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วิสัยทัศน :
รักษาความเปนหนึ่งในผูผลิตชั้นนําของโลก ในการผลิตเลนส
แวนตาที่มีคุณภาพ รวมทั้งผลกําไร นวัตกรรม รังสรรคคุณคา
ใหกบั ผูม สี ว นไดสว นเสียตลอดจนเติบโตกาวหนาอยางยัง่ ยืน และ
ตระหนักในความรับผิดชอบตอสังคม

พันธกิจ:
เรามุง ในการ:

• เป น ผู  จั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ การแก ป  ญ หาทางสายตา
พร อ มบริ ก ารที่ ส มบู ร ณ ใ นราคาที่ คุ  ม ค า และเหมาะสม
ด วยคุณภาพตามมาตรฐานโลก
• ตั้งมั่นที่จะเพิ่มผลประโยชน ใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับ
โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม
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สารจาก
ประธานกรรมการ

เรียนทานผูถือหุน
ในป 2561 ทีผ่ า นมา แมวา ภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมในหลายประเทศมีการชะลอตัว มีความผันผวน มีการ Disruption ทัง้ ทางดาน
การผลิต การขาย และการตลาด อันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ และคาเงินบาทที่คาแข็งขึ้นก็ตาม ทางบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ยังคงรักษาผลการดําเนินงานที่มีการเติบโตของรายไดตามแผนกลยุทธที่ไดวางไวดวย การรักษาฐานลูกคาเดิม และเพิ่ม
ลูกคาใหม จากภูมิภาคทวีปเอเซียและทวีปอเมริกา ในทวีปอเมริกา บริษัทฯ ไดขยายตลาดอยางตอเนื่องโดย บริษัท TOG USA Inc. ซึ่ง
เปนบริษัทยอย ของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถสรางตลาดและสรางรายได และนําเสนอสินคาของบริษัทฯ ใหเปนที่รูจัก
มากขึ้นในตลาดทวีปอเมริกา
ป 2561 บริษัทฯ มีความภูมิใจที่ไดเปดตัวผลิตภัณฑเลนสโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล Zenith ซึ่งเปนเลนสที่มีนวัตกรรมการออกแบบ
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีจําหนายตามรานขายปลีกที่เปนพันธมิตรกับบริษัทฯ ในประเทศไทย และบริษัทฯ จะผลักดันเลนสนี้ในตลาด
ตางประเทศควบคูไปดวยกัน
ผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิของบริษทั ฯ ในป 2561 เทากับ 146.03 บาท จากรายได 1,915.36 ลานบาท ลดลงจากปทแี่ ลว เมือ่ เทียบกับผลประกอบการ
ของป 2560 ซึง่ มีกาํ ไรสุทธิ 183.46 บาท จากรายไดทงั้ สิน้ 1,912.26 ลานบาท บริษทั ฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผถู อื หุน อยางสมํา่ เสมอ
ฉะนัน้ จากผลประกอบการในป 2561 นี้ บริษทั ฯ จะไดจา ยเงินปนผลรวมเปนจํานวนเงินทัง้ สิน้ 132.81 ลานบาทหรือเทากับหุน ละ 0.28 บาท
การกํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกฝายเสมอมา ในป 2561 บริษทั ฯ ไดรบั การจัดอันดับ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018 อยูใ นอันดับ
4 ดาว ในกลุม Market Cap. 1,000 - 2,999 ลานบาท โดยบริษัทฯ มีคะแนน Corporate Governance สูงกวาคะแนน Corporate
Governance โดยรวมของบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังไดรบั ผลการประเมินระดับ “ดีเยีย่ ม” จากโครงการ
ประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ติดตอกัน 8 ป (2554 - 2561) ในป 2561 บริษัทฯ ไดรับการตอใบรับรองจาก
คณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดย สถาบัน IOD ไปเปนเวลาอีก 3 ป ซึง่ สะทอนใหเห็นถึงความ
ตั้งใจอยางแนวแนในการตอตานทุจริตทุกรูปแบบของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดรับการประเมินเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีความโดดเดน
ในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ESG 100 เปนปที่ 4 ติดตอกันจากสถาบันไทยพัฒน นอกจากนี้ ในป 2561 บริษัทฯ ไดรับรางวัลองคกร
นวัตกรรมยอดเยี่ยม โดยสํานักนวัตกรรมแหงชาติอีกดวย
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คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดยึดถือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย โปรงใส มี
จริยธรรม ศีลธรรม และรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมตามกรอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ซึ่งผูถือหุน ลูกคา พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย จะไดมคี วามมัน่ ใจ และไววางใจในระบบการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เปนธรรม ตรวจสอบไดและโปรงใส
ขาพเจาในนามของ คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝายบริหารของ บริษทั ฯ และบริษทั ยอย ขอขอบคุณลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ ผูถ อื หุน
พนักงาน และ ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่เปนกําลังสําคัญในการรวมสรางความสําเร็จและการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนมาอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงสถาบันการเงินที่มอบความเชื่อมั่นและใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ดวยดีตลอดมา

(นายสวาง ประจักษธรรม)
ประธานกรรมการ
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ขอมูลทัว่ ไป

ของ TOG : บริษัทฯ บริษัทยอย
และบริษัทรวม

รายละเอียดทั่วไปของบริษัทฯ
ชื่อบริษัท
ชื่อยอ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:
:
:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

ที่ตั้งสํานักงานสาขา

:

โทรศัพท
:
โทรสาร
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนจดทะเบียนชําระแลว :
Website
:

บริษทั ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
TOG
ผลิตและจําหนายเลนสสายตาพลาสติก
15/5 หมูที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
ประเทศไทย
(02) 194 1145 - 6 (02) 925 5518 - 9
(02) 925 5710
ฝายขายและลูกคาสัมพันธ
77/141 - 142 ชัน้ 33 อาคารสินสาธรทาวเวอร
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
ประเทศไทย
(02) 440 0506 - 7
(02) 862 0701 - 2 (02) 862 0705
0107547000044
475,000,000 บาท
474,318,000 บาท
www.thaiopticalgroup.com

รายละเอียดบริษัทยอย
ชื่อบริษัทยอย (1)
ชื่อยอ
ประกอบธุรกิจ

: บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
: TOC
: ผลิตและจําหนายเลนสสายตากระจก
เลนสสายตาพลาสติก และแมแบบแกว
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 15/5 หมูที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
ประเทศไทย
โทรศัพท
: (02) 194 1145 - 6 (02) 925 5518 - 9
โทรสาร
: (02) 925 5710
ฝายขายและลูกคาสัมพันธ
ที่ตั้งสํานักงานสาขา : 77/141-142 ชัน้ 33 อาคารสินสาธรทาวเวอร
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
ประเทศไทย
โทรศัพท
: (02) 440 0506 - 7
โทรสาร
: (02) 862 0705
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105505002039
ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 130,000,000 บาท

รายละเอียดบริษัทยอย
รายละเอียดบริษัทยอย
ชื่อบริษัทยอย (2)
ชื่อยอ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:
:
:

โทรศัพท
:
โทรสาร
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
ทุนจดทะเบียนชําระแลว :
สัดสวนการลงทุน
:

บริษัท โพลีซัน จํากัด
Poly Sun
ผลิตและจําหนายเลนสยอมสี
15/5 หมูที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
(02) 925 6142 - 3
(02) 925 6144
0125540005766
20,000,000 บาท
99.99 %

ชื่อบริษัทยอย (3)
ชื่อยอ
ประกอบธุรกิจ

: บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
: TOG USA
: ประกอบกิจการจัดจําหนายสินคา
จัดสงผลิตภัณฑของบริษัทไปยังลูกคา
ในสหรัฐอเมริกา
ที่ตั้งจดทะเบียน
: รัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ตั้งสํานักงาน
: 1958 Production Court Louisville,
KY 40299, United States
โทรศัพท
: +1 502 213 0770
โทรสาร
: +1 630 524 9095
เลขทะเบียนบริษัท
: FEIN 82-126 8015
ทุนจดทะเบียนชําระแลว : USD 50,000
สัดสวนการลงทุน
: 100.00 %

รายงานประจํา ปี 2561

รายละเอียดบุคคลอางอิง

รายละเอียดบริษัทรวม
ชื่อบริษัทรวม (1)
ชื่อยอ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:
:
:

บริษทั เอ็มวิชน่ั ออพติคอล พีทอี ี ลิมเิ ต็ด
MVision (สิงคโปร)
ผลิตและจําหนายเลนสสั่งฝนพิเศษ
60 Robinson Road #12-01 Bea Building,
Singapore 068892
โทรศัพท
: +65 6222 1079
โทรสาร
: +65 6827 5198
เลขทะเบียนบริษัท
: 201004338 W
ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 2,700,000 SGD
สัดสวนการลงทุน
: 891,000 SGD (33 %)
..........................................................................................................

สํานักงานผูสอบบัญชี : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟศ คอมเพล็กซ
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท
: (662) 264 9090
โทรสาร
: (662) 264 0789 – 90

: บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้
เอสดีเอ็น บีเอ็ชดี
ชื่อยอ
: MVision (มาเลเซีย)
ประกอบธุรกิจ
: ผลิตและจําหนายเลนสสั่งฝนพิเศษ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : Suite 10.03, Level 10,
The Gardens South Tower,
Mid Valley City,
Lingkaran Syed Putra 59200
Kuala Lumpur
โทรศัพท
: +603 4278 4668
โทรสาร
: +603 4278 4661
เลขทะเบียนบริษัท
: 892114-U
ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 6,000,000 MYR
สัดสวนการลงทุน
: 1,980,000 MYR (33 %)

นายทะเบียน

ชื่อบริษัทรวม (2)

รายละเอียดบริษัทรวม
ชื่อบริษัทรวม (3)

: บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้ ทารเก็ต จํากัด
(Vina Vista)
ประกอบธุรกิจ
: ผลิตและจําหนายเลนสสั่งฝนพิเศษ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : Floor 9, Room 9.7A, ETown Building,
364 Cong Hoa Street, Ward 13,
Tan Binh District, HCMC, VietNam
โทรศัพท
: +84 902 398 828
โทรสาร
: +848 38134950
เลขทะเบียนบริษัท
: 411022000664
ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 1,450,000 USD
สัดสวนการลงทุน
: 475,000 USD (32.76%)

รายละเอียดบุคคลอางอิง

โทรศัพท
โทรสาร
Website

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
: (02) 009 9000
: (02) 009 9991
: http://www.set.or.th/tsd
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ลัการประกอบ
กษณะ
ธุรกิจ

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) ชื่อยอ TOG เริ่มตนโดยกลุม
ประจักษธรรม ซึง่ ดําเนินรานขายคาปลีกแวนตาตัง้ แตป 2494 และไดขยายงานเขาสูธ รุ กิจ
การผลิตเลนสกระจกโดยการกอตัง้ บริษทั อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด (บริษทั ยอย) หรือ
TOC ซึง่ เปนโรงงานผลิตเลนสกระจกรายแรกในประเทศไทยในป 2505 ดวยทุนจดทะเบียน
เริ่มตน 50 ลานบาท โดย TOC ผลิตและสงออกเลนสกระจกไปยังภูมิภาคเอเชียและยุโรป
และจัดตัง้ สายการผลิตเลนสเฉพาะบุคคล (“Prescription lens” หรือ “Rx lens”) และนํารอง
การผลิตเลนสสายตาพลาสติกดวยกระบวนการหลอ TOC ประกอบดวย โรงงาน 2 แหง
โดยแหงที่ 1 ตั้งอยู ถนนงามวงศวาน เนื้อที่ประมาณ 2 ไร เพื่อผลิตแมแบบแกวและเลนส
แวนตากระจก และ แหงที่ 2 ตัง้ อยูท ถี่ นนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี เนือ้ ทีป่ ระมาณ 18-3-57 ไร
เพื่อผลิตเลนสสายตาพลาสติกและเลนสสั่งฝนพิเศษ (Rx Lens)
จากแนวโนมการบริโภคเลนสสายตาพลาสติกที่เพิ่มขึ้น บริษัท ไทยออพติคอล กรุป
จํากัด (“TOG”) กอตั้งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2534 ในชื่อบริษัท ไทยโปลีเมอรเลนส จํากัด ดวย
ทุนจดทะเบียนเริ่มตน 20 ลานบาท โดยมีโรงงานตั้งอยูที่ 15/5 หมูที่ 6 ถนนบางบัวทองสุพรรณบุรี ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 30-2-92
ไร เพือ่ ขยายงานสายการผลิตเลนสสายตาพลาสติกธรรมดา ธุรกิจของ TOG และ TOC ได
เติบโตขึ้นอยางมีนัยสําคัญและทําให TOG ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 120 ลานบาท เพื่อ
ขยายกําลังการผลิตเลนสสายตาพลาสติกธรรมดา เลนสเปลี่ยนสี (Photochromic Lens)
เลนสบางพิเศษ (High-index Lens) และเลนสกนั แรงกระแทกสูง (High-impact-resistance
Lens) และ TOC ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาทเปน 130 ลานบาท
ในป 2546 TOG และ TOC ไดปรับโครงสรางการถือหุน โดย TOG ไดเพิม่ ทุนจดทะเบียน
เปน 265 ลานบาทเพื่อเขาซื้อหุนสามัญรอยละ 99.99 ของ TOC ทําให TOC มีสถานะเปน
บริษัทยอยของ TOG บริษัทไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน
400 ลานบาท ในป 2547 และระดมทุน 135 ลานบาทจากการออกหุนจําหนายแก
ประชาชนทั่วไป และจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2549

รายงานประจํา ปี 2561

ในป 2551 บริษัทเพิ่มความแข็งแกรงของธุรกิจโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 475
ลานบาท โดยระดมเงินทุนจากกลุม Specsavers ผูคาปลีกแวนตารายใหญที่มีเครือขาย
การดําเนินธุรกิจในทวีปยุโรปและออสเตรเลียซึง่ เปนพันธมิตรและลูกคาของบริษทั มาอยาง
ยาวนาน โดยกลุม Specsavers ถือหุนสุทธิ 25.04% หลังจากการเพิ่มทุนดังกลาว
ั นากระบวนการบริหารการผลิตอยางตอเนือ่ ง โดยใชระบบ
บริษทั และบริษทั ยอยไดพฒ
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) ลงทุนอยางตอเนือ่ งในสายการผลิตเลนสสายตา
พลาสติก และสายการผลิตเลนสเฉพาะบุคคลแบบดิจติ ลั (Digital Surfacing Prescription
Lens) และรวมทุนจัดตั้งบริษัทเพื่อคาสงเลนสสายตา และผลิตเลนสสายตาเฉพาะบุคคล
ในประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อขยายชองทางการจัดจําหนาย
ในป 2554 บริษัทเปนผูผลิตรายแรกและรายเดียวของโลก ที่ผลิตและจัดจําหนายเลนส
สายตาพลาสติกที่ทําจากวัสดุที่มีชื่อทางการคาวา “Excelite® Tribrid™” ซึ่งมีคุณสมบัติที่
กันแรงกระแทกสูงและบางพิเศษ และในป 2558 บริษทั ไดขยายงานเขาสูธ รุ กิจเลนสกนั แดด
โดยการเขาซื้อกิจการบริษัท โพลีซัน จํากัด ผูผลิตและจัดจําหนายเลนสยอมสีกันแดด
และเลนสโพลาไรซ
ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยเปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ และบริการเลนส
สายตาพลาสติกที่หลากหลายและครบวงจรทั้งประเภทของวัสดุ (Lens Material) ดีไซน
(Lens Design) และการเคลือบผิว (Lens Coating) บริการออกแบบและพัฒนาเลนสรวม
กับคูคา (Original Design Manufacturing) บริการตัดประกอบแวนตา (Edging and
Glazing Service) โดยมีฐานลูกคากระจายตัวมากกวา 50 ประเทศ ในภูมิภาคตางๆ
ทั่วโลก ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จํานวน 475 ลานบาท เรียกชําระแลว 474.32
ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558) คงคางชําระอีก 0.682 ลานบาท ซึ่งเปนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่หมดอายุแลว
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เสนทางธุรกิจเลนสแวนตาของ TOG
2494 2505 2516 2524 2534 2537 2540 2541 2545 2546 2547

กอตั้งบริษัท
อุตสาหกรรมแวนตาไทย
จํากัด (“TOC”) ดวยทุน
จดทะเบียนเริ่มตน
50 ลานบาท
เพื่อดําเนินธุรกิจ
ผลิตเลนสกระจก
เปนรายแรกใน
ประเทศไทย
และสงออกเลนสกระจก
ไปยังเอเชีย และยุโรป

เริ่มตนธุรกิจ
จากการดําเนินธุรกิจ
รานคาปลีกแวนตา

กอตั้งบริษัท
ไทยโปลีเมอรเลนส
จํากัด (“TPL”)
ดวยทุนจดทะเบียน
เริ่มตน 20 ลานบาท
เพื่อขยายธุรกิจเลนส
สายตาพลาสติก
ธรรมดา
TOC เริ่มพัฒนา
กระบวนการผลิต
และนํารองการผลิต
เลนสพลาสติก
ธรรมดา

TOC จัดตั้งสายการ
ผลิตเลนสเฉพาะบุคคล
ดวยกระบวนการ
สั่งฝนเลนสพิเศษ

TPL พัฒนาการ
ผลิตเลนส
เปลี่ยนสี

TOC เพิ่มทุน
จดทะเบียนเปน
130 ลานบาท
เพื่อขยายกิจการ

TPL เพิ่มทุน
จดทะเบียนเปน
120 ลานบาท
เพื่อขยายกิจการ

TPL พัฒนาการผลิต
เลนสบางพิเศษ
คาดัชนีหักเหแสง
1.60 และเลนส
กันกระแทกสูง
(Excelite® Trivex®)

TPL เพิ่มทุน
จดทะเบียน
เปน 265 ลานบาท
เพื่อเขาซื้อหุนสามัญ
รอยละ 99.99
ของ TOC

TPL เปลี่ยนชื่อบริษัทและ
แปลงสภาพเปนบริษัท
ไทยออพติคอล กรุป จํากัด
(มหาชน) (“TOG”) เพิ่มทุน
จดทะเบียนเปน 400 ลานบาท
เพื่อขายหุนใหกับนักลงทุน
เฉพาะกลุม และเพื่อรองรับ
การเสนอขายหุนใหกับ
ประชาชนทั่วไป

รายงานประจํา ปี 2561

2549 2550 2551 2553 2554 2556 2557 2558 2559 2560 2561

TOG
พัฒนาการผลิต
เลนสบางพิเศษ
คาดัชนีหักเห
แสง 1.67

TOG
นําหุนออกเสนอขาย
แกประชาชนทั่วไป
และนําหุนทั้งหมด
เขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย

TOG
พัฒนาการผลิตเลนสกัน
กระแทกสูงบางพิเศษ
(Excelite® Tribrid™)
รวมทุนกับ
Vina Vista
ประเทศเวียดนาม
เพื่อขยายตลาด

TOG
เขาซื้อหุนสามัญ
รอยละ 99.99 ของ
บริษัท โพลีซัน จํากัด
ซึ่งดําเนินธุรกิจ
ผลิตเลนสยอมสี และ
เลนสโพลาไรซ

TOG และ TOC
พัฒนากระบวนการจัดการโดย
ใชระบบการผลิตแบบลีน

จัดตั้งบริษัท
TOG
TOG และ TOC
MVision Optical Pte Ltd
เพิ่มทุนจดทะเบียน
พัฒนากระบวนการ
ในประเทศสิงคโปร และ
เปน 475 ลานบาท
จัดการ โดยใช
บริษัท MVision Optical
เพื่อขายหุนจํานวน
โปรแกรมการเพิ่ม
Industry Sdn Bhd ใน
68.75 ลานหุน
ผลผลิต (Productivity
(มูลคาที่ตราไวหุนละ ประเทศมาเลเซียเพื่อดําเนิน
Improvement
ธุรกิจเลนสเฉพาะบุคคลและ Program) ทําใหเพิ่ม
1 บาท) ใหกับ
กลุม Specsavers และ จัดจําหนายเลนสสาํ เร็จ
กําลังการผลิตได
โดย TOG ถือหุน
เพื่อรองรับการใชสิทธิ
อยางมีนัยสําคัญ
ในสัดสวนรอยละ 33%
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยไมตองลงทุน
ที่จัดสรรใหพนักงาน
ในเครื่องจักรเพิ่มเติม
และผูบริหาร
TOG
ขยายกิจการโดยการเพิ่มสาย
การผลิตเลนสพลาสติก
ธรรมดา
TOC
ขยายกิจการโดยการลงทุน
ในสายการผลิตเลนส
เฉพาะบุคคล แบบดิจิตัล
(Digital Surfacing Prescription Lens)

TOG
พัฒนารวมกับบริษัท
Mitsui Chemicals
ผลิตเลนส
LeafECO™
TOG
ลงทุนสายการผลิต
Rx Automation
จัดตั้ง
TOG USA INC.
เพื่อดําเนินการ
จัดจําหนายสินคา
ในภูมิภาค
อเมริกาเหนือ

เปดตัวผลิตภัณฑ
เลนสเฉพาะบุคคล
Zenith
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บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายเลนสแวนตา สินคาของ
บริษัทฯ แบงออกเปน 4 กลุมสินคาตามลักษณะผลิตภัณฑซึ่งประกอบไปดวย
1. เลนสแวนตาพลาสติก (Organic Lenses)
ซึ่งแบงออกเปนกลุมสินคายอย 6 กลุม ตามประเภทของวัตถุดิบในการผ.ลิต คือ
1.1 เลนสพลาสติกธรรมดา (CR-39®)
1.2 เลนสเปลี่ยนสี (Photochromic Lenses)
1.3 เลนสบางพิเศษ (High Index Lenses)
1.4 เลนสกันแรงกระแทกสูง (High Impact Resistant Lenses)
1.5 เลนสกันแดด (Sun-filtered Lenses)
1.6 เลนสโพลาไรซ (Polarized Lenses)
2. เลนสแวนตากระจก (Mineral Lenses)
3. เลนสเฉพาะบุคคล (Prescription Lenses หรือ Rx Lenses)
4. สินคาและบริการอื่นๆ ไดแก แมแบบแกว (Glass Mold) ที่ใชในกระบวนการผลิตเลนสสายตาพลาสติก สินคาซื้อมาเพื่อขายตอ
และการใหบริการเคลือบเคมีผิวแข็ง และเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน
บริษัทฯ และบริษัทยอย จําหนายสินคาใหกับผูคาสงทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยผลิตตามคําสัง่ ซือ้ ภายใตเครือ่ งหมาย การ
คาของลูกคา (“OEM” หรือ Original Equipment Manufacturer) และจําหนายภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ เอง คือ “Excelite®”

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
สามารถตัดเจาะไดงายโดยเลนสไมเสียหาย รวมถึงมีความ
ปลอดภัยสูงหากเกิดอุบัติเหตุ จึงเหมาะที่จะนําไปใชประกอบ
เปนเลนสแวนตาที่ผลิตจากวัตถุดิบพลาสติก ซึ่งสินคาของ
กับแวนตาทีไ่ มมกี รอบ และเหมาะทีจ่ ะนําไปใชประกอบแวนตา
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย จะแบงตามประเภท Monomer ที่นํามาใช
ของเด็ก ทั้งนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีขอบังคับใหใชเลนส
ในการผลิต ดังนี้
กันแรงกระแทกสูงนี้กับเด็กอายุไมเกิน 18 ป ซึ่งหากผูปกครอง
1.1 เลนสพลาสติกธรรมดา (CR-39®)
ไมประสงคจะใหเด็กใชเลนสกนั แรงกระแทกสูงนี้ จะตองลงนาม
เปนเลนสที่ผลิตจาก Monomer ที่มีชื่อการคาวา “CR-39®”
ในหนังสือจํากัดความรับผิดชอบกับผูประกอบแวนตาและ
มี ดัช นี ก ารหั ก เหของแสง (Index) ที่ 1.498 ปจ จุ บัน มี ก าร
ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศก็อยูร ะหวางเตรียมออกขอ
นํามาใชในการผลิตเลนสแวนตาพลาสติกที่ใชกันอยูทั่วไป
บั ง คั บ ให ใ ช เ ลนส กั น แรงกระแทกสู ง กั บ เด็ ก ในลั ก ษณะ
โดยเลนสพลาสติกธรรมดาผลิตที่บริษัทฯ
เดียวกัน โดยเลนสกันแรงกระแทกสูงของบริษัทฯ ผลิตจาก
Monomer ที่มีชื่อการคาวา “Trivex®” โดย TOG เปนผูผลิต
1.2 เลนสพลาสติกเปลี่ยนสี (Photochromic Lenses)
เลนสแวนตาอิสระรายแรกและรายเดียวที่ทําการผลิตเลนส
เปนเลนสทผี่ ลิตจาก Monomer ทีม่ สี ว นผสมพิเศษ ซึง่ เมือ่ ผลิต
กันแรงกระแทกสูงจาก “Trivex®” ในรูปแบบของสินคาสําเร็จรูป
เป น เลนส แ ล ว จะสามารถเปลี่ ย นสี ใ ห เ ข ม ขึ้ น เมื่ อ อยู  ใ นที่
(Finished Lenses) และสินคากึ่งสําเร็จรูป (Semi-finished
สวางมาก และจางลงจนใสในทีร่ ม ทําใหความเขมของแสงที่
Lenses) ไดภายใตตราสินคา Excelite® Trivex® เลนสพลาสติก
ผานเลนส ไปที่ตาอยูในระดับที่คอนขางคงที่ ทําใหผูใสรูสึก
กันแรงกระแทกสูงนี้ผลิตที่บริษัทฯ
สบายตา โดยเลนสเปลี่ยนสีผลิตที่บริษัทฯ
1.5 เลนสกันแดด (Sun-filtered Lenses)
1.3 เลนสพลาสติกบางพิเศษ (High Index Lenses)
เปนเลนสทผี่ ลิตจาก Monomer เดียวกับเลนสพลาสติกธรรมดา
เปนเลนสที่ผลิตจาก Monomer ที่มีดัชนีการหักเหของแสง
ที่มีสวนผสมของสารพิเศษกันแสง UV แลวผานกระบวนการ
สูงกวาเลนสธรรมดา คือ 1.6 ซึ่งเมื่อผลิตเปนเลนส ก็จะทําให
ย
อมสีที่ควบคุมใหไดสีที่แมนยําตามคาสีทกี่ าํ หนด โดยเลนส
สามารถผลิตเลนสทบี่ างลงกวาธรรมดา ทําใหแวนตาดูบางลง
กันแดดผลิตที่บริษัทยอย
และไมหนามาก จึงเหมาะที่จะใชทําเลนสสายตาสําหรับผูที่มี
สายตาผิดปกติมากๆ เชน สายตาสั้นมาก หรือยาวมาก เลนส 1.6 เลนสโพลาไรซ (Polarized Lenses)
บางพิเศษนี้ผลิตที่บริษัทฯ
เปนเลนสทผี่ ลิตจาก Monomer เดียวกับเลนสพลาสติกธรรมดา
1.4 เลนสพลาสติกกันแรงกระแทกสูง (High Impact Resistant
ซึง่ มีแผนฟลม โพลาไรซอยูใ นเนือ้ วัสดุของเลนส เลนสโพลาไรซ
Lenses)
มีคณ
ุ สมบัตติ ดั แสงใหเหลือในแนวระนาบเดียว ซึง่ จะเหมาะกับ
เปนเลนสที่ผลิตจาก Monomer ที่เมื่อผลิตเปนเลนสจะมี
การใชงานภาวะแสงจามาก เชน กิจกรรมกลางแจงหรือสวมใส
ขณะขับรถ โดยเลนสโพลาไรซผลิตทีบ่ ริษทั ยอย
ความเหนียวไมแตกหักงาย และไมเกิดคมเมื่อแตก ทําให

1. เลนสแวนตาพลาสติก (Organic Lenses)
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เลนสแวนตาพลาสติก จะทําการผลิตออกมาใน 2 รูปแบบ ดังนี้
เลนสกึ่งสําเร็จรูป (Semi-Finished Lenses)
• เลนสเคลือบเคมีผิวแข็ง (Hard Coated)
เปนเลนสแวนตาที่มีการทําความโคงที่ผิวเลนสดานนอกใหได
เป น เลนส สํ า เร็ จ รู ป ที่ ทํ า การเพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษด ว ยการ
ตามแบบมาตรฐาน โดยผูซื้อจะตองมีหองแล็บ (Rx Lab) เพื่อนํา
เคลือบแข็งบนผิวเลนส เพื่อใหทนตอการขีดขวน
เลนสกงึ่ สําเร็จรูปไปฝนผิวเลนสดา นในเพิม่ เติม เพือ่ ใหไดคา สายตา • เลนสเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน (Multicoated)
ตามที่ลูกคาแตละรายตองการตอไป
เป น เลนส สํ า เร็ จ รู ป ที่ ทํ า การเพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษด ว ยการ
เคลือบสารเคมี เพื่อตัดเงาสะทอนบนผิวเลนส ซึ่งเลนสสําเร็จรูป
เลนสสําเร็จรูป (Finished Lenses)
เป น เลนส แ ว น ตาที่ มี โ ค ง ผิ ว เลนส ทั้ ง ด า นนอกและด า นใน
ที่เคลือบเคมีตัดแสงสะทอนโดยทั่วไป จะทําการเคลือบเคมี
ใหไดความโคงเปนคาสายตามาตรฐาน ซึง่ ผูซ อื้ สามารถนําไปใชตดั
ผิวแข็งกอน (Hard Multicoated)
ประกอบกับแวนตาไดทนั ที โดยเลนสสาํ เร็จรูปนีจ้ ะทําการจําหนายทัง้ • เลนสเคลือบเคมีปอ งกันนํา้ เกาะผิวเลนส (Water Repellent)
เลนสไมเคลือบผิวดวยเคมี และเลนสเคลือบผิวดวยเคมีซึ่งเปน
เป น เลนส สํ า เร็ จ รู ป ที่ ทํ า การเพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษด ว ยการ
สินคามูลคาเพิ่ม (Value Added) ดังนี้
เคลือบสารเคมี เพื่อปองกันไมใหนํ้าเกาะบนผิวเลนส โดยหากมี
ละอองนํา้ อยูบ นเลนสจะไหลออกทันที ทําใหไมรบกวนการมองเห็น

เลนสแตละรูปแบบ จะมีผลิตภัณฑยอย ตามประเภทการใชงาน ไดอีก 3 ประเภท คือ
• เลนสชั้นเดียว (Single Vision Lenses)

• เลนสหลายชั้นไรรอยตอ
(Progressive Lenses)
เปนเลนสทใี่ ชแกไขสายตาสัน้ หรือสายตายาวอยางหนึง่ อยางใด
โดยอาจจะ มีการแกไขสายตาเอียงรวมอยูดวย โดยมาตรฐาน
เปนเลนสสําหรับคนที่มีคาสายตา 2 แบบ เชนเดียวกับเลนส
เลนสที่ผลิตทั่วไปจะมีสายตาตั้งแต + - 0.25 ถึง + - 6.00 และ/
สองชั้ น แต จ ะแตกต า งกั น ที่ เ ลนส ห ลายชั้ น ไร ร อยต อ จะใช
หรือสายตาเอียง ตั้งแต - 0.25 ถึง - 2.00 ในทุกระดับการ
เทคโนโลยีการออกแบบความโคงของผิวเลนสในการกําหนดคา
เปลี่ยนแปลงที่ 0.25 ดังนั้น เฉพาะเลนสชั้นเดียว จะแบงยอย
ของสายตาใหคอ ยๆ ปรับระยะการมองระหวางชวงทีม่ องไกลชัด
สินคาออกไดถึง 384 รายการ ตามแตอัตราการแกไขสายตา
และชวงที่มองใกลชัด ดังนั้น ในเนื้อเลนสจะมองไมเห็นเสน
ขางตน
รอยตอใดๆ เลย ทําใหสภาพภายนอกของเลนสหลายชั้นไรรอย
ตอจะมองดูเหมือนเลนสชั้นเดียว นอกจากนี้ ยังชวยใหผูสวมใส
• เลนสสองชั้น (Bifocal Lenses)
รูส กึ สบายตามากขึน้ เนือ่ งจากสามารถมองเห็นไดชดั ในทุกระยะ
เปนเลนสทใี่ ชแกไขการมองเห็นทีร่ ะยะไกลและระยะอานหนังสือ
โดยไมเห็นชวงรอยตอของเลนสเหมือนในเลนสสองชั้น
ซึง่ โดยทัว่ ไปมักพบในผูส งู อายุ โดยเลนสสองชัน้ จะใชเทคโนโลยี
การผลิตในการนําชิน้ เลนสหลายชิน้ มาประกอบกันเปนตัวเลนส
สองชั้น ดังนั้น ในเนื้อเลนสจะมีรอยตอของชวงการมองเห็นชัด
ทั้งสองชวง
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2. เลนสแวนตากระจก (Mineral Lenses)
เปนเลนสแวนตาที่ผลิตจากกระจก โดยนํากระจก (Blank)
มาฝนใหไดความโคงทั้งดานนอกและดานใน ซึ่งสามารถแยกยอย
ผลิตภัณฑตามวัตถุดิบกระจกที่นํามาใชผลิตเลนสไดดังนี้
2.1 เลนสกระจกธรรมดา (Mineral 1.523)
เปนเลนสที่ผลิตจากกระจกมีดัชนีการหักเหของแสงที่ 1.523
ซึ่งเปนเลนสกระจกที่ใชกันอยูทั่วไป
2.2 เลนสกระจกบางพิเศษ 1.6 (Mineral 1.6)
เปนเลนสที่ผลิตจากกระจกที่มีสวนผสมพิเศษ ทําใหมีดัชนี
การหักเหของแสงที่ 1.6 ซึง่ สูงกวาเลนสธรรมดา ทําใหสามารถ
ผลิตเลนสไดบางลง จึงเหมาะที่จะใชทําเลนสแวนตาสําหรับ
ผูที่มีสายตาผิดปกติมากๆ เชน สายตาสั้นมากหรือยาวมาก
ทําใหเลนสมีนํ้าหนักเบา

3. เลนสเฉพาะบุคคลสั่งฝนพิเศษ
(Prescription Lenses หรือ Rx Lenses)

เปนสินคาประเภทมูลคาเพิ่ม (Value Added) โดยจะเปนการ
นํ า เลนส แ ว น ตาพลาสติ ก หรื อ เลนส แ ว น ตากระจกประเภทกึ่ ง
สําเร็จรูป มาฝนใหพอดีกบั สายตาตามทีล่ กู คาตองการ ซึง่ ตามปกติ
ทางผูซื้อจะตองนําเลนสกึ่งสําเร็จรูปไปฝนเอง แตเนื่องจากลูกคา
ของบริษทั ยอยในตางประเทศบางรายมีขอ จํากัดในการสรางหองแล็บ
2.3 เลนสกระจกบางพิเศษ 1.7 (Mineral 1.7)
เปนเลนสที่ผลิตจากกระจกที่มีสวนผสมพิเศษ ทําใหมีดัชนี (Rx Lab) เพื่อฝนเลนสกึ่งสําเร็จรูปเอง เนื่องจากตองลงทุนสูง ทั้ง
การหักเหของแสงที่ 1.7 ซึ่งนับเปนกระจกที่มีดัชนีการหักเห เครื่องจักรและเครื่องมือในการฝนสําหรับเลนสแตละประเภทและ
แตละอัตราการขยาย รวมถึงตองใชพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญที่
ของแสงสูงสุดทําใหสามารถผลิตเลนสไดบางและเบา
จะมีคาจางสูงมาก จึงหันมาทําการวาจางผูผลิตเลนสใหทําการ
ทัง้ นี้ เลนสกระจกจะมีผลิตภัณฑแบงยอยออกเชนเดียวกับเลนส
ผลิ ต ให เนื่องจากการผลิตดังกลาวมีการผลิตเปนจํานวนจํากัด
พลาสติกกลาวคือจะประกอบไปดวย 2 รูปแบบ ดังนี้
เฉพาะแตละขนาดของสายตาตามคําสั่งซื้อ โดยเลนสสั่งฝนพิเศษ
• เลนสกึ่งสําเร็จรูป (Semi-Finished Lenses)
ผลิตที่บริษัทยอยทั้งหมด
• เลนสสําเร็จรูป (Finished Lenses)

4. สินคาและบริการอื่น ไดแก

โดยเลนสสําเร็จรูปจะจําหนายแบบไมเคลือบเคมี และเคลือบ
• แมแบบแกว (Glass Mold) สินคาซื้อมาเพื่อขายตอ และการ
เคมีตัดแสงสะทอน (Multicoated) ซึ่งเปนสินคา มูลคาเพิ่ม
ใหบริการเคลือบเคมีผิวแข็งและเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน
(Value Added) และเลนสแวนตาแตละรูปแบบจะมีผลิตภัณฑ
แมแบบแกว (Glass Mold) เปนแผนกระจกที่นําไปใชเปนแบบ
ยอย ตามประเภทการใชงานไดอีก 3 ประเภท คือ
ในการหลอเลนสพลาสติกซึ่งแมแบบแกวจะประกอบไปดวย
• เลนสชั้นเดียว (Single Vision Lenses)
2 สวน คือ แมแบบเลนสดา นนอกและแมแบบเลนสดา นใน โดย
• เลนสสองชั้น (Bifocal Lenses)
จะมีลักษณะเปนแผนกระจกที่มีการฝนใหไดความโคงตาม
• เลนสหลายชั้นไรรอยตอ (Progressive Lenses)
ที่ออกแบบไวสําหรับการผลิตเลนสในแตละประเภท เนื่องจาก
เลนสที่ผลิตจากวัตถุดิบตางชนิดกันจะมีดัชนีการหักเหของแสง
แตเนื่องจากเลนสแวนตากระจกมีแนวโนมความตองการ
ที่ตางกัน ทั้งนี้ แมแบบแกวผลิตที่บริษัทยอย เดิมผลิตเพื่อใช
ในตลาดโลกที่ลดลงไปตามลําดับ และการผลิตจําหนายเลนส
ในกระบวนการผลิตของบริษทั ฯ และบริษทั ยอยเอง ซึง่ บริษทั ยอย
สายตากระจกในแตละกลุมยอยมีปริมาณและมูลคาไมมากนัก
เริ่มสงออกแมแบบแกวในป 2547
ดังนัน้ ในโครงสรางรายไดรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย จึงไมแยก
โครงสรางรายได โดยจะรวมเลนสสายตากระจกทุกประเภทไวเปน • สินคาซือ้ มาเพือ่ ขายตอเปนการขายวัตถุดบิ วัสดุสนิ้ เปลืองการผลิต
กลุมเดียว ทั้งนี้ เลนสแวนตากระจกผลิตที่บริษัทยอยทั้งหมด
และสินคาเลนส
• การใหบริการเคลือบเคมีผิวแข็ง และเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน
เปนการใหบริการเคลือบเคมีสําหรับเลนสพลาสติก

รายงานประจํา ปี 2561

สรุปผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ บริษัทยอย และ บริษัทรวม

บริษัทฯ

บริษัทยอย
(TOC)

บริษัทยอย
(Poly Sun)

บริษัทยอย
(TOG USA)

เลนสพลาสติกธรรมดา
(CR-39)

เลนสสายตากระจก
(Mineral Lenses)

เลนสกันแดด
(Sun-filtered Lenses)

ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑที่ TOG,
TOC, Poly Sun ผลิต

เลนสเปลี่ยนสี
(Photochromic Lenses)

เลนสสั่งฝนพิเศษ
(Prescription Lenses
หรือ Rx Lenses)

เลนสโพลาไรซ
(Polarized Lenses)

เลนสบางพิเศษ
(High Index Lenses)

บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง
และเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน

เลนสกันแรงกระแทกสูง
(High Impact Resistant Lenses)
บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง
และเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน
แมแบบแกว
(Glass Mold)

บริษัทรวม

บริษัทรวม

เลนสพลาสติกธรรมดา
(CR-39)

เลนสพลาสติกธรรมดา
(CR-39)

เลนสสั่งฝนพิเศษ
(Prescription Lenses
หรือ Rx Lenses

เลนสสั่งฝนพิเศษ
(Prescription Lenses
หรือ Rx Lenses)
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โครงสราง รายได

โครงสรางรายไดตามมูลคาของบริษัทฯ และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ

โครงสรางรายไดตามมูลคา
หนวย : %
1. เลนสพลาสติกธรรมดา
2. เลนสพลาสติกมูลคาเพิ่ม*
3. เลนสสั่งฝนพิเศษ
4. เลนสกระจก สินคาและบริการอื่น
รวม

ผูผลิต

งบการเงินรวม
2561

2560

2559

บริษัทฯ และบริษัทยอย

33.04

35.90

34.07

บริษัทฯ

25.68

24.99

30.68

บริษัทยอย

33.58

31.09

28.51

บริษัทฯ และบริษัทยอย

7.70

8.02

6.74

100.00

100.00

100.00

รายงานประจํา ปี 2561

โครงสรางรายไดตามปริมาณของบริษัทฯ และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ

โครงสรางรายไดตามปริมาณ
หนวย : %
1. เลนสพลาสติกธรรมดา
2. เลนสพลาสติกมูลคาเพิ่ม*
3. เลนสสั่งฝนพิเศษ
4. เลนสกระจก สินคาและบริการอื่น
รวม

ผูผลิต

งบการเงินรวม
2561

2560

2559

บริษัทฯ และบริษัทยอย

75.30

77.54

74.29

บริษัทฯ

16.79

15.38

18.96

บริษัทยอย

7.78

6.74

6.24

บริษัทฯ และบริษัทยอย

0.13

0.34

0.51

100.00

100.00

100.00

หมายเหตุ * เลนสพลาสติกมูลคาเพิ่ม ประกอบดวย เลนสบางพิเศษ เลนสเปลี่ยนสี และเลนสกันแรงกระแทกสูง
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ภาวะ อุตสาหกรรมและการแขงขัน

ปริมาณการสงออกเลนสแวนตาจากประเทศไทยไปตางประเทศ ขอมูลจากกรมศุลกากร ประเทศไทย ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

มูลคา (ลานบาท)
1. เลนสแวนตาพลาสติก
2. เลนสแวนตาที่ใชปรับสายตา
3. แวนตากันแดด
4. เลนสแวนตากระจก
ปริมาณ (ลานแผน)
1. เลนสแวนตาพลาสติก
2. เลนสแวนตาที่ใชปรับสายตา
3. แวนตากันแดด
4. เลนสแวนตากระจก
ถัวเฉลี่ย (บาทตอแผน)
1. เลนสแวนตาพลาสติก
2. เลนสแวนตาที่ใชปรับสายตา
3. แวนตากันแดด
4. เลนสแวนตากระจก

ป 2561

ป 2560

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(%)

32,271.93
1,969.27
514.76
84.26

31,011.15
1,670.95
307.19
253.18

4.1%
17.9%
67.6%
(66.7)%

238.68
2.28
0.77
0.31

227.67
2.08
0.38
1.13

4.8%
9.4%
101.7%
(72.3)%

135.21
865.34
667.09
269.62

136.21
803.38
803.04
224.52

(0.7)%
7.7%
(16.9)%
20.1%

รายงานประจํา ปี 2561

แนวโนมการลงทุนและการขยายตลาด
ขอมูลการสงออก แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของประเทศไทยในฐานะผูผลิตเลนส
แวนตาสําคัญของโลก ซึ่งการสงออกเติบโตสอดคลองกับแนวโนมความตองการเลนส
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ความเปนเมือง (Urbanization) ที่เพิ่มขึ้น
ของประชากรโลก และจํานวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ความนิยมในเลนส
แวนตากระจกลดลงอยางมีนยั สําคัญ ซึง่ สอดคลองกับนโยบายของบริษทั ทีย่ กเลิกการผลิต
เลนสกระจกชั้นเดียว
เลนสแวนตามีความจําเปนสําหรับบุคคลทีม่ ปี ญ
 หาสายตา ตัง้ แตวยั เด็ก วัยทํางาน หรือ
ผูสูงอายุ ทําใหผูบริโภคตองใสใจในการเลือกใชแวนตาและเลนสที่มีคุณภาพมากขึ้นดวย
บริษทั ฯ จึงใหความใสใจในคุณภาพของเลนสแวนตาของบริษทั ฯ เพือ่ ใหไดผลิตภัณฑทคี่ มุ
คาและเหมาะสมกับความไววางใจจากลูกคาทีม่ อบใหเสมอมา ดวยเหตุนบี้ ริษทั ฯ จึงสนับสนุน
ลงทุนในดาน วิจยั และพัฒนา (Research & Development) เพือ่ คิดคนพัฒนาผลิตภัณฑ
เลนสแวนตาใหมคี วามหลากหลาย เพือ่ รองรับความตองการของผูบ ริโภคในตลาดเลนสแวนตา
และเพือ่ ใหบริษทั ฯ สามารถขยายธุรกิจและเติบโตในตลาดกลุม เปาหมายอยางตอเนือ่ ง
ในตลาดสหรัฐอเมริกา บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะขยายการตลาดผานชองทางผูค า สงอิสระ
และบริษัทประกันสุขภาพสายตา โดยที่อุตสาหกรรมประกันสุขภาพสายตาของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีรปู แบบการดําเนินธุรกิจทีส่ มบูรณทงั้ ในรูปแบบสวัสดิการของนายจาง และ
การขายตรงใหกบั ผูบ ริโภค กรมธรรมประกันสุขภาพสายตาจะใหการสนับสนุนการเปลีย่ น
แวนตาใหแกผเู อาประกัน นอกจากนีย้ งั มีกลุม ผูค า สงเลนสแวนตาอิสระซึง่ ถือเปนสัดสวนการ
ตลาดทีม่ าก ดังนัน้ หากบริษทั ฯ สามารถขยายตลาดโดยการติดตอกับทางบริษทั ประกัน
สุขภาพสายตา หรือผูค า สงอิสระได ก็จะทําใหบริษทั ฯ สามารถสรางความเติบโตในภูมภิ าคนีไ้ ด

นโยบาย และลักษณะการตลาด
1. กลยุทธการแขงขัน
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมเนนการแขงขันในดานราคา แตตระหนักในเรื่องราคา
ตองเหมาะสมกับคุณภาพซึ่งจะทําใหลูกคาพึงพอใจกับผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ และบริษัทยอยใช 3 กลยุทธหลักในการแขงขัน คือ ดานคุณภาพสินคา การให
บริการ และการมีประเภทสินคาตางๆ ครบถวนทุกประเภทของเลนสสายตา สรุปไดดังนี้

• คุณภาพสินคา
บริษทั ฯ และบริษทั ยอยใหความสําคัญตอคุณภาพสินคา โดยมีระบบการควบคุม
คุณภาพสินคาในทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะทําการตรวจสอบเลนสทุกชิ้น ทั้งคากําลัง
สายตา ความหนาของเลนส สี และรอยตําหนิ ทําใหสนิ คามีคณ
ุ ภาพ มีอายุการเก็บรักษา
และอายุใชงานนาน และไดมาตรฐานเดียวกันทุกรอบการผลิต ทําใหลกู คามีความมัน่ ใจ
ในผลิตภัณฑ และกลับมาสั่งซื้อสินคากับบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทฯ ยังคง
รักษาฐานลูกคาเดิมได และสามารถขยายฐานลูกคาใหมที่มีความตองการสินคา
คุณภาพสูงราคาเหมาะสม และบริษทั ฯ ใหความสําคัญบริหารการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพ ซึ่ง ณ 13 มกราคม 2558 บริษัทฯ ไดรับ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ประกาศนียบัตร DS/EN ISO -13485:2012 คือการรับรองระบบบริหารคุณภาพ สําหรับ
ผูผลิตเครื่องมือและอุปกรณแพทย นอกเหนือจาก ISO 14001, ISO 9001 และ 9002
จาก TUV CERT มาตรฐานการผลิต และสินคาทั้งหมด ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
สากลจากองคการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป

• การใหบริการ
จากการวางแผนการผลิตเปนอยางดี และมีสินคาคงคลังอยางเพียงพอ ทําให
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความสามารถในการรองรับ คําสั่งซื้อ และสามารถสงสินคา
ไดตรงตามกําหนด รวมถึงการใหบริการขอมูลของบริษัทฯ และบริษัทยอยทาง
อินเตอรเน็ตที่ Website ของบริษัทฯ และการติดตอประสานงานผานทาง E-mail รวม
ถึงการรับฟงความคิดเห็นของลูกคาในทุกๆ ดานเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงสินคาและการ
ใหบริการ รวมถึงการจัดหาสินคาตางๆ เพิม่ เติมตามความตองการของลูกคาเปนการให
บริการที่บริษัทฯ และบริษัทยอยใหกับลูกคาทุกราย ซึ่งนับเปนกลยุทธที่สําคัญที่ทําให
ลูกคาพึงพอใจในตัวบริษัทฯ และบริษัทยอย

• ประเภทสินคา
สินคาเลนสแวนตาของบริษัทฯ และบริษัทยอย จะครอบคลุมในทุกประเภทของ
เลนส ซึ่งรวมถึงการผลิตเลนสสั่งฝนพิเศษ ซึ่งโรงงานผลิตเลนสแวนตาอิสระโดยทั่วไป
ยังไมมรี ายใดรับจางผลิต นับวาบริษทั ฯ และบริษทั ยอย เปนผูผ ลิตเลนสอสิ ระเพียงกลุม
เดียวทีม่ สี นิ คาหลากหลายครบทุกประเภท ซึง่ ทําใหลกู คามีความสะดวก ประหยัด และ
ควบคุมการสั่งซื้อสินคาไดงาย จากการติดตอสั่งซื้อสินคาเพียงแหลงเดียว (One Stop
Shop) ที่นับเปนอีกกลยุทธหนึ่งที่เหนือกวาคูแขงขันรายอื่นๆ โดยบริษัทฯ ไดออก
ผลิตภัณฑ “Tribrid™” เปนเลนสแวนตากันกระแทกระดับสูง ชนิดบางพิเศษ ซึง่ บริษทั ฯ
เปนผูผ ลิตเลนสชนิดนีเ้ ปนรายแรกของโลก และผลิตภัณฑ “LeafEco 1.74” ซึง่ เปนเลนส
แวนตาที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพในสัดสวนมากกวารอยละ 82 และมีคาดรรชนีหักเห
แสงในกลุมที่สูงที่สุด มีคุณสมบัติบางพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ เปนผูผลิตเลนสชนิดนี้เปนราย
ที่สองในโลกรองจากญี่ปุน
นอกจากนี้ เพือ่ อํานวยความสะดวกในการเลือกผลิตภัณฑ และสินคาของบริษทั ฯ
บริ ษั ท ฯ จึ ง ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า กลยุ ท ธ ก ารสื่ อ สารด า นสิ น ค า สื่ อ การตลาด สื่ อ
ประชาสัมพันธ ทีส่ ามารถเขาใจงายและตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางสะดวก
มากขึน้

2. ลูกคาเปาหมาย
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ กลุมผูคาสง กลุมรานคาปลีก
ซึ่งรวมถึงผูคาปลีก E-commerce และหองแลบผลิตเลนสสั่งฝนพิเศษ และผูผลิตเลนสที่
ตองการผลิตภัณฑเฉพาะทาง กลุมลูกคาเปาหมายมีความตองการสินคาที่มีคุณภาพสูง
ภายใตชื่อเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ของตนเอง หรือเครื่องหมายการคาอื่นๆ

3. ชองทางการจําหนาย
บริษัทฯ และบริษัทยอย จําหนายสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีสัดสวน
รายไดและคาบริการตามงบการเงิน ดังนี้

รายงานประจํา ปี 2561

งบรวม
ป 2561

งบรวม
ป 2560

งบรวม
ป 2559

(A) ในประเทศ

4.76%

4.70%

4.53%

(B) ตางประเทศ

95.24%

95.30%

95.47%

การจําหนาย

โดยรายไดและคาบริการในประเทศเกือบทัง้ หมดของบริษทั ฯ และบริษทั ยอยเปนการ
จําหนายเลนสสายตา ใหกบั บริษทั นําศิลปไทย จํากัด ซึง่ เปนบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันและเปน
ตัวแทนจําหนายเลนสแวนตาของบริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศแตเพียงผูเดียว
โดยแสดงรายละเอียดรายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วของกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับชองทางการจําหนายในตลาดตางประเทศของบริษัทฯ มีสัดสวนการ
จําหนายสินคาในแตละโซนของโลก ดังนี้

งบรวม
ป 2561

งบรวม
ป 2560

งบรวม
ป 2559

(ก) ภูมิภาคยุโรป

44%

46%

42%

(ข) ภูมิภาคออสเตรเลีย

36%

37%

35%

(ค) ภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟค

14%

12%

16%

(ง) ภูมิภาคอเมริกา

5%

4%

6%

(จ) ภูมิภาคแอฟริกา
และตะวันออกกลาง

1%

1%

1%

ตลาดตางประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีลูกคารายใหญรายใดที่มีสัดสวนการขายเกินกวา
รอยละ 30 ของรายไดจากการขายและบริการรวม เวนแตผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ซึ่ง
ราคาทีจ่ าํ หนายเปนราคาตลาด และไดนาํ เสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบทุกตนป
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

การจัดหาผลิตภัณฑ
1. การผลิต
ปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอย ทําการผลิต 300 วัน / ป ทําการผลิต 1 ถึง 3 กะตอวัน
(กะละ 8 ชั่วโมง) ขึ้นกับสายงานการผลิต และสินคาที่จะตองสงมอบตามคําสั่งซื้อ
ดวยกําลังการผลิตของเครื่องจักรที่ใชในการผลิตสินคาแตละประเภทผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย โดยบริษัทฯ ไดดําเนินโครงการ Productivity Improvement
Program เพื่อลดตนทุน และเพิ่มผลผลิต สงผลใหบริษัทฯ ผลิตเลนสหลอไดเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยไมตองลงทุนเครื่องจักรเพิ่ม
2. วัตถุดิบ
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย ใชวตั ถุดบิ ในการผลิตทีต่ อ งสัง่ ซือ้ จากตางประเทศทัง้ หมด ราคา
ของวัตถุดบิ ไมผนั แปรตามราคานํา้ มันและการปรับราคาของผูจ ดั จําหนาย จะมีการแจง
ลวงหนาเพือ่ มิใหกระทบตอการผลิตของลูกคา ซึง่ ทีผ่ า นมาการปรับราคาของวัตถุดบิ สง
ผลกระทบตอตนทุนการผลิตเพียงเล็กนอย

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ และบริษัทยอย คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพของพนักงาน และ
บุคคลอื่นๆ ที่พักอาศัยในบริเวณใกลเคียงโรงงาน ดังนั้น ในกระบวนการผลิตที่อาจมีการ
สัมผัสกับเคมีหรือฝุนละออง ก็จะมีขอบังคับใหพนักงานสวมถุงมือยาง ใสเสื้อคลุม ใสผา
ปดจมูกและปาก และสวมรองเทาหุม ขอ เพือ่ ความปลอดภัย อีกทัง้ ภายในโรงงานจะมีระบบ
ดักฝุนผงที่เกิดจากการขัดเลนส และนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทั้งหมดจะผาน
ระบบบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งระบบกําจัดของเสียทั้งหมดไดรับการตรวจสอบ และผานมาตรฐาน
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนัน้ จะไมมผี ลกระทบตอสิง่ แวดลอม
ซึ่งนับตั้งแตบริษัทฯ และบริษัทยอยกอตั้งโรงงานมา ไมเคยมีขอพิพาทหรือถูกฟองรอง
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

การวิจัยและพัฒนา
สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตเลนสสายตา เมื่อมีวัตถุดิบใหมๆ ที่เหมาะสมในการนํา
มาใชผลิตเลนส ผูผลิตแตละรายจะตองทําการนําวัตถุดิบดังกลาวมาทําการทดลองและ
พัฒนาวิธกี ารผลิตทีเ่ หมาะสมเปนเทคโนโลยีของแตละผูผ ลิตเอง ซึง่ ทางบริษทั ฯ มีศนู ยวจิ ยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ (Research & Development) จากวัตถุดิบใหมๆ อยางตอเนื่องเพื่อ
ใหกา วทันเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไป และตรงตามความตองการของตลาดกลุม เปาหมาย

รายงานประจํา ปี 2561

เป
า
หมาย
การดําเนินธุรกิจ และโครงการในอนาคต
บริษทั ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) และบริษทั ยอย มุง มัน่ อยางตอเนือ่ งในการผลิตเลนสสายตา เพือ่ ใหได
คุณภาพมาตรฐานสากลสูงสุด ดวยความเอาใจใสในทุกรายละเอียดการผลิต อีกทั้งใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการ
ควบคุมทดสอบคุณภาพอยางเขมงวด เพือ่ ใหลกู คามัน่ ใจในประสิทธิภาพ ความคุม คา และคุณภาพของสินคาและบริการ บริษทั ฯ มีเปาหมาย
ที่จะขยายโอกาสการเจริญเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มผลประกอบการเพื่อผลประโยชนของผูถือหุนและคูคาทางธุรกิจ ในขณะที่สามารถ
นําเสนอผลิตภัณฑที่ตอบสนองครบทุกความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม ควบคูไปกับการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม

โครงการในอนาคต
กลุมตลาดเปาหมาย
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับโลก โดยมียุทธศาสตรหลัก • ในป 2559 บริษัทฯ มีการขยายสายการผลิต RX automation
ที่สําคัญที่บริษัทฯ ดําเนินมาอยางตอเนื่องและยังคงดําเนินตอไป • ในป 2560 บริษทั ฯ จัดตัง้ TOG USA, Inc. เพื่อกระจายสินคาใน
เพื่อเสริมสรางศักยภาพ และความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ โดยตั้ง
ทวีปอเมริกาเหนือ โดยมุงหวังความรวดเร็วในการจัดสงสินคา
เปาหมายใหไดผลตอบแทนสูง เพื่อสรางผลตอบแทนระยะยาวที่
และบริการ
เหมาะสมแกนักลงทุน โดยบริษัทฯ และบริษัทยอย มีการกําหนด • ในป 2561 บริษทั ฯ เปดตัวผลิตภัณฑเลนสเฉพาะบุคคล Zenith
นโยบายตางๆ ดังนี้
บุคลากร

การตลาด

• เพิ่มยอดขายและสวนแบงตลาด และชองทางการจัดจําหนาย
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะในทวีปเอเชียและยุโรป
ใหมากขึ้น โดยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและมี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เชน การเพิ่มบริการประกอบ
แวนตาในสายการผลิตเลนสสั่งฝนพิเศษ (Rx Lenses) ของ
บริษัทยอยสําหรับลูกคาตางประเทศ เพื่อสรางความสะดวก
และความรวดเร็วใหกับลูกคา ในการสงแวนสายตาพรอมเลนส
ที่ ป ระกอบเรี ย บร อ ยแล ว ส ง ตรงถึ ง ผู  บ ริ โ ภคทั น ที ที่ สิ น ค า
ประกอบสําเร็จ โดยไมตองเสียเวลากลับไปที่ลูกคาอีกครั้ง
• เสริมสรางกําไร โดยมุง เนนการพัฒนางานและควบคุมคาใชจา ย
ตางๆ ใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
• การขยายการจัดตั้งหองแล็บฝนเลนสพิเศษ เพื่อความรวดเร็ว
ในการสงมอบใหลูกคา
• ในป 2558 ซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท โพลีซัน จํากัด เพื่อเพิ่ม
ผลิตภัณฑเลนสยอ มสี และเลนสโพลาไรซ (เลนสตดั แสง) ออกสู

• พัฒนาบุคลากรในบริษทั ฯ โดยการจัดการฝกอบรมอยางตอเนือ่ ง
และปรับองคกรไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจของตนตอไป
• กํ า หนดเป า หมายและติ ด ตามบั น ทึ ก สถิ ติ ก ารฝ ก อบรมของ
พนักงานอยางมีระบบ รวมถึงประเมินประโยชนทพี่ นักงานและ
บริษัทไดรับจากการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
อยางตอเนื่อง
• จัดหาสวัสดิการใหแกพนักงานทุกคนอยางทัดเทียม และปรับปรุง
สิทธิประโยชนและสวัสดิการใหแกพนักงานใหมีความเปนอยูที่
สะดวกสบายมากขึ้น
• จัดทําประกันสุขภาพและอุบัติเหตุใหแกพนักงานอยางทั่วถึง
และทัดเทียมกับบริษัทอื่นๆ ในละแวกเดียวกัน และในธุรกิจ
ลักษณะเดียวกัน
• เอาใจใสในชวงเวลาการทํางานของพนักงาน ใหมชี ว งเวลาพัก
ผอนทีเ่ หมาะสม รวมทั้งปรับภูมิทัศนสถานที่ทํางานใหมีสภาพ
แวดลอมที่ดีขึ้น

29

30

บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ และโครงการในอนาคต

การวิจัยและพัฒนา
• ใหความสําคัญกับงานวิจยั และพัฒนา เพือ่ ใหไดผลิตภัณฑใหมๆ
ตอบสนองความตองการของตลาดรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ
เดิมใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดยไดลงนาม MOU
กับสถาบัน NECTEC ประเทศไทย เพื่อวิจัยและพัฒนารวมกัน
ซึ่งเปนโครงการที่บริษัทฯ ไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแต
ป 2558 ถึง 2560
•

คืนสภาพใสๆ เหมือนเดิมเมื่อเขาที่รม นอกจากนี้ ยังสามารถ
ปองกันรังสี UV ทัง้ UV-A และ UV-B ได 100% จึงปกปองดวงตา
จากอันตรายของรังสีอลั ตราไวโอเลตโดยเฉพาะเมือ่ อยูใ นบริเวณ
แสงแดดจัดจาหรือที่มีแสงสะทอน โดยมีสองสีที่เปนที่นิยม
ใหเลือก คือ สีเทา และสีนํ้าตาล
TOG ไดรวมกับ PPG Industries ซึ่งเปนบริษัทในสหรัฐอเมริกา
ทีผ่ ลิตวัสดุเคมีภณ
ั ฑตา งๆ ในการนําเสนอเลนสกนั กระแทกระดับ
สูงชนิดบางพิเศษ Excelite® Trivex® เปนวัสดุที่พัฒนาดวย
เทคโนโลยีขั้นสูงโดยการผสมแบบ Hybrid ของปฏิกิริยา ซึ่งใช
เวลาศึกษาคนควากระบวนการผลิตเลนสจากวัสดุนมี้ านานกวา
1 ป และไดทดลองนําเสนอตอตลาดครัง้ แรก เมือ่ ตุลาคม 2554
ที่งานแสดงสินคาแวนตานานาชาติ SILMO ที่ปารีส ประเทศ
ฝรัง่ เศส และงานแสดงสินคาแวนตานานาชาติ MIDO ประเทศ
อิตาลี ซึง่ ไดรบั ความสนใจ จากผูป ระกอบการแวนตาจากประเทศ
ตางๆ เปนจํานวนมาก

• การมุงเนนการสรางสินคาที่มีมูลคาเพิ่ม (Value Added) โดย
การเพิ่มคุณสมบัติเลนสกันแรงกระแทกสูง จากการที่บริษัทฯ
สามารถผลิตเลนสกันแรงกระแทกสูง “Excelite® Trivex®” TVX
ซึ่งอยูในรูปแบบเลนสสําเร็จรูปชั้นเดียว และเลนสหลายชั้น
ไรรอยตอออกสูตลาดโลก เปนรายแรกไดแลว บริษัทฯ ยังไม
หยุดพัฒนาตอ จึงไดรว มมือกับทรานสิชนั่ (Transitions Optical
Inc.) ซึ่งเปนผูนําดานการผลิตเลนสเปลี่ยนสีของโลก โดยเพิ่ม
คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษของการเปลี่ ย นสี เ ลนส ไ ด บ นเลนส กั น แรง
กระแทก (High Impact Resistant Lenses - Excelite TVX)
และเลนสบางพิเศษ (Ultra Thin Lenses) เพื่อผลิตเลนสทั้ง 2 • รวมวิจัยและพัฒนาสารที่ใชในการผลิตเลนสกับบริษัท Mitsui
ชนิดนี้ ใหเปนเลนสที่เปลี่ยนสีเขมไดทันทีเมื่อถูกแสงและกลับ Chemical Inc.ในการผลิตเลนส Leaf ECOTM

รายงานประจํา ปี 2561

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
• สรางความเชื่อถือดวยประกาศนียบัตร DS/EN ISO - 13485:2012 คือการรับรองระบบบริหารคุณภาพ สําหรับผูผลิตเครื่องมือ
และอุปกรณแพทย
• รักษาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จาก EUREAU VERITAS เพื่อเสริมความสามารถในการแขงขันกับตลาดโลก
• รักษาและพัฒนาตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001
• ดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง (ดูเพิ่มเติมใน
รายงานดานความยั่งยืน : Sustainability Report)
• ดําเนินการขอรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย 8001 : 2010
รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
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ป
จ
จั
ย
ความเสี่ยง
ในป 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ยอยกําหนดใหแตละหนวยงานมีการประเมินความเสีย่ ง
รวมถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ พรอมแนวทางการปองกันและแกไข โดยจัดตัง้ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งทีม่ กี ารประเมิน วิเคราะหความเสีย่ งและมีมาตรการหรือแผนปฏิบตั งิ าน
เพื่อจัดการความเสี่ยง รวมถึงการติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ มีการ
ติดตามปจจัยตางๆ ที่อาจทําใหเกิดความเสี่ยงขึ้นทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
อยูตลอดเวลา เชน การผลิต การตลาด อัตราแลกเปลี่ยนและบุคลากร เปนตน บริษัทฯ
ไดมกี ารทบทวนและจัดทําแผนระยะปานกลางทีว่ เิ คราะหความเสีย่ งของธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับสภาพเศรษฐกิจ การตลาด และการจัดหาวัตถุดิบหลัก เพื่อหาทางปองกันและรับมือ
กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวางแผนกลยุทธเพื่อบริหารเชิงรุกกับปญหาตางๆ
แตละหนวยงานจะมีการติดตามและรายงานผลใหกับผูบริหารตามลําดับชั้น ซึ่งหาก
มีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้น ก็จะมีการพิจารณาและกําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
เหลานั้นไปพรอมๆ กัน ทั้งนี้ จะมีการรายงานผลทั้งหมดตอคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อรับทราบ และกําหนดเปนแนวนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนั้นๆ

รายงานประจํา ปี 2561

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑทดแทน
ผลิตภัณฑเลนสแวนตาของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย ตามหลักสากลถือเปนสินคา
ทางการแพทยที่ใชแกไขอาการผิดปกติทางสายตา ดานการมองเห็นทั้งสายตาสั้น
สายตายาวและสายตาเอียง ซึ่งจากเทคโนโลยีในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วตลอดเวลา ก็ไดมีการใชผลิตภัณฑอื่นเขามาทดแทนการใชเลนสแวนตา เชน
คอนแท็คเลนส (Contact Lenses) รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทยดานการผาตัด
รักษาสายตาดวยแสงเลเซอร (Lasik) ซึ่งสินคาทดแทนพวกคอนแท็คเลนส จะมีอายุ
การใชงานสั้น ตองการการดูแลรักษามาก และยังมีคาใชจายตอเนื่องจากคานํ้ายา
ทําความสะอาด รวมทัง้ ความไมสะดวกสบายในการสวมใส โดยเฉพาะกับผูใ ชบางคน
ทีม่ นี าํ้ ตานอย เนือ่ งจากเปนการวางเลนสลงบนผิวกระจกตาโดยตรง และมีความเสีย่ งสูง
ตอการเปนโรคตาอื่นๆ หากดูแลรักษาความสะอาดไมดีพอ สําหรับการผาตัดรักษา
สายตาดวยแสงเลเซอรนนั้ ปจจุบนั สามารถรักษาไดเฉพาะผูม สี ายตายาวหรือสายตาสัน้
อยางหนึ่งอยางใดเทานั้น และไมสามารถรักษาอาการสายตายาวจากการเสื่อมของ
กลามเนือ้ ตาเมือ่ อายุมากขึน้ ได อีกทัง้ มีขอ จํากัดดานคาใชจา ยทีส่ งู และไมรบั รองผลวา
สายตาจะไมกลับไปผิดปกติอีกครั้ง ดังนั้น ผลิตภัณฑทดแทนทั้ง 2 ประเภท จึงยังมี
ขอจํากัดคอนขางมาก และไมสามารถทดแทนการใชแวนตาตามปกติได
1.2 ความเสี่ยงในการแขงขัน
อุตสาหกรรมการผลิตเลนสแวนตาในประเทศไทย เปนอุตสาหกรรมทีเ่ นนการสงออก
เปนหลัก ซึ่งนอกเหนือจากการแขงขันกับผูผลิตในประเทศแลว ยังตองแขงขันกับ
ผูผลิตอื่นๆ ในตางประเทศ โดยเฉพาะสินคาจากประเทศจีนและประเทศเกาหลีที่มี
ปริมาณการผลิตที่มาก ซึ่งทําใหเกิดความประหยัดตอขนาด ทําใหเกิดการแขงขัน
ดานราคาเพิ่มขึ้น ดวยสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป แนวความคิดของผูบริโภค
ซึ่งตองการสินคาที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม บริษัทฯ ไดรองรับการแขงขันดาน
ราคาโดยนําระบบ Lean Manufacturing และ Productivity Improvement Program
โดยเนนการเพิ่มผลผลิตและทําใหตนทุนตอหนวยโดยรวมลดลง เพื่อทําใหบริษัท
มีสินคาบริการ และการสงมอบที่ตอบสนองกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย และสามารถ
แขงขันกับคูคารายอื่นไดอยางดี
1.3 ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีการพิมพชิ้นงาน 3 มิติ
ปจจุบันมีผูประกอบการบางรายสามารถผลิตเลนสแวนตาตามคาสายตาของ
ผู  ใชงานได โดยใชเทคโนโลยีการพิมพชิ้นงาน 3 มิติ ซึ่งลดความซับซอน และ
กระบวนการในการผลิต ทําใหเทคโนโลยีดงั กลาวอยูใ นชวงเริม่ ตน และมีขอ จํากัดเรือ่ ง
ตนทุนการผลิต และความหลากหลายของวัสดุทใี่ ชในการผลิต บริษทั คาดวาเทคโนโลยี
ดังกลาว เปนปจจัยที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเลนสแวนตา ทั้งในการผลิต
เลนสดวยกระบวนการหลอ และกระบวนการสั่งฝนพิเศษ บริษัทไดติดตามเทคโนโลยี
ดังกลาวอยางใกลชิด เพื่อปรับแผนธุรกิจสําหรับรองรับเทคโนโลยีดังกลาวตอไป
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ปจจัย ความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงจากการผลิต
2.1 ความเสี่ยงในดานราคา และการจัดหาวัตถุดิบ
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย ทําการซือ้ วัตถุดบิ หลักจากผูผ ลิตสารตัง้ ตนพลาสติก (monomer)
กระจก และเคมีภัณฑตางๆ ที่ใชในการผลิตจากผูผลิตและจัดจําหนายในตางประเทศ
ในแตละประเภทวัตถุดิบเพียงไมกี่ราย โดยเฉพาะในสวนของสารตั้งตนคิดเปนประมาณ
รอยละ 70 ของตนทุนวัตถุดิบ และเปนประมาณรอยละ 50 ของตนทุนการผลิต รวมของ
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย สารตัง้ ตนพลาสติกทีใ่ ชในการผลิตเลนสพลาสติกในแตละประเภท
จะเปนลิขสิทธิ์เฉพาะของผูผลิตรายนั้นๆ ดังนั้น สารตั้งตนพลาสติกสําหรับเลนสแตละ
ประเภทจะตองซือ้ จากผูผ ลิตสารตัง้ ตนพลาสติกผูม ลี ขิ สิทธิด์ งั กลาวเพียงรายเดียว สงผลให
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูผลิตวัตถุดิบ และอาจทําใหบริษัทฯ
และบริษทั ยอย มีความเสีย่ งจากการผันแปรของราคาวัตถุดบิ ทีผ่ ผู ลิตจะเปนผูก าํ หนด และ
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ หากผูผลิต สารตั้งตนพลาสติกสําหรับเลนสแตละ
ประเภทที่บริษัทฯ และบริษัทยอย ใชในการผลิตสินคามีปญหาในการผลิตเพื่อสงใหกับ
บริษัทฯ และบริษัทยอย อยางไรก็ตาม จากประสบการณที่ผานมาที่ทาํ ธุรกิจ ซือ้ วัตถุดบิ กับ
ผูผลิตวัตถุดิบทุกรายเปนเวลานานกวา 10 ป แลว บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมเคยมีปญหา
ในการดานราคาจําหนาย และการขาดแคลนวัตถุดิบแตอยางใด และความผันผวนของ
ราคานํ้ามันดิบก็ไมสงผลกระทบตอราคาวัตถุดิบที่ทางบริษัทฯ ใชเชนกัน

2.2 ความเสี่ยงทางดานแรงงาน
ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรมของเอกชน เนื่องจากประชาชนนิยมศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น เปนเหตุใหมีบุคลากรมาสูภาคแรงงานระดับปฏิบัติการไมมากนัก ในเรื่องนี้
บริษัทฯ จึงจัดทํามาตรการในหลายรูปแบบ เชน การลงทุนในเครื่องจักร Automation
การเสนอคาตอบแทน และพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน Multi-Skill พรอมนํา
ระบบมาตรฐานแรงงานไทยมาใช เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกพนักงาน
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3. ความเสี่ยงดานการเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจาก
การซื้อหรือขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดตกลงทําสัญญา
ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งป เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ และบริษัทยอย มียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปน
สกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
(หนวย : บาท)
อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สวนตางระหวาง
สินทรัพย และหนี้สิน
เทียบเปนเงินบาท

สกุลเงิน

สินทรัพย

หนี้สิน

สวนตางระหวาง
สินทรัพย และหนี้สิน

ดอลลารสหรัฐอเมริกา

9,843,551

2,330,789

7,512,762

32.4036

243,440,535

ยูโร

1,467,692

5,295,114

(3,827,422)

37.0731

(141,894,399)

20,230,697 19,549,380

681,317

0.2926

199,353

13,167

7.7815

102,467

(97,930)

41.0040

(4,015,522)

เยน
ริงกิต

13,167

ปอนดสเตอรลิง

-

97,930

3.2 ความเสี่ยงจากการคํ้าประกันการใชวงเงินสินเชื่อ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561บริ ษั ท ฯ มี ภ าระคํ้ า ประกั น วงเงิ น สิ น เชื่ อ ของบริ ษั ท
อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย แกธนาคาร จํานวน 54.9 ลานบาท และ
4.83 ลานยูโร หรือเทียบเทาประมาณ 242.0 ลานบาท (2560 : 68.7 ลานบาท และ 5.3
ลานยูโร หรือเทียบเทาประมาณ 275.1 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีการคํา้ ประกันวงเงินสินเชือ่ ของบริษทั โพลี ซัน จํากัด
ซึ่งเปนบริษัทยอย แกธนาคาร จํานวน 17.0 ลานบาท (2560 : 17 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
มีภาระคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ แกธนาคาร จํานวน 152.9 ลานบาท (2560 :
107 ลานบาท)
การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอบริษัทฯ และบริษัทยอย นานเทาที่ภาระหนี้สินยังไมได
ชําระ บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีการคิดคาธรรมเนียมการคํา้ ประกันดังกลาวในอัตรารอยละ
1.5 ตอป
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ปจจัย ความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
4.1 ความเสี่ยงกรณีมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50
กลุมตระกูลประจักษธรรมจะถือหุนประมาณรอยละ 53.57 (ณ 28 ธันวาคม 2561)
ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมด ซึ่งทําใหผูถือหุนรายใหญดังกลาวสามารถควบคุมมติ
ที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการหรือการขอมติ
ที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมาย หรือขอบังคับของ
บริษัท กําหนดใหตองไดรับมติ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจ
ไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได
อยางไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาโครงสรางการจัดการของบริษทั ฯ ทีป่ ระกอบดวยคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบจะเห็นไดวา บริษทั ฯ มีการวางโครงสรางการบริหารงาน
โดยบุคคลที่มีความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ อยางชัดเจนและโปรงใส และในกรณีการเขาทํา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ผูถ อื หุน รายใหญ และผูม อี าํ นาจควบคุมกิจการรวมถึงบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ

4.2 ความเสี่ยงกรณีการขายสินคาในประเทศผานบริษัทที่เกี่ยวของ
สินคาของบริษทั ฯ และบริษทั ยอยสําหรับตลาดในประเทศจะขายผาน บริษทั นําศิลปไทย
จํากัด ซึ่งจะเปนผูคาสงที่เปนตัวแทนจําหนายสินคาของบริษัทฯ และบริษัทยอย ใน
ประเทศไทยเพียงผูเดียว ซึ่งบริษัท นําศิลปไทย จํากัด เปนกิจการที่เกี่ยวของ ทําใหอาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนได เนื่องจากการขายสินคาของ บริษัทฯ และบริษัทยอย มี
ตลาดตางประเทศเปนหลัก ซึง่ มีการขายสินคาในประเทศเพียงประมาณรอยละ 5 ของยอดขาย
รวมทั้งหมดเทานั้น โดยบริษัทฯ และบริษัทยอย ขายสินคาใหกับบริษัทที่เกี่ยวของดังกลาว
ในราคาตลาด ไมแตกตางจากลูกคาอื่นทั่วไป ทั้งนี้ โดยมีนโยบายดานการกําหนดราคา
ขายและปรับราคาสินคาตามสภาพการแขงขันของตลาดในแตละทองถิ่น โดยไมเอื้อ
ประโยชนกับบุคคลที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงตนทุนสินคาบวกกําไรมาตรฐาน และในสวน
ของการขายใหบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของจะตองจัดทําสรุปรายงานการซื้อขายดังกลาว
เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อความชัดเจนและโปรงใส

4.3 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีนโยบายใชสนิ คาถูกตองตามลิขสิทธิ์ เพือ่ ลดความเสีย่ ง ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ Software
2. ความเสี่ยงจากการถูก Hack ขอมูล

นโยบาย
การจายเงินปนผล
การจายเงินปนผล ณ ชวงเวลาใด และจํานวนเงินปนผลเทาไร (ถามี) ขึ้นอยูกับ
ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน ความตองการใชเงินสดและเงินสดทีม่ อี ยู และปจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจและถือหุน
ในบริษทั ยอย ดังนัน้ ความสามารถในการจายเงินปนผลใหกบั ผูถ อื หุน จะขึน้ อยูก บั ผลกําไร
และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 49
(1/2555) เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 มีมตินโยบายการจายเงินปนผลใหม ตัง้ แตป 2555
ดังนี้ “จายปนผลไมนอ ยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารอง
ตางๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ไดกําหนดไว”
การประกาศจายเงินปนผล จะเปนไปตามขอกําหนดประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเสนอและการประกาศและจายเงินปนผลระหวางกาล จะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังหามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากกําไร (กําไรสุทธิรวมกําไรสะสมและหักขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตอง
จัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองจนกวาจะมีจาํ นวนถึงหนึง่ ในสิบของทุนของบริษทั ฯ หรือมากกวานัน้
ตามขอบังคับของบริษทั ฯ สําหรับการจายเงินปนผลบริษทั ยอย จะจายเขาบริษทั ฯ ไมนอ ย
กวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิของบริษัทยอย
ป

กําไรตอหุน
(บาท)

เงินปนผลตอหุน
(บาท)

อัตราการจายเงินปนผล
ตอกําไรสุทธิ (%)

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

0.31
0.39
0.53
0.48
0.43
0.33
0.32
-0.14
0.30
0.28
0.34
0.34
0.24

0.28
0.35
0.42
0.38
0.35
0.26
0.25
0.05
0.25
0.25
0.25
0.20
0.16

91
90
80
78
82
86
77
(36)
83
89
82
59
71
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โครงสร
า
ง
การถือหุนและการจัดการ
1. ผูถือหุน
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งหลังสุด) บริษัทฯ มีผูถือหุนทั้งสิ้น 1,683 ราย (คิดจากทุนจดทะเบียน
ชําระแลว 474,318,000 หุน)
ทั้งนี้ กลุมตระกูลประจักษธรรม ที่เปนผูถือหุนกลุมใหญของบริษัทฯ มีจํานวน 25 ราย ประกอบไปดวย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อผูถือหุน
นายประทีป
นายคํารณ
นายธรณ
นายภาคี
นายยศนันท
นายสัมฤทธิ์
นายสวาง
น.ส.ปริณดา
นายวิฑูรย
น.ส.รุงนภา
นางรัตนา
นางชาลินี
นางพรพรรณ
นางอมลรัตน
น.ส.พรทิพย
นางนงลักษณ
นายสรัฐ
พ.ท.หญิงเกษนภา
นายสาโรจน
น.ส.ฤดีพร
น.ส.กรวรา
นายบัญชา
น.ส.พรเพ็ญ
น.ส.ลักษมี
นายสิปปนนท

ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
โตะตระกูล
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
สมบุญธรรม
เตกาญจนวนิช
เตกาญจนวนิช
ประจักษธรรม
ยงฤทธิกุล
ยงฤทธิกุล
ยงฤทธิกุล
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม

ความสัมพันธระหวาง
นายสวาง ประจักษธรรม
พี่
พี่
หลาน (บุตรนายคํารณ)
หลาน (บุตรนายคํารณ)
หลาน (บุตรนายสาโรจน)
พี่
บุตรี
หลาน (บุตรนายประทีป)
พี่
พี่สะใภ (ภรรยานายประทีป)
หลาน (บุตรีนายประทีป)
หลาน (บุตรีนายประทีป)
หลาน (บุตรีนายประทีป)
หลาน (บุตรีนายประทีป)
หลาน (บุตรีนายประทีป)
หลาน (บุตร พ.ท.หญิง เกษนภา)
นอง
นอง
หลาน (บุตรี น.ส.วัลยนภา)
หลาน (บุตรี น.ส.วัลยนภา)
หลาน (บุตร น.ส.วัลยนภา)
หลาน (บุตรีนายประทีป)
หลาน (บุตรีนายวิรัช)
หลาน (บุตรนายวิรัช)

รวมจํานวนหุนที่ถือโดย กลุมประจักษธรรม

จํานวนหุนที่ถือ (หุน)
24,000,000
26,410,000
24,179,700
27,000,000
20,233,893
14,840,000
12,000,000
10,307,700
11,830,000
9,382,000
8,554,200
7,070,000
6,930,000
6,830,000
6,730,000
6,830,000
4,687,500
3,050,000
3,250,000
1,718,516
1,718,515
1,260,469
2,920,000
6,190,000
6,183,200

สัดสวนการถือหุน
(%)
5.06
5.57
5.10
5.69
4.27
3.13
2.53
2.17
2.49
1.98
1.80
1.49
1.46
1.44
1.42
1.44
0.99
0.64
0.69
0.36
0.36
0.27
0.62
1.31
1.30

254,105,693

53.57

ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ
ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัทฯ รวมกันไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลว
โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561หุนของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีจํานวนรอยละ 25.60
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โครงสรางการถือหุน
1. ผูถือหุน
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งลาสุด) บริษัทฯ มีผูถือหุนทั้งสิ้น 1,683 ราย โดยมีรายชื่อผูถือหุนราย
ใหญ 10 อันดับแรก ดังนี้ (คิดจากทุนจดทะเบียนชําระแลว 474,318,000 หุน)

0.76 %

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

0.46 %

นางสุพัตรา ชาญสงาเวช

11.88 %

0.90 %

ผูถือหุนรายอื่นๆ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน) โดย บลจ.อเบอรดีน

1.12 %

53.57 %

บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอรส จํากัด

กลุมตระกูล
ประจักษธรรม

100%

0.32 %

นายมงคล จิรพัฒนกุล

474,318,000

0.31 %

หุน

นายวันฉัตร ชื่นชม

1.40 %

นายเกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน

4.25 %

25.04 %

กองทุนเปด
อเบอรดีนสมอลแค็ปปตอล

Specsavers Asia Pacific
Holding Limited

ลําดับ

ชื่อผูถือหุน

จํานวนหุนที่ถือ

สัดสวนการถือหุน
(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กลุมตระกูลประจักษธรรม
Specsavers Asia Pacific Holding Limited
กองทุนเปดอเบอรดีนสมอลแค็ปปตอล
นายเกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน
บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอรส จํากัด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดย บลจ. อเบอรดีน
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
นางสุพัตรา ชาญสงาเวช
นายมงคล จิรพัฒนกุล
นายวันฉัตร ชื่นชม
ผูถือหุนรายอื่นๆ

254,105,693
118,767,600
20,146,800
6,622,700
5,300,000
4,277,800
3,584,103
2,173,645
1,540,000
1,460,000
56,339,659

53.57
25.04
4.25
1.40
1.12
0.90
0.76
0.46
0.32
0.31
11.88

รวมทั้งสิ้น

474,318,000

100.00
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แผนผังโครงสราง

การบริหารงาน

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักตรวจสอบภายใน

กลุมงาน
สนับสนุน
ธุรกิจ

ทรัพยากร
บุคคล

กลุมงาน
พัฒนา
เทคโนโลยี

บัญชี
และภาษี

สํานักวิจัย
และพัฒนา

สํานัก
นวัตกรรม
และ
เพิ่มผลผลิต

วางแผบธุรกิจ
และการเงิน

นักลงทุน
สัมพันธ

รายงานประจํา ปี 2561

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
กลยุทธธุรกิจ
สํานักเลขานุการบริษัท
และกฎหมาย

กรรมการผูจัดการ

ขาย

บริหาร
ซัพพลายเชน

โรงงาน
TOG

โรงงาน
TOC

โรงงาน
Poly Sun

TOG
USA INC.
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รายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของ

กรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
(ณ 28 ธันวาคม 2561)
ไทยออพติคอล กรุป

บริษัทในเครือฯ

หุนสามัญ (จํานวนหุน)

ลําดับ

ชื่อ

ของ
ตนเอง

หุนสามัญ (จํานวนหุน)

คูสมรส หรือ เพิ่ม (ลด)
บุตรที่ยังไม ในชวง
บรรลุ ม.ค. - ธ.ค.
นิติภาวะ
2561

หุนกู (จํานวนหุน)

ของ
ตนเอง

เพิ่ม (ลด)
ในชวง
ม.ค.-ธ.ค.
2561

ของ
ตนเอง

เพิ่ม (ลด)
ในชวง
ม.ค. - ธ.ค.
2561

1

นายสวาง

ประจักษธรรม

12,000,000

--

--

ไมมี

--

--

--

2

นายสาโรจน

ประจักษธรรม

3,250,000

--

--

ไมมี

--

--

--

3.

นางอมลรัตน ประจักษธรรม

6,830,000

--

--

ไมมี

--

--

--

4

นางพรพรรณ โตะตระกูล

6,930,000

--

50,000

ไมมี

--

--

--

5

นายธรณ

ประจักษธรรม

22,179,700 2,000,000

79,700

ไมมี

--

--

--

6

นายไพรัช

เมฆอาภรณ

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

7

นายสิงห

ตังทัตสวัสดิ์

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

8

นายวิชา

จิวาลัย

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

9

นายบรรจง

จิตตแจง

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

10

นายนิโคลัส

ฟลิป กรีน

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

11

นายเดวิด

แอนดรูว ครอส

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

12

นางสาววิจิตต ทวีปรีชาชาติ

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

หมายเหตุ:
1. บมจ. ไทยออพติคอล กรุป มีทุนจดทะเบียน 475,000,000 บาท ทุนชําระแลว 474,318,000 บาท (ณ 28 ธันวาคม. 2561) มีหุนสามัญ
จํานวน ทั้งสิ้น 474,318,000 หุน
2. ตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจํากัด คําวา “บริษทั ในเครือ” หมายถึง บริษทั มหาชนจํากัดบริษทั หนึง่ ซึง่ มีความสัมพันธกบั บริษทั เอกชนหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือหลายบริษัท ในลักษณะดังตอไปนี้
• บริษทั หนึง่ มีอาํ นาจควบคุมเกีย่ วกับการแตงตัง้ และถอดถอนกรรมการ ซึง่ มีอาํ นาจจัดการทัง้ หมดหรือโดยสวนใหญของอีกบริษทั หนึง่
• บริษัทหนึ่งถือหุนในอีกบริษัทหนึ่งเกินกวารอยละหาสิบ ของหุนที่ออกจําหนายแลว
3. ขอมูลการถือหลักทรัพยอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีการซื้อขายหลักทรัพย
ภายหลังจากวันที่ระบุขางตน

รายงานประจํา ปี 2561

รายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของ

ผูบริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
(ณ 28 ธันวาคม 2561)
ไทยออพติคอล กรุป

บริษัทในเครือฯ

หุนสามัญ (จํานวนหุน)

ลําดับ

ชื่อ

ของ
ตนเอง

หุนสามัญ (จํานวนหุน)

คูสมรส หรือบุตร เพิ่ม (ลด)
ที่ยังไมบรรลุ
ในชวง
นิติภาวะ
ม.ค. - ธ.ค.
2561

หุนกู (จํานวนหุน)

ของ
ตนเอง

เพิ่ม (ลด)
ในชวง
ม.ค.-ธ.ค.
2561

ของ
ตนเอง

เพิ่ม (ลด)
ในชวง
ม.ค. - ธ.ค.
2561

1

นายธรณ

ประจักษธรรม

22,179,700

2,000,000

79,700

ไมมี

--

--

--

2

นางอมลรัตน ประจักษธรรม

6,830,000

--

--

ไมมี

--

--

--

3.

นางนฤภรณ

ประจักษธรรม

ไมมี

11,830,000

--

ไมมี

--

--

--

4

นายบัญชา

ยงฤทธิกุล

1,260,469

--

--

ไมมี

--

--

--

5

Miss Michelle Hsieh

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

6

นางสาววิจิตต ทวีปรีชาชาติ

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

7

นางเรวดี

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

จันทมณีโชติ

59

60

บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

การสรรหา
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
1. การสรรหากรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) เปนดังนี้
1. บริษทั ฯ มีคณะกรรมการคณะหนึง่ เพือ่ ดําเนินกิจการบริษทั โดยคณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน
และกรรมการไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ตองมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริษทั จะตอง
เปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด แตทั้งนี้ ผูเปนกรรมการของบริษัทฯ ไมจําเปนจะตองเปนผูถือหุนของบริษัทฯ
2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงตอหุน 1 หุนที่ตนถืออยู
(ข) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคนหรือดวยวิธีการอื่นใดก็ได
ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตาม (ก) ทั้งหมด แต
จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปทกุ ครัง้ ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทีม่ อี ยูท งั้ หมดถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออก ไมลงตัวเปน 3 สวน ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก
และปทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ใหใชวธิ จี บั สลากกันวาผูใ ดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการ คนทีอ่ ยูใ นตําแหนง
นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกตั้งใหมก็ได
4. นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามดวยกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
(ง) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
(จ) ศาลมีคําสั่งใหออกจากตําแหนง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาไปถึงบริษัทฯ กรรมการ
ซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหามตามกฎหมาย วาดวยบริษทั มหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนง
กรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน
4 ของจํานวนผูถ อื หุน ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ นับรวมกันไดไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนหุน ทีถ่ อื โดยผูถ อื หุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

รายงานประจํา ปี 2561

8. ใหทปี่ ระชุมผูถ อื หุน เปนผูก าํ หนดจํานวนกรรมการผูม อี าํ นาจลงลายมือชือ่ เพือ่ ผูกพันบริษทั พรอมกับประทับตราสําคัญของ บริษทั ฯ
ภายใตขอ กําหนดวรรคแรก คณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดและแกไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการ ผูซ งึ่ มีอาํ นาจลงชือ่ ผูกพันบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 12 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้

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

นายสวาง
นายสาโรจน
นายธรณ
นางอมลรัตน
นางพรพรรณ
นายนิโคลัส
นายเดวิด
นายสิงห
นายวิชา
นายไพรัช
นายบรรจง
นางสาววิจิตต

ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
โตะตระกูล
ฟลิป กรีน
แอนดรูว ครอส
ตังทัตสวัสดิ์
จิวาลัย
เมฆอาภรณ
จิตตแจง
ทวีปรีชาชาติ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

นายสวาง
นายสาโรจน
นายธรณ
นางอมลรัตนนาง
พรพรรณ

ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
โตะตระกูล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : กรรมการ สองในหาคน ลงลายมือชื่อรวมกันพรอมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 85 (1/2562) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนใหกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 4 ทานไดแก
1. นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์
3. นางพรพรรณ โตะตระกูล

2. นายไพรัช เมฆอาภรณ
4. นางอมลรัตน ประจักษธรรม

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึง่ รวมทัง้ การเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และจะนําเสนอตอทีป่ ระชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 16 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ประกอบกับในขณะนี้ ยังไมมีการเสนอชื่อผูใดเขาพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ของบริษัทจากผูถือหุนอื่นๆ ทั่วไปตามที่บริษัทฯ ไดประกาศรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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การสรรหากรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
2. การสรรหากรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ไดกําหนดเงื่อนไขของกรรมการตรวจสอบตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ไวดังนี้
2.1 องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการของบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน
3. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนที่มีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู
ตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มตี อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน
4. ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ าํ หนดในกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย
2. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับรวม
หุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
3. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ไมเปนลูกจาง พนักงานหรือทีป่ รึกษาทีไ่ ดรบั เงินเดือนประจําจากบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั รวม บริษทั
ที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ในระยะ 2 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
4. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของ
บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ในระยะ 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการตรวจสอบยกเวนคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดพจิ ารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวา การเคยมีผลประโยชนหรือสวน
ไดเสียนั้น จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ
5. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
6. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูถือ
หุน ที่เปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
7. สามารถปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั ติ ามหนาที่ ทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
ไดโดยอิสระ โดยไมอยูภ ายใตความควบคุมของผูบ ริหาร หรือผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั ฯ รวมทัง้ ผูท เี่ กีย่ วของหรือญาติสนิท
ของบุคคลดังกลาว
2.3 การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
1. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน ใหดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะรายงานตอตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการนับแตวัน
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแตงตั้งฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามขอ
กําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการรายงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
2. วาระการดํารงตําแหนง
• กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทตามวาระ เมื่อไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทใหม ก็ให
เลือกตั้งเปนกรรมการตรวจสอบใหมอีกวาระหนึ่ง
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• เมือ่ มีเหตุใหกรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนง และมีผลใหจาํ นวนกรรมการตรวจสอบไมครบถวน คณะกรรมการ บริษทั ฯ
จะแตงตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนรายใหมเพื่อใหครบจํานวนอยางชาภายใน 3 เดือนนับจากวันที่มีจํานวนกรรมการ
ไมครบถวน
2.4 การพนจากตําแหนง
1. กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงโดยทันทีเมื่อ
• ครบตามวาระ
• พนจากการเปนกรรมการบริษัทฯ
• ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการตรวจสอบ
• ตาย
• ลาออก
• ถูกถอดถอน
2. กรณีกรรมการตรวจสอบลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง ควรแจงเปนหนังสือตอบริษทั ฯ ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน
พรอมเหตุผลเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทดแทน โดยบริษัทฯ จะแจงเรื่องการลาออก
พรอมสงสําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ
3. ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนกอนครบวาระการดํารงตําแหนง บริษัทฯ จะแจงเรื่องการถูกถอดถอนพรอมสาเหตุ
ใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้

รายชื่อ

ตําแหนง

1.

นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ *

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

นายวิชา จิวาลัย

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายไพรัช เมฆอาภรณ

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: *เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและ ประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
โดยมี นางอนุรักษ รัตนสานสสุนทร ผูจัดการตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ 2 ทาน จากทั้งหมด 3 ทาน ไดผานการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
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บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

การสรรหากรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองตามทีค่ วรตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
โดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนถูกตองเพียงพอ และการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิด
รายการที่เกี่ยวโยงกันและหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงิน ใหสอดคลองทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. พิจารณาและสอบทานขอสังเกตของผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทัง้ นี้ เพือ่ ใหมนั่ ใจในความสมเหตุสมผล
ของรายการลักษณะดังกลาวและเพื่อใหมั่นใจไดวาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอบริษัท
4. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากล
5. กํากับดูแลใหมีระบบงานเชิงปองกัน เพื่อลดหรือระงับความสูญเสียและความสูญเปลาของทรัพยากรประเภทตางๆ ของบริษัท
เพื่อประโยชน เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของหนวยงานในบริษัทใหสูงยิ่งขึ้น
6. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวา ระบบการบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ รวมทั้งไดรับการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมอยูเสมอ
7. สอบทานความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสวนที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน การจัดทํารายงานทางการเงิน
และการบริหารความเสี่ยง เสนอแนะปรับปรุงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยูเสมอ
8. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
9. พิจารณา คัดเลือก เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีภายนอก รวมทั้งประเมิน
ความเปนอิสระ ความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญชีภายนอกที่ไดรับการแตงตั้งนั้น
10. ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน และใหความเห็นในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาความ
ดีความชอบของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในรวมกับกรรมการผูจัดการ
11. สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานการตรวจสอบภายในและผลการปฏิบตั งิ านของหนวยงานตรวจสอบภายใน
โดยใหมีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในอยางสมํ่าเสมอ
12. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน อนุมัติงบประมาณและอัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบภายใน
13. มีอํานาจในการวาจางที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ ทั้งนี้ การวาจางที่ปรึกษาแตละ
คราวใหเปนไปตามระเบียบภายในที่เกี่ยวของกับบริษัท
14. มีอํานาจเชิญผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของมาใหความเห็นรวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
15. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอผูกพันที่มีไวกับบุคคลภายนอก
16. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ ควรเขารวมประชุมผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ เพือ่ ชีแ้ จงในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือการแตงตั้งผูสอบบัญชี
17. พิจารณาใหความเห็นชอบการนําสงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ
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18. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการบริษัทฯ
เปนประจําทุกป ซึ่งรายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน
เรื่องตางๆ ของการตรวจสอบภายใน ความเห็นตอรายงานทางการเงิน ความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทฯ ควร
ทราบ
19. พิจารณาใหความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอขออนุมัติตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ และจัดใหมีการทบทวนความเหมาะสมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
20. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และเปดเผยไวในรายงานประจําปของ บริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพย
กําหนด ประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
• ความเห็นที่เกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
• รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่
และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
21. รายงานผลการตรวจสอบในประเด็ น ที่ ผู  ส อบบั ญ ชี พบพฤติ ก ารณ อั น ควรสงสั ย
เกี่ยวกับการทุจริตหรือการฝาฝนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานหนาที่ของกรรมการ
และผูบริหารตอสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบ
บัญชีทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี
22. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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การสรรหากรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
3. การสรรหากรรมการกลยุทธธุรกิจ
คณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้

1.
2.
3.
4
5

นายบรรจง
นายสาโรจน
นายธรณ
นายนิโคลัส
นายเดวิด

รายชื่อ

ตําแหนง

จิตตแจง
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ฟลิป กรีน
แอนดรูว ครอส

ประธานคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ
กรรมการกลยุทธธุรกิจ
กรรมการกลยุทธธุรกิจ
กรรมการกลยุทธธุรกิจ
กรรมการกลยุทธธุรกิจ

โดยมีนายสรัฐ เตกาญจนวนิช เปนเลขานุการคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกลยุทธ
ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ
1. ประสานงานกับกรรมการผูจ ดั การและฝายบริหาร ในการกํากับดูแลการพัฒนากลยุทธของบริษทั ฯ และใหคาํ แนะนําในการวางแผน
กลยุทธ เพื่อใหแผนการใชกลยุทธไดรับการพัฒนา ยึดมั่น และฝงแนนในองคกร
2. ทบทวนความเสี่ยงและโอกาสของกลยุทธตามที่ถูกกําหนด โดยการประเมินความเสี่ยงเชิงกลยุทธของบริษัทฯ และกระบวนการอื่น
และผลกระทบจากการแขงขันที่เกิดขึ้นใหมหรือพัฒนาขึ้น การพัฒนาทางราชการหรือทางกฎหมาย และภาวะเศรษฐกิจโลก
3. ติดตามความคืบหนาของบริษทั ฯ ในการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธและใหขอ เสนอแนะ และคําแนะนําในกลยุทธการควบรวมกิจการ
กลยุทธทุน ความสามารถทางการตลาด และความตองการดานทรัพยากร
4. ทํางานรวมกับกรรมการผูจัดการและฝายบริหารในการดูแล ใหมีการทบทวนและเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธที่มีนัยสําคัญ เกี่ยวกับความเปนไปไดในการออกจากธุรกิจเดิมและการเขาสูธุรกิจใหม การเขาซื้อกิจการ
กิจการรวมคา การลงทุน หรือการจัดการธุรกิจและทรัพยสิน
5. ประเมินผลการตรวจสอบรายการหลังทํารายการ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมายการซื้อกิจการ และการรับรู
ความสามารถในการทํางานรวมกัน
6. ในการปฏิบตั หิ นาที่ คณะกรรมการกลยุทธธรุ กิจจะใชความเชีย่ วชาญของฝายบริหารและพนักงานบริษทั ฯ และเมือ่ มีจาํ เปนหรือเปน
ประโยชน จะทํางานรวมกับฝายบริหารเพื่อจางที่ปรึกษาภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญ เพื่อชวยคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจในการ
ทํางานของตน
7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ
8. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ และแนะนําใหคณะกรรมการเสนอการเปลี่ยนแปลงเปนครั้งคราว
ตามความจําเปน
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําทุกป
10. ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการกําหนดใหคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจกําหนด

รายงานประจํา ปี 2561

4. การสรรหา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน มีรายชื่อ
ดังตอไปนี้

รายชื่อ
1.
2.
3.

นายไพรัช เมฆอาภรณ
นายบรรจง จิตตแจง
นายวิชา
จิวาลัย

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

โดยมีนางสาวศิริพร ผลอวยพร ผูจัดการสวนทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่ง
ไดรับการแตงตั้ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 มีมติเห็นชอบ กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ที่ทบทวนใหมหลังจากที่นํามาใชงานครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552

หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดังนี้
1. กําหนดหลักเกณฑ กระบวนการในการสรรหาคุณสมบัติ และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการของบริษัท และบริษัทยอย เสนอตอคณะกรรมการบริษัท และนํา
รายชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
2. นําเสนองบประมาณ และหลักเกณฑการจายคาตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ตอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน
3. พิจารณา และนําเสนองบประมาณในภาพรวมเกีย่ วกับการขึน้ คาจาง เงินรางวัลประจําป ตลอดจนสิทธิประโยชนและผลประโยชน
อืน่ ใดของกรรมการผูจ ดั การ ผูบ ริหารทีร่ ายงานตรงตอกรรมการผูจ ดั การ พนักงาน ของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย ตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ตอคณะกรรมการบริษัท
5. กําหนดแนวทาง การพัฒนาความรู ทักษะ ผูที่จะดํารงตําแหนง กรรมการผูจัดการของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงผูบริหารที่
รายงานตรงตอกรรมการผูจัดการ
6. กําหนดแนวทาง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน และทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการผูจัดการ และ
ผูบริหารที่รายงานตรงตอกรรมการผูจัดการ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
7. พิจารณาผังโครงสรางการบริหารงาน ผังการบังคับบัญชา ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
8. กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ การสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ของกรรมการผูจัดการ และผูบริหารที่รายงานตรง
ตอกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ และบริษัทยอย
9. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการสรรหาและการกําหนดคาตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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การสรรหากรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
5. คณะผูบริหารของบริษัทฯ
การคัดเลือกบุคคลที่จะมาเปนผูบริหารบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะเปนผูทําการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลทีเ่ หมาะสมใหเปนผูบ ริหารของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั แตงตัง้ ตอไปคณะผูบ ริหารของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีทั้งหมด 7 ทาน มีรายนาม ดังนี้

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายธรณ
ประจักษธรรม
นางอมลรัตน ประจักษธรรม
นางนฤภรณ ประจักษธรรม
นางสาววิจิตต ทวีปรีชาชาติ
Miss Michelle Hsieh
นายบัญชา ยงฤทธิกุล
นางเรวดี
จันทมณีโชติ

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝาย Supply Chain Management
ผูจัดการฝายบัญชีและภาษี
ผูจัดการสํานักวางแผนธุรกิจและการเงิน
ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการฝายโรงงาน (TOG)
ผูจัดการสํานักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย และ เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดป พ.ศ. 2535 และ
ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม นอกจากนั้น ไมปรากฏวามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา

การมอบหมายอํานาจบริหารใหแกกรรมการผูจัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 และวันที่ 8 เมษายน 2548 ไดพิจารณาเรื่องอํานาจและการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการ และไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการผูจัดการไวโดยชัดเจน ดังตอไปนี้
ใหกรรมการผูจ ดั การมีอาํ นาจหนาทีบ่ ริหารจัดการดําเนินงานตางๆ ตามธุรกิจปกติของ บริษทั ฯ และดําเนินการตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทไดมอบหมายซึ่งอยูภายใตกฎระเบียบและขอบังคับของบริษัทฯ ประกอบไปดวย
1. กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทโดยรวมเพื่อเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการดําเนินธุรกิจ
2. มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัส ของ
พนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตําแหนงที่ตํ่ากวากรรมการผูจัดการ ตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝายนายจางในคณะกรรมการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
3. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจาย การพิจารณาอนุมัติการจายคาใชจายในการดําเนินงานปกติ และในการจัด
ซื้อจัดจางในทรัพยสิน และบริการเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ในวงเงิน 20 ลานบาทตอครั้ง
4. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพื่อรักษา
ระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
5. มีอาํ นาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษทั ฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั ฯ และเปนประโยชนตอ บริษทั ฯ
6. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนตางๆ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
7 พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
7.

รายงานประจํา ปี 2561

8. พิจารณาอนุมตั กิ ารทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ปนเงือ่ นไขปกติทางการคา เชน ซือ้ ขาย
สินคาดวยราคาตลาด การใหเครดิตเทอมเหมือนลูกคาทัว่ ไป ทีไ่ ดมกี ารกําหนดนโยบาย
และหลักเกณฑ โดยไดรบั การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติไวแลว
9. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
10. ดําเนินกิจการงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนรายกรณี
11. พิจารณาเพื่อการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ กรรมการผูจ ดั การอาจมอบหมายใหบคุ คลอืน่ ตามทีก่ รรมการผูจ ดั การเห็น
สมควรทําหนาทีจ่ ดั การและดําเนินการแทนในเรือ่ งทีจ่ าํ เปนและสมควร และภายใตอาํ นาจ
หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการ ไมมีอํานาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มิใช
เปนเงือ่ นไขปกติทางการคา รายการไดมาจําหนายไปซึง่ สินทรัพยทสี่ าํ คัญของบริษทั ฯ และ /
หรือ เรื่องหรือรายการที่กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน หรือมีสวน
ไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด (ตามขอบังคับของ
บริษทั ฯ และตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศ
กําหนด) ที่จะทําขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนรายการที่เปนเงื่อนไขปกติ
ทางการคาที่ไดมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ โดยไดรับการตรวจสอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไวแลว และ/หรือ การอนุมัติ
รายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว
และไดขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยแลว เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว

การมอบหมายอํานาจบริหารใหแกบุคคลอื่น
ในการกระทําการแทนและในนามบริษัทฯ
กรรมการผูจ ดั การไดมกี ารมอบหมายอํานาจบริหารใหแกผบู ริหารตามลําดับชัน้ ในการ
กระทําการแทนสําหรับกิจกรรมตางๆ เชน ในการอนุมัติเบิกจายเงินคาใชจายตางๆ
การอนุมตั สิ งั่ ซือ้ วัตถุดบิ วัสดุสนิ้ เปลือง และอืน่ ๆ รวมถึงการลงนามในเช็คเพือ่ เบิกถอนเงิน
จากบัญชีของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขในการจํากัดประเภทคาใชจาย วงเงินการอนุมัติ รวม
ถึงวงเงินในการลงนามในเช็คเพือ่ เบิกถอนเงิน ตามแตระดับผูบ ริหารและหนาที่ ความรับผิด
ชอบที่เกี่ยวของ ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
1. คาตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมใน/ป 2559 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง / ป 2560 ทั้งสิ้น 6 ครั้ง / ป 2561 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง กรรมการแตละทาน
มีการเขาประชุม และมีคาตอบแทนประจําแตละทานดังนี้

รายชื่อ
คณะกรรมการบริษัท

ป 2561

ป 2560

ป 2559

จํานวนครั้ง คาตอบแทน จํานวนครั้ง คาตอบแทน จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม (บาท/คน/ป) ที่เขาประชุม (บาท/คน/ป) ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)

1. นายสวาง

ประจักษธรรม

5/5

517,000

6/6

517,000

5/5

470,000

2. นายสาโรจน

ประจักษธรรม

5/5

294,000

5/6

294,000

4/5

280,000

3. นายธรณ

ประจักษธรรม

5/5

294,000

6/6

294,000

5/5

280,000

4. นายวิรัช

ประจักษธรรม*

-

-

5/5

294,000

5/5

280,000

5. นางอมลรัตน ประจักษธรรม**

4/4

294,000

-

-

-

-

6. นางพรพรรณ โตะตระกูล

4/5

294,000

6/6

294,000

5/5

280,000

7. นายไพรัช

เมฆอาภรณ

5/5

294,000

6/6

294,000

5/5

280,000

8. นายสิงห

ตังทัตสวัสดิ์

5/5

294,000

5/6

294,000

5/5

280,000

9. นายวิชา

จิวาลัย

5/5

294,000

6/6

294,000

5/5

280,000

10. นายบรรจง

จิตตแจง

5/5

294,000

6/6

294,000

5/5

280,000

11. นายเดวิด

แอนดรูว ครอส

5/5

294,000

5/6

294,000

4/5

280,000

12. นายฌอน

ดารเรน ลอว***

2/4

220,500

5/6

294,000

5/5

280,000

13. นายนิโคลัส

ฟลิป กรีน****

1/1

73,500

-

-

-

-

5/5

294,000

6/6

294,000

5/5

280,000

14. นางสาววิจิตต ทวีปรีชาชาติ

หมายเหตุ: * นายวิรัช ประจักษธรรม ถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
** นางอมลรัตน ประจักษธรรม ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทน นายวิรัช ประจักษธรรม ตามวาระที่เหลืออยู
ณ 14 กุมภาพันธ 2561
*** นาย ฌอน ดารเรน ลอว ลาออกจากตําแหนงกรรมการ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
**** นายนิโคลัส ฟลิป กรีน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทน นายฌอน ดารเรน ลอว ตามวาระที่เหลืออยู
ณ 7 สิงหาคม 2561

รายงานประจํา ปี 2561

สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมใน ป 2559 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ป 2560 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ป 2561 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง กรรมการ
ตรวจสอบแตละทานมีการเขารวมประชุม และมีผลตอบแทนดังนี้
รายชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ป 2561

ป 2560

ป 2559

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)

1. นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์

5/5

344,000

3/4

344,000

4/4

328,000

2. นายวิชา จิวาลัย

4/5

229,000

4/4

229,000

4/4

218,000

3. นายไพรัช เมฆอาภรณ

5/5

229,000

4/4

229,000

4/4

218,000

สําหรับคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจมีการประชุมใน ในป 2559 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ป 2560 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ป 2561 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดย
แตละทานมีการเขารวมประชุม และมีผลตอบแทนดังนี้
รายชื่อ
คณะกรรมการ
กําหนดกลยุทธทางธุรกิจ

ป 2561

ป 2560

ป 2559

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)

1. นายบรรจง จิตตแจง

4/4

211,000

4/4

211,000

4/4

201,000

2. นายสาโรจน ประจักษธรรม

4/4

140,000

3/4

140,000

3/4

133,000

3. นายธรณ ประจักษธรรม

4/4

140,000

4/4

140,000

4/4

133,000

4. นายวิรัช ประจักษธรรม*

--

--

4/4

140,000

4/4

133,000

5. นายฌอน ดารเรน ลอว**

1/3

105,000

4/4

140,000

4/4

133,000

6. นายเดวิด แอนดรูว ครอส

4/4

140,000

4/4

140,000

3/4

133,000

7. นายนิโคลัส ฟลิป กรีน***

1/1

35,000

--

--

--

--

หมายเหตุ: * นายวิรัช ประจักษธรรม ถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
** นาย ฌอน ดารเรน ลอว ลาออกจากตําแหนงกรรมการ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
*** นายนิโคลัส ฟลิป กรีน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทน นายฌอน ดารเรน ลอว ตามวาระที่เหลืออยู
ณ 7 สิงหาคม 2561

71

72

บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีการประชุมในป 2559 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ป 2560 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ป 2561 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง
โดยแตละทานมีการเขารวมประชุม และมีผลตอบแทนดังนี้
รายชื่อ
คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

ป 2561

ป 2560

ป 2559

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)

5/5

211,000

4/4

211,000

4/4

201,000

2. นายบรรจง จิตตแจง

5/5

140,000

4/4

140,000

4/4

133,000

3. นายวิชา

4/5

140,000

4/4

140,000

4/4

133,000

1. นายไพรัช

เมฆอาภรณ

จิวาลัย

ทั้งนี้ คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนประจําทุกป และ
เปนคาตอบแทนประจําที่จายใหตอคนตอป สําหรับป 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15/2561 ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 มีมติใหจาย
โบนัสป 2560 แกกรรมการทุกทาน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2560 สรุปไดดังนี้
จํานวนรวม
(คน)

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)

ประธานกรรมการบริษัท

1

517,000

517,000

กรรมการบริษัท

11

294,000

3,234,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

1

344,000

344,000

กรรมการตรวจสอบ

2

229,000

458,000

ประธานกรรมการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ

1

211,000

211,000

กรรมการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ

4

140,000

560,000

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

1

211,000

211,000

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

2

140,000

280,000

ประเภทคาตอบแทน

รวมคาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนรวม
(บาท/ป)

5,815,000

รายงานประจํา ปี 2561

โบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2560 สรุป ไดดังนี้
ลําดับที่

รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

โบนัส (บาท)

1

นายสวาง

ประจักษธรรม

ประธานกรรมการบริษัท

333,000

2

นายสาโรจน

ประจักษธรรม

กรรมการบริษัท และ กรรมการกลยุทธธุรกิจ

270,000

3

นางอมลรัตน

ประจักษธรรม

กรรมการบริษัท

-

4

นางพรพรรณ

โตะตระกูล

กรรมการบริษัท

183,000

5

นายธรณ

ประจักษธรรม

กรรมการบริษัท และ กรรมการกลยุทธธุรกิจ

270,000

6

นายไพรัช

เมฆอาภรณ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

458,000

7

นายสิงห

ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริษัท

398,000

8

นายวิชา

จิวาลัย

กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาฯ

413,000

9

นายบรรจง

จิตตแจง

กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาฯ และ
ประธานกรรมการกลยุทธธุรกิจ

402,000

10

นายฌอน

ดารเรน ลอว

กรรมการบริษัท และ กรรมการกลยุทธธุรกิจ

270,000

11

นายเดวิด

แอนดรูว ครอส

กรรมการบริษัท และ กรรมการกลยุทธธุรกิจ

270,000

12

นางสาววิจิตต

ทวีปรีชาชาติ

กรรมการบริษัท

183,000

13

นายวิรัช

ประจักษธรรม

กรรมการบริษัท และ กรรมการกลยุทธธุรกิจ

270,000

รวม

3,720,000
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
2. คาตอบแทนของผูบริหาร
บริษัทฯ มีคาตอบแทนผูบริหารทุกทานในป 2559 ถึง ป 2561 สรุปไดดังนี้
ป 2561
ประเภทคาตอบแทน

ป 2560

ป 2559

จํานวน
(คน)

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)

จํานวน
(คน)

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)

จํานวน
(คน)

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)

เงินเดือนของผูบริหาร

8

17,523,644

6

14,704,718

6

14,659,799

โบนัสจายผูบริหาร

8

1,500,030

6

2,295,39

6

3,232,808

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

8

1,058,809

6

863,640

6

802,626

รวมคาตอบแทนผูบริหาร

20,082,483

17,863,749

หมายเหตุ : 1. กรรมการที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารดวย ไดแก นายธรณ ประจักษธรรม

18,695,233

รายงานประจํา ปี 2561

รายงาน การกํากับดูแลกิจการทีด
่ ี
คณะกรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) มีความมุงมั่น
ที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ใหสอดคลองกับขอพึงปฏิบตั ิ
ที่ ดี สํ า หรั บ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น กฎ ระเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย และมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาเพือ่ ยกระดับการกํากับดูแลกิจการของ บริษทั ฯ
ไปสูแ นวทางปฏิบตั อิ นั เปนเลิศ
“การกํากับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดขึ้น เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 และเมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 มีมติประกาศใชนโยบายเกีย่ ว
กับการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพือ่ ยึดถือเปนแนวทางปฏิบตั ิ
ทีด่ ขี องกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานในการปฏิบตั หิ นาที่ ทีต่ อ งรับผิดชอบ และยกระดับ
คุณภาพของหลักการกํากับดูแลกิจการใหครอบคลุมแนวปฏิบตั ติ า งๆ เพือ่ ใหสอดคลองกับ
ความคาดหวังของผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียที่มีตอบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั มีหนาทีด่ แู ลใหมกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ ปน ไดรับรางวัลปฏิบัติตามนโยบายและแนวทาง
ไปตามที่วางไวอยางเครงครัด และมุงมั่นที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของ บริษัทฯ ปฏิบัติเปนไปตามที่วางไวอยางเครงครัด
อยางตอเนื่อง เพื่อให บรรลุเปาหมายในการสรางความมั่นคงและความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืนใหกับองคกรและผูถือหุน
คณะกรรมการ บริษัท และผูบริหารระดับสูง ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาความรู และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ โดย
กรรมการบริษทั ทุกทานไดผา นการอบรมหลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รวมถึงทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
กรรมการใหม คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ / คูมือกรรมการ / การปฐมนิเทศกรรมการที่เขาใหม และ
แนวทางการดําเนินธุรกิจมอบใหกรรมการใหมไดรับทราบ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูประสานกับ
กรรมการในเรื่องหลักสูตรการอบรมตางๆ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีเ่ ปนสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Principles
of Corporate Governance) ที่ประกอบดวย 5 หมวดหลัก ไดแก
1. สิทธิของผูถือหุน
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

ในป 2561 บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล และผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวของกับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
•
•
•
•

ไดรับการตอใบรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดย สถาบัน IOD
ไดรับใบรับรอง ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน
ผลประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทประจําป จัดอยูในระดับ 4 ดาว จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษทั ฯ ไดรบั การประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผูถ อื หุน สามัญประจําป 2561 (Annual General Meeting: AGM)
ที่สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) รวมกับสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทยเปนผูจัด โดยบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญ ประจําป 2561 อยูในระดับ “ดีเยี่ยม”
(ตั้งแตป 2554 ถึงปจจุบัน)

75

76

บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

รายงานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
หมวดที่ 1. สิทธิของผูถือหุน
ผูถ อื หุน มีสทิ ธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษทั ฯ ผานการแตงตัง้ คณะกรรมการ ใหทาํ หนาทีแ่ ทนตนและมีสทิ ธิในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ บริษัทฯ ฉะนั้น บริษัทฯ จึงมีการสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

สิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งกรรมการใหทําหนาที่แทนตน
สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน
สิทธิในการรับทราบขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอในเวลาอันควร
สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงลงคะแนนแทน
สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ และวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุน
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุมผูถือหุน
สิทธิในการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
สิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
สิทธิในการรับเงินปนผล
สิทธิในการออกคะแนนเสียงกําหนดหรือแกไขขอบังคับและบริคณหสนธิ
สิทธิในการออกคะแนนเสียงลดทุนหรือเพิ่มทุน
สิทธิในการออกคะแนนเสียงอนุมัติรายการพิเศษ

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไดจดั ใหมกี ารรายงานและเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับการดําเนินงานใดๆ ของบริษทั ฯ อยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส
และทันเวลาในการตัดสินใจ รวมถึงเพือ่ ใหนกั ลงทุน และผูส นใจทัว่ ไปไดรบั ทราบขอมูลเพิม่ เติม สําหรับหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเรียกดูไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผูถอื หุน นัก
ลงทุน และผูที่สนใจสามารถดูขอมูลไดที่ http://www.thaiopticalgroup.com และหากมีเหตุการณที่อาจมีผลกระทบตอผูถือหุนทางบ
ริษัทฯ จะแจงขาวผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทันที
ั ชีของบริษทั ฯ สําหรับการประชุมผูถ อื หุน คราวอืน่
บริษทั ฯ จัดใหมกี ารประชุมสามัญผูถ อื หุน ภายใน 4 เดือน นับแตวนั สิน้ สุดของรอบปบญ
จะเปนการประชุมวิสามัญผูถือหุนซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ
และ ผูบริหารทุกคนควรเขารวมประชุม เพื่อใหสิทธิแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการรวมออกความคิดเห็นในที่ประชุม และ
ซักถามขอของใจจากกรรมการและผูบ ริหารทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ อธิบายและตอบขอซักถาม โดยมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตองครบถวน
เพือ่ รายงานและขออนุมตั ใิ นเรือ่ งทีม่ นี ยั สําคัญ หรือตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหตอ งขอมติจากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน โดยบริษทั ฯ จะสงสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับการประชุมไปยังผูถือหุนลวงหนา กอนวันประชุมอยางนอย 14 วันหรือ 21 วัน ขึ้นกับวาระที่พิจารณาตามที่กฎหมายกําหนด
และไดประกาศลงหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพื่อใหผูถือหุนไดมี
โอกาสศึกษาขอมูลตางๆ กอน การเขาประชุม ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 บริษัทฯ ไดนําหนังสือเชิญประชุมผูถือ
หุนฉบับสมบูรณ พรอมเอกสาร ที่เกี่ยวของกับการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอน
การประชุมมากกวา 30 วัน พรอมทั้งไดจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนหรือผูรับมอบอํานาจ ในการลงทะเบียนเขารวม
ประชุมในวันประชุมผูถือหุน(AGM)

รายงานประจํา ปี 2561

หมวดที่ 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะใหผถู อื หุน มีสว นการดูแลกิจการ และใหความเห็นเกีย่ วกับการดําเนินการใหมากขึน้ จึงเปดโอกาส
ใหผูถือหุนมีสิทธิตางๆ ขั้นพื้นฐานที่เทาเทียมกัน โดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงใหผูถือหุนรับทราบผานทางชองทางเว็บไซต
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตบริษัทฯ ดังนี้
1) ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป (AGM) บริษทั ฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผถู อื หุน ในการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เขาดํารง
ตําแหนงกรรมการ และเพิ่มวาระการประชุมตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนดซึ่งไดเผยแพรรายละเอียดในเว็บไซตของบริษัทที่
http://www.thaiopticalgroup.com โดยใหเสนอมายังบริษัทฯ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปผานทางชองทางการติดตอ ดังนี้
E-mail
แฟกซ
เบอรโทร
ไปรษณีย

:
:
:
:

CompanySecretary@thaiopticalgroup.com
(02) 862 0705
(02)440 0506
เรวดี จันทมณีโชติ (เลขานุการบริษัท)
สํานักเลขานุการบริษัทและกฏหมาย
บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
77/141-142 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 33
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ (10600)

เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ไดขอมูลอยางครบถวนเกี่ยวกับบริษัทฯ บริษัทฯ จัดใหมี
หนวยงานนักลงทุนสัมพันธผานชองทางตางๆ ดังนี้
E-mail : ir@thaiopticalgroup.com
แฟกซ : (02) 862 0705
เบอรโทร : (02) 440 0506
2) เมื่อบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (AGM) เสร็จสมบูรณแลว จะทําการเผยแพรรายงานการประชุมนั้น
ผานทางเว็บไซตที่ http://www.thaiopticalgroup.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
3) บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุม และ
ออกเสียงลงมติแทน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไดเสนอรูปแบบหนังสือมอบฉันทะทีผ่ ถู อื หุน สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดและเสนอชือ่
กรรมการอิสระของบริษทั 2 ทาน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ อื หุน และการปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน อยางเทาเทียมกันมีการเปดเผย
ขอมูลสารสนเทศอยางครบถวน เพียงพอ และโปรงใหจดั ใหมกี ารประชุมผูถ อื หุน ในลักษณะทีส่ นับสนุนใหมกี ารปฏิบตั แิ ละใหโอกาสแก
ผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถาม ใหความสําคัญตอขอเสนอแนะของผูถือหุน และกําหนดสิทธิ
ออกเสียงในการเขาประชุมของผูถือหุนอยางชัดเจน
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รายงานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
4) ในป 2561 บริษัทฯ ไดเขารวมงานตางๆ ดังนี้
1) 5 มีนาคม 2561 นายธรณ ประจักษธรรม ใหสมั ภาษณกบั หนังสือหนังสือพิมพทนั หุน
2) 23 มีนาคม 2561 นายธรณ ประจักษธรรม ใหสัมภาษณแกสื่อมวลชน ในงานเปด
สายการผลิตเลนสเฉพาะบุคคล “THE GRAND OPENING OF OUR NEW RX
AUTOMATION PLANT” ณ บริษทั ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) บางบัวทอง
3) 20 มิถุนายน 2561 นายธรณ ประจักษธรรม รวมกับบริษัท นําศิลปไทย จํากัด และ
Tokai Optical แถลงขาวประกาศความรวมมือธุรกิจเลนสเฉพาะบุคคลบุกตลาด
เลนสไทย ในงานแสดงสินคาแวนตา SILMO Bangkok 2018 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
4) 30 สิงหาคม 2561 นายธรณ ประจักษธรรม ใหสัมภาษณรายการ BTimes ชอง 3
Family หมายเลข 13
5) 6 กันยายน 2561 นายธรณ ประจักษธรรม ใหสมั ภาษณรายการ Secrets Of Victory
ไขความลับสูความสําเร็จ
6) 22 พฤษภาคม 2561 และ 21 พฤศจิกายน 2561 รวมงาน “บริษัทจดทะเบียน
พบผูล งทุน” หรือ Opportunity Day 2 ครัง้ ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพือ่ เปดโอกาสให ผูถ อื หุน นักลงทุน นักวิเคราะห และผูส นใจทัว่ ไปไดสอบถามขอมูล
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดโดยตรงกับผูบริหาร พรอมทั้งนําเสนอผล
ประกอบการของบริษทั ฯและไดมกี ารถายทอดสดทาง Website ของตลาดหลักทรัพยฯ
เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูสนใจทั่วไปที่ไมสามารถมารวมงานไดมีโอกาส
สอบถามโดยตรงกับผูบริหารเชนเดียวกัน

7) ใหขอ มูลผลการดําเนินงาน และแนวโนมทางธุรกิจของบริษทั ฯ กับ Aberdeen Asset
Management, Yuanta Securities, MFC Asset Management, KTB Securities,
NTAsset
8) 13 ธันวาคม 2561 คุณอมลรัตน ประจักษธรรม เขารวมประกาศเจตนารมณ
โครงการ “บริษัทเกษียณสุข” โดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย
และพันธมิตร
5) บริษทั ฯ มีมาตรการปองกัน ในกรณีทผี่ บู ริหาร กรรมการ และพนักงานใชขอ มูลภายใน
เพือ่ ประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ นื่ ในทางมิชอบ เพือ่ ไมใหเปนการเอาเปรียบผูถ อื หุน อืน่
โดยมีการแจงแนวทางและนโยบายใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติและมีการติดตาม
ผลอยางสมํ่าเสมอ ในสวนของกรรมการและผูบริหารไดกําหนดหามซื้อ – ขายหุน
ภายในระยะเวลา 20 วัน หลังจากวันปดงบการเงินแตละไตรมาส และหลังจาก
งบการเงินเปดเผยตอสาธารณะชน 2 วัน ทัง้ นี้ ใหกรรมการและผูบ ริหารทุกคนมีหนาที่
รายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมาย จัดสงรายงานดังกลาวแกคณะกรรมการ
เปนประจํา

รายงานประจํา ปี 2561
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รายงานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
หมวดที่ 3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
นอกจากบริษัทฯ จะตองบริหารงานใหสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายและนโยบายที่ไดวางไวแลว บริษัทฯ ยังคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย
ในการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ ดวยโดยยึดแนวทางในการปฏิบตั ใิ หมคี วามเสมอภาคตอทุกฝาย โดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรม
อีกทัง้ ยังกําหนดใหมนี โยบายในการดูแลและปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสียทุกฝายและเผยแพรไวใน “นโยบายการพัฒนาอยางยัง่ ยืนของบริษทั ฯ :
Sustainability Report” โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
ผูม สี ว นไดเสียโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ประกอบดวย พนักงาน ลูกคา คูค า /เจาหนี้ ผูถ อื หุน /สังคม/ชุมชน และภาครัฐ
พนักงาน : บริษทั ฯ และบริษทั ยอย จัดใหมสี วัสดิการตางๆ แกพนักงาน อยางครบถวนทัง้ การจัดกองทุนสํารองเลีย้ งชีพใหกบั พนักงาน
เอาใจใสดูแลสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยทั้งทางรางกาย และมีสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมี
นโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัย
ในการทํางาน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานป 2561 ลดลงจากป 2560 จํานวน 40% (เกิดอุบตั ิเหตุ 8 คน
จากพนักงานทั้งหมด 1,119 คน)
สังคม/ชุมชน : บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการดูแลและกําจัดของเสียตางๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานไมใหเกิดมลพิษกับ
ชุมชนรอบขาง นอกจากนี้ ยังมีโครงการตางๆ และใหการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอ สังคมในชุมชนรอบขาง
คูคา/เจาหนี้ : บริษัทฯ และบริษัทยอยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัด และเสมอภาคเทาเทียมกัน
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามได ก็จะดําเนินการขอเจรจา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข
คูแขง : บริษัทฯ และบริษัทยอย ทําการแขงขันทางการคาภายใตกฎหมาย และธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจอยางเปนธรรม
โดยไมฉวยโอกาสทําลายชื่อเสียงของคูแขงเพียงเพื่อใหบริษัทฯ และบริษัทยอยไดประโยชน
ลูกคา : บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความมุงมั่นใหบริการลูกคาดวยความเต็มใจ เต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสมอภาค
เปนธรรม และใหคําแนะนําชวยเหลือแกลูกคา พรอมทั้งยินดีรับฟงปญหาและคนหาสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา
ใหกับลูกคา โดยไมเปดเผยขอมูลหรือความลับของลูกคา เวนแตตามกฎหมายกําหนดใหตองเปดเผยหรือไดรับการ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากลูกคา
ผูถือหุน : ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได มีผลการดําเนินงานเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน และสามารถ
ใหผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมในระยะยาว
ชองทางการรองเรียน : ลูกคา ผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสียสามารถรองเรียนหรือเสนอแนะความคิดเห็นตอบริษทั ฯ ไดทเี่ ลขานุการบริษทั
โดยผานชองทางตางๆ ดังนี้
โทรศัพท
โทรสาร
Website
E-mail

: (02) 440 0506 ถึง 7
: (02) 862 0705
: http://www.thaiopticalgroup.com
: CompanySecretary@thaiopticalgroup.com

สําหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย หากพบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถรองเรียนหรือ
เสนอแนะขอคิดเห็นดังนี้
1. กรรมการผูจัดการ
3. ผูจัดการตรวจสอบภายใน

2. ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
4. ประธานกรรมการตรวจสอบ

ไปรษณีย : บริษทั ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 15/5 หมู 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี

รายงานประจํา ปี 2561

ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โดยบริษทั ฯ มีมาตรการคุม ครองและบรรเทาความเสียหายใหกบั ผูร ายงาน ผูร อ งเรียน
หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
1) กรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ จะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสีย และ
ผูเกี่ยวของ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและตัดสินใจเพือ่ ประโยชนของบริษทั ฯ โดยรวม ทัง้ นี้ กรรมการ
และผูบ ริหารทีม่ สี ว นไดเสียกับธุรกรรมทีท่ าํ กับบริษทั ฯ ตองไมมสี ว นรวมในการตัดสินใจ
ทําธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทํารายการ
ระหวางกันของบริษัทฯ
2) บริษัทฯ ไดมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไวเปน
ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง
มีนยั สําคัญ จะตองมีการผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการ
ใดๆ ทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน (Conflict of Interest) คณะกรรมการ
และผูบ ริหารของบริษทั ฯ จะจัดใหมกี ารประชุมเพือ่ พิจารณาเรือ่ งนัน้ ๆ ในกรณีทตี่ อ งขอ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนบริษัทฯ จะดําเนินการเรียกประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องตางๆ คณะกรรมการ
จะพิจารณาดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผล และมุงใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ
3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 54 (1/2556) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556
ไดมีมติเห็นชอบกับสํานักงาน กลต.ที่ สงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมีสวนรวมในการตอ
ตานการคอรรปั ชัน่ โดยใหไปสรุปหลักเกณฑและกําหนดเปนนโยบายใหคณะกรรมการ
พิจารณา ทัง้ นีม้ อบหมายใหเลขานุการบริษทั ไปเขารวมอบรมหลักสูตร “Anti-Corruption:
The Practical Guide” ในวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2556 จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 59 (1/2557) เมือ่ วันที่
19 กุมภาพันธ 2557 มีมติใหเขารวมประกาศเจตนารมณ แนวรวมปฏิบัติ (Collective
Action Coalition) ตอตานการทุจริตของภาคเอกชนไทย รวมกับสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการคาไทย สมาคมธนาคารไทย หอการคาตางชาติ
และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งไดรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต แลว ณ วันที่ 16 มกราคม 2558
(ดูเพิ่มเติม:www.thaiopticalgroup.com) ตอมา ในป 2561 บริษัทไดรับการรับรอง
ตออายุบริษัท เปนสมาชิกของแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
โดยที่ประชุมของคณะกรรมการแนวรวมปฎิบัติฯ ประจําไตรมาส 2/2561 เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม โดยใบรับรองดังกลาวจะมีอายุ 3 ป นับจากวันที่มีมติใหการรับรอง
4) บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมนิทรรศการความยั่งยืน เพื่อสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
ตอตานคอรรัปชั่น ภายในและภายนอกองคกร
5) บริษัทฯ ไดจัดใหมีการจัดอบรม ความรู เพื่อพัฒนาทักษะใหแก ระดับพนักงาน และ
ระดับบริหาร ของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติพัฒนา
ฝมอื แรงงาน พ.ศ.2555 โดยในป 2561 บริษทั จัดใหมกี ารอบรมสําหรับผูบ ริหาร พนักงาน
ดังนี้

81

82

บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

รายงานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
หมวดที่ 4.การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษทั ฯ เปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษทั ฯ ทีต่ รงตอความเปนจริง ครบถวน
เพียงพอ สมํา่ เสมอ ทันเวลา แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินและผลประกอบการทีแ่ ทจริง รวมทัง้ อนาคตของธุรกิจของบริษทั ฯ โดย
คณะกรรมการบริษทั มุง มัน่ ทีจ่ ะดูแลใหมกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วของกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
อยางเครงครัดดังนี้
1) บริษัทฯ เผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพย แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําป (แบบ 56-2) รวมทัง้ เผยแพรผา นทาง website ของบริษทั ฯ http://www.thaiopticalgroup.com ทัง้ ทีเ่ ปนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษดวย
2) คณะกรรมการบริษัท รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ผานทางแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
3) คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูไปกับรายงานของ
ผูสอบบัญชี และจัดใหมีรายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําป (แบบ 56-2)
4) คณะกรรมการบริษทั มีการเปดเผยรายชือ่ และบทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดยอยจํานวนครัง้ ของการประชุม
และจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุมในแตละป
5) คณะกรรมการบริษทั จะเปดเผยคาตอบแทนแตละประเภททีแ่ ตละคนไดรบั รวมทัง้ คาตอบแทนจากการเปนกรรมการบริษทั ยอย หรือ
หนาที่อื่นๆ เชน ที่ปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดคาตอบแทนของผูบริหาร 4 รายแรก นับจากกรรมการผูจัดการไวในรายงานประจําป
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
6) บริษทั ฯ มีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพือ่ ทําหนาทีส่ อื่ สารกับบุคคลภายนอก เชน ผูถ อื หุน ผูล งทุนสถาบัน ผูล งทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห
และภาครัฐที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม และเปดเผยรายละเอียดการติดตอนั้นไวในรายงานประจําปและเว็บไซตของ
บริษัทฯ
7) คณะกรรมการและผูบ ริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย และการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพยเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)
8) บริษทั ฯ จัดใหมกี ารเปดเผยโครงสรางการถือหุน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
9) คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของทุกดานโดยครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศน
เปาหมายกลยุทธทางธุรกิจ การเงิน การผลิต ความปลอดภัย และระบบสารสนเทศ พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดและระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการปองกันแกไขและผูร บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน รวมทัง้ กําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตาม
ประเมินผล โดยจัดใหมีผูดูแลบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการมีหนาที่นําเสนอแผนงาน และผลการปฏิบัติตามแผนตอฝายบริหาร
10) บริษัทฯ มีหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ ที่ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ผูถือหุน นักวิเคราะห และ
ในป 2560 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสให นักวิเคราะห นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักขาว ผูถือหุน ทั้งในประเทศและตางประเทศ ประชุม
กับผูบริหารหลากหลายชองทางเชน อีเมล Tele Conference ประชุมที่บริษัท รวมถึงการเขารวมกิจกรรมที่
จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Opportunity Day) รายการทางทีวี เชน Money Channel และ รายการ Smart Focus
เปนตน และบริษทั ฯ ไดกาํ หนดระยะเวลางดการเปดเผยขอมูลตางๆ กอนวันทีบ่ ริษทั ฯ จะรายงานผลประกอบการหรืองบการเงินหรือ
MD&A รายไตรมาสตอตลาดหลักทรัพยฯ เปนเวลา 7 วัน (Quiet Period) รวมถึงบริษทั ฯ มีการจัดทําจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ
ตั้งแตป 2554

รายงานประจํา ปี 2561

11) คณะกรรมการบริษทั จัดใหมรี ะบบการควบคุมภายใน ทีค่ รอบคลุมทุกดานทัง้ ดานการ
เงิน การปฏิบตั งิ าน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบทีเ่ กีย่ วของ
และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปอง
รักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯ อยูเสมอ กําหนด
ระเบียบปฏิบตั เิ ปนลายลักษณอกั ษร มีหนวยงานตรวจสอบภายในทีเ่ ปนอิสระรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน
ใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว
การเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ ไดเผยแพรผานทางเว็บไซตตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เชน ขอมูล
เกี่ยวกับบริษัทฯ, ขอมูลทางการเงิน, รายงานประจําป (56-2), แบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (56-1), ขอมูลการนําเสนอตางๆ และขอมูลทีไ่ มใชขอ มูลทางการเงิน เชน นโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ นโยบายการตอตานคอรรัปชัน ขาวประชาสัมพันธบริษัทฯ เปนตน
ซึ่งขอมูลเหลานี้มีการปรับปรุงขอมูลอยางสมํ่าเสมอ
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รายงานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชนสงู สุดของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบ
ในผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระตอฝายจัดการ คณะกรรมการบริษัท และฝายบริหาร ไดสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม และนโยบายการตอตานการคอรรัปชันจึงไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลดังกลาวในการปฐมนิเทศกรรมการ และ
พนักงานใหม รวมถึงการเพิม่ เนือ้ หาในการฝกอบรมของพนักงาน รวมถึงไดเผยแพรขอ มูลเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และการตอตาน
การคอรรัปชั่นในเว็บไซตของบริษัทฯ และการสื่อสารภายในบริษัทฯ (Intranet)

5.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
(1) ความเปนอิสระและเปนกลางของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละใชดลุ ยพินจิ อยางเปนอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรือ่ งตางๆ ทัง้ จากฝายบริหาร
และผูถือหุนรายใหญ โดยกรรมการแตละคนมีหนาที่และอิสระที่จะตั้งคําถามแสดงความคิดเห็นหรือคัดคานในกรณีที่มีความ
เห็นขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนหรือผูมีสวนไดเสีย
(2) คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยบุคคลทีม่ ี ทักษะ ความรู ความสามารถ และความเชีย่ วชาญในดานตางๆ ทีเ่ ปนประโยชน
ตอกิจการเปนผูที่สามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัทฯ ไดอยางเต็มที่และเพียงพอ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
เปนผูที่ประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรม
(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
นอกจากคุณสมบัติของกรรมการในขอ (2) แลว คณะกรรมการบริษัท กําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ใหเปนไป
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ให
นับหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม และ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วของ หรือผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั ฯ รวมทัง้ ไมเปนกรรมการทีม่ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ลูกจาง พนักงาน
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทในกลุม บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
หรือผูมีอํานาจควบคุมในเวลา 2 ปกอนหนาที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและบริหารงาน
4. เปนกรรมการที่ไมใชผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแยง
5. เปนกรรมการที่ไมไดเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัทฯ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
6. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
7. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ หรือผูถือหุนรายใหญ
8. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ไดโดยอิสระ
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(4) องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ใหมีคณะกรรมการบริษัท รวม 12 คน
และมีจํานวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย ประธาน
กรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการที่เปนอิสระอยางแทจริงจากฝายบริหาร
และปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจหรือความสัมพันธอื่นใด อันอาจมีอิทธิพล
ตอการใชดลุ ยพินจิ อยางเปนอิสระไมนอ ยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
และมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4
คน โดยคณะกรรมการบริษทั เชือ่ มัน่ วาการกําหนดคุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ”
ซึ่ ง เข ม กว า กรอบขั้ น ตํ่ า ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยฯ เพียงพอที่กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ มีความเปนอิสระ
(5) คณะกรรมการมีการแตงตั้งกรรมการคนใหม เพื่อตอจากวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการคนกอนหนาเมือ่ ไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดยจํานวน
บริษัทฯ ที่กรรมการแตละคนจะดํารงตําแหนงใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี รวมถึงมีการจัดปฐมนิเทศใหกรรมการและผูบริหารที่เขามาใหมดวย
(6) กรรมการผูจ ดั การและผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ สามารถดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทฯ อื่นได โดยตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทกอน
(7) คณะกรรมการกําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับกรรมการ
ผู  จัดการเพื่อการตรวจสอบถวงดุลการทํางานของฝายบริหารไดอยางอิสระโดย
แบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบออกจากกันดังนี้
ประธานกรรมการ มีหนาที่
1. เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ลงคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทที่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง
และคะแนนเสียง 2 ขางเทากัน
3. เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมผูถือหุน
กรรมการผูจัดการ มีหนาที่
1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และ งบประมาณ
ประจําป ของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
2. ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย
แผนงานและงบประมาณประจําปของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทยอย
เทียบกับแผนและงบประมาณใหคณะกรรมการบริษัททราบพรอมขอเสนอแนะ
4. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

รายงานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
เลขานุการบริษัท
มติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ไดแตงตั้ง นางเรวดี จันทมณีโชติ ดํารงตําแหนงเปน
เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมไวดังนี้
1. มีความรอบรูและเขาใจทั้งเรื่องธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวของในงาน ไดแก หนาที่ของตนเอง หนาที่ของคณะกรรมการ
หนาที่ของฝายบริหาร
2. มีความรูในกฎ ระเบียบ กฏเกณฑ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต
4. มีมนุษยสัมพันธทดี่ สี ามารถสือ่ สารอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ จําเปนตอการติดตอประสานงานกับ ผูถ อื หุน และ บุคคลตางๆไดอยางดี
5. มีความเขาใจดานบัญชี และ การเงิน
บทบาทและหนาที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสว นไดเสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ ริหาร และจะตองจัดสงสําเนารายงานการมีสว นไดเสียใหประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
4. ติดตอสื่อสาร ดูแล และใหขอมูลตางๆ แกผูถือหุนและผูลงทุนอยางเหมาะสม การใหขอมูลแกผูถือหุนและผูลงทุนเปนสวนหนึ่ง
ในการรายงานความกาวหนากิจกรรมตางๆ ของบริษัท
5. ติดตอสื่อสารกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ

5.2 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวน 3 คณะ ไดแก
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ
(3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ทัง้ นี้ ไดกาํ หนดใหคณะอนุกรรมการแตละคณะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และอาจไดรบั การแตงตัง้ ใหมได คณะอนุกรรมการ
แตละคณะจะตองปฏิบตั หิ นาทีต่ ามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีอาํ นาจแจงใหฝา ยบริหารเขารวมประชุมชีแ้ จง หรือจัดทํา
รายงานเสนอเพื่อใหคําแนะนําการดําเนินการที่ไดรับมอบหมายไดตามที่เห็นควร
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ : ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน ทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงินใหถูกตองเพียงพอ
สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมปี ระสิทธิผล สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ คัดเลือกและ
แตงตัง้ ผูส อบบัญชี พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามเกณฑ จัดทําและ
ดูแลรายงานการกํากับดูแลกิจการ พิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจ
พรอมทั้งติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย และหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม
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(2) คณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ : ประกอบดวยกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน ตัวแทนจากผูถือหุนใหญ 2 คน และ
กรรมการอื่นๆ รวมทั้งหมด 6 คน โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานคณะกรรมการกลยุทธทางธุรกิจ กรรมการทุกคนมีความรู ความ
ชํานาญในธุรกิจ เพื่อทําหนาที่ศึกษาเรื่องสําคัญที่ตองการการดูแลอยางใกลชิด เสนอกลยุทธการผลิตผลิตภัณฑใหม และแนวโนม
ของนวัตกรรมใหม รวมทั้งขยายชองทางการจัดจําหนาย กลั่นกรองเรื่องการลงทุน เพื่อใหธุรกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา และวางกลยุทธทางดานธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน : ประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานทําหนาที่
วางหลักเกณฑและสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ ดั การ จัดใหมแี ผน
สืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) วางหลักเกณฑและ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการคณะอนุกรรมการ และกรรมการ
ผูจัดการ เสนอนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นสําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผูจัดการ
และ ผูบริหารที่ขึ้นตรงกับกรรมการผูจัดการ และพิจารณาทบทวนโครงสรางระบบ การจายคาตอบแทนกรรมการบริษัท อัตราคา
ตอบแทนกรรมการบริษัท และผูบริหารใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

5.3 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบตอผูถ อื หุน เกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปน
ไปตามนโยบาย แนวทางและเปาหมายที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนและอยูในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
(1) คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่กําหนดใหเรื่องตอไปนี้ เปนอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่จะเปนผูพิจารณา
อนุมัติใหความเห็นชอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปของบริษัทฯ และ บริษัทยอย
ผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษทั ฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป
การลงทุนในโครงการที่ไมมีในงบประมาณประจําป
การใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนในโครงการที่ไดรับอนุมัติไว และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุนโครงการ
การซื้อและจําหนายสินทรัพย การซื้อกิจการ และเขารวมในโครงการรวมทุนที่ ไมขัดกับเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ที่มีมูลคาเกินจํานวนที่มอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ
การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบทีส่ าํ คัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ นิ ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ และชือ่ เสียง
ของบริษัทฯ
การทําสัญญาใด ๆ ที่ไมเกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มีความสําคัญ
การทํารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันสวนที่ไมเขาขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
การจายเงินปนผลระหวางกาล
การเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการบัญชีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การวาจางกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง
การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงอํานาจอนุมัติที่มอบใหกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง
การอนุมัติวงเงิน การปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปของผูบริหารและพนักงาน
การเสนอแตงตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ
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15. การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่งรวมถึงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ดังกลาว ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎเกณฑขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ
16. การแตงตั้ง และกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
17. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
18. การแตงตั้งกรรมการในบริษัทยอย
19. การดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
(2) คณะกรรมการ จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เปนลายลักษณอกั ษรมีการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และ
ทบทวนนโยบายดังกลาว อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(3) คณะกรรมการ จัดทําคูม อื จริยธรรมธุรกิจไวเปนลายลักษณอกั ษร เพือ่ ใหกรรมการผูบ ริหาร และพนักงานใชเปนแนวทางในการปฏิบตั ิ
งาน พรอมทั้งกําหนดโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝาฝน และทบทวนนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(4) รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการจะพิจารณาอยางรอบคอบ โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
พรอมทั้งกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลใหถูกตองครบถวน
(5) คณะกรรมการจัดใหมหี นวยงานตรวจสอบภายในทีม่ คี วามอิสระในการปฏิบตั หิ นาที่ และรายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดานการดําเนินงานรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดย
คณะกรรมการมีการทบทวน และ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(6) จัดใหมกี ารทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ครอบคลุมทัง้ องคกร โดยมีการรายงานใหคณะกรรมการบริษทั
ทราบเปนประจําตลอดจนมีการทบทวน และประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปละ 1 ครั้ง

5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติงานผานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. จัดใหการกําหนดการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนาทั้งป และแจงใหกรรมการแตละคนทราบลวงหนา
2. คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2561 ทั้งหมด 5 ครั้ง
3. ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณาเลือกเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการ
แตละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมก็ได
4. การประชุมคณะกรรมการแตละครัง้ มีกาํ หนดวาระการประชุมทีช่ ดั เจน มีเอกสารประกอบการประชุมทีค่ รบถวนเพียงพอ และจัดสง
ใหกบั คณะกรรมการเปนการลวงหนาไมนอ ยกวา 7 วัน เพือ่ ใหคณะกรรมการไดมเี วลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
5. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมใหเพียงพอที่ฝายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกัน
อยางรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมไวเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บไวสําหรับกรรมการและผูเกี่ยวของ
ตรวจสอบได
6. กรรมการทุกคนสามารถเขาถึงสารสนเทศทีจ่ าํ เปน เพิม่ เติมไดจากกรรมการผูจ ดั การ เลขานุการบริษทั คณะกรรมการบริษทั หรือ
ฝายบริหารอื่น
7. บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director - NED) มีโอกาสประชุมระหวางกันเองเพื่ออภิปราย
ปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง และแจงใหกรรมการ
ผูจัดการทราบถึงผลการประชุม สําหรับป 2561 ประชุมกันวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
8. คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท ทําหนาที่ใหการสนับสนุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสือ
เชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกีย่ วกับการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบตอ
ประธานกรรมการกอนที่จะนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
9. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ เขารวมประชุมกับคณะกรรมการ สําหรับป 2561 ประชุมกัน
วันที่ 7 สิงหาคม 2561

รายงานประจํา ปี 2561

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการบริษทั กําหนดใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ ดั การเปนประจําทุกป
เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน และการกํากับดูแลใหมีการกําหนดและ/หรือ ดําเนินการปรับปรุงแกไขไดอยางเพียงพอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 84 (5/2561) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ทางคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา
ตอบแทน ไดใหคณะกรรมการทําแบบประเมินแบบรายคณะ / แบบของคณะกรรมการชุดยอย และ แบบรายบุคคลตามตัวอยางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สรุปผลการประเมินทั้ง 3 แบบ เปนดังนี้
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ สรุปคะแนนในหัวขอตางๆ ไดดังนี้
หัวขอ

จํานวน
(ขอ)

คะแนนเต็ม

2561

2560

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

13

4.00

3.78

3.79

2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

20

4.00

3.78

3.81

3. การประชุมคณะกรรมการ

9

4.00

3.89

3.91

4. การทําหนาที่ของคณะกรรมการ

7

4.00

3.89

3.96

5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ

5

4.00

3.85

3.92

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร

6

4.00

3.76

3.85

รวม

60

4.00

3.83

3.87

สรุป : ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ป 2561 มีผลคะแนนรวมเฉลี่ยลดลงจากป 2560 โดยมีคะแนน
ในทุกหัวขอลดลงจากป 2560 แตทั้งนี้ ผลคะแนนรวมที่ลดลงก็มิไดมีการเปลี่ยนแปลงที่เปนนัยสําคัญ
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย สรุปคะแนนในหัวขอตางๆ ไดดังนี้
หัวขอ

จํานวน
(ขอ)

คะแนนเต็ม

2561

2560

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ มีความเหมาะสม
ทําใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ

7

4.00

3.34

3.21

2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอยไดดําเนินการในเรื่องตางๆ
เพื่อใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ในการประชุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

6

4.00

3.88

3.92

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

7

4.00

3.38

3.33

3.2 คณะกรรมการสรรหา

4

4.00

3.81

3.73

3.3 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

2

4.00

3.89

3.86

3.4 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

5

4.00

3.97

3.80

3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5

4.00

3.93

3.70

23

4.00

3.74

3.65

3. บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยไดให
ความสําคัญ ใชเวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามใน
เรื่องตางๆ อยางเพียงพอ

รวม

สรุป : ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย ป 2561 มีคะแนนผลคะแนนรวมเฉลี่ยสูงขึ้นจากป 2560 โดยมี
คะแนนในหัวขอ 1, และ 2 นอยกวาป 2560
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล สรุปคะแนนในหัวขอตางๆ ไดดังนี้
หัวขอ

จํานวน
(ขอ)

คะแนนเต็ม

2561

2560

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2

4.00

3.83

3.83

2. การประชุมคณะกรรมการ

4

4.00

3.92

3.94

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5

4.00

3.82

3.87

รวม

11

4.00

3.86

3.88

สรุป : ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล ป 2561 มีคะแนนรวมเฉลีย่ ลดลงจากป
2560 โดยมีคะแนนในขอ 2. และ 3. นอยกวาคะแนนป 2560 แตทงั้ นี้ ผลคะแนนรวมทีล่ ดลงก็มไิ ดมกี ารเปลีย่ นแปลงทีเ่ ปนนัยสําคัญ

รายงานประจํา ปี 2561

5.6 คาตอบแทนของกรรมการ
1. การพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ นอุตสาหกรรม
เดียวกันขนาดของอุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท และหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากําหนด
คาตอบแทนของกรรมการอยูในอํานาจอนุมัติของการประชุมผูถือหุน
2. คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน
3. กรรมการที่อยูในคณะอนุกรรมการจะไดรับคาตอบแทนตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูประเมินผลกรรมการผูจัดการประจําทุกป โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันไว
เปนการลวงหนาตามเกณฑที่เปนรูปธรรม และประธานกรรมการจะเปนผูแจงผลการพิจารณาใหกรรมการผูจัดการทราบ

5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
1. คณะกรรมการมีหนาที่สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรม และใหความรูแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อใหมี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง สําหรับป 2561 ไดจัดหลักสูตร 4DX 4 Dimension in High Performance ใหกับผูบริหาร
2. คณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายบริหารทําหนาที่แนะนํากรรมการใหมใหรูจักบริษัท โดยเชิญมาปฐมนิเทศ ประชุมรวมกัน และรับ
ฟงการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
3. คณะกรรมการกําหนดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการ โดยมอบใหฝายบริหาร
จัดทําแผนจัดทําแผนงานการอบรม และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการพิจารณากําหนดเกณฑที่ใช
ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปของกรรมการผูจ ดั การ โดยเกณฑดงั กลาวจะตองสอดคลองกับเปาหมายของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะ
สั้นและระยะยาว

5.9 การติดตอสื่อสารกับฝายบริหาร
คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง เขารวมการประชุมกับคณะกรรมการ โดยเปน
ผูน าํ เสนอวาระ ทีต่ นรับผิดชอบตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ใหคณะกรรมการบริษทั ไดรบั ทราบขอมูลความคิดเห็นจากผูบ ริหาร
ที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผูบริหารก็มีโอกาสไดเรียนรูและทําความเขาใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั สงเสริมใหมกี ารพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหวางกรรมการ ผูบ ริหารระดับกรรมการผูจ ดั การ และผูบ ริหาร
ระดับสูงในโอกาสอืน่ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ใหกรรมการไดมโี อกาสทําความรูจ กั คุน เคยกับผูบ ริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ กรรมการสามารถติดตอสื่อสารกับฝายบริหารแตละคนไดโดยตรง โดยไมเปนการกาวลวงหรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร แตควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบลวงหนา
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รายงานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและจริยธรรมสําหรับพนักงาน
1. ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม
2. ประพฤติตนใหอยูในระเบียบวินัย รูจักหนาที่และเคารพสิทธิทั้งของตนเองและผูอื่น และพึงสํานึกวาการรักษาระเบียบวินัยเปนการ
ปรับปรุงความประพฤติ ไมใชการลงโทษ
3. ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามนโยบายอันชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริต ดวยวิจารณญาณที่ดี มิใหเสื่อมเสีย
ตอภาพพจนของบริษัท
4. ไมมุงราย ทําลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางออมตอชื่อเสียง ความกาวหนา หรือธุรกิจของผูอื่น
5. ใชความเปนผูน าํ ในการดําเนินกิจการโดยใชความรูค วามสามารถของทุกคนทีม่ อี ยู เพือ่ ความสําเร็จของบริษทั มากกวาผลประโยชน
สวนตัว
6. เมื่อมีผลประโยชนสวนตัวอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ไดรับจากบริษัท ควรเปดเผยขอเท็จจริงทั้งหมดตอบริษัท ทันที่ไมควรเกี่ยวของกับ
กิจการอื่นใดอันอาจขัดตอผลประโยชนของบริษัท หรืออาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
7. สรางบรรยากาศของการทํางานทีเ่ ปดโอกาสใหแลกเปลีย่ นความคิดเห็น มีความคิดริเริม่ มีการเสนอขอคิดเห็นใหม และตัดสินใจอยาง
มีเหตุผล เที่ยงตรง โดยปราศจากอคติ
8. ไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ ซึ่งทราบมาโดยตํา แหนงหนาที่ และไมใชขอมูลนั้นเพื่อประโยชนของตน หรือนําไปใชในทางที่จะนํา
ความเสียหายมาสูบริษัท
9. มีจติ สํานึกอยูเ สมอวาการประกอบธุรกิจมิใชหนาทีแ่ ละพันธะตอเจาของธุรกิจเทานัน้ หากยังมีหนาทีร่ บั ผิดชอบตอผูซ อื้ ผูข าย ผูถ อื หุน และ
พนักงาน ดังนั้น จึงตองถือประโยชนสวนรวมของบุคคลดังกลาวเปนแนวทางปฏิบัติกิจการทั้งปวง
10. รับผิดชอบในผลงานของตนและของผูใตบังคับบัญชา
11. ใฝหา ปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตน และปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถและไดมาตรฐานตามที่พึงมีในตําแหนง
หนาที่การงานดวยความเอาใจใส และมีความรับผิดชอบเพื่อความกาวหนาของตนเอง และบริษัท
12. วางแผนงาน กําหนดและวิเคราะหเปาหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของบริษัทโดยคํานึงถึงคุณธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพตางๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของผูที่เกี่ยวของในบริษัท
13. รักษาและเอาใจใสตอ สุขภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิง่ แวดลอมของทุกคนในบริษทั และพึงบํารุงรักษาอาคาร โรงงาน สถานที่
ทํางานใหอยูในสภาพ เรียบรอย งดงาม ถูกสุขลักษณะ
14. ใชทรัพยสินของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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หลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงป 2560

คณะกรรมการ บริษทั ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
(บริษทั ฯ) มีความมุง มัน่ ทีจ่ ะบริหารงานโดยยึดหลักการกํากับดูแล
กิจการของบริษทั ฯ ใหสอดคลองกับขอพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี าํ หรับกรรมการ
บริษทั จดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีความมุงมั่นที่จะ
พัฒนาเพื่อยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู
แนวทางปฏิบตั อิ ันเปนเลิศ
“หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงป 2560” ของ
บริษัทฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติประกาศใชเมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน 2560 โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับ
ปรับปรุงป 2560 ฉบับนี้ ไดปรับปรุงขึ้นจากหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ฉี บับเดิมของบริษทั ฯ ทีจ่ ดั ทําขึน้ ตาม The Organization
for Economic Co-operation and Development (OECD
Principles of Corporate Governance) ทีค่ ณะกรรมการบริษทั
เคยกําหนดและมีมติประกาศใชไปแลว โดยหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงป 2560 นี้ ปรับปรุงโดยคงหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับเดิมของบริษัทฯ และเพิ่มเติมเนื้อหา
และจั ด รู ป แบบ ตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สํ า หรั บ
บริษัทจดทะเบียน ป 2560 ที่จัดทําและนําเสนอโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย

ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได มี ก ารทบทวนหลั ก กํ า กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี เพื่อรับทราบหนาที่และบทบาทในทุกป โดยป 2561
ไดทําการทบทวนหลักกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 81 (ครัง้ ที่ 2/2561) วันที่ 9 พฤษภาคม
2561
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงป 2560)
หลักปฏิบัติ 1 :

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 1.1 : คณะกรรมการควรเขาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน าํ ตองกํากับดูแลใหองคกรมีการบริหาร
จัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
(2) การกําหนดกลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพือ่ ใหบรรลุ วัตถุประสงคและ
เปาหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน
หลักปฏิบัติ 1.2 : ในการสรางคุณคาใหแกกจิ การอยางยัง่ ยืน คณะกรรมการควรกํากับดูแลกิจการใหนาํ ไปสูผ ล (governance outcome)
อยางนอย ดังตอไปนี้
(1) สามารถแขงขันได และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and
performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย (ethical and
responsible business)
(3) เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม (good corporate citizenship)
(4) สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
แนวปฏิบัติ
1.2.1 คณะกรรมการบริษทั มีหนาทีด่ แู ลใหกรรมการทุกคน และผูบ ริหารปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
และซือ่ สัตยสจุ ริตตอองคกร มีความรับผิดชอบตอผูถ อื หุน เกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และการกํากับ
ดูแลใหการบริหารจัดการ เปนไปตามนโยบาย แนวทางและเปาหมายทีจ่ ะกอใหเกิดประโยชนสงู สุดแกผถู อื หุน
และอยูในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
1.2.2 คณะกรรมการ จัดทําคูม อื จริยธรรมธุรกิจไวเปนลายลักษณอกั ษรเพือ่ ใหกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงาน ใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝาฝน และทบทวนนโยบายดังกลาว
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
1.2.3 คณะกรรมการ จัดทําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษรมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวนนโยบายดังกลาว อยางนอยปละ 1 ครั้ง
1.2.4 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมกี ารสือ่ สารเพือ่ ใหกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจ มีกลไกเพียงพอ
ที่เอื้อใหมีการปฏิบัติจริงตามนโยบายขางตน ติดตามผลการปฏิบัติและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเปน
ประจํา
หลักปฏิบัติ 1.3 : คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลใหกรรมการทุกคน และผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of
care) และซื่อสัตยสุจริตตอองคกร (duty of loyalty) และดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และ
มติที่ประชุมผูถือหุน
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แนวปฏิบัติ
1.3.1 กรรมการทุกคนและผูบ ริหารตองปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซือ่ สัตยสจุ ริตตอบริษทั ฯ ตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ
1.3.2 คณะกรรมการตองดูแลใหบริษัทมีระบบหรือกลไกอยางเพียงพอที่จะมั่นใจไดวา การดําเนินงานของบริษัท
ตองเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ มติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางทีไ่ ดกาํ หนดไวรวมทัง้
มีกระบวนการอนุมัติการดําเนินงานที่สําคัญเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
หลักปฏิบตั ิ 1.4 : คณะกรรมการควรเขาใจขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการมอบหมาย
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบใหกรรมการผูจ ดั การใหญและฝายจัดการอยางชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลใหกรรมการ
ผูจัดการใหญและฝายจัดการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
แนวปฏิบัติ
1.4.1 คณะกรรมการไดจัดใหมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหกรรมการไดใชอางอิงในการปฏิบัติงาน
และทบทวนกฎบัตรดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง
1.4.2 คณะกรรมการไดกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ไวเปนลายลักษณอักษร
ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
การมอบหมายอํานาจบริหารใหแกกรรมการผูจัดการ เปนไปตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 และวันที่ 8 เมษายน 2548 ซึ่งไดพิจารณาเรื่องอํานาจและการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจัดการ และไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการผูจัดการไวโดยชัดเจน

95

96

บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงป 2560)
หลักปฏิบัติ 2 :

กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2.1 : คณะกรรมการควรกําหนดหรือดูแลใหวตั ถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ (objectives) เปนไปเพือ่ ความยัง่ ยืน
โดยเปนวัตถุประสงคและเปาหมายทีส่ อดคลองกับการสรางคุณคาใหทงั้ กิจการ ลูกคาผูม สี ว นไดเสีย และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติ
2.1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบดูแลใหกิจการมีเปาหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใชเปน
แนวคิดหลักในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารใหทุกคนในองคกรขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยจัดทําเปนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมรวมขององคกร
2.1.2 ในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) เพื่อบรรลุเปาหมายหลักที่สามารถสรางคุณคาใหทั้งกิจการ
ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวมควบคูกันไป บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ ประกอบ
ดวยกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน ตัวแทนจากผูถือหุนใหญ 2 คน และกรรมการอื่นๆ รวม
ทั้งหมด 6 คน โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ กรรมการทุกคนมีความรู
ความชํานาญในธุรกิจ มีอํานาจหนาที่
• ทําหนาที่ศึกษาเรื่องสําคัญที่ตองการการดูแลอยางใกลชิด
• เสนอกลยุทธ การผลิตผลิตภัณฑใหม และแนวโนมของนวัตกรรมใหม รวมทัง้ ขยายชองทางการจัดจําหนาย
• กลั่นกรองเรื่องการลงทุนเพื่อใหธุรกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
• ใหคาํ ปรึกษาแนะนํา และวางกลยุทธทางดานธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของและรายงานตอคณะกรรมการบริษทั
2.1.3 คณะกรรมการสงเสริมการสือ่ สารและเสริมสรางใหวสิ ยั ทัศนและพันธกิจใหกลายเปนวัฒนธรรมของ บริษทั ฯ
กํากับดูแลใหมีการถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมายผานกลยุทธและแผนงานใหทั่วทั้งบริษัทฯ
หลักปฏิบัติ 2.2 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมั่นใจวา วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธในระยะเวลาปานกลาง และ/
หรือประจําปของกิจการสอดคลองกับการบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการโดยมีการนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ปลอดภัย
แนวปฏิบัติ
2.2.1 คณะกรรมการกํากับดูแลใหการจัดทํากลยุทธและแผนงานประจําปสอดคลองกับเปาหมายหลักของกิจการ โดย
คํานึงถึงปจจัยแวดลอมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได และสนับสนุนให
มีการจัดทําหรือทบทวนเปาหมาย และกลยุทธสําหรับระยะปานกลาง 3-5 ปดวย
2.2.2 ในการกําหนดกลยุทธและแผนงานประจําป คณะกรรมการดูแลใหมกี ารวิเคราะหสภาพแวดลอม ปจจัยและ
ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของตลอดสาย value chain รวมทั้งปจจัยตางๆ
ที่อาจมีผลตอการบรรลุเปาหมายหลักของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ทําใหเขาใจความตองการของผูมีสวน
ไดเสียอยางแทจริง
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พนักงาน : บริษัทฯ และบริษัทยอย จัดใหมีสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน อยางครบถวน ทั้งการจัดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ใหกับพนักงาน เอาใจใสดูแลสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยทั้งทางรางกาย และมีสขุ ภาพจิต
ทีด่ ี อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวติ ในสถานประกอบการของพนักงาน ทุกคนใหมีความเปน
อยูที่ดีขึ้น และมีความปลอดภัย ในการทํางาน
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการจัดอบรมความรู เพื่อพัฒนาทักษะใหแกระดับพนักงาน และระดับบริหารของ บริษทั ฯ
อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
สังคม / ชุมชน : บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการดูแลและกําจัดของเสียตางๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานไมใหเกิด
มลพิษกับชุมชนรอบขาง นอกจากนี้ ยังมีโครงการตางๆ และใหการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชน
ตอสังคมในชุมชนรอบขาง
คูคา / เจาหนี้ : บริษัทฯ และบริษัทยอย จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัดและเสมอภาค
เทาเทียมกันในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามได ก็จะดําเนินการขอเจรจาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข
คูแขง : บริษัทฯ และบริษัทยอย ทําการแขงขันทางการคาภายใตกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจอยาง
เปนธรรม โดยไมฉวยโอกาสทําลายชื่อเสียงของคูแขงเพียงเพื่อใหบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดประโยชน
ลูกคา : บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความมุงมั่นใหบริการลูกคาดวยความเต็มใจ เต็มกําลังความสามารถ ดวยความ
เสมอภาค เปนธรรม และใหคําแนะนําชวยเหลือแกลูกคา พรอมทั้งยินดีรับฟงปญหา และคนหาสาเหตุ และ
วิธีการแกไขปญหาใหกับลูกคาโดยไมเปดเผยขอมูลหรือความลับของลูกคา เวนแตตามกฎหมายกําหนดให
ตองเปดเผย หรือไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากลูกคา
ผูถือหุน : ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได มีผลการดําเนินงานเติบโตอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน และ
สามารถใหผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมในระยะยาว
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ชองทางการรองเรียน : ลูกคา ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย สามารถรองเรียนหรือเสนอแนะความคิดเห็นตอบริษัทฯ ไดที่เลขานุการ
บริษัท โดยผานชองทางตางๆ ดังนี้
โทรศัพท
โทรสาร
Website
E-mail

:
:
:
:

(02) 440 0506 ถึง 7
(02) 862 0705
http://www.thaiopticalgroup.com
CompanySecretary@thaiopticalgroup.com

สําหรับพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย หากพบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
สามารถรองเรียนหรือเสนอแนะขอคิดเห็นดังนี้
1. ประธานกรรมการบริษัท
3. กรรมการผูจัดการ
5. คณะอนุกรรมการตอตานคอรรับชั่น
ไปรษณีย

E-mail

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน

: บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 15/5 หมู 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
: Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com

โดยบริษัทฯ มีมาตรการคุมครอง และบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความ
รวมมือในการรายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
2.2.3 ในการกําหนดกลยุทธ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมกี ารสงเสริมการสรางนวัตกรรมและนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชในการสรางความสามารถในการแขงขันและตอบสนองความตองการของผูม สี ว นไดเสีย โดย
ยังคงอยูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
2.2.4 เปาหมายทีก่ าํ หนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการ ควร
กําหนดเปาหมายทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน นอกจากนี้ ควรตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเปาหมาย
ที่อาจนําไปสูการประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)
2.2.5 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมายผานกลยุทธและแผนงานใหทั่ว
ทั้งองคกร
2.2.6 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมกี ารจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานทีเ่ หมาะสมและติดตาม
การดําเนินการตามกลยุทธและแผนงานประจําป โดยอาจจัดใหมีผูทําหนาที่รับผิดชอบดูแล และติดตาม
ผลการดําเนินงาน
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หลักปฏิบัติ 3 :

เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 3.1 : คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทัง้ ในเรือ่ งขนาดองคประกอบ สัดสวน
กรรมการที่เปนอิสระที่เหมาะสม และจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่กําหนดไว
แนวปฏิบัติ
3.1.1 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยบุคคลทีม่ ี ทักษะ ความรู ความสามารถ และความเชีย่ วชาญในดานตางๆ ที่
เปนประโยชนตอ กิจการเปนผูท สี่ ามารถอุทศิ เวลาใหกบั บริษทั ฯ ไดอยางเต็มที่ และเพียงพอเพือ่ ปฏิบตั หิ นาที่
ในฐานะกรรมการบริษัทรวมทั้งเปนผูที่ประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรม
คณะกรรมการตองมีกรรมการทีไ่ มไดเปนผูบ ริหารอยางนอย 1 คน ทีม่ ปี ระสบการณในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
หลักที่บริษัทดําเนินกิจการอยู
3.1.2 องคประกอบของคณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ ใหมคี ณะกรรมการบริษทั รวม 12 คน
และมีจาํ นวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมี
กรรมการที่เปนอิสระอยางแทจริงจากฝายบริหาร และปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจหรือความสัมพันธ
อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นวาการกําหนดคุณสมบัติ
ของ “กรรมการอิ ส ระ” ซึ่ ง เข ม กว า กรอบขั้ น ตํ่ า ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยฯ เพียงพอที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเปนอิสระ
3.1.3 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่และใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตางๆ
ทั้งจากฝายบริหารและผูถ อื หุน รายใหญ กรรมการสวนใหญเปนกรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหาร โดยกรรมการแตละ
คนมีหนาที่และอิสระที่จะตั้งคําถามแสดงความคิดเห็นหรือคัดคาน ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มี
ผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนหรือผูมีสวนไดเสีย
นอกจากคุณสมบัติของกรรมการในขอ 3.1.1 แลว คณะกรรมการบริษัท กําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการ
อิสระ” ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ดังนี้
1. ถือหุน ไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแลวของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั รวม หรือ บริษทั
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ
บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทฯ ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทในกลุม
บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือผูมีอํานาจควบคุมในเวลา 2 ป กอน
หนา ที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและ
บริหารงาน

99

100

บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงป 2560)
4. เปนกรรมการที่ไมใชผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
5. เปนกรรมการทีไ่ มไดเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ ไดรบั คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจาก บริษทั ฯ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
6. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
7. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ หรือ
ผูถือหุนรายใหญ
8. สามารถปฏิบัติหนาที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทไดโดยอิสระ
3.1.4 คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารเป ด เผยนโยบายในการกํ า หนดองค ป ระกอบของคณะกรรมการ ที่ มี ค วาม
หลากหลายและขอมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ สัดสวนการถือหุน จํานวนป
ที่ดํารงตําแหนงกรรมการ และการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจําป และ
บน website ของบริษัทฯ
หลักปฏิบตั ิ 3.2 : คณะกรรมการควรเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเปนประธานกรรมการ และดูแลใหมนั่ ใจวา องคประกอบและการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ เอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ
แนวปฏิบัติ
3.2.1 คณะกรรมการกําหนดใหประธานกรรมการ เปนบุคคลคนละคนกับกรรมการผูจัดการ เพื่อการตรวจสอบ
ถวงดุลการทํางานของฝายบริหารไดอยางอิสระ โดยแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบออกจากกันดังนี้
ประธานกรรมการ มีหนาที่
1. เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง
2 ขางเทากัน
3. เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมผูถือหุน
5. กํากับ ติดตาม และดูแล การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร
6. ดูแลใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรม และการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
7. ประธานกรรมการบริษัทกําหนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับกรรมการผูจัดการ
8. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมใหเพียงพอที่ฝายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะ
อภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทัว่ กัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมไวเปนลายลักษณอกั ษร
และจัดเก็บไวสําหรับกรรมการและผูเกี่ยวของตรวจสอบได
9. สงเสริมใหมีการพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกรรมการ ผูบริหารระดับกรรมการ ผูจัดการ
และผูบริหารระดับสูง ในโอกาสอื่นนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหกรรมการ ไดมี
โอกาสทําความรูจักคุนเคยกับผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ
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กรรมการผูจัดการ มีหนาที่
1. จัดทํานโยบายแนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจเปาหมายแผนงานและงบประมาณประจําปของบริษัทฯ
และบริษัทยอยเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจเปาหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจําปของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทยอย เทียบกับแผนและงบ
ประมาณใหคณะกรรมการบริษัททราบพรอมขอเสนอแนะ
4. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การมอบหมายอํานาจบริหารใหแกกรรมการผูจ ดั การ เปนไปตามการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่
20 เมษายน 2547 และวันที่ 8 เมษายน 2548
3.2.2 กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป และสามารถดํารงตําแหนงตอเนื่องไดเกินกวา 9 ปก็ได หาก
คณะกรรมการไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจําเปนดังกลาวแลว
3.2.3 คณะกรรมการบริษัท ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวน 3 คณะ ไดแก (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการกลยุทธธรุ กิจ (3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพือ่ พิจารณาประเด็นเฉพาะ
เรื่องที่คณะกรรมการมอบหมาย กลั่นกรองขอมูล และเสนอแนวทางพิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการ
เห็นชอบตอไป
3.2.4 คณะกรรมการบริษทั มีการเปดเผยรายชือ่ และบทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย
จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุมในแตละป
หลักปฏิบัติ 3.3 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจนเพื่อใหได
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กําหนดไว
แนวปฏิบัติ
3.3.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยมีกรรมการอิสระ
เปนประธาน
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทําหนาทีว่ างหลักเกณฑและสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ จัดใหมีการทบทวนหลักเกณฑและวิธีการ
สรรหากรรมการเพือ่ เสนอตอคณะกรรมการกอนการสรรหากรรมการทีค่ รบวาระ วางหลักเกณฑและวิธกี ารใน
การสรรหาและแตงตัง้ ผูบ ริหาร จัดใหมแี ผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) วางหลักเกณฑ และประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ ดั การ เสนอนโยบายการจายคาตอบแทน
และผลประโยชนอนื่ สําหรับคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ กรรมการ ผูจ ดั การ และผูบ ริหารทีข่ นึ้ ตรง
กับกรรมการผูจัดการ และพิจารณาทบทวนโครงสรางระบบการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัท อัตราคา
ตอบแทนกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคคลากรอื่นใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และสอดคลอง
กับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
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หลักปฏิบัติ 3.4 : ในการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการใหผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาใหโครงสรางและอัตราคา
ตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมาย
ทั้งระยะสัน้ และระยะยาว
แนวปฏิบัติ
3.4.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตามขอ 3.3.1 ทําหนาที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ
ในการกําหนดคาตอบแทน
3.4.2 การพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่
ปฏิบตั อิ ยูใ นอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดของอุตสาหกรรมผลประกอบการของบริษทั และหนาทีค่ วาม รับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการ อยูใ นอํานาจอนุมตั ขิ องการประชุมผูถ อื หุน
กรรมการที่อยูในคณะอนุกรรมการจะไดรับคาตอบแทนตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ
3.4.3 คณะกรรมการบริษัทจะเปดเผยคาตอบแทนแตละประเภทที่แตละคนไดรับ รวมทั้งคาตอบแทนจากการเปน
กรรมการบริษทั ยอย หรือหนาทีอ่ นื่ ๆ เชน ทีป่ รึกษา ไวในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
หลักปฏิบัติ 3.5 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ
แนวปฏิบัติ
3.5.1 คณะกรรมการจัดใหมกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม เพือ่ ใหกรรมการเขาใจบทบาทหนาทีข่ องตน ทัง้ นี้ รายละเอียด
มาตรการเปนไปตามขอ 3.8
3.5.2 กรรมการเปนผูที่สามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ และเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ไมเกิน 5 บริษัท
3.5.3 คณะกรรมการจัดใหมีการรายงานการดํารงตําแหนงอื่นของกรรมการ และเปดเผยใหเปนที่ทราบ
3.5.4 ในกรณีทกี่ รรมการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบ ริหาร หรือมีสว นไดเสียไมวา โดยตรงหรือโดยออมในกิจการอืน่
ที่มีความขัดแยง หรือสามารถใชโอกาสหรือขอมูลของบริษัทเพื่อประโยชนของตนคณะกรรมการตองดูแลให
มั่นใจวา บริษัทมีมาตรการปองกันอยางเพียงพอและมีการแจงใหผูถือหุนรับทราบตามเหมาะสม ทั้งนี้
รายละเอียดมาตรการเปนไปตามขอ 6.3.2
3.5.5 กรรมการแตละคนควรเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมด ที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป
หลักปฏิบัติ 3.6 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอยและ
กิจการอืน่ ทีบ่ ริษทั ไปลงทุนอยางมีนยั สําคัญ ในระดับทีเ่ หมาะสมกับกิจการแตละแหง รวมทัง้ บริษทั ยอยและกิจการอืน่
ที่บริษัทไปลงทุนมีความเขาใจถูกตองตรงกันดวย
แนวปฏิบัติ
3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริษัทยอย ซึ่งรวมถึง
(1) การแตงตั้งกรรมการในบริษัทยอย
(2) การกํากับดูแลใหกรรมการในบริษัทยอยบริหารจัดการ เปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกบริษัทยอย
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(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอย
(4) การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การทํารายการอื่นที่สําคัญ
3.6.2 ในกรณีเปนการเขารวมลงทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสําคัญ ตองมีการทําขอตกลงผูถือหุนหรือขอตกลงอื่น
หลักปฏิบัติ 3.7 : คณะกรรมการควรจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ประจําปของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ
กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใชสําหรับการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ตอไปดวย
แนวปฏิบัติ
3.7.1 คณะกรรมการบริษทั กําหนดใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั รายบุคคล คณะกรรมการ
ชุดยอยและกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน และการกํากับดูแลใหมีการ
กําหนดและ / หรือดําเนินการปรับปรุงแกไขไดอยางเพียงพอ
3.7.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะสงใหคณะกรรมการทําแบบประเมินแบบรายคณะ/แบบของ
คณะกรรมการชุดยอย และแบบรายบุคคล ตามตัวอยางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทัง้ 3 แบบ ดังนี้
(1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
(2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย
(3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล
หลักเกณฑ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมเปดเผยไวในรายงานประจําป
3.7.3 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนําไปใชประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบ
คณะกรรมการ
หลักปฏิบัติ 3.8 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคน
ไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสมํ่าเสมอ
แนวปฏิบัติ
3.8.1 คณะกรรมการมีหนาที่สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกกรรมการ เพื่อให
มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง คณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายบริหารทําหนาที่แนะนํา
กรรมการ ใหมใหรจู กั บริษทั ฯ โดยเชิญมาปฐมนิเทศ ประชุมรวมกัน และรับฟงการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อใหคณะกรรมการมีความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรับ
ทราบขอมูลที่เปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ
การฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของคณะกรรมการจะเปดเผยในรายงานประจําป
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หลักปฏิบัติ 3.9 : คณะกรรมการควรดูแลใหมนั่ ใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถเขาถึงขอมูล
ที่จําเปน และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูและประสบการณที่จําเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติ
3.9.1 คณะกรรมการจัดใหการกําหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยเปนการลวงหนาทั้งป
และแจงใหกรรมการแตละคนทราบกําหนดการดังกลาว
3.9.2 คณะกรรมการบริษทั จัดใหมกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ไมนอ ยกวา 5 ครัง้ ตอป และกําหนดใหมกี ารประชุม
เวลา 10.30 น. ของทุกวันพุธในสัปดาหที่ 6 หลังจากสิน้ แตละไตรมาสหรือวันอืน่ ใดทีเ่ หมาะสม และพิจารณา
กลยุทธธรุ กิจแนวทางการดําเนินธุรกิจ (Vision) (Mission) ของบริษทั รวมกับฝายจัดการตามความเหมาะสม
3.9.3 กรรมการแตละคนมีอิสระที่จะเสนอ เรื่องเขาสูวาระการประชุมก็ได
3.9.4 การประชุมคณะกรรมการแตละครัง้ มีกาํ หนดวาระการประชุมทีช่ ดั เจน มีเอกสารประกอบการประชุมทีค่ รบถวน
เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลา
ศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
3.9.5 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ เขารวมประชุมกับคณะกรรมการ
3.9.6 กรรมการทุกคนสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปน เพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท หรือฝายบริหารอื่น
ในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก
โดยถือเปนคาใชจายของบริษัทฯ
3.9.7 บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non - Executive Director - NED) มีโอกาสประชุม
ระหวางกันเองเพือ่ อภิปรายปญหาตางๆ เกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยูใ นความสนใจ โดยไมมฝี า ยจัดการรวมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม
3.9.8 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท ทําหนาที่ใหการสนับสนุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการ
ประชุม ทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกีย่ วกับการประชุม และจัดทํารายงาน
การประชุมเสนอขอความเห็นชอบตอประธานกรรมการ กอนทีจ่ ะนําเสนอใหทปี่ ระชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม
คุณสมบัตแิ ละประสบการณของเลขานุการบริษทั ถูกเปดเผยในรายงานประจําป และบน website ของ บริษทั ฯ
3.9.9 เลขานุการบริษัทตองไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง
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หลักปฏิบัติ 4 :

สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1 : คณะกรรมการควรดําเนินการใหมั่นใจวามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูงใหมี
ความรู ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย
แนวปฏิบัติ
4.1.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองผูที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนง
กรรมการผูจัดการในกรณีที่มีตําแหนงวางและนําเสนอตอคณะกรรมการ
4.1.2 กรรมการผูจ ดั การดูแลใหมผี บู ริหารระดับสูงทีเ่ หมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวม
กับกรรมการผูจัดการพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาและแตงตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่
กรรมการผูจัดการใหญเสนอใหเปนผูบริหารระดับสูง กอนนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.1.3 คณะกรรมการกําหนดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และกําหนดใหมีการทําแผนสืบทอดตําแหนงของ
ผูบริหารสูงสุดขององคกร โดยมอบใหฝายบริหารจัดทําแผนงานการอบรม และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท
4.1.4 กรรมการผูจ ดั การและผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ สามารถดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั ฯ อืน่ ได โดยตอง
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั กอน โดยจํานวนบริษทั ทีก่ รรมการผูจ ดั การและผูบ ริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ สามารถดํารงตําแหนงไดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
หลักปฏิบัติ 4.2 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
4.2.1 คณะกรรมการจะกําหนดโครงสรางคาตอบแทนที่เปนเครื่องจูงใจใหกรรมการผูจัดการใหญผูบริหารระดับสูง
และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกรและ
สอดคลองกับผลประโยชนของกิจการในระยะยาวซึ่งรวมถึง
(1) การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดสวนคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน ผลการดําเนินงานระยะสั้น
(2) การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจายคาตอบแทน ควรคํานึงถึงปจจัย เชน ระดับคาตอบแทนสูงกวาหรือ
เทากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดําเนินงานของกิจการ
(3) การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑการประเมินผล และการสื่อสารใหเปนที่รับทราบ
4.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพ จิ ารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการพิจารณา
กําหนดเกณฑทใี่ ชในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปของกรรมการผูจ ดั การ โดยเกณฑดงั กลาวจะตอง
สอดคลองกับเปาหมายของ บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูประเมินผล กรรมการผูจัดการประจําทุกป
โดยใชบรรทัดฐานทีไ่ ดตกลงกันไวเปนการลวงหนาตามเกณฑทเี่ ปนรูปธรรม และประธานกรรมการจะเปนผูแ จง
ผลการพิจารณาใหกรรมการผูจัดการทราบ
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4.2.3 คณะกรรมการเห็นชอบหลักเกณฑและปจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมตั โิ ครงสรางคาตอบแทน ของ
ผูบริหารระดับสูง และติดตามใหกรรมการผูจัดการใหญประเมินผูบริหารระดับสูงใหสอดคลองกับหลักการ
ประเมินดังกลาว
คาตอบแทนผูบ ริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนดซึง่ เชือ่ มโยงกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน
4.2.4 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการกําหนดหลักเกณฑและปจจัยในการประเมินผลงานสําหรับทั้งองคกร
หลักปฏิบัติ 4.3 : คณะกรรมการควรเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถ อื หุน ทีอ่ าจมีผลกระทบตอการบริหารและการดําเนินงาน
ของกิจการ
แนวปฏิบัติ
4.3.1 คณะกรรมการมีความเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของขอตกลง
ภายในกิจการครอบครัวไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือไม หรือขอตกลงผูถือหุน ซึ่งมีผลตออํานาจในการ
ควบคุมการบริหารจัดการกิจการ
4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไมใหขอตกลงตามขอ 4.3.1 เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
4.3.3 บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยโครงสรางการถือหุน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําป (แบบ 56-2)
หลักปฏิบัติ 4.4 : คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมจี าํ นวน ความรู ทักษะ ประสบการณ และแรงจูงใจ ที่
เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
4.4.1 บริษัทฯ จัดใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับทิศทางและกลยุทธของบริษัทฯ พนักงานในทุก
ระดับมีความรู ความสามารถแรงจูงใจทีเ่ หมาะสม และไดรบั การปฏิบตั อิ ยางเปนธรรมเพือ่ รักษาบุคลากรทีม่ ี
ความสามารถของบริษัทฯ ไว
4.4.2 บริษัทฯ จัดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน
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หลักปฏิบัติ 5 :

สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 5.1 : คณะกรรมการควรใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไปกับการสราง
คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวปฏิบัติ
5.1.1 คณะกรรมการใหความสําคัญกับการสรางวัฒธรรมองคกรทีส่ ง เสริมใหเกิดนวัตกรรม คณะกรรมการกลยุทธ ธุรกิจ
จะนํานวัตกรรมไปเปนสวนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธธุรกิจ ฝายจัดการจะนํานวัตกรรมไปใชการวางแผน
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน
5.1.2 คณะกรรมการควรส ง เสริ ม การสร า งนวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค า ให กิ จ การตามสภาพป จ จั ย แวดล อ มที่
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึ่งครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (ฺBusiness Model) โดยคณะกรรมการกลยุทธ
ธุรกิจ วิธคี ดิ มุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคาและบริการ การวิจยั การปรับปรุงกระบวน การผลิตและ
กระบวนการทํางาน รวมทั้งการรวมมือกับคูคา
หลักปฏิบัติ 5.2 : คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และ
สะทอนอยูในแผนดําเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหมั่นใจไดวา ทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับ
วัตถุประสงค เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธ (Strategies) ของกิจการ
แนวปฏิบัติ
5.2.1 นอกจากบริษัทฯ จะตองบริหารงานใหสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายและนโยบายที่ไดวางไวแลว บริษัทฯ ยัง
คํานึงถึงผูม สี ว นไดเสียในการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ โดยยึดแนวทางในการปฏิบตั ใิ หมคี วามเสมอภาค ตอ
ทุกฝายโดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งยังกําหนดใหมีนโยบายในการดูแลและปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว น
ไดเสียทุกฝายและเผยแพรไวใน “นโยบายและรายงานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมของบริษทั ฯ : SD
Report” โดยมีแนวทางปฏิบัติครอบคลุมถึงพนักงาน ลูกคา คูคา ชุมชน สิ่งแวดลอม การแขงขันอยางเปน
ธรรม การตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน
หลักปฏิบัติ 5.3 : คณะกรรมการควรดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพือ่ ใหสามารถบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมาย
หลักไดอยางยั่งยืน
แนวปฏิบัติ
5.3.1 คณะกรรมการตระหนักถึงความจําเปนของทรัพยากรที่ตองใช รวมทั้งตระหนักวาการใชทรัพยากรแตละ
ประเภทมีผลกระทบตอกันและกัน
5.3.2 ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ คณะกรรมการจะคํานึงถึงผลกระทบและความคุมคาที่จะเกิดขึ้นตอ
ทรัพยากร โดยยังคงอยูบนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสรางคุณคาใหแกกิจการอยาง
ยั่งยืน
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5.3.3 คณะกรรมการดูแลใหมั่นใจวา ในการบรรลุเปาหมายหลักของกิจการ ฝายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแล
การใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงการเปลีย่ นแปลงของปจจัยภายใน
และภายนอกอยูเสมอ
หลักปฏิบัติ 5.4 : คณะกรรมการควรจัดใหมกี รอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ทีส่ อดคลอง กับ
ความตองการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ใหกจิ การสามารถบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบัติ
5.4.1 คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ และการกําหนดแนวทางเพือ่ รองรับในกรณี
ที่ไมสามารถจัดสรรทรัพยากรไดเพียงพอตามที่กําหนดไว
5.4.2 คณะกรรมการดูแลใหการบริหารความเสี่ยงขององคกรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศดวย พรอมมาตรการปองกันแกไขดวย ทัง้ นี้ รายละเอียดมาตรการเปนไปตามขอ 6.1.2

หลักปฏิบัติ 6 :
ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 6.1 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมนั่ ใจวา บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีจ่ ะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
แนวปฏิบัติ
6.1.1 คณะกรรมการจัดใหมกี ารทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ครอบคลุมทัง้ องคกรและ
บริษัทยอยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ โดยมีการรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
เปนประจํา ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปละ 1 ครั้ง
6.1.2 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของทุกดาน โดยครอบคลุมปจจัยความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การเงิน การผลิต ความปลอดภัย และระบบสารสนเทศ
พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการปองกันแกไขและ
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้ง กําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดใหมีผูดูแล
บริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มีหนาที่นําเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนตอฝายบริหาร
คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาทีใ่ นการกํากับดูแลใหระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6.1.3 คณะกรรมการมีหนาทีด่ แู ลใหกจิ การประกอบธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ ของ
ในประเทศและในระดับสากล
หลักปฏิบัติ 6.2 : คณะกรรมการตองจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ
แนวปฏิบัติ
6.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน ทําหนาที่ดังตอไปนี้
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1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและพอเพียง
2. สอบทานใหบริษทั ฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิก
จางหัวหนางานตรวจสอบภายในหรือ หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตัง้ บุคคลซึง่ มีความเปนอิสระเพือ่ ทําหนาทีผ่ สู อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอยปละ1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามขอ
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษทั ฯ พรอมลงนาม โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. สอบทานความถูกตองของเอกสารอางอิงและแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการตอตานการคอรรปั ชัน
ของกิจการตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
8. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
6.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจแจงใหฝายบริหารเขารวมประชุม ชี้แจง หรือจัดทํารายงานเสนอเพื่อให
คําแนะนําการดําเนินการที่ไดรับมอบหมายไดตามที่เห็นควร
6.2.3 คณะกรรมการจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ และรายงานผลตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดานการดําเนินงานรายงานทางการ
เงิน และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการมีการทบทวน และประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง
หลักปฏิบัติ 6.3 : คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนทอี่ าจเกิดขึน้ ได ระหวางบริษทั กับฝายจัดการ
คณะกรรมการ หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูล และโอกาสของบริษัท
และการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไมสมควร
แนวปฏิบัติ
6.3.1 บริษทั ฯ มีมาตรการปองกันกรณีทกี่ รรมการ ผูบ ริหาร และพนักงาน ใชขอ มูลภายในเพือ่ ประโยชนใหแกตนเอง
หรือผูอ นื่ ในทางมิชอบ เพือ่ ไมใหเปนการเอาเปรียบผูถ อื หุน อืน่ โดยมีการแจงแนวทางและนโยบายใหทกุ คนใน
องคกรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ ในสวนของกรรมการและผูบริหาร ไดกําหนดหามซื้อ
- ขายหุน ภายในระยะเวลา 20 วัน หลังจากวันปดงบการเงิน แตละไตรมาสและหลังจากงบการเงินเปดเผย
ตอสาธารณชน 2 วัน ทั้งนี้ ใหกรรมการและผูบริหารทุกคน ที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตาม
กฎหมายจัดสงรายงานดังกลาวแกคณะกรรมการเปนประจํา
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6.3.2 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสียและผูเกี่ยวของเพื่อให
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและตัดสินใจ
เพื่อประโยชนของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทฯ
ตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติ
การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ไดมกี ารกําหนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ไวเปนลายลักษณอกั ษร
อยางชัดเจน โดยรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ จะตองมีการผานความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการใดๆ ทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน (Conflict of
Interest) คณะกรรมการ และผูบ ริหารของบริษทั ฯ จะจัดใหมกี ารประชุมเพือ่ พิจารณาเรือ่ งนัน้ ๆ ในกรณีทตี่ อ ง
ขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน บริษทั ฯ จะดําเนินการเรียกประชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนดําเนินการ ทัง้ นี้ การพิจารณาเรือ่ งตางๆ คณะกรรมการจะพิจารณาดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มี
เหตุผล และมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ
6.3.3 รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการจะพิจารณาอยางรอบคอบ โดยกรรมการผูมีสวนได
เสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ พรอมทั้งกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลใหถูกตองครบถวน
หลักปฏิบัติ 6.4 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบาย และแนวปฏิบัติดานการตอตานคอรรัปชันที่ชัดเจน และสื่อสาร
ในทุกระดับขององคกรและตอคนนอกเพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง
แนวปฏิบัติ
6.4.1 บริษทั ฯ ไดรบั การรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต แลว
ณ วันที่16 มกราคม 2558 (ดูเพิ่มเติม: www.thaiopticalgroup.com) และตอมา บริษัทฯ ไดดําเนินการ
ตออายุการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตดวย
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทก็ไดจัดใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานคอรรัปชัน
ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององคกรและตอคนนอกเพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง
หลักปฏิบัติ 6.5 : คณะกรรมการควรดูแลใหกิจการมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียน และการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
แนวปฏิบัติ
6.5.1 คณะกรรมการจัดใหมนี โยบายการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน (Whistle-Blowing Policy) ของบริษทั ฯ และ
บริษัทในเครือ กําหนดถึงขอบเขตของการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน วิธีการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
(ผานทางอีเมล จดหมายปดผนึก และผานเว็บไซด) กระบวนการพิจารณาเมือ่ ไดรบั แจงเบาะแส หรือขอรองเรียน
การพิจารณามูลการกระทําความผิด การสอบสวน การคุม ครองผูร อ งเรียน การคุม ครองผูถ กู รองเรียน การแจง
เบาะแสหรือขอรองเรียนเท็จ
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หลักปฏิบัติ 7 :

รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
หลักปฏิบัติ 7.1 : คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ
ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
แนวปฏิบัติ
7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลใหบคุ ลากรทีเ่ กีย่ วของกับการจัดทําและเปดเผยขอมูล มีความรู ทักษะและประสบการณ
ทีเ่ หมาะสมกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบ และมีจาํ นวนเพียงพอ บุคคลดังกลาวหมายความรวมถึง ผูบริหารสูงสุด
สายงานบัญชีและการเงิน ผูจัดทําบัญชี ผูตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ
7.1.2 ในการใหความเห็นชอบการเปดเผยขอมูล คณะกรรมการจะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ โดยในกรณีที่เปน
รายงานทางการเงิน จะพิจารณาปจจัยอยางนอยดังตอไปนี้ดวย (1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน (2) ความเห็นของผูสอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายใน รวมทั้งขอสังเกตของผูสอบบัญชีผานการสื่อสารในชองทางอื่นๆ (ถามี) (3) ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ (4) ความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย หลักกลยุทธและนโยบายของ
บริษัท
7.1.3 บริษัทฯ เปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่ง
รวมถึงงบการเงิน รายงานประจําป แบบ 56-1 ทีต่ รงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สมํา่ เสมอ ทันเวลา แสดง
ใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินและผลประกอบการที่แทจริง รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) ประกอบการเปดเผยงบการเงิน
ทุกไตรมาส
7.1.4 ในกรณีทกี่ ารเปดเผยขอมูลรายการใดเกีย่ วของกับกรรมการรายใดรายหนึง่ เปนการเฉพาะกรรมการรายนัน้ ตอง
ดูแลใหการเปดเผยในสวนของตนมีความครบถวนถูกตองดวย เชน ขอมูลผูถือหุนของกลุมตน การเปดเผย
ในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุมตน
ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยโครงสรางการถือหุน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําป (แบบ 56-2)
หลักปฏิบัติ 7.2 : คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี้
แนวปฏิบัติ
7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลใหฝา ยจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงาน
ตอคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝายจัดการควรรวมกันหาทางแกไขโดยเร็วหากเริ่ม
มีสัญญาณบงชี้ถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
7.2.2 ในการอนุมตั กิ ารทํารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นใหทปี่ ระชุมผูถ อื หุน อนุมตั ิ การทํารายการดังกลาวจะ
ตองไมกระทบตอความตอเนื่องในการดําเนินกิจการสภาพคลองทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระ
หนี้
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หลักปฏิบัติ 7.3 : ในภาวะที่กิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการควรมั่นใจไดวา กิจการมี
แผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไขปญหาทางการเงินได ทั้งนี้ ภายใตการคํานึงถึงสิทธิของ
ผูมีสวนไดเสีย
แนวปฏิบัติ
7.3.1 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดานทั้งดานการเงินการปฏิบัติงานการ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุล
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษา และดูแลเงินลงทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯ
อยูเสมอ กําหนดระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร
หลักปฏิบัติ 7.4 : คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติ
7.4.1 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีรายงานความยั่งยืน ซึ่งเปดเผยขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ นโยบายการตอตานคอรรัปชัน การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงการ
ปฏิบัติอยางเปนธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดย
คํานึงถึงกรอบการรายงานที่ไดรับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล
7.4.2 คณะกรรมการบริษทั จัดใหขอ มูลทีเ่ ปดเผยเปนเรือ่ งสําคัญและสะทอนรการปฏิบตั ทิ จี่ ะนําไปสูก ารสรางคุณคา
แกกิจการอยางยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 7.5 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธที่ทําหนาที่ใน
การสื่อสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และ
ทันเวลา
แนวปฏิบัติ
7.5.1 บริษทั ฯ มีหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ ทีท่ าํ หนาทีต่ ดิ ตอสือ่ สารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป ผูถ ือหุน
นักวิเคราะห และบริษทั ฯ เปดโอกาสให นักวิเคราะห นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักขาว ผูถ อื หุน ทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ ประชุมกับผูบริหารหลากหลายชองทาง เชน อีเมล, Tele Conference, ประชุมทีบ่ ริษทั รวม
ถึงการเขารวมกิจกรรมทีจ่ ดั โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Opportunity Day), รายการทางทีวี และ
บริษัทฯ ไดกําหนดระยะเวลางดการเปดเผยขอมูลตางๆ กอนวันบริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการหรือ
งบการเงินหรือ MD&A รายไตรมาสตอตลาดหลักทรัพยฯ เปนเวลา 7 วัน (Quiet Period) รวมถึงบริษทั ฯ มีการ
จัดทําจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ ตั้งแตป 2554
7.5.2 กรรมการผูจ ดั การมีอาํ นาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษทั ฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการทีเ่ กีย่ วของ
กับบริษัทฯ และเปนประโยชนตอบริษัทฯ ตามการมอบหมายอํานาจบริหารใหแกกรรมการผูจัดการ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 และวันที่ 8 เมษายน 2548
หลักปฏิบัติ 7.6 : คณะกรรมการควรสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล
แนวปฏิบัติ
7.6.1 บริษทั ฯ เผยแพรขอ มูลตามเกณฑทกี่ าํ หนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพย แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพรผานทาง website ของบริษัทฯ http://www.
thaiopticalgroup.com ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย

รายงานประจํา ปี 2561

หลักปฏิบัติ 8 :

สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน
หลักปฏิบัติ 8.1 : คณะกรรมการควรดูแลใหมั่นใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท
แนวปฏิบัติ
8.1.1 เรื่องที่มีนัยสําคัญ หรือตามที่กฎหมายกําหนดใหตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุนจะถูกบรรจุเปนวาระการ
ประชุมผูถือหุน
8.1.2 ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป (AGM) บริษทั ฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผถู อื หุน ในการเสนอ
ชือ่ บุคคลเพือ่ เขาดํารงตําแหนงกรรมการ คําถามทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั และเพิม่ วาระการประชุมตามหลักเกณฑ
ทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด ซึง่ ไดเผยแพรรายละเอียดในเว็บไซตของบริษทั ที่ http://www.thaiopticalgroup.com โดยให
เสนอมายังบริษทั ฯ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปผา นทางชองทางการติดตอ ดังนี้
E-mail
แฟกซ
เบอรโทร
ไปรษณีย

:
:
:
:

CompanySecretary@thaiopticalgroup.com
(02) 862 0705
(02) 440 0506
เลขานุการบริษัท
สํานักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
77/141-142 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 33 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เพือ่ ใหผถู อื หุน นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ทีส่ นใจจะลงทุนในบริษทั ฯ ไดขอ มูลอยางครบถวนเกีย่ วกับ
บริษทั ฯ บริษทั ฯ จัดใหมหี นวยงานนักลงทุนสัมพันธผา นชองทางตางๆ ดังนี้
E-mail : ir@thaiopticalgroup.com
แฟกซ : (02) 862 0705
เบอรโทร : (02) 440 0506
8.1.3 ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะสงสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประชุมไปยังผูถือหุนลวงหนา กอนวันประชุม
อยางนอย 14 วันหรือ 21 วัน ขึ้นกับวาระที่พิจารณาตามที่กฎหมายกําหนด และไดประกาศลงหนังสือพิมพ
ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม เพือ่ บอกกลาวเรียกประชุมผูถ อื หุน เปนการลวงหนา เพือ่ ใหผถู อื หุน ไดมโี อกาส
ศึกษาขอมูลตางๆ กอนการเขาประชุม
บริษัทฯ จะนําหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนฉบับสมบูรณ พรอมเอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 28 วัน
หลักปฏิบัติ 8.2 : คณะกรรมการควรดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถ อื หุน เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใสมีประสิทธิภาพ และ
เอื้อใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน
แนวปฏิบัติ
8.2.1 บริษัทฯ จะกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุมของผูถือหุน
8.2.2 บริษัทฯ จะดูแลไมใหมีการกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมหรือสรางภาระใหผูถือหุน
จนเกินควร
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8.2.3 บริษทั ฯ สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชกบั การประชุมผูถ อื หุน ทัง้ การลงทะเบียนผูถ อื หุน การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็วถูกตองแมนยํา
8.2.4 ประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ดูแลใหการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ และขอบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสําหรับแตละวาระการประชุมที่กําหนดไวใน
หนังสือนัดประชุมอยางเหมาะสม บริษทั ฯ สนับสนุนใหมกี ารปฏิบตั แิ ละใหโอกาสแกผถู อื หุน อยางเทาเทียมกัน
ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถาม ใหความสําคัญตอขอเสนอแนะของผูถือหุน และกําหนดสิทธิออก
เสียงในการเขาประชุมของผูถือหุนอยางชัดเจน
8.2.5 กรรมการของบริษทั ฯ ในฐานะผูเ ขารวมประชุมและในฐานะผูถ อื หุน จะไมสนับสนุนการเพิม่ วาระการประชุม
ทีไ่ มไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจาํ เปน โดยเฉพาะวาระสําคัญทีผ่ ถู อื หุน ตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอน
ตัดสินใจ
8.2.6 ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ และผูบริหารทุกคนควรเขารวมประชุม เพื่อใหสิทธิแก
ผูถ อื หุน ทุกรายอยางเทาเทียมกันในการรวมออกความคิดเห็นในทีป่ ระชุม และซักถามขอของใจจากกรรมการ
และผูบริหารที่เกี่ยวของ เพื่ออธิบายและตอบขอซักถาม
8.2.7 กอนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะเปดเผยใหผูถือหุนไดรับทราบจํานวนและสัดสวนของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมดวยตนเองและของผูถ อื หุน ทีม่ อบฉันทะ วิธกี ารประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดใหมีการลงมติแยกในแตละรายการ เชน ผูถือหุน
ใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลในวาระการแตงตั้งกรรมการ เปนตน
8.2.9 บริษัทฯ จะสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ และสงเสริมใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปน
ผูต รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปดเผยผลการลงคะแนนทีเ่ ห็นดวย ไมเห็นดวย และ
งดออกเสียง ในแตละวาระใหที่ประชุมทราบพรอมทั้งบันทึกไวในรายงานการประชุม
หลักปฏิบัติ 8.3 : คณะกรรมการควรดูแลใหการเปดเผยมติทปี่ ระชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถ อื หุน เปนไปอยางถูกตองและ
ครบถวน
แนวปฏิบัติ
8.3.1 บริษทั ฯ จะเปดเผยมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทําการถัดไปผานระบบขาวของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตที่ http://www.thaiopticalgroup.com
8.3.2 เมื่อบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนเสร็จสมบูรณแลว จะทําการเผยแพรรายงานการประชุมนั้น
ผานทางเว็บไซตที่ http://www.thaiopticalgroup.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
8.3.3 บริษทั บันทึกรายงานการประชุมผูถ อื หุน โดยมีขอ มูลอยางนอยดังนี้ รายชือ่ กรรมการและผูบ ริหารทีเ่ ขาประชุม
และสัดสวนกรรมการที่เขารวมการประชุมไมเขารวมประชุม, วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม
และผลการลงคะแนนของแตละวาระ, และประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุล
ของผูถามและผูตอบ
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การดูแล

เรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) ไดกําหนดใหกรรมการและ
ผูบริหารของบริษทั ฯ รายงานการซือ้ ขายหลักทรัพยใหแกบริษทั ฯ ในวันเดียวกับทีส่ ง รายงาน
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตามขอกําหนด
ของสํานักงาน กลต. เกีย่ วกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย และใหปฏิบตั ิ ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรือ่ งการซือ้ ขายหลักทรัพยของบริษทั จดทะเบียนโดย
ใชขอ มูลภายในโดยกรรมการและผูบ ริหาร จะละเวนการซือ้ ขายหลักทรัพย ในชวงเวลากอน
ทีจ่ ะเผยแพรงบการเงิน หรือสารสนเทศทีส่ าํ คัญทีอ่ าจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
รวมทั้งมีการชี้แจงกฎหมายใหม ใหความรูในเรื่องขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ใหแกคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ที่เกีย่ วของ ทุกคนใหตระหนักถึงบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบและโทษ หากมีการฝาฝน
หรือกระทําความผิด

รายละเอียดเพิม่ เติมกรุณาดูในหัวขอ “รายงานวาดวยการกํากับดูแลกิจการทีด่ ”ี
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ระบบการควบคุม

ภายในและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัท ใหความสําคัญและตระหนักวา ระบบ
การควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญ ที่จะสรางความมั่นใจตอฝายบริหารในการชวยลด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากรอยางเหมาะสม และบรรลุเปาหมายตามที่ไดตั้งไว
คณะกรรมการบริษทั ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาทีใ่ นการกํากับ
ดูแล ใหระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามขอกําหนด และ
กฎหมายที่เกีย่ วของ การดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทํารายการเกีย่ วโยง
กัน ตลอดจนการติดตาม ควบคุม ดูแลการดําเนินงานของบริษทั การนําทรัพยสนิ ของบริษทั
ไปใชประโยชนในทางมิชอบหรือไมมีอํานาจ รวมทั้งชวยปกปองคุมครอง ทรัพยสิน ไมให
รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ บริษัทไดจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ
และถวงดุล โดยมีฝา ยตรวจสอบภายในซึง่ มีความเปนอิสระทําหนาทีใ่ นการตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง และระบบการกํากับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานของ
บริษทั โดยนํากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และ
กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management) มาประยุกตใช
ใหการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เพื่อให การ
ดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัทมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ฝายบริหารของ
บริษทั จะนําผลการตรวจสอบไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขในเรือ่ งตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อการพัฒนางานใหมีคุณภาพ และฝายตรวจสอบภายใน ไดจัดใหมีระบบการติดตาม
การดําเนินการของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษทั เปนประจําทุกปโดยอางอิง “แบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ในป 2561 บริษทั ไมพบขอบกพรองทีม่ นี ยั สําคัญตอระบบการควบคุมภายในของบริษทั
ดังนี้
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การควบคุมภายในองคกร
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย ไดกาํ หนดใหมสี ภาพแวดลอมของการควบคุมภายในทีด่ ี โดย
จัดโครงสรางองคกรและสายงานการบังคับบัญชาทีช่ ดั เจนเหมาะสม มีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในเปนหนวยงานอิสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ กําหนดเปาหมาย
ทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสําเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใชในการ
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคลองกับเปาหมายขององคกร พัฒนาระบบ
การจายผลตอบแทนตามผลงานในการสรางแรงจูงใจพนักงานทีส่ มเหตุสมผลและเพียงพอ
มีแผนในการสรรหาและพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงที่สําคัญ กําหนดใหมีคูมือการใชอํานาจ
และคูมือการปฏิบัติงานของทุกระบบอยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังปลูกฝงใหผบู ริหารและพนักงานทุกคนของบริษทั
ตระหนักถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยกําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท
ปฏิบัติตนไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึง
การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียดวยความเปนธรรม
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ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
นอกจากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอางอิง “แบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามแนว COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) Framework ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทยังไดจัดทําการประเมิน
ความเสีย่ ง ตามกรอบการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องคกร (Enterprise Risk Management)
ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงสําคัญ 4 ดาน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบตั งิ าน ความเสีย่ งดานการรายงาน และความเสีย่ งดานการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ โดย
ทําการประเมินระดับความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พรอมแนวทางการปองกันและ
แกไขรวมถึงการติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบโดยความเสี่ยงดานกลยุทธ
ไดมีการประเมินและติดตามในการประชุมคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ เปนประจําทุก
ไตรมาส สําหรับความเสีย่ งดานอืน่ ๆ จะมีการทบทวนและติดตามโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยกรรมการผูจัดการเปนประธาน และฝายบริหาร
ทุกทาน เปนกรรมการทําหนาทีใ่ นการพิจารณาโครงสราง นโยบาย กรอบบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ฯ ยังไดมกี ารติดตามปจจัยตางๆ ทีอ่ าจทําใหเกิดความเสีย่ งขึน้ ทัง้ ปจจัยภายใน และ
ปจจัยภายนอกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม Emerging Risk ซึ่งเปน
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี The Risk of Disruptive Technology เพื่อหาทางปองกันและ
รับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวางแผนกลยุทธเพื่อบริหารเชิงรุกกับปญหาตางๆ
แตละหนวยงานจะมีการติดตามและรายงานผลใหกบั ผูบ ริหารตามลําดับชัน้ ซึง่ หากมีความ
เสี่ยงใดๆ เกิดขึ้นก็จะมีการพิจารณาและกําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหลานั้นไป
พรอมๆกัน ทัง้ นีจ้ ะมีการรายงานตอคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ รับทราบและกําหนดเปน
แนวนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนั้นๆ รวมถึงการติดตามปองกันความเสี่ยงดังกลาว
ไมใหมีผลกระทบกับบริษัทฯ และบริษัทยอยอีกในอนาคต
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การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนง
งานอยางชัดเจน มีการทบทวนคูมืออํานาจดําเนินการและคูมือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให
เหมาะสมกับโครงสรางองคกรและการปฏิบตั งิ านในปจจุบนั รวมทัง้ มีการสอบทานผลการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ คูมืออํานาจดําเนินการและคูมือการปฏิบัติ
งานตางๆ อยางสมํา่ เสมอ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาการปฏิบตั งิ านมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียง
พอเหมาะสม และการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ ซึง่ ทุกกิจกรรมมีการติดตามตรวจสอบและ
สอบทานการปฏิบตั ใิ หเปนไปตามระเบียบและขอกําหนดของกฎหมายโดยหนวยงานตรวจ
สอบภายใน ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาทบทวนและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ
ประจําป เพื่อใหครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ มั่นใจวา
หนวยงานตางๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอตอบสนองความเสี่ยง
ในการดําเนินงานทัง้ ดานการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบกฎเกณฑตา งๆ
รวมถึงไดพจิ ารณาประเด็นสําคัญทีต่ รวจพบโดยหนวยงานตรวจสอบภายในและผูต รวจสอบ
ภายนอก มีการติดตามอยางใกลชดิ รายงานใหฝา ยบริหารและผูเ กีย่ วของทราบเพือ่ ปรับปรุง
แกไขปญหาและทํามาตรการปองกันมิใหเกิดปญหา โดยทีผ่ า นมาบริษทั ฯ และบริษทั ยอย
ไมเคยกระทําการใดๆ ที่ฝาฝนกฎหมาย ในสวนของการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติหลักการในการทําขอตกลงทางการคาที่มีลักษณะเปน
ธุรกรรมระหวางบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วของกัน เพือ่ ใหสอดคลองกับทีก่ ฎหมายบัญญัตดิ งั ทีไ่ ด
กลาวถึงขางตน โดยใหฝา ยบริหารสามารถทําธุรกรรมหรือรายการหรือขอตกลงทางการคา
ที่มีลกั ษณะเปนรายการระหวางบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วของกันตามความหมายทีก่ าํ หนดไวใน
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ธุรกรรมหรือรายการหรือขอตกลง
ดังกลาว ใหเปนไปในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ูชนจะพึงกระทํากับคูส ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ
เดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเปนกรรมการ
ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ (“รายการที่มีขอตกลงทางการคาทั่วไป”) รวมทั้ง
รายการที่มีการดําเนินมาแลวอยางตอเนื่อง และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใหฝาย
บริหารสามารถกําหนดกรอบระเบียบเพือ่ เปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยการทําธุรกรรม
ใหถือเสมือนเปนบุคคลภายนอก คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ บริษัทฯ และบริษัทยอยเปน
สําคัญ ซึ่งธุรกรรมดังกลาวจะดําเนินการตามหลักการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูติดตามสอบทานการปฏิบัติรวมถึงรายงาน
ขอมูลของธุรกรรมที่เกิดขึ้นใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาทุกไตรมาส
หากบริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเกิดขึ้นในอนาคต
บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
รายการดังกลาว หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหวางกันทีเ่ กิดขึน้ บริษทั จะจัดใหมบี คุ คลทีม่ คี วามรูค วามชํานาญพิเศษ เชน ผูส อบบัญชี
หรือ ผูประเมินราคาทรัพยสิน หรือสํานักงานกฎหมาย เปนตน ที่เปนอิสระจากบริษัทและ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว
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ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
สงเสริมและสนับสนุนใหมกี ารพัฒนาระบบอยางตอเนือ่ งเพือ่ ใหขอ มูลตางๆ มีความถูกตอง
และเปนปจจุบนั โดยไดนาํ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีความปลอดภัยของขอมูล ตัง้ แตการรวบรวมขอมูล ประมวลผลขอมูล จัดเก็บ และติดตาม
ผลขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานและการนําขอมูลที่สําคัญไปใชในการบริหารจัดการของ
ผูบริหาร หรือผูมีสวนไดเสียตางๆ มีความครบถวนถูกตองอยางเพียงพอภายในเวลา
ที่เหมาะสม เพื่อใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกําหนดนโยบายความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชขอมูล และจัดใหมีระบบ Intranet เพื่อเปนชองทาง
การสือ่ สารภายในองคกร ในการเผยแพรนโยบาย กฎระเบียบคําสัง่ และคูม อื การปฏิบตั งิ าน
รวมทั้งขาวสารตางๆ ไดอยางทั่วถึงทั้งองคกรพรอมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ โดยไดวางมาตรการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบ
สารสนเทศ
ในการประชุมคณะกรรมการและผูถ อื หุน บริษทั ฯ มีการจัดสงจดหมายเชิญประชุมพรอม
ทัง้ มีขอ มูลประกอบทีเ่ พียงพอตอการตัดสินใจ โดยเฉลี่ยจัดสงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา
5 วัน และกําหนดใหมีเลขานุการบริษทั ฯ ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ตองทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ประสานงานใหมี
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท เปนศูนยกลางในการจัดทําและจัดเก็บเอกสาร
สําคัญตางๆ ไดแก ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุม
กรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุนบริษัทไดจัดใหมีชอง
ทางการสือ่ สารใหบคุ คลภายนอกสามารถ แจงขอมูลเกีย่ วกับการรองเรียน หรือแจงเบาะแส
การทุจริตผานชองทางที่บริษัทกําหนด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารวมกับผูสอบบัญชี หนวยงานตรวจสอบภายใน
และผูเ กีย่ วของเกีย่ วกับการจัดทํางบการเงิน ของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อใหมีความมั่นใจ
วา บริษัทฯ มีการใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม
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ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษทั ไดจดั ใหมรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกดาน เชน ดาน
บัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการดูแล
ทรัพยสิน บริษัทไดมีการติดตามผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยมี
การประชุมคณะกรรมการบริษทั และมีระบบการติดตามการปฏิบตั งิ านเปนลําดับชัน้ ตัง้ แต
คณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ ริหาร เพือ่ ติดตาม เปาหมายและกํากับการดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธ แผนงาน และโครงการที่ดําเนินงานอยูในแผนธุรกิจประจําปที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั เปนประจํา โดยมีการเปรียบเทียบเปาหมายการดําเนินธุรกิจ
กับผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ มีการทํารายงานใหคณะกรรมการไดทราบ โดยในป
พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 5 ครั้ง
นอกจากนี้ บริษทั ยังไดจดั ใหมกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายใน
อยางสมํา่ เสมอโดยฝายตรวจสอบภายในทําการ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผล
อยางเปนอิสระตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในป พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมรวม 5 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562
คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินระบบการควบคุมภายใน ดานตางๆ 5 องคประกอบ
คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ และเหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได ระบบบัญชี และรายงาน
ทางการเงินมีความถูกตอง เชื่อถือได รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
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ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
หัวหนางานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด(มหาชน) ประกอบ
ดวยผูทรงคุณวุฒิ ดานตางๆ ที่เปนกรรมการอิสระ 3 ทาน คือ นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ เปน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชา จิวาลัย และ นายไพรัช เมฆอาภรณ เปนกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีนางอนุรักษ รัตนสานสสุนทร ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (2/2548) เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2548 เนื่องจากเปนผูที่มี
ประสบการณในปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความเขาใจในกิจกรรมการ
ดําเนินงานของ บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาคุณสมบัติของผูดํารง
ตํ า แหน ง หั ว หน า งานตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ในการ พิจารณาแตงตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกยาย เลิกจาง ผูดํารง
ตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ

หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบ
สารสนเทศ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงภายใตภารกิจและ
ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. รายงานประเด็นสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมตางๆ ของบริษัท
และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้นๆ
3. ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะแกผูบริหาร เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. เสนอขอมูลเกี่ยวกับความคืบหนาและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป และความเพียงพอของทรัพยากรทีจ่ าํ เปน ในการปฏิบัติงาน
5. ประสานงาน และกํากับดูแลการติดตามและการควบคุมอืน่ เชน การบริหารความ
เสีย่ ง การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ความปลอดภัย หลักจรรยาบรรณ สภาพแวดลอม
และการสอบบัญชี
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจํา ปี 2561

รายการ

ระหวางกัน

1. ลักษณะของรายการระหวางกันและนโยบายในการทํารายการระหวางกัน

ลักษณะของรายการระหวางกันทีผ่ า นมา เปนขอตกลงทางการคาทีม่ เี งือ่ นไขทางการคาโดยทัว่ ไป ในการทําธุรกรรมระหวาง บริษทั ฯ
และบริษทั ยอย กับกรรมการ ผูบ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของกันซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2551 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551 ไดมมี ติ
ในหลักการวา บริษทั ฯ และบริษทั ยอย อาจมีรายการระหวางกัน (เชน ซือ้ วัตถุดบิ ขายสินคา รับจาง หรือการบริการ เปนตน) กับกรรมการ
ผูบ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วของในอนาคต จึงอนุมตั ใิ นหลักการใหฝา ยจัดการสามารถอนุมตั กิ ารทําธุรกรรมดังกลาว ตามคูม อื อํานาจดําเนิน
การทีถ่ อื ปฏิบตั อิ ยู หากธุรกรรมเหลานัน้ มีขอ ตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ูชนจะพึงกระทํากับคูส ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณเดียวกัน
ดวยอํานาจตอรองทางการคาทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเปนกรรมการ ผูบ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วของ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ จะทํา
รายงานสรุปการทําธุรกรรมทีม่ ขี นาดเกินกวา 1 ลานบาท เพือ่ รายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาสซึง่ ผูจ ดั การตรวจสอบ
ภายในในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไดนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาประจําทุกไตรมาส
หากรายการที่เกิดขึ้นที่มิใชเปนรายการธุรกิจปกติผูบริหารหรือผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นๆ จะไมมีสวนอนุมัติในรายการดังกลาวเพื่อ
ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละเปนจริยธรรมของกรรมการและหากมีการประเมินราคาก็จะใชบริษทั ประเมินทีข่ นึ้ ทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เปนผูประเมินเพื่อใหความเห็นชอบหรือความเหมาะสมทั้งนี้ เมื่อมี
รายการเกิดขึน้ ทางบริษทั ฯ จะมีการเปดเผยสารสนเทศในรูปแบบ Online ผานระบบอิเล็คทรอนิกส (Set Portal) ภายในเวลาทีต่ ลาดหลัก
ทรัพยฯ กําหนดในป 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีรายการธุรกิจทีส่ าํ คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปน
ไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติ
ธุรกิจ และบริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกันดังตอไปนี้คือ

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับกลุมบริษัทยอย
1. การซื้อ / ขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่นๆ ระหวางกัน กําหนดราคาโดยคิดจากคาสินคาบวกคาบริการจัดการไมเกิน
รอยละ 10 ของราคาทุน
2. การซื้อ / ขายสินคาสําเร็จรูประหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน อยางไรก็ตาม นโยบายการกําหนดราคาดังกลาว
อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแขงขันในขณะที่เกิดรายการ
3. รายไดคาบริการและคาบริการจายเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงรวมกัน
4. รายไดคาบริหารและบริการจัดทําเอกสารเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไวในสัญญาที่ตกลงรวมกัน
5. รายไดคาธรรมเนียมการคํ้าประกันและคาธรรมเนียมการคํ้าประกันจายคิดในอัตรารอยละ 1.5 ตอป
6. การซื้อ/ขายสินทรัพยถาวรระหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน โดยอางอิงจากราคาประเมินสินทรัพยของผูประเมิน
อิสระ
7. เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจายและมีสิทธิในการรับเงินปนผล
8. เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.4 ตอป (2560: รอยละ 2.2 ตอป)
9. เงินกูยืมจากบริษัทยอยคิดดอกเบี้ยอัตรารอยละ 2.75 - 3.25 ตอป (2560: รอยละ 3.0 ตอป)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับบริษัท บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ซี่งมีผูถือหุนรวมกันหรือกรรมการรวมกัน
1. การขายสินคาสําเร็จรูประหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราตลาด
2. รายไดคาบริการเรียกเก็บตามราคาตลาด
3. เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจายและมีสิทธิในการรับเงินปนผล
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บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

รายการระหวางกัน
บริษัทยอย ประกอบดวย
1. บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเลนสสายตา เลนสสั่งฝนพิเศษ และแมแบบแกว
ความสัมพันธ : บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรอยละ 100
2. บริษัท โพลีซัน จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจําหนายเลนสยอมสี
ความสัมพันธ : บริษัท โพลีซัน จํากัด มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรอยละ 100
3. บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
ประเภทธุรกิจ : จัดจําหนายสินคาและจัดสงผลิตภัณฑ
ความสัมพันธ : บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรอยละ 100

บริษัทรวม ประกอบดวย
1. บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด (จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร )
ประเภทธุรกิจ : คาสงเลนสสายตา ผลิตและจําหนายเลนสสั่งฝนพิเศษ
ความสัมพันธ : บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรอยละ 33
2. บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี (จัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย)
ประเภทธุรกิจ : คาสงเลนสสายตา ผลิตและจําหนายเลนสสั่งฝนพิเศษ
ความสัมพันธ : บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
เปนผูถือหุนรอยละ 33
3. บริษทั เวียดนาม วิสิบิลิตี้ ทารเก็ต จํากัด (VINA VISTA จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนาม)
ประเภทธุรกิจ : คาสงเลนสสายตา ผลิตและจําหนายเลนสสั่งฝนพิเศษ
ความสัมพันธ : บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้ ทารเก็ต จํากัด มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรอยละ 33

บริษัทที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
1. บริษัท นําศิลปไทย จํากัด
ประเภทธุรกิจ : คาสงเลนสสายตา กรอบแวนตา คอนแทคเลนส และอุปกรณประกอบแวนตา
ความสัมพันธ : ผูถือหุนของ บริษัท นําศิลปไทย จํากัด เปนผูถือหุนกลุมเดียวกับผูถือหุนของบริษัทฯ
2. บริษัท หอแวนกรุป จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจคาปลีกแบบ Chain Store ใหบริการตรวจวัดสายตาประกอบแวนตา จําหนายคอนแทคเลนส
และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวของกับแวนตาและคอนแทคเลนส
ความสัมพันธ : ผูถือหุนของบริษัท หอแวนกรุป จํากัด เปนผูถือหุนกลุมเดียวกับผูถือหุนของบริษัทฯ
3. บริษัท สเปคเซฟเวอร เอเชีย แปซิฟค โฮลดิ้ง จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจคาปลีกแบบ Chain Store เกี่ยวกับการประกอบแวนตา จําหนายแวนตา คอนแทคเลนส
ความสัมพันธ : บริษัท สเปคเซฟเวอร เอเชีย แปซิฟค โฮลดิ้ง จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และมี กรรมการ 2 ทาน
เขารวมพิจารณาและกําหนดนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทยอย
4. บริษัท เอ็น แอล อาร เอ็กซ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : คาสงเลนสสายตา
ความสัมพันธ : บริษัท เอ็น แอล อาร เอ็กซ จํากัด มีบริษัท สเปคเซฟเวอร เอเชีย แปซิฟค โฮลดิ้ง จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ
รายละเอียดของธุรกรรมในป 2561 และ 2560 ทีเ่ กีย่ วของกัน ไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวขอที่ 10 (รายการธุรกิจกับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน) ซึ่งประกอบดวยรายการธุรกิจกับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกันทั้งในประเทศและตางประเทศ
ยอดคงคางของรายการลูกหนี้และเจาหนี้ กับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกัน
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2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีนโยบายในการทํารายการระหวางกันดวยความโปรงใส โดย
คํานึงถึงความเปนธรรมและเปนผลประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และบริษัทยอย เชนเดียว
กับการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด โดย
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยสามารถสรุปรายการระหวางกัน ในแตละประเภท ไดดังนี้

1. รายการซื้อขายสินคา วัตถุดิบ และอื่นๆ
1.1 การขายสินคากับบริษัทคาสงเลนสสายตา
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีนโยบายในการการขายสินคาใหกับผูขายสง
(Wholesaler) และผูจัดจําหนาย (Distributor) ในแตละประเทศเพียงไมกรี่ าย
เทานัน้ เพือ่ ไมใหเกิดปญหาดานการแขงขันกับลูกคาของบริษทั ฯ และบริษทั ยอยเอง
อีกทัง้ เปนการ ลดภาระและขัน้ ตอนความยุง ยาก ในการกระจายสินคาและการเรียก
เก็บเงินกับลูกคารายยอยที่เปนภาระกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งบริษัทคาสง
ประกอบดวย บริษทั นําศิลปไทย จํากัด และ บริษทั เอ็น แอล อาร เอ็กซ จํากัด เพือ่
จัดจําหนายใหแกลกู คารายยอย ในประเทศตอไป โดยที่ผานมาการขายสินคาให
กับบริษทั คาสงนี้ ไมปรากฏวามีการชําระเงินลาชากวากําหนด และไมมหี นีเ้ สียเกิด
ขึน้ เปนการทํารายการเพือ่ การดําเนินธุรกิจปกติและตามเงือ่ นไขการคาโดยทัว่ ไปขอ
งบริษทั ฯ และบริษทั ยอย ไมแตกตางจากการจําหนายสินคาใหกับลูกคารายอื่น
ซึง่ เปนไปตามความจําเปนทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสงู สุดอันกอใหเกิดแก
บริษัทฯ และบริษัทยอย
เนื่องจากรายการระหวางกันกับบริษัทคาสงจะยังคงมีอยูตอไปในอนาคต
ดั ง นั้ น เพื่ อ ความโปร ง ใสคณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ไดมีการกําหนดนโยบายการ
กําหนดราคาสินคาตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 15/2551 ณ วันที่ 13
สิงหาคม 2551 ซึ่งนโยบายดังกลาวบังคับใชกับการกําหนดราคาขายสินคาใหกับ
ผูขายสงของบริษัทฯ และบริษัทยอยทุกรายทั้งนี้สาระสําคัญที่จะมีผลบังคับกับ
บริษัทคาสงนี้คือ ใหบริษัทฯ และบริษัทยอย ใช Price List มาตรฐาน ที่ใชกับการ
ขายในประเทศและการขายตางประเทศอยางไรก็ดีบริษัทฯ และบริษัทยอย อาจ
จะใหสวนลดจาก Price List ดังกลาวได โดยคํานึงถึงสภาพการแขงขันของตลาด
แตละทองถิ่นของผูซื้อโดยยังมีกําไรอยูไมตํ่ากวากําไรมาตรฐานที่กําหนดไว โดย
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย จะไมเอือ้ ประโยชน แกบคุ คลหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นี้ การ
ซื้อขายสินคากับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของจะตองจัดทําสรุปรายงานเสนอคณะ
กรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทัง้ นีน้ โยบายดังกลาวจะใชสาํ หรับบุคคลหรือบริษทั
ทีเ่ กีย่ วของอืน่ ๆ ดวยถามีในอนาคต
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1.2 การขายสินคากับธุรกิจคาปลีก แบบ Chain Store
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีนโยบายในการการขายสินคาใหกบั ผูค า ปลีก แบบ
Chain Store เพือ่ ใหผลิตภัณฑของบริษทั ฯ เขาถึงผูบริโภค ตอบสนองผูบริโภคได
รวดเร็ว และเปนแหลงกระจายขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลิตภัณฑใหมออก
สูตลาดหรือผูบ ริโภค สําหรับบริษทั คาปลีกประกอบดวย บริษทั หอแวนกรุป จํากัด
/ บริษัท สเปคเซฟเวอร เอเชีย แปซิฟค โฮลดิ้ง จํากัด โดยที่ผานมาการขายสินคา
ใหกับบริษัทคาปลีกนี้ ไมปรากฏวามีการชําระเงินลาชากวากําหนด และไมมีหนี้
เสียเกิดขึน้ และเปนการทํารายการเพือ่ การดําเนินธุรกิจปกติ และตามเงือ่ นไขการ
คาโดยทัว่ ไปของบริษทั ฯ และบริษทั ยอยไมแตกตางจากการจําหนายสินคาใหกบั
ลูกคารายอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามความจําเปนทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
อันกอใหเกิดแกบริษัทฯ และบริษัทยอย
1.3 การซื้อสินคากับบริษัทที่เกี่ยวของ
สําหรับการซือ้ สินคาจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วของนัน้ เปนลักษณะของการซือ้ สินคาบาง
รายการที่ บริษทั ฯ และบริษทั ยอย ไมสามารถ ผลิตเองไดแตไดรบั คําสัง่ ซือ้ จากลูกคา
ซึ่งจําเปนตองจัดหาสงใหกับลูกคาเพื่อรักษาฐานลูกคาของบริษัทฯ และบริษัท
ยอยไว แตเนือ่ งจากบริษทั ฯ และบริษทั ยอย ไมสามารถซือ้ สินคาไดโดยตรงจากผู
ผลิตรายอืน่ จําเปนตองซือ้ ผานตัวแทน จึงมีการซือ้ สินคา ผานผูค า สง โดยบริษทั ฯ
และบริษทั ยอย ตองมีกาํ ไรสําหรับรายการสินคาทีซ่ อื้ เขามาจําหนายทัง้ นี้ รายการดัง
กลาว มีจาํ นวนไมมาก และบริษัทฯ และบริษัทยอย มีนโยบายในอนาคตที่จะขาย
สินคาที่บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมสามารถผลิตเองไดใหนอยที่สุด ทั้งนี้ไดมีการ
กําหนดนโยบายในการควบคุมการซื้อสินคาในกรณีดังกลาว โดยใหทําการซื้อ
สินคาในราคาตลาดทัว่ ไป และมีการรายงานสรุปรายละเอียดการซือ้ สินคาดังกลาว
ใหกบั คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั พิจารณา และใหความเห็น
ทุกไตรมาส
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2. รายการเชา การใหบริการ และอื่นๆ
การเชาทรัพยประกอบการ : การเชาที่ดินโรงงานที่ 1 ของบริษัทยอย
โรงงานที่ 1 ของบริษัทยอย ตั้งอยูบนที่ดินของบริษัท แคราย แอสเสท จํากัด ซึ่งเดิมมีการใช
โดยไมมคี า เชา ทัง้ นีเ้ พือ่ ความโปรงใสในการประกอบธุรกิจตอไปในอนาคต บริษทั ฯ จึงไดทาํ สัญญา
เชาที่ดินดังกลาว โดยสรุปสาระสําคัญในสัญญาเชาดังนี้
วันที่ในสัญญา : 3 มกราคม 2561
รายละเอียดที่ดิน : โฉนดเลขที่ 173, 14676, 14767, 14678, 14679, 14680,
14681, และ 14682 รวม 8 โฉนด เนื้อที่รวม 2-1-59 ไร
เลขที่ 153 ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ผูใหเชา
: บริษัท แคราย แอสเสท จํากัด
(เปลี่ยนจากบุคคลธรรมดา เปนนิติบุคคล
โดยกรรมการผูมีอํานาจเปนผูถือหุนกลุมเดียวกับของบริษัทฯ )
ผูเชา
: บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
ระยะเวลาการเชา : 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเชาตามสัญญา : อัตราคาเชาเดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)
ผูเชาตกลงจะชําระคาเชาใหแกผูใหเชาเปนรายไตรมาส
กําหนดชําระคาเชาภายในวันที่ 25 ของเดือนมีนาคม ,มิถุนายน,
กันยายน และ ธันวาคม ของทุกป

3. การกูยืมระหวางกัน
สําหรับนโยบายการกูยืมระหวางกัน บริษัทฯ และบริษัทยอย จะใชวงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน เพื่อความโปรงใส โดยจะคงเหลือเฉพาะการกูยืมระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ตามความจําเปนเทานั้น

4. การคํ้าประกันระหวางกัน
การคํ้าประกันระหวางกันเปนการคํ้าของบริษัทฯ และบริษัทยอย เทานั้น
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มาตรการ การอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
กรรมการผูจ ดั การไดรบั มอบอํานาจจากกรรมการบริษทั ใหเปนผูอ นุมตั กิ ารดําเนินธุรกิจกับนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วของกัน
หรือบุคคลทีม่ ผี ลประโยชนรว ม ภายใตเงือ่ นไขปฏิบตั ใิ นการดําเนินธุรกิจตามปกติ และเงือ่ นไขการคาทัว่ ไปทีไ่ ดมกี ารกําหนด
นโยบายและหลักเกณฑ โดยไดรบั การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ทีก่ รรมการผูม ี
สวนเกีย่ วของไมมสี ทิ ธิอ์ อกเสียงพิจารณาอนุมตั ไิ วแลว โดยจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนด
นโยบายการกําหนดราคาสินคา ซึง่ ระบุถงึ นโยบายการซือ้ ขายกับบุคคลหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วของไวดว ยแลว ตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2551 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551
หากมีรายการระหวางกันของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย กับนิตบิ คุ คลหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษทั ฯ จะจัดใหผา นทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั ทีม่ กี รรมการตรวจสอบ เปนผูใ หความเห็นเกีย่ วกับความจําเปนและความ
เหมาะสมของรายการนั้น โดยกรรมการผูม สี ว นไดเสียไมมสี ทิ ธิออกเสียงในรายการดังกลาว และในกรณีทกี่ รรมการตรวจ
สอบไมมคี วามชํานาญในการพิจารณารายการ ระหวางกันทีอ่ าจเกิดขึน้ รายการใด บริษทั ฯ จะจัดใหผเู ชีย่ วชาญหรือผูส อบบัญชี
ของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็น เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ อื หุน ตามแตกรณี ทัง้ นี้
รายการระหวางกันทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จะตองมีการสรุปใหกบั คณะกรรมการ ตรวจสอบและใหคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
รับทราบทุกไตรมาส บริษทั ฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ของบริษัทฯ ดวยนอกเหนือ
จากรายการระหวางกันจากการดําเนินธุรกิจปกติตามที่กลาวถึงในวรรคแรกแลว บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีนโยบาย
ใหความชวยเหลือทางการเงินกับนิติบุคคลหรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
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คํและการวิ
าอธิเคราะห
บายฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานป 2561 (MD&A)
ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ฝายบริหารขอชี้แจงผลการดําเนินงานประจําป 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ดังนี้

หนวย: ลานบาท
รายไดรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561

2560

2559

2561

2560

2559

1,915.36

1,912.26

2,006.05

1,306.55

1,392.93

1,476.69

146.03

183.46

250.37

132.26

178.69

241.17

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวม 1,915.36 ลานบาท เพิ่มจากปกอน 3.10 ลาน
บาท หรือรอยละ 0.16 และมีกําไรสุทธิสําหรับป 146.03 ลานบาท ลดลงจากปกอน
37.43 ลานบาท หรือรอยละ 20.40 สาเหตุหลักของการลดลงของกําไรสุทธิดังกลาว
มาจากรายไดจากการขายที่ลดลง โดยกลุมเลนสพลาสติกธรรมดาลดลง 65.40 ลาน
บาท หรือรอยละ 3.48 ของรายไดรวม ในขณะที่กลุมเลนสพลาสติกสั่งฝนพิเศษเพิ่ม
ขึ้น 34.70 ลานบาท หรือรอยละ 1.85 ของรายไดรวม เมื่อพิจารณาตามรายภูมิภาค
พบวาภูมิภาคที่มรี ายไดจากการขายลดลง ไดแก ยุโรป 6.29% และออสเตรเลีย 4.47%
ในขณะทีภ่ มู ภิ าคเอเชียและแปซิฟค เพิม่ ขึน้ 13.63% ประกอบกับคาใชจา ยในการขาย
และบริหารทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปกอ นของบริษทั ยอยทีด่ าํ เนินธุรกิจประเภทจัดจําหนายสินคา
และจัดสงผลิตภัณฑของบริษทั ฯไปยังกลุม ลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหบริษทั ฯ
และบริษัทยอย มีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 7.93 (ป 2560 เทากับรอยละ 9.77)

1. รายไดจากการขายและบริการ
ในป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดจากการขายและบริการ 1,841.57 ลาน
บาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 36.02 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.92 โดยมี
โครงสรางรายไดแสดงตามตารางดานลางนี้
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คําอธิบาย และการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานป 2561 (MD&A)
โครงสรางรายไดจากการขายและบริการที่ผานมาตามมูลคาของแตละภูมิภาค
รายไดจากการขายและบริการ (งบการเงินรวม)

หนวย: %

ป 2561

ป 2560

ป 2559

ภูมิภาคยุโรป

41.79

43.74

40.04

ภูมิภาคออสเตรเลีย

34.80

35.73

33.51

ภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟก

18.38

15.87

20.33

ภูมิภาคอเมริกา

4.41

4.12

5.57

ภูมิภาคแอฟริกา และตะวันออกกลาง

0.62

0.54

0.55

บริษทั มีรายไดเทียบเทาเงินสกุลเหรียญสหรัฐเพิม่ ขึน้ 3% จากการปรับกลยุทธการขายและตลาดโดยทําความเขาใจถึงพฤติกรรมการ
ซื้อของลูกคารวมถึงการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่มีนวัตกรรมใหมๆ ใหตอบสนองกับความตองการของ
ลูกคาในเชิงรุกมากขึน้ ทามกลางปจจัยการแขงขันในดานราคาจากสภาวะตลาดทีแ่ ขงขันสูงขึน้ และทําใหรายไดของบริษทั เติบโตในเอเชีย
และแปซิฟก อยางเห็นไดชดั แมวา เงินบาทออนคาลงอยางมากในครึง่ ปแรกเมือ่ เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปกอ น สงผลใหรายได
โดยรวมเปนสกุลเงินบาทลดลงเพียงเล็กนอย

โครงสรางรายไดจากการขายและบริการตามมูลคาของแตละสายผลิตภัณฑ
หนวย: %

ผูผลิต

งบรวม
2561 (%)

งบรวม
2560 (%)

งบรวม
2559 (%)

1. เลนสพลาสติก พลาสติกธรรมดา

บริษัทฯ และบริษัทยอย

33

36

34

บริษัทฯ

26

25

31

บริษัทยอย

33

31

28

บริษัทฯ และบริษัทยอย

8

8

7

100

100

100

2. เลนสพลาสติกมูลคาเพิ่ม
3. เลนสสั่งฝนพิเศษ
4. เลนสกระจก สินคาและบริการอื่น
รวม

หมายเหตุ: *เลนสพลาสติกมูลคาเพิ่ม ประกอบดวย เลนสบางพิเศษ เลนสเปลี่ยนสี และเลนสกันแรงกระแทกสูง

2. ตนทุนขาย
ในป 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีอตั ราสวนตนทุนขายและบริการตอรายไดจากการขายบริการในอัตรารอยละ 79.60 เพิม่ ขึน้ จาก
รอยละ 75.17 ในป 2560 โดยสัดสวนตนทุนขายและบริการตอรายไดที่เพิ่มขึ้น ไดรับผลกระทบจากปจจัยเรื่องการแขงขันของราคา
ประกอบกับคาแรงและคาโสหุยการผลิตที่ประหยัดไดจากการลงทุนในเครื่องจักรสายการผลิตใหม (RX Automation) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตนั้น ยังไมสามารถชดเชยคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนดังกลาวไดทั้งหมด

รายงานประจํา ปี 2561

3. คาใชจายในการขายและบริหาร
ในป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 284.89
ลานบาท เพิ่มขึ้น 23.17 ลานบาท จากป 2560 โดยมีปจจัยหลักจากคาใชจายในการ
ดําเนินกิจการของบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจประเภทจัดจําหนายสินคาและจัดสง
ผลิตภัณฑของ บริษัทฯ ไปยังกลุมลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2561

4. รายไดอื่น
ในป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดอื่น 73.80 ลานบาท เพิ่มขึ้น 53.32 ลาน
บาทจากป 2560 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของผลกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลก
เปลี่ยน 35.39 ลานบาท และรายไดอื่นจากคาระวางรับ 9.34 ลานบาท

5. ดอกเบี้ยจาย
ในป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีดอกเบี้ยจายจํานวน 11.24 ลานบาท เพิ่มขึ้น
7.48 ลานบาท จากป 2560 โดยเกิดจากการลงทุนในเครื่องจักรสายการผลิตใหมของ
บริษัทยอย

6. กําไรสุทธิ
ป 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 146.03 ลดลง 37.43 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 20.40 จากป 2560 ซึง่ มีสาเหตุหลัก มาจากรายไดจากการขาย และคาใชจา ย
ในการขายและบริหารทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังทีไ่ ดกลาวมาขางตน

7. อัตราผลตอบแทนตอหุน
นโยบายการจายเงินปนผล ของบริษัทฯ มีดังนี้ “จายปนผลไมนอยกวารอยละ40
ของกําไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมาย
และบริษัทฯ ไดกําหนดไว”
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 82 (3/2561) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561
ที่ประชุมไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือน ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 ตามงบการเงินรวมของบริษัท ในอัตรา
หุนละ 0.06 บาท จากจํานวนหุนที่เรียกชําระแลว 474,318,000 หุน รวมเปนเงิน
28,459,080 บาท (ยี่สิบแปดลานสี่แสนหาหมื่นเกาพันแปดสิบบาทถวน)
สําหรับผลประกอบการป 2561 นั้น จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 85
(1/2562) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมไดมีมติใหจายเงินปนผลประจําป
2561 ในอัตรา 0.28 บาทตอหุน ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลวในอัตรา
0.06 บาทตอหุน คงเหลือการจายเงินปนผลในงวดดําเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 0.22 บาทตอหุน โดยจะนําเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถ อื หุน ประจําป 2562 ทีจ่ ะประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 พิจารณา
อนุมัติตอไป
การจายเงินปนผลในอัตราขางตนนัน้ บริษทั ฯ ไดพจิ ารณาโดยคํานึงถึงการประมาณการ
กระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน ประกอบกับแผนการลงทุนในป 2562
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คําอธิบาย และการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานป 2561 (MD&A)
ฐานะการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยรวมในป 2561 จํานวน 2,559.77 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 77.72 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
สินทรัพยหมุนเวียน ลดลงจํานวน 0.27 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังนี้
• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 56.28 ลานบาท
• ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ นื่ เพิม่ ขึน้ 68.07 ลานบาท โดยเพิม่ ขึน้ จากลูกหนีก้ ารคากิจการทีเ่ กีย่ วของกัน 21.03 ลานบาท และลูกหนีก้ าร
คากิจการทีไ่ มเกีย่ วของกัน 47.04 ลานบาท (รายละเอียดแสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9)
• สินคาคงเหลือสุทธิลดลง 12.57 ลานบาท โดยลดลงจากสินคาสําเร็จรูป 48.31 ลานบาท วัตถุดบิ 7.76 ลานบาท ในขณะทีส่ นิ คาระหวาง
ทางเพิ่มขึ้น 27.58 ลานบาท แมแบบพิมพแกวเพิ่มขึ้น 14.85 ลานบาท (รายละเอียดแสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12)
สินทรัพยไมหมุนเวียน ลดลงจํานวน 77.45 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังนี้
• ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณสทุ ธิ ลดลง 81.33 ลานบาท ซึง่ เกิดจากคาเสือ่ มราคาประจําป
• สินทรัพยไมมีตัวตน ลดลงเทากับ 3.12 ลานบาท ซึ่งเกิดจากคาตัดจําหนายประจําป
• สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้นเทากับ 6.93 ลานบาท ซึ่งเกิดจากผลการดําเนินงานประจําป
บริษทั ฯ และบริษทั ยอยมีหนีส้ นิ รวมในป 2561 จํานวน 722.33 ลานบาท ลดลงจากป 2560 เทากับ 66.93 ลานบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
หนีส้ นิ หมุนเวียน ลดลง 149.04 ลานบาท ซึง่ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงดังนี้
• เงินกูระยะสั้นจากธนาคาร ลดลง 131.10 ลานบาท ซึ่งเกิดจากผลการดําเนินงานประจําป
• เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ลดลง 30.33 ลานบาท โดยลดลงจากเจาหนี้การคา 20.44 และเจาหนี้อื่น 9.89 ลานบาท (รายละเอียด
แสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18)
• ภาษีเงินไดคางชําระลดลง 13.70 ลานบาท
• เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปเพิ่มขึ้น 37.11 ลานบาท
• เงินลงทุนในบริษัทยอย คางจายที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปลดลง 12 ลานบาท
หนี้สินไมหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 82.12 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังนี้
• เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปเพิ่มขึ้น 85.25 ลานบาท
• สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานลดลง 3.13 ลานบาท
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนรวมในป 2561 จํานวน 1,837.44 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 10.79 ลานบาท
ซึ่งเกิดจากเงินปนผลจาย

รายงานประจํา ปี 2561

สภาพคลอง
ป 2561 บริษัท ฯ และบริษัทยอย มีเงินสดสุทธิลดลง 75.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินงาน 86.86 ลานบาท ลดลงจาก
กิจกรรมการลงทุน 29.79 ลานบาท และลดลงจากการกิจกรรมการจัดหาเงิน 192.50 ลานบาท โดยสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
ดังนี้

ความเพียงพอของสภาพคลอง
งบการเงินรวม

อัตราสวน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561

2560

2559

2561

2560

2559

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน

เทา

2.67

2.08

2.00

2.78

2.93

2.58

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง

เทา

0.94

0.71

0.82

0.70

0.67

0.86

อัตราสวนเงินสด

เทา

0.28

0.30

0.28

0.15

0.25

0.25

ลานบาท

86.86

(312.02)

92.68

65.37

(219.28)

(3.64)

เงินสดเพิ่ม(ลด) จากการดําเนินงาน

จากตารางขางตน บริษทั ฯและบริษทั ยอย มีอตั ราสวนสภาพคลองในป 2561 สูงขึน้ จากป 2560 เนือ่ งจากลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ นื่
เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากยอดขายที่สูงขึ้นในชวงปลายไตรมาสที่ 4

โครงสรางเงินทุน
งบการเงินรวม

อัตราสวน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561

2560

2559

2561

2560

2559

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

เทา

0.39

0.43

0.40

0.28

0.25

0.29

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวน
ของผูถือหุน

เทา

0.26

0.27

0.14

0.16

0.15

0.06
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คําอธิบาย และการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานป 2561 (MD&A)
ความสามารถในการทํากําไร
จากตารางขางตน บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนตํ่ากวาป 2560 เล็กนอย เนื่องจากการกูเงินสําหรับ
โครงการลงทุนในเครื่องจักรสายการผลิตใหม (RX Automation) ซึ่งเปนการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต และ
เพือ่ การรองรับความตองการของลูกคาไดอยางตอเนือ่ ง โดยจะเห็นไดวา โครงสรางเงินทุนของบริษทั ฯ นัน้ ยังมีความแข็งแกรง สังเกตไดจาก
การที่อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับใกลเคียงกับป 2560 ซึ่งอยูในเกณฑที่ดี
เนื่องจากกําไรจากการดําเนินงานลดลง ดังเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงสงผลใหอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรลดลง
ในป 2561 อยางไรก็ดี อัตราสวนนี้ยังมีคาอยูในเกณฑที่ดี
งบการเงินรวม

อัตราสวน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561

2560

2559

2561

2560

2559

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(%)

8.97

12.15

15.96

(0.42)

1.11

8.68

อัตรากําไรสุทธิ

(%)

7.93

9.77

12.95

11.99

15.30

19.26

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย

(%)

6.36

8.73

12.75

7.39

9.86

14.44

อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน

(%)

7.92

9.91

13.70

9.31

12.39

16.92

ปจจัย และอิทธิพลหลัก ที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
(Forward Looking)
อางถึง “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน” และ “ปจจัยความเสี่ยง” ที่ไดกลาวไปแลวในสวนตน

รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษทั เปนผูร บั ผิดชอบตองบการเงินของบริษทั ไทยออพติคอล กรุป จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปน
อิสระกํากับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในใหมปี ระสิทธิผล เพือ่ ใหมคี วาม
มั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวนอยางเพียงพอทันเวลา และปองกัน
ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
จากวิธีปฏิบัติและการกํากับดูแลขางตน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบ
การควบคุ ม ภายในของบริ ษั ทฯ สามารถสร างความเชื่อมั่น ได ว า งบการเงิน ของบริ ษัท
ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด ไดถูกตองในสาระสําคัญแลว และเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายสวาง Pracharktam)
ประธานกรรมการ

(นายธรณ Pracharktam)
กรรมการผูจัดการ

รายงานประจํา ปี 2561
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บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ ที่เปนกรรมการอิสระ
3 ทาน คือ นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชา จิวาลัย และ นายไพรัช เมฆอาภรณ เปนกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีนางอนุรักษ รัตนสานสสุนทร ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดใหมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี 4 ครั้ง มีการพิจารณา
เรื่องสําคัญสรุปไดดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลที่สําคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและ
ประจําป 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมกับผูบริหารฝายบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบบัญชี รวมถึงสอบทาน
ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สําคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปที่ผานมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น และรายการที่
ไมใชรายการปกติทมี่ นี ยั สําคัญ และขอสังเกตของผูต รวจสอบบัญชีและผูต รวจสอบภายใน มีความเห็นวารายงานทางการเงินแสดง
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได การจัดทํารายงานทางการ
เงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและไมพบรายการใดที่อาจ
มีผลกระทบอันเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของ ตลท. และสํานักงาน กลต. เรือ่ งการเปดเผยขอมูลและการปฏิบตั ขิ องบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ซึง่ อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเปนการดําเนินการตาม
เงือ่ นไขทางการคาปกติทวั่ ไป ไมมคี วามขัดแยงกันทางผลประโยชน มีความเปนธรรมและสมเหตุสมผล โดยไมพบรายการใดทีผ่ ดิ ปกติ
และมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางครบถวนเพียงพอ
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ประจําป 2561 มีความเห็นวาเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจ โดยไมพบประเด็นทีเ่ ปนสาระสําคัญอันอาจ
จะกระทบตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯ

รายงานประจํา ปี 2561

4. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพ จิ ารณาใหความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของผูต รวจสอบ
ภายในประจําป 2561 รวมถึงใหขอ เสนอแนะการดําเนินงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ใหบรรลุแผนงานทีว่ างไวตามมาตรฐาน
ทีไ่ ดรบั ความเชือ่ ถือทัว่ ไป และไดประเมินผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องฝายตรวจสอบภายใน เพือ่ นําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
งานตรวจสอบภายใน
5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและกํากับดูแลใหบริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินกิจการ
ตางๆ อยางถูกตองตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ กลต. และ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไมพบขอบงชี้ที่ทําใหเชื่อวา มีขอบกพรองเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตาม และ/หรือการปฏิบัติที่ขัดหรือแยงกับ
ขอกําหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อให
มัน่ ใจวาบริษทั ฯ มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่ ประกอบดวย
กรรมการผูจ ดั การเปนประธานและผูบ ริหารทุกหนวยงานเปนกรรมการทําหนาทีพ่ จิ ารณาโครงสราง นโยบาย กรอบการบริหารความ
เสี่ยง ติดตามการดําเนินการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และกําหนดมาตรการ
บริหารความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจะรายงานความเสี่ยงที่สําคัญหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหมให
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนระยะ
7. สอบทานการยืน่ ตออายุ การรับรองเปน Certified Company จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย ในการตอตาน
การทุจริต โดยบริษัทฯ ไดรับการตออายุการรับรองฯ ในตนป 2561
8. การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เปนขอสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท หากพบ
หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
โดยในรอบปที่ผานมา ไมมีเหตุการณหรือสถานการณใดที่เปนขอบงชี้วามีเหตุการณดังกลาว
9. พิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกผูสอบบัญชี โดยพิจารณา
จากความเปนอิสระ ความรูความสามารถ ประสบการณ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2561 ที่ประชุมผูถือหุนได
มีมติอนุมัติใหแตงตั้ง นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือนางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แหงสํานักงาน อีวาย เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย
สรุปในภาพรวมป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชความรู
ความสามารถติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยางมีความเปนอิสระเพียงพอ และมีความเห็นวาบริษัทฯ และบริษัท
ยอย ไดรายงานทางการเงินในสาระสําคัญอยางถูกตอง เชื่อถือไดโดยจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอ และในการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ ก็ไดจัดใหมีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และขอกําหนดของตลท. และสํานักงานกลต. อยางเครงครัด รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินธุรกิจอยางครบถวน นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังจัดใหมกี ารบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและมีการกํากับดูแลกิจการที่
ดี ในองคกร มีผูตรวจสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ชวยใหการสอบบัญชีและระบบ
การควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

(นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2562

137

138

บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

คผูสาอบบั
ตอบแทน
ญชี

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก บริษัท สํานักงาน
อีวาย จํากัด ในรอบปบัญชี 2561 เปน เงินรวม 2,310,000 บาท (สองลานสามแสนหนึ่ง
หมื่นบาทถวน) แยกเปนคาตอบแทนบริษัทฯ เทากับ 1,360,000 บาท และบริษัทยอย
950,000 บาท

2. คาบริการอื่น (Non-Audit fee)
ไมมี

รายงาน
และ งบการเงินรวม
บริษทั ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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รายงาน บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)

ของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต

เสนอตอผูถือหุนของ

ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ยอย (กลุม บริษทั ) ซึง่ ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และ
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าํ คัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ไทยออพติคอล
กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ ในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของ
ขาพเจา ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุม บริษทั ตามขอกําหนดจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจ
สอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุใน
ขอกําหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยง
ผูป ระกอบวิชาชีพของขาพเจา ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบนั ขาพเจาไดนาํ
เรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบ
ทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหลานีด้ ว ย การปฏิบตั งิ านของขาพเจาไดรวมวิธกี ารตรวจสอบทีอ่ อกแบบมา
เพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง อันเปน
สาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบ
สําหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงิน
โดยรวม

รายงานประจํา ปี 2561

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

การรับรูรายได
รายไดจากการขายสินคาถือเปนรายการบัญชีที่มีสาระสําคัญ และสงผลกระทบโดยตรงตอกําไรขาดทุนของกลุมบริษัท ประกอบกับ
กลุมบริษัทมีรายการขายกับลูกคาเปนจํานวนมาก ซึ่งมีขอตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย เชน รายการสงเสริมการขาย สวนลด
ตางๆ รวมทั้งการใหสวนลดพิเศษเพื่อกระตุนยอดขาย ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงใหความสําคัญเปนพิเศษตอการรับรูรายไดของกลุมบริษัท
ขาพเจาตรวจสอบการรับรูร ายไดของกลุม บริษทั โดยการประเมิน และทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุม บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกับ
วงจรรายได สุมตัวอยางรายการขายที่เกิดขึ้นในระหวางป และชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการ
ขาย และสอบทานใบลดหนีท้ กี่ ลุม บริษทั ออกภายหลังวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี วาเปนไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไวในขอตกลงการใหสว นลด
แกลกู คาของกลุม บริษทั และสอดคลองกับนโยบายการรับรูร ายไดของกลุม บริษทั ประกอบกับไดวเิ คราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายได
แบบแยกยอย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะ
รายการบัญชีที่ทําผานใบสําคัญทั่วไป

เงินลงทุนในบริษัทรวม
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี (“บริษัท
รวม”) ตามราคาทุนเปนจํานวน 21 ลานบาท และ 18 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสูงกวามูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม
ซึ่งมีจํานวน 7.9 ลานบาท และ 7.0 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงิน
ลงทุนในบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด จํานวน 13.1 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ การพิจารณามูลคาเงินลงทุนโดย
เฉพาะอยางยิ่ง การพิจารณาคาเผื่อการลดลงของมูลคาของเงินลงทุนดังกลาว ตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการประมาณการกระแส
เงินสด ในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากบริษัทรวมดังกลาว การกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม
ขาพเจาไดประเมินการกําหนดประมาณการกระแสเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช โดยการ
ทําความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวา สอดคลองกับขอมูลในอดีตและแผนธุรกิจของบริษัทรวมในอนาคต และขาพเจา
ไดทําการทดสอบสมมติฐานที่สําคัญที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต จากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่จัด
ทําโดยฝายบริหารของบริษทั ฯ โดยการเปรียบเทียบสมมติฐานดังกลาวกับแหลงขอมูลภายนอกและภายใน รวมถึงสอบทานความแมนยํา
ของประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เพื่อประเมินความนาเชื่อถือของประมาณการกระแสเงินสด
ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ฝายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช ตลอดจนทดสอบ
การคํานวณมูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนของเงินลงทุนในบริษทั รวมตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
สมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว

ขอมูลอื่น
ผูบ ริหารเปนผูร บั ผิดชอบตอขอมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงขอมูลทีร่ วมอยูใ นรายงานประจําปของกลุม บริษทั (แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นในรูปแบบ
ใดๆ ตอขอมูลอื่นนั้น
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รายงาน ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงิน หรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบ เพื่อใหมีการดําเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้ โดยถูกตองตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่อง
ทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานตอเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสาํ หรับกิจการทีด่ าํ เนินงานตอเนือ่ ง เวนแตผบู ริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล มีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจา มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวม
ความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แตไมไดเปนการรับประกันวา การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และถือวามีสาระสําคัญเมือ่ คาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวา รายการทีข่ ดั ตอขอเท็จจริง
แตละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย
• ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสม เพือ่ เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสีย่ งทีไ่ มพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ซึง่ เปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสีย่ งทีเ่ กิดจากขอผิดพลาดเนือ่ งจากการทุจริต อาจเกีย่ วกับการสมรูร ว มคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู ริหารใช และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปดเผยขอมูล
ที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทํา
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสาํ หรับกิจการทีด่ าํ เนินงานตอเนือ่ งของผูบ ริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบ
บัญชีทไี่ ดรบั วา มีความไมแนนอนทีม่ สี าระสําคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ หรือสถานการณทอี่ าจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนยั สําคัญ
ตอความสามารถของกลุม บริษทั ในการดําเนินงานตอเนือ่ งหรือไม หากขาพเจาไดขอ สรุปวามีความไมแนนอนทีม่ สี าระสําคัญ ขาพเจา
จะตองใหขอ สังเกตไวในรายงานของผูส อบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลทีเ่ กีย่ วของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผย
ดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึน้ อยูก บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ดรบั จนถึงวัน
ที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการ
ดําเนินงานตอเนื่องได
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• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมินวางบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอ เกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุม บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวาง
การตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคาํ รับรองแกผมู หี นาทีใ่ นการกํากับดูแลวา ขาพเจาไดปฏิบตั ติ ามขอกําหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วของกับความเปนอิสระ
และไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจา และมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับผูม หี นาทีใ่ นการกํากับดูแล ขาพเจาไดพจิ ารณาเรือ่ งตางๆ ทีม่ นี ยั สําคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมาย
หรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสาร
เรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา จะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

ศิริวรรณ นิตยดํารง
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 13 กุมภาพันธ 2562
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บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หนวย : บาท)

สินทรัพย

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

7

143,273,639

199,549,563

52,020,379

79,645,143

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา

8

901,814

893,304

901,814

893,304

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

9

340,343,248

272,268,753

203,910,041

137,154,367

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

10

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

11

8,064,196

8,124,767

8,064,196

8,124,767

สินคาคงเหลือ

12

870,719,617

883,294,452

703,969,853

703,084,349

17,269,295

16,706,425

11,852,523

4,902,351

1,380,571,809 1 ,380,837,264

987,157,286

933,804,281

187,619,000

186,000,000

34,597,220

41,250,347

41,791,004

1,090,885,309 1,172,216,913

550,913,432

601,457,375

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

-

-

6,438,480

-

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย

13

เงินลงทุนในบริษัทรวม

14

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

15

สินทรัพยไมมีตัวตน

16

17,301,472

20,423,644

10,415,031

12,242,579

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

26

36,243,748

29,317,758

25,376,584

17,332,150

89,200

96,700

53,200

60,700

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

1,179,201,557 1,256,652,235

815,627,594

858,883,808

รวมสินทรัพย

2,559,773,366 2,637,489,499 1,802,784,880 1,792,688,089

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

34,681,828
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หนวย : บาท)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
สวนของเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สํารองผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ภาษีเงินไดคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 475,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 474,318,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

17
18
10

262,000,000
173,477,736
-

393,104,536
203,805,145
-

230,000,000
121,329,034
-

199,000,000
95,183,098
10,002,000

19

-

12,000,000

-

12,000,000

20
21

72,728,307
4,143,161
3,851,578
516,200,782

35,623,006
3,161,338
17,551,411
665,245,436

4,143,161
355,472,195

2,763,930
318,949,028

20
21

148,429,188
57,699,951
206,129,139
722,329,921

63,182,500
60,831,421
124,013,921
789,259,357

41,585,906
41,585,906
397,058,101

38,098,136
38,098,136
357,047,164

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

167,792,071

167,792,071

-

-

13
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

62,500,000
62,500,000 47,500,000 47,500,000
651,094,978 661,870,243 402,158,951 432,073,097
(11,432)
1,837,443,445 1,848,230,142 1,405,726,779 1,435,640,925
2,559,773,366 2,637,489,499 1,802,784,880 1,792,688,089
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บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หนวย : บาท)
กําไรขาดทุน
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการ
เงินปนผลรับ
คาระวางรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
ตนทุนบริการ
คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมคาใชจาย
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษทั รวม คาใชจายทางการเงิน
และภาษีเงินได
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน
และภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

หมายเหตุ

13, 14

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,703,374,098 1,737,966,787 1,096,162,109 1,158,443,064
138,193,192 139,624,726
6,690,895
9,675,498
137,521,842 167,436,703
27,227,068 17,885,941
6,491,377
6,236,953
21,207,240
5,327,888
2,019,182
25,363,318 16,780,448 54,354,632 49,116,697
1,915,364,916 1,912,257,902 1,306,548,743 1,392,928,097

25
1,387,451,164 1,328,094,556 979,442,017 999,679,146
78,464,443 83,326,439
3,689,612
6,102,191
77,676,417 52,324,130 36,076,483 37,730,513
207,214,439 209,398,166 154,426,506 169,002,644
14,184,698
1,750,806,463 1,687,327,989 1,173,634,618 1,212,514,494

14

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

164,558,453
606,450

224,929,913
3,203,101

132,914,125
-

180,413,603
-

165,164,903 228,133,014
(11,238,270) (3,761,816)
153,926,633 224,371,198
(7,900,079) (40,914,809)
146,026,554 183,456,389

132,914,125
(7,281,717)
125,632,408
6,631,211
132,263,619

180,413,603
(5,065,764)
175,347,839
3,338,477
178,686,316

รายงานประจํา ปี 2561

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หนวย : บาท)
กําไรขาดทุน

หมายเหตุ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
คางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได
รายการทีจ่ ะไมถกู บันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุน (บาท)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

26

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

(11,432)

-

-

-

(11,432)

-

-

-

(346,181)
69,236

(1,974,135)
394,827

(7,066,114)
1,413,223

(1,413,653)
282,731

(276,945) (1,579,308) (5,652,891) (1,130,922)
(288,377) (1,579,308) (5,652,891) (1,130,922)
145,738,177 181,877,081 126,610,728 177,555,394
28
0.31

0.39

0.28

0.38

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

147

148

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ ทุนเรือนหุน
ที่ออก และ
ชําระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

สวนเกิน
มูลคา
หุนสามัญ

474,318,000 481,749,828

สวนเกินทุน
จากการรวมธุรกิจ
ภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน

167,792,071

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารอง
ตามกฎหมาย

62,500,000

ยังไมได
จัดสรร

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ผลตางจากการแปลงคา
งบการเงินที่เปน
เงินตราตางประเทศ

รวมสวน
ของผูถือหุน

669,720,322

-

1,856,080,221

กําไรสําหรับป

-

-

-

-

183,456,389

-

183,456,389

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

-

-

-

-

(1,579,308)

-

(1,579,308)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

-

-

-

-

181,877,081

-

181,877,081

-

-

-

-

(189,727,160)

-

(189,727,160)

เงินปนผลจาย

22

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

474,318,000 481,749,828

167,792,071

62,500,000

661,870,243

-

1,848,230,142

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

474,318,000 481,749,828

167,792,071

62,500,000

661,870,243

-

1,848,230,142

-

146,026,554

กําไรสําหรับป

-

-

-

-

146,026,554

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

-

-

-

-

(276,945)

(11,432)

(288,377)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

-

-

-

-

145,749,609

(11,432)

145,738,177

-

-

-

-

(156,524,874)

-

(156,524,874)

651,094,978

(11,432)

1,837,443,445

เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

22

474,318,000 481,749,828

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

167,792,071

62,500,000

บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน
ที่ออก และ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคา
หุนสามัญ

474,318,000

กําไรสําหรับป

จัดสรรแลว
สํารอง
ตามกฎหมาย

ยังไมได
จัดสรร

481,749,828

47,500,000

444,244,863

1,447,812,691

-

-

-

178,686,316

178,686,316

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

-

-

-

(1,130,922)

(1,130,922)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

-

-

-

177,555,394

177,555,394

-

-

-

(189,727,160)

(189,727,160)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

474,318,000

481,749,828

47,500,000

432,073,097

1,435,640,925

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

474,318,000

481,749,828

47,500,000

432,073,097

1,435,640,925

กําไรสําหรับป

-

-

-

132,263,619

132,263,619

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

-

-

-

(5,652,891)

(5,652,891)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

-

-

-

126,610,728

126,610,728

-

-

-

(156,524,874)

(156,524,874)

474,318,000

481,749,828

47,500,000

402,158,951

1,405,726,779

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

เงินปนผลจาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

149

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

22

รายงานประจํา ปี 2561

เงินปนผลจาย

22

รวมสวน
ของผูถือหุน

150

บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หนวย : บาท)
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กลับรายการเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จริง
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนาย / ตัดจําหนายทีด่ นิ
อาคาร และอุปกรณ
เงินปนผลรับ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิ
ที่จะไดรับ (โอนกลับรายการ)
คาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวม
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

153,926,633 224,371,198 125,632,408 175,347,839

19

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

(5,463,694)
(3,203,101)
(8,920)
9,483,678

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

(5,463,694)
(8,920)
1,451,751

265,273

333,585

31,517

192,899

(137,521,842) (167,436,703)
191,385,245 153,696,816 111,808,500 108,944,299
(164,685) 1,471,781
(774)
(10,522)
(24,647,956)
5,767,305
(748,157)
11,325,119

(7,568,881) (16,396,284)
540,657
5,919,562
4,173,629
(265,108)
(697,780)
3,168,452
5,005,192

329,365,315 381,935,368

10,047,732
12,539,909
3,811,492
(213,011)
3,596,416

90,568,373 142,799,487

(70,887,173) 65,770,637 (68,084,300) 77,370,355
37,222,791 (146,251,382) 15,510,780 (109,349,837)
1,115,736 31,424,609 (5,265,908) 21,230,969
7,500
(2,700)
7,500
(2,700)
(13,189,780)
283,634,389
(8,263,133)
(30,140,484)
245,230,772

(106,201,589)
226,674,943
(4,426,750)
(63,883,435)
158,364,758

21,037,447 (138,160,315)
53,773,892 (6,112,041)
(6,372,742) (1,959,495)
(1,684,264) (11,578,839)
45,716,886 (19,650,375)

รายงานประจํา ปี 2561

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หนวย : บาท)
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
รับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลรับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายลดลง
เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายในการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย
เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดจายปนผล
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลง
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

13
19

งบการเงินรวม
2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

6,481,120
11,000,000
(1,619,000)
521,842
436,703 68,521,842 70,436,703
(8,309,052) (6,536,306) (8,309,052) (6,536,306)
(120,857,089) (149,057,876) (51,685,411) (98,250,479)
1,218,813
332,710
46,449
308,411
(2,982,137) (5,336,613) (2,279,946) (4,266,922)
264,826
230,297
136,760
187,916
(130,142,797) (159,931,085) (1,669,478) (27,120,677)
46,000,000
16,450,351
(64,502,165)
(12,780,991)
(156,524,874)
(171,357,679)
(6,220)

156,000,000 31,000,000 139,000,000
(11,537,874)
79,000,000 149,121,174
(20,002,000) (62,119,174)
86,987,518
(14,873,483)
(5,705,429) (5,145,298) (3,494,255)
(189,727,160) (156,524,874) (189,727,160)
21,143,572 (71,672,172) 32,780,585
-

(56,275,924) 19,577,245
199,549,563 179,972,318
143,273,639 199,549,563

(27,624,764) (13,990,467)
79,645,143 93,635,610
52,020,379 79,645,143
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ขอมูลทั่วไป

บริษทั ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ ”) เปนบริษทั มหาชน ซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ าํ เนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ
บริษทั ฯ คือการผลิตและจําหนายเลนสสายตาพลาสติกและผลิตภัณฑทเี่ กีย่ วของ ทีอ่ ยูต ามทีจ่ ดทะเบียนของบริษทั ฯ อยูท ี่ 15/5 หมูท ี่ 6
ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

2. เกณฑ ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ
ในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี
พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจดั ทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนีไ้ ดจดั ทําขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา “บริษทั ฯ ”) และ
บริษทั ยอย (ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา “บริษทั ยอย”) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
อัตรารอยละของการถือหุน

บริษัทยอย

ลักษณะของธุรกิจ

2561
รอยละ

2560
รอยละ

บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด

ผลิตและจําหนายเลนสสายตากระจก
เลนสสายตาพลาสติก และแมพิมพแกว

100

100

บริษัท โพลี ซัน จํากัด

ผลิตและจําหนายเลนสพลาสติก

100

100

บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี

จัดจําหนายสินคาและจัดสงผลิตภัณฑ
ของบริษัทฯ ไปยังลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา

100

-

ข) บริษัทฯ จะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯ มีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทน
ของกิจการทีเ่ ขาไปลงทุน และสามารถใชอาํ นาจในการสัง่ การกิจกรรมทีส่ ง ผลกระทบอยางมีนยั สําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทน
นั้นได
ค) บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวม ตั้งแตวันที่บริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย
จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลตาง
ซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ”
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

รายงานประจํา ปี 2561

ฉ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
ช) ยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯ ไดตัดกับสวนของผูถือหุนของบริษัทยอย ณ วันซื้อหุน รายการกําไรสะสมที่เปน
สวนของบริษัทยอยซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ ซื้อบริษัทยอยดังกลาวในราคาที่ตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันซื้อ
ไดแสดงไวเปนรายการในสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทฯ จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว ไดรบั การปรับปรุงหรือจัดใหมขี นึ้ เพือ่ ใหมเี นือ้ หาเทาเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบตั นิ ไี้ มมผี ลกระทบอยางเปนสาระ
สําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2561) และฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการใหแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน
ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย เชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกลาว สวนใหญจะไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซึ่งไดมี
การเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง รายได
เรือ่ ง รายได - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทํากับลูกคาทุกสัญญา ยกเวนสัญญาที่อยูในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ไดกําหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรูรายไดที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทํากับ
ลูกคา โดยกิจการจะรับรูรายไดในจํานวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือ
บริการที่ไดสงมอบใหแกลูกคา และกําหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจและพิจารณาขอเท็จจริง และเหตุการณที่เกี่ยวของทั้งหมด
ในการพิจารณาตามหลักการในแตละขั้นตอน
ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย คาดวาการนํามาตรฐานฉบับนี้มาใช จะมีผลใหเกิดรายการปรับปรุง อันเนื่องมาจาก
รายการขายสินคาพรอมบริการขนสง/ประกันภัย โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยพิจารณาวาการขนสง/ประกันภัยเปนบริการที่แยก
ตางหากจากการขายสินคาหากการควบคุมในสินคาไดโอนไปยังลูกคากอนการใหบริการขนสง/ประกันภัย โดยบริษทั ฯ และบริษทั ยอย
จะรับรูรายไดคาบริการขนสง/ประกันภัยดังกลาวเปนรายไดที่ไดใหบริการแลว จากเดิมที่รับรูรายไดจากการขายและบริการขนสง/
ประกันภัยทั้งจํานวนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับลูกคา
ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม เครือ่ งมือทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใชสาํ หรับงบการเงิน ทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวย
มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9

การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 19

การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม ดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและการวัดมูลคาเครือ่ งมือทางการ
เงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนาย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใช
แนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ และหลักการเกีย่ วกับการบัญชีปอ งกันความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยูระหวางการประเมินผลกระทบ ที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาตรฐาน
กลุมดังกลาวมาถือปฏิบัติ

รายงานประจํา ปี 2561

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การรับรูรายได
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯ ไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับ
ผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจาก
หักสวนลดแลว
รายไดคาบริการ
รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปนผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคลองสูง ซึง่ ถึงกําหนด
จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
4.3 ลูกหนี้การคา
ลูกหนีก้ ารคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรบั บริษทั ฯ บันทึกคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้
4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต
ราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนดังกลาววัดมูลคาตามวิธีตนทุนมาตรฐานซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริง และประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ
แรงงานและคาโสหุยในการผลิต
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง แมพิมพ และสินคาสําเร็จรูปซื้อมาเพื่อขายไปแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ย หรือมูลคาสุทธิที่จะได
รับแลวแตอยางใดจะตํ่ากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
มูลคาสุทธิทจี่ ะไดรบั ของสินคาประมาณจากราคาทีค่ าดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ หักดวยประมาณการตนทุนในการผลิต
สินคานั้นใหเสร็จและคาใชจายที่จําเปนในการขาย
สํารองเผื่อการลดมูลคาสินคาจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาเกาลาสมัย เคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณภาพ
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพือ่ คาแสดงตามมูลคายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลคายุตธิ รรมของหลักทรัพยบนั ทึกในสวนของกําไร
หรือขาดทุน
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวม ที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
ค) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน
บริษัทฯ จะบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน ตอเมื่อมูลคาที่จะไดรับคืนของเงินลงทุนตํ่ากวาราคาทุนในบัญชี
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4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
ดังนี้
อาคาร
สวนปรับปรุงที่ดิน
โครงสรางระบบ
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตง ติดตั้ง เครื่องมือ และอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

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

ป
ป
ป
ป
ป
ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน สินทรัพยระหวางทางและงานระหวางกอสราง
บริษทั ฯ ตัดรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมือ่ จําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรบั ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
4.7 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูย มื ของเงินกูท ใี่ ชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยทตี่ อ งใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพรอม
ใชหรือขาย ไดถกู นําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนนั้ จะอยูใ นสภาพพรอมทีจ่ ะใชไดตามทีม่ งุ ประสงค สวนตนทุน
การกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น
4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
บริษทั ฯ จะรับรูร ายจายทีเ่ กิดจากการพัฒนาหรือเกิดในขัน้ ตอนการพัฒนาของโครงการภายในเปนสินทรัพยไมมตี วั ตน ก็ตอ เมือ่
มีความเปนไปไดทางเทคนิคและบริษัทฯ มีความตั้งใจและมีความสามารถ ตลอดจนมีทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และ
ทรัพยากรอื่นเพียงพอที่จะนํามาใชเพื่อทําใหการพัฒนาเสร็จสิ้นลง และนําสินทรัพยไมมีตัวตนมาใชประโยชนหรือนํามาขายได
สวนสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น บริษัทฯ จะบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยนั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษทั ฯ ตัดจําหนายสินทรัพยไมมตี วั ตนทีม่ อี ายุการใหประโยชนจาํ กัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาว เมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯ จะทบทวนระยะ
เวลาการตัดจําหนายและวิธกี ารตัดจําหนายของสินทรัพยไมมตี วั ตนดังกลาวทุกสิน้ ปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเ ปนคาใชจา ย
ในสวนของกําไรหรือขาดทุน
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร
คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑรอตัดจาย
ลิขสิทธิ์

3, 5, 10
5
5

ป
ป
ป

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไมวา
จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออม ซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการ
วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
4.10 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตน
อืน่ ของบริษทั ฯ หากมีขอ บงชีว้ า สินทรัพยดงั กลาวอาจดอยคา บริษทั ฯ รับรูข าดทุนจากการดอยคาเมือ่ มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนของ
สินทรัพยมมี ลู คาตํา่ กวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนนั้ ทัง้ นีม้ ลู คาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนหมายถึงมูลคายุตธิ รรมหักตนทุนในการขาย
ของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ ประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษี
ทีส่ ะทอนถึงการประเมินความเสีย่ งในสภาพตลาดปจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสีย่ งซึง่ เปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพย
ที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯ ใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะ
สมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการ
จําหนายนัน้ ผูซ อื้ กับผูข ายมีความรอบรูแ ละเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผู
ที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
บริษัทฯ จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน
4.11 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงิน
ที่บริษทั ฯ และบริษทั ยอย จายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลีย้ งชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษทั ฯ และ
บริษัทยอย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตาม
โครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอย ถือวาเงินชดเชยดังกลาว เปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทยอย จัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน ไดแก โครงการเงิน
รางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา
บริษัทฯ และบริษัทยอย คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน
ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระ
ไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน จะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการ
ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน
ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทั้งจํานวนในกําไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแกไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการ
รับรูตน ทุนการปรับโครงสรางที่เกี่ยวของ
4.12 เงินตราตางประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชและวัดมูลคาในการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพยและหนี้สินที่เปน
ตัวเงิน ซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกําไรและ
ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.13 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนีแ้ ละเจาหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา จะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
รายงาน กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาว จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน สวนเกิน
หรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา
4.14 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทยอย บันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทยอย บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราว ระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

รายงานประจํา ปี 2561

บริษทั ฯ และบริษทั ยอย รับรูห นีส้ นิ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชัว่ คราวทีต่ อ งเสียภาษีทกุ รายการ แตรบั รูส นิ ทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกตางชัว่ คราวทีใ่ ชหกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไมไดใชในจํานวนเทาทีม่ คี วามเปน
ไปไดคอ นขางแนทบี่ ริษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใชประโยชนจากผลแตกตางชัว่ คราวทีใ่ ชหกั ภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
บริษัทฯ และบริษัทยอย จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ
จะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ จะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนํา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถ อื หุน หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วของกับรายการ
ที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
4.15 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกบั ผูเ ชา ถือเปนสัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตอง
จายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว
สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคา
เสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
สัญญาเชาอุปกรณทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกบั ผูเ ชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน
จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
4.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพัน ซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความ
เปนไปไดคอ นขางแนนอนวาบริษทั ฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯ สามารถประมาณ
มูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
4.17 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุตธิ รรม หมายถึงราคาทีค่ าดวาจะไดรบั จากการขายสินทรัพย หรือเปนราคาทีจ่ ะตองจายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ใหผอู นื่ โดยรายการ
ดังกลาว เปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯ และบริษัทยอย ใช
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกีย่ วของกําหนดใหตอ งวัดมูลคาดวยมูลคายุตธิ รรม ยกเวนในกรณีทไี่ มมตี ลาดทีม่ สี ภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะ
เดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯ และบริษัทยอย จะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใช
เทคนิคการประเมินมูลคาทีเ่ หมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอ มูลทีส่ ามารถสังเกตไดทเี่ กีย่ วของกับสินทรัพยหรือหนี้
สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน ในงบการเงินแบงออกเปน
สามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
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ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัท ฯและบริษัทยอย จะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของ
มูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และตอขอมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกตางไปจากจํานวนทีป่ ระมาณการไว การใชดลุ ยพินจิ
และการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจ
ในการประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญา เพือ่ พิจารณาวาบริษทั ฯ ไดโอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชนในสินทรัพย
ที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากลูกหนี้แตละราย โดยพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยู
ในขณะนั้น เปนตน
การปรับลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
ในการประมาณรายการปรับลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจากสินคาคงเหลือนั้น โดยรายการปรับลดเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ พิจารณาจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของ
ธุรกิจหักดวยคาใชจายในการขายสินคานั้น และการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือสําหรับสินคาเกาลาสมัย เคลื่อนไหวชาหรือเสื่อม
คุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคาแตละชนิด และผลการตรวจสอบจากฝายควบคุมคุณภาพ
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บริษัทฯ จะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน เมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ และเปน
ระยะเวลานาน หรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ หรือเปนระยะเวลา
นานหรือไมนั้น จําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคา
คงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทําการทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหม หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา และบันทึกขาดทุนจาก
การดอยคา หากคาดวามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนตํา่ กวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนนั้ ในการนีฝ้ า ยบริหารจําเปนตองใชดลุ ยพินจิ
ที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคต ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

รายงานประจํา ปี 2561

สินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาเริ่มแรกและการพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น จําเปนตองใชดุลยพินิจของ
ฝายบริหารในการประมาณมูลคาของสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ตามโครงการผลประโยชนและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชนระยะยาวอืน่ ของพนักงาน ประมาณขึน้
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน

6. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการกิจกรรมลงทุน ซึ่งไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

8,626

24,904

7,111

1,561

หักกลบเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยกับเงินปนผลรับ

-

-

69,000

97,000

โอนลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเปนเงินใหกูยืมระยะสั้น
แกกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

-

8,137

-

8,137

โอนเจาหนี้ทรัสตรีซีทเปนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

176,701

-

-

-

เจาหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
และสินทรัพยไมมีตัวตน

161

162
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2561
เงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

195

195

85

85

เงินฝากธนาคาร

143,079

199,355

51,935

79,560

รวม

143,274

199,550

52,020

79,645

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.05 ถึง 0.38 ตอป (2560 : รอยละ 0.05 ถึง 0.38 ตอป)

8. เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเพื่อคามีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

จํานวนหนวย
(พันหนวย)

ราคาทุน
(พันบาท)

มูลคายุติธรรม จํานวนหนวย
(พันบาท)
(พันหนวย)

หลักทรัพยเพื่อคา
กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ

66

781

902

รวมเงินลงทุนชั่วคราว หลักทรัพยเพื่อคา

66

781

902

ราคาทุน
(พันบาท)

มูลคายุติธรรม
(พันบาท)

66

781

893

66

781

893

เงินลงทุนชั่วคราว :

รายงานประจํา ปี 2561

9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
: พั้ นบาท)
รายการกิจกรรมลงทุน ซึ่งไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี(หน
ดังตวอยไปนี
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

ยังไมถึงกําหนดชําระ

138,052

117,549

106,342

72,688

คางชําระไมเกิน 30 วัน

59,493

61,015

2,821

4,189

คางชําระ 31 ถึง 90 วัน

2,051

5

2,540

-

199,596

178,569

111,703

76,877

ยังไมถึงกําหนดชําระ

82,799

74,600

55,937

50,645

คางชําระไมเกิน 30 วัน

37,059

12,724

26,013

3,320

คางชําระ 31 ถึง 90 วัน

20,045

4,584

3,263

467

คางชําระ 91 ถึง 180 วัน

171

1,109

42

811

คางชําระ 181 ถึง 365 วัน

158

1,278

6

4

9,870

9,408

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

150,102

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่
เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ

คางชําระเกิน 365 วัน

-

-

103,703

85,261

55,247

(9,873)

(10,038)

(1)

(2)

รวมลูกหนี้การคา - กิจการ
ที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ

140,229

93,665

85,260

55,245

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ

339,825

272,234

196,963

132,122

-

-

6,429

4,997

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

518

35

518

35

รวมลูกหนี้อื่น

518

35

6,947

5,032

203,910

137,154

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

340,343

272,269
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงือ่ นไขทางการคาและเกณฑตามทีต่ กลงกันระหวางบริษทั ฯ และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกันเหลานัน้ ซึง่ เปนไปตามปกติธรุ กิจ และ
บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกันดังตอไปนี้คือ
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับกลุมบริษัทยอย
1. การซื้อ/ขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่นๆ ระหวางกัน กําหนดราคาโดยคิดจากคาสินคาบวกคาบริการจัดการ
ไมเกินรอยละ 10 ของราคาทุน
2. การซื้อ/ขายสินคาสําเร็จรูประหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน อยางไรก็ตาม นโยบายการกําหนดราคาดังกลาว
อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแขงขันในขณะที่เกิดรายการ
3. รายไดคาบริการและคาบริการจายเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงรวมกัน
4. รายไดคาบริหารและบริการจัดทําเอกสารเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไวในสัญญาที่ตกลงรวมกัน
5. รายไดคาธรรมเนียมการคํ้าประกันและคาธรรมเนียมการคํ้าประกันจายคิดในอัตรารอยละ 1.5 ตอป
6. การซื้อ/ขายสินทรัพยถาวรระหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน โดยอางอิงจากราคาประเมินสินทรัพย
ของผูประเมินอิสระ
7. เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจายและมีสิทธิในการรับเงินปนผล
8. เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.4 ตอป (2560 : รอยละ 2.2 ตอป)
9. เงินกูยืมจากบริษัทยอยคิดดอกเบี้ยอัตรารอยละ 2.75 - 3.25 ตอป (2560 : รอยละ 3.0 ตอป)
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีผูถือหุนรวมกัน หรือกรรมการรวมกัน
1. การขายสินคาสําเร็จรูประหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราตลาด
2. รายไดคาบริการเรียกเก็บตามราคาตลาด
3. เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจายและมีสิทธิในการรับเงินปนผล

รายงานประจํา ปี 2561

รายการธุรกิจที่สําคัญระหวางบริษัทฯ และบริษัท เหลานั้น สามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

ขายสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ

-

-

143,420

143,275

รายไดคาบริการ

-

-

59

299

ขายอื่น ๆ

-

-

2,597

2,100

รายไดคาบริหารและบริการจัดทําเอกสาร

-

-

28,690

29,780

รายไดคาบริการอื่น

-

-

485

630

ดอกเบี้ยรับ

-

-

78

84

รายไดคาธรรมเนียมการคํ้าประกัน

-

-

4,465

3,444

เงินปนผลรับ

-

-

137,000

167,000

ตนทุนขาย

-

-

125,386

121,490

ซื้อสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ

-

-

37,701

60,516

ซื้อสินทรัพย

-

-

2,626

16,182

คาบริการจาย

-

-

22,556

21,258

คาธรรมเนียมการคํ้าประกันจาย

-

-

2,144

1,309

ซื้ออื่น ๆ

-

-

846

9,189

ดอกเบี้ยจาย

-

-

402

789

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม
ขายสินคาสําเร็จรูป

7,457

7,950

3,223

2,780

รายไดคาบริการอื่น

201

503

43

37

เงินปนผลรับ

-

-

522

437

165

166
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

77,810

79,179

11,616

15,712

4

6

-

-

15

133

4

74

1,619

1,492

187

579

คาบริการจาย

726

3,632

331

570

ซื้อสินทรัพย

444

344

173

1,143,601

1,229,046

521,702

575,096

3,143

4,639

1,862

2,634

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ในประเทศไทยซึ่งมีกรรมการรวมกัน
หรือผูถือหุนรวมกัน
ขายสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ
รายไดคาบริการ
ขายอื่น ๆ
ซื้ออื่น ๆ

-

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกันในตางประเทศ
ขายสินคาสําเร็จรูป
ขายอื่นๆ

รายงานประจํา ปี 2561

ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันสิน้ ปไดแสดงแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน ซึง่ มีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 ดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

บริษัทยอย

-

-

36,325

17,652

บริษัทรวม

1,910

2,390

1,530

1,068

บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน)

197,686

176,179

73,848

58,157

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)

199,596

178,569

111,703

76,877

บริษัทยอย

-

-

6,429

4,997

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)

-

-

6,429

4,997

บริษัทยอย

-

-

6,438

-

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

6,438

-

-

-

7,045

4,101

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน)

366

59

-

5

รวมเจาหนีก้ ารคา - กิจการทีเ่ กีย่ วของกัน (หมายเหตุ 18)

366

59

7,045

4,106

195

162

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย

-

-

บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน)

2,230

337

184

104

รวมเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 18)

2,230

337

379

266

167

168

บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

บริษัทยอย

-

-

-

10,002

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

-

10,002

-

6,000

-

6,000

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายแกบุคคล
ที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายแก
บุคคลที่เกี่ยวของกัน - สวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป (หมายเหตุ 19)

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูยืมระหวางบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

ขาดทุน
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

เพิ่มขึ้น

ลดลง

บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี

-

6,481

-

(43)

6,438

รวม

-

6,481

-

(43)

6,438

บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด

10,002

79,000

(89,002)

-

-

รวม

10,002

79,000

(89,002)

-

-

ในระหวางป

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย

รายงานประจํา ปี 2561

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของกรรมการ
และผูบริหารดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

28,871

28,948

26,320

26,327

746

517

599

423

29,617

29,465

26,919

26,750

ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ มีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 31

11. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ ไมเกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีเงินใหกยู มื ระยะสัน้ แกบริษทั แหงหนึง่ ซึง่ จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน
0.25 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทาประมาณ 8.1 ลานบาท (2560 : 0.25 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทาประมาณ
8.1 ลานบาท) โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6 ตอป (2560 : รอยละ 6 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม เงินใหกูยืม
ดังกลาว โอนมาจากลูกหนี้การคา

12. สินคาคงเหลือ

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ราคาทุน

รายการปรับลด
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

2561

2560

สินคาสําเร็จรูป

426,296

486,166

งานระหวางทํา

7,157

7,573

131,009

139,742

(7,308)

41,638

39,148

(1,289)

251,268

249,528

-

34,721

7,154

-

892,089

929,311

วัตถุดิบ
อะไหลและวัสดุโรงงาน
วัสดุสิ้นเปลือง - แมพิมพแกว
สินคาระหวางทาง
รวม

2561

2560

(12,772)

(24,334)

-

(21,369)

สินคาคงเหลือ - สุทธิ
2561

2560

413,524

461,832

7,157

7,573

(8,285)

123,701

131,457

(287)

40,349

38,861

(13,111)

251,268

236,417

34,721

7,154

870,720

883,294

-

(46,017)

169

170

บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน

รายการปรับลด
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

2561

2560

2561

2560

2561

2560

สินคาสําเร็จรูป

312,387

342,593

(8,347)

(14,207)

304,040

328,386

งานระหวางทํา

3,864

3,822

-

-

3,864

3,822

111,594

119,586

-

-

111,594

119,586

17,626

17,857

-

-

17,626

17,857

243,739

237,140

-

(10,536)

243,739

226,604

23,107

6,829

-

-

23,107

6,829

712,317

727,827

(8,347)

(24,743)

703,970

703,084

วัตถุดิบ
อะไหลและวัสดุโรงงาน
วัสดุสิ้นเปลือง - แมพิมพแกว
สินคาระหวางทาง
รวม

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกกลับรายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ เปนจํานวน 24.65 ลานบาท (2560 :
7.57 ลานบาท) โดยนําไปหักจากมูลคาสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายระหวางป (เฉพาะบริษัทฯ : บันทึกกลับรายการปรับลด
มูลคาสินคาคงเหลือเปนจํานวน 16.40 ลานบาท โดยนําไปหักจากมูลคาสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายระหวางป) (2560 : บันทึก
การปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนจํานวน 10.05 ลานบาท) โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย)

รายงานประจํา ปี 2561

13. เงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท

ทุนเรียกชําระแลว
2561

2560

สัดสวนเงินลงทุน
(รอยละ)
2561

2560

100

100

100

100

100

-

ราคาทุน
2561

2560

เงินปนผลที่บริษัทฯ
ไดรับระหวางป
2561

2560

บริษัทยอยในประเทศ
บริษทั อุตสาหกรรม แวนตาไทย จํากัด
(ผลิตและจําหนายเลนสสายตากระจก
เลนสสายตาพลาสติก และแมพมิ พแกว)
บริษทั โพลี ซัน จํากัด
(ผลิตและจําหนายเลนสพลาสติก)

130,000 130,000
20,000

20,000

130,000 130,000 137,000 167,000
56,000 56,000

-

-

-

-

บริษัทยอยในตางประเทศ
บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
(จัดจําหนายสินคาและจัดสง
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไปยังลูกคา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา)
รวม

50,000
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

-

1,619

-

187,619 186,000 137,000 167,000

171

172

บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด (ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจําหนายเลนสแวนตา
และมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 130 ลานบาท) เปนจํานวนรวม 12,999,994 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท รวมเปนเงินประมาณ 130
ลานบาท บริษทั ฯ มีอตั ราสวนการถือหุน ในบริษทั ดังกลาวคิดเปนรอยละ 100 บริษทั ฯ และบริษทั ดังกลาว มีกรรมการและผูถ อื หุน เดิมรวมกัน
การลงทุนดังกลาวเปนไปเพื่อการจัดโครงสรางการลงทุนของกลุมบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จึงบันทึกมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ
บริษทั อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด ซึง่ สูงกวาราคาทุนทีซ่ อื้ จํานวนประมาณ 168 ลานบาท ไวภายใตสว นของผูถ อื หุน ในงบการเงินรวม
ภายใตหัวขอ “สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน”
บริษัท โพลี ซัน จํากัด
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท โพลี ซัน จํากัด จาก
ผูถือหุนรายเดิม คิดเปนรอยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกชําระ โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุน
กับผูถือหุนเดิมของบริษัทดังกลาว (ผูขาย) โดยบริษัทฯ ไดซื้อหุนสามัญจํานวน 0.2 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ในราคา
56 ลานบาท และบริษทั ฯ ไดชาํ ระเงินงวดแรกเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาทแกผขู าย สวนทีเ่ หลือจํานวน 36 ลานบาท
บริษัทฯ จะแบงชําระเปนสามงวด งวดละ 12 ลานบาทในเดือนสิงหาคม 2559, 2560 และ 2561 ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ซื้อขายหุน
ผลจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวตามวิธีซื้อ ทําใหบริษัทฯ รับรูสวนตางของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิซึ่งสูงกวา
ราคาทุนที่ซื้อหุนสามัญเปนกําไรจากการตอรองราคาซื้อจํานวน 11.7 ลานบาท และแสดงเปนสวนหนึ่งของรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตอมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 กรรมการของบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท โพลีซัน จํากัด และได
จดทะเบียนแจงเปลี่ยนรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท โพลี ซัน จํากัด กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 (วันที่ซื้อ
ซึ่งมีอํานาจการควบคุม)
บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติใหจัดตั้งบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี เปนบริษัทยอย
แหงใหม เพือ่ ดําเนินธุรกิจดานการจัดจําหนายสินคาและจัดสงผลิตภัณฑของบริษทั ฯ ไปยังลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีทนุ จดทะเบียน
จํานวน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุนสามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 10 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวนรอยละ 100
ในบริษัทยอยดังกลาว บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
ตอมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัทยอยไดเรียกชําระคาหุนและบริษัทฯ ไดจายชําระคาหุนจํานวน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
แกบริษัทยอยแลว

14. เงินลงทุนในบริษัทรวม
14.1 รายละเอียดของบริษัทรวม

ชื่อบริษัท

ลักษณะ
ธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ

ทุนเรียกชําระแลว

สัดสวนเงินลงทุน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคาตามบัญชี
ตามวิธีสวนไดเสีย

มูลคาตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน

2561

2560

2561
(รอยละ)

2560
(รอยละ)

2561
(พันบาท)

2560
(พันบาท)

2561
(พันบาท)

2560
(พันบาท)

ผลิตเลนส
สั่งฝนพิเศษ

ถือหุนทางตรง
และมี
กรรมการรวมกัน

2.7 ลาน
เหรียญ
สิงคโปร

2.7 ลาน
เหรียญ
สิงคโปร

33

33

7,927

8,487

20,968

20,968

เอ็มวิชั่น ออพติคอล
อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น
บีเอชดี (จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศมาเลเซีย)

ผลิตเลนส
สั่งฝนพิเศษ

ถือหุนทางตรงและ
มีกรรมการรวมกัน

6 ลาน
ริงกิต
มาเลเซีย

6 ลาน
ริงกิต
มาเลเซีย

33

33

6,851

6,835

18,091

18,091

เวียดนาม วิสิบิลิตี้
ทารเก็ต (จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศเวียดนาม)

ผลิตเลนส
สั่งฝนพิเศษ

ถือหุนทางตรงและ
มีกรรมการรวมกัน

33

33

19,904

19,275

15,272

15,272

34,682

34,597

54,331

54,331

-

-

(13,081)

(12,540)

34,682

34,597

41,250

41,791

รวม
หัก: คาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ

1.45 ลาน
1.45 ลาน
เหรียญ
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ บันทึกคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทอี ี ลิมิเต็ด ซึ่งเปนบริษัทรวม เปนจํานวน 13.08 ลานบาท (2560 : 12.54 ลานบาท) ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจํา ปี 2561

เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี
ลิมิเต็ด (จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศสิงคโปร)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

14.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ
ในระหวางป บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม และรับรูเงินปนผลรับจาก
บริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
(หนวย : พันบาท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สวนแบงกําไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ในระหวางป

เงินปนผล
ที่บริษัทฯ ไดรับในระหวางป

2561
บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด

2561

2560

(560)

(828)

-

-

16

2,586

-

-

1,151

1,445

522

437

607

3,203

522

437

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี
บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้ ทารเก็ต จํากัด

2560

รวม
14.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมที่มีสาระสําคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หนวย : ลานบาท)
บริษัท เอ็มวิชั่น
ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท เอ็มวิชั่น
ออพติคอล อินดัสตรี้
เอสดีเอ็น บีเอชดี

บริษัท เวียดนาม
วิสิบิลิตี้ ทารเก็ต จํากัด

2561

2560

2561

2560

2561

2560

สินทรัพยหมุนเวียน

33

34

27

29

51

69

สินทรัพยไมหมุนเวียน

8

13

2

2

30

34

(15)

(18)

(8)

(10)

(28)

(48)

หนี้สินไมหมุนเวียน

-

-

-

-

-

(3)

สินทรัพยสุทธิ

26

29

21

21

53

52

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)

33%

33%

33%

33%

33%

33%

สัดสวนตามสวนไดเสียของกิจการ
ในสินทรัพยสุทธิ

8.6

9.6

6.9

6.9

17.5

17.2

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
และอื่นๆ

(0.7)

(1.1)

-

(0.1)

2.4

2.1

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสีย
ของกิจการในบริษัทรวม

7.9

8.5

6.9

6.8

19.9

19.3

หนี้สินหมุนเวียน

รายงานประจํา ปี 2561

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หนวย : ลานบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท เอ็มวิชั่น
บริษัท เอ็มวิชั่น
บริษัท เวียดนาม
ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด
ออพติคอล อินดัสตรี้
วิสิบิลิตี้ ทารเก็ต จํากัด
เอสดีเอ็น บีเอชดี
2561
2560
2561
2560
2561
2560
66.9
65.9
53.8
63.5
156.2
169.4
(1.7)
(2.5)
0.1
7.8
3.5
4.4
(1.7)
(2.5)
0.1
7.8
3.5
4.4

รายได
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคารและ เครื่องจักร เครื่องตกแตง
สวนปรับปรุง และอุปกรณ ติดตั้งและ ยานพาหนะ
ที่ดิน
อุปกรณ
สํานักงาน

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
168,993
547,495 1,683,704
116,351
ซื้อเพิ่ม
3,020
5,381
โอนเขา / (ออก)
101,113
341,009
19,993
จําหนาย / ตัดจําหนาย
(200)
(6,522)
(6,711)
31 ธันวาคม 2560
168,993
648,408 2,021,211
135,014
ซื้อเพิ่ม
1,582
3,138
โอนเขา/(ออก)
6,086
53,453
16,759
จําหนาย / ตัดจําหนาย
(8,157)
(1,622)
31 ธันวาคม 2561
168,993
654,494 2,068,089
153,289
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
331,489 1,267,071
96,028
34,846
100,412
9,812
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย / ตัดจําหนาย
(88)
(6,312)
(6,461)
31 ธันวาคม 2560
366,247 1,361,171
99,379
คาเสื่อมราคาสําหรับป
40,886
127,923
15,189
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย / ตัดจําหนาย
(6,678)
(1,617)
31 ธันวาคม 2561
407,133 1,482,416
112,951
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
168,993
282,161
660,040
35,635
31 ธันวาคม 2561
168,993
247,361
585,673
40,338
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2560 (137 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2561 (176 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

สินทรัพย
ระหวาง
ดําเนินการ

รวม

34,339
49
69
(4,107)
30,350
(881)
29,469

372,265
112,328
(462,184)
22,409
100,713
(76,298)
46,824

2,923,147
120,778
(17,540)
3,026,385
105,433
(10,660)
3,121,158

29,573
1,810

-

1,724,161
146,880

(4,012)
27,371
1,283

-

(16,873)
1,854,168
185,281

(881)
27,773

-

(9,176)
2,030,273

2,979
1,696

22,409
46,824

1,172,217
1,090,885
146,880
185,281
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

อาคารและ เครื่องจักร เครื่องตกแตง
สวนปรับปรุง และอุปกรณ ติดตั้งและ ยานพาหนะ
ที่ดิน
อุปกรณ
สํานักงาน

สินทรัพย
ระหวาง
ดําเนินการ

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา/(ออก)
จําหนาย / ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา / (ออก)
จําหนาย / ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย / ตัดจําหนาย

84,022
84,022
84,022

424,313
61,273
(200)
485,386
2,172
487,558

926,251
14,478
40,393
(2,963)
978,159
504
35,005
(137)
1,013,531

63,006
3,399
5,361
(924)
70,842
1,808
2,915
(1,060)
74,505

21,476
40
69
(3,765)
17,820
(338)
17,482

67,483
45,384
(107,096)
5,771
54,924
(40,092)
20,603

1,586,551
63,301
(7,852)
1,642,000
57,236
(1,535)
1,697,701

-

239,159
29,835

634,860
67,020

50,848
5,801

19,627
743

-

944,494
103,399

-

(88)

(2,813)

(779)

(3,670)

-

(7,350)

31 ธันวาคม 2560
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย / ตัดจําหนาย

-

268,906
32,544

699,067
67,813

55,870
6,699

16,700
645

-

1,040,543
107,701

-

-

(58)

(1,060)

(338)

-

(1,456)

31 ธันวาคม 2561
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

-

301,450

766,822

61,509

17,007

-

1,146,788

84,022
84,022

216,480
186,108

279,092
246,709

14,972
12,996

1,120
475

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2560 (97 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2561 (101 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

5,771
20,603

601,457
550,913
103,399
107,701

ในระหวางป 2561 บริษัทยอย ไดบันทึกดอกเบี้ยจายจํานวน 0.85 ลานบาท (2560 : 0.72 ลานบาท) เปนสวนหนึ่งของตนทุน
สินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง โดยคํานวณจากอัตราตั้งขึ้นเปนทุนของสินทรัพย รอยละ 2.75 ถึง 3.25 ตอป (2560 : รอยละ
2.75 ถึง 3.25 ตอป)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว แตยังใชงาน
อยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 1,175.61 ลานบาท (2560
: 1,070.66 ลานบาท) และเฉพาะบริษัทฯ จํานวนเงิน 615.91 ลานบาท (2560 : 559.57 ลานบาท)

รายงานประจํา ปี 2561

16. สินทรัพย ไมมีตัวตน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร

คาใชจายในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
รอตัดจาย

คาลิขสิทธิ์

รวม

ราคาทุน

64,110

35,189

76,392

175,691

หัก : คาตัดจําหนายสะสม

(52,624)

(29,374)

(76,392)

(158,390)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

11,486

5,815

-

17,301

ราคาทุน

62,754

33,564

76,392

172,710

หัก : คาตัดจําหนายสะสม

(48,225)

(27,669)

(76,392)

(152,286)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

14,529

5,895

-

20,424

31 ธันวาคม 2561 :

31 ธันวาคม 2560 :

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร

คาใชจายในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
รอตัดจาย

คาลิขสิทธิ์

รวม

ราคาทุน

39,176

35,189

74,911

149,276

หัก : คาตัดจําหนายสะสม

(34,576)

(29,374)

(74,911)

(138,861)

4,600

5,815

-

10,415

ราคาทุน

38,522

33,564

74,911

146,997

หัก : คาตัดจําหนายสะสม

(32,174)

(27,669)

(74,911)

(134,754)

6,348

5,895

-

12,243

31 ธันวาคม 2561 :

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ
31 ธันวาคม 2560 :

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2561 และ 2560 แสดงไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิตนป
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร
คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑ
รอตัดจายเพิ่มขึ้น
คาตัดจําหนาย
มูลคาตามบัญชี - สุทธิปลายป

งบการเงินรวม
2561
2560
20,424
21,903
1,356
4,366

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
12,243
13,520
654
3,297

1,625
(6,104)
17,301

1,625
(4,107)
10,415

970
(6,815)
20,424

970
(5,544)
12,243

17. เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
(หนวย : พันบาท)

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
ทรัสตรีซีท
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
262,000
216,000
177,105
262,000
393,105

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
230,000
199,000
230,000
199,000

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหนี้ทรัสตรีซีทและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา ภายใต
เงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมขางตน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข และขอจํากัดตางๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกลาว
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหนี้ทรัสตรีซีทและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯ คํ้าประกันโดยบริษัทยอยบางสวน
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหนี้ทรัสตรีซีทและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทยอย คํ้าประกันโดยบริษัทฯ

18. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
(หนวย : พันบาท)

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10)
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10)
เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
อื่นๆ
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2561
2560
366
59
107,023
127,770
2,230
337
22,539
39,001
38,659
35,303
2,661
1,335
173,478
203,805

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
7,045
4,106
67,136
52,643
379
266
18,798
14,061
27,686
23,928
285
179
121,329
95,183

รายงานประจํา ปี 2561

19. เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายดังนี้

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย - สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

-

12,000

ซึ่งสวนหนึ่งเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10)

-

6,000

การเปลีย่ นแปลงของบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ยอยคางจายสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

ยอดคงเหลือ ณ วันตนป

12,000

24,000

หัก : จายชําระคืนในระหวางป

(8,309)

(6,536)

(3,691)

(5,464)

-

12,000

กลับรายการเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายป

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายที่ถึงกําหนดชําระเปนจํานวนเงิน 12 ลานบาท
(2560 : 12 ลานบาท) อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจายชําระคืนเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายเปนจํานวนเงิน 8.3 ลานบาท (2560 : 6.5
ลานบาท) และบริษทั ฯ ไดกลับรายการเงินลงทุนในบริษทั ยอยคางจายจํานวน 3.7 ลานบาท (2560 : 5.5 ลานบาท) ซึง่ เปนไปตามเงือ่ นไข
เกีย่ วกับผลประกอบการของบริษทั ยอยทีร่ ะบุไวในสัญญาซือ้ ขายหุน ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ไมมภี าระทีต่ อ งจายชําระเงินจํานวน 3.7 ลานบาท (2560 :
5.5 ลานบาท) อีกตอไป โดยบริษทั ฯ รับรูเ ปนรายไดอนื่ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
20. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

221,157

98,806

-

-

หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

(72,728)

(35,623)

-

-

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

148,429

63,183

-

-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

ยอดคงเหลือ ณ วันตนป

98,806

25,833

-

-

บวก: รับเงินกูยืมระหวางป

16,450

86,988

-

-

176,701

-

(6,298)

858

-

-

หัก : ชําระคืนระหวางป

(64,502)

(14,873)

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันปลายป

221,157

98,806

-

-

โอนเจาหนี้ทรัสตรีซีทเปนเงินกูยืมระยะยาว
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดเขาทําสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 6 ลานยูโร เงินกูยืม
ดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยอางอิง EURO LIBOR 3 เดือน และมีกําหนดชําระคืนเปนรายงวดทุก 3 เดือน จํานวน 20 งวด
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปนจํานวน 4.8 ลานยูโร หรือเทียบเทา
ประมาณ 181.3 ลานบาท (2560 : 0.8 ลานยูโรหรือเทียบเทาประมาณ 30.1 ลานบาท)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 บริษัทยอยดังกลาวขางตน ไดเขาทําสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินอีกแหงหนึ่งในวงเงิน 144 ลานบาท
เงินกูย มื ดังกลาวคิดดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ อางอิง MLR และมีกาํ หนดชําระคืนเปนรายเดือนจํานวน 60 งวด ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปนจํานวน 39.9 ลานบาท (2560 : 68.7 ลานบาท)
เงินกูยืมของบริษัทยอยคํ้าประกันโดยบริษัทฯ สัญญาเงินกูยืมดังกลาวไดกําหนดเงื่อนไขบางประการที่บริษัทยอยตองถือปฏิบัติ
เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงินตางๆ เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ยอยไมมยี อดคงเหลือของวงเงินกูย มื ระยะยาวตามสัญญาเงินกูท ยี่ งั มิไดเบิกใช (2560 : 5.1 ลานยูโร
และ 64.4 ลานบาท)

รายงานประจํา ปี 2561

21. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ซึง่ เปนเงินชดเชยพนักงานเมือ่ ออกจากงานและตามโครงการผลตอบแทน
พนักงานอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป
สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน :
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติ
ดานประชากรศาสตร
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป
สํารองผลประโยชนของพนักงาน
หมุนเวียน
ไมหมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

63,993

60,526

40,862

37,596

4,169
1,598

4,512
1,408

3,143
1,031

2,904
907

1
(3,095)
3,440
(8,263)
61,843

528
1,446
(4,427)
63,993

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

414
1,000
(1,959)
40,862

4,143
57,700
61,843

3,161
60,832
63,993

4,143
41,586
45,729

2,764
38,098
40,862

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปนี้ ในสวนของกําไรหรือขาดทุน
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย
และคาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

3,556

4,078

2,312

2,295

2,211

1,842

1,862

1,516

5,767

5,920

4,174

3,811
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษทั ฯ และบริษทั ยอย คาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขา งหนา เปนจํานวนประมาณ 4.1 ลานบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : จํานวน 4.1 ลานบาท) (2560 : จํานวน 3.2 ลานบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ : จํานวน 2.8 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยประมาณ 11 ป (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 11 ป) (2560 : 12 ป งบการเงินเฉพาะกิจการ : 12 ป)
สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560
2561
2560
(รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป)
อัตราคิดลด

3.0

2.7

3.0

2.7

อัตราการขึ้นเงินเดือน

3.6

4.0

3.6

4.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

อัตราคิดลด

(3,963)

4,461

(3,041)

3,427

อัตราการขึ้นเงินเดือน

4,562

(4,142)

3,480

(3,155)
(หนวย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

อัตราคิดลด

(4,421)

4,994

(3,124)

3,545

อัตราการขึ้นเงินเดือน

5,071

(4,593)

3,517

(3,167)
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติผานรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหม ซึ่งกฎหมายดังกลาว
อยูในระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหมนี้ กําหนดอัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจาง
เลิกจาง สําหรับลูกจางซึง่ ทํางานติดตอกันครบ 20 ปขนึ้ ไป ใหมสี ทิ ธิไดรบั คาชดเชยไมนอ ยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน การเปลีย่ นแปลง
ดังกลาว ถือเปนการแกไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และมีผลกระทบใหบริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สิน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 15.4 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 12.3 ลานบาท) บริษัทฯ และบริษัทยอย จะบันทึก
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกลาว โดยรับรูต น ทุนบริการในอดีตเปนคาใชจา ยทันทีในสวนของกําไรหรือขาดทุนของงวดทีก่ ฎหมาย
ดังกลาวมีผลบังคับใช

22. เงินปนผลจาย
เงินปนผลที่ประกาศจายในป 2561 และ 2560 ประกอบดวย
อนุมัติโดย

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

เงินปนผลตอหุน วันที่จายเงินปนผล
(บาท)

บริษัทฯ ป 2560

เงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
ของป 2559
วันที่ 5 เมษายน 2560

151.78

0.32

4 พฤษภาคม 2560

เงินปนผลระหวางกาล
จากผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560
ถึง 30 มิถุนายน 2560

37.95

0.08

8 กันยายน 2560

189.73

0.40

เงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
ของป 2560
วันที่ 4 เมษายน 2561

128.07

0.27

3 พฤษภาคม 2561

เงินปนผลระหวางกาล
จากผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561
ถึง 30 มิถุนายน 2561

28.46

0.06

6 กันยายน 2561

156.53

0.33

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
วันที่ 9 สิงหาคม 2560

รวมป 2560
ป 2561

รวมป 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
วันที่ 7 สิงหาคม 2561

183

184

บมจ. ไทยออพติคอล กรุป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
23. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถจายเปนเงินปนผลได ปจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว

24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย และพนักงาน ไดรว มกันจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมในอัตรารอยละ 3 - 15 ของเงินเดือนและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทยอย จายสมทบใหในอัตรา
รอยละ 5 - 9 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จํากัด และจะ
ถูกจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ
และบริษัทยอย รับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 17.8 ลานบาท (2560 : 17.8 ลานบาท) เฉพาะบริษัทฯ 12.9 ลานบาท (2560
: 12.8 ลานบาท)

25. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะ ประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

เงินเดือน และคาแรง และผลประโยชนอื่นของพนักงาน

445,149

465,408

308,893

333,070

คาเสื่อมราคา

185,281

146,880

107,701

103,399

6,104

6,815

4,107

5,544

คาสาธารณูปโภค

121,751

116,316

82,522

79,909

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป

536,025

623,577

443,993

534,714

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา

60,286

(157,331)

30,164

(86,720)

รายการปรับลดลงของมูลคาสินคา
(โอนกลับรายการ)

(24,648)

(7,568)

(16,396)

10,048

คาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุน

-

-

541

12,540

คาตัดจําหนาย

รายงานประจํา ปี 2561

26. ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

14,762

40,133

-

69

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว

(6,862)

782

(6,631)

(3,407)

ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน

7,900

40,915

(6,631)

(3,338)

ภาษีเงินไดปจจุบัน :
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :

จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 สรุปไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

(69)

(395)

(1,413)

(283)

185

186
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินได มีดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :
การสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 27)
คาใชจายตองหาม
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
รายไดที่ไดรับยกเวนภาษี
อื่นๆ
รวม
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

153,927

224,371

125,632

175,348

20%
30,785

20%
44,874

20%
25,126

20%
35,070

(17,237)
173
(4,928)
(893)
(22,885)
7,900

225
(5,541)
1,357
(3,959)
40,915

127
(4,368)
(27,504)
(12)
(31,757)
(6,631)

87
(5,019)
(33,487)
11
(38,408)
(3,338)

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
คาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุน
คาตัดจําหนายสะสม - คอมพิวเตอรซอฟตแวร
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดินและอาคาร
รวม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

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

2,019
9,203
1,691
12,799
4,081
29,793

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

12
4,949
2,508
1,691
8,172
17,332

498
498
36,244

475
475
29,318

25,377

17,332
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27. สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน ดังนี้
บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
1. บัตรสงเสริมเลขที่ 4392/2547 (11-1162/สอ./2534) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือ
สวนประกอบ ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก และสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไป
ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 และปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้ นสุดวั น
ที่ 30 มิ ถุ นายน 2562
2. บัตรสงเสริมเลขที่ 4391/2547 (6-1343/2542) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ
ทัง้ นี้ ภายใตเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกลาวไดรบั ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจาํ เปนทีต่ อ งนําเขามา
จากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก และสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไปตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
3. บัตรสงเสริมเลขที่ 4022/2547 (4-1578/2543) ลงวันที่ 5 มกราคม 2547 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ ทัง้ นี้
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามา
จากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออกและสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไปตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548
จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2552 และปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 6 ธันวาคม 2562
4. บัตรสงเสริมเลขที่ 1310/2546 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2546 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ ทั้งนี้ ภายใต
เงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวประกอบดวย
4.1 ไดรับลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เวนแตรายการเครื่องจักรที่มี
อากรขาเขาตํ่ากวารอยละสิบ จะไมไดรับลดหยอน
4.2 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก
ตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 และปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการขยายระยะเวลาไปเปน
สิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
4.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 จนถึง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 และปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
1. บัตรสงเสริมเลขที่ 4074/2531 (6-1027/สอ./2523) ลงวันที่ 29 มกราคม 2531 สําหรับการผลิตเลนสสายตาเอียงและเลนส
แวนตานิรภัยใชในโรงงาน ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบ
และวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก และสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออก
ซึ่งบัตรสงเสริมดังกลาวไมไดระบุระยะเวลาครบกําหนด
2. บัตรสงเสริมเลขที่ 4075/2531 (4-1059/สอ./2527) ลงวันที่ 29 มกราคม 2531 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ
ซึ่งเปนการขยายกําลังการผลิตสําหรับการผลิตที่ไดรับการสงเสริมในบัตรเลขที่ 4074/2531 (6-1027/สอ./2523) ทั้งนี้ ภายใต
เงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจาก
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ตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก และสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออก ซึ่งบัตรสงเสริมดังกลาวไมไดระบุ
ระยะเวลาครบกําหนด
3. บัตรสงเสริมเลขที่ 4818/2548 (6-1169/2541) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ
ทัง้ นี้ ภายใตเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกลาวไดรบั ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจาํ เปนทีต่ อ งนําเขามา
จากตางประเทศ เพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก และสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไปตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2548
จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2550 และปจจุบันบริษัทยอยไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2562
4. บัตรสงเสริมเลขที่ 1201/อ./2543 ลงวันที่ 25 เมษายน 2543 สําหรับการผลิตเลนสทําดวยแวนตาเคลือบลดแสงสะทอน ทั้งนี้
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวประกอบดวย
4.1 ใหไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้งสอง
ประเภทนี้ เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวนและกําหนดระยะเวลา ใหอยูใ นราชอาณาจักรเทาทีค่ ณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร และใหคนตางดาวซึง่ เปนชางฝมอื หรือผูช าํ นาญการทีไ่ ดรบั อนุญาตใหอยูใ นราชอาณาจักร ไดรบั อนุญาตทํางาน
เฉพาะตําแหนงหนาทีก่ ารทํางานทีค่ ณะกรรมการใหความเห็นชอบ ตลอดระยะเวลาเทาทีไ่ ดรบั อนุญาติใหอยูใ นราชอาณาจักร
4.2 ไดรับยกเวนอากรขาเขาและหรือภาษีการคาสําหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
4.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศ เพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก จนกวา
จะไดรับยกเวนจากกรมศุลกากร
4.4 ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได
บัตรสงเสริมดังกลาวไมไดระบุระยะเวลาครบกําหนด
5. บัตรสงเสริมเลขที่ 4349/2547 (4-1027/2544) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2547 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ
ทัง้ นี้ ภายใตเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกลาวไดรบั ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจาํ เปนทีต่ อ งนําเขามา
จากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออกและสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไปตั้งแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 2547
จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2549 และปจจุบันบริษัทยอย ไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ 2563
6. บัตรสงเสริมเลขที่ 5358/2547 (3-1553/อ./2543) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ
ทัง้ นี้ ภายใตเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกลาวไดรบั ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจาํ เปนทีต่ อ งนําเขามา
จากตางประเทศเพือ่ ใชในการผลิตเพือ่ การสงออกและสําหรับของทีน่ าํ เขามาเพือ่ สงกลับออกไปตัง้ แตวนั ที่ 2 มิถนุ ายน 2547 จนถึง
วันที่ 1 มิถุนายน 2549 และปจจุบันบริษัทยอยไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ 2563
7. บัตรสงเสริมเลขที่ 59-1240-1-00-1-0 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 สําหรับการผลิตเลนสสายตาหรือแวนตา ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไข
ที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวประกอบดวย
7.1 ใหไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้งสอง
ประเภทนี้ เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวนและกําหนดระยะเวลา ใหอยูใ นราชอาณาจักรเทาทีค่ ณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร และใหคนตางดาวซึง่ เปนชางฝมอื หรือผูช าํ นาญการทีไ่ ดรบั อนุญาตใหอยูใ นราชอาณาจักร ไดรบั อนุญาตทํางาน
เฉพาะตําแหนงหนาทีก่ ารทํางานทีค่ ณะกรรมการใหความเห็นชอบ ตลอดระยะเวลาเทาทีไ่ ดรบั อนุญาติใหอยูใ นราชอาณาจักร
7.2 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
7.3 ไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลสําหรับกําไรสุทธิทไี่ ดจากการประกอบกิจการ ทีไ่ ดรบั การสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100
ของเงินลงทุน ไมรวมที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลา 5 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากกการประกอบกิจการนั้น
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กรณีที่กิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับ
อนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางนั้น ไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ไดรับการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันที่พนกําหนด โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่ง
หรือหลายปก็ได
7.4 ไดรบั ยกเวนไมตอ งนําเงินปนผลจากกิจการทีไ่ ดรบั การสงเสริม ซึง่ ไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล ไปรวมคํานวณเพือ่ เสียภาษี
เงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
7.5 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก
ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และปจจุบันบริษัทยอย ไดรับการขยายระยะเวลา
ไปเปนสิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
7.6 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่
15 พฤศจิกายน 2561 และปจจุบันบริษัทยอย ไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
บริษทั ยอย เริม่ ใชสทิ ธิตามบัตรสงเสริมเมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยรายไดของบริษทั ยอย จําแนกตามกิจการทีไ่ ดรบั การ
สงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการลงทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
กิจการที่ไดรับการสงเสริม
2561

กิจการที่ไมไดรับการสงเสริม

รวม

2560

2561

2560

2561

2560

9,869

-

116,383

152,089

126,252

152,089

388,289

6

374,300

747,216

762,589

747,222

398,158

6

490,683

899,305

888,841

899,311

รายไดจากการขายและบริการ
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวมรายไดจากการขายและบริการ

บริษัท โพลี ซัน จํากัด
1. บัตรสงเสริมเลขที่ 4319/2547 (4-1548/อ./2541) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2547 สําหรับการผลิตเลนสแวนตากันแดด ทั้งนี้ ภายใต
เงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจาก
ตางประเทศ เพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออกและสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไปตั้งแตวนั ที่ 6 มกราคม 2547 จนถึงวันที่
5 มกราคม 2549 และปจจุบันบริษัทยอย ไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 5 มกราคม 2563
ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอย ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
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28. กําไรตอหุน
กําไรตอหุน ขัน้ พืน้ ฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปทเี่ ปนของผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ดวยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

29. สวนงานดําเนินงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน
ไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงาน และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน
เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทยอย จัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ
และบริการ โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรที่ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และจําหนายทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ
ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 สวนงาน ดังนี้
1. สวนงานเลนสพลาสติกและเลนสกระจกเปนสวนงานที่ทําการผลิตและจําหนายเลนสสําหรับแวนตา
2. สวนงานสินคาและบริการอืน่ ไดแก การขายแมแบบพิมพแกว สินคาซือ้ มาเพือ่ ขายตอ การรับจางประกอบแวน และการใหบริการ
เคลือบเคมีผิวแข็งและเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีการรวมสวนงานดําเนินงานเพื่อแสดงเปนสวนงานที่รายงานขางตน
ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกัน เพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน โดยพิจารณาจากกําไรหรือ
ขาดทุนจากการดําเนินงาน ซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
ราคาโอนระหวางสวนงานดําเนินงานเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางสวนงานดําเนินงาน ซึ่งเปน
ไปตามปกติธรุ กิจ และบริษทั ฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกันตามทีก่ ลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 10
รายไดระหวางสวนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแลว
ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีดังตอไปนี้

(หนวย : ลานบาท)

เลนสพลาสติกและ
เลนสกระจก
2561
2560

รายไดคาบริการ

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อื่นๆ
รวมสวนงาน

รายการตัดบัญชี

งบการเงินรวม

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

-

-

รายไดจากการขายและบริการ
รายไดระหวางสวนงาน

152

163

22

22

32

52

206

237

(206)

(237)

86

85

1

1

1

3

88

89

-

-

88

89

1,615

1,645

129

129

10

15

1,754

1,789

-

-

1,754

1,789

1,853

1,893

152

152

43

70

2,048

2,115

(206)

(237)

1,842

1,878

299

371

55

70

18

27

372

468

4

(2)

376

466

92

80

(40)

(45)

52

35

138

167

(138)

(167)

-

-

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

21

(14)

-

-

21

(14)

คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย

(78)

(52)

-

-

(78)

(52)

(237)

(253)

30

43

(207)

(210)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

-

-

1

3

1

3

คาใชจายทางการเงิน

(19)

(10)

8

6

(11)

(4)

คาใชจายภาษีเงินได

(8)

(41)

-

-

(8)

(41)

281

345

(135)

(162)

146

183

รายไดจากการขายใหลูกคาภายนอก
• ในประเทศ
• ตางประเทศ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
เงินปนผลรับ

คาใชจายในการบริหาร

รายงานประจํา ปี 2561

กําไรสําหรับป
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร
รายไดจากลูกคาภายนอกกําหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกคา
(หนวย : พันบาท)
2561

2560

87,687

88,303

ภูมิภาคยุโรป

769,606

821,276

ภูมิภาคออสเตรเลีย

640,800

670,818

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค

250,957

209,730

ภูมิภาคอเมริกา

81,150

77,396

ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง

11,367

10,069

1,841,567

1,877,592

รายไดจากลูกคาภายนอก
ในประเทศ
ประเทศไทย
ตางประเทศ

รวม

สินทรัพยไมหมุนเวียน
บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินกิจการใน 2 เขตภูมิศาสตร คือ ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา สินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวม
เครื่องมือทางการเงิน และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) ที่แสดงอยูในงบการเงิน ตั้งอยูในประเทศไทยทั้งหมด

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
ในป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวนสองราย (2560 : จํานวนสองราย) ที่มีมูลคามากกวา
รอยละ 10 ของรายไดรวมของกิจการ ซึ่งมาจากสวนงานเลนสพลาสติก และเลนสกระจก และรายไดคาบริการ

รายงานประจํา ปี 2561

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา นอกเหนือจากที่เปดเผยไวใน
หมายเหตุอื่นดังนี้
30.1 บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีภาระผูกพันเกีย่ วเนือ่ งกับสัญญาซือ้ วัตถุดบิ เปนจํานวนเงิน 14.2 ลานบาท 101.3 ลานเยน 1.6 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 0.1 ลานยูโร และ 0.1 ลานปอนด หรือเทียบเทาประมาณ 101.8 ลานบาท (2560: 20.5 ลานบาท 33.1 ลานเยน 2.1
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 ลานยูโร และ 0.1 ลานปอนด หรือเทียบเทาประมาณ 111.3 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ เปน
จํานวนเงิน 7.0 ลานบาท 101.2 ลานเยน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.1 ลานยูโร หรือเทียบเทาประมาณ 88.1 ลานบาท
(2560 : 9.5 ลานบาท 32.3 ลานเยน 1.9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.2 ลานยูโร หรือเทียบเทาประมาณ 88.3 ลานบาท)
30.2 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนังสือคํ้าประกันที่ธนาคารออกใหในนามของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนจํานวนเงินประมาณ 20.1
ลานบาท (2560 : 19.9 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 12.2 ลานบาท (2560 : 12.0 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษทั ยอย ซึ่งประกอบดวยหนังสือคํ้าประกันดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

การจายชําระเงินคาภาษีใหกรมศุลกากร
การใชไฟฟา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

4.1

3.9

3.1

2.9

16.0

16.0

9.1

9.1

20.1

19.9

12.2

12.0

30.3 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ เปนจํานวนเงิน เดือนละประมาณ 2.3 ลานบาท (2560 : 2.1 ลานบาท
ตอเดือน) และเฉพาะของบริษัทฯ เดือนละประมาณ 1.3 ลานบาท (2560 : 1.1 ลานบาทตอเดือน)
30.4 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาการบํารุงรักษาซอฟตแวรคอมพิวเตอร ปละประมาณ 2.9 ลานบาท (2560 : 2.9 ลานบาท
ตอป)
30.5 บริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาอาคารคลังสินคาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เปนจํานวนเงินรวม 0.2 ลานบาท (2560 :
0.2 ลานบาท)
30.6 บริษทั ยอยมีภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญากอสรางอาคารโรงงาน บอบําบัดนํา้ เสีย ติดตัง้ ระบบไฟฟาและซือ้ เครือ่ งจักรเปนจํานวนเงิน
10.5 ลานบาท และ 0.01 ลานยูโร หรือเทียบเทาประมาณ 10.9 ลานบาท (2560 : 12.8 ลานบาท และ 0.3 ลานยูโร หรือเทียบเทา
ประมาณ 25.2 ลานบาท)
30.7 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชารถยนต อายุของสัญญามีระยะเวลา 5 ป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงาน ดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

ภายใน 1 ป

3.1

3.3

2.8

3.0

มากกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป

4.1

6.0

3.9

5.5

จายชําระภายใน

ในระหวางป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายจายตามสัญญาเชาที่รับรูแลวในกําไรหรือขาดทุนเปนจํานวนเงิน 3.3 ลานบาท
(2560 : 3.3 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ 3.0 ลานบาท (2560 : 3.0 ลานบาท)

31. การคํ้าประกันระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
แกธนาคารจํานวน 54.9 ลานบาท และ 4.83 ลานยูโร หรือเทียบเทาประมาณ 242.0 ลานบาท (2560 : 68.7 ลานบาท และ 5.3 ลานยูโร
หรือเทียบเทาประมาณ 275.1 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท โพลี ซัน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแกธนาคารจํานวน
17 ลานบาท (2560 : 17 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย มีภาระคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ
แกธนาคารจํานวน 152.9 ลานบาท (2560 : 107 ลานบาท)
การคํา้ ประกันนีม้ ผี ลผูกพันตอบริษทั ฯ และบริษทั ยอย นานเทาทีภ่ าระหนีส้ นิ ยังไมไดชาํ ระ บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีการคิดคาธรรมเนียม
การคํ้าประกันดังกลาวในอัตรารอยละ 1.5 ตอป

รายงานประจํา ปี 2561

32. ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีสนิ ทรัพยและหนีส้ นิ ทีว่ ดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรม หรือเปดเผยมูลคา
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

902

-

902

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

893

-

893

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
33. เครื่องมือทางการเงิน
33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ ตามทีน่ ยิ ามอยูใ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้น เงินลงทุน เงินกูยืม
ระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีความเสีย่ งดานการใหสนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารคา เงินใหกยู มื และลูกหนีอ้ นื่ ฝายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้ โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทยอย จึงไมคาดวา
จะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีการกระจุกตัว
เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอย มีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทยอย
อาจตองสูญเสียจากการใหสนิ เชือ่ คือมูลคาตามบัญชีของลูกหนีก้ ารคา เงินใหกยู มื และลูกหนีอ้ นื่ ทีแ่ สดงอยูใ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญ อันเกี่ยวเนื่องกับมีเงินฝากธนาคาร เงินใหกูยืมระยะสั้น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญ
จัดอยูใ นประเภทระยะสัน้ และมีอตั ราดอกเบีย้ ปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงที่ ซึง่ ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบนั
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทยอย จึงอยูในระดับตํ่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญ สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
(หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้

(หนวย : ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
1 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

-

143.08

0.19

143.27

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา

-

-

0.90

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

-

-

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน

-

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ
ที่ไมเกี่ยวของกัน

รวม

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
คงที่ภายใน
1 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

สินทรัพยทางการเงิน
0.05 - 0.38

-

51.93

0.09

52.02

0.05 - 0.38

0.90

-

-

-

0.90

0.90

-

340.34

340.34

-

-

-

203.91

203.91

-

-

-

-

-

6.44

-

-

6.44

2.40

8.06

-

-

8.06

6.00

8.06

-

-

8.06

6.00

8.06

143.08

341.43

492.57

14.50

51.93

204.90

271.33

หนี้สินทางการเงิน
262.00

-

-

262.00

MMR

230.00

-

-

230.00

MMR

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

-

-

173.48

173.48

-

-

-

121.33

121.33

-

EURO
LIBOR
3 เดือน,
MLR

-

-

-

-

-

230.00

-

121.33

351.33

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

-

221.16

-

221.16

262.00

221.16

173.48

656.64

รายงานประจํา ปี 2561

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
1 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

-

199.36

0.19

199.55

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา

-

-

0.89

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

-

-

272.27

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน

8.13

-

-

8.13

199.36

273.35

480.84

รวม

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
คงที่ภายใน
1 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

สินทรัพยทางการเงิน
0.05 - 0.38

-

79.56

0.09

79.65

0.05 - 0.38

0.89

-

-

-

0.89

0.89

-

272.27

-

-

-

137.15

137.15

-

8.13

-

-

8.13

79.56

138.13

225.82

8.13

6.00

8.13

6.00

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร

393.10

-

-

393.10

MMR

199.00

-

-

199.00

MMR

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

-

-

203.81

203.81

-

-

-

95.18

95.18

-

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน

-

-

-

-

-

10.00

-

-

10.00

3.00

เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย

-

-

12.00

-

-

-

12.00

12.00

-

-

-

-

-

-

209.00

-

107.18

316.18

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

12.00

-

98.81

-

393.10

98.81

215.81

EURO
LIBOR
98.81 3 เดือน, MLR
707.72
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(หนวย : ลานบาท)

รายงานประจํา ปี 2561

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ าํ คัญ อันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ หรือขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย ไดตกลงทําสัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึง่ สวนใหญมอี ายุสญ
ั ญาไมเกินหนึง่ ป เพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือ
ในการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการเงินทีเ่ ปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สกุลเงิน

งบการเงินรวม
สินทรัพย

หนี้สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย

สินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สิน

(บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ)

ริงกิตมาเลเซีย

13,167

-

-

-

7.7815

ดอลลารสหรัฐอเมริกา

9,843,551

2,330,789

6,382,980

1,570,858

32.4036

ยูโร

1,467,692

5,295,114

332,712

92,136

37.0731

20,230,697 19,549,380 19,656,784 19,029,400

0.2926

เยน
ปอนดสเตอรลิง

-

97,930

-

-

41.0040

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สกุลเงิน

งบการเงินรวม
สินทรัพย

หนี้สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย

สินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สิน

(บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ)

ริงกิตมาเลเซีย
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ดอลลารสิงคโปร
ยูโร
เยน
ปอนดสเตอรลิง

8,714
9,201,399

-

-

3,148,267

4,564,827

-

8.0379

964,312

32.6407

5,089

24.4157

215,797

38.9753

20,872,402 10,877,970 19,393,689 10,575,970

0.2894

1,001,606

-

5,089
1,531,921

73,106

260,096

-

2,300

43.9241

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
33.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอย จัดอยูในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทยอย จึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน

34. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และเสริมสรางมูลคาการถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.39 :1 (2560 : 0.43 :1) และเฉพาะบริษัทฯ : 0.28 :1
(2560 : 0.25 :1)

35. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน
ในรอบป 2561 เพิ่มเติมในอัตราหุนละ 0.22 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 104.35 ลานบาท ดังนั้น เมื่อรวมเงินปนผลจายระหวางกาล
จํานวนหุนละ 0.06 บาท ทําใหเงินปนผลจายสําหรับป 2561 มีจํานวนทั้งสิ้นหุนละ 0.28 บาท โดยมีกําหนดจะจายเงินปนผลในเดือน
พฤษภาคม 2562 อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาว ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2562

36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562

