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พันธกิจพันธกิจ:  :  
เรามุ�งในการ: 

• เป �นผู �จัดหาผลิตภัณฑ� เ พ่ือการแก �ป �ญหาทางสายตา

พร�อมบริการท่ีสมบูรณ� ในราคาท่ีคุ �มค�า และเหมาะสม

ด�วยคุณภาพตามมาตรฐานโลก

• ต้ังมั่นท่ีจะเพิ่มผลประโยชน� ให�แก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกระดับ

โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคม และส่ิงแวดล�อม

วิสัยทัศน�วิสัยทัศน�  ::
รักษาความเป�นหน่ึงในผู�ผลิตชั้นนําของโลก ในการผลิตเลนส�

แว�นตาท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งผลกําไร นวัตกรรม รังสรรค�คุณค�า 

ให�กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียตลอดจนเติบโตก�าวหน�าอย�างย่ังยืน และ

ตระหนักในความรับผิดชอบต�อสังคม  
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เรียนทานผูถือหุน

 ในป  2561 ทีผ่านมา แมวาภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมในหลายประเทศมีการชะลอตัว มคีวามผันผวน มกีาร Disruption ทัง้ทางดาน

การผลิต การขาย และการตลาด อันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ และคาเงินบาทท่ีคาแข็งขึ้นก็ตาม ทางบริษัทฯ และ

บริษัทยอย ยังคงรักษาผลการดําเนินงานท่ีมีการเติบโตของรายไดตามแผนกลยุทธท่ีไดวางไวดวย การรักษาฐานลูกคาเดิม และเพิ่ม

ลูกคาใหม จากภูมิภาคทวีปเอเซียและทวีปอเมริกา  ในทวีปอเมริกา บริษัทฯ ไดขยายตลาดอยางตอเนื่องโดย บริษัท TOG USA Inc. ซึ่ง

เปนบริษัทยอย ของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถสรางตลาดและสรางรายได และนําเสนอสินคาของบริษัทฯ ใหเปนที่รูจัก

มากขึ้นในตลาดทวีปอเมริกา

 ป 2561 บริษัทฯ มคีวามภูมิใจที่ไดเปดตัวผลิตภัณฑเลนสโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล  Zenith ซึ่งเปนเลนสที่มีนวัตกรรมการออกแบบ

ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีจําหนายตามรานขายปลีกที่เปนพันธมิตรกับบริษัทฯ ในประเทศไทย และบริษัทฯ จะผลักดันเลนสนี้ในตลาด

ตางประเทศควบคูไปดวยกัน

ผลการดําเนินงาน

 กาํไรสทุธขิองบรษิทัฯ ในป 2561 เทากบั 146.03 บาท จากรายได 1,915.36 ลานบาท ลดลงจากปทีแ่ลว เม่ือเทยีบกบัผลประกอบการ 

ของป 2560 ซึง่มีกาํไรสุทธิ 183.46 บาท จากรายไดทัง้สิน้ 1,912.26 ลานบาท บรษิทัฯ มนีโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถอืหุน อยางสม่ําเสมอ 

ฉะนัน้ จากผลประกอบการในป 2561 นี ้บริษทัฯ จะไดจายเงินปนผลรวมเปนจาํนวนเงินทัง้สิน้ 132.81 ลานบาทหรือเทากบัหุนละ 0.28 บาท 

การกํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกฝายเสมอมา ในป 2561 บรษิทัฯ ไดรบั การจัดอันดบั Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018 อยูในอนัดับ 

4 ดาว ในกลุม Market Cap. 1,000 - 2,999 ลานบาท โดยบริษัทฯ มีคะแนน Corporate Governance สูงกวาคะแนน Corporate 

Governance โดยรวมของบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย  นอกจากนี ้บริษทัฯ ยงัไดรบัผลการประเมนิระดบั “ดเีย่ียม” จากโครงการ

ประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ติดตอกัน 8  ป (2554 - 2561) ในป 2561 บริษัทฯ ไดรับการตอใบรับรองจาก

คณะกรรมการแนวรวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจุรติ โดย สถาบนั IOD ไปเปนเวลาอกี 3 ป ซึง่สะทอนใหเห็นถงึความ

ตั้งใจอยางแนวแนในการตอตานทุจริตทุกรูปแบบของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดรับการประเมินเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีความโดดเดน

ในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ESG 100 เปนปที่ 4 ติดตอกันจากสถาบันไทยพัฒน นอกจากน้ี ในป 2561 บริษัทฯ ไดรับรางวัลองคกร

นวัตกรรมยอดเย่ียม โดยสํานักนวัตกรรมแหงชาติอีกดวย

256สารจาก        ประธานกรรมการ
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 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดยึดถือหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซื่อสัตย โปรงใส มี

จรยิธรรม ศลีธรรม และรับผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอมตามกรอบของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (ตลท.)  และประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ซึ่งผูถือหุน ลูกคา พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย จะไดมคีวามมัน่ใจ และไววางใจในระบบการบริหารงานท่ีมปีระสทิธภิาพ เปนธรรม ตรวจสอบไดและโปรงใส

 ขาพเจาในนามของ คณะกรรมการบริษทัฯ  และฝายบรหิารของ บรษิทัฯ และบรษิทัยอย ขอขอบคณุลกูคา พนัธมติรทางธุรกจิ ผูถอืหุน 

พนักงาน และ ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่เปนกําลังสําคัญในการรวมสรางความสําเร็จและการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนมาอยาง

ตอเนื่อง รวมถึงสถาบันการเงินที่มอบความเชื่อมั่นและใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ดวยดีตลอดมา   

 (นายสวาง  ประจักษธรรม)                            

 ประธานกรรมการ
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ข�อมลูท่ัวไป ของ TOG : บริษัทฯ  บริษัทย�อย
และบริษัทร�วม

  รายละเอียดท่ัวไปของบริษัทฯ 

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)

ชื่อยอ  : TOG

ประกอบธุรกิจ  : ผลิตและจําหนายเลนสสายตาพลาสติก

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 ช้ัน 33 อาคารสินสาธรทาวเวอร 

  ถนนกรุงธนบุรี  แขวงคลองตนไทร  

  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600 

  ประเทศไทย

โทรศัพท  : (02) 440 0506 - 7

โทรสาร     : (02) 862 0701 - 2    (02)  862 0705

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000044

ทุนจดทะเบียน : 475,000,000  บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 474,318,000  บาท  

Website : www.thaiopticalgroup.com

  รายละเอียดบริษัทย�อย

ชื่อบริษัทยอย (1) : บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด

ชื่อยอ : TOC

ประกอบธุรกิจ : 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 ช้ัน 33 อาคารสินสาธรทาวเวอร 

  ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร

  เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

  ประเทศไทย

โทรศัพท : (02) 440 0506 - 7

โทรสาร : (02) 862 0705

เลขทะเบียนบริษัท : 0105505002039

ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 130,000,000  บาท

 

  รายละเอียดบริษัทย�อย

ชื่อบริษัทยอย (2) : บริษัท โพลีซัน  จํากัด

ชื่อยอ : Poly Sun

ประกอบธุรกิจ : ผลิตและจําหนายเลนสยอมสี

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 15/5  หมูที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี  

  ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง 

  จังหวัดนนทบุรี 11110  ประเทศไทย

โทรศัพท   : (02) 925 6142 - 3

โทรสาร    : (02) 925 6144

เลขทะเบียนบริษัท : 0125540005766

ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 20,000,000  บาท

สัดสวนการลงทุน : 99.99 %

 

  รายละเอียดบริษัทย�อย

ชื่อบริษัทยอย (3) : บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี

ชื่อยอ : TOG USA

ประกอบธุรกิจ : 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 %
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  รายละเอียดบริษัทร�วม

ชื่อบริษัทรวม (1) : บริษัท เอ็มวิช่ัน ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด
ชื่อยอ : MVision (สิงคโปร)
ประกอบธุรกิจ : ผลิตและจําหนายเลนสสั่งฝนพิเศษ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 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 %)
..........................................................................................................

ชื่อบริษัทรวม (2) :  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 %)

  รายละเอียดบริษัทร�วม

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%)

  รายละเอียดบุคคลอ�างอิง

สํานักงานผูสอบบัญช ี : 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

  รายละเอียดบุคคลอ�างอิง

นายทะเบียน   : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย   

  (ประเทศไทย) จํากัด

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท : (02) 009 9000

โทรสาร : (02) 009 9991

Website  : http://www.set.or.th/tsd
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 บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) ชื่อยอ TOG เริ่มตนโดยกลุม

ประจักษธรรม ซึง่ดาํเนินรานขายคาปลกีแวนตาต้ังแตป 2494 และไดขยายงานเขาสูธรุกิจ

การผลติเลนสกระจกโดยการกอต้ังบรษิทั อตุสาหกรรมแวนตาไทย จาํกดั (บริษทัยอย) หรือ 

TOC ซึง่เปนโรงงานผลติเลนสกระจกรายแรกในประเทศไทยในป 2505 ดวยทนุจดทะเบยีน

เร่ิมตน 50 ลานบาท โดย TOC ผลิตและสงออกเลนสกระจกไปยังภูมิภาคเอเชียและยุโรป 

และจัดต้ังสายการผลิตเลนสเฉพาะบุคคล (“Prescription lens” หรือ “Rx lens”) และนํารอง

การผลิตเลนสสายตาพลาสติกดวยกระบวนการหลอ TOC ประกอบดวย โรงงาน 2 แหง 

โดยแหงที่ 1 ตั้งอยู ถนนงามวงศวาน  เนื้อที่ประมาณ  2 ไร เพื่อผลิตแมแบบแกวและเลนส

แวนตากระจก และ แหงที ่2 ตัง้อยูทีถ่นนบางบัวทอง-สพุรรณบรุ ีเนือ้ทีป่ระมาณ 18-3-57 ไร 

เพ่ือผลิตเลนสสายตาพลาสติกและเลนสสั่งฝนพิเศษ (Rx Lens)

 จากแนวโนมการบริโภคเลนสสายตาพลาสติกที่เพิ่มขึ้น บริษัท ไทยออพติคอล กรุป 

จํากัด (“TOG”) กอตั้งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2534 ในช่ือบรษิัท ไทยโปลีเมอรเลนส จํากัด ดวย

ทุนจดทะเบียนเริ่มตน 20 ลานบาท โดยมีโรงงานตั้งอยูที่ 15/5 หมูที่ 6 ถนนบางบัวทอง-

สุพรรณบุรี ตําบลละหาร  อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 30-2-92 

ไร เพือ่ขยายงานสายการผลิตเลนสสายตาพลาสติกธรรมดา ธรุกจิของ TOG และ TOC ได

เติบโตข้ึนอยางมีนัยสําคัญและทําให TOG ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 120 ลานบาท เพื่อ

ขยายกําลงัการผลิตเลนสสายตาพลาสติกธรรมดา เลนสเปลี่ยนสี (Photochromic Lens) 

เลนสบางพเิศษ (High-index Lens) และเลนสกนัแรงกระแทกสงู (High-impact-resistance 

Lens) และ TOC ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาทเปน 130 ลานบาท

 ในป 2546 TOG และ TOC ไดปรบัโครงสรางการถอืหุนโดย TOG ไดเพิม่ทนุจดทะเบยีน

เปน 265 ลานบาทเพื่อเขาซ้ือหุนสามัญรอยละ 99.99 ของ TOC ทําให TOC มีสถานะเปน

บริษัทยอยของ TOG บริษัทไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 

400 ลานบาท ในป 2547 และระดมทุน 135 ลานบาทจากการออกหุนจําหนายแก

ประชาชนท่ัวไป และจดทะเบียนซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2549

 ลักษณะ
 การประกอบ
          ธุรกิจ
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 ในป 2551 บริษัทเพ่ิมความแข็งแกรงของธุรกิจโดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 475 

ลานบาท  โดยระดมเงินทุนจากกลุม Specsavers ผูคาปลีกแวนตารายใหญที่มีเครือขาย

การดาํเนนิธรุกจิในทวปียโุรปและออสเตรเลยีซึง่เปนพนัธมติรและลกูคาของบรษิทัมาอยาง

ยาวนาน โดยกลุม Specsavers ถือหุนสุทธิ 25.04% หลังจากการเพิ่มทุนดังกลาว

 บรษิทัและบรษิทัยอยไดพฒันากระบวนการบรหิารการผลติอยางตอเนือ่ง โดยใชระบบ

การผลติแบบลนี (Lean Manufacturing)  ลงทุนอยางตอเน่ืองในสายการผลติเลนสสายตา

พลาสติก และสายการผลิตเลนสเฉพาะบุคคลแบบดิจติลั (Digital Surfacing Prescription 

Lens) และรวมทุนจัดตั้งบริษัทเพ่ือคาสงเลนสสายตา และผลิตเลนสสายตาเฉพาะบุคคล

ในประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และเวียดนาม เพ่ือขยายชองทางการจัดจําหนาย

ในป 2554 บริษัทเปนผูผลิตรายแรกและรายเดียวของโลก ที่ผลิตและจัดจําหนายเลนส

สายตาพลาสติกท่ีทําจากวัสดุที่มีชื่อทางการคาวา “Excelite® Tribrid™” ซึ่งมีคุณสมบัติที่

กนัแรงกระแทกสูงและบางพิเศษ และในป 2558 บรษิทัไดขยายงานเขาสูธรุกจิเลนสกนัแดด

โดยการเขาซื้อกิจการบริษัท โพลีซัน จํากัด ผูผลิตและจัดจําหนายเลนสยอมสีกันแดด 

และเลนสโพลาไรซ

 ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยเปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ และบริการเลนส

สายตาพลาสติกที่หลากหลายและครบวงจรท้ังประเภทของวัสดุ (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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เริ่มตนธุรกิจ
จากการดําเนินธุรกิจ
รานคาปลีกแวนตา

กอตั้งบริษัท 
อุตสาหกรรมแวนตาไทย 
จํากัด (“TOC”) ดวยทุน
จดทะเบียนเริ่มตน

50 ลานบาท
เพื่อดําเนินธุรกิจ
ผลิตเลนสกระจก
เปนรายแรกใน
ประเทศไทย

และสงออกเลนสกระจก
ไปยังเอเชีย และยุโรป

TOC จัดตั้งสายการ
ผลิตเลนสเฉพาะบุคคล
ดวยกระบวนการ
สั่งฝนเลนสพิเศษ

TOC เริ่มพัฒนา
กระบวนการผลิต
และนํารองการผลิต
เลนสพลาสติก
ธรรมดา

กอตั้งบริษัท
ไทยโปลีเมอรเลนส 
จํากัด (“TPL”)

ดวยทุนจดทะเบียน
เริ่มตน 20 ลานบาท 
เพื่อขยายธุรกิจเลนส
สายตาพลาสติก

ธรรมดา

TPL เพิ่มทุน
จดทะเบียนเปน 
120 ลานบาท 
เพื่อขยายกิจการ

TOC เพิ่มทุน
จดทะเบียนเปน 
130 ลานบาท 
เพื่อขยายกิจการ

TPL พัฒนาการ
ผลิตเลนส
เปลี่ยนสี

TPL พัฒนาการผลิต
เลนสบางพิเศษ
คาดัชนีหักเหแสง 
1.60 และเลนส
กันกระแทกสูง 

(Excelite® Trivex®)

TPL เพิ่มทุน
จดทะเบียน

เปน 265 ลานบาท 
เพื่อเขาซ้ือหุนสามัญ 
รอยละ 99.99
ของ TOC

TPL เปลี่ยนชื่อบริษัทและ
แปลงสภาพเปนบริษัท

ไทยออพติคอล กรุป จํากัด 
(มหาชน) (“TOG”) เพิ่มทุน

จดทะเบียนเปน 400 ลานบาท 
เพื่อขายหุนใหกับนักลงทุน
เฉพาะกลุม และเพ่ือรองรับ
การเสนอขายหุนใหกับ

ประชาชนท่ัวไป

2494 2505 2516 2524 2534 2537 2540 2541 2545 2546 2547

เส�นทางธุรกิจเลนส�แว�นตาของ TOG
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2549 2550 2551 2553 2554 2556 2557 2558 2559 2560 2561

TOG
นําหุนออกเสนอขาย
แกประชาชนทั่วไป 
และนําหุนท้ังหมด
เขาจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย

TOG 
พัฒนาการผลิต
เลนสบางพิเศษ 
คาดัชนีหักเห
แสง 1.67

TOG
เพิ่มทุนจดทะเบียน
เปน 475 ลานบาท
เพื่อขายหุนจํานวน 

68.75 ลานหุน
(มูลคาที่ตราไวหุนละ 

1 บาท) ใหกับ
กลุม Specsavers และ
เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ที่จัดสรรใหพนักงาน

และผูบริหาร

TOG
พัฒนาการผลิตเลนสกัน
กระแทกสูงบางพิเศษ 
(Excelite® Tribrid™)

รวมทุนกับ
Vina Vista

ประเทศเวียดนาม 
เพื่อขยายตลาด

TOG และ TOC
พัฒนากระบวนการ
จัดการ โดยใช

โปรแกรมการเพิ่ม
ผลผลิต (Productivity 

Improvement 
Program) ทําใหเพิ่ม
กําลังการผลิตได
อยางมีนัยสําคัญ
โดยไมตองลงทุน

ในเคร่ืองจักรเพิ่มเติม

TOG
เขาซ้ือหุนสามัญ
รอยละ 99.99 ของ
บริษัท โพลีซัน จํากัด 
ซึ่งดําเนินธุรกิจ

ผลิตเลนสยอมสี และ
เลนสโพลาไรซ

TOG
พัฒนารวมกับบริษัท 
Mitsui Chemicals 

ผลิตเลนส 
LeafECO™

เปดตัวผลิตภัณฑ
เลนสเฉพาะบุคคล 

Zenith 

TOG
ลงทุนสายการผลิต 

Rx Automation

จัดตั้ง 
TOG USA INC. 
เพื่อดําเนินการ
จัดจําหนายสินคา

ในภูมิภาค
อเมริกาเหนือ

TOG และ TOC 
พัฒนากระบวนการจัดการโดย
ใชระบบการผลิตแบบลีน

จัดตั้งบริษัท 
MVision Optical Pte Ltd 
ในประเทศสิงคโปร และ
บริษัท MVision Optical 
Industry Sdn Bhd ใน

ประเทศมาเลเซียเพื่อดําเนิน
ธุรกิจเลนสเฉพาะบุคคลและ
จัดจําหนายเลนสสําเร็จ

โดย TOG ถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 33%

TOG
ขยายกิจการโดยการเพ่ิมสาย
การผลิตเลนสพลาสติก

ธรรมดา

TOC
ขยายกิจการโดยการลงทุน
ในสายการผลิตเลนส

เฉพาะบุคคล แบบดิจิตัล
(Digital Surfacing Prescription Lens)
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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) 

1. เลนส�แว�นตาพลาสติก  (Organic Lenses)
 เปนเลนสแวนตาท่ีผลิตจากวัตถุดิบพลาสติก ซึ่งสินคาของ 
บรษิทัฯ  และบรษิทัยอย จะแบงตามประเภท Monomer ที่นํามาใช
ในการผลิต ดังน้ี

1.1 เลนสพลาสติกธรรมดา (CR-39®)
 เปนเลนสที่ผลิตจาก Monomer ที่มีชื่อการคาวา “CR-39®” 

มีดัชนีการหักเหของแสง (Index) ที่ 1.498 ปจจุบันมีการ 
นํามาใชในการผลิตเลนสแวนตาพลาสติกที่ใชกันอยูทั่วไป 
โดยเลนสพลาสติกธรรมดาผลิตที่บริษัทฯ 

1.2 เลนสพลาสติกเปล่ียนสี (Photochromic Lenses)
 เปนเลนสทีผ่ลติจาก Monomer ทีม่สีวนผสมพิเศษ ซึง่เม่ือผลิต

เปนเลนสแลว จะสามารถเปล่ียนสีใหเขมขึ้นเมื่ออยู ในที่
สวางมาก และจางลงจนใสในทีร่ม ทาํใหความเขมของแสงที่
ผานเลนส ไปที่ตาอยูในระดับท่ีคอนขางคงที่ ทําใหผูใสรูสึก
สบายตา โดยเลนสเปลี่ยนสีผลิตที่บริษัทฯ 

1.3 เลนสพลาสติกบางพิเศษ (High Index Lenses)
 เปนเลนสที่ผลิตจาก Monomer ที่มีดัชนีการหักเหของแสง

สูงกวาเลนสธรรมดา คือ 1.6 ซึ่งเมื่อผลิตเปนเลนส ก็จะทําให
สามารถผลิตเลนสทีบ่างลงกวาธรรมดา ทาํใหแวนตาดูบางลง
และไมหนามาก จึงเหมาะที่จะใชทําเลนสสายตาสําหรับผูที่มี
สายตาผิดปกติมากๆ เชน สายตาสั้นมาก หรือยาวมาก เลนส
บางพิเศษนี้ผลิตที่บริษัทฯ 

1.4 เลนสพลาสติกกันแรงกระแทกสูง (High Impact Resistant 
Lenses)

 เปนเลนสที่ผลิตจาก Monomer ที่เมื่อผลิตเปนเลนสจะมี
ความเหนียวไมแตกหักงาย และไมเกิดคมเม่ือแตก ทําให

สามารถตัดเจาะไดงายโดยเลนสไมเสียหาย รวมถึงมีความ
ปลอดภัยสูงหากเกิดอุบัติเหตุ จึงเหมาะที่จะนําไปใชประกอบ
กบัแวนตาทีไ่มมกีรอบ และเหมาะทีจ่ะนาํไปใชประกอบแวนตา
ของเด็ก ทั้งนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีขอบังคับใหใชเลนส
กันแรงกระแทกสูงนี้กับเด็กอายุไมเกิน 18 ป ซึ่งหากผูปกครอง
ไมประสงคจะใหเดก็ใชเลนสกนัแรงกระแทกสงูนี ้จะตองลงนาม
ในหนังสือจํากัดความรับผิดชอบกับผูประกอบแวนตาและ 
ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศก็อยูระหวางเตรียมออกขอ
บังคับใหใช เลนสกันแรงกระแทกสูงกับเด็กในลักษณะ
เดียวกัน โดยเลนสกันแรงกระแทกสูงของบริษัทฯ ผลิตจาก 
Monomer ที่มีชื่อการคาวา “Trivex®” โดย TOG เปนผูผลิต
เลนสแวนตาอิสระรายแรกและรายเดียวที่ทําการผลิตเลนส
กันแรงกระแทกสูงจาก “Trivex®” ในรูปแบบของสนิคาสาํเรจ็รปู 
(Finished Lenses) และสินคากึ่งสําเร็จรูป (Semi-finished 
Lenses) ไดภายใตตราสนิคา Excelite® Trivex® เลนสพลาสติก
กันแรงกระแทกสูงนี้ผลิตที่บริษัทฯ 

1.5 เลนสกันแดด (Sun-filtered Lenses)
    เปนเลนสทีผ่ลติจาก Monomer เดยีวกบัเลนสพลาสตกิธรรมดา

ที่มีสวนผสมของสารพิเศษกันแสง UV แลวผานกระบวนการ
ยอมสีที่ควบคุมใหไดสีที่แมนยาํตามคาสทีีก่าํหนด โดยเลนส
กันแดดผลิตที่บริษัทยอย

1.6 เลนสโพลาไรซ (Polarized Lenses)
 เปนเลนสท่ีผลติจาก Monomer เดยีวกบัเลนสพลาสตกิธรรมดา 

ซึง่มแีผนฟลมโพลาไรซอยูในเนือ้วัสดขุองเลนส เลนสโพลาไรซ
มคีณุสมบตัติดัแสงใหเหลอืในแนวระนาบเดยีว ซึง่จะเหมาะกบั
การใชงานภาวะแสงจามาก เชน กจิกรรมกลางแจงหรือสวมใส
ขณะขบัรถ โดยเลนสโพลาไรซผลติทีบ่รษิทัยอย

3. เลนสเฉพาะบุคคล  (Prescription Lenses หรือ Rx Lenses)
4. สินคาและบริการอื่นๆ  ไดแก แมแบบแกว (Glass Mold) ที่ใชในกระบวนการผลิตเลนสสายตาพลาสติก สินคาซ้ือมาเพื่อขายตอ 
และการใหบริการเคลือบเคมีผิวแข็ง และเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน

การประกอบธุรกิจของแต�ละสายผลิตภัณฑ�

 บริษัทฯ  และบริษัทยอย จําหนายสินคาใหกับผูคาสงทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยผลิตตามคาํสัง่ซ้ือภายใตเคร่ืองหมาย การ
คาของลกูคา (“OEM” หรอื Original Equipment Manufacturer) และจําหนายภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ  เอง คือ “Excelite®”
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เลนสกึ่งสําเร็จรูป (Semi-Finished Lenses) 
 เปนเลนสแวนตาท่ีมีการทําความโคงท่ีผิวเลนสดานนอกใหได
ตามแบบมาตรฐาน โดยผูซื้อจะตองมีหองแล็บ (Rx Lab) เพื่อนํา
เลนสกึง่สาํเรจ็รปูไปฝนผวิเลนสดานในเพ่ิมเตมิ เพ่ือใหไดคาสายตา
ตามท่ีลูกคาแตละรายตองการตอไป

เลนสสําเร็จรูป (Finished Lenses)
 เปนเลนสแวนตาท่ีมีโคงผิวเลนสทั้งดานนอกและดานใน
ใหไดความโคงเปนคาสายตามาตรฐาน ซึง่ผูซือ้สามารถนาํไปใชตดั
ประกอบกับแวนตาไดทนัที โดยเลนสสาํเร็จรปูนีจ้ะทาํการจาํหนายทัง้
เลนสไมเคลือบผิวดวยเคมี และเลนสเคลือบผิวดวยเคมีซึ่งเปน
สินคามูลคาเพิ่ม (Value Added) ดังนี้

•  เลนสเคลือบเคมีผิวแข็ง  (Hard Coated) 
 เปนเลนสสําเร็จรูปที่ทําการเพ่ิมคุณสมบัติ พิเศษดวยการ
เคลือบแข็งบนผิวเลนส เพื่อใหทนตอการขีดขวน  

•  เลนสเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน (Multicoated)
 เปนเลนสสําเร็จรูป ที่ทําการเพ่ิมคุณสมบัติพิเศษดวยการ
เคลือบสารเคมี เพื่อตัดเงาสะทอนบนผิวเลนส ซึ่งเลนสสําเร็จรูป
ที่เคลือบเคมีตัดแสงสะทอนโดยท่ัวไป จะทําการเคลือบเคมี
ผิวแข็งกอน (Hard Multicoated) 

• เลนสเคลอืบเคมปีองกนันํา้เกาะผวิเลนส (Water Repellent)
 เปนเลนสสําเร็จรูป ที่ทําการเพ่ิมคุณสมบัติพิเศษดวยการ
เคลือบสารเคมี เพื่อปองกันไมใหนํ้าเกาะบนผวิเลนส โดยหากมี
ละอองน้ําอยูบนเลนสจะไหลออกทันที ทาํใหไมรบกวนการมองเห็น

 เลนส�แต�ละรูปแบบ จะมีผลิตภัณฑ�ย�อย ตามประเภทการใช�งาน ไดอีก 3 ประเภท คือ

•  เลนสชั้นเดียว (Single Vision Lenses)

 เปนเลนสทีใ่ชแกไขสายตาส้ัน หรอืสายตายาวอยางหน่ึงอยางใด 
โดยอาจจะ มีการแกไขสายตาเอียงรวมอยูดวย โดยมาตรฐาน
เลนสที่ผลิตท่ัวไปจะมีสายตาตั้งแต + - 0.25 ถึง + - 6.00 และ/
หรือสายตาเอียง ตั้งแต - 0.25 ถึง - 2.00 ในทุกระดับการ
เปล่ียนแปลงท่ี 0.25 ดังน้ัน เฉพาะเลนสชั้นเดียว จะแบงยอย
สินคาออกไดถึง 384 รายการ ตามแตอัตราการแกไขสายตา
ขางตน

•  เลนสสองช้ัน (Bifocal Lenses)

 เปนเลนสทีใ่ชแกไขการมองเหน็ทีร่ะยะไกลและระยะอานหนงัสอื 
ซึง่โดยท่ัวไปมักพบในผูสงูอายุ โดยเลนสสองช้ันจะใชเทคโนโลยี
การผลิตในการนําช้ินเลนสหลายช้ินมาประกอบกันเปนตัวเลนส
สองช้ัน ดังน้ัน ในเน้ือเลนสจะมีรอยตอของชวงการมองเห็นชัด
ทั้งสองชวง 

• เลนสหลายชั้นไรรอยตอ 
 (Progressive Lenses)

 เปนเลนสสําหรับคนท่ีมีคาสายตา 2 แบบ เชนเดียวกับเลนส
สองชั้น แตจะแตกตางกันที่เลนสหลายชั้นไรรอยตอจะใช
เทคโนโลยีการออกแบบความโคงของผวิเลนสในการกําหนดคา
ของสายตาใหคอยๆ ปรับระยะการมองระหวางชวงทีม่องไกลชดั 
และชวงท่ีมองใกลชัด ดังน้ัน ในเนื้อเลนสจะมองไมเห็นเสน
รอยตอใดๆ เลย ทําใหสภาพภายนอกของเลนสหลายช้ันไรรอย
ตอจะมองดูเหมือนเลนสชั้นเดียว นอกจากน้ี ยังชวยใหผูสวมใส
รูสกึสบายตามากขึน้เน่ืองจากสามารถมองเหน็ไดชดัในทกุระยะ
โดยไมเห็นชวงรอยตอของเลนสเหมือนในเลนสสองชั้น

เลนส�แว�นตาพลาสติก จะทําการผลิตออกมาใน 2 รูปแบบ ดังนี้
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2. เลนส�แว�นตากระจก  (Mineral Lenses)  

 เปนเลนสแวนตาที่ผลิตจากกระจก โดยนํากระจก (Blank) 

มาฝนใหไดความโคงทั้งดานนอกและดานใน ซึ่งสามารถแยกยอย

ผลิตภัณฑตามวัตถุดิบกระจกที่นํามาใชผลิตเลนสไดดังนี้ 

2.1 เลนสกระจกธรรมดา (Mineral 1.523)

 เปนเลนสที่ผลิตจากกระจกมีดัชนีการหักเหของแสงท่ี 1.523  

ซึ่งเปนเลนสกระจกที่ใชกันอยูทั่วไป

2.2 เลนสกระจกบางพิเศษ 1.6 (Mineral 1.6)

 เปนเลนสที่ผลิตจากกระจกท่ีมีสวนผสมพิเศษ ทําใหมีดัชนี

การหักเหของแสงที ่1.6 ซึง่สงูกวาเลนสธรรมดา ทาํใหสามารถ

ผลิตเลนสไดบางลง จึงเหมาะท่ีจะใชทําเลนสแวนตาสําหรับ

ผูที่มีสายตาผิดปกติมากๆ เชน สายตาสั้นมากหรือยาวมาก 

ทําใหเลนสมีนํ้าหนักเบา

2.3 เลนสกระจกบางพิเศษ 1.7 (Mineral 1.7)

 เปนเลนสที่ผลิตจากกระจกท่ีมีสวนผสมพิเศษ ทําใหมีดัชนี

การหักเหของแสงที่ 1.7 ซึ่งนับเปนกระจกที่มีดัชนีการหักเห

ของแสงสูงสุดทําใหสามารถผลิตเลนสไดบางและเบา

      ทัง้น้ี  เลนสกระจกจะมผีลติภณัฑแบงยอยออกเชนเดยีวกบัเลนส

พลาสติกกลาวคือจะประกอบไปดวย  2  รูปแบบ ดังนี้

•  เลนสกึ่งสําเร็จรูป  (Semi-Finished Lenses)

• เลนสสําเร็จรูป (Finished Lenses)

 โดยเลนสสําเร็จรูปจะจําหนายแบบไมเคลือบเคมี และเคลือบ

เคมีตัดแสงสะทอน (Multicoated) ซึ่งเปนสินคา มูลคาเพ่ิม 

(Value Added) และเลนสแวนตาแตละรูปแบบจะมีผลติภัณฑ

ยอย ตามประเภทการใชงานไดอีก 3 ประเภท คือ

 •  เลนสชั้นเดียว (Single Vision Lenses)

 •  เลนสสองชั้น  (Bifocal Lenses)

 •  เลนสหลายชั้นไรรอยตอ  (Progressive Lenses)

 แตเนื่องจากเลนสแวนตากระจกมีแนวโนมความตองการ

ในตลาดโลกที่ลดลงไปตามลําดับ และการผลิตจําหนายเลนส

สายตากระจกในแตละกลุมยอยมีปริมาณและมูลคาไมมากนัก 

ดงันัน้ ในโครงสรางรายไดรวมของบรษิทัฯ  และบรษิทัยอย จงึไมแยก

โครงสรางรายได โดยจะรวมเลนสสายตากระจกทุกประเภทไวเปน 

กลุมเดียว ทั้งนี้ เลนสแวนตากระจกผลิตที่บริษัทยอยทั้งหมด 

3. เลนส�เฉพาะบุคคลสั่งฝนพิเศษ 
 (Prescription Lenses หรือ Rx Lenses)
 เปนสินคาประเภทมูลคาเพิ่ม (Value Added) โดยจะเปนการ

นําเลนสแวนตาพลาสติกหรือเลนสแวนตากระจกประเภทกึ่ง

สาํเรจ็รูป มาฝนใหพอดีกบัสายตาตามท่ีลกูคาตองการ ซึง่ตามปกติ

ทางผูซื้อจะตองนําเลนสกึ่งสําเร็จรูปไปฝนเอง แตเน่ืองจากลูกคา

ของบริษทัยอยในตางประเทศบางรายมีขอจาํกดัในการสรางหองแล็บ 

(Rx Lab) เพื่อฝนเลนสกึ่งสําเร็จรูปเอง เน่ืองจากตองลงทุนสูง ทั้ง

เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือในการฝนสําหรับเลนสแตละประเภทและ

แตละอัตราการขยาย รวมถึงตองใชพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญท่ี

จะมีคาจางสูงมาก จึงหันมาทําการวาจางผูผลิตเลนสใหทําการ

ผลิตให เนื่องจากการผลิตดังกลาวมีการผลิตเปนจํานวนจํากัด

เฉพาะแตละขนาดของสายตาตามคําสั่งซ้ือ โดยเลนสสั่งฝนพิเศษ

ผลิตที่บริษัทยอยทั้งหมด

4.  สินค�าและบริการอื่น ได�แก� 

• แมแบบแกว (Glass Mold) สินคาซ้ือมาเพื่อขายตอ และการ

ใหบริการเคลือบเคมีผิวแข็งและเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน 

แมแบบแกว (Glass Mold) เปนแผนกระจกท่ีนําไปใชเปนแบบ

ในการหลอเลนสพลาสติกซ่ึงแมแบบแกวจะประกอบไปดวย 

2 สวน คอื แมแบบเลนสดานนอกและแมแบบเลนสดานใน โดย

จะมีลักษณะเปนแผนกระจกที่มีการฝนใหไดความโคงตาม

ที่ออกแบบไวสําหรับการผลิตเลนสในแตละประเภท เนื่องจาก

เลนสที่ผลิตจากวัตถุดิบตางชนิดกันจะมีดัชนีการหักเหของแสง

ที่ตางกัน ทั้งนี้ แมแบบแกวผลิตที่บริษัทยอย เดิมผลิตเพื่อใช

ในกระบวนการผลิตของบริษทัฯ และบริษทัยอยเอง ซึง่บริษทัยอย 

เริ่มสงออกแมแบบแกวในป 2547

• สนิคาซ้ือมาเพือ่ขายตอเปนการขายวตัถดุบิ วสัดสุิน้เปลอืงการผลติ 

และสนิคาเลนส

• การใหบริการเคลือบเคมีผิวแข็ง และเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน 

เปนการใหบริการเคลือบเคมีสําหรับเลนสพลาสติก
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สรุปผลิตภัณฑ�หลักของบริษัทฯ   บริษัทย�อย  และ บริษัทร�วม

บริษัทร�วม บริษัทร�วม

เลนส�พลาสติกธรรมดา 

(CR-39)

เลนส�พลาสติกธรรมดา 

(CR-39)

เลนส�ส่ังฝนพิเศษ

(Prescription Lenses 

หรือ Rx Lenses

เลนส�ส่ังฝนพิเศษ 

(Prescription Lenses 

หรือ Rx Lenses)

บริษัทฯ บริษัทย�อย 
(TOC)

บริษัทย�อย 
(Poly Sun)

บริษัทย�อย 
(TOG USA)

เลนส�พลาสติกธรรมดา 

(CR-39)

เลนส�สายตากระจก 

(Mineral Lenses)

เลนส�กันแดด 

(Sun-filtered Lenses)

ธุรกิจจําหน�ายผลิตภัณฑ�ท่ี TOG, 

TOC, Poly Sun ผลิต

เลนส�เปล่ียนสี 

(Photochromic Lenses)

เลนส�ส่ังฝนพิเศษ 

(Prescription Lenses 

หรือ Rx Lenses)

เลนส�โพลาไรซ�

(Polarized Lenses)

เลนส�บางพิเศษ 

(High Index Lenses)

บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง 

และเคลือบเคมีตัดแสงสะท�อน

เลนส�กันแรงกระแทกสูง 

(High Impact Resistant Lenses)

บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง 

และเคลือบเคมีตัดแสงสะท�อน

แม�แบบแก�ว 

(Glass Mold)
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โครงสร�างรายได�

โครงสรางรายไดตามมูลคาของบริษัทฯ  และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ 

โครงสร�างรายได�ตามมูลค�า

หน�วย : % ผู�ผลิต
งบการเงินรวม

2561 2560 2559

1. เลนสพลาสติกธรรมดา                            บริษัทฯ  และบริษัทยอย 33.04 35.90 34.07

2. เลนสพลาสติกมูลคาเพิ่ม* บริษัทฯ 25.68 24.99 30.68

3. เลนสสั่งฝนพิเศษ บริษัทยอย 33.58 31.09 28.51

4. เลนสกระจก สินคาและบริการอื่น บริษัทฯ  และบริษัทยอย 7.70 8.02 6.74

รวม 100.00 100.00 100.00
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โครงสรางรายไดตามปริมาณของบริษัทฯ  และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ 

หมายเหตุ * เลนสพลาสติกมูลคาเพิ่ม ประกอบดวย  เลนสบางพิเศษ  เลนสเปลี่ยนสี  และเลนสกันแรงกระแทกสูง

โครงสร�างรายได�ตามปริมาณ

หน�วย : % ผู�ผลิต
งบการเงินรวม

2561 2560 2559

1. เลนสพลาสติกธรรมดา บริษัทฯ  และบริษัทยอย 75.30 77.54 74.29

2. เลนสพลาสติกมูลคาเพิ่ม*                     บริษัทฯ 16.79 15.38 18.96

3. เลนสสั่งฝนพิเศษ บริษัทยอย 7.78 6.74 6.24

4. เลนสกระจก สินคาและบริการอื่น บริษัทฯ  และบริษัทยอย 0.13 0.34 0.51

รวม 100.00 100.00 100.00
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ปริมาณการสงออกเลนสแวนตาจากประเทศไทยไปตางประเทศ  ขอมูลจากกรมศุลกากร ประเทศไทย ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ป� 2561 ป� 2560 เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
(%)

มูลค�า (ล�านบาท)

1. เลนสแวนตาพลาสติก 32,271.93 31,011.15 4.1%

2. เลนสแวนตาที่ใชปรับสายตา 1,969.27 1,670.95 17.9%

3. แวนตากันแดด 514.76 307.19 67.6%

4. เลนสแวนตากระจก 84.26 253.18 (66.7)%

ปริมาณ (ล�านแผ�น)

1. เลนสแวนตาพลาสติก 238.68 227.67 4.8%

2. เลนสแวนตาที่ใชปรับสายตา 2.28 2.08 9.4%

3. แวนตากันแดด 0.77 0.38 101.7%

4. เลนสแวนตากระจก 0.31 1.13 (72.3)%

ถัวเฉลี่ย (บาทต�อแผ�น)

1. เลนสแวนตาพลาสติก 135.21 136.21 (0.7)%

2. เลนสแวนตาที่ใชปรับสายตา 865.34 803.38 7.7%

3. แวนตากันแดด 667.09 803.04 (16.9)%

4. เลนสแวนตากระจก 269.62 224.52 20.1%

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข�งขัน
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แนวโน�มการลงทุนและการขยายตลาด  
 ขอมูลการสงออก แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของประเทศไทยในฐานะผูผลิตเลนส

แวนตาสําคัญของโลก ซึ่งการสงออกเติบโตสอดคลองกับแนวโนมความตองการเลนส

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ความเปนเมือง (Urbanization) ที่เพิ่มขึ้น

ของประชากรโลก และจํานวนประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ความนิยมในเลนส

แวนตากระจกลดลงอยางมนียัสาํคญั ซึง่สอดคลองกบันโยบายของบรษิทัทีย่กเลกิการผลติ

เลนสกระจกชั้นเดียว

 เลนสแวนตามคีวามจําเปนสาํหรบับคุคลท่ีมปีญหาสายตา ตัง้แตวยัเดก็ วยัทํางาน หรอื

ผูสูงอายุ ทําใหผูบริโภคตองใสใจในการเลือกใชแวนตาและเลนสที่มีคุณภาพมากข้ึนดวย  

บรษิทัฯ  จงึใหความใสใจในคณุภาพของเลนสแวนตาของบริษทัฯ  เพือ่ใหไดผลติภณัฑทีคุ่ม

คาและเหมาะสมกับความไววางใจจากลกูคาทีม่อบใหเสมอมา ดวยเหตนุีบ้ริษทัฯ  จงึสนบัสนุน

ลงทุนในดาน วจิยั และพัฒนา (Research & Development) เพ่ือคดิคนพฒันาผลติภณัฑ

เลนสแวนตาใหมคีวามหลากหลาย เพือ่รองรบัความตองการของผูบรโิภคในตลาดเลนสแวนตา

และเพือ่ใหบรษิทัฯ  สามารถขยายธุรกจิและเตบิโตในตลาดกลุมเปาหมายอยางตอเนือ่ง

 ในตลาดสหรัฐอเมริกา บริษทัฯ  มนีโยบายท่ีจะขยายการตลาดผานชองทางผูคาสงอสิระ

และบริษัทประกันสุขภาพสายตา โดยที่อุตสาหกรรมประกันสุขภาพสายตาของประเทศ

สหรัฐอเมริกามีรปูแบบการดําเนินธุรกจิท่ีสมบูรณทัง้ในรูปแบบสวัสดกิารของนายจาง และ

การขายตรงใหกบัผูบรโิภค กรมธรรมประกันสขุภาพสายตาจะใหการสนับสนนุการเปล่ียน

แวนตาใหแกผูเอาประกัน นอกจากนีย้งัมกีลุมผูคาสงเลนสแวนตาอสิระซ่ึงถอืเปนสดัสวนการ

ตลาดทีม่าก ดงันัน้ หากบริษทัฯ  สามารถขยายตลาดโดยการตดิตอกบัทางบรษิทัประกนั

สขุภาพสายตา หรอืผูคาสงอสิระได กจ็ะทําใหบริษทัฯ  สามารถสรางความเติบโตในภูมภิาคน้ีได

นโยบาย และลักษณะการตลาด 
1. กลยุทธ�การแข�งขัน

 บริษัทฯ  และบริษัทยอย ไมเนนการแขงขันในดานราคา แตตระหนักในเรื่องราคา

ตองเหมาะสมกับคุณภาพซ่ึงจะทําใหลูกคาพึงพอใจกับผลิตภัณฑของบริษัทฯ  ทั้งนี้ 

บริษัทฯ  และบริษัทยอยใช 3 กลยุทธหลักในการแขงขัน คือ ดานคุณภาพสินคา การให

บริการ และการมีประเภทสินคาตางๆ ครบถวนทุกประเภทของเลนสสายตา สรุปไดดังนี้

 • คุณภาพสินคา

    บรษิทัฯ  และบริษทัยอยใหความสําคญัตอคณุภาพสินคา โดยมีระบบการควบคุม

คุณภาพสินคาในทุกข้ันตอนการผลิต ซึ่งจะทําการตรวจสอบเลนสทุกชิ้น ทั้งคากําลัง

สายตา ความหนาของเลนส ส ีและรอยตาํหนิ ทาํใหสนิคามคีณุภาพ มอีายกุารเกบ็รกัษา

และอายุใชงานนาน และไดมาตรฐานเดยีวกนัทกุรอบการผลิต ทาํใหลกูคามีความมัน่ใจ

ในผลิตภัณฑ และกลับมาสั่งซื้อสินคากับบริษัทฯ  อยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทฯ  ยังคง

รักษาฐานลูกคาเดิมได และสามารถขยายฐานลูกคาใหมที่มีความตองการสินคา

คณุภาพสงูราคาเหมาะสม และบรษิทัฯ  ใหความสาํคญับรหิารการใชทรพัยากรอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือใหไดสินคาที่มีคุณภาพ ซึ่ง ณ 13 มกราคม 2558 บริษัทฯ  ไดรับ
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ประกาศนียบตัร DS/EN ISO -13485:2012 คอืการรับรองระบบบริหารคุณภาพ สาํหรับ

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

ถงึการรบัฟงความคดิเหน็ของลกูคาในทกุๆ ดานเพือ่พฒันาและปรบัปรงุสนิคาและการ

ใหบริการ รวมถงึการจัดหาสนิคาตางๆ เพิม่เตมิตามความตองการของลกูคาเปนการให

บริการที่บริษัทฯ  และบริษัทยอยใหกับลูกคาทุกราย ซึ่งนับเปนกลยุทธที่สําคัญที่ทําให

ลูกคาพึงพอใจในตัวบริษัทฯ  และบริษัทยอย

 • ประเภทสินคา

  สินคาเลนสแวนตาของบริษัทฯ  และบริษัทยอย จะครอบคลุมในทุกประเภทของ

เลนส ซึ่งรวมถึงการผลิตเลนสสั่งฝนพิเศษ ซึ่งโรงงานผลิตเลนสแวนตาอิสระโดยท่ัวไป

ยงัไมมรีายใดรบัจางผลติ นบัวาบรษิทัฯ  และบรษิทัยอย เปนผูผลติเลนสอสิระเพยีงกลุม

เดยีวทีม่สีนิคาหลากหลายครบทกุประเภท ซึง่ทาํใหลกูคามคีวามสะดวก ประหยดั และ

ควบคุมการส่ังซื้อสินคาไดงาย จากการติดตอสั่งซื้อสินคาเพียงแหลงเดียว (One Stop 

Shop) ที่นับเปนอีกกลยุทธหนึ่งที่เหนือกวาคูแขงขันรายอื่นๆ โดยบริษัทฯ  ไดออก

ผลติภณัฑ “Tribrid™” เปนเลนสแวนตากันกระแทกระดับสงู ชนิดบางพิเศษ  ซึง่บริษทัฯ  

เปนผูผลติเลนสชนดินีเ้ปนรายแรกของโลก และผลติภณัฑ “LeafEco 1.74” ซึง่เปนเลนส

แวนตาท่ีผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพในสัดสวนมากกวารอยละ 82 และมีคาดรรชนีหักเห

แสงในกลุมที่สูงที่สุด มีคุณสมบัติบางพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ  เปนผูผลิตเลนสชนิดนี้เปนราย

ที่สองในโลกรองจากญี่ปุน  

  นอกจากนี ้เพือ่อํานวยความสะดวกในการเลอืกผลติภณัฑ และสนิคาของบรษิทัฯ  

บริษัทฯ  จึงไดดําเนินการจัดทํากลยุทธการส่ือสารดานสินคา สื่อการตลาด สื่อ

ประชาสมัพนัธ ทีส่ามารถเขาใจงายและตอบสนองความตองการของลกูคาไดอยางสะดวก

มากขึน้

2. ลูกค�าเป�าหมาย
 บริษัทฯ  และบริษัทยอย มีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ กลุมผูคาสง กลุมรานคาปลีก

ซึ่งรวมถึงผูคาปลีก E-commerce และหองแลบผลิตเลนสสั่งฝนพิเศษ และผูผลิตเลนสที่

ตองการผลิตภัณฑเฉพาะทาง กลุมลูกคาเปาหมายมีความตองการสินคาที่มีคุณภาพสูง

ภายใตชื่อเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ  ของตนเอง หรือเครื่องหมายการคาอื่นๆ    

3. ช�องทางการจําหน�าย
 บริษัทฯ  และบริษัทยอย จําหนายสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีสัดสวน

รายไดและคาบริการตามงบการเงิน ดังนี้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข�งขัน
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การจําหน�าย 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%

ตลาดต�างประเทศ 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%

 โดยรายไดและคาบรกิารในประเทศเกือบทัง้หมดของบริษทัฯ  และบริษทัยอยเปนการ

จาํหนายเลนสสายตา ใหกบั บรษิทั นาํศลิปไทย จาํกดั ซึง่เปนบรษิทัทีเ่กีย่วของกนัและเปน

ตัวแทนจําหนายเลนสแวนตาของบริษัทฯ  และบริษัทยอยในประเทศแตเพียงผูเดียว

โดยแสดงรายละเอียดรายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วของกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 สําหรับชองทางการจําหนายในตลาดตางประเทศของบริษัทฯ มีสัดสวนการ
จําหนายสินคาในแตละโซนของโลก ดังนี้

 ทั้งน้ี บริษัทฯ  และบริษัทยอย ไมมีลูกคารายใหญรายใดท่ีมีสัดสวนการขายเกินกวา

รอยละ 30 ของรายไดจากการขายและบริการรวม เวนแตผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  ซึ่ง

ราคาท่ีจาํหนายเปนราคาตลาด และไดนาํเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบทกุตนป 
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การจัดหาผลิตภัณฑ�  
1. การผลิต

 ปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอย ทําการผลิต 300 วัน / ป ทําการผลิต 1 ถึง 3 กะตอวัน 

(กะละ 8 ชั่วโมง) ขึ้นกับสายงานการผลิต และสินคาที่จะตองสงมอบตามคําสั่งซ้ือ 

ดวยกําลังการผลิตของเคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิตสินคาแตละประเภทผลิตภัณฑของ 

บริษัทฯ  และบริษัทยอย โดยบริษัทฯ  ไดดําเนินโครงการ Productivity Improvement  

Program เพื่อลดตนทุน และเพ่ิมผลผลิต สงผลใหบริษัทฯ  ผลิตเลนสหลอไดเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง โดยไมตองลงทุนเครื่องจักรเพิ่ม

2. วัตถุดิบ

 บรษิทัฯ  และบรษิทัยอย ใชวตัถดุบิในการผลติทีต่องสัง่ซ้ือจากตางประเทศทัง้หมด ราคา

ของวัตถดุบิไมผนัแปรตามราคาน้ํามันและการปรับราคาของผูจดัจําหนาย จะมีการแจง

ลวงหนาเพือ่มใิหกระทบตอการผลติของลกูคา ซึง่ทีผ่านมาการปรบัราคาของวตัถดุบิสง

ผลกระทบตอตนทุนการผลิตเพียงเล็กนอย

ผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม 
 บริษัทฯ  และบริษัทยอย คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพของพนักงาน และ

บุคคลอื่นๆ ที่พักอาศัยในบริเวณใกลเคียงโรงงาน ดังน้ัน ในกระบวนการผลิตที่อาจมีการ

สัมผัสกับเคมีหรือฝุนละออง ก็จะมีขอบังคับใหพนักงานสวมถุงมือยาง ใสเสื้อคลุม ใสผา

ปดจมูกและปาก และสวมรองเทาหุมขอ เพือ่ความปลอดภัย อกีทัง้ภายในโรงงานจะมีระบบ

ดักฝุนผงที่เกิดจากการขัดเลนส และนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทั้งหมดจะผาน

ระบบบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งระบบกําจัดของเสียทั้งหมดไดรับการตรวจสอบ และผานมาตรฐาน

ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ดงันัน้ จะไมมผีลกระทบตอสิง่แวดลอม 

ซึ่งนับต้ังแตบริษัทฯ และบริษัทยอยกอตั้งโรงงานมา ไมเคยมีขอพิพาทหรือถูกฟองรอง

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

การวิจัยและพัฒนา 
 สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตเลนสสายตา เมื่อมีวัตถุดิบใหมๆ ที่เหมาะสมในการนํา

มาใชผลิตเลนส ผูผลิตแตละรายจะตองทําการนําวัตถุดิบดังกลาวมาทําการทดลองและ

พฒันาวธิกีารผลิตทีเ่หมาะสมเปนเทคโนโลยีของแตละผูผลติเอง ซึง่ทางบริษทัฯ มศีนูยวจิยั 

และพัฒนาผลิตภัณฑ (Research & Development) จากวัตถุดิบใหมๆ อยางตอเนื่องเพื่อ

ใหกาวทันเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป และตรงตามความตองการของตลาดกลุมเปาหมาย

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข�งขัน
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เป�าหมาย
การดําเนินธุรกิจ และโครงการในอนาคต

 บรษิทั ไทยออพติคอล กรุป จาํกดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) และบริษทัยอย มุงม่ันอยางตอเนือ่งในการผลิตเลนสสายตา เพือ่ใหได 
คุณภาพมาตรฐานสากลสูงสุด ดวยความเอาใจใสในทุกรายละเอียดการผลิต อีกทั้งใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการ
ควบคุมทดสอบคุณภาพอยางเขมงวด เพือ่ใหลกูคามัน่ใจในประสิทธภิาพ ความคุมคา และคณุภาพของสินคาและบริการ บริษทัฯ  มเีปาหมาย
ที่จะขยายโอกาสการเจริญเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มผลประกอบการเพื่อผลประโยชนของผูถือหุนและคูคาทางธุรกิจ ในขณะท่ีสามารถ
นําเสนอผลิตภัณฑที่ตอบสนองครบทุกความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม ควบคูไปกับการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการผลติสนิคาทีม่คีณุภาพ
และไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับโลก โดยมียุทธศาสตรหลัก
ที่สําคัญที่บริษัทฯ ดําเนินมาอยางตอเนื่องและยังคงดําเนินตอไป
เพื่อเสริมสรางศักยภาพ และความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ โดยตั้ง
เปาหมายใหไดผลตอบแทนสูง เพื่อสรางผลตอบแทนระยะยาวที่
เหมาะสมแกนักลงทุน โดยบริษัทฯ และบริษัทยอย มีการกําหนด
นโยบายตางๆ ดังน้ี

การตลาด
• เพ่ิมยอดขายและสวนแบงตลาด และชองทางการจัดจําหนาย
ทัง้ในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะในทวปีเอเชยีและยโุรป
ใหมากขึ้น โดยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและมี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เชน การเพ่ิมบริการประกอบ
แวนตาในสายการผลิตเลนสสั่งฝนพิเศษ (Rx Lenses) ของ
บริษัทยอยสําหรับลูกคาตางประเทศ เพ่ือสรางความสะดวก
และความรวดเร็วใหกับลูกคา ในการสงแวนสายตาพรอมเลนส
ที่ประกอบเรียบรอยแลว สงตรงถึงผู บริโภคทันทีที่สินคา
ประกอบสําเร็จ โดยไมตองเสียเวลากลับไปที่ลูกคาอีกครั้ง

• เสรมิสรางกาํไร โดยมุงเนนการพัฒนางานและควบคุมคาใชจาย
ตางๆ ใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

• การขยายการจัดตั้งหองแล็บฝนเลนสพิเศษ เพื่อความรวดเร็ว
ในการสงมอบใหลูกคา

• ในป 2558 ซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท โพลีซัน จํากัด เพื่อเพิ่ม
ผลติภณัฑเลนสยอมส ีและเลนสโพลาไรซ (เลนสตดัแสง) ออกสู 

กลุมตลาดเปาหมาย
• ในป 2559 บริษัทฯ  มีการขยายสายการผลิต RX automation
• ในป 2560 บรษิทัฯ  จดัตัง้ TOG USA, Inc. เพื่อกระจายสินคาใน
ทวีปอเมริกาเหนือ โดยมุงหวังความรวดเร็วในการจัดสงสินคา
และบริการ

• ในป 2561 บรษิทัฯ  เปดตัวผลติภัณฑเลนสเฉพาะบุคคล Zenith

บุคลากร
• พฒันาบคุลากรในบรษิทัฯ  โดยการจดัการฝกอบรมอยางตอเนือ่ง 
และปรับองคกรไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจของตนตอไป

• กําหนดเปาหมายและติดตามบันทึกสถิติการฝกอบรมของ
พนักงานอยางมีระบบ รวมถงึประเมนิประโยชนทีพ่นกังานและ
บริษัทไดรับจากการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
อยางตอเนื่อง

• จดัหาสวสัดกิารใหแกพนกังานทกุคนอยางทดัเทยีม และปรบัปรงุ
สทิธปิระโยชนและสวัสดิการใหแกพนักงานใหมีความเปนอยูที่
สะดวกสบายมากขึ้น

• จัดทําประกันสุขภาพและอุบัติเหตุใหแกพนักงานอยางทั่วถึง 
และทัดเทียมกับบริษัทอื่นๆ ในละแวกเดียวกัน และในธุรกิจ
ลักษณะเดียวกัน

• เอาใจใสในชวงเวลาการทํางานของพนกังาน ใหมชีวงเวลาพัก
ผอนท่ีเหมาะสม รวมท้ังปรับภูมิทัศนสถานท่ีทํางานใหมีสภาพ
แวดลอมที่ดีขึ้น

โครงการในอนาคต 
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เป�าหมายการดําเนินธุรกิจ และโครงการในอนาคต

• ใหความสําคญักบังานวิจยัและพัฒนา เพือ่ใหไดผลติภณัฑใหมๆ  

ตอบสนองความตองการของตลาดรวมถงึการพัฒนาผลติภณัฑ

เดมิใหมปีระสทิธภิาพมากขึน้อยางตอเนือ่ง โดยไดลงนาม MOU 

กับสถาบัน NECTEC ประเทศไทย เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมกัน

ซึ่งเปนโครงการท่ีบริษัทฯ  ไดดําเนินการอยางตอเน่ืองมาตั้งแต

ป 2558 ถึง 2560

• การมุงเนนการสรางสินคาที่มีมูลคาเพิ่ม (Value Added) โดย

การเพ่ิมคุณสมบัติเลนสกันแรงกระแทกสูง จากการที่บริษัทฯ  

สามารถผลิตเลนสกันแรงกระแทกสูง “Excelite® Trivex®” TVX 

ซึ่งอยูในรูปแบบเลนสสําเร็จรูปชั้นเดียว และเลนสหลายช้ัน

ไรรอยตอออกสูตลาดโลก เปนรายแรกไดแลว บริษัทฯ  ยังไม

หยดุพัฒนาตอ จงึไดรวมมอืกบัทรานสชิัน่ (Transitions Optical 

Inc.) ซึ่งเปนผูนําดานการผลิตเลนสเปล่ียนสีของโลก โดยเพ่ิม

คุณสมบัติพิเศษของการเปลี่ยนสีเลนสไดบนเลนสกันแรง

กระแทก (High Impact Resistant Lenses - Excelite TVX) 

และเลนสบางพิเศษ (Ultra Thin Lenses) เพื่อผลิตเลนสทั้ง 2 

ชนิดนี้ ใหเปนเลนสที่เปลี่ยนสีเขมไดทันทีเมื่อถูกแสงและกลับ

คืนสภาพใสๆ เหมือนเดิมเมื่อเขาที่รม นอกจากน้ี ยังสามารถ

ปองกันรังส ีUV ทัง้ UV-A และ UV-B ได 100% จงึปกปองดวงตา

จากอนัตรายของรงัสอีลัตราไวโอเลตโดยเฉพาะเมือ่อยูในบรเิวณ

แสงแดดจัดจาหรือที่มีแสงสะทอน โดยมีสองสีที่เปนที่นิยม

ใหเลือก คือ สีเทา และสีนํ้าตาล

• TOG ไดรวมกับ PPG Industries ซึ่งเปนบริษัทในสหรัฐอเมริกา

ทีผ่ลติวัสดเุคมีภณัฑตางๆ ในการนําเสนอเลนสกนักระแทกระดับ

สูงชนิดบางพิเศษ Excelite® Trivex® เปนวัสดุที่พัฒนาดวย

เทคโนโลยีขั้นสูงโดยการผสมแบบ Hybrid ของปฏิกิริยา ซึ่งใช

เวลาศึกษาคนควากระบวนการผลิตเลนสจากวัสดนุีม้านานกวา 

1 ป และไดทดลองนําเสนอตอตลาดคร้ังแรก เมือ่ตลุาคม 2554 

ที่งานแสดงสินคาแวนตานานาชาติ SILMO ที่ปารีส ประเทศ

ฝรัง่เศส และงานแสดงสินคาแวนตานานาชาติ MIDO ประเทศ

อติาล ีซึง่ไดรบัความสนใจ จากผูประกอบการแวนตาจากประเทศ

ตางๆ เปนจาํนวนมาก

• รวมวิจัยและพัฒนาสารที่ใชในการผลิตเลนสกับบริษัท Mitsui 

Chemical Inc.ในการผลิตเลนส Leaf ECOTM

การวิจัยและพัฒนา
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ความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 

• สรางความเช่ือถือดวยประกาศนียบัตร DS/EN ISO - 13485:2012 คือการรับรองระบบบริหารคุณภาพ สําหรับผูผลิตเครื่องมือ

และอุปกรณแพทย  

• รักษาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จาก EUREAU VERITAS เพื่อเสริมความสามารถในการแขงขันกับตลาดโลก

• รักษาและพัฒนาตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  ISO 14001

• ดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง (ดูเพิ่มเติมใน

รายงานดานความย่ังยืน : Sustainability Report) 

• ดําเนินการขอรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย 8001 : 2010

 รายงานความย่ังยืนประจําป 2561



บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป32

   ป�จจยั
ความเสี่ยง

 ในป 2561 บรษิทัฯ และบริษทัยอยกาํหนดใหแตละหนวยงานมีการประเมินความเส่ียง

รวมถงึผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้ พรอมแนวทางการปองกนัและแกไข โดยจดัตัง้คณะกรรมการ

บริหารความเสีย่งทีม่กีารประเมนิ วเิคราะหความเส่ียงและมมีาตรการหรือแผนปฏบิตังิาน

เพื่อจัดการความเส่ียง รวมถึงการติดตามการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ มีการ

ติดตามปจจัยตางๆ ที่อาจทําใหเกิดความเส่ียงข้ึนทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก

อยูตลอดเวลา เชน การผลิต การตลาด อัตราแลกเปลี่ยนและบุคลากร เปนตน บริษัทฯ 

ไดมกีารทบทวนและจัดทาํแผนระยะปานกลางท่ีวเิคราะหความเส่ียงของธุรกจิทีเ่ก่ียวเน่ือง

กับสภาพเศรษฐกิจ การตลาด และการจัดหาวัตถุดิบหลัก เพื่อหาทางปองกันและรับมือ

กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวางแผนกลยุทธเพื่อบริหารเชิงรุกกับปญหาตางๆ 

แตละหนวยงานจะมีการติดตามและรายงานผลใหกับผูบริหารตามลําดับช้ัน ซึ่งหาก

มีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้น ก็จะมีการพิจารณาและกําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

เหลานั้นไปพรอมๆ กัน ทั้งน้ี จะมีการรายงานผลท้ังหมดตอคณะกรรมการของบริษัท 

เพื่อรับทราบ และกําหนดเปนแนวนโยบายในการปองกันความเส่ียงนั้นๆ
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1.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1  ความเส่ียงจากการมีผลิตภัณฑทดแทน  

  ผลติภณัฑเลนสแวนตาของบริษทัฯ  และบริษทัยอย ตามหลกัสากลถอืเปนสนิคา
ทางการแพทยที่ใชแกไขอาการผิดปกติทางสายตา ดานการมองเห็นท้ังสายตาส้ัน 
สายตายาวและสายตาเอียง ซึ่งจากเทคโนโลยีในปจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็วตลอดเวลา ก็ไดมีการใชผลิตภัณฑอื่นเขามาทดแทนการใชเลนสแวนตา เชน 
คอนแท็คเลนส (Contact Lenses) รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทยดานการผาตัด
รักษาสายตาดวยแสงเลเซอร (Lasik) ซึ่งสินคาทดแทนพวกคอนแท็คเลนส จะมีอายุ
การใชงานส้ัน ตองการการดูแลรักษามาก และยังมีคาใชจายตอเน่ืองจากคานํ้ายา
ทาํความสะอาด รวมทัง้ความไมสะดวกสบายในการสวมใส โดยเฉพาะกบัผูใชบางคน
ทีม่นีํา้ตานอย เนือ่งจากเปนการวางเลนสลงบนผวิกระจกตาโดยตรง และมีความเส่ียงสูง
ตอการเปนโรคตาอื่นๆ หากดูแลรักษาความสะอาดไมดีพอ สําหรับการผาตัดรักษา
สายตาดวยแสงเลเซอรนัน้ ปจจุบนัสามารถรักษาไดเฉพาะผูมสีายตายาวหรือสายตาส้ัน 
อยางหนึ่งอยางใดเทาน้ัน และไมสามารถรักษาอาการสายตายาวจากการเสื่อมของ
กลามเนือ้ตาเมือ่อายมุากข้ึนได อกีท้ัง มขีอจาํกดัดานคาใชจายทีส่งู และไมรบัรองผลวา
สายตาจะไมกลับไปผิดปกติอีกครั้ง ดังน้ัน ผลิตภัณฑทดแทนท้ัง 2 ประเภท จึงยังมี
ขอจํากัดคอนขางมาก และไมสามารถทดแทนการใชแวนตาตามปกติได

1.2 ความเส่ียงในการแขงขัน

   อตุสาหกรรมการผลติเลนสแวนตาในประเทศไทย เปนอตุสาหกรรมทีเ่นนการสงออก
เปนหลัก ซึ่งนอกเหนือจากการแขงขันกับผูผลิตในประเทศแลว ยังตองแขงขันกับ
ผูผลิตอื่นๆ ในตางประเทศ โดยเฉพาะสินคาจากประเทศจีนและประเทศเกาหลีที่มี
ปริมาณการผลิตที่มาก ซึ่งทําใหเกิดความประหยัดตอขนาด ทําใหเกิดการแขงขัน
ดานราคาเพิ่มขึ้น ดวยสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป แนวความคิดของผูบริโภค 
ซึ่งตองการสินคาที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม บริษัทฯ ไดรองรับการแขงขันดาน
ราคาโดยนําระบบ Lean Manufacturing และ Productivity  Improvement Program 
โดยเนนการเพ่ิมผลผลิตและทําใหตนทุนตอหนวยโดยรวมลดลง เพื่อทําใหบริษัท
มีสินคาบริการ และการสงมอบท่ีตอบสนองกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย และสามารถ
แขงขันกับคูคารายอื่นไดอยางดี

1.3 ความเส่ียงจากเทคโนโลยีการพิมพชิ้นงาน 3 มิติ

  ปจจุบันมีผูประกอบการบางรายสามารถผลิตเลนสแวนตาตามคาสายตาของ
ผู ใชงานได โดยใชเทคโนโลยีการพิมพชิ้นงาน 3 มิติ ซึ่งลดความซับซอน และ
กระบวนการในการผลติ ทาํใหเทคโนโลยดีงักลาวอยูในชวงเริม่ตน และมขีอจํากดัเรือ่ง
ตนทนุการผลติ และความหลากหลายของวสัดทุีใ่ชในการผลติ บรษิทัคาดวาเทคโนโลยี
ดังกลาว เปนปจจัยที่อาจจะเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมเลนสแวนตา ทั้งในการผลิต
เลนสดวยกระบวนการหลอ และกระบวนการสั่งฝนพิเศษ บริษัทไดติดตามเทคโนโลยี
ดังกลาวอยางใกลชิด เพ่ือปรับแผนธุรกิจสําหรับรองรับเทคโนโลยีดังกลาวตอไป
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2. ความเสี่ยงจากการผลิต

2.1 ความเส่ียงในดานราคา และการจัดหาวัตถุดิบ

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอย ทาํการซ้ือวตัถดุบิหลกัจากผูผลติสารต้ังตนพลาสติก (monomer) 

กระจก และเคมีภัณฑตางๆ ที่ใชในการผลิตจากผูผลิตและจัดจําหนายในตางประเทศ

ในแตละประเภทวัตถุดิบเพียงไมกี่ราย โดยเฉพาะในสวนของสารตั้งตนคิดเปนประมาณ

รอยละ 70 ของตนทุนวัตถุดิบ และเปนประมาณรอยละ 50 ของตนทุนการผลิต รวมของ 

บรษิทัฯ และบริษทัยอย สารต้ังตนพลาสติกท่ีใชในการผลิตเลนสพลาสติกในแตละประเภท 

จะเปนลิขสิทธิ์เฉพาะของผูผลิตรายนั้นๆ ดังนั้น สารตั้งตนพลาสติกสําหรับเลนสแตละ

ประเภทจะตองซือ้จากผูผลติสารตัง้ตนพลาสตกิผูมลีขิสทิธิด์งักลาวเพยีงรายเดยีว สงผลให 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูผลิตวัตถุดิบ และอาจทําใหบริษัทฯ 

และบริษทัยอย มคีวามเสีย่งจากการผันแปรของราคาวัตถุดบิท่ีผูผลติจะเปนผูกาํหนด และ

ความเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ หากผูผลิต สารต้ังตนพลาสติกสําหรับเลนสแตละ

ประเภทท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอย ใชในการผลิตสินคามีปญหาในการผลิตเพ่ือสงใหกับ

บริษัทฯ  และบริษัทยอย อยางไรก็ตาม จากประสบการณที่ผานมาท่ีทาํธรุกจิ ซือ้วัตถดุบิกบั

ผูผลิตวัตถุดิบทุกรายเปนเวลานานกวา 10 ป แลว บริษัทฯ  และบริษัทยอย ไมเคยมีปญหา

ในการดานราคาจําหนาย และการขาดแคลนวัตถุดิบแตอยางใด และความผันผวนของ

ราคานํ้ามันดิบก็ไมสงผลกระทบตอราคาวัตถุดิบที่ทางบริษัทฯ ใชเชนกัน

2.2  ความเส่ียงทางดานแรงงาน

 ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการมากข้ึน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรมของเอกชน เนื่องจากประชาชนนิยมศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงขึ้น เปนเหตุใหมีบุคลากรมาสูภาคแรงงานระดับปฏิบัติการไมมากนัก ในเรื่องนี้ 

บริษัทฯ จึงจัดทํามาตรการในหลายรูปแบบ เชน การลงทุนในเครื่องจักร Automation 

การเสนอคาตอบแทน และพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน Multi-Skill พรอมนํา

ระบบมาตรฐานแรงงานไทยมาใช เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกพนักงาน

ป�จจัยความเส่ียง
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(หนวย : บาท)

สกุลเงิน สินทรัพย� หน้ีสิน
ส�วนต�างระหว�าง

สินทรัพย� และหน้ีสิน

อัตราแลกเปล่ียน
ถัวเฉล่ีย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

ส�วนต�างระหว�าง
สินทรัพย� และหน้ีสิน
เทียบเป�นเงินบาท

ดอลลารสหรัฐอเมริกา

ยูโร

เยน

ริงกิต

ปอนดสเตอรลิง

9,843,551

1,467,692

20,230,697

13,167

-

2,330,789

5,295,114

19,549,380

-

97,930

7,512,762

(3,827,422)

681,317

13,167

(97,930)

32.4036

37.0731

0.2926

7.7815

41.0040

243,440,535

(141,894,399)

199,353

102,467

(4,015,522)

3. ความเสี่ยงด�านการเงิน

3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเก่ียวเนื่องจาก

การซื้อหรือขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดตกลงทําสัญญา

ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหน่ึงป เพื่อใชเปน

เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง

 บริษัทฯ และบริษัทยอย มียอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่เปน

สกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้

3.2 ความเสี่ยงจากการคํ้าประกันการใชวงเงินสินเชื่อ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561บริษัทฯ มีภาระค้ําประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัท 

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 วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บรษิทัมกีารคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือของบรษิทั โพลี ซนั จาํกดั 

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 นานเทาที่ภาระหน้ีสินยังไมได

ชาํระ บริษทัฯ และบรษิทัยอย มกีารคดิคาธรรมเนียมการคํา้ประกนัดงักลาวในอัตรารอยละ 

1.5 ตอป
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4. ความเสี่ยงด�านการบริหารจัดการ

4.1 ความเสี่ยงกรณีมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50

 กลุมตระกูลประจักษธรรมจะถือหุนประมาณรอยละ 53.57 (ณ 28 ธันวาคม 2561) 

ของจํานวนหุนที่ชําระแลวท้ังหมด ซึ่งทําใหผูถือหุนรายใหญดังกลาวสามารถควบคุมมติ

ที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการหรือการขอมติ

ที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมาย หรือขอบังคับของ

บริษัท กําหนดใหตองไดรับมติ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจ

ไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได 

 อยางไรกต็าม เมือ่พจิารณาโครงสรางการจดัการของบรษิทัฯ ทีป่ระกอบดวยคณะกรรมการ

บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบจะเห็นไดวาบรษิทัฯ มกีารวางโครงสรางการบริหารงาน 

โดยบุคคลที่มีความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ อยางชัดเจนและโปรงใส และในกรณีการเขาทํา

รายการท่ีเกีย่วโยงกัน ผูถอืหุนรายใหญ และผูมอีาํนาจควบคุมกจิการรวมถึงบคุคลทีอ่าจมี

ความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการน้ันๆ 

4.2  ความเสี่ยงกรณีการขายสินคาในประเทศผานบริษัทที่เก่ียวของ

 สนิคาของบริษทัฯ และบริษทัยอยสาํหรบัตลาดในประเทศจะขายผาน บรษิทั นาํศลิปไทย 

จํากัด ซึ่งจะเปนผูคาสงที่เปนตัวแทนจําหนายสินคาของบริษัทฯ และบริษัทยอย ใน

ประเทศไทยเพียงผูเดียว ซึ่งบริษัท นําศิลปไทย จํากัด เปนกิจการท่ีเกี่ยวของ ทําใหอาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนได เนื่องจากการขายสินคาของ บริษัทฯ และบริษัทยอย มี

ตลาดตางประเทศเปนหลกั ซึง่มกีารขายสินคาในประเทศเพียงประมาณรอยละ 5 ของยอดขาย

รวมทั้งหมดเทานั้น โดยบริษัทฯ และบริษัทยอย ขายสินคาใหกับบริษัทที่เกี่ยวของดังกลาว

ในราคาตลาด ไมแตกตางจากลูกคาอื่นทั่วไป ทั้งนี้ โดยมีนโยบายดานการกําหนดราคา

ขายและปรับราคาสินคาตามสภาพการแขงขันของตลาดในแตละทองถ่ิน โดยไมเอื้อ

ประโยชนกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ โดยคํานึงถึงตนทุนสินคาบวกกําไรมาตรฐาน และในสวน

ของการขายใหบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของจะตองจัดทําสรุปรายงานการซื้อขายดังกลาว 

เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อความชัดเจนและโปรงใส 

4.3 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 บริษทัฯ และบรษิทัยอย มนีโยบายใชสนิคาถกูตองตามลขิสทิธิ ์เพือ่ลดความเสีย่ง ดงันี้

 1. ความเส่ียงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ Software 

 2. ความเส่ียงจากการถูก Hack ขอมูล

ป�จจัยความเส่ียง
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นโยบาย
การจ�ายเงินป�นผล

 การจายเงินปนผล ณ ชวงเวลาใด และจํานวนเงินปนผลเทาไร (ถามี) ขึ้นอยูกับ 

ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน ความตองการใชเงนิสดและเงินสดท่ีมอียู และปจจยั

อื่นๆ ที่เกี่ยวของตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจและถือหุน

ในบรษิทัยอย ดงันัน้ ความสามารถในการจายเงนิปนผลใหกบัผูถอืหุน จะขึน้อยูกบัผลกาํไร

และกระแสเงินสดของบริษทัฯ  และบริษทัยอย ทัง้นี ้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่49 

(1/2555) เมือ่วันที ่22  กมุภาพันธ 2555 มมีตนิโยบายการจายเงนิปนผลใหม ตัง้แตป 2555 

ดงัน้ี  “จายปนผลไมนอยกวารอยละ 40  ของกําไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสาํรอง

ตางๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ไดกําหนดไว”

   การประกาศจายเงินปนผล จะเปนไปตามขอกําหนดประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งจะพิจารณาตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเสนอและการประกาศและจายเงินปนผลระหวางกาล จะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังหามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่น

นอกจากกําไร (กําไรสุทธิรวมกําไรสะสมและหักขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตอง

จดัสรรเงนิไวเปนทนุสาํรองจนกวาจะมจีาํนวนถงึหนึง่ในสบิของทนุของบรษิทัฯ  หรือมากกวานัน้ 

ตามขอบงัคับของบรษิทัฯ  สาํหรบัการจายเงนิปนผลบริษทัยอย จะจายเขาบรษิทัฯ  ไมนอย

กวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิของบริษัทยอย

ป� กําไรต�อหุ�น
 (บาท)

เงินป�นผลต�อหุ�น
(บาท)

อัตราการจ�ายเงินป�นผล
ต�อกําไรสุทธิ (%)

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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ลําดับ ช่ือผู�ถือหุ�น ความสัมพันธ�ระหว�าง
นายสว�าง  ประจักษ�ธรรม

จํานวนหุ�นท่ีถือ (หุ�น)  สัดส�วนการถือหุ�น 
(%) 

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

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

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)

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 

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

รวมจํานวนหุนท่ีถือโดย กลุมประจักษธรรม  254,105,693 53.57

โครงสร�าง
การถือหุ�นและการจัดการ
1. ผู�ถือหุ�น  
 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนคร้ังหลังสุด) บริษัทฯ  มีผูถือหุนท้ังสิ้น 1,683 ราย (คิดจากทุนจดทะเบียน
ชําระแลว 474,318,000 หุน)

 ทั้งนี้ กลุมตระกูลประจักษธรรม ที่เปนผูถือหุนกลุมใหญของบริษัทฯ  มีจํานวน 25 ราย ประกอบไปดวย

ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ

ผูถือหุนท่ีเปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัทฯ  รวมกันไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลว 
โดย ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561หุนของบริษัทฯ  ที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีจํานวนรอยละ  25.60
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โครงสร�างการถือหุ�น
1. ผู�ถือหุ�น 
 ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งลาสุด) บริษัทฯ  มีผูถือหุนทั้งสิ้น 1,683 ราย โดยมีรายช่ือผูถือหุนราย
ใหญ 10 อันดับแรก ดังน้ี (คิดจากทุนจดทะเบียนชําระแลว 474,318,000 หุน)

ลําดับ ช่ือผู�ถือหุ�น จํานวนหุ�นท่ีถือ สัดส�วนการถือหุ�น 
(%)

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

53.57 %
กลุมตระกูล
ประจักษธรรม

11.88 %
ผูถือหุนรายอื่นๆ

0.46 %
นางสุพัตรา  ชาญสงาเวช

0.76 %
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

0.90 %
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) โดย บลจ.อเบอรดีน

1.12 %
บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอรส จํากัด

25.04 %
Specsavers Asia Pacific 
Holding Limited

4.25 %
กองทุนเปด

อเบอรดีนสมอลแค็ปปตอล

1.40 %
นายเกรียงศักดิ์  อิสระยั่งยืน

0.31 %
นายวันฉัตร ชื่นชม

0.32 %
นายมงคล จิรพัฒนกุล

100%
474,318,000

หุน
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แผนผังโครงสร�าง
การบริหารงาน
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค�าตอบแทน

สํานักตรวจสอบภายใน

กลุ�มงาน
สนับสนุน
ธุรกิจ

ทรัพยากร
บุคคล

บัญชี
และภาษี

นักลงทุน
สัมพันธ�

วางแผบธุรกิจ
และการเงิน

กลุ�มงาน
พัฒนา
เทคโนโลยี

สํานักวิจัย
และพัฒนา

สํานัก
นวัตกรรม

และ
เพิ่มผลผลิต
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
กลยุทธ�ธุรกิจ

สํานักเลขานุการบริษัท
และกฎหมาย

กรรมการผู�จัดการ

บริหาร
ซัพพลายเชนขาย โรงงาน

TOG
โรงงาน
TOC

โรงงาน
Poly Sun

TOG
USA INC.



































บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป58

รายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย�ของ 

กรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน)
(ณ 28 ธันวาคม 2561)

ลําดับ ช่ือ 

ไทยออพติคอล กรุ�ป บริษัทในเครือฯ

หุ�นสามัญ (จํานวนหุ�น) หุ�นสามัญ (จํานวนหุ�น) หุ�นกู� (จํานวนหุ�น)

ของ
ตนเอง

คู�สมรส หรือ
บุตรที่ยังไม�
บรรลุ
นิติภาวะ

เพิ่ม (ลด) 
ในช�วง

 ม.ค. -  ธ.ค. 
2561

ของ
ตนเอง 

เพิ่ม (ลด)
ในช�วง

 ม.ค.-ธ.ค. 
2561

ของ
ตนเอง

เพิ่ม (ลด)
 ในช�วง

 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.บรษิทัมหาชนจาํกดั คาํวา “บริษทัในเครอื” หมายถงึ บรษิทัมหาชนจาํกดับรษิทัหนึง่ ซึง่มคีวามสมัพนัธกบับรษิทัเอกชนหรอื 
บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทใดบริษัทหน่ึง หรือหลายบริษัท ในลักษณะดังตอไปนี้     

 • บรษิทัหน่ึงมอีาํนาจควบคุมเกีย่วกบัการแตงตัง้และถอดถอนกรรมการ ซึง่มอีาํนาจจัดการท้ังหมดหรือโดยสวนใหญของอกีบรษิทัหนึง่
 • บริษัทหน่ึงถือหุนในอีกบริษัทหน่ึงเกินกวารอยละหาสิบ ของหุนที่ออกจําหนายแลว     

3.  ขอมูลการถือหลักทรัพยอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมท้ังคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีการซ้ือขายหลักทรัพย
 ภายหลังจากวันที่ระบุขางตน
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รายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย�ของ 

ผู�บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน)
(ณ 28 ธันวาคม 2561)

ลําดับ ช่ือ 

ไทยออพติคอล กรุ�ป บริษัทในเครือฯ

หุ�นสามัญ (จํานวนหุ�น) หุ�นสามัญ (จํานวนหุ�น) หุ�นกู� (จํานวนหุ�น)

ของ
ตนเอง

คู�สมรส หรือบุตร
ท่ียังไม�บรรลุ
นิติภาวะ

เพิ่ม (ลด) 
ในช�วง

 ม.ค. -  ธ.ค. 
2561

ของ
ตนเอง 

เพิ่ม (ลด)
ในช�วง

 ม.ค.-ธ.ค. 
2561

ของ
ตนเอง

เพิ่ม (ลด)
 ในช�วง

 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      จันทมณีโชติ ไมมี -- -- ไมมี -- -- --



บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป60

การสรรหา
กรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ 
1. การสรรหากรรมการบริษัท 
 ตามขอบังคับของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) เปนดังนี้

1. บรษิทัฯ  มคีณะกรรมการคณะหน่ึงเพือ่ดาํเนนิกจิการบรษิทั โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ  ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน 

และกรรมการไมนอยกวากึง่หนึง่ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ตองมถีิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษทัจะตอง

เปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด แตทั้งนี้ ผูเปนกรรมการของบริษัทฯ  ไมจําเปนจะตองเปนผูถือหุนของบริษัทฯ 

2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ  ใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียง 1 เสียงตอหุน 1 หุนที่ตนถืออยู

(ข) ในการเลือกต้ังกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคนหรือดวยวิธีการอ่ืนใดก็ได

ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตาม (ก) ทั้งหมด แต

จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจําปทกุคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท่ีมอียูทัง้หมดถาจํานวนกรรมการ

ที่จะแบงออก ไมลงตัวเปน 3 สวน ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ของกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก

และปทีส่องภายหลังจดทะเบียนบริษทัน้ัน ใหใชวธิจีบัสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลงั ๆ ตอไปใหกรรมการ คนทีอ่ยูในตําแหนง

นานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจไดรับเลือกตั้งใหมก็ได

4. นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามดวยกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด

(ง) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก

(จ) ศาลมีคําสั่งใหออกจากตําแหนง

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ  การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาไปถึงบริษัทฯ  กรรมการ

ซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได

6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลคนหน่ึงซึ่งมี

คณุสมบัตแิละไมมลีกัษณะตองหามตามกฎหมาย วาดวยบริษทัมหาชนจํากดัเขาเปนกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการ

คราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนง

กรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองประกอบดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู

7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 

4 ของจํานวนผูถอืหุนซึง่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสียง และมีหุนนบัรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึง่ ของจํานวนหุนท่ีถอืโดยผูถอืหุน

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



รายงานประจําปี  2561 61

8. ใหทีป่ระชุมผูถอืหุนเปนผูกาํหนดจาํนวนกรรมการผูมอีาํนาจลงลายมอืช่ือเพ่ือผกูพันบรษิทั พรอมกบัประทับตราสําคญัของ บรษิทัฯ  

ภายใตขอกาํหนดวรรคแรก คณะกรรมการมอีาํนาจกาํหนดและแกไขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการ ผูซึง่มอีาํนาจลงชือ่ผกูพันบรษิทัฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ  ประกอบดวยกรรมการ 12 ทาน มีรายช่ือดังตอไปนี้

ทั้งนี้  กรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  คือ

รายช่ือ ตําแหน�ง

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

ประธานกรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ/กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ 

 กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

หมายเหตุ : กรรมการ สองในหาคน ลงลายมือชื่อรวมกันพรอมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

รายช่ือ ตําแหน�ง

1.

2.

3.

4.

5.

นายสวาง         

นายสาโรจน     

นายธรณ 

นางอมลรัตนนาง

พรพรรณ    

ประจักษธรรม

ประจักษธรรม

ประจักษธรรม

ประจักษธรรม

โตะตระกูล

ประธานกรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  คร้ังที่ 85 (1/2562) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา 

และกําหนดคาตอบแทนใหกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 4 ทานไดแก 

 1. นายสิงห    ตังทัตสวัสดิ์ 2. นายไพรัช   เมฆอาภรณ

 3. นางพรพรรณ  โตะตระกูล 4. นางอมลรัตน ประจักษธรรม

 กลบัเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการตอไปอกีวาระหน่ึง รวมทัง้การเปนกรรมการในคณะกรรมการชดุยอยตางๆ และจะนาํเสนอตอทีป่ระชุม

สามัญผูถือหุนคร้ังที่ 16 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ประกอบกับในขณะน้ี ยังไมมีการเสนอช่ือผูใดเขาพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ของบริษัทจากผูถือหุนอื่นๆ ทั่วไปตามที่บริษัทฯ  ไดประกาศรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 



บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป62

2.  การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
 บริษัทฯ  ไดกําหนดเง่ือนไขของกรรมการตรวจสอบตาม 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

ตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มตีอการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน

4. ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. มคีณุสมบัตติามท่ีกาํหนดในกฎหมายท่ีเกีย่วของ โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกาํหนด

ของตลาดหลักทรัพย

2. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ  บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับรวม

หุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย

3. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทฯ  บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญ 

ของบริษทัฯ  รวมท้ังไมเปนลกูจาง พนักงานหรอืท่ีปรึกษาท่ีไดรบัเงินเดอืนประจําจากบรษิทัฯ  บริษทัในเครือ บริษทัรวม บรษิทั

ที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  ในระยะ 2 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ

4. เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของ 

บริษัทฯ  บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  ในระยะ 2 ป กอนไดรับการแตงต้ัง

เปนกรรมการตรวจสอบยกเวนคณะกรรมการบริษทัฯ  ไดพจิารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวา การเคยมีผลประโยชนหรอืสวน

ไดเสียนั้น จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ

5. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

6. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทฯ  ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูถือ

หุน ที่เปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

7. สามารถปฏิบตัหินาทีแ่ละแสดงความเห็นหรอืรายงานผลการปฏิบตัติามหนาที ่ท่ีไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

ไดโดยอสิระ โดยไมอยูภายใตความควบคมุของผูบรหิาร หรอืผูถอืหุนรายใหญของบริษทัฯ  รวมทัง้ผูทีเ่กีย่วของหรอืญาตสินทิ

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 และรายงานการเปล่ียนแปลงกรรมการตรวจสอบตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามขอ

กําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการรายงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

2. วาระการดํารงตําแหนง

• กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

โดยกรรมการตรวจสอบซ่ึงพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทตามวาระ เมื่อไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทใหม ก็ให

เลือกตั้งเปนกรรมการตรวจสอบใหมอีกวาระหนึ่ง

การสรรหากรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ 
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รายช่ือ ตําแหน�ง

1.

2.

3.

นายสิงห     ตังทัตสวัสดิ์ *

นายวิชา     จิวาลัย

นายไพรัช   เมฆอาภรณ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

• เมือ่มเีหตใุหกรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนง และมผีลใหจาํนวนกรรมการตรวจสอบไมครบถวน คณะกรรมการ บรษิทัฯ  

จะแตงต้ังกรรมการตรวจสอบทดแทนรายใหมเพื่อใหครบจํานวนอยางชาภายใน 3 เดือนนับจากวันที่มีจํานวนกรรมการ

ไมครบถวน

2.4  การพนจากตําแหนง

1.  กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงโดยทันทีเมื่อ

• ครบตามวาระ

• พนจากการเปนกรรมการบริษัทฯ 

• ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการตรวจสอบ

• ตาย

• ลาออก

• ถูกถอดถอน

2.  กรณกีรรมการตรวจสอบลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง ควรแจงเปนหนังสอืตอบรษิทัฯ  ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 

พรอมเหตุผลเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ  จะไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทดแทน โดยบริษัทฯ  จะแจงเรื่องการลาออก

พรอมสงสําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ

3.  ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนกอนครบวาระการดํารงตําแหนง บริษัทฯ  จะแจงเรื่องการถูกถอดถอนพรอมสาเหตุ 

ใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน มีรายช่ือดังตอไปนี้

หมายเหตุ:  *เปนกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูและ 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)



บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป64

อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบรษิทัฯ  มรีายงานทางการเงินอยางถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการบัญชีทีร่บัรองท่ัวไป และตามกฎหมายท่ีเกีย่วของ 

โดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนถูกตองเพียงพอ และการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิด

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันและหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

2. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงิน ใหสอดคลองทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล

3. พิจารณาและสอบทานขอสังเกตของผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจ 

มคีวามขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาํหนดของตลาดหลักทรัพย ทัง้น้ี เพือ่ใหมัน่ใจในความสมเหตุสมผล

ของรายการลักษณะดังกลาวและเพื่อใหมั่นใจไดวาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอบริษัท

4. สอบทานใหบริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากล

5. กํากับดูแลใหมีระบบงานเชิงปองกัน เพ่ือลดหรือระงับความสูญเสียและความสูญเปลาของทรัพยากรประเภทตางๆ ของบริษัท

เพื่อประโยชน เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของหนวยงานในบริษัทใหสูงยิ่งขึ้น

6. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหมั่นใจวา ระบบการบริหารความเส่ียงมีการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ  รวมทั้งไดรับการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมอยูเสมอ

7. สอบทานความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสวนที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน การจัดทํารายงานทางการเงิน 

และการบริหารความเสี่ยง เสนอแนะปรับปรุงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  อยูเสมอ

8. สอบทานใหบริษัทฯ  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

9. พิจารณา คัดเลือก เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีภายนอก รวมท้ังประเมิน

ความเปนอิสระ ความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญชีภายนอกที่ไดรับการแตงตั้งนั้น

10. ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน และใหความเห็นในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาความ

ดคีวามชอบของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในรวมกับกรรมการผูจัดการ

11. สอบทานและอนุมตักิฎบตัรการตรวจสอบภายใน แผนงานการตรวจสอบภายในและผลการปฏิบตังิานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

โดยใหมีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในอยางสมํ่าเสมอ

12. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน อนุมัติงบประมาณและอัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบภายใน

13. มีอํานาจในการวาจางท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ  ทั้งนี้ การวาจางที่ปรึกษาแตละ

คราวใหเปนไปตามระเบียบภายในท่ีเกี่ยวของกับบริษัท

14. มีอํานาจเชิญผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของมาใหความเห็นรวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน

15. สอบทานใหบริษัทฯ  ปฏิบัติตามขอผูกพันท่ีมีไวกับบุคคลภายนอก

16. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ ควรเขารวมประชมุผูถอืหุนของบรษิทัฯ  เพือ่ชีแ้จงในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัคณะกรรมการ 

ตรวจสอบหรือการแตงตั้งผูสอบบัญชี

17. พิจารณาใหความเห็นชอบการนําสงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ  ตอตลาดหลักทรัพยฯ 

การสรรหากรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ 
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18. รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

เปนประจําทุกป ซึ่งรายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน

เรื่องตางๆ ของการตรวจสอบภายใน ความเห็นตอรายงานทางการเงิน ความเพียง

พอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอ่ืนท่ีเห็นวาคณะกรรมการบริษัทฯ  ควร

ทราบ

19. พิจารณาใหความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอขออนุมัติตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ  และจัดใหมีการทบทวนความเหมาะสมอยางนอยปละ 1 ครั้ง

20. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และเปดเผยไวในรายงานประจําปของ บริษัทฯ  ตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพย

กําหนด ประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังนี้

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

• ความเห็นเกีย่วกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัย และตลาดหลกัทรพัย

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

• ความเห็นที่เกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

• จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน

• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติ

หนาท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)

• รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่

และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

21. รายงานผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีผู สอบบัญชี พบพฤติการณอันควรสงสัย

เกี่ยวกับการทุจริตหรือการฝาฝนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานหนาท่ีของกรรมการ

และผูบริหารตอสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบ

บัญชีทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี

22. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ
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3.  การสรรหากรรมการกลยุทธ�ธุรกิจ 
 คณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ ของบริษัทฯ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการ 5  ทาน มีรายช่ือดังตอไปนี้

รายช่ือ ตําแหน�ง

1.

2.

3.

4

5

นายบรรจง     จิตตแจง

นายสาโรจน   ประจักษธรรม

นายธรณ       ประจักษธรรม

นายนิโคลัส   ฟลิป   กรีน

นายเดวิด      แอนดรูว  ครอส

ประธานคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ

กรรมการกลยุทธธุรกิจ

กรรมการกลยุทธธุรกิจ

กรรมการกลยุทธธุรกิจ

กรรมการกลยุทธธุรกิจ

 โดยมีนายสรัฐ เตกาญจนวนิช เปนเลขานุการคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกลยุทธ

ธุรกิจ ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558

อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการกลยุทธ�ธุรกิจ
1. ประสานงานกบักรรมการผูจดัการและฝายบรหิาร ในการกาํกบัดแูลการพฒันากลยทุธของบรษิทัฯ  และใหคาํแนะนําในการวางแผน 

กลยุทธ เพื่อใหแผนการใชกลยุทธไดรับการพัฒนา ยึดมั่น และฝงแนนในองคกร

2. ทบทวนความเสี่ยงและโอกาสของกลยุทธตามที่ถูกกําหนด โดยการประเมินความเสี่ยงเชิงกลยุทธของบริษัทฯ  และกระบวนการอ่ืน 

และผลกระทบจากการแขงขันท่ีเกิดขึ้นใหมหรือพัฒนาขึ้น การพัฒนาทางราชการหรือทางกฎหมาย และภาวะเศรษฐกิจโลก

3. ตดิตามความคบืหนาของบรษิทัฯ  ในการบรรลเุปาหมายเชงิกลยทุธและใหขอเสนอแนะ และคาํแนะนาํในกลยทุธการควบรวมกจิการ 

กลยุทธทุน ความสามารถทางการตลาด และความตองการดานทรัพยากร

4.  ทํางานรวมกับกรรมการผูจัดการและฝายบริหารในการดูแล ใหมีการทบทวนและเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธที่มีนัยสําคัญ เกี่ยวกับความเปนไปไดในการออกจากธุรกิจเดิมและการเขาสูธุรกิจใหม การเขาซื้อกิจการ 

กิจการรวมคา การลงทุน หรือการจัดการธุรกิจและทรัพยสิน

5. ประเมินผลการตรวจสอบรายการหลังทํารายการ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมายการซื้อกิจการ และการรับรู

ความสามารถในการทํางานรวมกัน

6.  ในการปฏิบตัหินาที ่คณะกรรมการกลยทุธธรุกจิจะใชความเชีย่วชาญของฝายบริหารและพนกังานบริษทัฯ  และเมือ่มจีาํเปนหรอืเปน

ประโยชน จะทํางานรวมกับฝายบริหารเพื่อจางที่ปรึกษาภายนอกหรือผูเช่ียวชาญ เพื่อชวยคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจในการ

ทํางานของตน

7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ

8. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ และแนะนําใหคณะกรรมการเสนอการเปล่ียนแปลงเปนคร้ังคราว

ตามความจําเปน

9. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําทุกป

10. ปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการกําหนดใหคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจกําหนด

การสรรหากรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ 
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4.  การสรรหา  กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
       คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน มีรายชื่อ 

ดังตอไปนี้

รายช่ือ ตําแหน�ง

1.

2.

3.

นายไพรัช       เมฆอาภรณ

นายบรรจง     จิตตแจง

นายวิชา         จิวาลัย 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

  โดยมีนางสาวศิริพร ผลอวยพร ผูจัดการสวนทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่ง

ไดรับการแตงตั้ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559

  ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2558 มีมติเห็นชอบ กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน ที่ทบทวนใหมหลังจากท่ีนํามาใชงานคร้ังแรก เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2552  

หน�าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ดังน้ี
1. กําหนดหลักเกณฑ กระบวนการในการสรรหาคุณสมบัติ และคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดํารงตําแหนง

คณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการของบริษัท และบริษัทยอย เสนอตอคณะกรรมการบริษัท และนํา

รายช่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง

2. นาํเสนองบประมาณ และหลักเกณฑการจายคาตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ตอคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน

3. พจิารณา และนําเสนองบประมาณในภาพรวมเก่ียวกบัการขึน้คาจาง เงนิรางวัลประจาํป ตลอดจนสทิธปิระโยชนและผลประโยชน 

อืน่ใดของกรรมการผูจดัการ ผูบรหิารท่ีรายงานตรงตอกรรมการผูจดัการ พนกังาน ของบริษทัฯ  และบริษทัยอย ตอคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ตอคณะกรรมการบริษัท

5. กําหนดแนวทาง การพัฒนาความรู ทักษะ ผูที่จะดํารงตําแหนง กรรมการผูจัดการของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงผูบริหารที่

รายงานตรงตอกรรมการผูจัดการ 

6. กําหนดแนวทาง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน และทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการผูจัดการ และ 

ผูบริหารท่ีรายงานตรงตอกรรมการผูจัดการ ของบริษัทฯ  และบริษัทยอย 

7. พิจารณาผังโครงสรางการบริหารงาน ผังการบังคับบัญชา ของบริษัทฯ  และบริษัทยอย

8. กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ การสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ของกรรมการผูจัดการ และผูบริหารที่รายงานตรง

ตอกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ  และบริษัทยอย 

9. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการสรรหาและการกําหนดคาตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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5.  คณะผู�บริหารของบริษัทฯ 
 การคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาเปนผูบริหารบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะเปนผูทําการสรรหาและคัดเลือก

บคุคลทีเ่หมาะสมใหเปนผูบรหิารของบรษิทัฯ  เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัแตงตัง้ตอไปคณะผูบรหิารของบรษิทัฯ  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 มีทั้งหมด 7 ทาน มีรายนาม ดังนี้

รายช่ือ ตําแหน�ง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

นายธรณ           ประจักษธรรม

นางอมลรัตน     ประจักษธรรม                                           

นางนฤภรณ      ประจักษธรรม 

นางสาววิจิตต    ทวีปรีชาชาติ                                                                                                 

Miss  Michelle  Hsieh

นายบัญชา        ยงฤทธิกุล

นางเรวดี           จันทมณีโชติ

กรรมการผูจัดการ 

ผูจัดการฝาย Supply Chain Management

ผูจัดการฝายบัญชีและภาษี

ผูจัดการสํานักวางแผนธุรกิจและการเงิน

ผูจัดการฝายขาย 

ผูจัดการฝายโรงงาน (TOG)

ผูจัดการสํานักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย  และ เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดป พ.ศ. 2535 และ

ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เกี่ยวกับเร่ืองการขออนุญาต

และการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม นอกจากนั้น ไมปรากฏวามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา

การมอบหมายอํานาจบริหารให�แก�กรรมการผู�จัดการ

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2547 และวันที่ 8 เมษายน 2548 ไดพิจารณาเร่ืองอํานาจและการปฏิบัติงาน

ของกรรมการผูจัดการ และไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการผูจัดการไวโดยชัดเจน ดังตอไปนี้ 

 ใหกรรมการผูจดัการมอีาํนาจหนาท่ีบรหิารจดัการดาํเนนิงานตางๆ ตามธรุกจิปกตขิอง บรษิทัฯ  และดาํเนนิการตามทีค่ณะกรรมการ 

บริษัทไดมอบหมายซ่ึงอยูภายใตกฎระเบียบและขอบังคับของบริษัทฯ ประกอบไปดวย

  1. กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ  รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทโดยรวมเพ่ือเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการดําเนินธุรกิจ

  2. มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัส ของ

พนักงานท้ังหมดของบริษัทฯ  ในตําแหนงที่ตํ่ากวากรรมการผูจัดการ ตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝายนายจางในคณะกรรมการกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ  

  3. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจาย การพิจารณาอนุมัติการจายคาใชจายในการดําเนินงานปกติ และในการจัด

ซื้อจัดจางในทรัพยสิน และบริการเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ในวงเงิน 20 ลานบาทตอครั้ง

  4. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ  และเพื่อรักษา

ระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร

  5. มอีาํนาจกระทําการและแสดงตนเปนตวัแทนบริษทัฯ ตอบคุคลภายนอกในกิจการทีเ่กีย่วของกบับริษทัฯ  และเปนประโยชนตอบรษิทัฯ  

  6. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนตางๆ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

  7. พิจารณาแตงตั้งท่ีปรึกษาตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ 

 7.  7.  7.  7.  7.  7.  7.7. 7 7. 



รายงานประจําปี  2561 69

  8. พจิารณาอนุมตักิารทํารายการท่ีเกีย่วโยงกันท่ีเปนเง่ือนไขปกติทางการคา เชน ซือ้ขาย

สนิคาดวยราคาตลาด การใหเครดติเทอมเหมอืนลกูคาทัว่ไป ทีไ่ดมกีารกาํหนดนโยบาย 

และหลกัเกณฑ โดยไดรบัการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติไวแลว

  9. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ  

10. ดําเนินกิจการงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนรายกรณี

11. พิจารณาเพื่อการระดมทุนของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

 นอกจากนี ้กรรมการผูจดัการอาจมอบหมายใหบคุคลอืน่ ตามทีก่รรมการผูจดัการเหน็

สมควรทาํหนาทีจ่ดัการและดาํเนนิการแทนในเรือ่งทีจ่าํเปนและสมควร และภายใตอาํนาจ

หนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการ ไมมีอํานาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันที่มิใช

เปนเง่ือนไขปกตทิางการคา รายการไดมาจาํหนายไปซึง่สนิทรพัยทีส่าํคญัของบรษิทัฯ  และ / 

หรือ เรื่องหรือรายการที่กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน หรือมีสวน

ไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด (ตามขอบังคับของ 

บริษทัฯ  และตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศ

กําหนด) ที่จะทําขึ้นกับบริษัทฯ  หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนรายการที่เปนเงื่อนไขปกติ

ทางการคาท่ีไดมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ โดยไดรับการตรวจสอบจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไวแลว และ/หรือ การอนุมัติ

รายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว 

และไดขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือ

จําหนายไปซ่ึงสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอยแลว เพื่อใหสอดคลองกับ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยในเร่ืองดังกลาว

การมอบหมายอํานาจบริหารให�แก�บุคคลอื่น
ในการกระทําการแทนและในนามบริษัทฯ 

 กรรมการผูจดัการไดมกีารมอบหมายอํานาจบริหารใหแกผูบริหารตามลําดบัช้ันในการ 

กระทําการแทนสําหรับกิจกรรมตางๆ เชน ในการอนุมัติเบิกจายเงินคาใชจายตางๆ 

การอนมุตัสิัง่ซือ้วัตถดุบิ วสัดสุิน้เปลอืง และอืน่ๆ รวมถงึการลงนามในเชค็เพือ่เบกิถอนเงนิ

จากบัญชีของบริษัทฯ  โดยมีเงื่อนไขในการจํากัดประเภทคาใชจาย วงเงินการอนุมัติ รวม

ถึงวงเงินในการลงนามในเช็คเพือ่เบกิถอนเงนิ ตามแตระดบัผูบรหิารและหนาที ่ความรับผดิ

ชอบที่เกี่ยวของ ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว
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ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร
1. ค�าตอบแทนของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมใน/ป 2559 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง / ป 2560 ทั้งสิ้น 6 ครั้ง / ป 2561 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง กรรมการแตละทาน

มีการเขาประชุม และมีคาตอบแทนประจําแตละทานดังนี้ 

รายช่ือ
คณะกรรมการบริษัท

ป� 2561 ป� 2560 ป� 2559

จํานวนครั้ง
ท่ีเข�าประชุม

ค�าตอบแทน
(บาท/คน/ป�)

จํานวนครั้ง
ท่ีเข�าประชุม

ค�าตอบแทน
(บาท/คน/ป�)

จํานวนครั้ง
ท่ีเข�าประชุม

ค�าตอบแทน
(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 - - - -

14. นางสาววิจิตต    ทวีปรีชาชาติ 5/5 294,000 6/6 294,000 5/5 280,000

หมายเหตุ:   * นายวิรัช ประจักษธรรม ถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

  **  นางอมลรัตน ประจักษธรรม ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทน นายวิรัช ประจักษธรรม ตามวาระท่ีเหลืออยู 

   ณ 14 กุมภาพันธ 2561

  *** นาย ฌอน ดารเรน ลอว ลาออกจากตําแหนงกรรมการ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

  **** นายนิโคลัส ฟลิป กรีน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทน นายฌอน ดารเรน ลอว ตามวาระท่ีเหลืออยู 

   ณ 7 สิงหาคม 2561
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 สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมใน ป 2559 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ป 2560 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ป 2561 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง กรรมการ

ตรวจสอบแตละทานมีการเขารวมประชุม และมีผลตอบแทนดังนี้

 สําหรับคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจมีการประชุมใน ในป 2559 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ป 2560 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ป 2561 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดย

แตละทานมีการเขารวมประชุม และมีผลตอบแทนดังนี้

รายช่ือ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ป� 2561 ป� 2560 ป� 2559

จํานวนครั้ง
ท่ีเข�าประชุม

ค�าตอบแทน
(บาท/คน/ป�)

จํานวนครั้ง
ท่ีเข�าประชุม

ค�าตอบแทน
(บาท/คน/ป�)

จํานวนครั้ง
ท่ีเข�าประชุม

ค�าตอบแทน
(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

รายช่ือ

คณะกรรมการ

กําหนดกลยุทธ�ทางธุรกิจ

ป� 2561 ป� 2560 ป� 2559

จํานวนครั้ง

ท่ีเข�าประชุม

ค�าตอบแทน

(บาท/คน/ป�)

จํานวนครั้ง

ท่ีเข�าประชุม

ค�าตอบแทน

(บาท/คน/ป�)

จํานวนครั้ง

ท่ีเข�าประชุม

ค�าตอบแทน

(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 ตามวาระท่ีเหลืออยู 

   ณ 7 สิงหาคม 2561
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 ทั้งนี้ คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเปนประจําทุกป  และ

เปนคาตอบแทนประจําที่จายใหตอคนตอป สําหรับป 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15/2561 ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 มีมติใหจาย

โบนัสป 2560 แกกรรมการทุกทาน ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี

 คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2560 สรุปไดดังนี้

ประเภทค�าตอบแทน
จํานวนรวม

(คน)
ค�าตอบแทน
(บาท/คน/ป�)

ค�าตอบแทนรวม
(บาท/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

รวมคาตอบแทนกรรมการ 5,815,000

รายช่ือ
คณะกรรมการสรรหา 
และกําหนดค�าตอบแทน

ป� 2561 ป� 2560 ป� 2559

จํานวนครั้ง
ท่ีเข�าประชุม

ค�าตอบแทน
(บาท/คน/ป�)

จํานวนครั้ง
ท่ีเข�าประชุม

ค�าตอบแทน
(บาท/คน/ป�)

จํานวนครั้ง
ท่ีเข�าประชุม

ค�าตอบแทน
(บาท/คน/ป�)

1. นายไพรัช      เมฆอาภรณ 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        จิวาลัย 4/5 140,000 4/4 140,000 4/4 133,000

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีการประชุมในป 2559 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ป 2560 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ป 2561 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง 

โดยแตละทานมีการเขารวมประชุม และมีผลตอบแทนดังนี้

ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร
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โบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจําป� 2560 สรุปได�ดังนี้

ลําดับท่ี รายช่ือกรรมการ ตําแหน�ง 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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2.  ค�าตอบแทนของผู�บริหาร 
 บริษัทฯ  มีคาตอบแทนผูบริหารทุกทานในป 2559 ถึง ป 2561 สรุปไดดังนี้

ประเภทค�าตอบแทน

ป� 2561 ป� 2560 ป� 2559

จํานวน
(คน)

ค�าตอบแทน
(บาท/คน/ป�)

จํานวน
(คน)

ค�าตอบแทน
(บาท/คน/ป�)

จํานวน
(คน)

ค�าตอบแทน
(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 18,695,233

ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร

หมายเหตุ : 1.  กรรมการที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารดวย ไดแก นายธรณ ประจักษธรรม
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 คณะกรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) มีความมุงมั่น
ที่จะบรหิารงานโดยยึดหลกัการกาํกบัดแูลกจิการของบริษทัฯ  ใหสอดคลองกบัขอพงึปฏบิตัิ
ที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลกัทรพัย และมคีวามมุงมัน่ทีจ่ะพัฒนาเพือ่ยกระดับการกาํกบัดแูลกจิการของ บรษิทัฯ  
ไปสูแนวทางปฏิบตัอินัเปนเลศิ 

 “การกํากับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ  ฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดข้ึน เมื่อ
วนัที ่18 กมุภาพนัธ 2552 และเมือ่วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ 2557 มมีตปิระกาศใชนโยบายเกีย่ว
กบัการกํากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกจิ เพือ่ยดึถอืเปนแนวทางปฏิบตัิ
ทีด่ขีองกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในการปฏิบตัหินาที ่ทีต่องรบัผดิชอบ และยกระดับ
คณุภาพของหลกัการกาํกบัดแูลกจิการใหครอบคลมุแนวปฏบิตัติางๆ เพือ่ใหสอดคลองกบั
ความคาดหวังของผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียที่มีตอบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษทัมหีนาท่ีดแูลใหมกีารปฏิบตัติามนโยบายและแนวทางปฏิบตัเิปน
ไปตามท่ีวางไวอยางเครงครัด และมุงมั่นที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของ บริษัทฯ  
อยางตอเนื่อง เพื่อให บรรลุเปาหมายในการสรางความมั่นคงและความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืนใหกับองคกรและผูถือหุน 
คณะกรรมการ บริษัท และผูบริหารระดับสูง ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาความรู และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ โดย
กรรมการบรษิทัทุกทานไดผานการอบรมหลกัสตูรจากสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รวมถงึทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง
กรรมการใหม คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ / คูมือกรรมการ / การปฐมนิเทศกรรมการท่ีเขาใหม และ
แนวทางการดําเนินธุรกิจมอบใหกรรมการใหมไดรับทราบ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูประสานกับ
กรรมการในเรื่องหลักสูตรการอบรมตางๆ  

 หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีเ่ปนสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Principles 
of Corporate Governance) ที่ประกอบดวย 5 หมวดหลัก ไดแก

 1. สิทธิของผูถือหุน   2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
 3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย     4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

• ไดรับการตอใบรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดย สถาบัน IOD  
• ไดรับใบรับรอง ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน  
• ผลประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทประจําป จัดอยูในระดับ 4 ดาว จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• บรษิทัฯ  ไดรบัการประเมนิตามโครงการประเมนิคณุภาพการประชุมผูถอืหุนสามญัประจาํป 2561 (Annual General Meeting: AGM) 
 ที่สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) รวมกับสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทยเปนผูจัด โดยบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญ ประจําป 2561 อยูในระดับ “ดีเยี่ยม” 
(ตั้งแตป 2554 ถึงปจจุบัน)

รายงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ไดรับรางวัลปฏิบัติตามนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติเปนไปตามท่ีวางไวอยางเครงครัด
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หมวดท่ี 1. สิทธิของผู�ถือหุ�น

 ผูถอืหุนมสีทิธใินความเปนเจาของโดยควบคมุบรษิทัฯ ผานการแตงตัง้คณะกรรมการ ใหทาํหนาท่ีแทนตนและมสีทิธใินการตดัสนิใจ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ บริษัทฯ  ฉะนั้น บริษัทฯ  จึงมีการสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนดังนี้

  1) สิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งกรรมการใหทําหนาที่แทนตน

  2) สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุน

  3) สิทธิในการรับทราบขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอในเวลาอันควร

  4) สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน

  5) สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงลงคะแนนแทน

  6) สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ และวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุน

  7) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุมผูถือหุน

  8) สิทธิในการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

  9) สิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

10) สิทธิในการรับเงินปนผล

11) สิทธิในการออกคะแนนเสียงกําหนดหรือแกไขขอบังคับและบริคณหสนธิ

12) สิทธิในการออกคะแนนเสียงลดทุนหรือเพ่ิมทุน

13) สิทธิในการออกคะแนนเสียงอนุมัติรายการพิเศษ

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ  ไดจดัใหมกีารรายงานและเปดเผยขอมลูเกีย่วกบัการดําเนนิงานใดๆ ของบริษทัฯ  อยางถกูตอง ครบถวน โปรงใส 

และทนัเวลาในการตัดสนิใจ รวมถึงเพ่ือใหนกัลงทุน และผูสนใจท่ัวไปไดรบัทราบขอมูลเพิม่เตมิ สาํหรบัหลกัการกํากบัดแูลกจิการท่ีด ีและ 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเรียกดูไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผูถอืหุน นัก

ลงทุน และผูที่สนใจสามารถดูขอมูลไดที่ http://www.thaiopticalgroup.com และหากมีเหตุการณที่อาจมีผลกระทบตอผูถือหุนทางบ

ริษัทฯ จะแจงขาวผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทันที

 บรษิทัฯ  จดัใหมกีารประชมุสามญัผูถอืหุนภายใน 4 เดอืน นบัแตวนัสิน้สดุของรอบปบญัชขีองบริษทัฯ  สาํหรบัการประชุมผูถอืหุนคราวอ่ืน 

จะเปนการประชุมวิสามัญผูถือหุนซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ  กําหนดใหกรรมการ

และ ผูบริหารทุกคนควรเขารวมประชุม เพื่อใหสิทธิแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการรวมออกความคิดเห็นในท่ีประชุม และ

ซักถามขอของใจจากกรรมการและผูบรหิารท่ีเกีย่วของ เพือ่อธิบายและตอบขอซักถาม โดยมีการบนัทกึการประชมุอยางถกูตองครบถวน 

เพือ่รายงานและขออนุมตัใินเร่ืองท่ีมนียัสาํคัญ หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองขอมติจากท่ีประชุมผูถอืหุน โดยบริษทัฯ จะสงสารสนเทศ

ที่เกี่ยวกับการประชุมไปยังผูถือหุนลวงหนา กอนวันประชุมอยางนอย 14 วันหรือ 21 วัน ขึ้นกับวาระท่ีพิจารณาตามท่ีกฎหมายกําหนด 

และไดประกาศลงหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพื่อใหผูถือหุนไดมี

โอกาสศึกษาขอมูลตางๆ กอน การเขาประชุม ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 บริษัทฯ  ไดนําหนังสือเชิญประชุมผูถือ

หุนฉบับสมบูรณ พรอมเอกสาร ที่เกี่ยวของกับการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทฯ  ลวงหนากอน

การประชุมมากกวา 30 วัน พรอมทั้งไดจัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนหรือผูรับมอบอํานาจ ในการลงทะเบียนเขารวม

ประชุมในวันประชุมผูถือหุน(AGM)

รายงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
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หมวดท่ี 2. การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน

 คณะกรรมการบริษทั มนีโยบายท่ีจะใหผูถอืหุนมสีวนการดแูลกจิการ และใหความเหน็เกีย่วกบัการดาํเนนิการใหมากขึน้จึงเปดโอกาส

ใหผูถือหุนมีสิทธิตางๆ ขั้นพื้นฐานท่ีเทาเทียมกัน โดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงใหผูถือหุนรับทราบผานทางชองทางเว็บไซต 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตบริษัทฯ  ดังนี้

1) ในการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป (AGM) บริษทัฯ  มนีโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถอืหุน ในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขาดาํรง

ตําแหนงกรรมการ และเพ่ิมวาระการประชุมตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ  กําหนดซ่ึงไดเผยแพรรายละเอียดในเว็บไซตของบริษัทที่ 

http://www.thaiopticalgroup.com โดยใหเสนอมายังบริษัทฯ  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปผานทางชองทางการติดตอ ดังนี้ 

  E-mail  : CompanySecretary@thaiopticalgroup.com

 แฟกซ : (02)  862  0705

 เบอรโทร : (02)440 0506

 ไปรษณีย :  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 ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดเสนอรูปแบบหนังสอืมอบฉันทะท่ีผูถอืหุน สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดและเสนอช่ือ

กรรมการอสิระของบรษิทั 2 ทาน เปนทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถอืหุนและการปฏบิตัติอผูถอืหุนอยางเทาเทยีมกนัมีการเปดเผย

ขอมลูสารสนเทศอยางครบถวน เพยีงพอ และโปรงใหจดัใหมกีารประชมุผูถอืหุน ในลกัษณะทีส่นบัสนนุใหมกีารปฏบิตัแิละใหโอกาสแก

ผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถาม ใหความสําคัญตอขอเสนอแนะของผูถือหุน และกําหนดสิทธิ

ออกเสียงในการเขาประชุมของผูถือหุนอยางชัดเจน
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4) ในป 2561 บริษัทฯ  ไดเขารวมงานตางๆ ดังนี้

1) 5 มนีาคม 2561 นายธรณ  ประจกัษธรรม ใหสมัภาษณกบัหนงัสอืหนงัสอืพมิพทนัหุน
2) 23 มีนาคม 2561 นายธรณ  ประจักษธรรม ใหสัมภาษณแกสื่อมวลชน ในงานเปด

สายการผลิตเลนสเฉพาะบุคคล “THE GRAND OPENING OF OUR  NEW RX 
AUTOMATION PLANT” ณ บริษทั ไทยออพตคิอล กรุป จาํกดั (มหาชน) บางบวัทอง

3) 20 มิถุนายน 2561 นายธรณ  ประจักษธรรม รวมกับบริษัท นําศิลปไทย จํากัด และ 
Tokai Optical แถลงขาวประกาศความรวมมือธุรกิจเลนสเฉพาะบุคคลบุกตลาด
เลนสไทย ในงานแสดงสินคาแวนตา SILMO Bangkok 2018 ณ อมิแพค็ เมอืงทองธานี

4) 30 สิงหาคม 2561 นายธรณ ประจักษธรรม ใหสัมภาษณรายการ BTimes ชอง 3 
Family หมายเลข 13 

5) 6 กนัยายน 2561 นายธรณ  ประจกัษธรรม ใหสมัภาษณรายการ Secrets Of Victory 
ไขความลับสูความสําเร็จ

6) 22 พฤษภาคม 2561 และ  21 พฤศจิกายน 2561 รวมงาน “บริษัทจดทะเบียน
พบผูลงทุน” หรือ Opportunity Day 2 ครัง้ ซึง่จดัโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เพือ่เปดโอกาสให ผูถอืหุน นกัลงทุน นกัวเิคราะห และผูสนใจท่ัวไปไดสอบถามขอมูล
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดโดยตรงกับผูบริหาร พรอมท้ังนําเสนอผล
ประกอบการของบรษิทัฯและไดมกีารถายทอดสดทาง Website ของตลาดหลกัทรพัยฯ 
เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูสนใจทั่วไปที่ไมสามารถมารวมงานไดมีโอกาส
สอบถามโดยตรงกับผูบริหารเชนเดียวกัน  

รายงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

7) ใหขอมลูผลการดาํเนนิงาน และแนวโนมทางธุรกจิของบรษิทัฯ กบั Aberdeen Asset 
Management, Yuanta Securities, MFC Asset Management, KTB Securities, 
NTAsset

8) 13 ธันวาคม 2561 คุณอมลรัตน ประจักษธรรม เขารวมประกาศเจตนารมณ
โครงการ “บริษัทเกษียณสุข” โดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย 
และพันธมิตร

5)  บรษิทัฯ มมีาตรการปองกนั ในกรณทีีผู่บริหาร กรรมการ และพนกังานใชขอมลูภายใน
เพ่ือประโยชนใหแกตนเองหรอืผูอืน่ในทางมชิอบ เพือ่ไมใหเปนการเอาเปรยีบผูถอืหุนอืน่ 
โดยมีการแจงแนวทางและนโยบายใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติและมีการติดตาม
ผลอยางสมํ่าเสมอ ในสวนของกรรมการและผูบริหารไดกําหนดหามซ้ือ – ขายหุน
ภายในระยะเวลา 20 วัน หลังจากวันปดงบการเงินแตละไตรมาส และหลังจาก
งบการเงินเปดเผยตอสาธารณะชน 2 วนั ทัง้นี ้ใหกรรมการและผูบรหิารทกุคนมีหนาที่
รายงานการถอืครองหลกัทรัพยตามกฎหมาย จดัสงรายงานดงักลาวแกคณะกรรมการ
เปนประจํา
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หมวดท่ี 3. การคํานึงถึงบทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย

 นอกจากบริษัทฯ จะตองบริหารงานใหสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายและนโยบายท่ีไดวางไวแลว บริษัทฯ ยังคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย
ในการดําเนินกจิการของบรษิทัฯ  ดวยโดยยดึแนวทางในการปฏบิตัใิหมคีวามเสมอภาคตอทกุฝาย โดยอาศยัหลกัคณุธรรมและจรยิธรรม 
อกีท้ังยงักาํหนดใหมนีโยบายในการดูแลและปฏิบตัติอผูมสีวนไดเสยีทุกฝายและเผยแพรไวใน “นโยบายการพัฒนาอยางย่ังยนืของบริษทัฯ : 
Sustainability Report” โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

 ผูมสีวนไดเสยีโดยตรงตอการดาํเนนิธรุกจิของบริษทัฯ ประกอบดวย พนกังาน ลกูคา คูคา/เจาหนี ้ผูถอืหุน/สงัคม/ชมุชน และภาครัฐ

      พนักงาน : บริษทัฯ และบริษทัยอย จดัใหมสีวสัดกิารตางๆ แกพนกังาน อยางครบถวนท้ังการจัดกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหกบัพนกังาน
เอาใจใสดูแลสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยทั้งทางรางกาย และมีสุขภาพจิตท่ีดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมี 
นโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและมีความปลอดภยั
ในการทํางาน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานป 2561 ลดลงจากป 2560 จํานวน 40% (เกิดอุบตัิเหตุ 8 คน 
จากพนักงานทั้งหมด 1,119 คน)

 สังคม/ชุมชน : บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการดูแลและกําจัดของเสียตางๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานไมใหเกิดมลพิษกับ
ชมุชนรอบขาง นอกจากน้ี ยงัมโีครงการตางๆ และใหการสนบัสนนุกจิกรรมอนัเปนประโยชนตอสงัคมในชุมชนรอบขาง 

 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
อนุญาตเปนลายลกัษณอักษรจากลูกคา

 ผูถือหุน : ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได มีผลการดําเนินงานเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน และสามารถ 
ใหผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมในระยะยาว

 ชองทางการรองเรยีน : ลกูคา ผูถอืหุนและผูมสีวนไดเสยีสามารถรองเรยีนหรอืเสนอแนะความคดิเหน็ตอบรษิทัฯ  ไดทีเ่ลขานกุารบรษิทั 
โดยผานชองทางตางๆ ดังนี้

 โทรศัพท : (02) 440 0506 ถงึ 7 
 โทรสาร : (02) 862 0705
 Website : http://www.thaiopticalgroup.com 
 E-mail : CompanySecretary@thaiopticalgroup.com

 สําหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย หากพบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถรองเรียนหรือ
เสนอแนะขอคิดเห็นดังนี้

 1. กรรมการผูจัดการ                      2. ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
 3. ผูจัดการตรวจสอบภายใน           4. ประธานกรรมการตรวจสอบ

 ไปรษณยี : บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป จาํกดั (มหาชน)  
   เลขที ่15/5 หมู 6 ถนนบางบัวทอง-สพุรรณบรุี 
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   ต.ละหาร อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี11110

 โดยบรษิทัฯ  มมีาตรการคุมครองและบรรเทาความเสยีหายใหกบัผูรายงาน ผูรองเรียน 

หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

1) กรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ จะตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผูมีสวนไดเสีย และ

ผูเกี่ยวของ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความ

ขดัแยงทางผลประโยชนและตดัสนิใจเพือ่ประโยชนของบรษิทัฯ  โดยรวม ทัง้นี ้กรรมการ

และผูบรหิารทีม่สีวนไดเสยีกบัธรุกรรมทีท่าํกบับริษทัฯ ตองไมมสีวนรวมในการตดัสนิใจ

ทําธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทํารายการ

ระหวางกันของบริษัทฯ  

2) บริษัทฯ ไดมีการกําหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ไวเปน

ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง

มนียัสาํคัญ จะตองมีการผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการ

ใดๆ ทีอ่าจกอใหเกดิความขัดแยงของผลประโยชน (Conflict of Interest) คณะกรรมการ 

และผูบรหิารของบรษิทัฯ  จะจดัใหมกีารประชมุเพือ่พจิารณาเรือ่งน้ันๆ ในกรณทีีต่องขอ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนบริษัทฯ จะดําเนินการเรียกประชุมผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ ทั้งนี้ การพิจารณาเร่ืองตางๆ คณะกรรมการ

จะพิจารณาดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผล และมุงใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ

3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 54 (1/2556) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 

ไดมีมติเห็นชอบกับสํานักงาน กลต.ที่ สงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมีสวนรวมในการตอ

ตานการคอรรปัชัน่ โดยใหไปสรุปหลักเกณฑและกําหนดเปนนโยบายใหคณะกรรมการ

พจิารณา ทัง้นีม้อบหมายใหเลขานุการบริษทัไปเขารวมอบรมหลักสตูร “Anti-Corruption: 

The Practical Guide” ในวนัที ่21 - 22 พฤศจกิายน 2556 จดัโดยสมาคมสงเสรมิสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ท่ี 59 (1/2557) เม่ือวนัที่ 

19 กุมภาพันธ 2557 มีมติใหเขารวมประกาศเจตนารมณ แนวรวมปฏิบัติ (Collective 

Action Coalition) ตอตานการทุจริตของภาคเอกชนไทย รวมกับสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการคาไทย สมาคมธนาคารไทย หอการคาตางชาติ 

และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งไดรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต แลว ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558 

(ดูเพิ่มเติม:www.thaiopticalgroup.com) ตอมา ในป 2561 บริษัทไดรับการรับรอง 

ตออายุบริษัท เปนสมาชิกของแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต 

โดยท่ีประชุมของคณะกรรมการแนวรวมปฎิบัติฯ ประจําไตรมาส 2/2561 เมื่อวันที่ 21 

สิงหาคม โดยใบรับรองดังกลาวจะมีอายุ 3 ป นับจากวันที่มีมติใหการรับรอง

4)  บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมนิทรรศการความย่ังยืน เพื่อสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ

ตอตานคอรรัปชั่น ภายในและภายนอกองคกร

5) บริษัทฯ ไดจัดใหมีการจัดอบรม ความรู เพื่อพัฒนาทักษะใหแก ระดับพนักงาน และ 

ระดับบริหาร ของบริษัทฯ  อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติพัฒนา

ฝมอืแรงงาน พ.ศ.2555 โดยในป 2561 บริษทัจัดใหมกีารอบรมสําหรับผูบรหิาร  พนักงาน

ดังนี้  
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 บรษิทัฯ เปดเผยขอมลูสารสนเทศทางการเงนิและอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิ และผลประกอบการของบรษิทัฯ ทีต่รงตอความเปนจรงิ ครบถวน 
เพยีงพอ สมํา่เสมอ ทนัเวลา แสดงใหเหน็ถงึสถานภาพทางการเงนิและผลประกอบการทีแ่ทจรงิ รวมทัง้อนาคตของธรุกจิของบรษิทัฯ  โดย
คณะกรรมการบรษิทั มุงมัน่ทีจ่ะดแูลใหมกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอบงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วของกบัการเปดเผยขอมลูและความโปรงใส
อยางเครงครัดดังน้ี 

  1)  บริษัทฯ เผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพย แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําป (แบบ 56-2) รวมท้ังเผยแพรผานทาง website ของบริษทัฯ http://www.thaiopticalgroup.com ทัง้ทีเ่ปนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษดวย 

  2)  คณะกรรมการบริษัท รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ผานทางแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

  3) คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูไปกับรายงานของ
ผูสอบบัญชี และจัดใหมีรายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

  4)  คณะกรรมการบริษทั มกีารเปดเผยรายช่ือ และบทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดยอยจํานวนคร้ังของการประชุม 
และจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุมในแตละป 

  5)  คณะกรรมการบริษทั จะเปดเผยคาตอบแทนแตละประเภทท่ีแตละคนไดรบั รวมท้ังคาตอบแทนจากการเปนกรรมการบริษทัยอย หรอื
หนาท่ีอื่นๆ เชน ที่ปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดคาตอบแทนของผูบริหาร 4 รายแรก นับจากกรรมการผูจัดการไวในรายงานประจําป 
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

  6)  บรษิทัฯ  มหีนวยงานนักลงทุนสมัพนัธ เพือ่ทําหนาทีส่ือ่สารกับบคุคลภายนอก เชน ผูถอืหุน ผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห
และภาครัฐที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม และเปดเผยรายละเอียดการติดตอนั้นไวในรายงานประจําปและเว็บไซตของ 
บริษัทฯ  

  7)  คณะกรรมการและผูบรหิารมีการรายงานการถือหลกัทรพัย และการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัยเปนไปตามเกณฑของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)

  8)  บรษิทัฯ  จดัใหมกีารเปดเผยโครงสรางการถอืหุนในแบบแสดงรายการขอมลูประจาํป (แบบ 56-1) และรายงานประจาํป (แบบ 56-2)

  9)  คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของทุกดานโดยครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศน 
เปาหมายกลยุทธทางธุรกจิ การเงิน การผลิต ความปลอดภัย และระบบสารสนเทศ พจิารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดและระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ กาํหนดมาตรการในการปองกนัแกไขและผูรบัผดิชอบท่ีชดัเจน รวมทัง้กาํหนดมาตรการในการรายงานและการตดิตาม
ประเมินผล โดยจัดใหมีผูดูแลบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการมีหนาที่นําเสนอแผนงาน และผลการปฏิบัติตามแผนตอฝายบริหาร 

10) บริษัทฯ  มีหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ ที่ทําหนาท่ีติดตอสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนท่ัวไป ผูถือหุน นักวิเคราะห และ
ในป 2560  บริษัทฯ  ไดเปดโอกาสให นักวิเคราะห นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักขาว ผูถือหุน ทั้งในประเทศและตางประเทศ ประชุม
กับผูบริหารหลากหลายชองทางเชน อีเมล Tele Conference ประชุมที่บริษัท รวมถึงการเขารวมกิจกรรมท่ี

  จดัโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Opportunity Day) รายการทางทีว ีเชน Money Channel และ รายการ Smart Focus 
เปนตน และบรษิทัฯ ไดกาํหนดระยะเวลางดการเปดเผยขอมลูตางๆ กอนวนัทีบ่รษิทัฯ  จะรายงานผลประกอบการหรอืงบการเงนิหรอื 
MD&A รายไตรมาสตอตลาดหลักทรัพยฯ เปนเวลา 7 วนั (Quiet Period) รวมถึงบริษทัฯ มกีารจัดทําจรรยาบรรณของนักลงทุนสมัพนัธ

ตั้งแตป 2554 

หมวดท่ี 4.การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส

รายงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
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11) คณะกรรมการบริษทั จดัใหมรีะบบการควบคุมภายใน ทีค่รอบคลุมทุกดานทัง้ดานการ

เงนิ การปฏิบตังิาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงัคบั ระเบยีบท่ีเกีย่วของ 

และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปอง  

รักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯ อยูเสมอ กําหนด

ระเบียบปฏิบตัเิปนลายลกัษณอกัษร มหีนวยงานตรวจสอบภายในทีเ่ปนอสิระรายงาน

ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน

ใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว

 การเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญของบริษัทฯ ไดเผยแพรผานทางเว็บไซตตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เชน ขอมูล

เกี่ยวกับบริษัทฯ, ขอมูลทางการเงิน, รายงานประจําป (56-2), แบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป (56-1), ขอมลูการนําเสนอตางๆ และขอมลูทีไ่มใชขอมลูทางการเงิน เชน นโยบาย

การกํากับดูแลกิจการ นโยบายการตอตานคอรรัปชัน ขาวประชาสัมพันธบริษัทฯ  เปนตน 

ซึ่งขอมูลเหลาน้ีมีการปรับปรุงขอมูลอยางสมํ่าเสมอ
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หมวดท่ี 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษทั มบีทบาทสาํคญัในการกํากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชนสงูสดุของบรษิทัฯ  คณะกรรมการบริษทัมคีวามรับผดิชอบ

ในผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระตอฝายจัดการ คณะกรรมการบริษัท และฝายบริหาร ไดสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม และนโยบายการตอตานการคอรรัปชันจึงไดจัดใหมีชองทางการส่ือสารขอมูลดังกลาวในการปฐมนิเทศกรรมการ และ 

พนกังานใหม รวมถงึการเพิม่เนือ้หาในการฝกอบรมของพนักงาน รวมถงึไดเผยแพรขอมลูเกีย่วกบัการกาํกับดแูลกจิการท่ีด ีและการตอตาน

การคอรรัปชั่นในเว็บไซตของบริษัทฯ  และการสื่อสารภายในบริษัทฯ  (Intranet)

5.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท

(1) ความเปนอิสระและเปนกลางของกรรมการ

  คณะกรรมการบรษิทั ปฏิบตัหินาทีแ่ละใชดลุยพนิจิอยางเปนอสิระในการพจิารณาตดัสนิใจในเรือ่งตางๆ ทัง้จากฝายบรหิาร

และผูถือหุนรายใหญ โดยกรรมการแตละคนมีหนาที่และอิสระที่จะตั้งคําถามแสดงความคิดเห็นหรือคัดคานในกรณีที่มีความ

เหน็ขัดแยงในเร่ืองที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนหรือผูมีสวนไดเสีย 

(2) คุณสมบัติของกรรมการ 

   คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดวยบคุคลทีม่ ีทกัษะ ความรู ความสามารถ และความเชีย่วชาญในดานตางๆ ทีเ่ปนประโยชน

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

บรษิทัทีเ่กีย่วของ หรอืผูถอืหุนรายใหญของบริษทัฯ  รวมทัง้ไมเปนกรรมการท่ีมอีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ  ลกูจาง พนักงาน 

หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ  บริษัทในกลุม บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  

หรือผูมีอํานาจควบคุมในเวลา 2 ปกอนหนาที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ

3.  เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงนิและบริหารงาน 

4.  เปนกรรมการที่ไมใชผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแยง 

5.  เปนกรรมการท่ีไมไดเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัทฯ  บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

6.  เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ              

7.  เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ  หรือผูถือหุนรายใหญ 

8.  สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

ตอการใชดลุยพนิจิอยางเปนอสิระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

และมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป  ปจจุบันบริษัทฯ  มีกรรมการอิสระทั้งหมด  4 

คน โดยคณะกรรมการบรษิทัเชือ่ม่ันวาการกาํหนดคณุสมบตัขิอง “กรรมการอสิระ” 

ซึ่งเขมกวากรอบขั้นตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยฯ เพียงพอท่ีกรรมการอิสระของ 

บริษัทฯ  มีความเปนอิสระ

(5) คณะกรรมการมีการแตงตั้งกรรมการคนใหม เพื่อตอจากวาระท่ีเหลืออยูของ

กรรมการคนกอนหนาเมือ่ไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั โดยจํานวน 

บริษัทฯ  ที่กรรมการแตละคนจะดํารงตําแหนงใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี รวมถึงมีการจัดปฐมนิเทศใหกรรมการและผูบริหารท่ีเขามาใหมดวย

(6) กรรมการผูจดัการและผูบริหารระดับสงูของบริษทัฯ  สามารถดํารงตําแหนงกรรมการ 

บริษัทฯ อื่นได โดยตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทกอน 

(7) คณะกรรมการกําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับกรรมการ

ผู จัดการเพ่ือการตรวจสอบถวงดุลการทํางานของฝายบริหารไดอยางอิสระโดย

แบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบออกจากกันดังนี้

ประธานกรรมการ มีหนาที่

1. เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

2. ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณทีีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั มกีารลงคะแนนเสยีง

และคะแนนเสียง 2 ขางเทากัน 

3. เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท         

4. ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมผูถือหุน 

กรรมการผูจัดการ มีหนาที่

1. จดัทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธรุกจิ เปาหมาย แผนงาน และ งบประมาณ

ประจําป ของบริษทัฯ  และบริษทัยอย เสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพจิารณาอนุมตัิ 

2. ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย  

แผนงานและงบประมาณประจําปของบริษทัฯ  และบริษทัยอย ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ 

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัทฯ  และบริษัทยอย

เทียบกับแผนและงบประมาณใหคณะกรรมการบริษัททราบพรอมขอเสนอแนะ 

4. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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เลขานุการบริษัท

  มติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  ไดแตงตั้ง นางเรวดี จันทมณีโชติ ดํารงตําแหนงเปน 

เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมไวดังนี้ 

1. มีความรอบรูและเขาใจทั้งเรื่องธุรกิจของบริษัท และเรื่องท่ีเกี่ยวของในงาน ไดแก หนาที่ของตนเอง หนาที่ของคณะกรรมการ 

หนาท่ีของฝายบริหาร 

2. มีความรูในกฎ  ระเบียบ กฏเกณฑ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ

3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต

4. มมีนษุยสมัพนัธทีด่สีามารถส่ือสารอยางมปีระสทิธิภาพ ซึง่จําเปนตอการตดิตอประสานงานกับ ผูถอืหุน และ บคุคลตางๆไดอยางดี

5. มีความเขาใจดานบัญชี และ การเงิน

บทบาทและหนาที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร

 (ก)  ทะเบียนกรรมการ

 (ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท                                       

 (ค)  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน

2. เก็บรกัษารายงานการมีสวนไดเสยีท่ีรายงานโดยกรรมการหรอืผูบรหิาร และจะตองจดัสงสาํเนารายงานการมสีวนไดเสยีใหประธาน 

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  

 ทัง้น้ี ไดกาํหนดใหคณะอนุกรรมการแตละคณะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และอาจไดรบัการแตงต้ังใหมได คณะอนุกรรมการ

แตละคณะจะตองปฏบิตัหินาท่ีตามท่ีไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีอาํนาจแจงใหฝายบรหิารเขารวมประชมุชีแ้จง หรอืจดัทาํ

รายงานเสนอเพื่อใหคําแนะนําการดําเนินการที่ไดรับมอบหมายไดตามที่เห็นควร 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ : ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน ทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงินใหถูกตองเพียงพอ 

สอบทานระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในใหมปีระสิทธผิล สอบทานการปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเกีย่วของ คดัเลอืกและ

แตงต้ังผูสอบบัญช ีพจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามเกณฑ  จดัทาํและ

ดแูลรายงานการกํากบัดแูลกจิการ พจิารณากําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัใินเรือ่งการกาํกบัดแูลกจิการ และจรยิธรรมทางธุรกิจ 

พรอมท้ังติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย 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 เพ่ือทําหนาที่ศึกษาเรื่องสําคัญท่ีตองการการดูแลอยางใกลชิด เสนอกลยุทธการผลิตผลิตภัณฑใหม และแนวโนม

ของนวัตกรรมใหม รวมทั้งขยายชองทางการจัดจําหนาย กลั่นกรองเรื่องการลงทุน เพื่อใหธุรกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา และวางกลยุทธทางดานธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

(3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน : ประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานทําหนาที่

วางหลกัเกณฑและสรรหาและคดัเลอืกบคุคลเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการในคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจดัการ จดัใหมแีผน

สบืทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) วางหลกัเกณฑและ ประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการคณะอนุกรรมการ  และกรรมการ

ผูจัดการ เสนอนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นสําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผูจัดการ 

และ ผูบริหารที่ขึ้นตรงกับกรรมการผูจัดการ และพิจารณาทบทวนโครงสรางระบบ การจายคาตอบแทนกรรมการบริษัท อัตราคา

ตอบแทนกรรมการบริษัท และผูบริหารใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5.3 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทั มคีวามรบัผดิชอบตอผูถอืหุนเกีย่วกบัการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ  และการกาํกบัดแูลใหการบรหิารจดัการเปน

ไปตามนโยบาย แนวทางและเปาหมายที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนและอยูในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

(1) คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่กําหนดใหเร่ืองตอไปนี้ เปนอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่จะเปนผูพิจารณา

อนุมัติใหความเห็นชอบ 

  1. นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปของบริษัทฯ  และ บริษัทยอย 

  2. ผลงานและผลประกอบการประจาํไตรมาสของบรษิทัฯ  เทยีบกบัแผนและงบประมาณ และพจิารณาแนวโนมระยะตอไปของป 

  3. การลงทุนในโครงการที่ไมมีในงบประมาณประจําป 

  4. การใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนในโครงการที่ไดรับอนุมัติไว และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุนโครงการ 

  5. การซื้อและจําหนายสินทรัพย การซื้อกิจการ และเขารวมในโครงการรวมทุนท่ี ไมขัดกับเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ที่มีมูลคาเกินจํานวนที่มอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ 

  6. การทาํธรุกรรมหรือการกระทําใดๆ อนัมผีลกระทบท่ีสาํคญัตอฐานะทางการเงิน ภาระหน้ีสนิ ยทุธศาสตรการทาํธรุกจิ และชือ่เสียง 

ของบริษัทฯ  

  7. การทําสัญญาใด ๆ ที่ไมเกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาท่ีเกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มีความสําคัญ 

  8. การทํารายการเก่ียวโยงกันระหวางบริษัทฯ  บริษัทยอย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันสวนที่ไมเขาขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

  9. การจายเงินปนผลระหวางกาล 

10. การเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการบัญชีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

11. การวาจางกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง 

12. การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงอํานาจอนุมัติที่มอบใหกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง 

13. การอนุมัติวงเงิน  การปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปของผูบริหารและพนักงาน 

14. การเสนอแตงตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ  
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15. การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่งรวมถึงการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาท่ีดังกลาว ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎเกณฑขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ   

16. การแตงตั้ง และกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ

17. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

18. การแตงตั้งกรรมการในบริษัทยอย 

19. การดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

(2) คณะกรรมการ จดัทาํนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษทัฯ  เปนลายลักษณอกัษรมีการประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบาย และ 

ทบทวนนโยบายดังกลาว อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

(3) คณะกรรมการ จดัทาํคูมอืจรยิธรรมธรุกจิไวเปนลายลกัษณอกัษร  เพือ่ใหกรรมการผูบรหิาร และพนกังานใชเปนแนวทางในการปฏบิตัิ

งาน พรอมทั้งกําหนดโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝาฝน และทบทวนนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(4) รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการจะพิจารณาอยางรอบคอบ โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ

พรอมท้ังกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับขั้นตอนการดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลใหถูกตองครบถวน 

(5) คณะกรรมการจดัใหมหีนวยงานตรวจสอบภายในทีม่คีวามอสิระในการปฏบิตัหินาที ่และรายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดานการดําเนินงานรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดย

คณะกรรมการมีการทบทวน และ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(6) จดัใหมกีารทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสีย่งของบริษทัฯ ครอบคลมุทัง้องคกร โดยมกีารรายงานใหคณะกรรมการบรษิทั

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 นอกจากน้ี กรรมการ

แตละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขาสูวาระการประชุมก็ได 

4.  การประชมุคณะกรรมการแตละคร้ังมกีาํหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน มเีอกสารประกอบการประชุมทีค่รบถวนเพยีงพอ และจดัสง

ใหกบัคณะกรรมการเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วนั เพือ่ใหคณะกรรมการไดมเีวลาศึกษาขอมลูอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม 

5. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมใหเพียงพอที่ฝายบริหารจะเสนอเร่ือง และกรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกัน

อยางรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมไวเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บไวสําหรับกรรมการและผูเกี่ยวของ

ตรวจสอบได 

6.  กรรมการทุกคนสามารถเขาถงึสารสนเทศท่ีจาํเปน เพิม่เตมิไดจากกรรมการผูจดัการ เลขานุการบริษทั คณะกรรมการบริษทั หรอื

ฝายบริหารอื่น 

7.  บริษัทฯ  มีนโยบายใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director - NED) มีโอกาสประชุมระหวางกันเองเพื่ออภิปราย

ปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง และแจงใหกรรมการ

ผูจัดการทราบถึงผลการประชุม สําหรับป 2561 ประชุมกันวันที่ 7 พฤศจิกายน  2561

8.  คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท ทําหนาที่ใหการสนับสนุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสือ

เชญิประชมุ ดแูลและจดัการประชมุ จดัเกบ็เอกสารเกีย่วกบัการประชมุ และจดัทาํรายงานการประชมุเสนอขอความเหน็ชอบตอ

ประธานกรรมการกอนที่จะนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

9. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ  เขารวมประชุมกับคณะกรรมการ สําหรับป 2561 ประชุมกัน

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

รายงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
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หัวข�อ จํานวน
(ข�อ)

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. การทําหนาท่ีของคณะกรรมการ 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 แตทั้งน้ี ผลคะแนนรวมท่ีลดลงก็มิไดมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนนัยสําคัญ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ สรุปคะแนนในหัวขอตางๆ ไดดังน้ี

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ 

  คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหมกีารประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการผูจดัการเปนประจาํทกุป

เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน และการกํากับดูแลใหมีการกําหนดและ/หรือ ดําเนินการปรับปรุงแกไขไดอยางเพียงพอ 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 84 (5/2561) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2561 ทางคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา

ตอบแทน  ไดใหคณะกรรมการทําแบบประเมินแบบรายคณะ / แบบของคณะกรรมการชุดยอย และ แบบรายบุคคลตามตัวอยางของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สรุปผลการประเมินทั้ง 3  แบบ เปนดังนี้
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หัวข�อ จํานวน
(ข�อ)

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. บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยไดให
    ความสําคัญ ใชเวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามใน
    เรื่องตางๆ อยางเพียงพอ

    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

รวม 23 4.00   3.74 3.65

สรุป : ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย ป 2561 มีคะแนนผลคะแนนรวมเฉล่ียสูงขึ้นจากป 2560 โดยมี

คะแนนในหัวขอ 1, และ 2 นอยกวาป 2560

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย สรุปคะแนนในหัวขอตางๆ ไดดังน้ี

หัวข�อ จํานวน
(ข�อ)

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 :  ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบคุคล ป 2561 มคีะแนนรวมเฉล่ียลดลงจากป 

2560 โดยมคีะแนนในขอ 2. และ 3. นอยกวาคะแนนป 2560 แตทัง้น้ี ผลคะแนนรวมท่ีลดลงกม็ไิดมกีารเปลีย่นแปลงท่ีเปนนยัสาํคญั 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล สรุปคะแนนในหัวขอตางๆ ไดดังนี้
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5.6 คาตอบแทนของกรรมการ 

1. การพจิารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการจะพจิารณาจากการเปรยีบเทยีบกบัระดบัท่ีปฏบิตัอิยูในอตุสาหกรรม 

เดียวกันขนาดของอุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท และหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากําหนด

คาตอบแทนของกรรมการอยูในอํานาจอนุมัติของการประชุมผูถือหุน 

2.  คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน 

3.  กรรมการที่อยูในคณะอนุกรรมการจะไดรับคาตอบแทนตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ 

4.  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูประเมินผลกรรมการผูจัดการประจําทุกป โดยใชบรรทัดฐานท่ีไดตกลงกันไว

เปนการลวงหนาตามเกณฑที่เปนรูปธรรม และประธานกรรมการจะเปนผูแจงผลการพิจารณาใหกรรมการผูจัดการทราบ 

5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

1.  คณะกรรมการมีหนาท่ีสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรม และใหความรูแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อใหมี

การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 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

ในการประเมนิผลการปฏิบตังิานประจําปของกรรมการผูจดัการ โดยเกณฑดงักลาวจะตองสอดคลองกับเปาหมายของบริษทัฯ  ทัง้ในระยะ

สั้นและระยะยาว  

5.9 การติดตอส่ือสารกับฝายบริหาร 

 คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง เขารวมการประชุมกับคณะกรรมการ โดยเปน

ผูนาํเสนอวาระ ทีต่นรบัผดิชอบตอท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหคณะกรรมการบรษิทั ไดรบัทราบขอมลูความคดิเหน็จากผูบรหิาร

ที่รับผิดชอบงานโดยตรง  ขณะเดียวกันผูบริหารก็มีโอกาสไดเรียนรูและทําความเขาใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรษิทั สงเสรมิใหมกีารพบปะแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวางกรรมการ ผูบริหารระดบักรรมการผูจดัการ และผูบรหิาร

ระดบัสงูในโอกาสอืน่ นอกเหนอืจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหกรรมการไดมโีอกาสทําความรูจกัคุนเคยกบัผูบรหิารระดบัสงู

ของบริษัทฯ  กรรมการสามารถติดตอสื่อสารกับฝายบริหารแตละคนไดโดยตรง โดยไมเปนการกาวลวงหรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของ

ฝายบริหาร แตควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบลวงหนา
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จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและจริยธรรมสําหรับพนักงาน

  1.  ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม

  2. ประพฤติตนใหอยูในระเบียบวินัย รูจักหนาที่และเคารพสิทธิทั้งของตนเองและผูอื่น และพึงสํานึกวาการรักษาระเบียบวินัยเปนการ 

ปรับปรุงความประพฤติ ไมใชการลงโทษ

  3. ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามนโยบายอันชอบดวยกฎหมาย ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ดวยวิจารณญาณที่ดี มิใหเสื่อมเสีย

ตอภาพพจนของบริษัท

  4. ไมมุงราย ทําลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางออมตอชื่อเสียง ความกาวหนา หรือธุรกิจของผูอื่น

  5. ใชความเปนผูนาํ ในการดําเนนิกจิการโดยใชความรูความสามารถของทุกคนท่ีมอียู เพือ่ความสําเร็จของบรษิทั มากกวาผลประโยชน

สวนตัว

  6. เม่ือมีผลประโยชนสวนตัวอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ไดรับจากบริษัท ควรเปดเผยขอเท็จจริงทั้งหมดตอบริษัท ทันท่ีไมควรเกี่ยวของกับ

กิจการอื่นใดอันอาจขัดตอผลประโยชนของบริษัท หรืออาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่

  7. สรางบรรยากาศของการทํางานท่ีเปดโอกาสใหแลกเปลีย่นความคิดเหน็ มคีวามคิดรเิริม่มีการเสนอขอคดิเหน็ใหม และตดัสนิใจอยาง

มีเหตุผล เที่ยงตรง โดยปราศจากอคติ

  8. ไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ ซึ่งทราบมาโดยตํา แหนงหนาที่ และไมใชขอมูลนั้นเพื่อประโยชนของตน หรือนําไปใชในทางท่ีจะนํา

ความเสียหายมาสูบริษัท

  9. มจีติสาํนกึอยูเสมอวาการประกอบธรุกจิมใิชหนาทีแ่ละพนัธะตอเจาของธรุกจิเทาน้ัน หากยงัมหีนาท่ีรบัผดิชอบตอผูซือ้ ผูขาย ผูถอืหุน และ

พนักงาน ดังนั้น จึงตองถือประโยชนสวนรวมของบุคคลดังกลาวเปนแนวทางปฏิบัติกิจการทั้งปวง

10. รับผิดชอบในผลงานของตนและของผูใตบังคับบัญชา

11. ใฝหา ปรับปรุง เพ่ิมพูนความสามารถของตน และปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู ความสามารถและไดมาตรฐานตามที่พึงมีในตําแหนง

หนาที่การงานดวยความเอาใจใส และมีความรับผิดชอบเพื่อความกาวหนาของตนเอง และบริษัท

12. วางแผนงาน กําหนดและวิเคราะหเปาหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของบริษัทโดยคํานึงถึงคุณธรรมและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพตางๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของผูที่เกี่ยวของในบริษัท

13. รกัษาและเอาใจใสตอสขุภาพ ความปลอดภัย ชวีอนามัยและสิง่แวดลอมของทุกคนในบรษิทั และพงึบาํรุงรกัษาอาคาร โรงงาน สถานที่ 

ทํางานใหอยูในสภาพ เรียบรอย งดงาม ถูกสุขลักษณะ

14. ใชทรัพยสินของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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หลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี ฉบับปรับปรุงป� 2560

 คณะกรรมการ บรษิทั ไทยออพติคอล กรุป จาํกัด (มหาชน) 

(บรษิทัฯ) มคีวามมุงม่ันทีจ่ะบริหารงานโดยยึดหลักการกํากบัดูแล

กจิการของบริษทัฯ ใหสอดคลองกบัขอพงึปฏิบตัทิีด่สีาํหรบักรรมการ

บรษิทัจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีความมุงมั่นท่ีจะ

พัฒนาเพ่ือยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู

แนวทางปฏิบตัอิันเปนเลิศ

 “หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ฉบับปรับปรุงป 2560” ของ 

บริษัทฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติประกาศใชเมื่อวันที่ 

7 พฤศจิกายน 2560 โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับ

ปรับปรุงป 2560 ฉบับนี้ ไดปรับปรุงขึ้นจากหลักการกํากับดูแล

กจิการทีด่ฉีบบัเดมิของบรษิทัฯ  ทีจ่ดัทาํขึน้ตาม The Organization 

for Economic Co-operation and Development (OECD 

Principles of Corporate Governance) ทีค่ณะกรรมการบรษิทั

เคยกําหนดและมีมตปิระกาศใชไปแลว โดยหลักการกํากบัดแูล

กิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงป 2560 นี้ ปรับปรุงโดยคงหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับเดิมของบริษัทฯ  และเพ่ิมเติมเน้ือหา

และจัดรูปแบบ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับ

บริษัทจดทะเบียน ป 2560 ที่จัดทําและนําเสนอโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวนหลักกํากับดูแล

กิจการที่ดี เพื่อรับทราบหนาที่และบทบาทในทุกป โดยป 2561 

ไดทําการทบทวนหลักกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่81 (ครัง้ที ่2/2561) วนัท่ี 9 พฤษภาคม 

2561  
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หลักปฏิบัติ 1 : 
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ในฐานะผู�นําองค�กรท่ีสร�างคุณค�าให�แก�กิจการอย�างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1 : คณะกรรมการควรเขาใจบทบาทและตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูนาํ ตองกาํกบัดแูลใหองคกรมีการบรหิาร

จัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

(1) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย

(2) การกาํหนดกลยทุธ นโยบายการดาํเนนิงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสาํคญัเพือ่ใหบรรล ุวตัถปุระสงคและ

เปาหมาย

(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน

หลักปฏิบัติ 1.2 : ในการสรางคณุคาใหแกกจิการอยางยัง่ยนื คณะกรรมการควรกํากบัดแูลกจิการใหนาํไปสูผล (governance outcome) 

อยางนอย ดังตอไปนี้

(1) สามารถแขงขันได และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (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 คณะกรรมการบริษทัมหีนาทีด่แูลใหกรรมการทุกคน และผูบริหารปฏิบตัหินาทีด่วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวัง 

และซ่ือสตัยสจุรติตอองคกร มคีวามรบัผดิชอบตอผูถอืหุนเกีย่วกบัการดําเนนิธรุกจิของบริษทัฯ  และการกํากับ

ดแูลใหการบรหิารจดัการ เปนไปตามนโยบาย แนวทางและเปาหมายท่ีจะกอใหเกดิประโยชนสงูสดุแกผูถอืหุน 

และอยูในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

1.2.2 คณะกรรมการ จดัทาํคูมอืจริยธรรมธุรกจิไวเปนลายลักษณอกัษรเพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝาฝน และทบทวนนโยบายดังกลาว

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

1.2.3 คณะกรรมการ จัดทําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  เปนลายลักษณอักษรมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวนนโยบายดังกลาว อยางนอยปละ 1 ครั้ง

1.2.4 คณะกรรมการกํากบัดแูลใหมกีารส่ือสารเพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจ มกีลไกเพียงพอ 

ที่เอื้อใหมีการปฏิบัติจริงตามนโยบายขางตน ติดตามผลการปฏิบัติและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเปน

ประจํา

หลักปฏิบัติ 1.3 :  คณะกรรมการมีหนาท่ีดูแลใหกรรมการทุกคน และผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of 

care) และซื่อสัตยสุจริตตอองคกร (duty of loyalty) และดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และ

มติที่ประชุมผูถือหุน

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ฉบับปรับปรุงป� 2560)
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แนวปฏิบัติ

1.3.1 กรรมการทุกคนและผูบริหารตองปฏิบตัหินาทีด่วยความรบัผดิชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสตัยสจุรติตอบริษทัฯ  ตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ

1.3.2 คณะกรรมการตองดูแลใหบริษัทมีระบบหรือกลไกอยางเพียงพอท่ีจะม่ันใจไดวา การดําเนินงานของบริษัท

ตองเปนไปตามกฎหมาย ขอบงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถอืหุน ตลอดจนนโยบาย หรอืแนวทางท่ีไดกาํหนดไวรวมท้ัง

มีกระบวนการอนุมัติการดําเนินงานท่ีสําคัญเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

หลกัปฏิบตั ิ1.4 :  คณะกรรมการควรเขาใจขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการมอบหมาย 

หนาทีแ่ละความรับผดิชอบใหกรรมการผูจดัการใหญและฝายจัดการอยางชดัเจน 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 ซึ่งไดพิจารณาเร่ืองอํานาจและการปฏิบัติงานของ

กรรมการผูจัดการ และไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการผูจัดการไวโดยชัดเจน
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หลักปฏิบัติ 2 :
กําหนดวัตถุประสงค�และเป�าหมายหลักของกิจการท่ีเป�นไปเพ่ือความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1 :  คณะกรรมการควรกาํหนดหรอืดูแลใหวตัถปุระสงคและเปาหมายหลกัของกจิการ (objectives) เปนไปเพือ่ความยัง่ยนื 

โดยเปนวตัถปุระสงคและเปาหมายท่ีสอดคลองกบัการสรางคณุคาใหทัง้กจิการ ลกูคาผูมสีวนไดเสยี และสงัคมโดยรวม

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 และสงัคมโดยรวมควบคูกันไป บริษัทฯ  ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ ประกอบ

ดวยกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน ตัวแทนจากผูถือหุนใหญ 2 คน และกรรมการอ่ืนๆ รวม

ทั้งหมด 6 คน โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ กรรมการทุกคนมีความรู

ความชํานาญในธุรกิจ มีอํานาจหนาที่

 • ทําหนาที่ศึกษาเรื่องสําคญัที่ตองการการดูแลอยางใกลชิด 

 • เสนอกลยทุธ การผลิตผลติภณัฑใหม และแนวโนมของนวัตกรรมใหม รวมทัง้ขยายชองทางการจัดจาํหนาย 

 • กลั่นกรองเร่ืองการลงทุนเพื่อใหธุรกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 • ใหคาํปรึกษาแนะนํา และวางกลยุทธทางดานธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของและรายงานตอคณะกรรมการบริษทั

2.1.3 คณะกรรมการสงเสรมิการสือ่สารและเสรมิสรางใหวสิยัทศันและพนัธกจิใหกลายเปนวฒันธรรมของ บริษทัฯ  

กํากับดูแลใหมีการถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมายผานกลยุทธและแผนงานใหทั่วทั้งบริษัทฯ 

หลักปฏิบัติ 2.2 :  คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมั่นใจวา วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธในระยะเวลาปานกลาง และ/

หรือประจําปของกิจการสอดคลองกับการบรรลุวตัถปุระสงคและเปาหมายหลักของกิจการโดยมีการนํานวตักรรมและ

เทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

2.2.1 คณะกรรมการกํากับดูแลใหการจัดทํากลยุทธและแผนงานประจําปสอดคลองกับเปาหมายหลักของกิจการ โดย

คํานึงถึงปจจัยแวดลอมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเส่ียงที่ยอมรับได และสนับสนุนให

มีการจดัทําหรือทบทวนเปาหมาย และกลยุทธสําหรับระยะปานกลาง 3-5 ปดวย 

2.2.2 ในการกําหนดกลยุทธและแผนงานประจําป คณะกรรมการดูแลใหมกีารวิเคราะหสภาพแวดลอม ปจจยัและ

ความเส่ียงตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของตลอดสาย value chain รวมท้ังปจจัยตางๆ 

ที่อาจมีผลตอการบรรลุเปาหมายหลักของกิจการ โดยควรมีกลไกท่ีทําใหเขาใจความตองการของผูมีสวน

ไดเสียอยางแทจริง

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ฉบับปรับปรุงป� 2560)
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 พนักงาน : บริษัทฯ  และบริษัทยอย จัดใหมีสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน อยางครบถวน ทั้งการจัดกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

ใหกับพนักงาน เอาใจใสดูแลสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยทั้งทางรางกาย และมีสขุภาพจิต

ทีด่ ีอกีทัง้บริษทัฯ  ยงัมนีโยบายยกระดบัคณุภาพชวีติในสถานประกอบการของพนกังาน ทุกคนใหมีความเปน

อยูที่ดีขึ้น และมีความปลอดภัย ในการทํางาน 

  บริษัทฯ  ไดจัดใหมีการจัดอบรมความรู เพื่อพัฒนาทักษะใหแกระดับพนักงาน และระดับบริหารของ บรษิทัฯ  

อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

 สังคม / ชุมชน : บริษัทฯ  และบริษัทยอย มีการดแูลและกําจัดของเสียตางๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานไมใหเกิด

มลพิษกับชุมชนรอบขาง นอกจากน้ี ยังมีโครงการตางๆ และใหการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชน

ตอสังคมในชุมชนรอบขาง

 คูคา / เจาหนี้ : บริษัทฯ  และบริษัทยอย จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัดและเสมอภาค 

เทาเทียมกันในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามได ก็จะดําเนินการขอเจรจาเพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไข

 คูแขง : บริษัทฯ  และบริษัทยอย ทําการแขงขันทางการคาภายใตกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจอยาง 

เปนธรรม โดยไมฉวยโอกาสทําลายช่ือเสียงของคูแขงเพียงเพื่อใหบริษัทฯ  และบริษัทยอย ไดประโยชน

 ลูกคา :  บริษัทฯ  และบริษัทยอย มีความมุงมั่นใหบริการลูกคาดวยความเต็มใจ เต็มกําลังความสามารถ ดวยความ

เสมอภาค เปนธรรม และใหคําแนะนําชวยเหลือแกลูกคา พรอมทั้งยินดีรับฟงปญหา และคนหาสาเหตุ และ

วิธีการแกไขปญหาใหกับลูกคาโดยไมเปดเผยขอมูลหรือความลับของลูกคา เวนแตตามกฎหมายกาํหนดให

ตองเปดเผย หรือไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากลูกคา

 ผูถือหุน : ดาํเนนิธรุกจิอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได มผีลการดาํเนนิงานเติบโตอยางตอเนือ่งและยัง่ยนื และ

สามารถใหผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมในระยะยาว
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 ชองทางการรองเรียน : ลูกคา ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย สามารถรองเรียนหรือเสนอแนะความคิดเห็นตอบริษัทฯ ไดที่เลขานุการ 

บริษัท โดยผานชองทางตางๆ ดังนี้

 โทรศัพท  :  (02) 440 0506 ถึง 7

 โทรสาร  :  (02) 862 0705

 Website  :  http://www.thaiopticalgroup.com

 E-mail  :  CompanySecretary@thaiopticalgroup.com 

        สาํหรับพนักงานของบริษทัฯ  และบรษิทัยอย หากพบเห็นการฝาฝนหรอืการไมปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

สามารถรองเรียนหรือเสนอแนะขอคิดเห็นดังนี้

 1. ประธานกรรมการบริษัท  2. ประธานกรรมการตรวจสอบ

 3. กรรมการผูจัดการ   4. ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน

 5. คณะอนุกรรมการตอตานคอรรับชั่น

    ไปรษณีย :  บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)

      เลขท่ี 15/5 หมู 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร     

     อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

 E-mail  :  Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com 

         โดยบริษัทฯ  มีมาตรการคุมครอง และบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน ผูรองเรยีน หรือผูที่ใหความ

รวมมือในการรายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

2.2.3 ในการกําหนดกลยุทธ คณะกรรมการควรกํากบัดแูลใหมกีารสงเสริมการสรางนวัตกรรมและนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยมีาใชในการสรางความสามารถในการแขงขนัและตอบสนองความตองการของผูมสีวนไดเสีย โดย

ยังคงอยูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

2.2.4 เปาหมายทีก่าํหนดควรเหมาะสมกบัสภาพแวดลอมทางธรุกจิและศกัยภาพของกจิการ โดยคณะกรรมการ ควร

กําหนดเปาหมายท้ังที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน นอกจากน้ี ควรตระหนักถึงความเส่ียงของการต้ังเปาหมาย

ที่อาจนําไปสูการประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)

2.2.5 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมายผานกลยุทธและแผนงานใหทั่ว

ทั้งองคกร

2.2.6 คณะกรรมการควรกาํกบัดแูลใหมกีารจดัสรรทรพัยากรและการควบคมุการดาํเนนิงานทีเ่หมาะสมและตดิตาม

การดําเนินการตามกลยุทธและแผนงานประจําป โดยอาจจัดใหมีผูทําหนาที่รับผิดชอบดูแล และติดตาม

ผลการดําเนินงาน

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ฉบับปรับปรุงป� 2560)
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หลักปฏิบัติ 3 : 
เสริมสร�างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 3.1 : คณะกรรมการควรรับผดิชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืองขนาดองคประกอบ สดัสวน

กรรมการที่เปนอิสระท่ีเหมาะสม และจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่กําหนดไว

แนวปฏิบัติ

3.1.1 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยบคุคลทีม่ ีทกัษะ ความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญในดานตางๆ ที่
เปนประโยชนตอกจิการเปนผูทีส่ามารถอทุศิเวลาใหกบับริษทัฯ  ไดอยางเตม็ที ่และเพยีงพอเพือ่ปฏบิตัหินาที่
ในฐานะกรรมการบริษัทรวมทั้งเปนผูที่ประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรม

 คณะกรรมการตองมีกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารอยางนอย 1 คน ทีม่ปีระสบการณในธุรกจิหรืออุตสาหกรรม

หลักที่บริษัทดําเนินกิจการอยู

3.1.2 องคประกอบของคณะกรรมการบริษทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ  ใหมคีณะกรรมการบริษทัรวม 12 คน 

และมีจาํนวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษทัฯ  ซึง่ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมี

กรรมการท่ีเปนอิสระอยางแทจริงจากฝายบริหาร และปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจหรือความสัมพันธ

อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

ปจจุบันบริษัทฯ  มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเช่ือม่ันวาการกําหนดคุณสมบัติ

ของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข มกวากรอบขั้นตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยฯ เพียงพอที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ  มีความเปนอิสระ

3.1.3 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่และใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตางๆ 

ทั้งจากฝายบริหารและผูถอืหุนรายใหญ กรรมการสวนใหญเปนกรรมการท่ีไมเปนผูบรหิาร โดยกรรมการแตละ

คนมีหนาที่และอิสระที่จะตั้งคําถามแสดงความคิดเห็นหรือคัดคาน ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องท่ีมี

ผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนหรือผูมีสวนไดเสีย

 นอกจากคุณสมบัติของกรรมการในขอ 3.1.1 แลว คณะกรรมการบริษัท กําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการ

อิสระ” ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ดังนี้

1. ถอืหุนไมเกนิรอยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลวของบริษทัฯ  บรษิทัในเครือ บรษิทัรวม หรอื บรษิทั

ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย

2. ไมเปนกรรมการท่ีไดรบัมอบหมายใหรบัผดิชอบการบริหารงานในทางปกติธรุกจิของบรษิทัฯ  บรษิทัในเครือ 

บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  รวมทั้งไมเปนกรรมการท่ีมีอํานาจ

ลงนามผูกพนับริษัทฯ  ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ  บริษัทในกลุม 

บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  หรือผูมีอํานาจควบคุมในเวลา 2 ป กอน

หนา ที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ

3. เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและ

บริหารงาน



บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป100

4. เปนกรรมการที่ไมใชผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

5. เปนกรรมการทีไ่มไดเปนผูใหบรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่ไดรบัคาบรกิารเกนิกวา 2 ลานบาทตอปจาก บรษิทัฯ  

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

6. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

7. เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ  หรือ

ผูถือหุนรายใหญ

8. สามารถปฏิบัติหนาท่ีแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทไดโดยอิสระ

3.1.4 คณะกรรมการบริษัทมีการเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ ที่มีความ

หลากหลายและขอมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ สัดสวนการถือหุน จํานวนป

ที่ดํารงตําแหนงกรรมการ และการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจําป และ

บน website ของบริษัทฯ 

หลกัปฏบิตั ิ3.2 : คณะกรรมการควรเลอืกบคุคลท่ีเหมาะสมเปนประธานกรรมการ และดแูลใหมัน่ใจวา องคประกอบและการดาํเนนิงานของ

คณะกรรมการ เอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ

แนวปฏิบัติ

3.2.1 คณะกรรมการกําหนดใหประธานกรรมการ เปนบุคคลคนละคนกับกรรมการผูจัดการ เพื่อการตรวจสอบ

ถวงดุลการทํางานของฝายบริหารไดอยางอิสระ โดยแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบออกจากกันดังนี้

 ประธานกรรมการ มีหนาที่

1. เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 

2 ขางเทากัน

3. เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมผูถือหุน

5. กํากับ ติดตาม และดูแล การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร

6. ดูแลใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรม และการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี

7. ประธานกรรมการบริษัทกําหนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับกรรมการผูจัดการ

8. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมใหเพียงพอที่ฝายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะ

อภปิรายปญหาสําคญักนัอยางรอบคอบโดยท่ัวกนั โดยมีการจดบันทกึการประชุมไวเปนลายลักษณอกัษร 

และจัดเก็บไวสําหรับกรรมการและผูเกี่ยวของตรวจสอบได

9. สงเสริมใหมีการพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกรรมการ ผูบริหารระดับกรรมการ ผูจัดการ 

และผูบริหารระดับสูง ในโอกาสอื่นนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหกรรมการ ไดมี

โอกาสทําความรูจักคุนเคยกับผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ฉบับปรับปรุงป� 2560)
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กรรมการผูจัดการ มีหนาที่

1. จัดทํานโยบายแนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจเปาหมายแผนงานและงบประมาณประจําปของบริษัทฯ  

และบริษัทยอยเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ดาํเนินการใหเปนไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตรการทําธรุกจิเปาหมาย แผนงาน และงบประมาณ 

ประจําปของบริษัทฯ  และบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัทฯ  และบริษัทยอย เทียบกับแผนและงบ

ประมาณใหคณะกรรมการบริษัททราบพรอมขอเสนอแนะ

4. เร่ืองอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 การมอบหมายอํานาจบริหารใหแกกรรมการผูจดัการ เปนไปตามการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่วันที่ 

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) คณะกรรมการกลยทุธธรุกจิ (3) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน เพือ่พจิารณาประเดน็เฉพาะ

เรื่องที่คณะกรรมการมอบหมาย กลั่นกรองขอมูล และเสนอแนวทางพิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการ

เห็นชอบตอไป

3.2.4 คณะกรรมการบริษทั มกีารเปดเผยรายช่ือ และบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย 

จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนคร้ังที่กรรมการเขารวมประชุมในแตละป

หลักปฏิบัติ 3.3 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจนเพื่อใหได 

คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กําหนดไว

แนวปฏิบัติ

3.3.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยมีกรรมการอิสระ

เปนประธาน

3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทําหนาทีว่างหลักเกณฑและสรรหาและคัดเลอืกบคุคลเขาดาํรง

ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ จัดใหมีการทบทวนหลักเกณฑและวิธีการ

สรรหากรรมการเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกอนการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ วางหลักเกณฑและวิธกีารใน

การสรรหาและแตงตัง้ผูบรหิาร จดัใหมแีผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) วางหลักเกณฑ และประเมิน

ผลการปฏบิตังิานของกรรมการ คณะอนกุรรมการ และกรรมการผูจดัการ เสนอนโยบายการจายคาตอบแทน

และผลประโยชนอืน่สาํหรับคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ กรรมการ ผูจดัการ และผูบรหิารท่ีขึน้ตรง

กับกรรมการผูจัดการ และพิจารณาทบทวนโครงสรางระบบการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัท อัตราคา

ตอบแทนกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคคลากรอ่ืนใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบ และสอดคลอง

กับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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หลักปฏิบัติ 3.4 : ในการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการใหผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาใหโครงสรางและอัตราคา

ตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมาย

ทั้งระยะส้ันและระยะยาว

แนวปฏิบัติ

3.4.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตามขอ 3.3.1 ทําหนาที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ

ในการกําหนดคาตอบแทน

3.4.2 การพจิารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการจะพจิารณาจากการเปรียบเทยีบกบัระดับที่

ปฏบิตัอิยูในอตุสาหกรรมเดยีวกนั ขนาดของอตุสาหกรรมผลประกอบการของบรษิทั และหนาทีค่วาม รบัผดิชอบ

ของกรรมการ โดยการพจิารณากาํหนดคาตอบแทนของกรรมการ อยูในอาํนาจอนมุตัขิองการประชมุผูถอืหุน 

 กรรมการท่ีอยูในคณะอนุกรรมการจะไดรับคาตอบแทนตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ

3.4.3 คณะกรรมการบริษัทจะเปดเผยคาตอบแทนแตละประเภทที่แตละคนไดรับ รวมท้ังคาตอบแทนจากการเปน

กรรมการบรษิทัยอย หรือหนาทีอ่ืน่ๆ เชน ทีป่รึกษา ไวในรายงานประจาํป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําป (แบบ 56-1)

หลักปฏิบัติ 3.5 : คณะกรรมการควรกํากบัดแูลใหกรรมการทุกคนมีความรบัผดิชอบในการปฏิบตัหินาทีแ่ละจดัสรรเวลาอยางเพยีงพอ

แนวปฏิบัติ

3.5.1 คณะกรรมการจดัใหมกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม เพือ่ใหกรรมการเขาใจบทบาทหนาทีข่องตน ทัง้นี ้รายละเอยีด

มาตรการเปนไปตามขอ 3.8

3.5.2 กรรมการเปนผูที่สามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัทฯ  ไดอยางเพียงพอ และเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ไมเกิน 5 บริษัท

3.5.3 คณะกรรมการจัดใหมีการรายงานการดํารงตําแหนงอื่นของกรรมการ และเปดเผยใหเปนที่ทราบ

3.5.4 ในกรณทีีก่รรมการดาํรงตําแหนงกรรมการหรอืผูบรหิาร หรอืมสีวนไดเสยีไมวาโดยตรงหรอืโดยออมในกจิการอืน่ 

ที่มีความขัดแยง หรือสามารถใชโอกาสหรือขอมูลของบริษัทเพื่อประโยชนของตนคณะกรรมการตองดูแลให

มั่นใจวา บริษัทมีมาตรการปองกันอยางเพียงพอและมีการแจงใหผูถือหุนรับทราบตามเหมาะสม ทั้งนี้ 

รายละเอียดมาตรการเปนไปตามขอ 6.3.2

3.5.5 กรรมการแตละคนควรเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งหมด ที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป

หลักปฏิบัติ 3.6 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอยและ

กจิการอืน่ทีบ่ริษทัไปลงทนุอยางมนียัสาํคญั ในระดบัทีเ่หมาะสมกบักจิการแตละแหง รวมทัง้บรษิทัยอยและกจิการอืน่ 

ที่บริษัทไปลงทุนมีความเขาใจถูกตองตรงกันดวย

แนวปฏิบัติ

3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริษัทยอย ซึ่งรวมถึง

(1) การแตงตั้งกรรมการในบริษัทยอย 

(2) การกํากับดูแลใหกรรมการในบริษัทยอยบริหารจัดการ เปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ  ที่จะกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกบริษัทยอย

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ฉบับปรับปรุงป� 2560)
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(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอย

(4) การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมา 

หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การทํารายการอ่ืนที่สําคัญ 

3.6.2 ในกรณีเปนการเขารวมลงทุนในกิจการอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ ตองมีการทําขอตกลงผูถือหุนหรือขอตกลงอื่น

หลักปฏิบัติ 3.7 : คณะกรรมการควรจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ประจําปของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ

กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใชสําหรับการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ตอไปดวย

แนวปฏิบัติ

3.7.1 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหมกีารประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษทัรายบคุคล คณะกรรมการ 

ชุดยอยและกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน และการกํากับดูแลใหมีการ

กําหนดและ / หรือดําเนินการปรับปรุงแกไขไดอยางเพียงพอ

3.7.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะสงใหคณะกรรมการทําแบบประเมินแบบรายคณะ/แบบของ

คณะกรรมการชุดยอย และแบบรายบุคคล ตามตวัอยางของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ทัง้ 3 แบบ ดังนี้ 

(1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 

(2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย 

(3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล

หลักเกณฑ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมเปดเผยไวในรายงานประจําป

3.7.3 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนําไปใชประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบ

คณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 3.8 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคน

ไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสมํ่าเสมอ  

แนวปฏิบัติ

3.8.1 คณะกรรมการมีหนาที่สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกกรรมการ เพื่อให

มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง คณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายบริหารทําหนาที่แนะนํา

กรรมการ ใหมใหรูจกับริษทัฯ  โดยเชิญมาปฐมนิเทศ ประชุมรวมกัน และรับฟงการบรรยายสรุปลกัษณะธุรกจิ 

และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัทยอย เพื่อใหคณะกรรมการมีความเขาใจเกี่ยวกับ 

กฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรับ

ทราบขอมูลที่เปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ 

 การฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของคณะกรรมการจะเปดเผยในรายงานประจําป
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หลักปฏิบัติ 3.9 : คณะกรรมการควรดูแลใหมัน่ใจวาการดําเนนิงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถเขาถงึขอมลู

ที่จําเปน และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรูและประสบการณที่จําเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติ

3.9.1 คณะกรรมการจัดใหการกําหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยเปนการลวงหนาทั้งป 

และแจงใหกรรมการแตละคนทราบกําหนดการดังกลาว

3.9.2 คณะกรรมการบริษทั จดัใหมกีารประชุมคณะกรรมการบริษทั ไมนอยกวา 5 ครัง้ตอป และกาํหนดใหมกีารประชุม

เวลา 10.30 น. ของทกุวนัพธุในสปัดาหที ่6 หลงัจากสิน้แตละไตรมาสหรือวนัอืน่ใดทีเ่หมาะสม และพจิารณา

กลยทุธธรุกจิแนวทางการดําเนนิธรุกจิ (Vision) (Mission) ของบรษิทัรวมกบัฝายจัดการตามความเหมาะสม

3.9.3 กรรมการแตละคนมีอิสระที่จะเสนอ เรื่องเขาสูวาระการประชุมก็ได

3.9.4 การประชมุคณะกรรมการแตละครัง้มกีาํหนดวาระการประชมุทีช่ดัเจน มเีอกสารประกอบการประชมุท่ีครบถวน 

เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลา

ศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม

3.9.5 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ  เขารวมประชุมกับคณะกรรมการ

3.9.6 กรรมการทุกคนสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีจําเปน เพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท หรือฝายบริหารอ่ืน 

 ในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก 

โดยถือเปนคาใชจายของบริษัทฯ 

3.9.7 บริษัทฯ  มีนโยบายใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร (Non - Executive Director - NED) มีโอกาสประชุม

ระหวางกันเองเพ่ืออภปิรายปญหาตางๆ เกีย่วกับการจัดการท่ีอยูในความสนใจ โดยไมมฝีายจัดการรวมดวย 

อยางนอยปละ 1 คร้ัง และแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม

3.9.8 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท ทําหนาที่ใหการสนับสนุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการ

ประชมุ ทาํหนังสอืเชญิประชมุ ดแูลและจดัการประชมุ จดัเกบ็เอกสารเกีย่วกบัการประชมุ และจดัทาํรายงาน

การประชุมเสนอขอความเห็นชอบตอประธานกรรมการ กอนทีจ่ะนาํเสนอใหทีป่ระชมุพจิารณารับรองรายงาน

การประชุม

 คณุสมบตัแิละประสบการณของเลขานุการบริษทัถกูเปดเผยในรายงานประจําป และบน website ของ บรษิทัฯ 

3.9.9 เลขานุการบริษัทตองไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ฉบับปรับปรุงป� 2560)
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หลักปฏิบัติ 4 : 
สรรหาและพัฒนาผู�บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1 : คณะกรรมการควรดําเนินการใหมั่นใจวามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูงใหมี

ความรู ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย

แนวปฏิบัติ

4.1.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองผูที่เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนง

กรรมการผูจัดการในกรณีที่มีตําแหนงวางและนําเสนอตอคณะกรรมการ

4.1.2 กรรมการผูจดัการดแูลใหมผีูบรหิารระดบัสงูท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน รวม

กับกรรมการผูจัดการพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาและแตงตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลท่ี

กรรมการผูจัดการใหญเสนอใหเปนผูบริหารระดับสูง กอนนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.1.3 คณะกรรมการกําหนดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และกําหนดใหมีการทําแผนสืบทอดตําแหนงของ

ผูบริหารสูงสุดขององคกร โดยมอบใหฝายบริหารจัดทําแผนงานการอบรม และรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัท

4.1.4 กรรมการผูจดัการและผูบริหารระดับสงูของบริษทัฯ  สามารถดํารงตําแหนงกรรมการบริษทัฯ  อืน่ได โดยตอง 

ผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทักอน โดยจํานวนบรษิทัทีก่รรมการผูจดัการและผูบริหารระดบัสงูของ 

บริษัทฯ  สามารถดํารงตําแหนงไดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

หลักปฏิบัติ 4.2 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

4.2.1 คณะกรรมการจะกําหนดโครงสรางคาตอบแทนที่เปนเครื่องจูงใจใหกรรมการผูจัดการใหญผูบริหารระดับสูง 

และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกรและ

สอดคลองกับผลประโยชนของกิจการในระยะยาวซ่ึงรวมถึง

(1) การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดสวนคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน ผลการดําเนินงานระยะส้ัน 

(2) การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจายคาตอบแทน ควรคํานึงถึงปจจัย เชน ระดับคาตอบแทนสูงกวาหรือ

เทากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดําเนินงานของกิจการ

(3) การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑการประเมินผล และการสื่อสารใหเปนที่รับทราบ

4.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทนเปนผูพจิารณาเสนอความเหน็ตอคณะกรรมการในการพิจารณา

กาํหนดเกณฑทีใ่ชในการประเมินผลการปฏิบตังิานประจําปของกรรมการผูจดัการ โดยเกณฑดงักลาวจะตอง

สอดคลองกับเปาหมายของ บริษัทฯ  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูประเมินผล กรรมการผูจัดการประจําทุกป 

โดยใชบรรทดัฐานท่ีไดตกลงกนัไวเปนการลวงหนาตามเกณฑทีเ่ปนรูปธรรม และประธานกรรมการจะเปนผูแจง

ผลการพิจารณาใหกรรมการผูจัดการทราบ
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4.2.3 คณะกรรมการเหน็ชอบหลกัเกณฑและปจจยัในการประเมนิผลงาน ตลอดจนอนมุตัโิครงสรางคาตอบแทน ของ

ผูบริหารระดับสูง และติดตามใหกรรมการผูจัดการใหญประเมินผูบริหารระดับสูงใหสอดคลองกับหลักการ

ประเมินดังกลาว

  คาตอบแทนผูบรหิารเปนไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั กาํหนดซึง่เชือ่มโยงกบั

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน

4.2.4 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการกําหนดหลักเกณฑและปจจัยในการประเมินผลงานสําหรับทั้งองคกร

หลักปฏิบัติ 4.3 : คณะกรรมการควรเขาใจโครงสรางและความสมัพนัธของผูถอืหุน ทีอ่าจมผีลกระทบตอการบรหิารและการดาํเนนิงาน 

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 : คณะกรรมการควรติดตามดแูลการบรหิารและพฒันาบคุลากรใหมจีาํนวน ความรู ทกัษะ ประสบการณ และแรงจงูใจ ที่

เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

4.4.1 บริษัทฯ  จัดใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับทิศทางและกลยุทธของบริษัทฯ  พนักงานในทุก

ระดบัมคีวามรู ความสามารถแรงจงูใจท่ีเหมาะสม และไดรบัการปฏบิตัอิยางเปนธรรมเพือ่รกัษาบคุลากรทีม่ี

ความสามารถของบริษัทฯ  ไว

4.4.2 บริษัทฯ  จัดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ฉบับปรับปรุงป� 2560)
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หลักปฏิบัติ 5 : 
ส�งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1 :  คณะกรรมการควรใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไปกับการสราง

คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

แนวปฏิบัติ

5.1.1 คณะกรรมการใหความสําคญักบัการสรางวัฒธรรมองคกรทีส่งเสริมใหเกดินวตักรรม คณะกรรมการกลยุทธ ธรุกจิ

จะนํานวัตกรรมไปเปนสวนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธธุรกิจ ฝายจัดการจะนํานวัตกรรมไปใชการวางแผน

พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน

5.1.2  คณะกรรมการควรสงเสริมการสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณคาใหกิจการตามสภาพปจจัยแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึ่งครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (ฺBusiness Model) โดยคณะกรรมการกลยทุธ

ธรุกจิ วธิคีดิมมุมองในการออกแบบและพัฒนาสินคาและบริการ การวิจยั การปรับปรงุกระบวน การผลิตและ

กระบวนการทํางาน รวมทั้งการรวมมือกับคูคา 

หลักปฏิบัติ 5.2 : คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม และ

สะทอนอยูในแผนดําเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหมั่นใจไดวา ทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับ

วัตถุประสงค เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธ (Strategies) ของกิจการ

แนวปฏิบัติ

5.2.1 นอกจากบริษัทฯ  จะตองบริหารงานใหสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายและนโยบายท่ีไดวางไวแลว บริษัทฯ  ยงั

คาํนึงถงึผูมสีวนไดเสยีในการดําเนินกจิการของบริษทัฯ  โดยยึดแนวทางในการปฏิบตัใิหมคีวามเสมอภาค ตอ

ทุกฝายโดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งยังกําหนดใหมีนโยบายในการดูแลและปฏิบตัติอผูมสีวน

ไดเสยีทกุฝายและเผยแพรไวใน “นโยบายและรายงานวาดวยความรบัผดิชอบตอสงัคมของบรษิทัฯ  : SD 

Report” โดยมีแนวทางปฏิบัติครอบคลุมถึงพนักงาน ลูกคา คูคา ชุมชน สิ่งแวดลอม การแขงขันอยางเปน

ธรรม การตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน

หลักปฏิบัติ 5.3 : คณะกรรมการควรดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย

คาํนงึถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย Value Chain เพือ่ใหสามารถบรรลวุตัถปุระสงคและเปาหมาย

หลักไดอยางยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

5.3.1  คณะกรรมการตระหนักถึงความจําเปนของทรัพยากรท่ีตองใช รวมท้ังตระหนักวาการใชทรัพยากรแตละ

ประเภทมีผลกระทบตอกันและกัน

5.3.2 ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ คณะกรรมการจะคํานึงถึงผลกระทบและความคุมคาท่ีจะเกิดข้ึนตอ

ทรัพยากร โดยยังคงอยูบนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสรางคุณคาใหแกกิจการอยาง

ยั่งยืน
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5.3.3 คณะกรรมการดูแลใหมั่นใจวา ในการบรรลุเปาหมายหลักของกิจการ ฝายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแล

การใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยคาํนงึถงึการเปลีย่นแปลงของปจจยัภายใน

และภายนอกอยูเสมอ

หลักปฏิบัติ 5.4 : คณะกรรมการควรจดัใหมกีรอบการกาํกบัดแูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคกร ทีส่อดคลอง กับ

ความตองการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ

พฒันาการดําเนนิงาน การบรหิารความเส่ียง เพือ่ใหกจิการสามารถบรรลุวตัถปุระสงคและเปาหมายหลักของกจิการ

แนวปฏิบัติ

5.4.1 คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง

ครอบคลมุถงึการจดัสรรทรพัยากรใหเพยีงพอตอการดาํเนนิธรุกจิ และการกาํหนดแนวทางเพือ่รองรบัในกรณี

ที่ไมสามารถจัดสรรทรัพยากรไดเพียงพอตามที่กําหนดไว 

5.4.2 คณะกรรมการดูแลใหการบริหารความเสี่ยงขององคกรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศดวย พรอมมาตรการปองกนัแกไขดวย ทัง้น้ี รายละเอยีดมาตรการเปนไปตามขอ 6.1.2

หลักปฏิบัติ 6 : 
ดูแลให�มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1 : คณะกรรมการควรกํากบัดแูลใหมัน่ใจวา บรษิทัมรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ

แนวปฏิบัติ

6.1.1 คณะกรรมการจัดใหมกีารทบทวนและประเมินผลการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ  ครอบคลมุทัง้องคกรและ

บริษัทยอยหรือกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 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 ทาํหนาท่ีในการกาํกบัดแูลใหระบบการบรหิารจดัการ

ความเสี่ยงของบริษัทฯ  มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6.1.3 คณะกรรมการมหีนาท่ีดแูลใหกจิการประกอบธรุกจิใหเปนไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่ก่ียวของ ทัง้ของ

ในประเทศและในระดับสากล

หลักปฏิบัติ 6.2 : คณะกรรมการตองจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ

แนวปฏิบัติ

6.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน ทําหนาที่ดังตอไปนี้
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1. สอบทานใหบริษัทฯ  มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและพอเพียง

2. สอบทานใหบรษิทัฯ  มกีารควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิก

จางหัวหนางานตรวจสอบภายในหรือ หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบริษัทฯ  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พจิารณาคดัเลอืกเสนอแตงตัง้บคุคลซึง่มคีวามเปนอสิระเพือ่ทาํหนาท่ีผูสอบบญัชีของบรษิทัฯ  และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม

ดวยอยางนอยปละ1 คร้ัง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามขอ

กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาํปของบรษิทัฯ  พรอมลงนาม โดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

7.  สอบทานความถกูตองของเอกสารอางองิและแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอตานการคอรรปัชนั

ของกิจการตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต

8. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

6.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจแจงใหฝายบริหารเขารวมประชุม ชี้แจง หรือจัดทํารายงานเสนอเพ่ือให

คําแนะนําการดําเนินการท่ีไดรับมอบหมายไดตามที่เห็นควร 

6.2.3 คณะกรรมการจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี และรายงานผลตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดานการดําเนินงานรายงานทางการ

เงนิ และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ นโยบาย โดยคณะกรรมการมกีารทบทวน และประเมนิความเพยีงพอของ

ระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง

หลักปฏิบัติ 6.3 : คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนทีอ่าจเกิดขึน้ได ระหวางบริษทักับฝายจัดการ 

คณะกรรมการ หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมลู และโอกาสของบริษัท 

และการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไมสมควร

แนวปฏิบัติ

6.3.1 บรษิทัฯ  มมีาตรการปองกนักรณทีีก่รรมการ ผูบรหิาร และพนกังาน ใชขอมูลภายในเพือ่ประโยชนใหแกตนเอง

หรือผูอืน่ในทางมิชอบ เพ่ือไมใหเปนการเอาเปรียบผูถอืหุนอืน่ โดยมีการแจงแนวทางและนโยบายใหทกุคนใน

องคกรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอยางสม่ําเสมอ ในสวนของกรรมการและผูบริหาร ไดกําหนดหามซ้ือ 

- 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 กรรมการและผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทฯ  

ตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ใหเปนไปตามข้ันตอนหรือมาตรการการอนุมัติ

การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ  

  บริษทัฯ  ไดมกีารกาํหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัริายการทีเ่กีย่วโยงกัน ไวเปนลายลกัษณอกัษร

อยางชัดเจน โดยรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ จะตองมีการผานความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนนิการใดๆ ทีอ่าจกอใหเกดิความขัดแยงของผลประโยชน (Conflict of 

Interest) คณะกรรมการ และผูบรหิารของบริษทัฯ  จะจดัใหมกีารประชุมเพือ่พจิารณาเร่ืองนัน้ๆ ในกรณทีีต่อง

ขอความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถอืหุนบรษิทัฯ  จะดาํเนนิการเรยีกประชมุผูถอืหุนเพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ

กอนดาํเนินการ ทัง้น้ี การพจิารณาเรือ่งตางๆ คณะกรรมการจะพจิารณาดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มี

เหตุผล และมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ  และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ

6.3.3 รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการจะพิจารณาอยางรอบคอบ โดยกรรมการผูมีสวนได

เสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ พรอมทั้งกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการ

ดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลใหถูกตองครบถวน

หลักปฏิบัติ 6.4 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบาย และแนวปฏิบัติดานการตอตานคอรรัปชันที่ชัดเจน และส่ือสาร

ในทุกระดับขององคกรและตอคนนอกเพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง

แนวปฏิบัติ

6.4.1 บริษทัฯ  ไดรบัการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจรติ แลว 

ณ วันที่16 มกราคม 2558 (ดูเพิ่มเติม: www.thaiopticalgroup.com) และตอมา บริษัทฯ  ไดดําเนินการ

ตออายุการรบัรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตดวย

  ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทก็ไดจัดใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานคอรรัปชัน 

ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององคกรและตอคนนอกเพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง

หลักปฏิบัติ 6.5 : คณะกรรมการควรดูแลใหกิจการมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียน และการดําเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส

แนวปฏิบัติ

6.5.1 คณะกรรมการจัดใหมนีโยบายการแจงเบาะแสหรอืขอรองเรยีน (Whistle-Blowing Policy) ของบรษิทัฯ  และ

บริษัทในเครือ กําหนดถึงขอบเขตของการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน วิธีการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

(ผานทางอเีมล จดหมายปดผนึก และผานเวบ็ไซด) กระบวนการพจิารณาเมือ่ไดรบัแจงเบาะแส หรอืขอรองเรียน 

การพจิารณามูลการกระทําความผิด การสอบสวน การคุมครองผูรองเรยีน การคุมครองผูถกูรองเรยีน การแจง

เบาะแสหรือขอรองเรียนเท็จ
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หลักปฏิบัติ 7 : 
รักษาความน�าเช่ือถือทางการเงินและการเป�ดเผยข�อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1 : คณะกรรมการมีความรับผดิชอบในการดแูลใหระบบการจดัทาํรายงานทางการเงนิและการเปดเผยขอมลูสาํคญัตางๆ 
ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

แนวปฏิบัติ

7.1.1 คณะกรรมการจะดแูลใหบคุลากรทีเ่กีย่วของกบัการจดัทาํและเปดเผยขอมลู มคีวามรู ทกัษะและประสบการณ
ทีเ่หมาะสมกับหนาทีค่วามรับผดิชอบ และมจีาํนวนเพียงพอ บคุคลดงักลาวหมายความรวมถึง ผูบริหารสูงสุด
สายงานบัญชีและการเงิน ผูจัดทําบัญชี ผูตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ

7.1.2 ในการใหความเห็นชอบการเปดเผยขอมูล คณะกรรมการจะคํานึงถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของ โดยในกรณีที่เปน
รายงานทางการเงิน จะพิจารณาปจจัยอยางนอยดังตอไปน้ีดวย (1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน (2) ความเห็นของผูสอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และขอสังเกตของผูสอบบัญชีเก่ียวกับ
ระบบควบคุมภายใน รวมท้ังขอสังเกตของผูสอบบัญชีผานการสื่อสารในชองทางอ่ืนๆ (ถามี) (3) ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ (4) ความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย หลักกลยุทธและนโยบายของ
บริษัท

7.1.3 บริษัทฯ  เปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ  ซึ่ง
รวมถงึงบการเงิน รายงานประจําป แบบ 56-1 ทีต่รงตอความเปนจรงิ ครบถวน เพยีงพอ สม่ําเสมอ ทนัเวลา แสดง
ใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินและผลประกอบการที่แทจริง รวมท้ังอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) ประกอบการเปดเผยงบการเงิน
ทุกไตรมาส

7.1.4 ในกรณีทีก่ารเปดเผยขอมลูรายการใดเก่ียวของกับกรรมการรายใดรายหน่ึงเปนการเฉพาะกรรมการรายน้ันตอง
ดูแลใหการเปดเผยในสวนของตนมีความครบถวนถูกตองดวย เชน ขอมูลผูถือหุนของกลุมตน การเปดเผย
ในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุมตน

 ทั้งนี้ บริษัทฯ  จัดใหมีการเปดเผยโครงสรางการถือหุน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําป (แบบ 56-2)

หลักปฏิบัติ 7.2 : คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงิน และความสามารถในการชําระหน้ี

แนวปฏิบัติ

7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลใหฝายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงาน
ตอคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝายจัดการควรรวมกันหาทางแกไขโดยเร็วหากเริ่ม
มีสัญญาณบงชี้ถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี

7.2.2 ในการอนุมัตกิารทํารายการใดๆ หรอืการเสนอความเห็นใหทีป่ระชุมผูถอืหุนอนุมตั ิการทํารายการดังกลาวจะ
ตองไมกระทบตอความตอเนื่องในการดําเนินกิจการสภาพคลองทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระ
หนี้
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หลักปฏิบัติ 7.3 : ในภาวะที่กิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการควรมั่นใจไดวา กิจการมี
แผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอ่ืนที่จะสามารถแกไขปญหาทางการเงินได ทั้งน้ี ภายใตการคํานึงถึงสิทธิของ
ผูมีสวนไดเสีย

แนวปฏิบัติ

7.3.1 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดานทั้งดานการเงินการปฏิบัติงานการ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุล
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษา และดูแลเงินลงทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯ   
อยูเสมอ กําหนดระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร

หลักปฏิบัติ 7.4 : คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทํารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติ

7.4.1 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีรายงานความย่ังยืน ซึ่งเปดเผยขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ นโยบายการตอตานคอรรัปชัน การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงการ
ปฏิบัติอยางเปนธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดย
คํานึงถึงกรอบการรายงานที่ไดรับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล 

7.4.2 คณะกรรมการบริษทัจดัใหขอมลูทีเ่ปดเผยเปนเรือ่งสาํคญัและสะทอนรการปฏิบตัทิีจ่ะนําไปสูการสรางคณุคา
แกกิจการอยางยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.5 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธที่ทําหนาท่ีใน
การสื่อสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และ
ทันเวลา 

แนวปฏิบัติ

7.5.1 บริษทัฯ  มหีนวยงานดานนกัลงทุนสมัพนัธ ทีท่าํหนาทีต่ดิตอสือ่สารกบันกัลงทุนสถาบนั นกัลงทนุทัว่ไป ผูถือหุน 
นกัวเิคราะห และบรษิทัฯ  เปดโอกาสให นกัวเิคราะห นกัลงทนุ นกัลงทนุสถาบนั นกัขาว ผูถอืหุน ทัง้ในประเทศ
และตางประเทศ ประชุมกับผูบริหารหลากหลายชองทาง เชน อีเมล, Tele Conference, ประชมุทีบ่รษิทั รวม
ถงึการเขารวมกจิกรรมท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (Opportunity Day), รายการทางทีวี และ
บริษัทฯ  ไดกําหนดระยะเวลางดการเปดเผยขอมูลตางๆ กอนวันบริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการหรือ
งบการเงินหรอื MD&A รายไตรมาสตอตลาดหลกัทรัพยฯ เปนเวลา 7 วนั (Quiet Period) รวมถงึบรษิทัฯ  มกีาร
จัดทําจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ ตั้งแตป 2554

7.5.2 กรรมการผูจดัการมีอาํนาจกระทําการและแสดงตนเปนตวัแทนบริษทัฯ ตอบคุคลภายนอกในกิจการท่ีเกีย่วของ
กับบริษัทฯ  และเปนประโยชนตอบริษัทฯ  ตามการมอบหมายอํานาจบริหารใหแกกรรมการผูจัดการ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 และวันที่ 8 เมษายน 2548 

หลักปฏิบัติ 7.6 : คณะกรรมการควรสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล

แนวปฏิบัติ

7.6.1 บริษทัฯ  เผยแพรขอมลูตามเกณฑทีก่าํหนดผานชองทางของตลาดหลกัทรพัย แบบแสดงรายการขอมูลประจาํ
ป (แบบ56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) รวมท้ังเผยแพรผานทาง website ของบริษัทฯ  http://www.
thaiopticalgroup.com ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ฉบับปรับปรุงป� 2560)
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 หลักปฏิบัติ 8 : 
สนับสนุนการมีส�วนร�วมและการสื่อสารกับผู�ถือหุ�น

หลักปฏิบัติ 8.1 :  คณะกรรมการควรดูแลใหมั่นใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท

แนวปฏิบัติ

8.1.1 เร่ืองท่ีมีนัยสําคัญ หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองขอมติจากท่ีประชุมผูถือหุนจะถูกบรรจุเปนวาระการ
ประชุมผูถือหุน

8.1.2 ในการประชุมสามญัผูถอืหุนประจาํป (AGM) บรษิทัฯ  มนีโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถอืหุนในการเสนอ
ชือ่บคุคลเพ่ือเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ คาํถามท่ีเกีย่วของกบับรษิทั และเพิม่วาระการประชุมตามหลักเกณฑ
ทีบ่รษิทัฯ  กาํหนด ซึง่ไดเผยแพรรายละเอียดในเว็บไซตของบริษทัที ่http://www.thaiopticalgroup.com โดยให
เสนอมายังบริษทัฯ  ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปผานทางชองทางการติดตอ ดงัน้ี

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

  เพือ่ใหผูถอืหุน นักลงทนุ นกัลงทนุสถาบนั ทีส่นใจจะลงทุนในบรษิทัฯ ไดขอมลูอยางครบถวนเกีย่วกับ 
บรษิทัฯ บรษิทัฯ จดัใหมหีนวยงานนักลงทุนสมัพนัธผานชองทางตางๆ ดงันี้ 

 E-mail : ir@thaiopticalgroup.com  แฟกซ : (02) 862 0705    เบอรโทร : (02) 440 0506

8.1.3 ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะสงสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการประชุมไปยังผูถือหุนลวงหนา กอนวันประชุม
อยางนอย 14 วันหรือ 21 วัน ขึ้นกับวาระท่ีพิจารณาตามท่ีกฎหมายกําหนด และไดประกาศลงหนังสือพิมพ
ตดิตอกนั 3 วนั กอนวนัประชมุ เพือ่บอกกลาวเรยีกประชมุผูถอืหุนเปนการลวงหนา เพือ่ใหผูถอืหุนไดมโีอกาส
ศึกษาขอมูลตางๆ กอนการเขาประชุม

  บริษัทฯ จะนําหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนฉบับสมบูรณ พรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการประชุมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทฯ  ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 28 วัน 

หลักปฏิบัติ 8.2 :  คณะกรรมการควรดแูลใหการดาํเนนิการในวนัประชมุผูถอืหุนเปนไปดวยความเรยีบรอย โปรงใสมปีระสทิธภิาพ 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 บรษิทัฯ  สงเสรมิการนําเทคโนโลยีมาใชกบัการประชุมผูถอืหุน ทัง้การลงทะเบียนผูถอืหุน การนับคะแนนและ
แสดงผล เพ่ือใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็วถูกตองแมนยํา

8.2.4 ประธานกรรมการทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมผูถือหุน มีหนาท่ีดูแลใหการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย 
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ และขอบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสําหรับแตละวาระการประชุมที่กําหนดไวใน
หนงัสอืนัดประชมุอยางเหมาะสม บรษิทัฯ สนบัสนนุใหมกีารปฏบิตัแิละใหโอกาสแกผูถอืหุนอยางเทาเทยีมกนั 
ในการแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถาม ใหความสําคัญตอขอเสนอแนะของผูถือหุน และกําหนดสิทธิออก
เสียงในการเขาประชุมของผูถือหุนอยางชัดเจน

8.2.5 กรรมการของบริษทัฯ  ในฐานะผูเขารวมประชมุและในฐานะผูถอืหุนจะไมสนับสนุนการเพิม่วาระการประชมุ 
ทีไ่มไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจาํเปน โดยเฉพาะวาระสาํคญัทีผู่ถอืหุนตองใชเวลาในการศกึษาขอมลูกอน
ตัดสินใจ

8.2.6 ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ  กําหนดใหกรรมการ และผูบริหารทุกคนควรเขารวมประชุม เพื่อใหสิทธิแก
ผูถอืหุนทกุรายอยางเทาเทยีมกนัในการรวมออกความคดิเหน็ในทีป่ระชมุ และซกัถามขอของใจจากกรรมการ 
และผูบริหารท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออธิบายและตอบขอซักถาม

8.2.7 กอนเร่ิมการประชุม บริษัทฯ จะเปดเผยใหผูถือหุนไดรับทราบจํานวนและสัดสวนของผูถือหุนท่ีเขารวม
ประชมุดวยตนเองและของผูถอืหุนทีม่อบฉนัทะ วธิกีารประชมุ การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดใหมีการลงมติแยกในแตละรายการ เชน ผูถือหุน
ใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลในวาระการแตงตั้งกรรมการ เปนตน

8.2.9 บริษัทฯ จะสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคัญ และสงเสริมใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปน
ผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปดเผยผลการลงคะแนนท่ีเหน็ดวย ไมเหน็ดวย และ
งดออกเสียง ในแตละวาระใหที่ประชุมทราบพรอมทั้งบันทึกไวในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติ 8.3 :  คณะกรรมการควรดแูลใหการเปดเผยมตทิีป่ระชมุและการจดัทํารายงานการประชมุผูถอืหุน เปนไปอยางถกูตองและ
ครบถวน

แนวปฏิบัติ

8.3.1 บริษทัฯ จะเปดเผยมติทีป่ระชมุผูถอืหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทาํการถัดไปผานระบบขาวของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตที่ http://www.thaiopticalgroup.com 

8.3.2 เมื่อบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนเสร็จสมบูรณแลว จะทําการเผยแพรรายงานการประชุมนั้น 
ผานทางเว็บไซตที่ http://www.thaiopticalgroup.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม 

8.3.3 บรษิทับนัทึกรายงานการประชมุผูถอืหุนโดยมขีอมลูอยางนอยดงันี ้รายชือ่กรรมการและผูบรหิารทีเ่ขาประชุม 
และสัดสวนกรรมการท่ีเขารวมการประชุมไมเขารวมประชุม, วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม 
และผลการลงคะแนนของแตละวาระ, และประเด็นคําถามและคําตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกุล
ของผูถามและผูตอบ

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ฉบับปรับปรุงป� 2560)
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              การดูแล
เรื่องการใช�ข�อมูลภายใน

 บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) ไดกําหนดใหกรรมการและ 

ผูบรหิารของบริษทัฯ รายงานการซ้ือขายหลักทรัพยใหแกบรษิทัฯ ในวันเดียวกับทีส่งรายงาน

ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตามขอกาํหนด

ของสาํนกังาน กลต. เกีย่วกบัการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย และใหปฏบิตั ิตามแนวทาง

ของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย เรือ่งการซือ้ขายหลกัทรัพยของบรษิทัจดทะเบยีนโดย

ใชขอมลูภายในโดยกรรมการและผูบริหาร จะละเวนการซ้ือขายหลักทรัพย ในชวงเวลากอน

ทีจ่ะเผยแพรงบการเงิน หรอืสารสนเทศท่ีสาํคญัทีอ่าจมผีลกระทบตอราคาหลักทรัพย

 รวมท้ังมีการชี้แจงกฎหมายใหม ใหความรูในเร่ืองขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ 

ดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ใหแกคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

ที่เก่ียวของ ทกุคนใหตระหนักถงึบทบาท หนาท่ี ความรับผดิชอบและโทษ หากมกีารฝาฝน 

หรือกระทําความผิด

 รายละเอียดเพ่ิมเติมกรุณาดูในหัวขอ “รายงานวาดวยการกํากบัดแูลกิจการท่ีด”ี
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ระบบการควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัท ใหความสําคัญและตระหนักวา ระบบ

การควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญ ที่จะสรางความมั่นใจตอฝายบริหารในการชวยลด

ความเส่ียงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรร

ทรัพยากรอยางเหมาะสม และบรรลุเปาหมายตามท่ีไดตั้งไว

 คณะกรรมการบรษิทัไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนาทีใ่นการกาํกบั

ดูแล ใหระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท มีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามขอกําหนด และ

กฎหมายที่เกีย่วของ การดแูลมใิหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชน การทาํรายการเกีย่วโยง

กนั ตลอดจนการตดิตาม ควบคมุ ดแูลการดาํเนนิงานของบรษิทั การนาํทรพัยสนิของบรษิทั

ไปใชประโยชนในทางมิชอบหรือไมมีอํานาจ รวมท้ังชวยปกปองคุมครอง ทรัพยสิน ไมให

รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ บริษัทไดจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ 

และถวงดุล โดยมีฝายตรวจสอบภายในซ่ึงมคีวามเปนอสิระทําหนาทีใ่นการตรวจสอบและ

ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิาร

จดัการความเส่ียง และระบบการกํากบัดแูลกจิการ ในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานของ 

บรษิทั โดยนํากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO 

(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และ

กรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management) มาประยุกตใช

ใหการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เพื่อให การ

ดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัทมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ฝายบริหารของ

บริษทัจะนําผลการตรวจสอบไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขในเร่ืองตางๆ ทีเ่กีย่วของ 

เพื่อการพัฒนางานใหมีคุณภาพ และฝายตรวจสอบภายใน ไดจัดใหมีระบบการติดตาม

การดําเนินการของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคมุภายใน และมีการรายงานตอคณะกรรมการบรษิทัเปนประจาํทกุปโดยอางองิ “แบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 ในป 2561 บรษิทัไมพบขอบกพรองท่ีมนียัสาํคญัตอระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

ดังนี้
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การควบคุมภายในองค�กร 
 บรษิทัฯ  และบรษิทัยอย ไดกาํหนดใหมสีภาพแวดลอมของการควบคมุภายในทีด่ ีโดย

จดัโครงสรางองคกรและสายงานการบังคบับญัชาท่ีชดัเจนเหมาะสม มหีนวยงานตรวจสอบ

ภายในเปนหนวยงานอิสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังกาํหนดเปาหมาย

ทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสําเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใชในการ

ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคลองกับเปาหมายขององคกร พัฒนาระบบ

การจายผลตอบแทนตามผลงานในการสรางแรงจูงใจพนักงานท่ีสมเหตุสมผลและเพียงพอ 

มีแผนในการสรรหาและพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงที่สําคัญ กําหนดใหมีคูมือการใชอํานาจ

และคูมือการปฏิบัติงานของทุกระบบอยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทาง 

ในการปฏิบตังิาน นอกจากน้ี บรษิทัฯ  ยงัปลกูฝงใหผูบรหิารและพนักงานทุกคนของบริษทั 

ตระหนักถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยกําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 

ปฏิบัติตนไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ  และบริษัทยอย รวมถึง

การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียดวยความเปนธรรม 
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การบริหารความเส่ียง
          นอกจากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอางอิง “แบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามแนว COSO (The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) Framework ของสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทยังไดจัดทําการประเมิน

ความเส่ียง ตามกรอบการบรหิารความเส่ียงทัว่ทัง้องคกร (Enterprise Risk Management) 

ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงสําคัญ 4 ดาน ไดแก ความเส่ียงดานกลยุทธ ความเส่ียงดานการ

ปฏบิตังิาน ความเสีย่งดานการรายงาน และความเสีย่งดานการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ โดย

ทําการประเมินระดับความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พรอมแนวทางการปองกันและ

แกไขรวมถึงการติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบโดยความเสี่ยงดานกลยุทธ 

ไดมีการประเมินและติดตามในการประชุมคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ เปนประจําทุก

ไตรมาส สาํหรบัความเสีย่งดานอืน่ๆ จะมีการทบทวนและตดิตามโดยคณะกรรมการบรหิาร

ความเส่ียง ของบริษัทฯ  ซึ่งประกอบดวยกรรมการผูจัดการเปนประธาน และฝายบริหาร

ทุกทาน เปนกรรมการทําหนาทีใ่นการพจิารณาโครงสราง นโยบาย กรอบบรหิารความเส่ียง 

บริษทัฯ  ยงัไดมกีารตดิตามปจจัยตางๆ ทีอ่าจทําใหเกิดความเส่ียงขึน้ทัง้ปจจัยภายใน  และ

ปจจัยภายนอกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม Emerging Risk ซึ่งเปน

ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี The Risk of Disruptive Technology เพื่อหาทางปองกันและ

รับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวางแผนกลยุทธเพื่อบริหารเชิงรุกกับปญหาตางๆ 

แตละหนวยงานจะมีการติดตามและรายงานผลใหกบัผูบรหิารตามลําดบัชัน้ ซึง่หากมีความ

เสี่ยงใดๆ เกิดข้ึนก็จะมีการพิจารณาและกําหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงเหลาน้ันไป

พรอมๆกัน  ทัง้น้ีจะมีการรายงานตอคณะกรรมการของบริษทั เพือ่รบัทราบและกําหนดเปน

แนวนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนั้นๆ  รวมถึงการติดตามปองกันความเส่ียงดังกลาว  

ไมใหมีผลกระทบกับบริษัทฯ  และบริษัทยอยอีกในอนาคต 

ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
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การควบคุมการปฏิบัติงาน
         บริษัทฯ  และบริษัทยอย ไดมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนง

งานอยางชัดเจน มีการทบทวนคูมืออํานาจดําเนินการและคูมือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให

เหมาะสมกบัโครงสรางองคกรและการปฏิบตังิานในปจจุบนั รวมทัง้มกีารสอบทานผลการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ คูมืออํานาจดําเนนิการและคูมือการปฏิบัติ

งานตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพือ่ใหมัน่ใจวาการปฏิบตังิานมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพยีง

พอเหมาะสม และการปฏิบตังิานมีประสิทธภิาพ ซึง่ทกุกจิกรรมมีการติดตามตรวจสอบและ

สอบทานการปฏบิตัใิหเปนไปตามระเบียบและขอกาํหนดของกฎหมายโดยหนวยงานตรวจ

สอบภายใน ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาทบทวนและอนมุตัแิผนการตรวจสอบ

ประจําป เพื่อใหครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ  มั่นใจวา

หนวยงานตางๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอตอบสนองความเสี่ยง

ในการดาํเนนิงานทัง้ดานการเงนิ การปฏบิตัติามกฎหมาย ขอบงัคบั ระเบยีบกฎเกณฑตางๆ 

รวมถึงไดพจิารณาประเด็นสาํคญัท่ีตรวจพบโดยหนวยงานตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบ 

ภายนอก มกีารตดิตามอยางใกลชดิรายงานใหฝายบรหิารและผูเกีย่วของทราบเพือ่ปรบัปรงุ

แกไขปญหาและทํามาตรการปองกนัมใิหเกดิปญหา โดยทีผ่านมาบรษิทัฯ และบรษิทัยอย

ไมเคยกระทําการใดๆ ที่ฝาฝนกฎหมาย ในสวนของการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวของ 

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติหลักการในการทําขอตกลงทางการคาที่มีลักษณะเปน

ธรุกรรมระหวางบคุคลทีม่คีวามเกีย่วของกนั เพือ่ใหสอดคลองกบัทีก่ฎหมายบญัญตัดิงัทีไ่ด

กลาวถงึขางตน โดยใหฝายบรหิารสามารถทาํธรุกรรมหรอืรายการหรอืขอตกลงทางการคา

ที่มีลกัษณะเปนรายการระหวางบคุคลทีม่คีวามเกีย่วของกนัตามความหมายท่ีกาํหนดไวใน

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ธุรกรรมหรือรายการหรือขอตกลง

ดงักลาว ใหเปนไปในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิชูนจะพงึกระทาํกบัคูสญัญาทัว่ไปในสถานการณ 

เดยีวกนั ดวยอาํนาจตอรองทางการคาทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเปนกรรมการ 

ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ (“รายการท่ีมีขอตกลงทางการคาทั่วไป”) รวมท้ัง

รายการท่ีมีการดําเนินมาแลวอยางตอเนื่อง และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใหฝาย

บริหารสามารถกาํหนดกรอบระเบยีบเพือ่เปนแนวทางในการดาํเนนิงาน โดยการทาํธรุกรรม

ใหถือเสมือนเปนบุคคลภายนอก คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ บริษัทฯ และบริษัทยอยเปน

สําคัญ ซึ่งธุรกรรมดังกลาวจะดําเนินการตามหลักการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ  โดยหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูติดตามสอบทานการปฏิบัติรวมถึงรายงาน

ขอมูลของธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาทุกไตรมาส 

หากบริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงเกิดขึ้นในอนาคต 

บริษัทฯ  จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาเก่ียวกับความเหมาะสมของ

รายการดังกลาว หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการ

ระหวางกันท่ีเกดิขึน้ บริษทัจะจัดใหมบีคุคลท่ีมคีวามรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี 

หรือ ผูประเมินราคาทรัพยสิน หรือสํานักงานกฎหมาย เปนตน ที่เปนอิสระจากบริษัทและ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว 
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข�อมูล
 บริษัทฯ  และบริษัทยอยไดใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

สงเสริมและสนับสนนุใหมกีารพัฒนาระบบอยางตอเนือ่งเพ่ือใหขอมลูตางๆ มคีวามถูกตอง

และเปนปจจุบนั โดยไดนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพ รวมท้ัง

มคีวามปลอดภัยของขอมลู ตัง้แตการรวบรวมขอมลู ประมวลผลขอมลู จดัเกบ็ และตดิตาม

ผลขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานและการนําขอมูลที่สําคัญไปใชในการบริหารจัดการของ

ผูบริหาร หรือผูมีสวนไดเสียตางๆ มีความครบถวนถูกตองอยางเพียงพอภายในเวลา 

ที่เหมาะสม เพื่อใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมท้ังมีการกําหนดนโยบายความปลอดภัย

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชขอมูล และจัดใหมีระบบ Intranet เพื่อเปนชองทาง 

การส่ือสารภายในองคกร ในการเผยแพรนโยบาย กฎระเบียบคาํสัง่และคูมอืการปฏิบตังิาน 

รวมทั้งขาวสารตางๆ ไดอยางทั่วถึงทั้งองคกรพรอมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศ โดยไดวางมาตรการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากระบบ

สารสนเทศ

 ในการประชมุคณะกรรมการและผูถอืหุนบรษิทัฯ  มกีารจดัสงจดหมายเชญิประชมุพรอม

ทัง้มขีอมลูประกอบทีเ่พยีงพอตอการตดัสนิใจ  โดยเฉลี่ยจัดสงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 

5 วัน และกําหนดใหมีเลขานุการบริษทัฯ  ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ 

ทีค่ณะกรรมการบริษทั ตองทราบ ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบริษทั ประสานงานใหมี

การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท เปนศูนยกลางในการจัดทําและจัดเก็บเอกสาร

สําคัญตางๆ ไดแก ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุม

กรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุนบริษัทไดจัดใหมีชอง

ทางการส่ือสารใหบคุคลภายนอกสามารถ แจงขอมลูเกีย่วกับการรองเรียน หรอืแจงเบาะแส

การทุจริตผานชองทางที่บริษัทกําหนด

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารวมกับผูสอบบัญชี หนวยงานตรวจสอบภายใน 

และผูเกีย่วของเก่ียวกับการจัดทํางบการเงิน ของบริษัทฯ  ทุกไตรมาส เพื่อใหมีความม่ันใจ

วา บริษัทฯ  มีการใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป และเหมาะสมกับ

ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม

ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
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ระบบการติดตาม
 คณะกรรมการบริษทัไดจดัใหมรีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุทกุดาน เชน ดาน

บัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการดูแล

ทรัพยสิน บริษัทไดมีการติดตามผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยมี

การประชมุคณะกรรมการบรษิทัและมรีะบบการตดิตามการปฏบิตังิานเปนลาํดบัชัน้ ตัง้แต

คณะกรรมการบริษทัและคณะผูบรหิาร เพ่ือตดิตาม เปาหมายและกํากับการดําเนินการ

ตามแผนกลยุทธ แผนงาน และโครงการท่ีดําเนินงานอยูในแผนธุรกิจประจําปที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัเปนประจํา โดยมีการเปรียบเทียบเปาหมายการดําเนินธรุกจิ

กับผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ มีการทํารายงานใหคณะกรรมการไดทราบ โดยในป 

พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 5 คร้ัง 

 นอกจากนี ้บรษิทัยงัไดจดัใหมกีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายใน

อยางสมํา่เสมอโดยฝายตรวจสอบภายในทําการ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผล 

อยางเปนอิสระตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในป พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีการประชุมรวม 5 ครั้ง

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินระบบการควบคุมภายใน ดานตางๆ 5 องคประกอบ 

คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา 

บรษิทัฯ  และบรษิทัยอย มรีะบบการควบคุมภายในท่ีเพยีงพอ และเหมาะสมกบัการดาํเนนิ

ธุรกิจของบริษัท มีการบริหารความเส่ียงในระดับที่ยอมรับได ระบบบัญชี และรายงาน

ทางการเงินมีความถูกตอง เช่ือถือได รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกจิของบริษัท
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หัวหน�างานตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด(มหาชน) ประกอบ

ดวยผูทรงคุณวุฒิ ดานตางๆ ที่เปนกรรมการอิสระ 3 ทาน คอื นายสงิห ตงัทตัสวสัดิ ์ เปน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชา จวิาลัย และ นายไพรัช เมฆอาภรณ  เปนกรรมการ

ตรวจสอบ โดยมีนางอนุรักษ รัตนสานสสุนทร ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายในของ 

บริษัทฯ  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทครั้งท่ี 8 (2/2548) เมื่อวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2548 เนื่องจากเปนผูที่มี

ประสบการณในปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความเขาใจในกิจกรรมการ

ดําเนินงานของ บริษัทฯ  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาคุณสมบัติของผูดํารง

ตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสมและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี

ประสทิธภิาพ ทัง้นี ้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 และมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

4. เสนอขอมูลเกี่ยวกับความคืบหนาและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ

ประจาํป และความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจาํเปน ในการปฏิบัติงาน

5. ประสานงาน และกาํกบัดแูลการตดิตามและการควบคุมอืน่ เชน การบรหิารความ

เส่ียง การปฏบิตัติามกฎระเบียบ ความปลอดภัย หลักจรรยาบรรณ สภาพแวดลอม 

และการสอบบัญชี

6. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
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รายการ
ระหว�างกัน

1.  ลักษณะของรายการระหว�างกันและนโยบายในการทํารายการระหว�างกัน 
 ลกัษณะของรายการระหวางกนัทีผ่านมา เปนขอตกลงทางการคาทีม่เีงือ่นไขทางการคาโดยทัว่ไป ในการทาํธรุกรรมระหวาง บรษิทัฯ  

และบรษิทัยอย กบักรรมการ ผูบริหาร หรอืบคุคลท่ีเกีย่วของกนัซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการคร้ังที ่5/2551 ณ วนัที ่13  สงิหาคม 2551 ไดมมีติ

ในหลกัการวา บรษิทัฯ  และบรษิทัยอย อาจมรีายการระหวางกนั (เชน ซือ้วตัถดุบิ ขายสนิคา รบัจาง หรอืการบรกิาร  เปนตน) กบักรรมการ 

ผูบรหิาร หรือบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวของในอนาคต จงึอนุมติัในหลักการใหฝายจัดการสามารถอนุมตักิารทําธุรกรรมดังกลาว ตามคูมอือาํนาจดาํเนิน

การทีถ่อืปฏบิตัอิยู หากธรุกรรมเหลานัน้มขีอตกลงทางการคาในลักษณะเดยีวกบัทีว่ญิูชนจะพงึกระทาํกบัคูสญัญาท่ัวไปในสถานการณเดยีวกัน 

ดวยอาํนาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธพิลในการท่ีตนมสีถานะเปนกรรมการ ผูบรหิาร หรือบคุคลทีม่คีวามเก่ียวของ ทัง้นีบ้รษิทัฯ  จะทาํ

รายงานสรปุการทําธรุกรรมท่ีมขีนาดเกินกวา 1 ลานบาท เพือ่รายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทกุไตรมาสซ่ึงผูจดัการตรวจสอบ

ภายในในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไดนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาประจําทุกไตรมาส

 หากรายการที่เกิดข้ึนที่มิใชเปนรายการธุรกิจปกติผูบริหารหรือผูมีสวนไดเสียในเร่ืองนั้นๆ จะไมมีสวนอนุมัติในรายการดังกลาวเพ่ือ

ใหเปนไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละเปนจรยิธรรมของกรรมการและหากมกีารประเมนิราคากจ็ะใชบริษทัประเมนิทีข่ึน้ทะเบียน

กับสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เปนผูประเมินเพื่อใหความเห็นชอบหรือความเหมาะสมทั้งนี้ เมื่อมี

รายการเกิดขึน้ทางบริษทัฯ  จะมกีารเปดเผยสารสนเทศในรูปแบบ Online ผานระบบอิเลค็ทรอนิกส (Set Portal) ภายในเวลาท่ีตลาดหลัก

ทรพัยฯ กาํหนดในป 2561 บริษทัฯ  และบรษิทัยอย มรีายการธรุกจิทีส่าํคญักบับคุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวของกนั รายการธรุกจิดงักลาวเปน

ไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ  และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติ

ธุรกิจ และบริษัทฯ มีนโยบายในการกาํหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกันดังตอไปนี้คือ

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับกลุ�มบริษัทย�อย

1. การซื้อ / ขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่นๆ ระหวางกัน กําหนดราคาโดยคิดจากคาสินคาบวกคาบริการจัดการไมเกิน

รอยละ 10 ของราคาทุน

2. การซ้ือ / ขายสินคาสําเร็จรูประหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราท่ีตกลงกัน อยางไรก็ตาม นโยบายการกําหนดราคาดังกลาว

อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแขงขันในขณะที่เกิดรายการ

3. รายไดคาบริการและคาบริการจายเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงรวมกัน

4. รายไดคาบริหารและบริการจัดทําเอกสารเรียกเก็บตามราคาท่ีระบุไวในสัญญาท่ีตกลงรวมกัน

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 บริษัทร�วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข�องกัน
ซี่งมีผู�ถือหุ�นร�วมกันหรือกรรมการร�วมกัน

1. การขายสินคาสําเร็จรูประหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราตลาด

2. รายไดคาบริการเรียกเก็บตามราคาตลาด

3. เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจายและมีสิทธิในการรับเงินปนผล
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รายการระหว�างกัน

บริษัทย�อย ประกอบด�วย

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 : บรษิัท 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

บริษัทร�วม ประกอบด�วย

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

บริษัทท่ีเกี่ยวข�อง ประกอบด�วย

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

 รายละเอยีดของธรุกรรมในป 2561 และ 2560 ทีเ่กีย่วของกนั ไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หวัขอที ่10 (รายการธุรกิจกับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน) ซึ่งประกอบดวยรายการธุรกิจกับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกันทั้งในประเทศและตางประเทศ  

      ยอดคงคางของรายการลูกหนี้และเจาหนี้ กับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกัน
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2.  ความจําเป�นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 บรษิทัฯ  และบริษทัยอย มนีโยบายในการทํารายการระหวางกันดวยความโปรงใส โดย

คํานึงถึงความเปนธรรมและเปนผลประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และบริษัทยอย เชนเดียว

กับการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด โดย 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย โดยสามารถสรุปรายการระหวางกนั ในแตละประเภท ไดดังนี้

1. รายการซ้ือขายสินค�า วัตถุดิบ และอ่ืนๆ

1.1 การขายสินคากับบริษัทคาสงเลนสสายตา  

  บริษัทฯ และบริษัทยอย มีนโยบายในการการขายสินคาใหกับผูขายสง 

(Wholesaler) และผูจัดจําหนาย (Distributor) ในแตละประเทศเพียงไมกีร่าย

เทานัน้เพือ่ไมใหเกดิปญหาดานการแขงขนักบัลกูคาของบรษิทัฯ และบรษิทัยอยเอง 

อกีทัง้เปนการ ลดภาระและข้ันตอนความยุงยาก ในการกระจายสินคาและการเรียก

เก็บเงินกับลูกคารายยอยที่เปนภาระกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งบริษัทคาสง 

ประกอบดวย บริษทั นาํศลิปไทย จาํกดั และ บริษทั เอน็ แอล อาร เอก็ซ จาํกดั เพือ่

จดัจําหนายใหแกลกูคารายยอย ในประเทศตอไป โดยท่ีผานมาการขายสินคาให

กบับรษิทัคาสงนี ้ไมปรากฏวามกีารชําระเงนิลาชากวากาํหนด และไมมหีนีเ้สยีเกิด

ขึน้เปนการทํารายการเพ่ือการดําเนินธุรกจิปกติและตามเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไปขอ

งบรษิทัฯ  และบรษิทัยอย ไมแตกตางจากการจําหนายสินคาใหกับลูกคารายอ่ืน 

ซึง่เปนไปตามความจาํเปนทางธรุกจิ โดยคาํนงึถงึประโยชนสงูสดุอนักอใหเกดิแก

บริษัทฯ   และบริษัทยอย  

  เนื่องจากรายการระหวางกันกับบริษัทคาสงจะยังคงมีอยูตอไปในอนาคต 

ดังนั้นเพื่อความโปรงใสคณะกรรมการบริษัทจึงไดมีการกําหนดนโยบายการ

กาํหนดราคาสนิคาตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั คร้ังที ่15/2551 ณ วนัที ่13 

สงิหาคม 2551 ซึ่งนโยบายดังกลาวบังคับใชกับการกําหนดราคาขายสินคาใหกับ

ผูขายสงของบริษัทฯ และบริษัทยอยทุกรายทั้งน้ีสาระสําคัญที่จะมีผลบังคับกับ

บริษัทคาสงนี้คือ ใหบริษัทฯ และบริษัทยอย ใช Price List มาตรฐาน ที่ใชกับการ

ขายในประเทศและการขายตางประเทศอยางไรก็ดีบริษัทฯ และบริษัทยอย อาจ

จะใหสวนลดจาก Price List ดังกลาวได โดยคํานึงถึงสภาพการแขงขันของตลาด

แตละทองถิ่นของผูซื้อโดยยังมีกําไรอยูไมตํ่ากวากําไรมาตรฐานที่กําหนดไว โดย

บรษิทัฯ และบรษิทัยอย จะไมเอือ้ประโยชน แกบคุคลหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วของ ทัง้น้ี การ

ซื้อขายสินคากับบุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของจะตองจัดทําสรุปรายงานเสนอคณะ

กรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส  ทัง้นีน้โยบายดงักลาวจะใชสาํหรบับุคคลหรอืบรษิทั

ทีเ่ก่ียวของอืน่ๆ ดวยถามใีนอนาคต 
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รายการระหว�างกัน

1.2 การขายสินคากับธุรกิจคาปลีก แบบ Chain Store

  บรษิทัฯ และบรษิทัยอย มนีโยบายในการการขายสนิคาใหกบัผูคาปลกี แบบ 

Chain Store เพือ่ใหผลติภณัฑของบรษิทัฯ เขาถึงผูบริโภค ตอบสนองผูบริโภคได

รวดเร็ว และเปนแหลงกระจายขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลิตภัณฑใหมออก

สูตลาดหรือผูบริโภค สาํหรับบริษทัคาปลกีประกอบดวย บริษทั หอแวนกรุป จาํกัด 

/ บริษัท สเปคเซฟเวอร เอเชีย แปซิฟค โฮลดิ้ง จํากัด โดยที่ผานมาการขายสินคา

ใหกับบริษัทคาปลีกนี้ ไมปรากฏวามีการชําระเงินลาชากวากําหนด และไมมีหนี้

เสียเกดิขึน้ และเปนการทาํรายการเพือ่การดาํเนนิธรุกจิปกต ิและตามเงือ่นไขการ

คาโดยทัว่ไปของบรษิทัฯ และบรษิทัยอยไมแตกตางจากการจาํหนายสนิคาใหกบั

ลูกคารายอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามความจําเปนทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด

อันกอใหเกิดแกบริษัทฯ และบริษัทยอย 

1.3 การซื้อสินคากับบริษัทที่เกี่ยวของ

  สาํหรบัการซือ้สนิคาจากบรษิทัทีเ่กีย่วของนัน้ เปนลกัษณะของการซือ้สนิคาบาง

รายการที ่บรษิทัฯ  และบรษิทัยอย ไมสามารถ ผลติเองไดแตไดรบัคาํสัง่ซือ้จากลกูคา 

ซึ่งจําเปนตองจัดหาสงใหกับลูกคาเพื่อรักษาฐานลูกคาของบริษัทฯ และบริษัท

ยอยไว แตเน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอย ไมสามารถซือ้สนิคาไดโดยตรงจากผู

ผลติรายอ่ืนจําเปนตองซ้ือผานตัวแทน จงึมีการซ้ือสนิคา ผานผูคาสง โดยบริษทัฯ  

และบริษทัยอย ตองมีกาํไรสําหรบัรายการสินคาท่ีซือ้เขามาจาํหนายท้ังน้ี รายการดัง

กลาว มจีาํนวนไมมาก และบริษัทฯ  และบริษัทยอย มีนโยบายในอนาคตท่ีจะขาย

สินคาที่บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมสามารถผลิตเองไดใหนอยที่สุด ทั้งนี้ไดมีการ

กําหนดนโยบายในการควบคุมการซ้ือสินคาในกรณีดังกลาว โดยใหทําการซื้อ

สนิคาในราคาตลาดท่ัวไป และมีการรายงานสรุปรายละเอียดการซ้ือสนิคาดงักลาว 

ใหกบัคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา และใหความเหน็ 

ทุกไตรมาส 
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2. รายการเช�า การให�บริการ และอ่ืนๆ

 การเชาทรัพยประกอบการ : การเชาที่ดินโรงงานที่ 1 ของบริษัทยอย

 โรงงานท่ี 1 ของบริษัทยอย ตั้งอยูบนที่ดินของบริษัท แคราย แอสเสท จํากัด ซึ่งเดิมมีการใช

โดยไมมคีาเชา ทัง้นีเ้พือ่ความโปรงใสในการประกอบธุรกจิตอไปในอนาคต บรษิทัฯ  จงึไดทาํสญัญา

เชาที่ดินดังกลาว โดยสรุปสาระสําคัญในสัญญาเชาดังนี้

วันที่ในสัญญา : 3 มกราคม 2561

รายละเอียดที่ดิน : โฉนดเลขท่ี 173, 14676, 14767, 14678, 14679, 14680, 

   14681, และ 14682 รวม 8 โฉนด เนื้อที่รวม 2-1-59 ไร 

   เลขท่ี 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.   การกู�ยืมระหว�างกัน

 สําหรับนโยบายการกูยืมระหวางกัน บริษัทฯ  และบริษัทยอย จะใชวงเงินสินเชื่อจากสถาบัน

การเงิน เพื่อความโปรงใส โดยจะคงเหลือเฉพาะการกูยืมระหวางกันของบริษัทฯ  และบริษัทยอย 

ตามความจําเปนเทานั้น

4.   การค้ําประกันระหว�างกัน

      การคํ้าประกันระหวางกันเปนการคํ้าของบริษัทฯ  และบริษัทยอย เทานั้น
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มาตรการ การอนุมัติการทํารายการระหว�างกัน
 กรรมการผูจดัการไดรบัมอบอาํนาจจากกรรมการบริษทั ใหเปนผูอนมุตักิารดาํเนนิธรุกจิกบันติบิคุคลทีเ่กีย่วของกนั 

หรอืบคุคลทีม่ผีลประโยชนรวม ภายใตเงือ่นไขปฏบิตัใินการดาํเนนิธรุกจิตามปกต ิและเงือ่นไขการคาทัว่ไปทีไ่ดมกีารกาํหนด

นโยบายและหลกัเกณฑ โดยไดรบัการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัทีก่รรมการผูมี

สวนเกีย่วของไมมสีทิธิอ์อกเสยีงพจิารณาอนมุตัไิวแลว โดยจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลกัทรัพย ขอบงัคบั หรือขอกาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนด

นโยบายการกําหนดราคาสินคา ซึง่ระบถุงึนโยบายการซ้ือขายกับบคุคลหรือบรษิทัทีเ่กีย่วของไวดวยแลว ตามมติทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 15/2551 ณ วันท่ี 13  สิงหาคม 2551  

 หากมรีายการระหวางกนัของบริษทัฯ  และบริษทัยอย กบันิตบิคุคลหรือบคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน 

บรษิทัฯ  จะจดัใหผานทีป่ระชมุกรรมการบริษทัทีม่กีรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นเกีย่วกบัความจําเปนและความ

เหมาะสมของรายการนั้น โดยกรรมการผูมสีวนไดเสยีไมมสีทิธอิอกเสยีงในรายการดงักลาว และในกรณทีีก่รรมการตรวจ

สอบไมมคีวามชํานาญในการพิจารณารายการ ระหวางกนัท่ีอาจเกิดขึน้รายการใด บรษิทัฯ  จะจัดใหผูเช่ียวชาญหรือผูสอบบัญชี 

ของบริษัทฯ  เปนผูใหความเห็น เพื่อนําไปใชประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษทัหรอืผูถอืหุนตามแตกรณ ีทัง้นี้

รายการระหวางกนัทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จะตองมกีารสรุปใหกบัคณะกรรมการ ตรวจสอบและใหคณะกรรมการบริษทัพจิารณา

รับทราบทุกไตรมาส บรษิทัฯ  จะเปดเผยรายการระหวางกนัไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ของบริษัทฯ  ดวยนอกเหนือ

จากรายการระหวางกันจากการดําเนินธุรกิจปกติตามที่กลาวถึงในวรรคแรกแลว บริษัทฯ  และบริษัทยอยไมมีนโยบาย

ใหความชวยเหลือทางการเงินกับนิติบุคคลหรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

รายการระหว�างกัน
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คาํอธิบาย
และการวิเคราะห�ฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานป� 2561 (MD&A)
ผลการดําเนินงาน 
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
 ฝายบริหารขอช้ีแจงผลการดําเนินงานประจําป 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ดังน้ี

หน�วย: ล�านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561 2560 2559 2561 2560 2559

รายไดรวม 1,915.36 1,912.26 2,006.05 1,306.55 1,392.93 1,476.69

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 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 

มาจากรายไดจากการขายท่ีลดลง โดยกลุมเลนสพลาสติกธรรมดาลดลง 65.40 ลาน

บาท หรือรอยละ 3.48 ของรายไดรวม ในขณะที่กลุมเลนสพลาสติกสั่งฝนพิเศษเพิ่ม

ขึ้น 34.70 ลานบาท หรือรอยละ 1.85 ของรายไดรวม เมื่อพิจารณาตามรายภูมิภาค 

พบวาภูมิภาคที่มรีายไดจากการขายลดลง ไดแก ยโุรป 6.29% และออสเตรเลีย 4.47% 

ในขณะท่ีภมูภิาคเอเชียและแปซิฟค เพิม่ขึน้ 13.63% ประกอบกับคาใชจายในการขาย

และบรหิารท่ีเพิม่ขึน้จากปกอนของบริษทัยอยทีด่าํเนนิธรุกจิประเภทจัดจําหนายสนิคา

และจดัสงผลติภณัฑของบรษิทัฯไปยงักลุมลกูคาในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทาํใหบรษิทัฯ 

และบริษัทยอย มีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 7.93 (ป 2560 เทากับรอยละ 9.77)

1.   รายได�จากการขายและบริการ

 ในป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดจากการขายและบริการ 1,841.57 ลาน

บาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 36.02 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.92 โดยมี

โครงสรางรายไดแสดงตามตารางดานลางน้ี 
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หน�วย: % ผู�ผลิต
งบรวม

2561 (%)
งบรวม

2560 (%)
งบรวม

2559 (%)

1. เลนสพลาสติก พลาสติกธรรมดา                            บริษัทฯ  และบริษัทยอย 33 36 34

2. เลนสพลาสติกมูลคาเพิ่ม บริษัทฯ 26 25 31

3. เลนสสั่งฝนพิเศษ บริษัทยอย 33 31 28

4. เลนสกระจก สินคาและบริการอื่น บริษัทฯ  และบริษัทยอย 8 8 7

รวม 100 100 100

2.   ต�นทุนขาย

 ในป 2561 บรษิทัฯ และบริษทัยอย มอีตัราสวนตนทนุขายและบรกิารตอรายไดจากการขายบรกิารในอตัรารอยละ 79.60 เพิม่ขึน้จาก

รอยละ 75.17 ในป 2560 โดยสัดสวนตนทุนขายและบริการตอรายไดที่เพิ่มขึ้น ไดรับผลกระทบจากปจจัยเรื่องการแขงขันของราคา 

ประกอบกับคาแรงและคาโสหุยการผลิตที่ประหยัดไดจากการลงทุนในเครื่องจักรสายการผลิตใหม (RX Automation) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตนั้น ยังไมสามารถชดเชยคาเสื่อมราคาท่ีเพิ่มขึ้นจากการลงทุนดังกลาวไดทั้งหมด

คาํอธิบายและการวิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานป� 2561 (MD&A)

 บรษิทัมรีายไดเทยีบเทาเงนิสกลุเหรยีญสหรฐัเพ่ิมขึน้ 3% จากการปรบักลยทุธการขายและตลาดโดยทาํความเขาใจถงึพฤตกิรรมการ

ซื้อของลูกคารวมถึงการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่มีนวัตกรรมใหมๆ ใหตอบสนองกับความตองการของ

ลกูคาในเชิงรกุมากขึน้ ทามกลางปจจยัการแขงขนัในดานราคาจากสภาวะตลาดทีแ่ขงขนัสงูขึน้ และทําใหรายไดของบรษิทัเตบิโตในเอเชยี

และแปซฟิกอยางเหน็ไดชดั แมวาเงนิบาทออนคาลงอยางมากในครึง่ปแรกเมือ่เปรยีบเทยีบกับชวงเวลาเดยีวกนัในปกอน สงผลใหรายได

โดยรวมเปนสกุลเงินบาทลดลงเพียงเล็กนอย

โครงสร�างรายได�จากการขายและบริการตามมูลค�าของแต�ละสายผลิตภัณฑ�

หมายเหตุ:  *เลนสพลาสติกมูลคาเพิ่ม ประกอบดวย เลนสบางพิเศษ เลนสเปลี่ยนสี และเลนสกันแรงกระแทกสูง

โครงสร�างรายได�จากการขายและบริการท่ีผ�านมาตามมูลค�าของแต�ละภูมิภาค

หน�วย: %
รายได�จากการขายและบริการ (งบการเงินรวม)

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



รายงานประจําปี  2561 131

3.   ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหาร

 ในป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 284.89 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 23.17 ลานบาท จากป 2560 โดยมีปจจัยหลักจากคาใชจายในการ

ดําเนินกิจการของบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจประเภทจัดจําหนายสินคาและจัดสง

ผลิตภัณฑของ บริษัทฯ ไปยังกลุมลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2561

4. รายได�อื่น

 ในป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดอื่น 73.80 ลานบาท เพิ่มขึ้น 53.32 ลาน

บาทจากป 2560 สาเหตหุลกัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของผลกาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลก

เปลี่ยน 35.39 ลานบาท และรายไดอื่นจากคาระวางรับ 9.34 ลานบาท

5.   ดอกเบ้ียจ�าย  

 ในป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีดอกเบี้ยจายจํานวน 11.24 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

7.48 ลานบาท จากป 2560 โดยเกิดจากการลงทุนในเครื่องจักรสายการผลิตใหมของ

บริษัทยอย

6.   กําไรสุทธิ

 ป 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอย มกีาํไรสุทธจิาํนวน 146.03 ลดลง 37.43 ลานบาท หรอืคดิ

เปนรอยละ 20.40 จากป 2560 ซึง่มสีาเหตหุลกั มาจากรายไดจากการขาย และคาใชจาย

ในการขายและบริหารทีเ่พิม่ขึน้ ดงัทีไ่ดกลาวมาขางตน

7. อัตราผลตอบแทนต�อหุ�น

 นโยบายการจายเงินปนผล ของบริษัทฯ มีดังน้ี “จายปนผลไมนอยกวารอยละ40 

ของกาํไรสทุธ ิของงบการเงนิรวมหลังหกัเงนิสํารองตางๆ ทกุประเภททีก่ฎหมาย

และบริษัทฯ ไดกําหนดไว” 

  จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 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 (ยี่สิบแปดลานส่ีแสนหาหมื่นเกาพันแปดสิบบาทถวน)

 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

สามัญผูถอืหุนประจําป 2562 ทีจ่ะประชุมในวันพฤหัสบดีที ่4 เมษายน 2562 พจิารณา

อนุมัติตอไป

 การจายเงนิปนผลในอตัราขางตนน้ัน บริษทัฯ ไดพจิารณาโดยคาํนงึถงึการประมาณการ 

กระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน ประกอบกับแผนการลงทุนในป 2562
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คาํอธิบายและการวิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานป� 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 ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังน้ี

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 56.28 ลานบาท

• ลกูหนีก้ารคาและลกูหน้ีอืน่เพิม่ข้ึน 68.07 ลานบาท โดยเพิม่ขึน้จากลกูหนีก้ารคากจิการท่ีเกีย่วของกนั 21.03 ลานบาท และลกูหนีก้าร

คากจิการท่ีไมเกีย่วของกนั 47.04 ลานบาท (รายละเอียดแสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9)

• สนิคาคงเหลอืสทุธลิดลง 12.57 ลานบาท โดยลดลงจากสนิคาสาํเรจ็รปู 48.31 ลานบาท วตัถดุบิ 7.76 ลานบาท ในขณะทีส่นิคาระหวาง

ทางเพ่ิมขึ้น 27.58 ลานบาท แมแบบพิมพแกวเพิ่มขึ้น 14.85 ลานบาท (รายละเอียดแสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12) 

สินทรัพยไมหมุนเวียน ลดลงจํานวน 77.45 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังน้ี

• ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณสทุธ ิลดลง 81.33 ลานบาท ซึง่เกดิจากคาเสือ่มราคาประจําป  

• สินทรัพยไมมีตัวตน ลดลงเทากับ 3.12 ลานบาท ซึ่งเกิดจากคาตัดจําหนายประจําป 

• สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพ่ิมขึ้นเทากับ 6.93 ลานบาท ซึ่งเกิดจากผลการดําเนินงานประจําป

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอยมหีนีส้นิรวมในป 2561 จาํนวน 722.33 ลานบาท ลดลงจากป 2560 เทากบั 66.93 ลานบาท โดยมรีายละเอยีด

ดังนี้

หน้ีสนิหมนุเวยีน ลดลง 149.04 ลานบาท ซึง่เกดิจากการเปล่ียนแปลงดังนี้

• เงินกูระยะสั้นจากธนาคาร ลดลง 131.10 ลานบาท ซึ่งเกิดจากผลการดําเนินงานประจําป

• เจาหน้ีการคาและเจาหนี้อื่น ลดลง 30.33 ลานบาท โดยลดลงจากเจาหน้ีการคา 20.44 และเจาหน้ีอื่น 9.89 ลานบาท (รายละเอียด

แสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18)

• ภาษีเงินไดคางชําระลดลง 13.70 ลานบาท

• เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปเพิ่มขึ้น 37.11 ลานบาท

• เงนิลงทุนในบริษัทยอย คางจายที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปลดลง 12 ลานบาท

หนี้สินไมหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 82.12 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังน้ี

• เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปเพิ่มขึ้น 85.25 ลานบาท

• สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานลดลง 3.13 ลานบาท

 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนรวมในป 2561 จํานวน 1,837.44 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 10.79 ลานบาท 

ซึ่งเกิดจากเงินปนผลจาย
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 จากตารางขางตน บริษทัฯและบริษทัยอย มอีตัราสวนสภาพคลองในป 2561 สงูขึน้จากป 2560 เนือ่งจากลูกหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ืน่ 

เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากยอดขายท่ีสูงข้ึนในชวงปลายไตรมาสท่ี 4

โครงสร�างเงินทุน

อัตราส�วน
งบการเงินรวม 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

เงินสดเพิ่ม(ลด) จากการดําเนินงาน ลานบาท 86.86 (312.02) 92.68 65.37 (219.28) (3.64)

อัตราส�วน
งบการเงินรวม 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

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

ความเพียงพอของสภาพคล�อง



บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป134

ป�จจัย และอิทธิพลหลัก ท่ีอาจมีผลต�อผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
(Forward Looking)

 อางถึง “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน” และ “ปจจัยความเส่ียง” ที่ไดกลาวไปแลวในสวนตน

คาํอธิบายและการวิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานป� 2561 (MD&A)

 จากตารางขางตน บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนตํ่ากวาป 2560 เล็กนอย เนื่องจากการกูเงินสําหรับ

โครงการลงทุนในเครื่องจักรสายการผลิตใหม (RX Automation) ซึ่งเปนการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต และ

เพือ่การรองรับความตองการของลูกคาไดอยางตอเน่ือง โดยจะเห็นไดวาโครงสรางเงินทนุของบริษทัฯ นัน้ยงัมีความแข็งแกรง สงัเกตไดจาก

การที่อัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับใกลเคียงกับป 2560 ซึ่งอยูในเกณฑที่ดี

 เนื่องจากกําไรจากการดําเนินงานลดลง ดังเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงสงผลใหอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรลดลง

ในป 2561 อยางไรก็ดี อัตราสวนนี้ยังมีคาอยูในเกณฑที่ดี

อัตราส�วน
งบการเงินรวม 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

ความสามารถในการทํากําไร
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รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ต�อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบรษิทัเปนผูรบัผดิชอบตองบการเงนิของบรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป จาํกดั 

(มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย 

โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ

รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีเปน

อสิระกาํกับดแูลงบการเงนิและประเมนิระบบการควบคมุภายในใหมปีระสทิธผิล เพือ่ใหมคีวาม 

มั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวนอยางเพียงพอทันเวลา และปองกัน 

ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว

 จากวิธีปฏิบัติและการกํากับดูแลขางตน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ  สามารถสรางความเช่ือมั่นไดวา งบการเงินของบริษัท 

ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการ

ดําเนินงาน และกระแสเงินสด ไดถูกตองในสาระสําคัญแลว และเปนไปตามมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองท่ัวไป  

       

         

 (นายสวาง  Pracharktam) (นายธรณ  Pracharktam)

 ประธานกรรมการ  กรรมการผูจัดการ



บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป136

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

 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 และรายการท่ี

ไมใชรายการปกติทีม่นียัสาํคญั และขอสงัเกตของผูตรวจสอบบัญชแีละผูตรวจสอบภายใน มคีวามเห็นวารายงานทางการเงินแสดง

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และบริษัทยอย มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได การจัดทํารายงานทางการ

เงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป มีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและไมพบรายการใดท่ีอาจ

มีผลกระทบอันเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

  2. สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันซ่ึงตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของ ตลท. และสาํนักงาน กลต. เรือ่งการเปดเผยขอมลูและการปฏิบตัขิองบรษิทัจดทะเบียนในรายการท่ีเกีย่วโยงกัน 

ซ่ึงอาจเกดิความขดัแยงทางผลประโยชน ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา รายการทีเ่กีย่วโยงกนัเปนการดาํเนนิการตาม

เง่ือนไขทางการคาปกตทิัว่ไป ไมมคีวามขัดแยงกนัทางผลประโยชน มคีวามเปนธรรมและสมเหตุสมผล โดยไมพบรายการใดท่ีผดิปกติ 

และมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางครบถวนเพียงพอ 

  3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  และบริษัทยอย 

ประจาํป 2561 มคีวามเห็นวาเหมาะสมและมีประสทิธภิาพเพียงพอกับการดําเนนิธรุกจิ โดยไมพบประเด็นทีเ่ปนสาระสําคญัอนัอาจ

จะกระทบตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

เรียน ท�านผู�ถือหุ�น บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน)
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  4. การกาํกบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพจิารณาใหความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบ 

ภายในประจําป 2561 รวมถงึใหขอเสนอแนะการดําเนนิงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ใหบรรลแุผนงานท่ีวางไวตามมาตรฐาน 

ทีไ่ดรบัความเช่ือถอืทัว่ไป และไดประเมินผลการปฏิบตัหินาทีข่องฝายตรวจสอบภายใน เพือ่นาํไปเปนแนวทางในการปรับปรงุพฒันา 

งานตรวจสอบภายใน

  5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและกํากับดูแลใหบริษัทฯ  และบริษัทยอย ดําเนินกิจการ

ตางๆ อยางถูกตองตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ กลต. และ ตลท. และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

กับธุรกิจของบริษัทฯ  โดยไมพบขอบงชี้ที่ทําใหเชื่อวา มีขอบกพรองเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตาม และ/หรือการปฏิบัติที่ขัดหรือแยงกับ

ขอกําหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  6. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ  และบริษัทยอย เพื่อให

มัน่ใจวาบรษิทัฯ มกีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธผิล โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่ประกอบดวย

กรรมการผูจดัการเปนประธานและผูบริหารทกุหนวยงานเปนกรรมการทาํหนาทีพ่จิารณาโครงสราง นโยบาย กรอบการบรหิารความ

เสี่ยง ติดตามการดําเนินการประเมินความเส่ียงจากสถานการณสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และกําหนดมาตรการ

บริหารความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจะรายงานความเสี่ยงที่สําคัญหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหมให

คณะกรรมการบริษัทฯ  ทราบเปนระยะ

  7. สอบทานการยืน่ตออาย ุการรับรองเปน Certified Company จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทย ในการตอตาน

การทุจริต โดยบริษัทฯ  ไดรับการตออายุการรับรองฯ ในตนป 2561

  8. การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เปนขอสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีในการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 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 หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ  ก็ไดจัดใหมีการ

ปฏบิตัติามกฎหมาย และขอกาํหนดของตลท. และสาํนกังานกลต. อยางเครงครัด รวมท้ังมีการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอบงัคบั

ทีเ่ก่ียวของกบัการดาํเนนิธรุกจิอยางครบถวน นอกจากน้ัน บรษิทัฯ  ยงัจัดใหมกีารบรหิารความเส่ียงท่ีเพยีงพอและมกีารกาํกบัดแูลกจิการที่

ด ีในองคกร มีผูตรวจสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ชวยใหการสอบบญัชีและระบบ

การควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

 (นายสิงห  ตังทัตสวัสดิ์)

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2562
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ค�าตอบแทน
ผู�สอบบัญชี

1.  ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)    
       บริษัทฯ  และบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก บริษัท สํานักงาน 

อีวาย จํากัด ในรอบปบัญชี 2561 เปน เงินรวม 2,310,000 บาท (สองลานสามแสนหน่ึง
หมื่นบาทถวน) แยกเปนคาตอบแทนบริษัทฯ  เทากับ 1,360,000 บาท และบริษัทยอย 
950,000 บาท  

 

2.  ค�าบริการอื่น (Non-Audit fee)  
 ไมมี



รายงาน
และ งบการเงินรวม
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทย�อย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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ความเห็น

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) 
และบรษิทัยอย (กลุมบรษิทั) ซึง่ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และ
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  
รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั และไดตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ของบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน

 ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ผลการดําเนนิงานและกระแสเงินสด สาํหรบัปสิน้สดุวันเดยีวกนัของบริษทั ไทยออพติคอล 
กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด 
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของ
ขาพเจา ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามคีวามเปนอสิระจากกลุมบรษิทัตามขอกาํหนดจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจ
สอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุใน
ขอกําหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยง
ผูประกอบวชิาชีพของขาพเจา ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรบังวดปจจุบนั ขาพเจาไดนาํ
เร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 

  ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบ
ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหลานีด้วย การปฏบิตังิานของขาพเจาไดรวมวิธกีารตรวจสอบท่ีออกแบบมา
เพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง อันเปน
สาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบ
สําหรับเร่ืองเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงิน
โดยรวม

เสนอต�อผู�ถือหุ�นของ

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน)ของผู�สอบบัญชี
รับอนุญาต

รายงาน
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

การรับรูรายได

 รายไดจากการขายสินคาถือเปนรายการบัญชีที่มีสาระสําคัญ และสงผลกระทบโดยตรงตอกําไรขาดทุนของกลุมบริษัท ประกอบกับ
กลุมบริษัทมีรายการขายกับลูกคาเปนจํานวนมาก ซึ่งมีขอตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย เชน รายการสงเสริมการขาย สวนลด
ตางๆ รวมท้ังการใหสวนลดพิเศษเพ่ือกระตุนยอดขาย ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงใหความสําคัญเปนพิเศษตอการรับรูรายไดของกลุมบริษัท

 ขาพเจาตรวจสอบการรบัรูรายไดของกลุมบรษิทัโดยการประเมนิ และทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุมบรษิทัทีเ่กีย่วของกบั
วงจรรายได สุมตัวอยางรายการขายที่เกิดขึ้นในระหวางป และชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการ
ขาย และสอบทานใบลดหน้ีทีก่ลุมบริษทัออกภายหลังวันสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีวาเปนไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในขอตกลงการใหสวนลด
แกลกูคาของกลุมบรษิทั และสอดคลองกบันโยบายการรับรูรายไดของกลุมบริษทั ประกอบกับไดวเิคราะหเปรียบเทียบขอมลูบญัชรีายได
แบบแยกยอย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะ
รายการบัญชีที่ทําผานใบสําคัญท่ัวไป 

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
เฉพาะอยางย่ิง การพิจารณาคาเผ่ือการลดลงของมูลคาของเงินลงทุนดังกลาว ตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการประมาณการกระแส
เงินสด ในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากบริษัทรวมดังกลาว การกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม  

  ขาพเจาไดประเมินการกําหนดประมาณการกระแสเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝายบริหารของบริษัทฯ  เลือกใช โดยการ
ทําความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวา สอดคลองกับขอมูลในอดีตและแผนธุรกิจของบริษัทรวมในอนาคต และขาพเจา
ไดทําการทดสอบสมมติฐานท่ีสําคัญที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคต จากเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีจัด
ทาํโดยฝายบรหิารของบรษิทัฯ  โดยการเปรยีบเทยีบสมมตฐิานดงักลาวกบัแหลงขอมูลภายนอกและภายใน รวมถงึสอบทานความแมนยาํ
ของประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือประเมินความนาเช่ือถือของประมาณการกระแสเงินสด
ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ฝายบริหารของบริษัทฯ  เลือกใช ตลอดจนทดสอบ
การคํานวณมูลคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืของเงินลงทุนในบริษทัรวมตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
สมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว

ขอมูลอ่ืน 

 ผูบรหิารเปนผูรบัผดิชอบตอขอมลูอืน่ ซึง่รวมถึงขอมลูทีร่วมอยูในรายงานประจาํปของกลุมบรษิทั (แตไมรวมถงึงบการเงนิและรายงาน
ของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้

 ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเช่ือมั่นในรูปแบบ
ใดๆ ตอขอมูลอื่นน้ัน
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 ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงิน หรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม 

 เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามท่ีกลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเร่ืองดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบ เพื่อใหมีการดําเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป

ความรับผิดชอบของผู�บริหารและผู�มีหน�าท่ีในการกํากับดูแลต�องบการเงิน

 ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้ โดยถูกตองตามท่ีควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

 ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่อง
ทีเ่กีย่วกบัการดาํเนนิงานตอเนือ่งในกรณทีีม่เีร่ืองดงักลาว  และการใชเกณฑการบญัชีสาํหรับกจิการทีด่าํเนนิงานตอเนือ่ง เวนแตผูบรหิาร
มีความต้ังใจที่จะเลิกกลุมบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได

 ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล มีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของขาพเจา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวม
ความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แตไมไดเปนการรับประกันวา การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอ
ขอเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผดิพลาด และถอืวามสีาระสาํคญัเม่ือคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวา รายการท่ีขดัตอขอเท็จจริง
แตละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้

 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญัในงบการเงนิ ไมวาจะเกดิจากการทจุรติหรอื
ขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสม เพือ่เปนเกณฑในการแสดงความเหน็ของขาพเจา ความเสีย่งทีไ่มพบขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญั 
ซึง่เปนผลมาจากการทจุรติจะสงูกวาความเสีย่งทีเ่กดิจากขอผดิพลาดเนือ่งจากการทจุริต อาจเกีย่วกบัการสมรูรวมคดิ การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทาํความเขาใจเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีเ่ก่ียวของกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ 
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บริหารใช และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปดเผยขอมลู
ที่เกี่ยวของท่ีผูบริหารจัดทํา

• สรปุเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสาํหรับกจิการท่ีดาํเนินงานตอเน่ืองของผูบริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบ
บญัชทีีไ่ดรบัวา มคีวามไมแนนอนท่ีมสีาระสาํคญัทีเ่ก่ียวกบัเหตกุารณ หรอืสถานการณทีอ่าจเปนเหตใุหเกดิขอสงสยัอยางมีนยัสําคญั
ตอความสามารถของกลุมบริษทัในการดําเนินงานตอเน่ืองหรอืไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมสีาระสําคญั ขาพเจา
จะตองใหขอสงัเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชขีองขาพเจาถงึการเปดเผยขอมลูทีเ่กีย่วของในงบการเงนิ หรอืหากเหน็วาการเปดเผย
ดงักลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึน้อยูกบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดรบัจนถงึวนั
ที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการ
ดําเนินงานตอเนื่องได

รายงาน ของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
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• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมินวางบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอ เกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุมบรษิทั เพือ่แสดงความเหน็ตองบการเงนิรวม ขาพเจารบัผดิชอบตอการกาํหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

 ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวาง
การตรวจสอบของขาพเจา

 ขาพเจาไดใหคาํรบัรองแกผูมหีนาทีใ่นการกํากบัดแูลวา ขาพเจาไดปฏิบตัติามขอกาํหนดจรรยาบรรณท่ีเกีย่วของกับความเปนอสิระ
และไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจา และมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

  จากเรือ่งทัง้หลายท่ีสือ่สารกบัผูมหีนาทีใ่นการกํากบัดแูล ขาพเจาไดพจิารณาเร่ืองตางๆ ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมาย
หรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสาร
เรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา จะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว

 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

 ศิริวรรณ นิตยดํารง
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906

 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
 กรุงเทพฯ: 13 กุมภาพันธ 2562



บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป144

(หนวย : บาท)

สินทรัพย หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 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  -  -  6,438,480  - 

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 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  17,269,295  16,706,425  11,852,523  4,902,351 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,380,571,809 1 ,380,837,264  987,157,286  933,804,281 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 13  -  -  187,619,000  186,000,000 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 14  34,681,828  34,597,220  41,250,347  41,791,004 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 15  1,090,885,309  1,172,216,913  550,913,432  601,457,375 

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 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  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 

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หนวย : บาท)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 17  262,000,000  393,104,536  230,000,000  199,000,000 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 18  173,477,736  203,805,145  121,329,034  95,183,098 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 10  -  -  -    10,002,000 

สวนของเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 19  - 

 
12,000,000  -    12,000,000 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
  ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20  72,728,307  35,623,006  -  - 

สํารองผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 21  4,143,161  3,161,338  4,143,161  2,763,930 

ภาษีเงินไดคางจาย  3,851,578  17,551,411  -  - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  516,200,782  665,245,436  355,472,195  318,949,028 

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
  จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20  148,429,188 

 
63,182,500  -  - 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 21  57,699,951  60,831,421  41,585,906  38,098,136 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  206,129,139  124,013,921  41,585,906  38,098,136 

รวมหนี้สิน  722,329,921  789,259,357  397,058,101  357,047,164 

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

  ทุนจดทะเบียน
    หุนสามัญ 475,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

 
475,000,000  475,000,000 

 
475,000,000 

 
475,000,000 

  ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
    หุนสามัญ 474,318,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  474,318,000  474,318,000 

 
474,318,000  474,318,000 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  481,749,828  481,749,828  481,749,828  481,749,828 

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
  ภายใตการควบคุมเดียวกัน 13  167,792,071  167,792,071  -  - 

กําไรสะสม

  จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 23  62,500,000  62,500,000  47,500,000  47,500,000 

  ยังไมไดจัดสรร  651,094,978  661,870,243  402,158,951  432,073,097 

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน   (11,432)  -  -  - 

รวมสวนของผูถือหุน  1,837,443,445  1,848,230,142  1,405,726,779  1,435,640,925 

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



บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป146

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)

กําไรขาดทุน หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

รายได

รายไดจากการขาย  1,703,374,098  1,737,966,787 1,096,162,109  1,158,443,064 

รายไดจากการบริการ  138,193,192  139,624,726 6,690,895  9,675,498 

เงินปนผลรับ 13, 14  -  - 137,521,842  167,436,703 

คาระวางรับ  27,227,068  17,885,941 6,491,377  6,236,953 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  21,207,240  - 5,327,888  2,019,182 

รายไดอื่น  25,363,318  16,780,448 54,354,632  49,116,697 

รวมรายได  1,915,364,916  1,912,257,902  1,306,548,743  1,392,928,097 

คาใชจาย 25

ตนทุนขาย  1,387,451,164  1,328,094,556 979,442,017  999,679,146 

ตนทุนบริการ  78,464,443  83,326,439 3,689,612  6,102,191 

คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย  77,676,417  52,324,130 36,076,483  37,730,513 

คาใชจายในการบริหาร  207,214,439  209,398,166 154,426,506  169,002,644 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  -  14,184,698  -  - 

รวมคาใชจาย  1,750,806,463  1,687,327,989  1,173,634,618  1,212,514,494 

กาํไรกอนสวนแบงกาํไรจากเงนิลงทนุ
  ในบริษทัรวม คาใชจายทางการเงิน
  และภาษีเงินได

 

164,558,453 

 

224,929,913  132,914,125 

 

180,413,603 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 14  606,450  3,203,101  -  - 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน
และภาษีเงินได

 
165,164,903  228,133,014  132,914,125 

 
180,413,603 

คาใชจายทางการเงิน  (11,238,270)  (3,761,816)  (7,281,717)  (5,065,764)

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

ภาษีเงินได 26  (7,900,079)  (40,914,809) 6,631,211  3,338,477 

กําไรสําหรับป  146,026,554  183,456,389  132,263,619  178,686,316 



รายงานประจําปี  2561 147

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต�อ)
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หนวย : บาท)

กําไรขาดทุน หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของ
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
   คางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ

 
(11,432)  -  - -

รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
ในภายหลัง (11,432)  -  - -

รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของ
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ
   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  (346,181)  (1,974,135)  (7,066,114)  (1,413,653)

หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได 26  69,236  394,827 1,413,223  282,731 

รายการท่ีจะไมถกูบันทกึในสวนของกําไรหรอืขาดทุน
   ในภายหลัง - สทุธจิากภาษีเงนิได  (276,945)  (1,579,308)  (5,652,891)  (1,130,922)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  (288,377)  (1,579,308)  (5,652,891)  (1,130,922)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  145,738,177  181,877,081  126,610,728  177,555,394 

กําไรตอหุน (บาท) 28

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
   กําไร

0.31 0.39 0.28 0.38

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 474,318,000 474,318,000 474,318,000 474,318,000
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(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ ทุนเรือนหุน
ที่ออก และ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคา

หุนสามัญ

 สวนเกินทุน 
 จากการรวมธุรกิจ 

 ภายใตการ 
 ควบคุมเดียวกัน 

กําไรสะสม
องคประกอบอื่นของ 
สวนของผูถือหุน

รวมสวน
ของผูถือหุน

 จัดสรรแลว
สํารอง

ตามกฎหมาย 

ยังไมได
จัดสรร

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่-
ผลตางจากการแปลงคา

งบการเงินที่เปน 
เงินตราตางประเทศ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560  474,318,000  481,749,828  167,792,071  62,500,000  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 

เงินปนผลจาย 22  -  -  -  -  (189,727,160)  -  (189,727,160)

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 

กําไรสําหรับป  -  -  -  -  146,026,554  -  146,026,554 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  -  -  -  -  (276,945)  (11,432)  (288,377)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -  -  -  -  145,749,609  (11,432)  145,738,177 

เงินปนผลจาย 22  -  -  -  -  (156,524,874)  -  (156,524,874)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  474,318,000  481,749,828  167,792,071  62,500,000  651,094,978  (11,432)  1,837,443,445 

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจําปี  2561
149

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น (ต�อ)
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ทุนเรือนหุน
ที่ออก และ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคา

หุนสามัญ

กําไรสะสม

รวมสวน
ของผูถือหุน

จัดสรรแลว
สํารอง

ตามกฎหมาย

ยังไมได
จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560  474,318,000  481,749,828  47,500,000  444,244,863  1,447,812,691 

กําไรสําหรับป  -  -  -  178,686,316  178,686,316 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  -  -  -  (1,130,922)  (1,130,922)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -  -  -  177,555,394  177,555,394 

เงินปนผลจาย 22  -  -  -  (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 

เงินปนผลจาย 22  -  -  -  (156,524,874)  (156,524,874)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  474,318,000  481,749,828  47,500,000  402,158,951  1,405,726,779 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป150

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

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

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี

  เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

  กลับรายการเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย 19  (3,690,948)  (5,463,694)  (3,690,948)  (5,463,694)

  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  (606,450)  (3,203,101)  -  - 

  กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว  (8,510)  (8,920)  (8,510)  (8,920)

  ขาดทนุ (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนทีย่งัไมเกดิขึน้จรงิ  (3,437,554)  9,483,678  1,692,608  1,451,751 

  ขาดทนุ (กาํไร) จากการจําหนาย / ตดัจาํหนายทีด่นิ
    อาคาร และอุปกรณ  265,273  333,585  31,517  192,899 

   เงินปนผลรับ  -  -  (137,521,842)  (167,436,703)

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  191,385,245  153,696,816  111,808,500  108,944,299 

   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)  (164,685)  1,471,781  (774)  (10,522)

   การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิ

      ที่จะไดรับ (โอนกลับรายการ)  (24,647,956)  (7,568,881)  (16,396,284)  10,047,732 

   คาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวม  -  -  540,657  12,539,909 

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  5,767,305  5,919,562  4,173,629  3,811,492 

   ดอกเบี้ยรับ  (748,157)  (265,108)  (697,780)  (213,011)

   คาใชจายดอกเบี้ย  11,325,119  3,168,452  5,005,192  3,596,416 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการ

   เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน  329,365,315  381,935,368  90,568,373  142,799,487 

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  (70,887,173)  65,770,637  (68,084,300)  77,370,355 

   สินคาคงเหลือ  37,222,791  (146,251,382)  15,510,780  (109,349,837)

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  1,115,736  31,424,609  (5,265,908)  21,230,969 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  7,500  (2,700)  7,500  (2,700)

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  (13,189,780)  (106,201,589)  21,037,447  (138,160,315)

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  283,634,389  226,674,943  53,773,892  (6,112,041)

   จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  (8,263,133)  (4,426,750)  (6,372,742)  (1,959,495)

   จายภาษีเงินได  (30,140,484)  (63,883,435)  (1,684,264)  (11,578,839)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  245,230,772  158,364,758  45,716,886  (19,650,375)

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย
งบกระแสเงินสด (ต�อ)
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย  -  - 6,481,120  - 

รับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย  -  -  -  11,000,000 

เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย 13  -  -  (1,619,000)  - 

เงินปนผลรับ  521,842  436,703  68,521,842  70,436,703 

เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายลดลง 19  (8,309,052)  (6,536,306)  (8,309,052)  (6,536,306)

เงินสดจายในการซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  (120,857,089)  (149,057,876)  (51,685,411)  (98,250,479)

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  1,218,813  332,710  46,449  308,411 

เงินสดจายในการซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน  (2,982,137)  (5,336,613)  (2,279,946)  (4,266,922)

ดอกเบี้ยรับ  264,826  230,297  136,760  187,916 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (130,142,797)  (159,931,085)  (1,669,478)  (27,120,677)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)  46,000,000  156,000,000  31,000,000  139,000,000 

เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)  -  (11,537,874)  -  - 

เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย  -  -  79,000,000  149,121,174 

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย  -  -  (20,002,000)  (62,119,174)

เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาวจากธนาคาร  16,450,351  86,987,518  -  - 

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร  (64,502,165)  (14,873,483)  -  - 

เงินสดจายดอกเบี้ย  (12,780,991)  (5,705,429)  (5,145,298)  (3,494,255)

เงินสดจายปนผล  (156,524,874)  (189,727,160)  (156,524,874)  (189,727,160)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (171,357,679)  21,143,572  (71,672,172)  32,780,585 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลง  (6,220)  -  -  - 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
  เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (56,275,924)  19,577,245  (27,624,764)  (13,990,467)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป  199,549,563  179,972,318  79,645,143  93,635,610 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป  143,273,639  199,549,563  52,020,379  79,645,143 



บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป152

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข�อมูลท่ัวไป

 บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ ”) เปนบรษิทัมหาชน  ซึง่จัดตัง้และมีภมูลิาํเนาในประเทศไทย ธรุกจิหลกัของ 

บรษิทัฯ  คอืการผลติและจาํหนายเลนสสายตาพลาสตกิและผลติภณัฑทีเ่กีย่วของ ทีอ่ยูตามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯ  อยูที ่ 15/5 หมูที ่ 6 

ตาํบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

2. เกณฑ�ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ

ในงบการเงินตามขอกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคาลงวนัที ่ 11 ตลุาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัชี 

พ.ศ. 2543

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ  ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก

งบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี

  งบการเงินนี้ไดจดัทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจดัทําขึน้โดยรวมงบการเงินของบรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป จาํกดั (มหาชน) (ซึง่ตอไปนีเ้รียกวา “บรษิทัฯ ”) และ

บรษิทัยอย (ซึง่ตอไปน้ีเรยีกวา “บริษทัยอย”) ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี

บริษัทยอย ลักษณะของธุรกิจ
อัตรารอยละของการถือหุน

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  จะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯ  มีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทน

ของกจิการทีเ่ขาไปลงทนุ และสามารถใชอาํนาจในการสัง่การกจิกรรมทีส่งผลกระทบอยางมีนยัสาํคญัตอจาํนวนเงนิผลตอบแทน

นั้นได 

ค) บริษัทฯ  นํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวม ตั้งแตวันที่บริษัทฯ  มีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย 

จนถึงวันท่ีบริษัทฯ  สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) สินทรัพยและหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลตาง

ซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ” 

ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน  
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ฉ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ  และบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว 

ช) ยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯ  ไดตัดกับสวนของผูถือหุนของบริษัทยอย ณ วันซ้ือหุน รายการกําไรสะสมที่เปน

สวนของบริษัทยอยซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษัทฯ  ซื้อบริษัทยอยดังกลาวในราคาท่ีตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันซื้อ

ไดแสดงไวเปนรายการในสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ  จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม�

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน

  ในระหวางป บริษัทฯ  และบริษัทยอย ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2561 มาถอืปฏบัิต ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลาว ไดรบัการปรบัปรงุหรอืจดัใหมขีึน้เพือ่ใหมเีน้ือหาเทาเทยีม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผย

ขอมูลในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลาวมาถอืปฏบิตันิีไ้มมผีลกระทบอยางเปนสาระ

สําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทยอย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2562

  สภาวชิาชพีบญัชไีดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ 

(ปรับปรุง 2561) และฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธบิายใหชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการใหแนวปฏบิตัิ

ทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 

  ฝายบริหารของบริษัทฯ  และบริษัทยอย เชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกลาว สวนใหญจะไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซึ่งไดมี

การเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของตอไปนี้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)   เรื่อง สัญญากอสราง

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)   เรื่อง รายได

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)  เรือ่ง รายได - รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับริการโฆษณา

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
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  กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาท่ีทํากับลูกคาทุกสัญญา ยกเวนสัญญาท่ีอยูในขอบเขต

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ไดกําหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรูรายไดที่เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีทํากับ

ลูกคา โดยกิจการจะรับรูรายไดในจํานวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนท่ีกิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปล่ียนสินคาหรือ

บริการที่ไดสงมอบใหแกลูกคา และกําหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจและพิจารณาขอเท็จจริง และเหตุการณที่เกี่ยวของทั้งหมด

ในการพิจารณาตามหลักการในแตละขั้นตอน 

  ฝายบริหารของบริษัทฯ  และบริษัทยอย คาดวาการนํามาตรฐานฉบับนี้มาใช จะมีผลใหเกิดรายการปรับปรุง อันเนื่องมาจาก

รายการขายสินคาพรอมบริการขนสง/ประกันภัย โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยพิจารณาวาการขนสง/ประกันภัยเปนบริการที่แยก

ตางหากจากการขายสินคาหากการควบคุมในสนิคาไดโอนไปยงัลกูคากอนการใหบรกิารขนสง/ประกนัภยั โดยบริษทัฯ  และบรษิทัยอย 

จะรับรูรายไดคาบริการขนสง/ประกันภัยดังกลาวเปนรายไดที่ไดใหบริการแลว จากเดิมที่รับรูรายไดจากการขายและบริการขนสง/

ประกันภัยทั้งจํานวนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนยัสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับลูกคา

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุมเครือ่งมอืทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชสาํหรบังบการเงนิ ทีม่รีอบระยะเวลาบญัชี

ที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563

  ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวย

มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 7  การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน

  ฉบับที่ 9  เคร่ืองมือทางการเงิน

 มาตรฐานการบัญชี

  ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 16  การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ

  ฉบับที่ 19  การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุมดงักลาวขางตน กาํหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมูลคาเคร่ืองมอืทางการ

เงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนาย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตาม

สัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช

แนวคดิของผลขาดทนุดานเครดติทีค่าดวาจะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชีปองกนัความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและ

การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี 

การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป

  ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯ  และบริษัทยอย อยูระหวางการประเมินผลกระทบ ที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาตรฐาน

กลุมดังกลาวมาถือปฏิบัติ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรูรายได

 ขายสินคา

  รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯ  ไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับ

ผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจาก

หักสวนลดแลว

 รายไดคาบริการ

  รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน 

 เงินปนผลรับ

  เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯ  มีสิทธิในการรับเงินปนผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

  เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคลองสงู ซึง่ถงึกาํหนด

จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

4.3 ลูกหนี้การคา

  ลกูหน้ีการคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสทุธทิีจ่ะไดรบั บรษิทัฯ  บนัทึกคาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณ

ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ 

4.4 สินคาคงเหลือ

  สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต

ราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนดังกลาววัดมูลคาตามวิธีตนทุนมาตรฐานซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริง และประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ 

แรงงานและคาโสหุยในการผลิต

  วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง แมพิมพ และสินคาสําเร็จรูปซื้อมาเพื่อขายไปแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ย หรือมูลคาสุทธิที่จะได

รับแลวแตอยางใดจะตํ่ากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช

  มลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบัของสินคาประมาณจากราคาท่ีคาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกจิ หกัดวยประมาณการตนทนุในการผลิต

สินคาน้ันใหเสร็จและคาใชจายที่จําเปนในการขาย

  สํารองเผื่อการลดมูลคาสินคาจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาเกาลาสมัย เคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณภาพ

4.5 เงินลงทุน

ก) เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเพ่ือคาแสดงตามมลูคายตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมูลคายตุธิรรมของหลกัทรพัยบนัทกึในสวนของกาํไร

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 20 ป

 สวนปรับปรุงท่ีดิน 10, 20 ป

 โครงสรางระบบ 10, 20 ป

 เครื่องจักรและอุปกรณ 5, 10 ป

 เครื่องตกแตง ติดตั้ง เคร่ืองมือ และอุปกรณสํานักงาน 3, 5 ป

 ยานพาหนะ 5, 7 ป

  คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

  ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน สินทรัพยระหวางทางและงานระหวางกอสราง

  บรษิทัฯ  ตดัรายการท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญช ีเม่ือจําหนายสนิทรพัยหรอืคาดวาจะไมไดรบัประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือ

ขาดทุนเมื่อบริษัทฯ  ตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี

4.7 ตนทุนการกูยืม

  ตนทนุการกูยมืของเงนิกูทีใ่ชในการไดมา การกอสราง หรอืการผลติสนิทรพัยทีต่องใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพรอม

ใชหรอืขาย ไดถกูนําไปรวมเปนราคาทนุของสนิทรพัยจนกวาสนิทรพัยนัน้จะอยูในสภาพพรอมทีจ่ะใชไดตามท่ีมุงประสงค  สวนตนทนุ

การกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น

4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน

  บรษิทัฯ  จะรบัรูรายจายทีเ่กดิจากการพฒันาหรอืเกดิในขัน้ตอนการพฒันาของโครงการภายในเปนสนิทรัพยไมมตีวัตน กต็อเม่ือ

มีความเปนไปไดทางเทคนิคและบริษัทฯ  มีความตั้งใจและมีความสามารถ ตลอดจนมีทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และ

ทรัพยากรอ่ืนเพียงพอที่จะนํามาใชเพ่ือทําใหการพัฒนาเสร็จสิ้นลง และนําสินทรัพยไมมีตัวตนมาใชประโยชนหรือนํามาขายได

  สวนสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น บริษัทฯ  จะบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยนั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

  บรษิทัฯ ตดัจาํหนายสินทรพัยไมมตีวัตนท่ีมอีายกุารใหประโยชนจาํกดัอยางมรีะบบตลอดอายุการใหประโยชนเชงิเศรษฐกิจของ

สินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาว เมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯ  จะทบทวนระยะ

เวลาการตัดจาํหนายและวธิกีารตัดจาํหนายของสินทรพัยไมมตีวัตนดงักลาวทกุสิน้ปเปนอยางนอย คาตดัจาํหนายรบัรูเปนคาใชจาย

ในสวนของกําไรหรือขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้

 โปรแกรมคอมพิวเตอร 3, 5, 10 ป

 คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑรอตัดจาย 5 ป

 ลิขสิทธิ์ 5 ป

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน

  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ  หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ  หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไมวา

จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

  นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ

ทางออม ซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ  ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการ

วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.10  การดอยคาของสินทรัพย

  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตน

อืน่ของบริษทัฯ หากมขีอบงชีว้าสนิทรพัยดงักลาวอาจดอยคา บรษิทัฯ รบัรูขาดทนุจากการดอยคาเมือ่มูลคาท่ีคาดวาจะไดรบัคืนของ

สนิทรัพยมมีลูคาตํา่กวามลูคาตามบัญชขีองสินทรัพยนัน้ ทัง้นีม้ลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืหมายถึงมลูคายตุธิรรมหักตนทนุในการขาย

ของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ ประมาณ

การกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษี

ทีส่ะทอนถงึการประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาดปจจบุนัของเงนิสดตามระยะเวลาและความเสีย่งซึง่เปนลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัย

ที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯ ใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซ่ึงเหมาะ

สมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการ

จาํหนายนัน้ผูซือ้กบัผูขายมคีวามรอบรูและเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถตอรองราคากนัไดอยางเปนอสิระในลกัษณะของผู

ที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

  บริษัทฯ  จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

4.11  ผลประโยชนของพนักงาน

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน

  บริษัทฯ  รับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

  บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงิน

ที่บรษิทัฯ  และบรษิทัยอย จายสมทบใหเปนรายเดอืน สนิทรพัยของกองทนุสาํรองเลีย้งชพีไดแยกออกจากสนิทรพัยของบรษิทัฯ  และ

บริษัทยอย เงินท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน

  บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตาม

โครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ  และบริษัทยอย ถือวาเงินชดเชยดังกลาว เปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

สําหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ  และบริษัทยอย จัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ไดแก โครงการเงิน

รางวัลการปฏิบัติงานครบกาํหนดระยะเวลา

  บริษัทฯ และบริษัทยอย คํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน

ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระ

ไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

  ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน จะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการ

ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน

  ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทั้งจํานวนในกําไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแกไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการ

รับรูตนทุนการปรับโครงสรางที่เกี่ยวของ

4.12  เงินตราตางประเทศ

  บริษัทฯ  แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชและวัดมูลคาในการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ 

  รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพยและหนี้สินที่เปน

ตัวเงิน ซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกําไรและ

ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

4.13  สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

  ลกูหนีแ้ละเจาหนีต้ามสัญญาซือ้ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา จะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา

รายงาน กําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาว จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน สวนเกิน

หรอืสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา 

4.14  ภาษีเงินได

 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินไดปจจุบัน

  บริษัทฯ และบริษัทยอย บันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ

จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

  บริษัทฯ  และบริษัทยอย บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราว ระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและ

หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเกี่ยวของน้ัน โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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  บรษิทัฯ  และบริษทัยอย รบัรูหนีส้นิภาษีเงนิไดรอการตัดบญัชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทกุรายการ แตรบัรูสนิทรัพย

ภาษเีงนิไดรอการตดับญัชสีาํหรับผลแตกตางชัว่คราวทีใ่ชหกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไดใชในจํานวนเทาทีม่คีวามเปน

ไปไดคอนขางแนทีบ่ริษทัฯ  จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหกัภาษีและผลขาดทุน

ทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น

  บริษัทฯ  และบริษัทยอย จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ

จะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ จะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนํา

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน

  บรษิทัฯ  และบริษทัยอย จะบันทกึภาษีเงนิไดรอการตัดบญัชีโดยตรงไปยังสวนของผูถอืหุน หากภาษีทีเ่กดิขึน้เก่ียวของกับรายการ

ที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 

4.15  สัญญาเชาระยะยาว

  สญัญาเชาอปุกรณทีค่วามเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกบัผูเชา ถอืเปนสัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตอง

จายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว 

สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคา

เสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา

 สญัญาเชาอปุกรณทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกบัผูเชาถอืเปนสญัญาเชาดาํเนนิงาน 

จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา

4.16  ประมาณการหนี้สิน

  บริษัทฯ  จะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพัน ซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความ

เปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษทัฯ  จะเสียทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพนัน้ัน และบรษิทัฯ  สามารถประมาณ

มูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

 4.17  การวัดมูลคายุติธรรม

  มลูคายตุธิรรม หมายถงึราคาทีค่าดวาจะไดรบัจากการขายสนิทรัพย หรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพือ่โอนหน้ีสนิใหผูอืน่โดยรายการ

ดังกลาว เปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯ  และบริษัทยอย ใช

ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกีย่วของกาํหนดใหตองวดัมลูคาดวยมลูคายตุธิรรม ยกเวนในกรณทีีไ่มมตีลาดทีม่สีภาพคลองสาํหรบัสินทรพัยหรือหนีส้นิทีม่ลีกัษณะ

เดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯ  และบริษัทยอย จะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใช

เทคนิคการประเมินมลูคาทีเ่หมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมลูท่ีสามารถสังเกตไดทีเ่กีย่วของกบัสนิทรพัยหรอืหนี้

สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

  ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน ในงบการเงินแบงออกเปน

สามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง

 ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม

 ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
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  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัท ฯและบริษัทยอย จะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของ

มูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา

5. การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ

  ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ

ในเร่ืองที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน

และตอขอมลูทีแ่สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่กดิขึน้จริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว  การใชดลุยพนิจิ

และการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้

 สัญญาเชา 

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจ

ในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญา เพือ่พจิารณาวาบริษทัฯ  ไดโอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรพัย

ที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี

  ในการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น

จากลูกหน้ีแตละราย โดยพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยู

ในขณะนั้น เปนตน

 การปรับลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ

  ในการประมาณรายการปรับลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา

จะเกิดขึ้นจากสินคาคงเหลือนั้น โดยรายการปรับลดเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ พิจารณาจากราคาท่ีคาดวาจะขายไดตามปกติของ

ธุรกิจหักดวยคาใชจายในการขายสินคาน้ัน และการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือสําหรับสินคาเกาลาสมัย เคลื่อนไหวชาหรือเสื่อม

คุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคาแตละชนิด และผลการตรวจสอบจากฝายควบคุมคุณภาพ

 คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน

  บริษัทฯ  จะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน เมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ และเปน

ระยะเวลานาน หรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ หรือเปนระยะเวลา

นานหรือไมนั้น จําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา

  ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคา

คงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทําการทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหม หากมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

  นอกจากน้ี ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา และบันทึกขาดทุนจาก

การดอยคา หากคาดวามลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืตํา่กวามลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยนัน้ ในการนีฝ้ายบรหิารจาํเปนตองใชดลุยพนิจิ

ที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคต ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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 สินทรัพยไมมีตัวตน

  ในการบันทึกและวัดมูลคาเร่ิมแรกและการพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น จําเปนตองใชดุลยพินิจของ

ฝายบริหารในการประมาณมูลคาของสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับในอนาคต

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ตามโครงการผลประโยชนและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน

  หนีส้นิตามโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ประมาณข้ึน 

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน

ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน

6. ข�อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด

 รายการกิจกรรมลงทุน ซึ่งไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เจาหนี้อื่นจากการซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

   และสินทรัพยไมมีตัวตน 8,626 24,904 7,111 1,561

หักกลบเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยกับเงินปนผลรับ - - 69,000 97,000

โอนลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเปนเงินใหกูยืมระยะสั้น

   แกกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
- 8,137 - 8,137

โอนเจาหนี้ทรัสตรีซีทเปนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 176,701 - - -
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7. เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

8. เงินลงทุนช่ัวคราว - หลักทรัพย�เพื่อค�า
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเพื่อคามีรายละเอียดดังนี้

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินสด 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)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

จํานวนหนวย
(พันหนวย)

ราคาทุน
(พันบาท)

มูลคายุติธรรม
(พันบาท)

จํานวนหนวย
(พันหนวย)

ราคาทุน
(พันบาท)

มูลคายุติธรรม
(พันบาท)

เงินลงทุนชั่วคราว :

หลักทรัพยเพื่อคา
   กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ 66 781 902 66 781 893

รวมเงินลงทุนชั่วคราว -
   หลักทรัพยเพื่อคา 66 781 902 66 781 893

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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9. ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอื่น
  รายการกิจกรรมลงทุน ซึ่งไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

อายุหนี้คงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ

   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 -

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่
   เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10) 199,596 178,569 111,703 76,877

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ

   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

   คางชําระเกิน 365 วัน 9,870 9,408 - -

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 150,102 103,703 85,261 55,247

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (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

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10) - - 6,429 4,997

ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 518 35 518 35

รวมลูกหนี้อื่น 518 35 6,947 5,032

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 340,343 272,269 203,910 137,154
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10.  รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน

 ในระหวางป บริษัทฯ  และบริษัทยอย มีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม

เงือ่นไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกนัระหวางบรษิทัฯ  และบคุคลหรือกจิการท่ีเกีย่วของกันเหลานัน้ ซึง่เปนไปตามปกติธรุกจิ และ

บริษัทฯ  มีนโยบายในการกําหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกันดังตอไปนี้คือ

 นโยบายการกําหนดราคาสําหรับกลุมบริษัทยอย

1. การซื้อ/ขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่นๆ ระหวางกัน กําหนดราคาโดยคิดจากคาสินคาบวกคาบริการจัดการ

 ไมเกินรอยละ 10 ของราคาทุน

2. การซื้อ/ขายสินคาสําเร็จรูประหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน อยางไรก็ตาม นโยบายการกําหนดราคาดังกลาว

อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแขงขันในขณะที่เกิดรายการ

3. รายไดคาบริการและคาบริการจายเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงรวมกัน

4. รายไดคาบริหารและบริการจัดทําเอกสารเรียกเก็บตามราคาท่ีระบุไวในสัญญาท่ีตกลงรวมกัน

5. รายไดคาธรรมเนียมการคํ้าประกันและคาธรรมเนียมการคํ้าประกันจายคิดในอัตรารอยละ 1.5 ตอป

6. การซื้อ/ขายสินทรัพยถาวรระหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน โดยอางอิงจากราคาประเมินสินทรัพย

 ของผูประเมินอิสระ

7. เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจายและมีสิทธิในการรับเงินปนผล

8. เงนิใหกูยืมแกบริษัทยอยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.4 ตอป (2560 : รอยละ 2.2 ตอป)

9. เงินกูยืมจากบริษัทยอยคิดดอกเบี้ยอัตรารอยละ 2.75 - 3.25 ตอป (2560 : รอยละ 3.0 ตอป)

 นโยบายการกําหนดราคาสําหรับบริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งมีผูถือหุนรวมกัน หรือกรรมการรวมกัน

1. การขายสินคาสําเร็จรูประหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราตลาด

2. รายไดคาบริการเรียกเก็บตามราคาตลาด

3. เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจายและมีสิทธิในการรับเงินปนผล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)

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

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม

ขายสินคาสําเร็จรูป 7,457 7,950 3,223 2,780

รายไดคาบริการอื่น 201 503 43 37

เงินปนผลรับ - - 522 437

 รายการธุรกิจที่สําคัญระหวางบริษัทฯ  และบริษัท เหลานั้น สามารถสรุปไดดังนี้
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(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน

  ในประเทศไทยซึ่งมีกรรมการรวมกัน

  หรือผูถือหุนรวมกัน

ขายสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ 77,810 79,179 11,616 15,712

รายไดคาบริการ 4 6 - -

ขายอื่น ๆ 15 133 4 74

ซื้ออื่น ๆ 1,619 1,492 187 579

คาบริการจาย 726 3,632 331 570

ซื้อสินทรัพย 444 344 173 -

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกันในตางประเทศ

ขายสินคาสําเร็จรูป 1,143,601 1,229,046 521,702 575,096

ขายอื่นๆ 3,143 4,639 1,862 2,634

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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 ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วนัสิน้ปไดแสดงแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน ซึง่มรีายละเอียด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

และ 2560 ดังน้ี
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน

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 - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 9) 199,596 178,569 111,703 76,877

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน

บริษัทยอย - - 6,429 4,997

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 9) - - 6,429 4,997

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน

บริษัทยอย - - 6,438 -

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 6,438 -

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน

บริษัทยอย - - 7,045 4,101

บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน) 366 59 - 5

รวมเจาหนีก้ารคา - กจิการทีเ่กีย่วของกัน (หมายเหตุ 18) 366 59 7,045 4,106

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน

บริษัทยอย - - 195 162

บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน) 2,230 337 184 104

รวมเจาหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 18) 2,230 337 379 266



บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป168

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน

บริษัทยอย - - - 10,002

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน - - - 10,002

เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายแกบุคคล
  ที่เกี่ยวของกัน

เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายแก

  บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน - สวนที่ถึงกําหนด

  ชําระภายในหน่ึงป (หมายเหตุ 19) - 6,000 - 6,000

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูยืมระหวางบริษัทฯ  และกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันท่ี

31 ธันวาคม
2560

ในระหวางป ขาดทุน              
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย

บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี - 6,481 - (43) 6,438

รวม - 6,481 - (43) 6,438

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย

บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด 10,002 79,000 (89,002) - -

รวม 10,002 79,000 (89,002) - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ  และบริษัทยอย มีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของกรรมการ

และผูบริหารดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชนระยะสั้น 28,871 28,948 26,320 26,327

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 746 517 599 423

รวม 29,617 29,465 26,919 26,750

ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เก่ียวของกัน

  บริษัทฯ  มีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 31

11. เงินให�กู�ยืมระยะส้ันแก�กิจการท่ีไม�เกี่ยวข�องกัน
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ  มเีงนิใหกูยมืระยะสัน้แกบริษทัแหงหนึง่ ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาจาํนวน 

0.25 ลานเหรยีญสหรฐัอเมริกา หรอืเทยีบเทาประมาณ 8.1 ลานบาท (2560  : 0.25 ลานเหรียญสหรัฐอเมรกิา หรือเทยีบเทาประมาณ 
8.1 ลานบาท) โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6 ตอป (2560 : รอยละ 6 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม เงินใหกูยืม
ดังกลาว โอนมาจากลูกหนี้การคา

12. สินค�าคงเหลือ
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน รายการปรับลด
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินคาสําเร็จรูป 426,296 486,166 (12,772) (24,334) 413,524 461,832

งานระหวางทํา 7,157 7,573 - - 7,157 7,573

วัตถุดิบ 131,009 139,742 (7,308) (8,285) 123,701 131,457

อะไหลและวัสดุโรงงาน 41,638 39,148 (1,289) (287) 40,349 38,861

วัสดุสิ้นเปลือง - แมพิมพแกว 251,268 249,528 - (13,111) 251,268 236,417

สินคาระหวางทาง 34,721 7,154 - - 34,721 7,154

รวม 892,089 929,311 (21,369) (46,017) 870,720 883,294



บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป170

(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

วัตถุดิบ 111,594 119,586 - - 111,594 119,586

อะไหลและวัสดุโรงงาน 17,626 17,857 - - 17,626 17,857

วัสดุสิ้นเปลือง - แมพิมพแกว 243,739 237,140 - (10,536) 243,739 226,604

สินคาระหวางทาง 23,107 6,829 - - 23,107 6,829

รวม 712,317 727,827 (8,347) (24,743) 703,970 703,084

 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) โดยแสดงเปนสวนหน่ึงของตนทุนขาย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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13. เงินลงทุนในบริษัทย�อย
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน
(รอยละ)

ราคาทุน เงินปนผลที่บริษัทฯ  
ไดรับระหวางป

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษัทยอยในประเทศ

บรษิทั อตุสาหกรรม แวนตาไทย จาํกดั    

  (ผลติและจาํหนายเลนสสายตากระจก                  

  เลนสสายตาพลาสติก และแมพมิพแกว) 130,000 130,000 100 100 130,000 130,000 137,000 167,000

บรษิทั โพล ีซนั จาํกดั

  (ผลติและจาํหนายเลนสพลาสตกิ) 20,000 20,000 100 100 56,000 56,000 - -

บริษัทยอยในตางประเทศ

บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี 

  (จัดจําหนายสินคาและจัดสง

  ผลิตภัณฑของบริษัทฯ  ไปยังลูกคา

  ในประเทศสหรัฐอเมริกา)

50,000

เหรียญ

สหรฐัอเมรกิา - 100 - 1,619 - - -

รวม 187,619 186,000 137,000 167,000



บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป172

 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด (ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจําหนายเลนสแวนตา 

และมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 130 ลานบาท) เปนจํานวนรวม 12,999,994 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท รวมเปนเงินประมาณ 130 

ลานบาท บรษิทัฯ มอีตัราสวนการถือหุนในบรษิทัดงักลาวคดิเปนรอยละ 100 บรษิทัฯ และบรษิทัดงักลาว มกีรรมการและผูถอืหุนเดมิรวมกนั 

การลงทุนดังกลาวเปนไปเพื่อการจัดโครงสรางการลงทุนของกลุมบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จึงบันทึกมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ

บรษิทั อตุสาหกรรมแวนตาไทย จาํกัด ซึง่สงูกวาราคาทุนท่ีซือ้จํานวนประมาณ 168 ลานบาท ไวภายใตสวนของผูถอืหุนในงบการเงินรวม

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 ไดลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน

กับผูถือหุนเดิมของบริษัทดังกลาว (ผูขาย) โดยบริษัทฯ ไดซื้อหุนสามัญจํานวน 0.2 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ในราคา 

56 ลานบาท และบรษิทัฯ ไดชาํระเงนิงวดแรกเพ่ือซือ้เงนิลงทนุดงักลาวเปนจาํนวนเงิน 20 ลานบาทแกผูขาย สวนทีเ่หลอืจาํนวน 36 ลานบาท 

บริษัทฯ จะแบงชําระเปนสามงวด งวดละ 12 ลานบาทในเดือนสิงหาคม 2559, 2560 และ 2561 ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา

ซื้อขายหุน

 ผลจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวตามวิธีซื้อ ทําใหบริษัทฯ รับรูสวนตางของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิซึ่งสูงกวา

ราคาทุนท่ีซื้อหุนสามัญเปนกําไรจากการตอรองราคาซื้อจํานวน 11.7 ลานบาท และแสดงเปนสวนหน่ึงของรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 ตอมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 กรรมการของบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท โพลีซัน จํากัด และได

จดทะเบียนแจงเปล่ียนรายช่ือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท โพลี ซัน จํากัด กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2558 (วันที่ซื้อ

ซึ่งมีอํานาจการควบคุม) 

บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี

 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ  มีมติใหจัดตั้งบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี เปนบริษัทยอย

แหงใหม เพ่ือดาํเนนิธรุกจิดานการจดัจําหนายสนิคาและจัดสงผลิตภัณฑของบริษทัฯ  ไปยังลกูคาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีทนุจดทะเบียน

จํานวน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุนสามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 10 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวนรอยละ 100 

ในบริษัทยอยดังกลาว บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560

 ตอมาเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2561 บริษัทยอยไดเรียกชําระคาหุนและบริษัทฯ  ไดจายชําระคาหุนจํานวน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

แกบริษัทยอยแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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14. เงินลงทุนในบริษัทร�วม
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)

เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี 
   ลิมิเต็ด (จัดตั้งขึ้นใน
   ประเทศสิงคโปร)

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

1.45 ลาน
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

1.45 ลาน
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 33 33 19,904 19,275 15,272 15,272

รวม 34,682 34,597 54,331 54,331

หัก: คาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุน - - (13,081) (12,540)

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 34,682 34,597 41,250 41,791

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

  ในระหวางป บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม และรับรูเงินปนผลรับจาก

บริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
ในระหวางป

เงินปนผล
ที่บริษัทฯ  ไดรับในระหวางป

2561 2560 2561 2560

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด (560) (828) - -

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี 16 2,586 - -

บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้ ทารเก็ต จํากัด 1,151 1,445 522 437

รวม 607 3,203 522 437

14.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมท่ีมีสาระสําคัญ

  สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หนวย : ลานบาท)

บริษัท เอ็มวิชั่น
ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท เอ็มวิชั่น
ออพติคอล อินดัสตร้ี
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

หน้ีสินหมุนเวียน (15) (18) (8) (10) (28) (48)

หน้ีสินไมหมุนเวียน - - - - - (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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย : ลานบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท เอ็มวิชั่น
ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท เอ็มวิชั่น
ออพติคอล อินดัสตร้ี
เอสดีเอ็น บีเอชดี

บริษัท เวียดนาม
วิสิบิลิตี้ ทารเก็ต จํากัด

2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายได 66.9 65.9 53.8 63.5 156.2 169.4

กําไร (ขาดทุน) (1.7) (2.5) 0.1 7.8 3.5 4.4

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (1.7) (2.5) 0.1 7.8 3.5 4.4

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคารและ
สวนปรับปรุง

ที่ดิน

เครื่องจักร
และอุปกรณ

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ
สินทรัพย
ระหวาง

ดําเนินการ
รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2560 168,993 547,495 1,683,704 116,351 34,339 372,265 2,923,147
ซื้อเพิ่ม - - 3,020 5,381 49 112,328 120,778
โอนเขา / (ออก) - 101,113 341,009 19,993 69 (462,184) -
จําหนาย / ตัดจําหนาย - (200) (6,522) (6,711) (4,107) - (17,540)
31 ธันวาคม 2560 168,993 648,408 2,021,211 135,014 30,350 22,409 3,026,385
ซื้อเพิ่ม - - 1,582 3,138 - 100,713 105,433
โอนเขา/(ออก) - 6,086 53,453 16,759 - (76,298) -
จําหนาย / ตัดจําหนาย - - (8,157) (1,622) (881) - (10,660)
31 ธันวาคม 2561 168,993 654,494 2,068,089 153,289 29,469 46,824 3,121,158
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560 - 331,489 1,267,071 96,028 29,573 - 1,724,161
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 34,846 100,412 9,812 1,810 - 146,880
คาเส่ือมราคาสําหรับ
   สวนท่ีจําหนาย / ตัดจําหนาย - (88) (6,312) (6,461) (4,012) - (16,873)

31 ธันวาคม 2560 - 366,247 1,361,171 99,379 27,371 - 1,854,168
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 40,886 127,923 15,189 1,283 - 185,281
คาเส่ือมราคาสําหรับ
   สวนท่ีจําหนาย / ตัดจําหนาย - - (6,678) (1,617) (881) - (9,176)

31 ธันวาคม 2561 - 407,133 1,482,416 112,951 27,773 - 2,030,273
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560 168,993 282,161 660,040 35,635 2,979 22,409 1,172,217
31 ธันวาคม 2561 168,993 247,361 585,673 40,338 1,696 46,824 1,090,885

คาเสื่อมราคาสําหรับป 

2560 (137 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 146,880
2561 (176 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 185,281
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(หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
อาคารและ
สวนปรับปรุง

ที่ดิน

เครื่องจักร
และอุปกรณ

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ
สินทรัพย
ระหวาง

ดําเนินการ
รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2560 84,022 424,313 926,251 63,006 21,476 67,483 1,586,551

ซื้อเพิ่ม - - 14,478 3,399 40 45,384 63,301

โอนเขา/(ออก) - 61,273 40,393 5,361 69 (107,096) -

จําหนาย / ตัดจําหนาย - (200) (2,963) (924) (3,765) - (7,852)

31 ธันวาคม 2560 84,022 485,386 978,159 70,842 17,820 5,771 1,642,000

ซื้อเพิ่ม - - 504 1,808 - 54,924 57,236

โอนเขา / (ออก) - 2,172 35,005 2,915 - (40,092) -

จําหนาย / ตัดจําหนาย - - (137) (1,060) (338) - (1,535)

31 ธันวาคม 2561 84,022 487,558 1,013,531 74,505 17,482 20,603 1,697,701

คาเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2560 - 239,159 634,860 50,848 19,627 - 944,494

คาเส่ือมราคาสําหรับป - 29,835 67,020 5,801 743 - 103,399

คาเส่ือมราคาสําหรับ
   สวนท่ีจําหนาย / ตัดจําหนาย - (88) (2,813) (779) (3,670) - (7,350)

31 ธันวาคม 2560 - 268,906 699,067 55,870 16,700 - 1,040,543

คาเส่ือมราคาสําหรับป - 32,544 67,813 6,699 645 - 107,701

คาเส่ือมราคาสําหรับ
   สวนท่ีจําหนาย / ตัดจําหนาย - - (58) (1,060) (338) - (1,456)

31 ธันวาคม 2561 - 301,450 766,822 61,509 17,007 - 1,146,788

มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2560 84,022 216,480 279,092 14,972 1,120 5,771 601,457

31 ธันวาคม 2561 84,022 186,108 246,709 12,996 475 20,603 550,913

คาเสื่อมราคาสําหรับป 

2560 (97 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 103,399

2561 (101 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 107,701

 ในระหวางป 2561 บริษัทยอย ไดบันทึกดอกเบี้ยจายจํานวน 0.85 ลานบาท (2560 : 0.72 ลานบาท) เปนสวนหน่ึงของตนทุน

สินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง โดยคํานวณจากอัตราตั้งขึ้นเปนทุนของสินทรัพย รอยละ 2.75 ถึง 3.25 ตอป (2560 : รอยละ 

2.75 ถึง 3.25 ตอป)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอาคารและอุปกรณจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว แตยังใชงาน

อยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 1,175.61 ลานบาท (2560 

: 1,070.66 ลานบาท) และเฉพาะบริษัทฯ  จํานวนเงิน 615.91 ลานบาท (2560 : 559.57 ลานบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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16. สินทรัพย�ไม�มีตัวตน 
 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดดังนี้

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

คาใชจายในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ

รอตัดจาย
คาลิขสิทธิ์ รวม

31 ธันวาคม 2561 :

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

31 ธันวาคม 2560 :

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

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

คาใชจายในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ

รอตัดจาย
คาลิขสิทธิ์ รวม

31 ธันวาคม 2561 :

ราคาทุน 39,176 35,189 74,911 149,276

หัก : คาตัดจําหนายสะสม (34,576) (29,374) (74,911) (138,861)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 4,600 5,815 - 10,415

31 ธันวาคม 2560 :

ราคาทุน 38,522 33,564 74,911 146,997

หัก : คาตัดจําหนายสะสม (32,174) (27,669) (74,911) (134,754)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 6,348 5,895 - 12,243



บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป178

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2561 และ 2560 แสดงไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

มูลคาตามบัญชี - สุทธิตนป 20,424 21,903 12,243 13,520

ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร 1,356 4,366 654 3,297

คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑ
   รอตัดจายเพ่ิมขึ้น 1,625 970 1,625 970

คาตัดจําหนาย (6,104) (6,815) (4,107) (5,544)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิปลายป 17,301 20,424 10,415 12,243

17. เงินกู�ยืมระยะส้ันจากธนาคาร
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 262,000 216,000 230,000 199,000

ทรัสตรีซีท - 177,105 - -

รวม 262,000 393,105 230,000 199,000

 วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหน้ีทรัสตรีซีทและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารคิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา ภายใต

เงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมขางตน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข และขอจํากัดตางๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกลาว

 วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหนี้ทรัสตรีซีทและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯ  คํ้าประกันโดยบริษัทยอยบางสวน

 วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหนี้ทรัสตรีซีทและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทยอย คํ้าประกันโดยบริษัทฯ 

18. เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอื่น
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10) 366 59 7,045 4,106

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 107,023 127,770 67,136 52,643

เจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10) 2,230 337 379 266

เจาหนี้อื่น - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 22,539 39,001 18,798 14,061

คาใชจายคางจาย 38,659 35,303 27,686 23,928

อื่นๆ 2,661 1,335 285 179

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 173,478 203,805 121,329 95,183

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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19. เงินลงทุนในบริษัทย�อยค�างจ�าย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ  มีเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายดังนี้

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย - สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - 12,000

ซึ่งสวนหน่ึงเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10) - 6,000

 การเปลีย่นแปลงของบัญชเีงนิลงทุนในบริษทัยอยคางจายสาํหรับปสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มรีายละเอยีดดงัน้ี

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันตนป 12,000 24,000

หัก : จายชําระคืนในระหวางป (8,309) (6,536)

        กลับรายการเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย (3,691) (5,464)

ยอดคงเหลือ ณ วันปลายป - 12,000

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายที่ถึงกําหนดชําระเปนจํานวนเงิน 12 ลานบาท 

(2560 : 12 ลานบาท) อยางไรก็ตาม บริษัทฯ  ไดจายชําระคืนเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายเปนจํานวนเงิน 8.3 ลานบาท (2560 : 6.5 

ลานบาท) และบริษทัฯ  ไดกลบัรายการเงินลงทุนในบริษทัยอยคางจายจํานวน 3.7 ลานบาท (2560 : 5.5 ลานบาท) ซึง่เปนไปตามเง่ือนไข

เกีย่วกบัผลประกอบการของบริษทัยอยท่ีระบไุวในสญัญาซ้ือขายหุน ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไมมภีาระท่ีตองจายชําระเงนิจาํนวน 3.7 ลานบาท (2560 : 

5.5 ลานบาท) อกีตอไป โดยบรษิทัฯ  รบัรูเปนรายไดอืน่ในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและเฉพาะกจิการสาํหรบัปสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 และ 2560
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(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 221,157 98,806 - -

หัก : สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (72,728) (35,623) - -

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากสวนที่
   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 148,429 63,183 - -

20. เงินกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 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 - -

        โอนเจาหน้ีทรัสตรีซีทเปนเงินกูยืมระยะยาว 176,701 -

    ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (6,298) 858 - -

หัก : ชําระคืนระหวางป (64,502) (14,873) - -

ยอดคงเหลือ ณ วันปลายป 221,157 98,806 - -

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดเขาทําสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงในวงเงิน 6 ลานยูโร เงินกูยืม

ดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยอางอิง EURO LIBOR 3 เดือน และมีกําหนดชําระคืนเปนรายงวดทุก 3 เดือน จํานวน 20 งวด 

ตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปนจํานวน 4.8 ลานยูโร หรือเทียบเทา

ประมาณ 181.3 ลานบาท (2560 : 0.8 ลานยูโรหรือเทียบเทาประมาณ 30.1 ลานบาท)

 เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 บริษัทยอยดังกลาวขางตน ไดเขาทําสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินอีกแหงหนึ่งในวงเงิน 144 ลานบาท 

เงนิกูยมืดงักลาวคดิดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้อางองิ MLR และมกีาํหนดชาํระคนืเปนรายเดอืนจาํนวน 60 งวด ตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปนจํานวน 39.9 ลานบาท (2560 : 68.7 ลานบาท)

 เงินกูยืมของบริษัทยอยคํ้าประกันโดยบริษัทฯ สัญญาเงินกูยืมดังกลาวไดกําหนดเงื่อนไขบางประการที่บริษัทยอยตองถือปฏิบัติ 

เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงินตางๆ เปนตน

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอยไมมยีอดคงเหลอืของวงเงินกูยมืระยะยาวตามสัญญาเงินกูทีย่งัมไิดเบกิใช (2560 : 5.1 ลานยโูร 

และ 64.4 ลานบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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21. สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน 
  จาํนวนเงนิสาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน ซึง่เปนเงนิชดเชยพนกังานเมือ่ออกจากงานและตามโครงการผลตอบแทน

พนักงานอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 63,993 60,526 40,862 37,596

สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน :

   ตนทุนบริการในปจจุบัน 4,169 4,512 3,143 2,904

   ตนทุนดอกเบี้ย 1,598 1,408 1,031 907

สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

   (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการ

      ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

      สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติ
         ดานประชากรศาสตร 1 528 - 414

      สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน (3,095) 1,446 (2,373) 1,000

      สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ 3,440 - 9,439 -

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (8,263) (4,427) (6,373) (1,959)

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 61,843 63,993 45,729 40,862 

สํารองผลประโยชนของพนักงาน

   หมุนเวียน 4,143 3,161 4,143 2,764

   ไมหมุนเวียน 57,700 60,832 41,586 38,098

61,843 63,993 45,729 40,862

 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปนี้ ในสวนของกําไรหรือขาดทุน

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ตนทุนขาย 3,556 4,078 2,312 2,295

คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย 
   และคาใชจายในการบริหาร

2,211 1,842 1,862 1,516

รวมคาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 5,767 5,920 4,174 3,811
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 บรษิทัฯ และบรษิทัยอย คาดวาจะจายชาํระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจาํนวนประมาณ 4.1 ลานบาท 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ : จํานวน 4.1 ลานบาท) (2560 : จํานวน 3.2 ลานบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ : จํานวน 2.8 ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ  และ

บริษัทยอยประมาณ 11 ป (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 11 ป) (2560 : 12 ป งบการเงินเฉพาะกิจการ : 12 ป)

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
(รอยละตอป)

2560
(รอยละตอป)

2561
(รอยละตอป)

2560
(รอยละตอป)

อัตราคิดลด 3.0 2.7 3.0 2.7

อัตราการขึ้นเงินเดือน 3.6 4.0 3.6 4.0

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 

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)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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22. เงินป�นผลจ�าย
 เงินปนผลที่ประกาศจายในป 2561 และ 2560 ประกอบดวย

อนุมัติโดย จํานวนเงิน
(ลานบาท)

เงินปนผลตอหุน
(บาท)

วันที่จายเงินปนผล

บริษัทฯ  ป 2560

เงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
   ของป 2559

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันท่ี 5 เมษายน 2560 151.78 0.32 4 พฤษภาคม 2560

เงินปนผลระหวางกาล
   จากผลการดําเนินงาน
   ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560
   ถึง 30 มิถุนายน 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
วันที่ 9 สิงหาคม 2560

37.95 0.08 8 กันยายน 2560

รวมป 2560 189.73 0.40

ป 2561

เงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
   ของป 2560

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันท่ี 4 เมษายน 2561 128.07 0.27 3 พฤษภาคม 2561

เงินปนผลระหวางกาล
   จากผลการดําเนินงาน
   ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561
   ถึง 30 มิถุนายน 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2561

28.46 0.06 6 กันยายน 2561

รวมป 2561 156.53 0.33

 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติผานรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหม ซึ่งกฎหมายดังกลาว

อยูในระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหมนี้ กําหนดอัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจาง

เลกิจาง สาํหรบัลกูจางซึง่ทาํงานตดิตอกนัครบ 20 ปขึน้ไป ใหมสีทิธไิดรบัคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอตัราสดุทาย 400 วนั การเปลีย่นแปลง

ดังกลาว ถือเปนการแกไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และมีผลกระทบใหบริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สิน

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 15.4 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 12.3 ลานบาท) บริษัทฯ และบริษัทยอย จะบันทึก

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักลาว โดยรบัรูตนทนุบริการในอดตีเปนคาใชจายทนัทีในสวนของกาํไรหรอืขาดทนุของงวดทีก่ฎหมาย

ดังกลาวมีผลบังคับใช
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23.  สํารองตามกฎหมาย

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป

สวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

ทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถจายเปนเงินปนผลได ปจจุบัน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว 

24.  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

 บรษิทัฯ และบริษทัยอย และพนักงาน ไดรวมกันจดัตัง้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพขึน้ตามพระราชบัญญัตกิองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมในอัตรารอยละ 3 - 15 ของเงินเดือนและเงินที่บริษัทฯ  และบริษัทยอย จายสมทบใหในอัตรา

รอยละ 5 - 9 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 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.  ค�าใช�จ�ายตามลักษณะ

 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

คาตัดจําหนาย 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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26. ภาษีเงินได�
 ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับผลขาดทุน
   จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (69) (395) (1,413) (283)

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินไดปจจุบัน :

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 14,762 40,133 - 69

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว
   และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว (6,862) 782 (6,631) (3,407)

ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 7,900 40,915 (6,631) (3,338)

 จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

และ 2560 สรุปไดดังนี้
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(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 153,927 224,371 125,632 175,348

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 30,785 44,874 25,126 35,070

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :

   การสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 27) (17,237) - - -

   คาใชจายตองหาม 173 225 127 87

   คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพ่ิมขึ้น (4,928) (5,541) (4,368) (5,019)

   รายไดที่ไดรับยกเวนภาษี - - (27,504) (33,487)

   อื่นๆ (893) 1,357 (12) 11

รวม (22,885) (3,959) (31,757) (38,408)

ภาษีเงนิไดที่แสดงอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 7,900 40,915 (6,631) (3,338)

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

   คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,997 2,019 22 12

   คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 4,273 9,203 1,670 4,949

   คาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุน - - 2,616 2,508

   คาตัดจําหนายสะสม - คอมพิวเตอรซอฟตแวร 1,492 1,691 1,492 1,691

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 12,369 12,799 9,146 8,172

   ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช 16,611 4,081 10,431 -

รวม 36,742 29,793 25,377 17,332

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

   ที่ดินและอาคาร 498 475 - -

รวม 498 475 - -

สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 36,244 29,318 25,377 17,332

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินได มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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27. สิทธิพิเศษจากการส�งเสริมการลงทุน

  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 ทั้งน้ี ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุ

จําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก และสําหรับของท่ีนําเขามาเพื่อสงกลับออกไป 

ตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2547 จนถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2551 และปจจุบันบริษัทฯ  ไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวัน

ที่ 30 มิถุนายน 2562

2. บัตรสงเสริมเลขที่ 4391/2547 (6-1343/2542) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ 

ทัง้นี ้ภายใตเงือ่นไขท่ีกาํหนดบางประการ สทิธพิเิศษดงักลาวไดรบัยกเวนอากรขาเขาสาํหรับวตัถดุบิและวัสดจุาํเปนทีต่องนาํเขามา

จากตางประเทศเพ่ือใชในการผลิตเพ่ือการสงออก และสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไปตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 

จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

3. บตัรสงเสรมิเลขที ่4022/2547 (4-1578/2543) ลงวนัที ่5 มกราคม 2547 สาํหรบัการผลติเลนสหรอืแวนตาหรือสวนประกอบ ทัง้นี้ 

ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามา

จากตางประเทศเพ่ือใชในการผลิตเพ่ือการสงออกและสําหรับของท่ีนําเขามาเพ่ือสงกลับออกไปต้ังแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548 

จนถึงวันท่ี 6 ธันวาคม 2552 และปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 6 ธันวาคม 2562

4. บัตรสงเสริมเลขที่ 1310/2546 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2546 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ ทั้งนี้ ภายใต

เงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวประกอบดวย

4.1 ไดรับลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรกึ่งหน่ึงตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เวนแตรายการเครื่องจักรที่มี

อากรขาเขาตํ่ากวารอยละสิบ จะไมไดรับลดหยอน

4.2 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพ่ือใชในการผลิตเพ่ือการสงออก

ตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันท่ี 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) ลงวันท่ี 29 มกราคม 2531 สําหรับการผลิตเลนสสายตาเอียงและเลนส

แวนตานิรภัยใชในโรงงาน ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบ

และวสัดจุําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก และสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออก 

ซึ่งบัตรสงเสริมดังกลาวไมไดระบุระยะเวลาครบกําหนด

2. บตัรสงเสริมเลขท่ี 4075/2531 (4-1059/สอ./2527) ลงวันท่ี 29 มกราคม 2531 สาํหรบัการผลิตเลนสหรือแวนตาหรอืสวนประกอบ 

ซึ่งเปนการขยายกําลังการผลิตสําหรับการผลิตที่ไดรับการสงเสริมในบัตรเลขที่ 4074/2531 (6-1027/สอ./2523) ทั้งนี้ ภายใต

เงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนท่ีตองนําเขามาจาก
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ตางประเทศเพ่ือใชในการผลิตเพื่อการสงออก และสําหรับของท่ีนําเขามาเพื่อสงกลับออก ซึ่งบัตรสงเสริมดังกลาวไมไดระบุ

ระยะเวลาครบกําหนด

3. บัตรสงเสริมเลขที่ 4818/2548 (6-1169/2541) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ 

ทัง้นี ้ภายใตเงือ่นไขทีก่าํหนดบางประการ สทิธพิเิศษดงักลาวไดรบัยกเวนอากรขาเขาสาํหรับวตัถดุบิและวสัดจุาํเปนทีต่องนาํเขามา

จากตางประเทศ เพ่ือใชในการผลิตเพ่ือการสงออก และสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไปตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2548 

จนถึงวันท่ี 20 มิถุนายน 2550 และปจจุบันบริษัทยอยไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2562

4. บัตรสงเสริมเลขท่ี 1201/อ./2543 ลงวันที่ 25 เมษายน 2543 สําหรับการผลิตเลนสทําดวยแวนตาเคลือบลดแสงสะทอน ทั้งนี้ 

ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวประกอบดวย

4.1 ใหไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้งสอง

ประเภทนี ้เขามาในราชอาณาจกัรไดตามจาํนวนและกาํหนดระยะเวลา ใหอยูในราชอาณาจกัรเทาทีค่ณะกรรมการพจิารณา 

เหน็สมควร และใหคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมอืหรือผูชาํนาญการท่ีไดรบัอนญุาตใหอยูในราชอาณาจักร ไดรบัอนญุาตทํางาน

เฉพาะตาํแหนงหนาท่ีการทาํงานทีค่ณะกรรมการใหความเหน็ชอบ ตลอดระยะเวลาเทาทีไ่ดรบัอนญุาตใิหอยูในราชอาณาจกัร

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 

ทัง้นี ้ภายใตเงือ่นไขทีก่าํหนดบางประการ สทิธพิเิศษดงักลาวไดรบัยกเวนอากรขาเขาสาํหรับวตัถดุบิและวสัดจุาํเปนทีต่องนาํเขามา

จากตางประเทศเพ่ือใชในการผลิตเพ่ือการสงออกและสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไปตั้งแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 2547 

จนถึงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2549 และปจจุบันบริษัทยอย ไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ 2563

6. บตัรสงเสรมิเลขที ่5358/2547 (3-1553/อ./2543) ลงวนัที ่15 กรกฎาคม 2547 สาํหรบัการผลติเลนสหรอืแวนตาหรือสวนประกอบ 

ทัง้นี ้ภายใตเงือ่นไขทีก่าํหนดบางประการ สทิธพิเิศษดงักลาวไดรบัยกเวนอากรขาเขาสาํหรับวตัถดุบิและวสัดจุาํเปนทีต่องนาํเขามา

จากตางประเทศเพ่ือใชในการผลติเพือ่การสงออกและสาํหรบัของทีน่าํเขามาเพือ่สงกลบัออกไปตัง้แตวนัที ่2 มถินุายน 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

ประเภทน้ี เขามาในราชอาณาจักรไดตามจาํนวนและกําหนดระยะเวลา ใหอยูในราชอาณาจักรเทาทีค่ณะกรรมการพิจารณา

เหน็สมควร และใหคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมอืหรือผูชาํนาญการท่ีไดรบัอนญุาตใหอยูในราชอาณาจักร ไดรบัอนญุาตทํางาน

เฉพาะตาํแหนงหนาท่ีการทาํงานทีค่ณะกรรมการใหความเหน็ชอบ ตลอดระยะเวลาเทาทีไ่ดรบัอนญุาตใิหอยูในราชอาณาจกัร   

7.2 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

7.3 ไดรบัยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลสาํหรับกาํไรสทุธทิีไ่ดจากการประกอบกจิการ ทีไ่ดรบัการสงเสริมรวมกนัไมเกนิรอยละ 100 

ของเงินลงทุน ไมรวมที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลา 5 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากกการประกอบกิจการนั้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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   กรณีที่กิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับ

อนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางนั้น ไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ไดรับการ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันที่พนกําหนด โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่ง

หรือหลายปก็ได 

7.4 ไดรบัยกเวนไมตองนาํเงนิปนผลจากกจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิ ซึง่ไดรบัยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคล ไปรวมคาํนวณเพือ่เสยีภาษี

เงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น

7.5 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพ่ือใชในการผลิตเพ่ือการสงออก

ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 และปจจุบันบริษัทยอย ไดรับการขยายระยะเวลา

ไปเปนสิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

7.6 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 

15 พฤศจิกายน 2561 และปจจุบันบริษัทยอย ไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

  บรษิทัยอย เริม่ใชสทิธิตามบตัรสงเสรมิเมือ่วันที ่28 ธนัวาคม 2560 โดยรายไดของบรษิทัยอย จาํแนกตามกิจการท่ีไดรบัการ

สงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการลงทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้

(หนวย: พันบาท)

กิจการที่ไดรับการสงเสริม กิจการท่ีไมไดรับการสงเสริม รวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจากการขายและบริการ

   ในประเทศ 9,869 - 116,383 152,089 126,252 152,089

   ตางประเทศ 388,289 6 374,300 747,216 762,589 747,222

รวมรายไดจากการขายและบริการ 398,158 6 490,683 899,305 888,841 899,311

บริษัท โพลี ซัน จํากัด

1. บัตรสงเสริมเลขที่ 4319/2547 (4-1548/อ./2541) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2547 สําหรับการผลิตเลนสแวนตากันแดด ทั้งนี้ ภายใต

เง่ือนไขท่ีกําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจาก

ตางประเทศ เพื่อใชในการผลิตเพ่ือการสงออกและสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไปตั้งแตวนัที่ 6 มกราคม 2547 จนถึงวันที่ 

5 มกราคม 2549 และปจจุบันบริษัทยอย ไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 5 มกราคม 2563

 ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอย ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
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28.  กําไรต�อหุ�น

  กาํไรตอหุนขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยหารกําไรสาํหรับปทีเ่ปนของผูถอืหุนของบริษทัฯ  (ไมรวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่) ดวยจาํนวน

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป

29.  ส�วนงานดําเนินงาน

  ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน

ไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงาน และประเมินผลการดําเนินงาน

ของสวนงาน

  เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯ  และบริษัทยอย จัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ

และบริการ โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรที่ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และจําหนายท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ 

ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 สวนงาน ดังนี้

1. สวนงานเลนสพลาสติกและเลนสกระจกเปนสวนงานที่ทําการผลิตและจําหนายเลนสสําหรับแวนตา

2. สวนงานสินคาและบริการอ่ืน ไดแก การขายแมแบบพิมพแกว สนิคาซือ้มาเพ่ือขายตอ การรับจางประกอบแวน และการใหบรกิาร

เคลือบเคมีผิวแข็งและเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน

 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีการรวมสวนงานดําเนินงานเพ่ือแสดงเปนสวนงานท่ีรายงานขางตน

 ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกัน เพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน โดยพิจารณาจากกําไรหรือ

ขาดทุนจากการดําเนินงาน ซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน 

 ราคาโอนระหวางสวนงานดําเนินงานเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางสวนงานดําเนินงาน ซึ่งเปน

ไปตามปกตธิรุกจิ และบรษิทัฯ มนีโยบายในการกาํหนดราคาสาํหรบัรายการคาระหวางกนัตามทีก่ลาวไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ขอ 10

 รายไดระหวางสวนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแลว

 ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัทฯ  และบริษัทยอย ณ วันที่และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

มีดังตอไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

เลนสพลาสติกและ
เลนสกระจก

รายไดคาบริการ อื่นๆ รวมสวนงาน รายการตัดบัญชี งบการเงินรวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจากการขายและบริการ

   รายไดระหวางสวนงาน 152 163 22 22 32 52 206 237 (206) (237) - -

   รายไดจากการขายใหลูกคาภายนอก

   •  ในประเทศ 86 85 1 1 1 3 88 89 - - 88 89

   •  ตางประเทศ 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

กําไรขั้นตน 299 371 55 70 18 27 372 468 4 (2) 376 466

รายไดอื่น 92 80 (40) (45) 52 35

เงินปนผลรับ 138 167 (138) (167) - -

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 21 (14) - - 21 (14)

คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย (78) (52) - - (78) (52)

คาใชจายในการบริหาร (237) (253) 30 43 (207) (210)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม - - 1 3 1 3

คาใชจายทางการเงิน (19) (10) 8 6 (11) (4)

คาใชจายภาษีเงินได (8) (41) - - (8) (41)

กําไรสําหรับป 281 345 (135) (162) 146 183
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ขอมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร 

 รายไดจากลูกคาภายนอกกําหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา

(หนวย : พันบาท)

2561 2560

รายไดจากลูกคาภายนอก

ในประเทศ

   ประเทศไทย 87,687 88,303

ตางประเทศ

   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

รวม 1,841,567 1,877,592

สินทรัพยไมหมุนเวียน

 บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินกิจการใน 2 เขตภูมิศาสตร คือ ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา สินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวม

เครื่องมือทางการเงิน และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) ที่แสดงอยูในงบการเงิน ตั้งอยูในประเทศไทยท้ังหมด

ขอมูลเก่ียวกับลูกคารายใหญ

 ในป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวนสองราย (2560 : จํานวนสองราย) ที่มีมูลคามากกวา

รอยละ 10 ของรายไดรวมของกิจการ ซึ่งมาจากสวนงานเลนสพลาสติก และเลนสกระจก และรายไดคาบริการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

การจายชําระเงินคาภาษีใหกรมศุลกากร 4.1 3.9 3.1 2.9

การใชไฟฟา 16.0 16.0 9.1 9.1

20.1 19.9 12.2 12.0

30. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา นอกเหนือจากท่ีเปดเผยไวใน

หมายเหตุอื่นดังน้ี

30.1 บรษิทัฯ และบรษิทัยอย มภีาระผูกพันเกีย่วเน่ืองกบัสญัญาซ้ือวัตถดุบิเปนจาํนวนเงิน 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 มีหนังสือคํ้าประกันท่ีธนาคารออกใหในนามของบริษัทฯ  และบริษัทยอย เปนจํานวนเงินประมาณ 20.1 

ลานบาท (2560 : 19.9 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ  เปนจํานวนเงิน 12.2 ลานบาท (2560 : 12.0 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ

ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษทัยอย ซึ่งประกอบดวยหนังสือคํ้าประกันดังนี้

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 บริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาอาคารคลังสินคาจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน เปนจํานวนเงินรวม 0.2 ลานบาท (2560 : 

0.2 ลานบาท)

30.6 บรษิทัยอยมภีาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญากอสรางอาคารโรงงาน บอบาํบดันํา้เสยี ตดิตัง้ระบบไฟฟาและซือ้เครือ่งจกัรเปนจาํนวนเงนิ 

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 ไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชารถยนต อายุของสัญญามีระยะเวลา 5 ป 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตท้ังสิ้น ภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงาน ดังนี้
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(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

จายชําระภายใน

   ภายใน 1 ป 3.1 3.3 2.8 3.0

   มากกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 4.1 6.0 3.9 5.5

 ในระหวางป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายจายตามสัญญาเชาที่รับรูแลวในกําไรหรือขาดทุนเปนจํานวนเงิน 3.3 ลานบาท 

(2560 : 3.3 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ  3.0 ลานบาท (2560 : 3.0 ลานบาท) 

31. การคํ้าประกันระหว�างกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ  มีภาระค้ําประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัท 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 มีภาระคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทฯ  

แกธนาคารจํานวน 152.9 ลานบาท (2560 : 107 ลานบาท)

 การคํา้ประกนันีม้ผีลผกูพันตอบรษิทัฯ และบรษิทัยอย นานเทาทีภ่าระหนีส้นิยงัไมไดชาํระ บริษทัฯ และบรษิทัยอย มกีารคดิคาธรรมเนยีม 

การค้ําประกันดังกลาวในอัตรารอยละ 1.5 ตอป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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(หนวย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา

   กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ - 902 - 902

(หนวย : พันบาท)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา

   กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ - 893 - 893

32. ลําดับชั้นของมูลค�ายุติธรรม

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯ และบริษทัยอย มสีนิทรพัยและหน้ีสนิทีว่ดัมูลคาดวยมลูคายตุธิรรม หรือเปดเผยมูลคา

ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้
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33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครือ่งมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ตามท่ีนยิามอยูในมาตรฐานการบัญชฉีบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมลู

สําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา เงินใหกูยืมระยะสั้น เงินลงทุน เงินกูยืม

ระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯ  มีความเสี่ยงที่เก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ดังน้ี

 ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ

  บรษิทัฯ และบริษทัยอย มคีวามเส่ียงดานการใหสนิเช่ือท่ีเกีย่วเน่ืองกับลกูหน้ีการคา เงนิใหกูยมื และลกูหน้ีอืน่ ฝายบริหารควบคุม

ความเสี่ยงนี้ โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทยอย จึงไมคาดวา

จะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากน้ี การใหสินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีการกระจุกตัว

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอย มีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ  และบริษัทยอย

อาจตองสญูเสยีจากการใหสนิเชือ่คือมูลคาตามบญัชขีองลกูหนีก้ารคา เงินใหกูยมื และลกูหนีอ้ืน่ทีแ่สดงอยูในงบแสดงฐานะการเงนิ

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย

  บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญ อันเกี่ยวเน่ืองกับมีเงินฝากธนาคาร เงินใหกูยืมระยะสั้น 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญ

จดัอยูในประเภทระยะสัน้และมอัีตราดอกเบีย้ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมอีตัราดอกเบีย้คงที ่ซึง่ใกลเคยีงกบัอตัราตลาดในปจจบุนั 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทยอย จึงอยูในระดับตํ่า

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญ สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับ

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี สามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม 

(หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
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(หนวย : ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน

1 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน

1 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 143.08  0.19 143.27 0.05 - 0.38 - 51.93 0.09 52.02 0.05 - 0.38

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา - - 0.90 0.90 - - - 0.90 0.90 -

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - 340.34 340.34 - - - 203.91 203.91 -

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ

   ที่เกี่ยวของกนั - - - - - 6.44 - - 6.44 2.40

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ

   ที่ไมเกี่ยวของกัน 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

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 262.00 - - 262.00 MMR 230.00 - - 230.00 MMR

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - 173.48 173.48 - - - 121.33 121.33 -

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - 221.16 - 221.16

EURO 

LIBOR 

3 เดือน, 

MLR - - - - -

262.00 221.16 173.48 656.64 230.00 - 121.33 351.33
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน

1 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน

1 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -  199.36 0.19 199.55 0.05 - 0.38 - 79.56 0.09 79.65 0.05 - 0.38

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา - - 0.89 0.89 - - - 0.89 0.89 -

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - 272.27 272.27 - - - 137.15 137.15 -

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ

   ที่เกี่ยวของกนั
8.13 - - 8.13 6.00 8.13 - - 8.13 6.00

8.13  199.36 273.35 480.84 8.13 79.56 138.13 225.82

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 12.00 -

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร -  98.81 - 98.81

EURO 

LIBOR 

3 เดือน, MLR - - - - -

393.10  98.81 215.81 707.72 209.00 - 107.18 316.18
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอย มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่าํคญั อนัเกีย่วเนือ่งจากการซือ้หรอืขายสนิคาเปนเงนิตราตางประเทศ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอย ไดตกลงทําสญัญาซ้ือขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา ซึง่สวนใหญมอีายสุญัญาไมเกนิหนึง่ป เพือ่ใชเปนเครือ่งมือ

ในการบริหารความเส่ียง

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอย มยีอดคงเหลือของสนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงินทีเ่ปนสกลุเงนิตราตางประเทศ ดงันี้

สกุลเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย

สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หน้ีสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(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

เยน 20,230,697 19,549,380 19,656,784 19,029,400 0.2926

ปอนดสเตอรลิง - 97,930 - - 41.0040

สกุลเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย

สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หน้ีสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ)

ริงกิตมาเลเซีย 8,714 - - - 8.0379

ดอลลารสหรัฐอเมริกา 9,201,399 3,148,267 4,564,827 964,312 32.6407

ดอลลารสิงคโปร - 5,089 - 5,089 24.4157

ยูโร 1,001,606 1,531,921 260,096 215,797 38.9753

เยน 20,872,402 10,877,970 19,393,689 10,575,970 0.2894

ปอนดสเตอรลิง - 73,106 - 2,300 43.9241

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา



บมจ. ไทยออพติคอล กรุ�ป200

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

33.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอย จัดอยูในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับ

อัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทยอย จึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน

34. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ และเสริมสรางมูลคาการถือหุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 0.39 :1 (2560 : 0.43 :1) และเฉพาะบริษัทฯ : 0.28 :1 

(2560 : 0.25 :1)

35. เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน

ในรอบป 2561 เพิ่มเติมในอัตราหุนละ 0.22 บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 104.35 ลานบาท ดังนั้น เมื่อรวมเงินปนผลจายระหวางกาล

จํานวนหุนละ 0.06 บาท ทําใหเงินปนผลจายสําหรับป 2561 มีจํานวนท้ังสิ้นหุนละ 0.28 บาท โดยมีกําหนดจะจายเงินปนผลในเดือน

พฤษภาคม 2562 อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาว ตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ  

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันท่ี 4 เมษายน 2562

36. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562






