย่ งและแผนป้องกันความเสีย่ งในทุกหัวข้อทีอ่ าจมีแนวโน้มเกิดขึน้ บริษทั ฯ ยังได้มี
การติดตามปัจจัยต่างๆ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความเสีย่ งขึน้ ทัง้ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอยูต่ ลอดเวลา เช่น การผลิต การตลาด  
อัตราแลกเปลีย่ น  และบุคลากร  เป็นต้น บริษทั ฯ ได้มกี ารทบทวนและจัดท�ำแผนระยะปานกลาง ทีว่ เิ คราะห์ความเสีย่ งของธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพเศรษฐกิจ การตลาดและการจัดหาวัตถุดิบหลัก เพื่อหาทางป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
รวมถึงวางแผนกลยุทธ์เพือ่ บริหารเชิงรุกกับปัญหาต่างๆ แต่ละหน่วยงานจะมีการติดตามและรายงานผล ให้กบั ผูบ้ ริหารตามล�ำดับชัน้
ซึง่ หากมีความเสีย่ งใดๆ  เกิดขึน้ ก็จะมีการพิจารณาและก�ำหนดมาตรการเพือ่ ลดความเสีย่ งเหล่านัน้ ไปพร้อมๆ กัน  ทงั้ นี้ จะมีการ
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รายงานผลทัง้ หมดต่อคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ รับทราบและก�ำหนดเป็นแนวนโยบายในการป้องกันความเสีย่ งนัน้ ๆ  แจ้งให้กบั
พนักงานทุกคนรับทราบ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  รวมถึงการติดตามป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว  ไม่ให้มีผลกระทบกับบริษัทฯ
และบริษัทย่อยอีกในอนาคต

การควบคุมการปฏิบัติงาน
            บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งงานอย่างชัดเจน มีการทบทวนคู่มือ
อ�ำนาจด�ำเนินการและคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน ในปัจจุบัน รวมทั้งมีการ
สอบทานผลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการและคูม่ อื การปฏิบตั งิ านต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกกิจกรรม
มีการติดตามตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามระเบียบและข้อก�ำหนดของกฎหมาย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาทบทวนและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบประจ�ำปี เพือ่ ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ที่มีความเสี่ยงสูง  บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอตอบสนองความเสี่ยงใน
การด�ำเนินงานทัง้ ด้านการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ งๆ รวมถึงได้พิจารณาประเด็นส�ำคัญที่ตรวจ
พบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอก มีการติดตามอย่างใกล้ชดิ รายงานให้ฝา่ ยบริหารและผูเ้ กีย่ วข้องทราบ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและท�ำมาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหา โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่เคยกระท�ำการใดๆ
ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ในส่วนของการท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติหลักการในการท�ำข้อตกลง
ทางการค้าที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมระหว่างบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับที่กฎหมายบัญญัติดังที่ได้กล่าวถึง
ข้างต้น โดยให้ฝา่ ยบริหารสามารถท�ำธุรกรรมหรือรายการหรือข้อตกลงทางการค้า ทีม่ ลี กั ษณะเป็นรายการระหว่างบุคคลทีม่ คี วาม
เกีย่ วข้องกันตามความหมายทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ธุรกรรมหรือรายการหรือข้อตกลง
ดังกล่าว ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไป ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้า
ทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง (“รายการทีม่ ขี อ้ ตกลงทางการค้าทัว่ ไป”)
รวมทัง้ รายการทีม่ กี ารด�ำเนินมาแล้วอย่างต่อเนือ่ ง และทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยให้ฝา่ ยบริหารสามารถก�ำหนดกรอบระเบียบ
เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน โดยการท�ำธุรกรรมให้ถือเสมือนเป็นบุคคลภายนอก  ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และบริษทั ย่อยเป็นส�ำคัญ  ซงึ่ ธุรกรรมดังกล่าว จะด�ำเนินการตามหลักการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายในเป็นผูต้ ดิ ตามสอบทานการปฏิบตั ริ วมถึงรายงานข้อมูลของธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
และพิจารณาทุกไตรมาส หากบริษัทมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือส�ำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความ
เห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
            บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนา
ระบบอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ขอ้ มูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบนั โดยได้นำ� ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ มีความปลอดภัยของข้อมูล ตัง้ แต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
และการน�ำข้อมูลทีส่ �ำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผูม้ ีสว่ นได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ
ภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการก�ำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้ขอ้ มูล และจัดให้มรี ะบบ Intranet เพือ่ เป็นช่องทางการสือ่ สารภายในองค์กรในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบค�ำสัง่ และ
คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
โดยได้วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ
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ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจ โดยเฉลีย่ จัดส่งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วัน และก�ำหนดให้มเี ลขานุการบริษทั ฯ ให้คำ� แนะน�ำด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการบริษัท เป็นศูนย์กลางในการจัดท�ำและจัดเก็บเอกสารส�ำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
กรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ได้จัดให้มีช่องทางการ
สื่อสารให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทก�ำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท�ำ
งบการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นล�ำดับชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท
และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและก�ำกับการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่ด�ำเนินงานอยู่ใน
แผนธุรกิจประจ�ำปีทไี่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำ โดยมีการเปรียบเทียบเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจกับผลการ
ด�ำเนินงานอย่างสม�ำ่ เสมอ มีการท�ำรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบ โดยในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมรวม
5 ครั้ง
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้จดั ให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท�ำการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี พ.ศ. 2559
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบ
การควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ และเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั มีการบริหารความเสีย่ งในระดับทีย่ อมรับได้ ระบบบัญชี
และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท
รายงานประจ�ำปี 2559
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
            คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ที่เป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชา จิวาลัย และนายไพรัช เมฆอาภรณ์
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางอนุรักษ์ รัตนสานส์สุนทร ผู้จัดการส�ำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 8 (2/2548) เมือ่ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2548
เนือ่ งจากเป็นผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ในปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความเข้าใจในกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสมและ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ การควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงภายใต้ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. รายงานประเด็นส�ำคัญเกีย่ วกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
ในกิจกรรมนั้นๆ
3. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และมีการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
4. เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี และความเพียงพอของ
ทรัพยากรที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
5. ประสานงาน และก�ำกับดูแลการติดตามและการควบคุมอื่น เช่น การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ความปลอดภัย หลักจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อม และการสอบบัญชี
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

88

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

รายการ
ระหว่างกัน

1. ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกันที่ผ่านมา เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มี
เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ในการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่
5/2551  ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติในหลักการว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย
อาจมีรายการระหว่างกัน (เช่น ซือ้ วัตถุดบิ ขายสินค้า รับจ้าง หรือการบริการ เป็นต้น)  
กับกรรมการ  ผบู้ ริหาร  หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องในอนาคต  จงึ อนุมตั ใิ นหลักการ
ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�ำธุรกรรมดังกล่าว ตามคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
ที่ถือปฏิบัติอยู่ หากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ
ที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะท�ำรายงานสรุปการท�ำธุรกรรม
ที่มีขนาดเกินกว่า 1 ล้านบาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกไตรมาสซึง่ ผูจ้ ดั การตรวจสอบภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้น�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาประจ�ำทุกไตรมาส
หากรายการที่เกิดขึ้นที่มิใช่เป็นรายการธุรกิจปกติ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วน
ได้เสียในเรือ่ งนัน้ ๆ จะไม่มสี ว่ นอนุมตั ใิ นรายการดังกล่าว เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นจริยธรรมของกรรมการ และหากมีการประเมินราคา
ก็จะใช้บริษัทประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผูป้ ระเมินเพือ่ ให้ความเห็นชอบ หรือความเหมาะสม
ทัง้ นี้ เมือ่ มีรายการเกิดขึน้ ทางบริษทั ฯ จะมีการเปิดเผยสารสนเทศในรูปแบบ Online
ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์ (Set Portal) ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนดใน
ระหว่างปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน)
รายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน
ระหว่างบริษัทฯ และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจ และบริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการค้าระหว่างกัน
ดังต่อไปนี้คือ
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นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกันใน
ประเทศไทย
1. การซื้อ/ขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่นๆ ระหว่างกัน ก�ำหนดราคาโดยคิดจากค่าสินค้าบวกค่าบริการจัดการไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของราคาทุน
2. การซื้อ/ขายสินค้าส�ำเร็จรูประหว่างกัน ก�ำหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน อย่างไรก็ตาม นโยบายการก�ำหนดราคา
ดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
3. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
4. รายได้ค่าบริหารและบริการจัดท�ำเอกสารเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
5. รายได้ค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันและค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันจ่าย คิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี
6. การซื้อ/ขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกัน ก�ำหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน โดยอ้างอิงจากราคาประเมินสินทรัพย์ของ
ผู้ประเมินอิสระ
7. เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย และมีสิทธิในการรับเงินปันผล
8. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.04 ต่อปี
9. เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.04 ต่อปี
นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับบริษทั ต่างประเทศซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
1. การขายสินค้าส�ำเร็จรูประหว่างกัน ก�ำหนดราคาตามอัตราตลาด
2. รายได้ค่าบริการเรียกเก็บตามราคาตลาด
3. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี
4. เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย และมีสิทธิในการรับเงินปันผล
บริษทั ย่อย ประกอบด้วย
1. บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
     ประเภทธุรกิจ : ผลิตเลนส์สายตา เลนส์สั่งฝนพิเศษ และแม่แบบแก้ว
        ความสัมพันธ์ : บริษทั อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด มีบริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ
99.99
2. บริษัท โพลีซัน จ�ำกัด
     ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์ย้อมสี
     ความสัมพันธ์ : บริษัท โพลีซัน จ�ำกัด มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั ร่วม ประกอบด้วย
1. บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด (จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์)
     ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา  ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ
        ความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี  ลิมิเต็ด มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 33
2. บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี (จัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย)
     ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา  ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ
     ความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี  มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)   
   
เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 33
3. บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้ ทาร์เก็ต จ�ำกัด (VINA VISTA จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนาม)
     ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา  ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ  
     ความสัมพันธ์ : บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้ ทาร์เก็ต จ�ำกัด มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 33
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย
1. บริษัท น�ำศิลปไทย จ�ำกัด
     ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา กรอบแว่นตา คอนแทคเลนส์ และอุปกรณ์ประกอบแว่นตา
        ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นของ บริษัท น�ำศิลปไทย จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จ�ำกัด
     ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกแบบ Chain Store ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตา จ�ำหน่ายคอนแทคเลนส์  
และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับแว่นตาและคอนแทคเลนส์
ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นของบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. บริษัท สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิค โฮลดิ้ง จ�ำกัด
     ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกแบบ Chain Store เกี่ยวกับการประกอบแว่นตา จ�ำหน่ายแว่นตา คอนแทคเลนส์     
     ความสัมพันธ์ : บริษัท สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิค โฮลดิ้ง จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมการ
2 ท่าน เข้าร่วมพิจารณาและก�ำหนดนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. บริษัท เอ็น แอล อาร์ เอ็กซ์ จ�ำกัด
     ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา    
     ความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็น แอล อาร์ เอ็กซ์ จ�ำกัด มีบริษัท สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิค โฮลดิ้ง จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
รายละเอียดของรายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันในปี 2559 และ 2558 ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หัวข้อที่ 10 (รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน) ซึง่ ประกอบด้วยรายการธุรกิจกับบริษทั ย่อย บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ยอดคงค้างของรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ กับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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2. ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 						
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันด้วยความโปร่งใส โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรม และ
เป็นผลประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยสามารถสรุปรายการระหว่างกัน ในแต่ละประเภท ได้ดังนี้
1. รายการซื้อขายสินค้า วัตถุดิบ และอื่นๆ
		1.1 การขายสินค้ากับบริษัทค้าส่งเลนส์สายตา
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการขายสินค้าให้กับผู้ขายส่ง (Wholesaler) และผู้จัดจ�ำหน่าย (Distributor)   
ในแต่ละประเทศเพียงไม่กี่รายเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านการแข่งขันกับลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเอง อีกทั้งเป็น
การลดภาระ และขั้นตอนความยุ่งยากในการกระจายสินค้า และการเรียกเก็บเงินกับลูกค้ารายย่อยที่เป็นภาระกับบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทค้าส่งประกอบด้วย บริษัท น�ำศิลปไทย จ�ำกัด และบริษัท เอ็น แอล อาร์ เอ็กซ์ จ�ำกัด เพื่อจัดจ�ำหน่าย
ให้แก่ลกู ค้ารายย่อยในประเทศต่อไป โดยทีผ่ า่ นมาการขายสินค้าให้กบั บริษทั ค้าส่งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีการช�ำระเงินล่าช้ากว่าก�ำหนด
และไม่มหี นีเ้ สียเกิดขึน้ เป็นการท�ำรายการเพือ่ การด�ำเนินธุรกิจปกติ และตามเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไปของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่
แตกต่างจากการจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้ารายอืน่ ซึง่ เป็นไปตามความจ�ำเป็นทางธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดอันก่อให้เกิด
แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย  
เนือ่ งจากรายการระหว่างกันกับบริษทั ค้าส่ง จะยังคงมีอยูต่ อ่ ไปในอนาคต ดังนัน้ เพือ่ ความโปร่งใสคณะกรรมการบริษทั
จึงได้มกี ารก�ำหนดนโยบายการก�ำหนดราคาสินค้า ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 15/2551 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551
ซึ่งนโยบายดังกล่าว บังคับใช้กับการก�ำหนดราคาขายสินค้าให้กับผู้ขายส่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกราย ทั้งนี้ สาระส�ำคัญ
ที่จะมีผลบังคับกับบริษัทค้าส่งนี้ คือ ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้  Price List มาตรฐาน ที่ใช้กับการขายในประเทศและการขาย
ต่างประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจจะให้ส่วนลดจาก Price List ดังกล่าวได้ โดยค�ำนึงถึงสภาพการแข่งขัน
ของตลาดแต่ละท้องถิ่นของผู้ซื้อ โดยยังมีก�ำไรอยู่ไม่ต�่ำกว่าก�ำไรมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะไม่เอือ้
ประโยชน์แก่บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การซื้อขายสินค้ากับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง จะต้องจัดท�ำสรุปรายงานเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวจะใช้ส�ำหรับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย ถ้ามีในอนาคต
1.2 การขายสินค้ากับธุรกิจค้าปลีก แบบ Chain Store
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีนโยบายในการขายสินค้าให้กบั ผูค้ า้ ปลีก แบบ Chain Store เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
เข้าถึงผู้บริโภค ตอบสนองผู้บริโภคได้รวดเร็ว และเป็นแหล่งกระจายข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสูต่ ลาด
หรือผูบ้ ริโภค ส�ำหรับบริษทั ค้าปลีกประกอบด้วย บริษทั หอแว่นกรุป๊ จ�ำกัด / บริษทั สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟคิ โฮลดิง้ จ�ำกัด โดยที่
ผ่านมาการขายสินค้าให้กบั บริษทั ค้าปลีกนี้ ไม่ปรากฏว่ามีการช�ำระเงินล่าช้ากว่าก�ำหนด และไม่มหี นีเ้ สียเกิดขึน้ และเป็นการท�ำ
รายการเพือ่ การด�ำเนินธุรกิจปกติ และตามเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไปของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่แตกต่างจากการจ�ำหน่ายสินค้า
ให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามความจ�ำเป็นทางธุรกิจ  โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษัทฯ และบริษทั ย่อย
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1.3 การซื้อสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
        ส�ำหรับการซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นลักษณะของการซื้อสินค้าบางรายการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ไม่สามารถผลิตเองได้ แต่ได้รบั ค�ำสัง่ ซือ้ จากลูกค้า ซึง่ จ�ำเป็นต้องจัดหาส่งให้กบั ลูกค้าเพือ่ รักษาฐานลูกค้าของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยไว้ แต่เนือ่ งจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่สามารถซือ้ สินค้าได้โดยตรงจากผูผ้ ลิตรายอืน่ จ�ำเป็นต้องซือ้ ผ่านตัวแทน จึงมีการซือ้
สินค้าผ่านผูค้ า้ ส่ง โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ต้องมีกำ� ไรส�ำหรับรายการสินค้าทีซ่ อื้ เข้ามาจ�ำหน่าย ทัง้ นี้ รายการดังกล่าวมีจำ� นวน
ไม่มาก และบริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในอนาคตที่จะขายสินค้าที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สามารถผลิตเองได้ให้น้อย
ที่สุด ทั้งนี้ ได้มีการก�ำหนดนโยบายในการควบคุมการซื้อสินค้าในกรณีดังกล่าว โดยให้ท�ำการซื้อสินค้าในราคาตลาดทั่วไป และ
มีการรายงานสรุปรายละเอียด การซื้อสินค้าดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและ
ให้ความเห็นทุกไตรมาส
2. รายการเช่า การให้บริการ และอื่นๆ
		
การเช่าทรัพย์ประกอบการ : การเช่าที่ดินโรงงานที่ 1 ของบริษัทย่อย
โรงงานที่ 1 ของบริษัทย่อย ตั้งอยู่บนที่ดินของผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเดิมมีการใช้โดยไม่มีค่าเช่า ทั้งนี้
เพื่อความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว โดยสรุปสาระส�ำคัญ
ในสัญญาเช่าดังนี้
วันที่ในสัญญา : 2 มกราคม  2559
รายละเอียดที่ดิน : • โฉนดเลขที่ 173, 14676, 14767,14678, 14679, 14680, 14681, และ 14682 รวม 8 โฉนดเนือ้ ที่
รวม 2-1-59 ไร่
เลขที่ 83 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ผู้ให้เช่า
: บริษัท สินไทยเอสเตท จ�ำกัด
(เปลี่ยนจากบุคคลธรรมดา เป็นนิติบุคคล โดยกรรมการผู้มีอ�ำนาจเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มตระกูล
ประจักษ์ธรรม)
ผู้เช่า
: บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
ระยะเวลาการเช่า : 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเช่าตามสัญญา : อัตราค่าเช่าเดือนละ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
ผู้เช่าตกลงจะช�ำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายไตรมาส ก�ำหนดช�ำระค่าเช่าภายในวันที่ 25
ของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ของทุกปี  
ทั้งนี้ การก�ำหนดราคาเช่าดังกล่าว เป็นไปตามราคาประเมินของบริษัท  อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ตามรายงาน
เลขที่ 2003/1492T ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความไม่เหมาะสม ในการย้าย
โรงงานจากแคราย ไปยังบางบัวทอง เพราะไม่คุ้มค่าการผลิตเลนส์กระจก ซึ่งแนวโน้มการขายจะลดลง แต่ยังคงต้องผลิตต่อ
เพื่อให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ครบสมบูรณ์

รายงานประจ�ำปี 2559
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รายการ ระหว่างกัน
3. การกู้ยืมระหว่างกัน
ส�ำหรับนโยบายการกู้ยืมระหว่างกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อความโปร่งใส
โดยจะคงเหลือเฉพาะการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามความจ�ำเป็นเท่านั้น
4. การค�้ำประกันระหว่างกัน
      การค�้ำประกันระหว่างกัน เป็นการค�้ำของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านั้น
มาตรการ การอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้อนุมัติ
การด�ำเนินธุรกิจกับนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกัน หรือบุคคลทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ ม ภายใต้
เงื่ อ นไขปฏิ บั ติ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ แ ละเงื่ อ นไขการค้ า ทั่ ว ไป ที่ ไ ด้ มี
การก�ำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ โดยได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ทีก่ รรมการผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ไม่มสี ทิ ธิอ์ อกเสียง
พิจารณาอนุมตั ไิ ว้แล้ว โดยจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีการก�ำหนดนโยบายการก�ำหนดราคาสินค้า ซึ่งระบุ
ถึงนโยบายการซือ้ ขายกับบุคคลหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องไว้ดว้ ยแล้ว ตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2551 ณ วันที่ 13  สิงหาคม 2551  
หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับนิติบุคคลหรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั ฯ จะจัดให้ผา่ นทีป่ ระชุมกรรมการ
บริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็น และความ
เหมาะสมของรายการนัน้ โดยกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรายการ
ดังกล่าว และในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกัน ทีอ่ าจเกิดขึน้ รายการใด บริษทั ฯ จะจัดให้ผเู้ ชีย่ วชาญหรือผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ เป็นผูใ้ ห้ความเห็น เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ รายการระหว่างกันทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะต้อง
มีการสรุปให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณารับทราบ
ทุกไตรมาส บริษทั ฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริษทั ฯ ด้วย นอกเหนือจากรายการระหว่างกันจากการด�ำเนินธุรกิจปกติตามที่
กล่าวถึงในวรรคแรกแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ

ผลการด�ำเนินงานปี 2559 (MD&A)
ผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ในปี 2559 ฝ่ายบริหารขอชี้แจงว่าผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,006.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีกอ่ น 113.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.97  และมีกำ� ไรสุทธิ 250.37 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 20.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.03
ปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ และภูมภิ าคออสเตรเลีย (รวมอยูใ่ นรายได้
สหภาพยุโรป) และบริษทั ฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั ปัจจัยบวกจากอัตราแลกเปลีย่ น
ทีอ่ อ่ นค่า และมีรายได้จากการขายและบริการจากบริษทั โพลี ซัน จ�ำกัด จ�ำนวนเงิน 49.19 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 28.35 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อกิจการมาเมื่อเดือนกันยายน 2558 ท�ำให้บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 12.95 (อัตราก�ำไรสุทธิของปีที่แล้ว
เท่ากับร้อยละ 12.59)
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
ปี
2559

ปี
2558

ปี
2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)
ปี
2559

ปี
2558

ปี
2557

รายได้รวม

2,006.05

1,893.04 1,869.70 1,476.69 1,353.68 1,314.80

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

250.37

229.64

203.28

241.17

204.82

195.46

1. รายได้จากการขายและบริการ
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ 1,933.99 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 1,823.80 ล้านบาท
ในปี 2558 เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 110.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.04 รายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ มาจากการเติบโตของธุรกิจเลนส์พลาสติก
มูลค่าเพิ่มในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและการเติบโตของธุรกิจเลนส์เฉพาะบุคคล (Rx) ในภูมิภาคออสเตรเลีย (รวมอยู่ในรายได้
สหภาพยุโรป)  บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การขายและตลาด ตั้งแต่ในไตรมาส 3 ในปี 2558 โดยท�ำการเข้าใจถึงความต้องการของ
ลูกค้าและเข้าถึงข้อมูลเพือ่ พิจารณาผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ หมาะสมกับลูกค้าในเชิงรุกมากขึน้ ท�ำให้เป็นผลสืบเนือ่ งมาในปี 2559
จากการรักษาฐานลูกค้าที่มีศักยภาพไว้จึงท�ำให้ปริมาณการขายปีนี้เพิ่มขึ้น

โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการที่ผ่านมาตามมูลค่าของแต่ละภูมิภาค
ภูมิภาค

รายได้จากการขายและบริการ (งบการเงินรวม) (%)
ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

สหภาพยุโรป

73.35%

74.89%

77.50%

สหรัฐอเมริกา

5.62%

6.01%

7.64%

21.03%

19.10%

14.86%

อื่นๆ
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โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการที่ผ่านมาตามมูลค่าของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
สายผลิตภัณฑ์
1. เลนส์พลาสติก พลาสติกธรรมดา
2. เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม
3. เลนส์เฉพาะบุคคล
4. เลนส์กระจก สินค้าและบริการอื่น
    รวม

ผู้ผลิต

งบรวม
2559 (%)

งบรวม
2558 (%)

งบรวม
2557 (%)

บริษัทฯและบริษัทย่อย

34.07

34.63

28.78

บริษัทฯ

30.68

33.52

36.11

บริษัทย่อย

28.51

26.08

29.86

บริษัทฯและบริษัทย่อย

6.74

5.77

5.25

100

100

100

ในปี 2559 รายได้จากภูมิภาคยุโรป (ไม่รวมออสเตรเลีย ) ลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตามมูลค่า จากสภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม ซึง่ มีผลต่อก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีล่ ดลง  อย่างไรก็ดบี ริษทั ฯ มีปริมาณการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในภูมภิ าคนี  ้ แต่ในผลิตภัณฑ์ทมี่ ี
มูลค่าต่อหน่วยลดลง รายได้จากภูมภิ าคอเมริกาลดลงจากปี 2559 จากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามมูลค่า เนือ่ งจากการพัฒนา
ช่องทางการขายและการตลาดที่บริษัทฯ ริเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2558 เพิ่งจะเริ่มมีผลบวกต่อรายได้ในปี 2559 เพียงเล็กน้อย
2. ต้นทุนขาย
บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายบริการในอัตราร้อยละ 74.96  และ 76.39 ในปี 2559 และ
ในปี 2558 ตามล�ำดับ โดยมีปจั จัยมาจากสัดส่วนการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผลิตภัณฑ์เลนส์เฉพาะบุคคล และบริการอืน่ ซึง่ มีอตั ราก�ำไร
ขั้นต้นสูงกว่าผลิตภัณฑ์เลนส์พลาสติกธรรมดา นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้เพิ่มขึ้นในสัดส่วน
ที่น้อยกว่ามูลค่าการขายและบริการ  
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารเท่ากับ 249.89 และ 211.38 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2558 ตามล�ำดับ ซึง่ เพิม่ ขึน้
38.51ล้านบาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายด้าน
การประชาสัมพันธ์และโฆษณา ค่างานแสดงสินค้า และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของยอดรายได้
4. รายได้อื่น
อัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าเป็นปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อรายได้บริษัทในปี 2559 โดยรับรู้ในรูปก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
จ�ำนวน 17.08 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ของบริษัทจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีรายได้จาก
การซื้อมาขายไป และมีเงินได้อื่นจากการสนับสนุนการผลิต  
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5. ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 จ�ำนวน 2.31 ล้านบาท  จากการที่บริษัทฯ มีการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงินมากขึ้น ส�ำหรับการก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือ
การผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นดอกเบี้ยจ่ายในงวดที่เกิดรายการ
6. ก�ำไรสุทธิ
รายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น และอัตราก�ำไรขั้นต้นจากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นตามความสามารถในการ
ควบคุมต้นทุนภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�ำไรสุทธิ  
250.37 ล้านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 20.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.03        
7. อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้
“จ่ายปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ40 ของก�ำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินส�ำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ทีก่ ฎหมาย
และบริษัทฯได้ก�ำหนดไว้” ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 71 (3/2559) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงิน
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ตามงบการเงินรวม
ของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากจ�ำนวนหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว 474,318,000  หุ้น รวมเป็นเงิน 47,431,800.00 บาท (สี่สิบ
เจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ส�ำหรับผลประกอบการปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 74 (1/2560) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติ
ให้จ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.42  บาทต่อหุ้น โดยจ่ายระหว่างกาลแล้ว 0.10 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายปันผล
ในงวดนี้ 0.32 บาทต่อหุ้น (งวดด�ำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2559) ให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ที่จะประชุมในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 พิจารณาอนุมัติต่อไป
บริษทั ฯ ยังคงรักษาการจ่ายเงินปันผลในระดับทีส่ งู แม้วา่ บริษทั ฯ มีแผนใช้เงินลงทุนทีม่ ากขึน้ กว่าปกติในปี 2559 เนือ่ งมาจาก
บริษัทฯ ยังคงคาดการณ์กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับสัดส่วน
โครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากขึ้น  

ฐานะการเงิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวมในปี 2559 จ�ำนวน 2,591.31 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 จ�ำนวน 341.19 ล้านบาท
มีรายละเอียดดังนี้
1. สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 20.31 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 45.54  ล้านบาท
• ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ลดลง 3.38  ลา้ นบาท เป็นลูกหนีก้ ารค้าทีก่ จิ การเกีย่ วข้องกันเพิม่ ขึน้ 17.98  ลา้ นบาท และ
ลูกหนี้การค้าที่กิจการไม่เกี่ยวข้องกันลดลง 21.36 ล้านบาท (พิจารณาเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบฯข้อ 9)
• สินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 44.22 ล้านบาท เป็นแม่แบบพิมพ์แก้ว 48.91 ล้านบาท สินค้าส�ำเร็จรูป 13.98 ล้านบาท
งานระหว่างท�ำ 4.30 ล้านบาท แต่มีสินค้าระหว่างทางเพิ่มขึ้น 14.63 ล้านบาท วัสดุโรงงานเพิ่มขึ้น 8.15 ล้านบาท
และวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 0.19 ล้านบาท (พิจารณาเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบฯข้อ 11)
• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน  22.36  ล้านบาท
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2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 320.88 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
• เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.59 ล้านบาท
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 315.74 ล้านบาท  
• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.93 ล้านบาท  
• สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.62 ล้านบาท  
3. หนีส้ นิ ในปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีหนีส้ นิ รวมจ�ำนวน 735.23 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 เท่ากับ 284.61 ล้านบาท
มีรายละเอียดดังนี้
• หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 279.50  ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
1. เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น 160.09 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะสั้นส�ำหรับการน�ำเข้าเครื่องจักร
ของโครงการลงทุนในสายการผลิต Rx Automation ที่รอแปลงเป็นเงินกู้ระยะยาวในปี 2560
2. เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เพิม่ ขึน้ 96.15 ล้านบาท แยกเป็นเจ้าหนีก้ ารค้า 75.94 ล้านบาท และเจ้าหนีอ้ นื่ 20.21
ล้านบาท (พิจารณาเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบฯ ข้อ 17)
3. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานลดลง 2.31  ล้านบาท
4. ภาษีเงินได้ค้างช�ำระเพิ่มขึ้น 10.95 ล้านบาท
5. ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 14.62 ล้านบาท
• หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน เพิม่ ขึน้ 5.11 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
1. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 11.21 ล้านบาท
2. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 5.90  ล้านบาท
3. เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีลดลง 12.00 ล้านบาท
4. ส่วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�ำนวน 56.58 ล้านบาท เนื่องจากก�ำไร
ที่เพิ่มขึ้น

สภาพคล่อง
1. ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดสุทธิลดลง 45.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการด�ำเนินงาน 92.68 ล้านบาท และ
จากการจัดหาเงิน 158.92 ล้านบาท แต่ลดลงจากการลงทุน 297.50 ล้านบาท
2. ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

98

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ปี
2559

ปี
2558

ปี
2557

ปี
2559

ปี
2558

ปี
2557

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า)

0.40

0.25

0.28

0.29

0.23

0.25

อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.14

0.05

0.05

0.06

0.04

0.04

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากโครงการลงทุนในสายการผลิต Rx Automation จากอัตราส่วนข้างต้นจะเห็นได้ว่า
โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ยังมีความแข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
และบริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานที่ดี
3. ความเพียงพอของสภาพคล่อง
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ปี
2559

ปี
2558

ปี
2557

ปี
2559

ปี
2558

ปี
2557

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)

2.00

3.45

2.82

2.58

3.23

2.84

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (เท่า)

0.82

1.31

0.85

0.86

1.01

0.74

อัตราส่วนเงินสด (เท่า)

0.28

0.36

0.10

0.25

0.20

0.07

เงินสดเพิ่ม (ลด) จากการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)

92.68

92.10

(65.33)

(3.64)

73.20

(18.68)

จากอัตราส่วนข้างต้น แสดงให้เห็นว่า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสภาพคล่องในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เนือ่ งจากมีผลมาจาก
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินส�ำหรับการก่อสร้างและเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
4. ความสามารถในการท�ำก�ำไร
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

ปี
2559

ปี
2558

ปี
2557

ปี
2559

ปี
2558

ปี
2557

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)

15.96

15.81

13.98

8.68

12.82

11.05

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

12.95

12.59

11.10

19.26

16.78

16.51

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)

12.75

12.94

12.11

14.44

13.98

13.87

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

13.70

13.06

12.02

16.92

14.90

14.76
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ค�และการวิ
ำอธิ
บ
าย
เคราะห์ฐานะการเงินและ

ผลการด�ำเนินงานปี 2559 (MD&A)
อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ของปี 2558 เทียบกับปีกอ่ นหน้า แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุม
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ซึ่งมาจากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมที่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
และปัจจัยบวกจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่า

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการด�ำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต (Forward Looking)
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี, ก�ำหนดยุทธศาสตร์และหายุทธวิธีเพื่อด�ำเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายประจ�ำปีทกี่ ำ� หนดไว้ ท�ำให้บริษทั มีความมัน่ ใจว่าจะสามารถปรับเปลีย่ นการบริหารงานอย่างยืดหยุน่ เพือ่ รองรับ
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้ดังนี้
      ปัจจัย/อิทธิพลหลัก
1. แรงงาน
2. อัตราแลกเปลี่ยน
3. การพัฒนาทักษะของบุคลากร
4. ระดับราคาของวัตถุดิบ
แนวทางการด�ำเนินการ
1. แรงงาน
สถานการณ์แรงงานมีฝมี อื ภายในประเทศทีม่ คี วามตึงตัว ณ ปัจจุบนั ท�ำให้บริษทั เล็งเห็นความจ�ำเป็นในกระบวนการจัดการเพือ่
พึง่ พิงแรงงานมีฝมี อื ให้นอ้ ยลง บริษทั ฯ มีนโยบายทีล่ งทุนในเครือ่ งจักรทีใ่ ช้เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์อตั โนมัติ และระบบสายพานการผลิต
ต่อเนื่อง โดยการลงทุนดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะใช้จ�ำนวนแรงงานต่อก�ำลังการผลิตที่น้อยลง และสามารถยกระดับการให้บริการ
กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิตจากของเสีย เนื่องจากการลดโอกาสความผิดพลาด
จากมนุษย์ (Human Error)  
2. อัตราแลกเปลี่ยน
เนือ่ งจากในการท�ำธุรกิจกับลูกค้าและผูผ้ ลิตวัตถุดบิ อยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเมือ่
เทียบกับค่าเงินบาทมีผลกระทบต่อก�ำไร (ขาดทุน) โดยตรง  บริษัทฯ เป็นทั้งผู้น�ำเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าส�ำเร็จรูป จึงท�ำให้
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนลดลงโดยธรรมชาติ (Natural Hedge) ในระดับหนึ่ง อย่างก็ไรตามบริษัทฯ มีกระบวนบริหาร
ความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ นในส่วนทีเ่ หลืออยู่ ด้วยเครือ่ งมือทางการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ซึง่ รวมถึงการก�ำหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Currency Exchange Forward), การซื้อสิทธิอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Currency Exchange Option)
และการท�ำสัญญาอนุพันธ์ดอกเบี้ย (Interest Rate Swap)
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3. การพัฒนาทักษะของบุคลากร
บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการอบรมพนักงานอย่างทั่วถึงทุกระดับโดยหน่วยงานภายใน และ
สถาบันฝึกอบรมภายนอก เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้บคุ ลากรของบริษทั เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน
และเป็นการเตรียมตัวส�ำหรับบุคลากรทุกระดับ ส�ำหรับการเติบโตเป็นหัวหน้างานระดับแผนก ระดับส่วน และระดับฝ่าย จนถึง
ระดับบริหารสูงสุดต่อไป
4. ระดับราคาของวัตถุดิบ
บริษทั ฯ มีหน่วยงานสรรหาและจัดซือ้ สินค้า โดยวัตถุดบิ และสินค้าส�ำเร็จรูปจากผูผ้ ลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ราคาเหมาะสม  โดยบริษทั ฯ
มีนโยบายบริหารความสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตวัตถุดบิ และผูผ้ ลิตสินค้าส�ำเร็จรูปในระยะยาว  แม้วา่ วัตถุดบิ ของกระบวนการผลิตเลนส์
สายตาพลาสติกคือ สารเคมีที่เป็นอนุพันธ์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ราคาของสารเคมีดังกล่าว มีความสัมพันธ์ในระดับต�่ำกับ
ราคาของน�้ำมันดิบ เนื่องจากถือเป็นสารเคมีชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) ที่มีลักษณะการใช้งานเฉพาะในอุตสาหกรรม
เลนส์สายตาพลาสติกเท่านัน้ บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูผ้ ลิตสารเคมีจากการท�ำธุรกิจร่วมกันมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิง่
การเติบโตของปริมาณการผลิตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ที่ท�ำให้บริษัทฯ ถือเป็นลูกค้าในกลุ่มรายใหญ่  

รายงานประจ�ำปี 2559
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รายงาน ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ไทยออพติคอล
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระก�ำกับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง
ครบถ้วน อย่างเพียงพอทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการ
ที่ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
จากวิธีปฏิบัติและการก�ำกับดูแลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงิน
ของบริษั ท ไทยออพติ คอล กรุ ๊ ป จ� ำ กั ด (มหาชน) ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2559
แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ได้ถกู ต้องในสาระส�ำคัญแล้ว
และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

       (นายสว่าง  ประจักษ์ธรรม)
          (นายธรณ์  ประจักษ์ธรรม)
              ประธานกรรมการ            
    กรรมการผู้จัดการ
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รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่เป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชา จิวาลัย และ นายไพรัช เมฆอาภรณ์
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางอนุรักษ์ รัตนสานส์สุนทร ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง
มีการพิจารณาเรื่องส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทีส่ ำ� คัญของรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาส
และประจ�ำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้บริหารฝ่ายบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชี
รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคต    
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และรายการทีไ่ ม่ใช่รายการปกติทมี่ นี ยั ส�ำคัญ และข้อสังเกตของผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน
และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดท�ำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดทีอ่ าจมีผลกระทบอันเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดของ ตลท. และส�ำนักงาน กลต. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน  
ในรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นการด�ำเนินการตามเงือ่ นไขทางการค้าปกติทวั่ ไป ไม่มคี วามขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ  
3. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดย
พิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบตั งิ าน รวมถึงค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาและขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4377 หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 4451 แห่งส�ำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ประจ�ำปี 2559 พบว่า มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการด�ำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
อันอาจจะกระทบต่อการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ
5. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบ
ของผูต้ รวจสอบภายในประจ�ำปี 2559 รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะการด�ำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพือ่ ให้บรรลุ
แผนงานทีว่ างไว้ตามมาตรฐานทีไ่ ด้รบั ความเชือ่ ถือทัว่ ไป และได้ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องฝ่ายตรวจสอบภายใน
เพื่อน�ำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยด�ำเนิน
กิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และตลท. และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ โดยไม่พบข้อบ่งชีท้ ที่ ำ� ให้เชือ่ ว่า มีขอ้ บกพร่องเกีย่ วกับการไม่ปฏิบตั ติ าม และ/หรือ
การปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อก�ำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานประจ�ำปี 2559
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รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ
7. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั ฯ มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผลมีการติดตามการด�ำเนินการประเมิน
ความเสีย่ งจากสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และก�ำหนดมาตรการลดความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะในปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติ
ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของกฏหมาย โดยบริษทั ฯ  ได้ประเมินความเสีย่ งและแผนป้องกันความเสีย่ งในทุกหัวข้อ ทีอ่ าจ
มีแนวโน้มเกิดขึ้น ซึ่งผลการสอบทานพบว่า การด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตาม
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
8. การรายงานเกีย่ วกับประเด็นทีเ่ ป็นข้อสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีใ่ นการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั หากพบ
หรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�ำซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว
9. การด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ำรายงานระบบการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน และจัดท�ำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี 2559 ตามหลักเกณฑ์
ที่ตลท. ก�ำหนด เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
สรุปในภาพรวมปี   2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยใช้ความรูค้ วามสามารถติดตามการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อย่างมีความเป็นอิสระเพียงพอ และมีความเห็นว่า
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้รายงานทางการเงินในสาระส�ำคัญอย่างถูกต้อง เชือ่ ถือได้ โดยจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รอง
โดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ บริษทั ฯ ก็ได้จดั ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อก�ำหนดของตลท. และส�ำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด รวมทัง้ มี
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังจัดให้มี
การบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร มีผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความ
เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
										

   (นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์)
                                                    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
                                                           วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
      บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
บริษัท  ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ในรอบปีบัญชี 2559  เป็นเงินรวม 2,035,000 บาท
(สองล้านสามหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) แยกเป็นค่าตอบแทนบริษทั ฯ เท่ากับ 1,205,000 บาท
และบริษทั ย่อยได้แก่ บริษทั อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด เป็นเงิน 570,000 บาท
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และของบริษัท โพลีซัน จ�ำกัด เป็นเงิน 60,000 บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน)
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)
ไม่มี
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รายงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รวมและงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ไทยออพติคอล
กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และเฉพาะของบริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของ
ข้าพเจ้า ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้า
ได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
ส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ ที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความ
รับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าได้รวมวิธกี ารตรวจสอบ
ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ซึง่ ได้รวมวิธกี ารตรวจสอบส�ำหรับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
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การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสินค้า ถือเป็นรายการบัญชีทมี่ สี าระส�ำคัญ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�ำไรขาดทุนของกลุม่ บริษทั ประกอบ
กับกลุม่ บริษทั มีรายการขายกับลูกค้าเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ มีขอ้ ตกลงและเงือ่ นไขทีม่ คี วามหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย
ส่วนลดต่างๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้
ของกลุ่มบริษัท
ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรูร้ ายได้ของกลุม่ บริษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวงจรรายได้ สุม่ ตัวอย่างรายการขายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปีและช่วงใกล้สนิ้ รอบระยะเวลาบัญชี เพือ่ ตรวจสอบกับเอกสารประกอบ
รายการขาย และสอบทานใบลดหนีท้ กี่ ลุม่ บริษทั ออกภายหลังวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ว่าเป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในข้อตกลง
การให้สว่ นลดแก่ลกู ค้าของกลุม่ บริษทั และสอดคล้องกับนโยบายการรับรูร้ ายได้ของกลุม่ บริษทั ประกอบกับได้วเิ คราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบ
ระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริษทั เอ็มวิชนั่ ออพติคอล พีทอี ี ลิมเิ ต็ด  และบริษทั เอ็มวิชนั่ ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี (“บริษทั ร่วม”)
ตามราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ�ำนวน 21 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งสูงกว่ามูลค่าเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียในงบการเงินรวม ซึง่ มีจำ� นวน 9 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยบริษทั ร่วมทัง้ สองแห่งอยูใ่ นช่วงเริม่ ก่อตัง้ บริษทั
(early stage) การพิจารณามูลค่าเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
ต้องใช้ดลุ ยพินจิ อย่างสูงในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ทีก่ จิ การคาดว่าจะได้รบั จากบริษทั ร่วมดังกล่าว การก�ำหนด
อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม
ข้าพเจ้าได้ประเมินการก�ำหนดประมาณการกระแสเงินสด และแบบจ�ำลองทางการเงินทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั ฯ เลือกใช้ โดยการ
ท�ำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องกับข้อมูลในอดีต และแผนธุรกิจของบริษัทร่วมในอนาคต และ
ข้าพเจ้าได้ทำ� การทดสอบสมมติฐานทีส่ ำ� คัญทีใ่ ช้ในการประมาณการกระแสเงินสด ทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วม ทีจ่ ดั ท�ำโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ โดยการเปรียบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน รวมถึง
สอบทานความแม่นย�ำของประมาณการกระแสเงินสดในอดีต กับผลการด�ำเนินงานทีเ่ กิดขึน้ จริง เพือ่ ประเมินความน่าเชือ่ ถือของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของ
บริษทั ฯ เลือกใช้ ตลอดจนทดสอบการค�ำนวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ตามแบบจ�ำลองทางการเงิน
และพิจารณาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ ำ� คัญ ต่อมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตรา
การเติบโตของรายได้ในระยะยาว
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความเชือ่ มัน่ ในรูปแบบ
ใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง
ทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ แสดงขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปีของกลุม่ บริษทั ตามทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลทราบ เพือ่ ให้มกี ารด�ำเนินการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อไป
รายงานประจ�ำปี 2559
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้า มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการ
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน จากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอน ทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
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• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอ เกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ ี
นัยส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึง่ ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบัน และก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบ มากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ

สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 10 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานประจ�ำปี 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2559

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

2558

2559

2558

7
8
9
10
11

179,972,318
884,384
351,835,187
729,474,189
46,621,420
1,308,787,498

134,436,818
874,630
355,211,007
773,695,966
24,259,329
1,288,477,750

93,635,610
884,384
224,767,665
11,000,000
603,782,244
24,631,095
958,700,998

55,829,069
874,630
221,209,590
14,000,000
575,054,341
20,601,007
887,568,637

12
13
14
15
25

31,830,822
1,198,986,356
21,903,265
29,704,728
94,000
1,282,519,171
2,591,306,669

30,239,745
883,249,846
20,973,808
27,083,303
93,600
961,640,302
2,250,118,052

186,000,000
54,330,913
642,057,434
13,519,698
13,641,938
58,000
909,607,983
1,868,308,981

186,000,000
54,330,913
570,551,881
16,412,077
14,038,107
57,600
841,390,578
1,728,959,215

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
16
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
17
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
10
ส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
10,12,18
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
19
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
10,12,18
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
19
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
20
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
       หุน้ สามัญ 475,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
    ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
       หุน้ สามัญ 474,318,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
22
   ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
12
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

242,821,367
342,254,565
-

82,732,727
246,107,524
-

60,000,000
268,892,263
20,000,000

62,732,727
183,455,031
-

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

14,621,871
1,520,843
39,792,220
653,010,866

3,828,713
28,844,086
373,513,050

487,464
10,007,611
371,387,338

2,422,368
14,016,831
274,626,957

12,000,000

24,000,000

12,000,000

24,000,000

11,210,613
59,004,969
82,215,582
735,226,448

53,106,481
77,106,481
450,619,531

37,108,952
49,108,952
420,496,290

27,705,104
51,705,104
326,332,061

475,000,000

475,000,000

475,000,000

475,000,000

474,318,000
481,749,828

474,318,000
481,749,828

474,318,000
481,749,828

474,318,000
481,749,828

62,500,000
669,720,322
167,792,071
1,856,080,221
2,591,306,669

62,500,000
47,500,000
47,500,000
613,138,622 444,244,863 399,059,326
167,792,071
1,799,498,521 1,447,812,691 1,402,627,154
2,250,118,052 1,868,308,981 1,728,959,215

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2559
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ก�ำไรขาดทุน

หมายเหตุ

รายได้
10
รายได้จากการขาย
10
รายได้จากการบริการ
10, 12, 13
เงินปันผลรับ
ค่าระวางรับ
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รวมรายได้
24
ค่าใช้จ่าย
10
ต้นทุนขาย
10
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
25
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

1,818,971,098
115,022,986
16,542,022
17,079,138
38,439,312
2,006,054,556

1,732,590,597 1,250,818,633 1,220,788,926
91,205,244
1,123,978
- 151,025,674
81,900,000
17,127,944
7,029,452
7,027,225
17,719,308
7,883,962
6,228,275
34,399,036
58,806,734
37,730,730
1,893,042,129 1,476,688,433 1,353,675,156

1,390,480,063
59,188,741
49,853,050
200,041,848
1,699,563,702

1,349,586,951 1,025,304,076 960,900,604
43,670,944
765,536
40,663,701
38,265,225
28,129,163
170,718,622 152,622,911 126,181,833
1,604,640,218 1,216,957,748 1,115,211,600

306,490,854
2,166,751

288,401,911
(90,324)

259,730,685
-

238,463,556
-

308,657,605
(1,625,635)
307,031,970
(56,665,540)
250,366,430

288,311,587
(3,938,488)
284,373,099
(54,737,340)
229,635,759

259,730,685
(1,861,930)
257,868,755
(16,696,652)
241,172,103

238,463,556
(3,511,431)
234,952,125
(30,135,740)
204,816,385

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
   ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

25

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   ก�ำไร
   จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

(5,073,837)
1,014,767

(1,627,949)
325,590

(7,826,132)
1,565,226

(2,759,738)
551,948

(4,059,070)
(4,059,070)

(1,302,359)
(1,302,359)

(6,260,906)
(6,260,906)

(2,207,790)
(2,207,790)

246,307,360

228,333,400

234,911,197

202,608,595

0.53
474,318,000

0.48
474,318,000

0.51
474,318,000

0.43
474,318,000

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2559
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

( หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�ำไรสะสม
ทุนเรือนหุ้น
หมายเหตุ ที่ออกและช�ำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกินทุนจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การจัดสรรส�ำรองตามกฎหมายของบริษัทย่อยแห่งใหม่
เงินปันผลจ่าย
21
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

474,318,000
474,318,000

481,749,828
481,749,828

60,500,000
2,000,000
62,500,000

533,840,112
229,635,759
(1,302,359)
228,333,400
(2,000,000)
(147,034,890)
613,138,622

167,792,071
167,792,071

1,718,200,011
229,635,759
(1,302,359)
228,333,400
(147,034,890)
1,799,498,521

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

474,318,000
474,318,000

481,749,828
481,749,828

62,500,000
62,500,000

613,138,622
250,366,430
(4,059,070)
246,307,360
(189,725,660)
669,720,322

167,792,071
167,792,071

1,799,498,521
250,366,430
(4,059,070)
246,307,360
(189,725,660)
1,856,080,221

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

( หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�ำไรสะสม
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจ�ำปี 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

21

21

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและช�ำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

474,318,000
474,318,000

481,749,828
481,749,828

47,500,000
47,500,000

343,485,621
204,816,385
(2,207,790)
202,608,595
(147,034,890)
399,059,326

1,347,053,449
204,816,385
(2,207,790)
202,608,595
(147,034,890)
1,402,627,154

474,318,000
474,318,000

481,749,828
481,749,828

47,500,000
47,500,000

399,059,326
241,172,103
(6,260,906)
234,911,197
(189,725,660)
444,244,863

1,402,627,154
241,172,103
(6,260,906)
234,911,197
(189,725,660)
1,447,812,691
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

หมายเหตุ

ก�ำไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
   ก�ำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุน
12
ในบริษัทย่อย
18
   กลับรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย
   ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
   ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
   ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
   ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
   เงินปันผลรับ
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
   ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
   ดอกเบี้ยรับ
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไรจากกิจกรรมด�ำเนินงานก่อนการ
   เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์จากการด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   สินค้าคงเหลือ
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
   จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

307,031,970

284,373,099

257,868,755

234,952,125

(2,915,461)

(11,678,309)
-

(2,915,461)

-

(2,166,751)
(9,754)
(6,633,313)

90,324
(12,103)
(544,788)

(9,754)
(1,486,616)

(12,103)
(88,595)

22,795
(147,668)
- (151,025,674)
146,909,916
94,532,457
(3,629,057)
12,716

(404,703)
(81,900,000)
91,583,170
(3,168,567)

737,520
148,344,128
198,443
11,330,295
5,110,531
(240,193)
852,658

2,972,823
6,301,641
(290,721)
3,230,299

3,885,255
2,952,444
(323,482)
1,106,131

(7,430,719)
3,251,059
(240,357)
1,977,586

461,640,073

427,745,919

204,449,103

238,518,896

3,346,509
32,891,482
(22,362,091)
(400)

(4,332,916)
82,151,681
8,769,117
(2,200)

(2,998,975)
(32,613,158)
(4,030,088)
(400)

(7,251,567)
48,761,964
7,432,003
(4,700)

48,790,370
524,305,943
(6,593,750)
(47,324,064)
470,388,129

(79,500,023)
434,831,578
(9,666,865)
(47,453,017)
377,711,696

56,880,149
221,686,631
(3,309,632)
(18,744,477)
199,632,522

(57,513,367)
229,943,229
(2,310,000)
(24,358,693)
203,274,536

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
เงินปันผลรับ
เงินสดจ่ายในการซื้อบริษัทย่อย
12
18
เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายลดลง
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

575,674
(9,084,539)
(409,731,066)
(8,397,418)
521,806
164,471
(425,951,072)

3,000,000
61,025,674
(29,800,840)
(9,084,539)
(93,641,534) (130,749,598)
(6,060,543)
(3,612,053)
639,985
626,056
411,215
164,486
(128,451,717) (78,629,974)

(22,439,169)
188,239,092
26,257,279
(1,233,099)
(189,725,660)
1,098,443
45,535,500
134,436,818
179,972,318

(7,560,831)
(2,439,169)
7,439,169
- 140,000,000
- (30,000,000)
(3,230,299)
(1,031,178)
(1,977,586)
(147,034,890) (189,725,660) (147,034,890)
(157,826,020) (83,196,007) (141,573,307)
91,433,959
37,806,541
34,977,466
43,002,859
55,829,069
20,851,603
134,436,818
93,635,610
55,829,069

(34,000,000)
20,000,000
81,900,000
(20,000,000)
(72,460,370)
(3,296,476)
721,868
411,215
(26,723,763)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2559
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ คือการผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สายตาพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 15/5
หมู่ที่ 6 ต�ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการใน
งบการเงิน ตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2   เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”)
และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
                      บริษัทย่อย

                                 ลักษณะของธุรกิจ                                  อัตราร้อยละของการถือหุ้น

บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
บริษัท โพลี ซัน จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สายตากระจก
เลนส์สายตาพลาสติก และแม่พิมพ์แก้ว
ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์พลาสติก

2559
ร้อยละ
100

2558
ร้อยละ
100

100

100

ข) บริษทั ฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนหรือบริษทั ย่อยได้ หากบริษทั ฯ มีสทิ ธิได้รบั หรือมีสว่ นได้เสียในผลตอบแทนของ
กิจการทีเ่ ข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำ� นาจในการสัง่ การกิจกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ ได้
ค) บริษัทฯ น�ำงบการเงินของบริษัทย่อย มารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย
จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อย ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯ ได้ตัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันซื้อหุ้น รายการก�ำไรสะสมที่เป็น
ส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ ซื้อบริษัทย่อยดังกล่าวในราคาที่ต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
ได้แสดงไว้เป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทฯ จัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯและบริษทั ย่อย ได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึง
แนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความ
และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย เชือ่ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ ก�ำหนดทางเลือกเพิม่ เติมส�ำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส�ำหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภท และหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าว ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการ
ดังกล่าว โดยวิธีปรับย้อนหลัง
ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบ ทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินในปีทเี่ ริม่ น�ำมาตรฐานดังกล่าว
มาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ บริษทั ฯ ได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทน ทีม่ นี ยั ส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กบั ผูซ้ อื้ แล้ว
รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ส�ำหรับสินค้าทีไ่ ด้สง่ มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯ บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณ ทีอ่ าจ
เกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

รายงานประจ�ำปี 2559

119

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่
ราคาใดจะต�ำ่ กว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธตี น้ ทุนมาตรฐานซึง่ ใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดบิ แรงงาน
และค่าโสหุ้ยในการผลิต
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง แม่พิมพ์ และสินค้าส�ำเร็จรูปซื้อมาเพื่อขายไปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ย หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้ว
แต่อย่างใดจะต�่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ของสินค้าประมาณจากราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านัน้
ให้เสร็จและค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการขาย
ส�ำรองเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจะตั้งขึ้นส�ำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของ
ก�ำไรหรือขาดทุน
ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์
(ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
โครงสร้างระบบ
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องมือ และอุปกรณ์ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

-
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ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างทางและงานระหว่างก่อสร้าง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�ำไร
หรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.7 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้
หรือขาย ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุน
การกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษทั ฯ จะรับรูร้ ายจ่ายทีเ่ กิดจากการพัฒนาหรือเกิดในขัน้ ตอนการพัฒนาของโครงการ ภายในเป็นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนก็ตอ่ เมือ่ มีความ
เป็นไปได้ทางเทคนิค และบริษัทฯ มีความตั้งใจและมีความสามารถ ตลอดจนมีทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และทรัพยากรอื่น
เพียงพอที่จะน�ำมาใช้เพื่อท�ำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นลง และน�ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์หรือน�ำมาขายได้
ส่วนสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่ บริษทั ฯ จะบันทึกต้นทุนเริม่ แรกของสินทรัพย์นนั้ ตามราคาทุน ภายหลังการรับรูร้ ายการเริม่ แรก สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
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บริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะ
เวลาการตัดจ�ำหน่าย และวิธกี ารตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3, 5, 10 ปี
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รอตัดจ่าย
5 ปี
ลิขสิทธิ์
5 ปี
4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งท�ำให้
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุม
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตนอืน่ ของ
บริษทั ฯ หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ฯรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์
มีมลู ค่าต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นี้ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ บริษทั ฯ ประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตทีก่ จิ การคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์ และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษี ทีส่ ะท้อนถึงการประเมิน
ความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจารณา
อยู่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์
ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนั้น ผู้ซื้อ
กับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทฯ
และบริษัทย่อย จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย
เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ
ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อย ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับ
พนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัล
การปฏิบัติงานครบก�ำหนดระยะเวลา
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ค�ำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
ของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระได้ทำ� การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าว ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
รายงานประจ�ำปี 2559
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4.12 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้และวัดมูลค่าในการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงิน
ซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.13 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ก�ำไรขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าว จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนเกิน
หรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการท�ำสัญญาจะถูกตัดจ�ำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
4.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจาก
ก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราว ระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสำ� หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าทีม่ คี วามเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ทบี่ ริษทั ฯ จะมีกำ� ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี และผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงาน และจะท�ำการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริษทั ฯ จะไม่มกี �ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.15 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า ถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพัน ซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่า
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการ
ดังกล่าว เป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อื้ และผู้ขาย (ผูร้ ว่ มในตลาด) ณ วันทีว่ ดั มูลค่า บริษทั ฯและบริษัทย่อย ใช้ราคา
เสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์ หรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หรือหนี้สิน
ที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่า และเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน ในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม ส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการในเรื่อง
ทีม่ คี วามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงิน และต่อข้อมูล
ทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการ
ที่ส�ำคัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน หรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญา เพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์
ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนี้
แต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
การปรับลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณรายการปรับลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
จากสินค้าคงเหลือนั้น โดยรายการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วย
ค่าใช้จา่ ยในการขายสินค้านัน้ และการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือส�ำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลือ่ นไหวช้าหรือเสือ่ มคุณภาพพิจารณา
จากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด และผลการตรวจสอบจากฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องท�ำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าเริ่มแรก และการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ในการประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

รายงานประจ�ำปี 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน ประมาณขึน้ ตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการกิจกรรมลงทุน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้
                 (หน่วย : พันบาท)
        งบการเงินรวม                                งบการเงินเฉพาะกิจการ
                    2559
          2558
             2559
    2558
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
หักกลบเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
กับเงินปันผลรับ

46,631

(463)

28,801

(287)

-

8,039
36,000

-

8,039
36,000

-

-

90,000

-

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

                ( หน่วย : พันบาท)
       งบการเงินรวม                                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                 2559
          2558
               2559
    2558

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

185
179,787
179,972

198
134,239
134,437

85
93,551
93,636

85
55,744
55,829

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 ถึง 0.38 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.38 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้ามีรายละเอียดดังนี้

                                                                                             งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
												
2559
2558
จ�ำนวนหน่วย ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม จ�ำนวนหน่วย ราคาทุน
(พันหน่วย) (พันบาท)
(พันบาท)
(พันหน่วย) (พันบาท)
เงินลงทุนชั่วคราว :						
หลักทรัพย์เพื่อค้า
   กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
66
781
884
66
781
รวมเงินลงทุนชั่วคราว หลักทรัพย์เพื่อค้า
66
781
884
66
781
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มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
875
875

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

                  (หน่วย : พันบาท)
         งบการเงินรวม                                    งบการเงินเฉพาะกิจการ
                    2559              2558
             2559
    2558

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
138,167
153,116
88,379
105,687
ค้างช�ำระไม่เกิน 30 วัน
86,232
53,487
33,566
3,487
ค้างช�ำระ 31 ถึง 90 วัน
1,240
478
1,187
ค้างช�ำระ 91 ถึง 180 วัน
581
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)
225,639
207,662
123,132
109,174
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน			
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
84,653
100,237
69,026
82,038
ค้างช�ำระไม่เกิน 30 วัน
21,890
31,909
14,257
23,575
ค้างช�ำระ 31 ถึง 90 วัน
16,466
9,243
14,051
4,546
ค้างช�ำระ 91 ถึง 180 วัน
2,383
3,672
123
190
ค้างช�ำระ 181 ถึง 365 วัน
1,260
4,682
25
ค้างช�ำระเกิน 365 วัน
8,110
5,892
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
134,762
155,635
97,482
110,349
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(8,566)
(8,368)
(13)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
126,196
147,267
97,469
110,349
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
351,835
354,929
220,601
219,523
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
282
4,167
1,687
รวมลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 10)
282
4,167
1,687
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
351,835
355,211
224,768
221,210

10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจ และบริษทั ฯ
มีนโยบายในการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการค้าระหว่างกัน ดังต่อไปนี้คือ
นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกันในประเทศไทย
1. การซื้อ/ขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่นๆ ระหว่างกัน ก�ำหนดราคา โดยคิดจากค่าสินค้าบวกค่าบริการจัดการไม่เกินร้อยละ 10
ของราคาทุน
2. การซือ้ / ขายสินค้าส�ำเร็จรูประหว่างกัน ก�ำหนดราคาตามอัตราทีต่ กลงกัน อย่างไรก็ตาม นโยบายการก�ำหนดราคาดังกล่าว อาจมี
การปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
3. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
4. รายได้ค่าบริหารและบริการ จัดท�ำเอกสารเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
5. รายได้ค่าธรรมเนียมการค�้ำประกัน และค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันจ่ายคิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี
6. การซือ้ /ขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกัน ก�ำหนดราคาตามอัตราทีต่ กลงกัน โดยอ้างอิงจากราคาประเมินสินทรัพย์ของผูป้ ระเมินอิสระ
7. เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย และมีสิทธิในการรับเงินปันผล
8. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.04 ต่อปี
9. เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.04 ต่อปี
รายงานประจ�ำปี 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับบริษัทต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
1. การขายสินค้าส�ำเร็จรูประหว่างกัน ก�ำหนดราคาตามอัตราตลาด
2. รายได้ค่าบริการเรียกเก็บตามราคาตลาด
3. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี
4. เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย และมีสิทธิในการรับเงินปันผล
รายการธุรกิจที่ส�ำคัญระหว่างบริษัทฯและบริษัทเหล่านั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
   (หน่วย : พันบาท)
        งบการเงินรวม                                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                    2559
          2558
             2559
    2558
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
ขายสินค้าส�ำเร็จรูปและวัตถุดิบ
126,330
96,593
รายได้ค่าบริการ
957
ขายอื่นๆ
389
1,542
รายได้ค่าบริหารและบริการจัดท�ำเอกสาร
19,060
14,880
รายได้ค่าบริการอื่น
704
186
ดอกเบี้ยรับ
220
91
ต้นทุนขาย
116,322
91,482
ซื้อสินค้าส�ำเร็จรูปและวัตถุดิบ
92,627
92,695
ค่าบริการจ่าย
40,614
24,727
รายได้ค่าธรรมเนียมการค�้ำประกัน
1,349
808
ค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันจ่าย
594
1,397
ซื้อสินทรัพย์
10,905
เงินปันผลรับ
150,450
81,900
ซื้ออื่นๆ
5,278
378
ดอกเบี้ยจ่าย
291
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม				
ขายสินค้าส�ำเร็จรูป
10,099
11,400
7,148
2,309
รายได้ค่าบริการอื่น
353
294
75
56
เงินปันผลรับ
576
ดอกเบี้ยรับ
67
67
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    (หน่วย : พันบาท)
        งบการเงินรวม                                  งบการเงินเฉพาะกิจการ
                    2559
          2558
             2559
    2558
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ในประเทศไทยซึ่งมีกรรมการร่วมกัน
หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน				
ขายสินค้าส�ำเร็จรูปและวัตถุดิบ
81,883
69,678
12,373
8,697
รายได้ค่าบริการ
10
9
ขายอื่นๆ
153
143
99
40
ซื้อสินค้าส�ำเร็จรูปและวัตถุดิบ
3
211
178
ซื้ออื่นๆ
1,597
2,504
627
80
ค่าบริการจ่าย
3,651
211
319
57
ซื้อสินทรัพย์
620
737
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ
				
ขายสินค้าส�ำเร็จรูป
1,170,171
1,064,161
560,683
556,876
ขายอื่นๆ
9,736
9,733
6,445
6,669
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
28,000
28,000
ยอดคงค้างของรายการข้างต้น ณ วันสิ้นปีได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 ดังนี้
           
				
(หน่วย : พันบาท)
                                                                                                   งบการเงินรวม                                งบการเงินเฉพาะกิจการ
                    2559
          2558
             2559
    2558
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย
13,904
8,300
บริษัทร่วม
5,945
6,671
4,917
2,372
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
219,694
200,991
104,311
98,502
รวมลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 9) 225,639
207,662
123,132
109,174
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย
4,167
1,405
บริษัทร่วม
282
282
รวมลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 9)
282
4,167
1,687
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย
11,000
14,000
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
11,000
14,000
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย
8,496
10,218
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
20
301
11
รวมเจ้าหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 17)
20
301
8,507
10,218
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย
98
84
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
1,252
247
105
รวมเจ้าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 17)
1,252
247
203
84
รายงานประจ�ำปี 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

  (หน่วย : พันบาท)

        งบการเงินรวม                                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                    2559
          2558
             2559
    2558
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย
20,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
20,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายแก่บุคคล					
ที่เกี่ยวข้องกัน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายแก่                      
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)
12,000
18,000
12,000
18,000
หัก : ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
(6,000)
(6,000)
(6,000)
(6,000)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายแก่บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
6,000
12,000
6,000
12,000
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
                                                                 (หน่วย : พันบาท)
								

                                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัท โพลี ซัน จ�ำกัด
14,000
(3,000)
11,000
รวม
14,000
(3,000)
11,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด
140,000
(120,000)
20,000
รวม
140,000
(120,000)
20,000
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร
ดังต่อไปนี้
  (หน่วย : พันบาท)
        งบการเงินรวม                                งบการเงินเฉพาะกิจการ
                    2559
          2558
             2559
    2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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28,729
496
29,225

20,531
805
21,336

26,059
405
26,464

17,877
700
18,577

ภาระค�้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯมีภาระจากการค�้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 30

11. สินค้าคงเหลือ
                                                                                                                       งบการเงินรวม
												
รายการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิ
ราคาทุน
ที่จะได้รับ
2559
2558
2559
2558
สินค้าส�ำเร็จรูป
งานระหว่างท�ำ
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
วัสดุสิ้นเปลือง - แม่พิมพ์แก้ว
สินค้าระหว่างทาง
รวม
						

330,586
5,822
107,165
31,649
253,815
54,022
783,059

348,401
10,100
112,047
23,620
282,388
39,395
815,951

(14,345)
(5,527)
(1)
(33,712)
(53,585)

(18,178)
(10,579)
(119)
(13,379)
(42,255)

                                                                                                                งบการเงินเฉพาะกิจการ
												
รายการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิ
ราคาทุน
ที่จะได้รับ
2559
2558
2559
2558
สินค้าส�ำเร็จรูป
งานระหว่างท�ำ
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
วัสดุสิ้นเปลือง - แม่พิมพ์แก้ว
สินค้าระหว่างทาง
รวม

257,467
2,228
80,872
13,657
214,069
50,184
618,477

255,865
1,806
66,956
8,412
215,987
36,838
585,864

(2,033)
(12,662)
(14,695)

(2,520)
(8,290)
(10,810)

(หน่วย : พันบาท)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2559
2558
316,241
5,822
101,638
31,648
220,103
54,022
729,474

330,223
10,100
101,468
23,501
269,009
39,395
773,696
(หน่วย : พันบาท)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2559
2558
255,434
2,228
80,872
13,657
201,407
50,184
603,782

253,345
1,806
66,956
8,412
207,697
36,838
575,054

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อย บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�ำนวน 11.33
ล้านบาท (2558 : 13.39 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (เฉพาะบริษัทฯ: บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�ำนวน 3.89 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2558: กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้า
คงเหลือเป็นจ�ำนวน 7.43 ล้านบาท โดยน�ำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปี))

รายงานประจ�ำปี 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้
                                                                                                                งบการเงินเฉพาะกิจการ
												
ชื่อบริษัท
บริษัท อุตสาหกรรม      
แว่นตาไทย จ�ำกัด  
(ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์
สายตากระจก
เลนส์สายตาพลาสติก
และแม่พิมพ์แก้ว)
บริษัท โพลี ซัน จ�ำกัด  
(ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์พลาสติก)
รวม

ทุนเรียกช�ำระแล้ว

ราคาทุน

สัดส่วนเงินลงทุน

(หน่วย : พันบาท)
เงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับ
ระหว่างปี

2559

2558

2559
ร้อยละ

2558
ร้อยละ

2559

2558

2559

2558

130,000

130,000

100

100

130,000

130,000

150,450

81,900

20,000

20,000

100

100

56,000
186,000

56,000
186,000

150,450

81,900

บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด (ซึง่ ประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์แว่นตา และมีทนุ จดทะเบียน
และช�ำระแล้ว 130 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวนรวม 12,999,994 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 130 ล้านบาท บริษทั ฯ มีอตั ราส่วน
การถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 100 บริษัทฯและบริษัทดังกล่าว มีกรรมการและผู้ถือหุ้นเดิมร่วมกัน การลงทุนดังกล่าว เป็นไป
เพือ่ การจัดโครงสร้างการลงทุนของกลุม่ บริษทั ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงบันทึกมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั อุตสาหกรรมแว่นตาไทย
จ�ำกัด ซึ่งสูงกว่าราคาทุนที่ซื้อจ�ำนวนประมาณ 168 ล้านบาท ไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”
เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเข้าซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั โพลี ซัน จ�ำกัด จากผูถ้ อื หุน้ รายเดิม
คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระ โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษทั ดังกล่าว (ผูข้ าย) โดยบริษทั ฯ ได้ซอื้ หุน้ สามัญจ�ำนวน 0.2 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ในราคา 56 ล้านบาท และบริษทั ฯ
ได้ช�ำระเงินงวดแรกเพื่อซื้อเงินลงทุนดังกล่าว เป็นจ�ำนวนเงิน 20 ล้านบาทแก่ผู้ขาย ส่วนที่เหลือจ�ำนวน 36 ล้านบาท บริษัทฯ จะแบ่งช�ำระ
เป็นสามงวด งวดละ 12 ล้านบาทในเดือนสิงหาคม 2559, 2560 และ 2561 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น
ผลจากการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยดังกล่าว ตามวิธซี อื้ ท�ำให้บริษทั ฯ รับรูส้ ว่ นต่างของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิ ซึง่ สูงกว่าราคาทุน
ทีซ่ อื้ หุน้ สามัญเป็นก�ำไรจากการต่อรองราคาซือ้ จ�ำนวน 11.7 ล้านบาท และแสดงเป็นส่วนหนึง่ ของรายได้อนื่ ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ต่อมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 กรรมการของบริษทั ฯ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการผูม้ อี ำ� นาจของบริษทั โพลีซนั จ�ำกัด และได้จดทะเบียน
แจ้งเปลี่ยนรายชื่อกรรมการผู้มีอ�ำนาจของบริษัท โพลี ซัน จ�ำกัด กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 (วันที่ซื้อซึ่งมีอ�ำนาจ
การควบคุม)

130

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ทไี่ ด้มาและหนีส้ นิ ทีร่ บั ภาระมา ณ วันซือ้ กิจการของบริษทั โพลี ซัน จ�ำกัด ปรากฏดังนี			
้
		
                                            (หน่วย : พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
หัก : ก�ำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
จ�ำนวนเงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย
หัก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
ส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย

24,199
16,653
29,275
1,731
3,047
39,409
30
(10,835)
(34,000)
(1,830)
67,679
(11,679)
56,000
(24,199)
34,000
(12,000)
(24,000)
29,801

รายงานประจ�ำปี 2559

131

132
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ทุนเรียกช�ำระแล้ว
2559

เอ็มวิชั่น ออพติคอล
พีทีอี ลิมิเต็ด
(จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศสิงคโปร์)

ผลิตเลนส์
สั่งฝนพิเศษ

ถือหุ้นทางตรงและ
มีกรรมการร่วมกัน

เอ็มวิชั่น ออพติคอล
ผลิตเลนส์
อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น สั่งฝนพิเศษ
บีเอชดี (จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศมาเลเซีย)

ถือหุ้นทางตรงและ
มีกรรมการร่วมกัน

เวียดนาม วิสิบิลิตี้
ผลิตเลนส์
ทาร์เก็ต (จัดตั้งขึ้นใน สั่งฝนพิเศษ
ประเทศเวียดนาม)
รวม

ถือหุ้นทางตรงและ
มีกรรมการร่วมกัน

2558

สัดส่วนเงินลงทุน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน

2559
ร้อยละ

2558
ร้อยละ

2559
พันบาท

2558
พันบาท

2559
พันบาท

2558
พันบาท

33

33

9,315

9,197

20,968

20,968

33

33

4,249

3,689

18,091

18,091

33

33

18,267
31,831

17,354
30,240

15,272
54,331

15,272
54,331

2.7 ล้านเหรียญ 2.7 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์
สิงคโปร์

6 ล้านริงกิต
มาเลเซีย

6 ล้านริงกิต
มาเลเซีย

1.45 ล้านเหรียญ 1.45 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด (จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์)
ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ ได้มมี ติพเิ ศษอนุมตั ใิ ห้ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 4 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (หุน้ สามัญ 4 ล้านหุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 เหรียญสิงคโปร์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2.7 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (หุน้ สามัญ 4 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.66 เหรียญสิงคโปร์)
และได้โอนเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี (จัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทร่วม จ�ำนวน 1.3 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 3 ล้านริงกิตมาเลเซีย ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม
แทนการคืนเงินลงทุน บริษัทร่วมได้จดทะเบียนลดทุนแล้วในเดือนสิงหาคม 2558
ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี (บริษัทย่อย
ของบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด) มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 3 ล้านริงกิตมาเลเซีย
(หุน้ สามัญ 3 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 6 ล้านริงกิตมาเลเซีย (หุน้ สามัญ 6 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ
1 ริงกิตมาเลเซีย) โดยออกหุน้ สามัญใหม่จำ� นวน 3 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย เสนอขายให้บริษทั เอ็มวิชนั่ ออพติคอล พีทอี ี
ลิมเิ ต็ด (บริษทั ร่วมของบริษทั ฯ) ทัง้ จ�ำนวน โดยบริษทั ร่วมได้โอนเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั เอ็มวิชนั่ ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น
บีเอชดี จ�ำนวน 1 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือเทียบเท่า 3 ล้านริงกิตมาเลเซีย เพือ่ จ่ายช�ำระการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ดังกล่าว ซึง่ เงินดังกล่าว
เป็นเงินกูย้ มื จากผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ร่วมในอัตราส่วนเท่ากับการถือหุน้ ในบริษทั ร่วม (บริษทั ฯ ได้ให้เงินกูย้ มื แก่บริษทั ร่วมเป็นจ�ำนวนเงิน
0.33 ล้านเหรียญสิงคโปร์) และบริษัทร่วมได้โอนหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บี
เอชดี ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมแทนการจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืม ซึ่งถือเป็นการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัท  เอ็มวิชั่น ออพติคอล
อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี จากผลดังกล่าวท�ำให้บริษัทฯถือหุ้นในบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี ร้อยละ 33
และถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดีได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
และโอนหุ้นแล้วในเดือนกันยายน 2558
13.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
ดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
					
   (หน่วย : พันบาท)
								
ชื่อบริษัท

         งบการเงินรวม                              งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมในระหว่างปี
2559
2558

เงินปันผล
ที่บริษัทฯ ได้รับในระหว่างปี
2559
2558

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด

118

(1,714)

-

-

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้  เอสดีเอ็น บีเอชดี

560

(539)

-

-

บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้ ทาร์เก็ต จ�ำกัด

1,489

2,163

576

-

รวม

2,167

(90)

576

-
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�ำคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน
												
บริษัท เอ็มวิชั่น
ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด
2559
2558

(หน่วย : ล้านบาท)
บริษัท เอ็มวิชั่น
ออพติคอล อินดัสตรี้
เอสดีเอ็น บีเอชดี
2559
2558

บริษัท เวียดนาม
วิสิบิลิตี้ ทาร์เก็ต จ�ำกัด
2559
2558

สินทรัพย์หมุนเวียน
38
34
26
25
73
61
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
16
19
1
3
44
38
หนี้สินหมุนเวียน
(23)
(21)
(14)
(16)
(50)
(35)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(10)
(10)
สินทรัพย์สุทธิ
31
32
13
12
57
54
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
33%
33%
33%
33%
33%
33%
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ							
ในสินทรัพย์สุทธิ		
10.2
10.6
4.3
4.0
18.8
17.8
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
และอื่นๆ
(0.9)
(1.4)
(0.1)
(0.3)
(0.5)
(0.4)
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย							
ของกิจการในบริษัทร่วม
9.3
9.2
4.2
3.7
18.3
17.4
						
สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

												
บริษัท เอ็มวิชั่น
ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด
2559
2558
รายได้
70.7
73.1
ก�ำไร (ขาดทุน)
0.4
(1.6)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
0.4
(1.6)
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บริษัท เอ็มวิชั่น
ออพติคอล อินดัสตรี้
เอสดีเอ็น บีเอชดี
2559
2558
61.0
61.0
1.7
(5.2)
1.7
(5.2)

บริษัท เวียดนาม
วิสิบิลิตี้ ทาร์เก็ต จ�ำกัด
2559
2558
154.0
125.3
4.5
6.6
4.5
6.6

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท)
                                                                                                                งบการเงินรวม
												
ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ด�ำเนินการ

รวม

ราคาทุน
						
1 มกราคม 2558
152,421
532,748
1,474,437
105,143
39,078
28,757
2,332,584
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุน                      
ในบริษัทย่อย
16,572
21,021
104,147
10,300
1,295
128
153,463
ซื้อเพิ่ม
39
1,810
2,578
108
89,569
94,104
โอนเข้า/(ออก)
1,882
73,139
6,309
740
(82,070)
จ�ำหน่าย
(4,441)
(31,607)
(5,676)
(6,913)
(48,637)
31 ธันวาคม 2558
168,993
551,249
1,621,926
118,654
34,308
36,384
2,531,514
ซื้อเพิ่ม
5,417
5,151
760
446,014
457,342
โอนเข้า/(ออก)
2,207
103,738
4,167
21
(110,133)
จ�ำหน่าย
(5,961)
(53,316)
(5,682)
(750)
(65,709)
31 ธันวาคม 2559
168,993
547,495
1,677,765
122,290
34,339
372,265
2,923,147
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2558
267,476
1,058,080
85,686
32,382
1,443,624
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุน                     
ในบริษัทย่อย
9,352
96,615
6,792
1,295
114,054
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
32,072
96,712
8,207
1,799
138,790
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย
(4,418)
(31,216)
(5,657)
(6,913)
(48,204)
31 ธันวาคม 2558
304,482
1,220,191
95,028
28,563
1,648,264
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
32,678
96,999
9,267
1,760
140,704
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย
(5,671)
(53,200)
(5,186)
(750)
(64,807)
31 ธันวาคม 2559
331,489
1,263,990
99,109
29,573
1,724,161
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2558
168,993
246,767
401,735
23,626
5,745
36,384
883,250
31 ธันวาคม 2559
168,993
216,006
413,775
23,181
4,766
372,265
1,198,986
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี					
2558 (132 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
138,790
2559 (132 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
140,704

รายงานประจ�ำปี 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : พันบาท)
                                                                                                      งบการเงินเฉพาะกิจการ
												
ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ด�ำเนินการ

รวม

ราคาทุน
						
1 มกราคม 2558
84,022
427,998
787,787
56,404
27,279
16,190
1,399,680
ซื้อเพิ่ม
493
1,520
70,160
72,173
โอนเข้า/(ออก)
557
65,127
3,330
(69,014)
จ�ำหน่าย
(4,334)
(20,723)
(2,594)
(5,109)
(32,760)
31 ธันวาคม 2558
84,022
424,221
832,684
58,660
22,170
17,336
1,439,093
ซื้อเพิ่ม
2,348
3,143
154,059
159,550
โอนเข้า/(ออก)
1,563
98,369
3,959
21
(103,912)
จ�ำหน่าย
(1,471)
(7,150)
(2,756)
(715)
(12,092)
31 ธันวาคม 2559
84,022
424,313
926,251
63,006
21,476
67,483
1,586,551
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2558
190,998
553,916
47,791
23,758
816,463
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
27,040
53,063
3,807
922
84,832
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย
(4,334)
(20,717)
(2,594)
(5,109)
(32,754)
31 ธันวาคม 2558
213,704
586,262
49,004
19,571
868,541
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
26,926
55,741
4,590
771
88,028
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย
(1,471)
(7,143)
(2,746)
(715)
(12,075)
31 ธันวาคม 2559
239,159
634,860
50,848
19,627
944,494
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2558
84,022
210,517
246,422
9,656
2,599
17,336
570,552
31 ธันวาคม 2559
84,022
185,154
291,391
12,158
1,849
67,483
642,057
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี					
2558 (81 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
84,832
2559 (83 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
88,028

ในระหว่างปี 2559 บริษทั ย่อยได้บนั ทึกดอกเบีย้ จ่ายจ�ำนวน 0.98 ล้านบาท เป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้
โดยค�ำนวณจากอัตราตั้งขึ้นเป็นทุนของสินทรัพย์ร้อยละ 2.75 ถึง 3.25 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว มีจ�ำนวนเงิน 998.72 ล้านบาท (2558:
974.88 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯจ�ำนวนเงิน 527.44 ล้านบาท (2558: 479.70 ล้านบาท)
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15. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
					
				
											
						

31 ธันวาคม 2559 :
ราคาทุน
หัก : ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
31 ธันวาคม 2558 :
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

   (หน่วย : พันบาท)

                งบการเงินรวม  

		

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
รอตัดจ่าย

58,477
(43,442)
15,035

32,594
(25,726)
6,868

76,392
(76,392)
-

167,463
(145,560)
21,903

53,302
(38,768)
14,534

29,200
(22,760)
6,440

76,392
(76,392)
-

158,894
(137,920)
20,974

ค่าลิขสิทธิ์

					

						

31 ธันวาคม 2559 :
ราคาทุน
หัก : ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
31 ธันวาคม 2558 :
ราคาทุน
หัก : ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

รวม

   (หน่วย : พันบาท)

                                งบการเงินเฉพาะกิจการ                        
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
รอตัดจ่าย

35,225
(28,573)
6,652

32,594
(25,726)
6,868

74,911
(74,911)
-

142,730
(129,210)
13,520

35,007
(25,035)
9,972

29,200
(22,760)
6,440

74,911
(74,911)
-

139,118
(122,706)
16,412

ค่าลิขสิทธิ์

รวม

รายงานประจ�ำปี 2559
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ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส�ำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม  

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิต้นปี
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รอตัดจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าตัดจ�ำหน่าย
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

20,974
5,175

23,034
6,089

16,412
218

19,867
3,324

3,394
(7,640)
21,903

(28)
(8,121)
20,974

3,394
(6,504)
13,520

(28)
(6,751)
16,412

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
ทรัสต์รีซีท
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

60,000
182,821
242,821

82,733
82,733

60,000
60,000

62,733
62,733

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา ภายใต้
เงือ่ นไขของสัญญาเงินกูย้ มื ข้างต้น บริษทั ฯและบริษทั ย่อย จะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข และข้อจ�ำกัดต่างๆ ทีก่ ำ� หนดในสัญญาดังกล่าว
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯ ค�้ำประกันโดยบริษัทย่อย
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทย่อย ค�้ำประกันโดยบริษัทฯ
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17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม  

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

20
232,889
1,252
64,759
42,060
1,275
342,255

301
156,665
247
17,457
67,822
3,616
246,108

8,507
187,438
203
44,129
28,180
435
268,892

10,218
116,776
84
15,248
39,033
2,096
183,455

18. เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย
หัก : ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)

24,000
(12,000)
12,000
12,000

36,000
(12,000)
24,000
18,000

รายงานประจ�ำปี 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก : เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
หัก :   จ่ายช�ำระคืนในระหว่างปี
กลับรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

36,000
(9,085)
(2,915)
24,000

36,000
36,000

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายที่ถึงก�ำหนดช�ำระเป็นจ�ำนวนเงิน 12 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จ่ายช�ำระคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายเป็นจ�ำนวนเงิน 9.1 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้กลับรายการเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่ายจ�ำนวน 2.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทย่อยที่ระบุไว้ในสัญญา
ซื้อขายหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีภาระที่ต้องจ่ายช�ำระเงินจ�ำนวน 2.9 ล้านบาทอีกต่อไป โดยบริษัทฯ รับรู้เป็นรายได้อื่นในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม  
2559
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หัก : ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่
      ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

25,833
(14,622)

-

-

-

11,211

-

-

-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม  
2559
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก : รับเงินกู้ยืม
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี

25,833
25,833

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559
-

2558
-

-

เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2559 บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ได้เข้าท�ำสัญญาเงินกูก้ บั สถาบันการเงินแห่งหนึง่ ในวงเงิน 6 ล้านยูโร เงินกูย้ มื ดังกล่าว
คิดดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ อ้างอิง EURO LIBOR 3 เดือน และมีกำ� หนดช�ำระคืนเป็นรายงวดทุก 3 เดือน จ�ำนวน 20 งวด ตามเงือ่ นไข
ที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมเป็นจ�ำนวน 0.4 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ
14.9 ล้านบาท
และเมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 บริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้น ได้เข้าท�ำสัญญาเงินกูก้ บั สถาบันการเงินอีกแห่งหนึง่ ในวงเงิน 144 ล้านบาท
เงินกูย้ มื ดังกล่าวคิดดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ อ้างอิง MLR และมีกำ� หนดช�ำระคืนเป็นรายเดือนจ�ำนวน 60 งวด ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมเป็นจ�ำนวน 10.9 ล้านบาท
เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยค�้ำประกันโดยบริษัทฯ สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว ได้ก�ำหนดเงื่อนไขบางประการที่บริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติ เช่น
การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวนเงิน 5.6 ล้านยูโร และ 133.1
ล้านบาท (2558 : ไม่มี)

รายงานประจ�ำปี 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
20. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและตามโครงการผลตอบแทน
พนักงานอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม  

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน :
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
ส�ำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

56,935
-

56,842
1,830

30,127
-

26,427
-

3,794
1,317

4,105
2,197

2,236
717

2,299
951

1,320

(3,552)

1,031

(397)

(1,898)
5,652
(6,594)
60,526

53
5,127
(9,667)
56,935

(1,339)
8,134
(3,310)
37,596

34
3,123
(2,310)
30,127

1,521
59,005
60,526

3,829
53,106
56,935

487
37,109
37,596

2,422
27,705
30,127

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม  

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

3,653
1,458
5,111

4,164
2,138
6,302

1,749
1,204
2,953

2,025
1,225
3,250

บริษทั ฯและบริษทั ย่อย คาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้ งหน้า เป็นจ�ำนวนประมาณ 1.5 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : จ�ำนวน 0.5 ล้านบาท) (2558 : จ�ำนวน 3.8 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ : จ�ำนวน 2.4 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก ในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
ประมาณ 12 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 12 ปี) (2558 : 9 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ : 9 ปี)
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม  

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559
(ร้อยละต่อปี)

2558
(ร้อยละต่อปี)

2559
(ร้อยละต่อปี)

2558
(ร้อยละต่อปี)

3.0
4.0

2.6
4.0

3.0
4.0

2.6
4.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบัน ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม  
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

(4,422)
5,057

5,000
(4,576)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(3,091)
3,469

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

(3,958)
4,288

4,466
(3,877)

(หน่วย : พันบาท)

3,512
(3,121)
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(2,406)
2,660

2,733
(2,391)
รายงานประจ�ำปี 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
21. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปี 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
อนุมัติโดย

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

เงินปันผลต่อหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล
(บาท)

บริษัทฯ
		
ปี 2559			
เงินปันผลจากผลการด�ำเนินงาน
ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น  
              
ของปี 2558
วันที่ 5 เมษายน 2559                142.30
0.30
4 พฤษภาคม 2559
เงินปันผลระหว่างกาล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
          
จากผลการด�ำเนินงาน
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
ถึง 30 มิถุนายน 2559
           47.43
0.10
9 กันยายน 2559
รวมปี 2559
189.73
0.40
ปี 2558			
เงินปันผลจากผลการด�ำเนินงาน
ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น               
ของปี 2557
วันที่ 1 เมษายน 2558
109.09
0.23
เงินปันผลระหว่างกาล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
จากผลการด�ำเนินงาน
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
ถึง 30 มิถุนายน 2558
                  
37.95
0.08
รวมปี 2558
147.04
0.31

24 เมษายน 2558

9 กันยายน 2558

22. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ส่วนหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้
จะมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบนั บริษทั ฯและบริษทั ย่อย ได้จดั สรรส�ำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว ส�ำรอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

23. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯและบริษทั ย่อย และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อย จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพนี้ บริหารโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และจะถูกจ่ายให้กับพนักงาน
ในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อย รับรู้เงินสมทบ
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 9.3 ล้านบาท (2558 : 8.7 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ 5.5 ล้านบาท (2558 : 4.8 ล้านบาท)
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะ ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าสาธารณูปโภค
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูป
และงานระหว่างท�ำ
รายการปรับลดลงของมูลค่าสินค้า
(โอนกลับรายการ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

447,207
140,704
7,640
99,443
597,714

405,908
138,790
8,121
109,217
570,596

281,682
88,028
6,504
65,688
508,420

232,095
84,832
6,751
66,727
447,561

22,093

5,196

(2,024)

(8,301)

11,330

2,973

3,885

(7,431)

25. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม  
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
58,272
50,810
14,735
25,550
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : 				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
(1,607)
3,927
1,962
4,586
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน					
		 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
56,665
54,737
16,697
30,136
จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กีย่ วกับผลขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

(1,015)

(326)

(1,565)

(552)

รายงานประจ�ำปี 2559
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ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชี กับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
2559
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ :
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
อื่นๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม  
2558

307,032
20%

284,373
20%

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
257,869

234,952

20%

20%

61,406

56,875

51,574

46,990

397
(5,682)
544
(4,741)

1,240
(1,060)
(2,318)
(2,138)

139
(4,622)
(30,205)
(189)
(34,877)

204
(678)
(16,380)
(16,854)

56,665

54,737

16,697

30,136

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม  
2559
2558

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1,713
1,674
3
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
10,717
8,454
2,939
2,162
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
3,181
5,851
3,181
5,851
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
12,105
11,387
7,519
6,025
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
2,368
รวม
30,084
27,366
13,642
14,038
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดินและอาคาร
379
283
รวม
379
283
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
29,705
27,083
13,642
14,038

26. สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
26.1 บัตรส่งเสริมเลขที่ 4392/2547 (11-1162/สอ/2534) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ส�ำหรับการผลิตเลนส์หรือแว่นตาหรือส่วนประกอบ
ทัง้ นี้ ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกล่าวได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็น ทีต่ อ้ งน�ำเข้ามา
จากต่างประเทศ เพือ่ ใช้ในการผลิตเพือ่ การส่งออก และส�ำหรับของทีน่ ำ� เข้ามาเพือ่ ส่งกลับออกไปตัง้ แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2547 จนถึง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 และปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
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26.2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 4391/2547 (6-1343/2542) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ส�ำหรับการผลิตเลนส์หรือแว่นตาหรือส่วนประกอบ ทั้งนี้
ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ เพือ่ ใช้ในการผลิตเพือ่ การส่งออก และส�ำหรับของทีน่ ำ� เข้ามาเพือ่ ส่งกลับออกไปตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2548 จนถึงวันที่
30 มิถุนายน 2552 และปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
26.3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 4022/2547 (4-1578/2543) ลงวันที่ 5 มกราคม 2547 ส�ำหรับการผลิตเลนส์หรือแว่นตาหรือส่วนประกอบ ทั้งนี้
ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ เพือ่ ใช้ในการผลิตเพือ่ การส่งออก และส�ำหรับของทีน่ ำ� เข้ามาเพือ่ ส่งกลับออกไปตัง้ แต่วนั ที่ 7 ธันวาคม 2548 จนถึงวันที่
6 ธันวาคม 2552 และปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 6 ธันวาคม 2560
26.4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1310/2546 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ส�ำหรับการผลิตเลนส์หรือแว่นตาหรือส่วนประกอบ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข
ที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวประกอบด้วย
26.4.1 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเว้นแต่รายการเครื่องจักรที่มีอากร
ขาเข้าต�่ำกว่าร้อยละสิบจะไม่ได้รับลดหย่อน
26.4.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 และปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2561
26.4.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�ำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2547 จนถึง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 และปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการขยายระยะเวลาไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2561
ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

27. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน ค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลีย่
ถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

28. ส่วนงานด�ำเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานทีน่ �ำเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ทีผ่ ู้มอี �ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รับ
และสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ ในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อย จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่ด�ำเนินการผลิตในประเทศไทย และจ�ำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้
1. ส่วนงานเลนส์พลาสติกและเลนส์กระจก เป็นส่วนงานที่ท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์ส�ำหรับแว่นตา
2. ส่วนงานสินค้าและบริการอื่น ได้แก่ การขายแม่แบบพิมพ์แก้ว สินค้าซื้อมาเพื่อขายต่อ การรับจ้างประกอบแว่น และการให้
บริการเคลือบเคมีผิวแข็งและเคลือบเคมีตัดแสงสะท้อน
บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีการรวมส่วนงานด�ำเนินงานเพื่อแสดงเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไร
หรือขาดทุนจากการด�ำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานในงบการเงิน
ราคาโอนระหว่างส่วนงานด�ำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างส่วนงานด�ำเนินงาน ซึ่งเป็น
ไปตามปกติธุรกิจ และบริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการค้าระหว่างกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 10
รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
ข้อมูลรายได้และก�ำไรและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้
รายงานประจ�ำปี 2559
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งบการเงินรวม
(หน่วย : ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เลนส์พลาสติกและ
เลนส์กระจก
2559
2558
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก
-  ในประเทศ
-  ต่างประเทศ

รายได้ค่าบริการ
2559
2558

อื่นๆ
2559

2558

รวมส่วนงาน
2559
2558

รายการตัดบัญชี
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558

155

145

42

25

70

46

267

216

(267)

(216)

-

-

85
1,726
1,966
417

74
1,653
1,872
387

1
112
155
61

1
88
114
52

2
8
80
3

2
6
54
(6)

88
1,846
2,201
481
102
151
(50)
(219)
(4)
(57)
404

77
1,747
2,040
433
75
82
(41)
(185)
(6)
(55)
303

(267)
3
(30)
(151)
19
2
3
(154)

(216)
(2)
(6)
(82)
15
2
(73)

88
1,846
1,934
484
72
(50)
(200)
2
(1)
(57)
250

77
1,747
1,824
431
69
(41)
(170)
(4)
(55)
230

2,873

2,503

(281)

(253)

2,592

2,250

-

-

31

30

31

30

325

56

(7)

(56)

318

-

ก�ำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
										
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน						
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึก
ตามวิธีส่วนได้เสีย
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกก�ำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า
(หน่วย : พันบาท)

   
   
   
   

รายได้จากลูกค้าภายนอก
ในประเทศ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
สหภาพยุโรป
อเมริกา
อื่นๆ
รวม

2559

2558

87,548

76,562

1,418,642
108,728
319,076
1,933,994

1,365,866
109,644
271,724
1,823,796

บริษทั ฯและบริษทั ย่อย ด�ำเนินกิจการทีผ่ ลิตในเขตภูมศิ าสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนัน้ สินทรัพย์ทแ่ี สดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็น
การรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2559 บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำ� นวนสองราย (2558 : จ�ำนวนสองราย) ทีม่ มี ลู ค่ามากกว่าร้อยละ 10
ของรายได้รวมของกิจการ ซึ่งมาจากส่วนงานเลนส์พลาสติกและเลนส์กระจก และรายได้ค่าบริการ

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า นอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุอื่นดังนี้
29.1 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อวัตถุดิบเป็นจ�ำนวนเงิน 15.5 ล้านบาท 35.5 ล้านเยน 3.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 0.3 ล้านยูโร และ 0.1 ล้านปอนด์ หรือเทียบเท่าประมาณ 154.5 ล้านบาท (2558 : 12.9 ล้านบาท 13.6 ล้านเยน 2.6
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.4 ล้านยูโร และ 0.1 ล้านปอนด์ หรือเทียบเท่าประมาณ 130.5 ล้านบาท) และเฉพาะบริษทั ฯ เป็นจ�ำนวนเงิน
5.7 ล้านบาท 35.0 ล้านเยน 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.2 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 125.2 ล้านบาท (2558 : 8.0
ล้านบาท 12.9 ล้านเยน และ 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 90.3 ล้านบาท)
29.2 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหนังสือค�้ำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 29.6
ล้านบาท (2558 : 29.4 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทฯ เป็นจ�ำนวนเงิน 13.4 ล้านบาท (2558 : 13.3 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระ
ผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้ำประกันดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม  

การจ่ายช�ำระเงินค่าภาษีให้กรมศุลกากร
การใช้ไฟฟ้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

13.6
16.0
29.6

13.4
16.0
29.4

4.3
9.1
13.4

4.2
9.1
13.3

29.3 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการเป็นจ�ำนวนเงินเดือนละประมาณ 1.6 ล้านบาท (2558 : 2.8 ล้านบาท)
และเฉพาะบริษัทฯ เดือนละประมาณ 0.9 ล้านบาท (2558 : 0.8 ล้านบาท)
29.4 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาการบ�ำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปีละประมาณ 2.9 ล้านบาท (2558 : 2.9 ล้านบาท)
29.5 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดิน จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจ�ำนวนเงินรวม 0.8 ล้านบาท (2558 : 0.8 ล้านบาท)
29.6 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างอาคารโรงงาน บ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย ติดตั้งระบบไฟฟ้าและซื้อเครื่องจักร
เป็นจ�ำนวนเงิน 22.2 ล้านบาท และ 0.5 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 42.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : ไม่ม)ี และเฉพาะบริษทั ฯ
จ�ำนวน 6.8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี)
29.7 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลา 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญาเช่า
ด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม  

จ่ายช�ำระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

2.5
4.7

2.5
6.2

2.2
3.9

2.4
5.0

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายจ่ายตามสัญญาเช่าที่รับรู้แล้วในก�ำไรหรือขาดทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 2.8 ล้านบาท
    (2558 : 3.4 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทฯ 2.5 ล้านบาท (2558 : 3.0 ล้านบาท)
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30. การค�้ำประกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
แก่ธนาคารจ�ำนวน 29.5 ล้านบาท และ 4.8 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 217.8 ล้านบาท (2558 : 23.2 ล้านบาท และ 0.03 ล้าน
ยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 24.3 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีภาระค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ
แก่ธนาคารจ�ำนวน 63.3 ล้านบาท (2558 : 37.2 ล้านบาท และ 0.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 65.6 ล้านบาท)
การค�้ำประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย นานเท่าที่ภาระหนี้สินยังไม่ได้ช�ำระ บริษัทฯและบริษัท ย่อยมีการคิดค่า
ธรรมเนียมการค�้ำประกันดังกล่าวในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี

31. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 1

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
884
884
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระดับ 1

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
875
-

รวม

875
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ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
32. เครื่องมือทางการเงิน
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้า เงินให้กยู้ มื เงินลงทุน เงินกูย้ มื ระยะสัน้
และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้ โดยการก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อย จึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีการกระจุกตัว
เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อย มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�ำนวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อย
อาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้า เงินให้กยู้ มื และลูกหนีอ้ นื่ ทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องกับมีเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูย้ มื จากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่ จัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ และมีอตั ราดอกเบีย้
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย จึงอยู่ในระดับต�่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญ สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรือวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
(หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
อััตราดอกเบี้ย อััตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
ปรับขึ้นลง
1 ปี
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

อััตราดอกเบี้ย อััตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
ปรับขึ้นลง
1 ปี
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

179.97

-

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า

-

-

0.88

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

179.97

0.05 - 0.38

-

93.64

0.88

-

-

-

351.84

351.84

-

-

-

-

-

-

179.97

352.72

532.69

-

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

93.64

0.05 - 0.38

0.88

0.88

-

-

224.77

224.77

-

11.00

-

-

11.00

1.04

11.00

93.64

225.65

330.29

หนี้สินทางการเงิน										
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

242.82

-

-

242.82

2.20 - 2.28

60.00

-

-

60.00

2.20 - 2.28

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

342.25

342.25

-

-

-

268.89

268.89

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

-

-

20.00

-

-

20.00

1.04

เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย

-

-

24.00

24.00

-

-

-

24.00

24.00

-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

-

25.83

-

25.83

2.75 - 3.25

-

-

-

-

-

242.82

25.83

366.25

634.90

80.00

-

292.89

372.89
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(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
อััตราดอกเบี้ย อััตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
ปรับขึ้นลง
1 ปี
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

อััตราดอกเบี้ย อััตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
ปรับขึ้นลง
1 ปี
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

134.44

-

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า

-

-

0.87

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

134.44

0.05 - 0.38

-

55.83

0.87

-

-

-

355.21

355.21

-

-

-

-

-

-

134.44

356.08

490.52

-

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

55.83

0.05 - 0.38

0.87

0.87

-

-

221.21

221.21

-

14.00

-

-

14.00

2.58

14.00

55.83

222.08

291.91

หนี้สินทางการเงิน										
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

82.73

-

-

82.73

1.99 - 2.47

62.73

-

-

62.73

1.99 - 2.46

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

246.11

246.11

-

-

-

183.46

183.46

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย

-

-

36.00

36.00

-

-

-

36.00

36.00

-

82.73

-

282.11

364.84

62.73

-

219.46

282.19

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ตกลงท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯและบริษัทย่อย มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สกุลเงิน

ริงกิตมาเลเซีย
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ดอลลาร์สิงคโปร์
ยูโร
เยน
ปอนด์สเตอร์ลิง

งบการเงินรวม  
สินทรัพย์
หนี้สิน

4,561
11,932,778
2,025,941
13,832,356
-

4,621,103
350
7,233,326
40,215,279
182,572

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
หนี้สิน

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

6,550,895
1,351,339
8,844,788
-

(บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
7.9714
35.7843
24.7612
37.7066
0.3075
43.9594

3,712,791
350
1,619,637
39,838,479
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สกุลเงิน

ริงกิตมาเลเซีย
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ดอลลาร์สิงคโปร์
ยูโร
เยน
ปอนด์สเตอร์ลิง
ฟรังก์สวิส

งบการเงินรวม  
สินทรัพย์
หนี้สิน

18,178
11,331,005
6,709
1,110,969
10,621,119
555

3,994,868
430
587,750
300,950
252,040
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
หนี้สิน

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

6,217,535
6,709
813,958
9,985,551
555

(บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
8.4168
36.0417
25.4845
39.3858
0.2992
53.4250
36.3189

3,447,551
566,558
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                   
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย จัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ หรือมีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั ฯและบริษทั ย่อย จึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแี่ สดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน

33. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่ บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 0.40 : 1 (2558 : 0.25 :1) และเฉพาะบริษทั ฯ : 0.29 : 1 (2558 : 0.23:1)

34. การจัดประเภทรายงานในงบการเงิน
บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2558 ใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม  
ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามที่เคย
รายงานไว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามที่เคย
รายงานไว้

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี					
		 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558				
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
40,663,701
21,216,036
28,129,163
12,318,217
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
170,718,622
190,166,287
126,181,833
141,992,779
การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรส�ำหรับปีหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

35. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ�ำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
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