วิสัยทั
ยทัศน
ศน:
รักษาความเปนหนึ่งในผูผลิตชั้นนําของโลก ในการผลิตเลนสแวนตาที่มีคุณภาพ
รวมทั้งผลกําไร, นวัตกรรม, รังสรรคคุณคา ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนเติบโต
กาวหนาอยางยั่งยืน และตระหนักในความรับผิดชอบตอสังคม

พันธกิ
นธกิจ:

เรามุงในการ:
• เปนผูจัดหาผลิตภัณฑเพื่อการแกปญหาทางสายตาพรอมบริการที่สมบูรณในราคา
ที่คุมคาและเหมาะสมดวยคุณภาพตามมาตรฐานโลก
• ตั้งมั่นที่จะเพิ่มผลประโยชนใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับโดยคํานึงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สารบับัญ
สาร
5
6
8
16
24
26
27
32
34
38
39
44
60

ขอมูลสําคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการและคณะผูบริหาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัทยอย และบริษัทรวม
โครงสรางรายได
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
และโครงการในอนาคต
ปจจัยความเสี่ยง
นโยบายการจายเงินปนผล
โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
ประวัติกรรมการและผูบริหาร
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลัักทรัพยของกรรมการบริษัทฯ

62
73
78
97
119
120
125
130
136
137
139
141
145

การสรรหากรรมการ
และผูบริหารของบริษัทฯ
คาตอบแทนกรรมการ
และผูบริหาร
รายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ฉบับปรับปรุงป 2560
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
ระบบการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน
รายการระหวางกัน
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานป 2560 (MD&A)
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรนั ดร

อยากจะรองบอกเขาลงไปวา

“ถาประชาชนไม “ทิ้ง”
ขาพเจาแลว ขาพเจาจะ
“ละทิ้ง” อยางไรได แตรถ

89

วิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแลว…”

พรรษา

รายงานประจํ า ปี 2560

ไดยินเสียงใครคนหนึ่งรองขึ้นมาดังๆวา “ในหลวง อยาละทิ้งประชาชน” อยากจะรอง
บอกเขาลงไปวา “ถาประชาชนไม “ทิง้ ” ขาพเจาแลว ขาพเจาจะ “ละทิง้ ” อยางไรได
แตรถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแลว…”
ดวยเหตุนี้ หลังจากในหลวงทรงเสร็จสิ้นพระราชภารกิจตามหนาที่ของพระมหากษัตริย
ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีแลว พระองคจึง
ทรงตั้งปณิธานวาจะไมเสด็จฯ จากประชาชนของพระองคไปที่ใดอีก..

3

5

รายงานประจํ า ปี 2560

ขอมูล

สําคัญทางการเงิน

บริษทั ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
รายละเอียด
(หนวย:ลานบาท)

งบรวม

งบเฉพาะบริษัทฯ

2560

2559

2558

2560

2559

2558

1,912.26

2,006.05

1,893.04

1,392.93

1,476.69

1,353.68

กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา (EBITDA)

380.85

456.69

436.15

121.92

203.24

248.15

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

183.46

250.37

229.64

178.69

241.17

204.82

2,637.49

2,591.31

2,250.12

1,792.69

1,868.31

1,728.96

789.26

735.23

450.62

357.05

420.50

326.33

1,848.23

1,856.08

1,799.50

1,435.64

1,447.81

1,402.63

474.32

474.32

474.32

474.32

474.32

474.32

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท)

0.39

0.53

0.48

0.38

0.51

0.43

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

3.90

3.91

3.79

3.03

3.05

2.96

เงินปนผลจายตอหุนทั้งป (บาท)

0.35

0.42

0.38

-

-

-

90.00

80.00

78.00

-

-

-

7.95

8.40

5.70

-

-

-

474.32

474.32

474.32

474.32

474.32

474.32

อัอตราการทากาไรกอนดอ
ตราการทํ
า ากําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี
คาเสื่อมราคา (EBITDA)
อัตราการทํากําไรสุทธิ

20.28

23.61

23.04

10.44

16.23

18.33

9.77

12.95

12.59

15.30

19.26

16.78

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน

9.91

13.70

13.06

12.39

16.92

14.90

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

8.73

12.75

12.94

9.86

14.44

13.98

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา)

0.43

0.40

0.25

0.25

0.29

0.23

งบกําไรขาดทุนขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดรวม

ฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
จํานวนหุนชําระแลว ณ สิ้นสุดป (ลานหุน)

ขอมูลเกี่ยวกับหุน

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (รอยละ)
ราคาหุน ณ สิ้น งวด (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนําหนัก (ลานหุน)

อัตราสวนทางการเงิน (%)
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สารจาก
ประธานกรรมการ

เรียนทานผูถือหุน
ในป 2560 ทีผ่ า นมาถือไดวา เปนปทปี่ ระเทศไทยไดสญ
ู เสียพระมหากษัตริยอ นั เปนทีร่ กั ยิง่ ของประชาชนชาวไทย
ซึ่งทางบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด(มหาชน) (บริษัทฯ) ไดเขารวมกิจกรรมถวายความเคารพแสดงความจง
รักภักดีและรวมถวายความไวอาลัยในการเสด็จสูส วรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
แมวาภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมในป 2560 ที่ผานมานี้ ในหลายประเทศมีการชะลอตัวลง และคาเงินบาทมี
คาแข็งขึ้นก็ตาม แตทางบริษัทฯ และบริษัทยอย ยังคงรักษาผลการดําเนินงานที่มีการเติบโตของรายไดตาม
แผนกลยุทธที่ไดวางไวดวยการรักษาฐานลูกคาเดิม และเพิ่มลูกคาใหมจากภูมิภาคทวีปเอเชีย และทวีปอเมริกา
และไดขยายและเปดพื้นที่ทางการตลาดในทวีปอเมริกา โดยไดจัดตั้งบริษัทขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อวา
TOG USA Inc. ซึ่งทางบริษัทฯ ไดวางแผนจะใหบริษัท TOG USA Inc นี้ สรางตลาดและสรางรายได นําสินคาของ
บริษัทฯ ใหเปนที่รูจักมากขึ้นในตลาดภูมิภาคทวีปอเมริกา
ป 2560 บริษัทฯ ไดเริ่มเปดดําเนินการในสวน RX Automation ซึ่งบริษัทฯไดลงทุนซื้อเครื่องจักรใหมเขามา
เพือ่ เสริมกําลังการผลิตเลนสเฉพาะบุคคล หรือเลนสสงั่ ฝนพิเศษ ซึง่ จะชวยเพิม่ กําลังการผลิตเพือ่ รองรับความตองการ
ของลูกคาที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และรองรับระบบการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน
รายไดรวมของบริษทั ฯ ในป 2560 เทากับ 1,912 ลานบาท ลดลงจากปทแี่ ลว เมือ่ เทียบกับผลประกอบการของ
ป 2559 ซึง่ มีรายไดรวม 2,006 ลานบาท แตอยางไรก็ตาม บริษทั ฯ ก็ยงั คงสามารถจายเงินปนผลใหแกผถู อื หุน อยาง
สมํา่ เสมอ จากผลประกอบการในป 2560 นี้ บริษทั ฯ ไดจา ยเงินปนผลรวมเปนจํานวนเงินทัง้ สิน้ 166.01 ลานบาท หรือ
เทากับหุนละ 0.35 บาท
การกํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมี
สวนไดสวนเสียทุกฝายเสมอมา ในป 2560 บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับ Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies 2016 อยูในอันดับ 4 ดาว พรอม Top Quartile ในกลุม Market Cap. 1,000 - 2,999 ลานบาท
โดยบริษัทฯ มีคะแนน Corporate Governanceสูงกวาคะแนน Corporate Governance โดยรวมของบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรบั ผลการประเมินระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมิน

รายงานประจํ า ปี 2560

คุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ติดตอกัน 7 ป
(2554 - 2560) รวมทั้งไดรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต บริษัทฯ ไดรับ
ประกาศนียบัตร ESG100 และไดรับคัดเลือกใหอยูใน 100 บริษัท
จดทะเบี ย นที่ มี ค วามโดดเด น ด า นสิ่ ง แวดล อ มล อ มสั ง คมและ
บรรษัทภิบาลจากสถาบันไทยพัฒนเปนปที่ 3 ติดตอกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผูบริหารของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยไดยึดถือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย โปรงใส
มีจริยธรรม ศีลธรรม และรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตาม
กรอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) ซึ่งผูถือหุน ลูกคา พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมี
สวนไดเสียทุกฝายของบริษัทฯ และบริษัทยอย จะไดมีความมั่นใจ
และไววางใจในระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม
ตรวจสอบได และโปรงใส
ขาพเจาในนามของ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายบริหาร
ของ บริษัทฯ และบริษัทยอย ขอขอบคุณลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ
ผูถ อื หุน พนักงาน และผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของทุกทานทีเ่ ปนกําลังสําคัญ
ในการรวมสรางความสําเร็จและการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน
มาอยางตอเนื่อง รวมถึงสถาบันการเงินที่มอบความเชื่อมั่นและ
ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ดวยดี
ตลอดมา

(นาย สวาง ประจักษธรรม)
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการ
และคณะผูบริหาร

คณะกรรมการของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
1. นายสวาง

ประจักษธรรม

ประธานกรรมการบริษัท

2. นายธรณ

ประจักษธรรม

กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุรกิจ / กรรมการผูจัดการ /
รักษาการผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล

3. นายวิรัช

ประจักษธรรม

กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุรกิจ

(ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560)

4. นายสาโรจน

ประจักษธรรม

กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุรกิจ

5. นางพรพรรณ โตะตระกูล

กรรมการ

6. นายฌอน

กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุรกิจ

ดารเรน ลอว

รายงานประจํ า ปี 2560
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คณะกรรมการของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
7. นายเดวิด
8. นายสิงห
9. นายวิชา
10. นายไพรัช
11. นายบรรจง
12. นางสาววิจิตต

แอนดรูว ครอส
ตังทัตสวัสดิ์
จิวาลัย
เมฆอาภรณ
จิตตแจง
ทวีปรีชาชาติ

กรรมการกลยุทธธุรกิจ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกลยุทธธุรกิจ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
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คณะกรรมการ
และคณะผูบริหาร

คณะผูบริหารของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
1. นายธรณ

ประจักษธรรม

กรรมการผูจัดการ / กรรมการกลยุทธธุรกิจ /
รักษาการผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล

2. นางอนุรักษ

รัตนสานสสุนทร

ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน

3. นางอมลรัตน ประจักษธรรม

ผูจัดการฝาย Logistics & Supply Chain

4. นายบัญชา

ผูจัดการฝายโรงงาน TOG

ยงฤทธิกุล

รายงานประจํ า ปี 2560

คณะผูบริหารของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
5. นางนฤภรณ
6. นายสรัฐ
7. Miss Michelle
8. นางเรวดี

ประจักษธรรม
เตกาญจนวนิช
Hsieh
จันทมณีโชติ

ผูจัดการฝายบัญชีและภาษีอากร
ผูจัดการฝายวางแผนธุรกิจและการเงิน
ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการสํานักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย / เลขานุการบริษัท

11
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คณะกรรมการ
และคณะผูบริหาร

คณะผูบริหารบริษัทยอย ของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
1. นายสมิทธิ์

เตกาญจนวนิช

ผูจัดการฝายโรงงาน Poly Sun

2. นายวิฑูรย

ประจักษธรรม

ผูจัดการฝายโรงงานอุตสาหกรรมแวนตาไทย (TOC)

3. Mr. Venkatramani Iyer

ผูจัดการ TOG - USA Inc.

รายงานประจํ า ปี 2560
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คณะกรรมการบริษทั ฯ

กรรมการอิสระ
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกลยุทธธรุ กิจ

รายงานประจํ า ปี 2560
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะผูบ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย
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ลักษณะ การประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ชื่อยอ TOG เริ่มตนโดยกลุม
ประจักษธรรม ซึง่ ดําเนินรานขายคาปลีกแวนตาตัง้ แตป 2494 และไดขยายงานเขาสูธ รุ กิจ
การผลิตเลนสกระจกโดยการกอตั้ง บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด (บริษัทยอย)
หรือ TOC ซึ่งเปนโรงงานผลิตเลนสกระจกรายแรกในประเทศไทยในป 2505 ดวยทุน
จดทะเบียนเริม่ ตน 50 ลานบาท โดย TOC ผลิตและสงออกเลนสกระจกไปยังภูมภิ าคเอเชีย
และยุโรป และจัดตัง้ สายการผลิตเลนสเฉพาะบุคคล (“Prescription Lens” หรือ “Rx Lens”)
และนํารองการผลิตเลนสสายตาพลาสติกดวยกระบวนการหลอ โดยมีโรงงานตั้งอยูที่
15/5 หมูท่ี 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
บนเนื้อที่ประมาณ 30 - 2 - 92 ไร สําหรับ TOC ประกอบดวย โรงงาน 2 แหง โดย แหงที่ 1
ตัง้ อยู ถนนงามวงศวาน เนือ้ ทีป่ ระมาณ 2 ไร เพือ่ ผลิตแมแบบแกวและเลนสแวนตากระจก
และ แหงที่ 2 ตั้งอยูที่ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 18 - 3 - 57 ไร เพื่อผลิต
เลนสสายตาพลาสติกและเลนสสั่งฝนพิเศษ (Rx Lens)
จากแนวโนมการบริโภคเลนสสายตาพลาสติกที่เพิ่มขึ้น บริษัท ไทยออพติคอล กรุป
จํากัด (“TOG”) กอตั้งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2534 ในชื่อ บริษัท ไทยโปลีเมอรเลนส จํากัด
ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 20 ลานบาท เพื่อขยายงานสายการผลิตเลนสสายตาพลาสติก
ธรรมดา ธุรกิจของ TOG และ TOC ไดเติบโตขึ้นอยางมีนัยสําคัญและทําให TOG ไดเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเปน 120 ลานบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตเลนสสายตาพลาสติกธรรมดา
เลนสเปลี่ยนสี (Photochromic Lens) เลนสบางพิเศษ (High-index Lens) และเลนสกัน
แรงกระแทกสูง (High-impact-resistance Lens) และ TOC ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
50 ลานบาทเปน 130 ลานบาท

รายงานประจํ า ปี 2560

ในป 2546 TOG และ TOC ไดปรับโครงสรางการถือหุน โดย TOG ไดเพิม่ ทุนจดทะเบียน
เปน 265 ลานบาทเพื่อเขาซื้อหุนสามัญรอยละ 99.99 ของ TOC ทําให TOC มีสถานะเปน
บริษัทยอยของ TOG บริษัทฯ ไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน
400 ลานบาท ในป 2547 และระดมทุน 135 ลานบาทจากการออกหุน จําหนายแกประชาชน
ทั่วไปและจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันที่
16 พฤษภาคม 2549
ในป 2551 บริษัทฯ เพิ่มความแข็งแกรงของธุรกิจโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน
475 ลานบาท โดยระดมเงินทุนจากกลุม Specsavers ผูค า ปลีกแวนตารายใหญทมี่ เี ครือขาย
การดําเนินธุรกิจในทวีปยุโรปและออสเตรเลีย ซึง่ เปนพันธมิตรและลูกคาของบริษทั ฯ มาอยาง
ยาวนาน โดยกลุม Specsavers ถือหุนสุทธิ 25.04% หลังจากการเพิ่มทุนดังกลาว
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดพัฒนากระบวนการบริหารการผลิตอยางตอเนื่องโดยใช
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) ลงทุนอยางตอเนื่องในสายการผลิตเลนส
สายตาพลาสติก และสายการผลิตเลนสเฉพาะบุคคลแบบดิจิตัล (Digital Surfacing
Prescription Lens) และรวมทุนจัดตั้งบริษัทเพื่อคาสงเลนสสายตาและผลิตเลนสสายตา
เฉพาะบุคคลในประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และเวียดนามเพือ่ ขยายชองทางการจัดจําหนาย
ในป 2554 บริษัทฯ เปนผูผลิตรายแรกและรายเดียวของโลกที่ผลิตและจัดจําหนายเลนส
สายตาพลาสติกทีท่ าํ จากวัสดุที่มีชื่อทางการคาวา “Excelite® Tribrid™” ซึ่งมีคุณสมบัติ
ที่กันแรงกระแทกสูง และบางพิเศษ ในป 2558 บริษัทฯ ไดขยายงานเขาสูธุรกิจเลนส
กันแดดโดยการเขาซื้อกิจการ บริษัท โพลีซัน จํากัด ผูผลิตและจัดจําหนายเลนสยอมสี
กันแดดและเลนสโพลาไรซ ในป 2560 บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทยอย คือ บริษัท
อุตสาหกรรม แวนตาไทย จํากัด ใน Rx Automation รวมทัง้ ไดเปดตลาดในภูมภิ าคอเมริกา
โดยจัดตั้ง TOG USA Inc. เพื่อเปนศูนยกลางจําหนายและกระจายสินคาของบริษัทฯ ใน
ภูมิภาคอเมริกา
ปจจุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ยอย เปนผูผ ลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑและบริการเลนส
สายตาพลาสติกที่หลากหลายและครบวงจรทั้งประเภทของวัสดุ (Lens Material) ดีไซน
(Lens Design) และการเคลือบผิว (Lens Coating) บริการออกแบบและพัฒนาเลนสรวม
กับคูคา (Original Design Manufacturing) บริการตัดประกอบแวนตา (Edging and
Glazing Service) โดยมีฐานลูกคากระจายตัวมากกวา 50 ประเทศในภูมภิ าคตางๆ ทัว่ โลก
ณ ปจจุบนั บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียน จํานวน 475 ลานบาท เรียกชําระแลว 474.32 ลานบาท
(ณ 31 ธันวาคม 2558) คงคางชําระอีก 0.682 ลานบาท ซึ่งเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
หมดอายุแลว
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พ.ศ.

เสนทางธุรกิจเลนสแวนตาของ TOG

2494

เริ่มตนธุรกิจจากการดําเนินธุรกิจรานคาปลีกแวนตา

2505

กอตั้งบริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด (“TOC”) ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 50 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจ
ผลิตเลนสกระจกเปนรายแรกในประเทศไทย และสงออกเลนสกระจกไปยังเอเชียและยุโรป

2516

TOC จัดตั้งสายการผลิตเลนสเฉพาะบุคคลดวยกระบวนการสั่งฝนเลนสพิเศษ

2524

TOC เริ่มพัฒนากระบวนการผลิตและนํารองการผลิตเลนสพลาสติกธรรมดา

2534

กอตั้งบริษัท ไทยโปลีเมอรเลนส จํากัด (“TPL”) ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 20 ลานบาท
เพื่อขยายธุรกิจเลนสสายตาพลาสติกธรรมดา

2537

TPL เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 120 ลานบาท เพื่อขยายกิจการ

2540

TOC เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 130 ลานบาท เพื่อขยายกิจการ

2541

TPL พัฒนาการผลิตเลนสเปลี่ยนสี

2545

TPL พัฒนาการผลิตเลนสบางพิเศษคาดัชนีหักเหแสง 1.60 และเลนสกันกระแทกสูง (Excelite® Trivex®)

2546

TPL เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 265 ลานบาท เพื่อเขาซื้อหุนสามัญรอยละ 99.99 ของ TOC

2547

TPL เปลี่ยนชื่อบริษัทและแปลงสภาพเปนบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (“TOG”) เพิ่มทุนจดทะเบียน
เปน 400 ลานบาท เพื่อขายหุนใหกับนักลงทุนเฉพาะกลุม และเพื่อรองรับการเสนอขายหุนใหกับประชาชนทั่วไป

2549

TOG นําหุนออกเสนอขายแกประชาชนทั่วไป และนําหุนทั้งหมดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

2550

TOG พัฒนาการผลิตเลนสบางพิเศษคาดัชนีหักเหแสง 1.67

2551

TOG เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 475 ลานบาท เพื่อขายหุนจํานวน 68.75 ลานหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)
ใหกับกลุม Specsavers และเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหพนักงานและผูบริหาร

2553

TOG และ TOC พัฒนากระบวนการจัดการโดยใชระบบการผลิตแบบลีน
จัดตั้งบริษัท MVision Optical Pte Ltd ในประเทศสิงคโปร และบริษัท MVision Optical Industry Sdn Bhd ในประเทศ
มาเลเซียเพื่อดําเนินธุรกิจเลนสเฉพาะบุคคลและจัดจําหนายเลนสสําเร็จ โดย TOG ถือหุนในสัดสวนรอยละ 33%
TOG ขยายกิจการโดยการเพิ่มสายการผลิตเลนสพลาสติกธรรมดา
TOC ขยายกิจการโดยการลงทุนในสายการผลิตเลนสเฉพาะบุคคลแบบดิจิตัล (Digital Surfacing Prescription Lens)

2554

TOG พัฒนาการผลิตเลนสกันกระแทกสูงบางพิเศษ (Excelite® Tribrid™)

2556

รวมทุนกับ Vina Vista ประเทศเวียดนาม เพื่อขยายตลาด

2557

TOG และ TOC พัฒนากระบวนการจัดการโดยใชโปรแกรมการเพิม่ ผลผลิต (Productivity Improvement Program) ทําให
เพิ่มกําลังการผลิตไดอยางมีนัยสําคัญโดยไมตองลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติม

2558

TOG เขาซื้อหุนสามัญรอยละ 99.99 ของบริษัท โพลีซัน จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตเลนสยอมสีและเลนสโพลาไรซ

2559

TOG พัฒนารวมกับบริษัท Mitsui Chemicals ผลิตเลนส LeafECO™

2560

TOG ลงทุนสายการผลิต Rx Automation

2560

จัดตั้ง TOG USA INC. เพื่อดําเนินการจัดจําหนายสินคาในภูมิภาคอเมริกาเหนือ
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บริษทั ฯ และบริษทั ยอย ดําเนินธุรกิจเปนผูผ ลิตและจําหนายเลนสแวนตา สินคาของบริษทั ฯ แบงออกเปน 4 กลุม สินคาตามลักษณะ
ผลิตภัณฑซึ่งประกอบไปดวย
1. เลนสแวนตาพลาสติก (Organic Lenses)
ซึ่งแบงออกเปนกลุมสินคายอย 6 กลุม ตามประเภทของ วัตถุดิบในการผลิต คือ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

เลนสพลาสติกธรรมดา (CR-39®)
เลนสเปลี่ยนสี (Photochromic Lenses)
เลนสบางพิเศษ (High Index Lenses)
เลนสกันแรงกระแทกสูง (High Impact Resistant Lenses)
เลนสกันแดด (Sun-filtered Lenses)
เลนสโพลาไรซ (Polarized Lenses)

2. เลนสแวนตากระจก (Mineral Lenses)
3. เลนสเฉพาะบุคคล (Prescription Lenses หรือ Rx Lenses)
4. สินคาและบริการอื่นๆ ไดแก แมแบบแกว (Glass Mold) ทีใ่ ชในกระบวนการผลิตเลนสสายตาพลาสติก สินคาซือ้ มาเพือ่ ขายตอ
และการใหบริการเคลือบเคมีผิวแข็ง และเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย จําหนายสินคาใหกบั ผูค า สงทัง้ ในประเทศ และตางประเทศ โดยผลิตตามคําสัง่ ซือ้ ภายใตเครือ่ งหมาย
การคาของลูกคา (“OEM” หรือ Original Equipment Manufacturer) และจําหนายภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ เอง
คือ “Excelite®”
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การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
1. เลนสแวนตาพลาสติก (Organic Lenses) - - - - - - - - - - - เปนเลนสแวนตาทีผ่ ลิตจากวัตถุดบิ พลาสติกซึง่ สินคาของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย
จะแบงตามประเภท Monomer ที่นํามาใชในการผลิต ดังนี้
1.1 เลนสพลาสติกธรรมดา (CR-39®)
เปนเลนสที่ผลิตจาก Monomer ที่มีชื่อการคาวา “CR-39®” มีดัชนีการหักเหของแสง
(Index) ที่ 1.498 ปจจุบันมีการนํามาใชในการผลิตเลนสแวนตาพลาสติกที่ใชกันอยู
ทั่วไปโดยเลนสพลาสติกธรรมดาผลิตที่บริษัทฯ
1.2 เลนสพลาสติกเปลี่ยนสี (Photochromic Lenses)
เปนเลนสทผี่ ลิตจาก Monomer ทีม่ สี ว นผสมพิเศษ ซึง่ เมือ่ ผลิตเปนเลนสแลวจะสามารถ
เปลี่ยนสีใหเขมขึ้นเมื่ออยูในที่สวางมาก และจางลงจนใสในที่รม ทําใหความเขมของ
แสงที่ผานเลนสไปที่ตาอยูในระดับที่คอนขางคงที่ทําใหผูใสรูสึกสบายตา โดยเลนส
เปลี่ยนสีผลิตที่บริษัทฯ
1.3 เลนสพลาสติกบางพิเศษ (High Index Lenses)
เปนเลนสที่ผลิตจาก Monomer ที่มีดัชนีการหักเหของแสงสูงกวาเลนสธรรมดา คือ
1.6 ซึ่งเมื่อผลิตเปนเลนส ก็จะทําใหสามารถผลิตเลนสที่บางลงกวาธรรมดา ทําให
แวนตาดูบางลงและไมหนามาก จึงเหมาะที่จะใชทําเลนสสายตาสําหรับผูที่มีสายตา
ผิดปกติมากๆ เชน สายตาสั้นมาก หรือยาวมาก เลนสบางพิเศษนี้ผลิตที่บริษัทฯ
1.4 เลนสพลาสติกกันแรงกระแทกสูง (High Impact Resistant Lenses)
เปนเลนสที่ผลิตจาก Monomer ที่เมื่อผลิตเปนเลนสจะมีความเหนียวไมแตกหักงาย
และไมเกิดคมเมื่อแตก ทําใหสามารถตัดเจาะไดงายโดยเลนสไมเสียหาย รวมถึงมี
ความปลอดภัยสูงหากเกิดอุบัติเหตุ จึงเหมาะที่จะนําไปใชประกอบกับแวนตาที่ไมมี
กรอบ และเหมาะที่จะนําไปใชประกอบแวนตาของเด็ก ทั้งนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่ม
มีขอบังคับใหใชเลนสกันแรงกระแทกสูงนี้กับเด็กอายุไมเกิน 18 ป ซึ่งหากผูปกครอง
ไมประสงคจะใหเด็กใชเลนสกนั แรงกระแทกสูงนี้ จะตองลงนามในหนังสือจํากัดความ
รับผิดชอบกับผูประกอบแวนตาและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศก็อยูระหวาง
เตรียมออกขอบังคับใหใชเลนสกันแรงกระแทกสูงกับเด็กในลักษณะเดียวกัน โดย
เลนสกันแรงกระแทกสูงของบริษัทฯ ผลิตจาก Monomer ที่มีชื่อการคาวา “Trivex®”
โดย TOG เปนผูผ ลิตเลนสแวนตาอิสระรายแรกและรายเดียวทีท่ าํ การผลิตเลนสกนั แรง
กระแทกสูงจาก “Trivex®” ในรูปแบบของสินคาสําเร็จรูป (Finished Lenses) และสินคา
กึ่งสําเร็จรูป (Semi-finished Lenses) ภายใตตราสินคา Excelite® Trivex® เลนส
พลาสติกกันแรงกระแทกสูงนี้ผลิตที่บริษัทฯ
1.5 เลนสกันแดด (Sun-filtered Lenses)
เปนเลนสที่ผลิตจาก Monomer เดียวกับเลนสพลาสติกธรรมดาที่มีสวนผสมของสาร
พิเศษกันแสง UV แลวผานกระบวนการยอมสีทคี่ วบคุมใหไดสที แี่ มนยําตามคาสีทกี่ าํ หนด
โดยเลนสกันแดดผลิตที่บริษัทยอย
1.6 เลนสโพลาไรซ (Polarized Lenses)
เปนเลนสทผี่ ลิตจาก Monomer เดียวกับเลนสพลาสติกธรรมดา ซึง่ มีแผนฟลม โพลาไรซ
อยูใ นเนือ้ วัสดุของเลนส เลนสโพลาไรซมคี ณ
ุ สมบัตติ ดั แสงใหเหลือในแนวระนาบเดียว
ซึง่ จะเหมาะกับการใชงานภาวะแสงจามาก เชน กิจกรรมกลางแจง หรือสวมใสขณะขับรถ
โดยเลนสโพลาไรซผลิตที่บริษัทยอย

รายงานประจํ า ปี 2560

เลนสแวนตาพลาสติก จะทําการผลิตออกมาใน 2 รูปแบบ ดังนี้
เลนสกึ่งสําเร็จรูป (Semi-Finished Lenses)
เปนเลนสแวนตาที่มีการทําความโคงที่ผิวเลนสดานนอกใหไดตามแบบมาตรฐาน
โดยผูซ อื้ จะตองมีหอ งแล็บ (Rx Lab) เพือ่ นําเลนสกงึ่ สําเร็จรูปไปฝนผิวเลนสดา นในเพิม่ เติม
เพื่อใหไดคาสายตาตามที่ลูกคาแตละรายตองการตอไป
เลนสสําเร็จรูป (Finished Lenses)
เปนเลนสแวนตาที่มีโคงผิวเลนสทั้งดานนอกและดานในใหไดความโคงเปนคาสายตา
มาตรฐานซึ่งผูซื้อสามารถนําไปใชตัดประกอบกับแวนตาไดทันที โดยเลนสสําเร็จรูปนี้
จะทําการจําหนายทั้งเลนสไมเคลือบผิวดวยเคมี และเลนสเคลือบผิวดวยเคมีซึ่งเปนสินคา
มูลคาเพิ่ม(Value Added) ดังนี้
• เลนสเคลือบเคมีผวิ แข็ง (Hard Coated) เปนเลนสสาํ เร็จรูป ทีท่ าํ การเพิม่ คุณสมบัตพิ เิ ศษ
ดวยการเคลือบแข็งบนผิวเลนส เพื่อใหทนตอการขีดขวน
• เลนสเคลือบเคมีตดั แสงสะทอน (Multicoated) เปนเลนสสาํ เร็จรูป ทีท่ าํ การเพิม่ คุณสมบัติ
พิเศษดวยการเคลือบสารเคมี เพื่อตัดเงาสะทอนบนผิวเลนส ซึ่งเลนสสําเร็จรูปที่เคลือบ
เคมีตัดแสงสะทอนโดยทั่วไปจะทําการเคลือบเคมีผิวแข็งกอน (Hard Multicoated)
• เลนสเคลือบเคมีปอ งกันนํา้ เกาะผิวเลนส (Water Repellent) เปนเลนสสาํ เร็จรูปทีท่ าํ การ
เพิ่มคุณสมบัติพิเศษดวยการเคลือบสารเคมี เพื่อปองกันไมใหนํ้าเกาะบนผิวเลนสโดย
หากมีละอองนํ้าอยูบนเลนสจะไหลออกทันที ทําใหไมรบกวนการมองเห็น

เลนสแตละรูปแบบ จะมีผลิตภัณฑยอย ตามประเภทการใชงาน
ไดอีก 3 ประเภท คือ
• เลนสชั้นเดียว (Single Vision Lenses)
เปนเลนสที่ใชแกไขสายตาสั้น หรือสายตายาวอยางหนึ่งอยางใด โดยอาจจะมีการแกไข
สายตาเอียงรวมอยูดวย โดยมาตรฐานเลนสที่ผลิตทั่วไปจะมีสายตาตั้งแต +- 0.25 ถึง
+- 6.00 และ/หรือสายตาเอียง ตั้งแต – 0.25 ถึง – 2.00 ในทุกระดับการเปลี่ยนแปลงที่
0.25 ดังนั้นเฉพาะเลนสชั้นเดียว จะแบงยอยสินคาออกไดถึง 384 รายการ ตามแตอัตรา
การแกไขสายตาขางตน
• เลนสสองชั้น (Bifocal Lenses)
เปนเลนสที่ใชแกไขการมองเห็นที่ระยะไกลและระยะอานหนังสือ ซึ่งโดยทั่วไปมักพบใน
ผูสูงอายุ โดยเลนสสองชั้นจะใชเทคโนโลยีการผลิตในการนําชิ้นเลนสหลายชิ้นมา
ประกอบกันเปนตัวเลนสสองชั้น ดังนั้นในเนื้อเลนสจะมีรอยตอของชวงการมองเห็นชัด
ทั้งสองชวง
• เลนสหลายชั้นไรรอยตอ (Progressive Lenses)
เปนเลนสสําหรับคนที่มีคาสายตา 2 แบบ เชนเดียวกับเลนสสองชั้น แตจะแตกตางกัน
ทีเ่ ลนสหลายชัน้ ไรรอยตอใชเทคโนโลยีการออกแบบความโคงของผิวเลนสในการกําหนด
คาของสายตาใหคอ ยๆ ปรับระยะการมองระหวางชวงทีม่ องไกลชัด และชวงทีม่ องใกลชดั
ดังนัน้ ในเนือ้ เลนสจะมองไมเห็นเสนรอยตอใดๆ เลย ทําใหสภาพภายนอกของเลนสหลาย
ชัน้ ไรรอยตอจะมองดูเหมือนเลนสชนั้ เดียว นอกจากนี้ ยังชวยใหผสู วมใสรสู กึ สบายตามาก
ขึน้ เนือ่ งจากสามารถมองเห็นไดชดั ในทุกระยะโดยไมเห็นชวงรอยตอของเลนสเหมือนใน
เลนสสองชั้น
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2. เลนสแวนตากระจก (Mineral Lenses) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - เปนเลนสแวนตาที่ผลิตจากกระจก โดยนํากระจก (Blank) มาฝนใหไดความโคงทั้งดานนอก และดานในซึ่งสามารถแยกยอย
ผลิตภัณฑตามวัตถุดิบกระจกที่นํามาใชผลิตเลนสไดดังนี้
2.1 เลนสกระจกธรรมดา (Mineral 1.523)
เปนเลนสที่ผลิตจากกระจกมีดัชนีการหักเหของแสงที่ 1.523 ซึ่งเปนเลนสกระจกที่ ใชกันอยูทั่วไป
2.2 เลนสกระจกบางพิเศษ 1.6 (Mineral 1.6)
เปนเลนสทผี่ ลิตจากกระจกทีม่ สี ว นผสมพิเศษ ทําใหมดี ชั นีการหักเหของแสงที่ 1.6 ซึง่ สูงกวาเลนสธรรมดาทําใหสามารถผลิตเลนส
ไดบางลงจึงเหมาะทีจ่ ะใชทาํ เลนสแวนตาสําหรับผูท มี่ สี ายตาผิดปกติมากๆ เชน สายตาสัน้ มากหรือยาวมาก ทําใหเลนส มีนาํ้ หนักเบา
2.3 เลนสกระจกบางพิเศษ 1.7 (Mineral 1.7)
เปนเลนสที่ผลิตจากกระจกที่มีสวนผสมพิเศษ ทําใหมีดัชนีการหักเหของแสงที่ 1.7 ซึ่งนับเปนกระจกที่มีดัชนีการหักเหของแสง
สูงสุดทําใหสามารถผลิตเลนสไดบางและเบา
ทั้งนี้เลนสกระจกจะมีผลิตภัณฑแบงยอยออกเชนเดียวกับเลนสพลาสติกกลาวคือจะประกอบไปดวย 2 รูปแบบ ดังนี้
• เลนสกึ่งสําเร็จรูป (Semi-Finished Lenses)
• เลนสสําเร็จรูป (Finished Lenses) โดยเลนสสําเร็จรูปจะจําหนายแบบไมเคลือบเคมี และเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน
(Multicoated) ซึ่งเปนสินคา มูลคาเพิ่ม (Value Added) และเลนสแวนตาแตละรูปแบบจะมีผลิตภัณฑยอยตามประเภท
การใชงานไดอีก 3 ประเภท คือ
• เลนสชั้นเดียว (Single Vision Lenses)
• เลนสสองชั้น (Bifocal Lenses)
• เลนสหลายชั้นไรรอยตอ (Progressive Lenses)
แตเนื่องจากเลนสแวนตากระจกมีแนวโนมความตองการในตลาดโลกที่ลดลงไปตามลําดับ และการผลิตจําหนายเลนสสายตา
กระจกในแตละกลุม ยอยมีปริมาณและมูลคาไมมากนัก ดังนัน้ ในโครงสรางรายไดรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย จึงไมแยกโครงสราง
รายได โดยจะรวมเลนสสายตากระจกทุกประเภทไวเปนกลุมเดียว ทั้งนี้เลนสแวนตากระจกผลิตที่บริษัทยอยทั้งหมด

3. เลนสเฉพาะบุคคลสั่งฝนพิเศษ (Prescription Lenses หรือ Rx Lenses) - - - - - - - - - - - - เปนสินคาประเภทมูลคาเพิม่ (Value Added) โดยจะเปนการนําเลนสแวนตาพลาสติกหรือเลนสแวนตากระจกประเภทกึง่ สําเร็จรูป
มาฝนใหพอดีกับสายตาตามที่ลูกคาตองการ ซึ่งตามปกติทางผูซื้อจะตองนําเลนสกึ่งสําเร็จรูปไปฝนเอง แตเนื่องจากลูกคาของ
บริษัทยอยในตางประเทศบางรายมีขอจํากัดในการสรางหองแล็บ (Rx Lab) เพื่อฝนเลนสกึ่งสําเร็จรูปเอง เนื่องจากตองลงทุนสูงทั้ง
เครือ่ งจักรและเครือ่ งมือในการฝนสําหรับเลนสแตละประเภทและแตละอัตราการขยาย รวมถึงตองใชพนักงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทีจ่ ะ
มีคา จางสูงมาก จึงหันมาทําการวาจางผูผ ลิตเลนสใหทาํ การผลิตให เนือ่ งจากการผลิตดังกลาวมีการผลิตเปนจํานวนจํากัดเฉพาะแตละ
ขนาดของสายตาตามคําสั่งซื้อ โดยเลนสสั่งฝนพิเศษผลิตที่บริษัทยอยทั้งหมด

4. สินคาและบริการอื่น ไดแก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • แมแบบแกว (Glass Mold) สินคาซือ้ มาเพือ่ ขายตอ และการใหบริการเคลือบเคมีผวิ แข็งและเคลือบเคมีตดั แสงสะทอน แมแบบแกว
(Glass Mold) เปนแผนกระจกที่นําไปใชเปนแบบในการหลอเลนสพลาสติกซึ่งแมแบบแกวจะประกอบไปดวย 2 สวน คือ แมแบบ
เลนสดานนอกและแมแบบเลนสดานใน โดยจะมีลักษณะเปนแผนกระจกที่มีการฝนใหไดความโคงตามที่ออกแบบไวสําหรับการ
ผลิตเลนสในแตละประเภท เนือ่ งจากเลนสทผี่ ลิตจากวัตถุดบิ ตางชนิดกันจะมีดชั นีการหักเหของแสงทีต่ า งกัน ทัง้ นีแ้ มแบบแกวผลิต
ที่บริษัทยอย เดิมผลิตเพื่อใชในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทยอยเอง ซึ่งบริษัทยอยเริ่มสงออกแมแบบแกวในป 2547
• สินคาซื้อมาเพื่อขายตอเปนการขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองการผลิต และสินคาเลนส
• การใหบริการเคลือบเคมีผิวแข็ง และเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน เปนการใหบริการเคลือบเคมีสําหรับเลนสพลาสติก

รายงานประจํ า ปี 2560

สรุปผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ บริษัทยอย และ บริษัทรวม

บริษัทฯ

บริษัทยอย
(TOC)

บริษัทยอย
(Poly Sun)

บริษัทยอย
(TOG USA)

เลนสพลาสติกธรรมดา
(CR-39)

เลนสสายตากระจก
(Mineral Lenses)

เลนสกันแดด
(Sun-filtered Lenses)

จัดจําหนายสินคา
จัดสงผลิตภัณฑของบริษัท
ไปยังลูกคาในภูมิภาคอเมริกา

เลนสเปลี่ยนสี
(Photochromic Lenses)

(Prescription Lenses หรือ Rx Lenses)

เลนสสั่งฝนพิเศษ

เลนสโพลาไรซ
(Polarized Lenses)

เลนสบางพิเศษ
(High Index Lenses)

บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง และ
เคลือบเคมีตัดแสงสะทอน

เลนสกันแรงกระแทกสูง

(High Impact Resistant Lenses)

บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง
และเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน
แมแบบแกว
(Glass Mold)

บริษัทรวม

บริษัทรวม

เลนสพลาสติกธรรมดา
(CR-39)

เลนสพลาสติกธรรมดา
(CR-39)

เลนสสั่งฝนพิเศษ
(Prescription Lenses
หรือ Rx Lenses

เลนสสั่งฝนพิเศษ
(Prescription Lenses
หรือ Rx Lenses)

23

24

บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

ขอมูลทัว่ ไป

ของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม
รายละเอียดทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท
ชื่อยอ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:
:
:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

ที่ตั้งสํานักงานสาขา

:

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

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

รายละเอียดบริษัทยอย
ชื่อบริษัทยอย
ชื่อยอ
ประกอบธุรกิจ

: บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
: TOC
: ผลิตและจําหนายเลนสสายตากระจก
เลนสสายตาพลาสติก และแมแบบแกว
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 15/5 หมูที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
ประเทศไทย
โทรศัพท
: (02) 194 1145 - 6 (02) 925 5518 - 9
โทรสาร
: (02) 925 5710
ฝายขายและลูกคาสัมพันธ
ที่ตั้งสํานักงานสาขา : 77/141-142 ชัน้ 33 อาคารสินสาธรทาวเวอร
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
ประเทศไทย
โทรศัพท
: (02) 440 0506 - 7
โทรสาร
: (02) 862 0705
ฝายผลิต
ที่ตั้งสํานักงานสาขา : 61/9 หมูที่ 5 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
โทรศัพท
: (02) 194 1126 - 30
โทรสาร
: (02) 925 5290
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105505002039
ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 130,000,000 บาท

รายละเอียดบริษัทยอย
ชื่อบริษัทยอย
ชื่อยอ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:
:
:

โทรศัพท
:
โทรสาร
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
ทุนจดทะเบียนชําระแลว :
สัดสวนการลงทุน
:

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

รายละเอียดบริษัทยอย
ชื่อบริษัทยอย
ชื่อยอ
ประกอบธุรกิจ

: บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
: TOG USA
: ประกอบกิจการจัดจําหนายสินคา
จัดสงผลิตภัณฑของบริษัทไปยังลูกคา
ในสหรัฐอเมริกา
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : รัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกา
โทรศัพท
:
โทรสาร
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
ทุนจดทะเบียนชําระแลว : USD 50,000
สัดสวนการลงทุน
: 100.00 %

รายงานประจํ า ปี 2560

รายละเอียดบริษัทรวม
ชื่อบริษัทรวม (1)
ชื่อยอ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:
:
:

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

: 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 %)

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

ชื่อบริษัทรวม (2)

รายละเอียดบริษัทรวม
ชื่อบริษัทรวม (3)

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

25

โทรศัพท
โทรสาร
Website

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

โครงสรางสัดสวนรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย แยกตามสายผลิตภัณฑ เปนดังนี้
โครงสรางรายไดตามมูลคา
1. เลนสพลาสติก พลาสติกธรรมดา
2. เลนสพลาสติกมูลคาเพิ่ม*
3. เลนสสั่งฝนพิเศษ
4. เลนสกระจก สินคาและบริการอื่น

ผูผลิต

งบรวม
2560 (%)

งบรวม
2559 (%)

งบรวม
2558 (%)

บริษัทฯ และบริษัทยอย

35.90

34.07

34.63

บริษัทฯ

24.99

30.68

33.52

บริษัทยอย

31.09

28.51

26.08

บริษัทฯ และบริษัทยอย

8.02

6.74

5.77

100.00

100.00

100.00

ผูผลิต

งบรวม
2560 (%)

งบรวม
2559 (%)

งบรวม
2558 (%)

บริษัทฯ และบริษัทยอย

77.54

74.29

72.75

บริษัทฯ

15.38

18.96

21.17

บริษัทยอย

6.74

6.24

5.53

บริษัทฯ และบริษัทยอย

0.34

0.51

0.55

100.00

100.00

100.00

รวม

โครงสรางรายไดตามปริมาณ
1. เลนสพลาสติก พลาสติกธรรมดา
2. เลนสพลาสติกมูลคาเพิ่ม*
3. เลนสสั่งฝนพิเศษ
4. เลนสกระจก สินคาและบริการอื่น
รวม

หมายเหตุ * เลนสพลาสติกมูลคาเพิ่ม ประกอบดวย เลนสบางพิเศษ เลนสเปลี่ยนสี และเลนสกันแรงกระแทกสูง

รายงานประจํ า ปี 2560
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ภาวะ
อุตสาหกรรมและการแขงขัน

ปริมาณการสงออกเลนสแวนตาจากประเทศไทยไปตางประเทศ ขอมูลจากกรมศุลกากร ประเทศไทย ณ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
ป 2560

ป 2559

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)

31,003.00

30,593.00

1.3

253.18

263.00

(3.7)

227.55

220.06

3.4

1.13

3.37

(66.5)

เลนสแวนตาพลาสติก

136.00

139.00

(2.0)

เลนสแวนตากระจก

224.00

78.00

187.1

มูลคา (ลานบาท)
เลนสแวนตาพลาสติก
เลนสแวนตากระจก
ปริมาณ (ลานแผน)
เลนสแวนตาพลาสติก
เลนสแวนตากระจก
ถัวเฉลี่ย (บาทตอแผน)
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ภาวะ อุตสาหกรรมและการแขงขัน

แนวโนมการลงทุนและการขยายตลาด - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ขอมูลการสงออก แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของประเทศไทยในฐานะผูผลิตเลนสแวนตาสําคัญของโลก ซึ่งการสงออกเติบโต
สอดคลองกับแนวโนมความตองการเลนสที่เปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ความเปนเมือง (Urbanization) ที่เพิ่มขึ้น
ของประชากรโลกและจํานวนประชากรสูงอายุทเี่ พิม่ ขึน้ นอกจากนีค้ วามนิยมในเลนสแวนตากระจกลดลงอยางมีนยั สําคัญ ซึง่ สอดคลอง
กับนโยบายของบริษัทที่ยกเลิกการผลิตเลนสกระจกชั้นเดียว
เลนสแวนตามีความจําเปนสําหรับบุคคลที่มีปญหาสายตาตั้งแตวัยเด็ก วัยทํางาน หรือผูสูงอายุ ทําใหผูบริโภคตองใสใจในการ
ุ ภาพมากขึน้ ดวย บริษทั ฯ จึงใหความใสใจในคุณภาพของเลนสแวนตาของบริษทั ฯ เพือ่ ใหไดผลิตภัณฑ
เลือกใชแวนตาและเลนสทมี่ คี ณ
ที่คุมคาและเหมาะสมกับความไววางใจจากลูกคาที่มอบใหเสมอมา ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงสนับสนุนลงทุนในดาน วิจัย และพัฒนา
(Research & Development) เพื่อคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑเลนสแวนตาใหมีความหลากหลาย เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภค
ในตลาดเลนสแวนตา และเพื่อใหบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจและเติบโตในตลาดกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง
ในตลาดสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายการตลาดผานชองทางผูคาสงอิสระและบริษัทประกันสุขภาพสายตา โดยที่
อุตสาหกรรมประกันสุขภาพสายตาของประเทศสหรัฐอเมริกามีรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่สมบูรณ ทั้งในรูปแบบสวัสดิการของนายจาง
และการขายตรงใหกบั ผูบ ริโภค กรมธรรมประกันสุขภาพสายตาจะใหการสนับสนุนการเปลีย่ นแวนตาใหแกผเู อาประกัน นอกจากนี้ ยังมี
กลุมผูคาสงเลนสแวนตาอิสระซึ่งถือเปนสัดสวนการตลาดที่มาก ดังนั้น หากบริษัทสามารถขยายตลาดโดยการติดตอกับทางบริษัท
ประกันสุขภาพสายตาหรือผูคาสงอิสระได ก็จะทําใหบริษัทสามารถสรางความเติบโตในภูมิภาคนี้ได

นโยบาย และลักษณะการตลาด - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. กลยุทธการแขงขัน
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมเนนการแขงขันในดานราคา แตตระหนักในเรื่องราคาตองเหมาะสมกับคุณภาพซึ่งจะทําใหลูกคาพึง
พอใจกับผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทยอยใช 3 กลยุทธหลักในการแขงขัน คือ ดานคุณภาพสินคา การใหบริการ และ
การมีประเภทสินคาตางๆ ครบถวนทุกประเภทของเลนสสายตา สรุปไดดังนี้

รายงานประจํ า ปี 2560

• คุณภาพสินคา
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย ใหความสําคัญตอคุณภาพสินคา โดยมีระบบการควบคุม
คุณภาพสินคาในทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะทําการตรวจสอบเลนสทุกชิ้น ทั้งคากําลัง
ุ ภาพ มีอายุการเก็บรักษา
สายตา ความหนาของเลนส สี และรอยตําหนิ ทําใหสนิ คามีคณ
และอายุใชงานนานและไดมาตรฐานเดียวกันทุกรอบการผลิต ทําใหลูกคามีความมั่นใจ
ในผลิตภัณฑ และกลับมาสัง่ ซือ้ สินคากับบริษทั ฯ อยางตอเนือ่ งทําใหบริษทั ฯ ยังคงรักษา
ฐานลูกคาเดิมไดและสามารถขยายฐานลูกคาใหมที่มีความตองการสินคาคุณภาพสูง
ราคาเหมาะสม และบริษทั ฯ ใหความสําคัญบริหารการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ใหไดสนิ คาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ ณ วันที่ 13 มกราคม 2558 บริษทั ฯ ไดรบั ประกาศนียบัตร
DS/EN ISO - 13485:2012 คือการรับรองระบบบริหารคุณภาพ สําหรับผูผลิตเครื่องมือ
และอุปกรณแพทย นอกเหนือจาก ISO 14001, ISO 9001 และ 9002 จาก TUV CERT
มาตรฐานการผลิต และสินคาทั้งหมดไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากลจากองคการ
อาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
• การใหบริการ
จากการวางแผนการผลิตเปนอยางดี และมีสินคาคงคลังอยางเพียงพอ ทําให
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความสามารถในการรองรับคําสั่งซื้อ และสามารถสงสินคาได
ตรงตามกําหนด รวมถึงการใหบริการขอมูลของบริษัทฯ และบริษัทยอยทางอินเตอรเน็ต
ที่ Website ของบริษัทฯ และการติดตอประสานงานผานทาง E-mail รวมถึงการรับฟง
ความคิดเห็นของลูกคาในทุกๆ ดานเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงสินคาและการใหบริการ รวม
ถึงการจัดหาสินคาตางๆ เพิม่ เติมตามความตองการของลูกคา เปนการใหบริการทีบ่ ริษทั ฯ
และบริษัทยอย ใหกับลูกคาทุกราย ซึ่งนับเปนกลยุทธที่สําคัญที่ทําใหลูกคาพึงพอใจใน
ตัวบริษัทฯ และบริษัทยอย
• ประเภทสินคา
สินคาเลนสแวนตาของบริษัทฯ และบริษัทยอย จะครอบคลุมในทุกประเภทของ
เลนส ซึง่ รวมถึงการผลิตเลนสสงั่ ฝนพิเศษ ซึง่ โรงงานผลิตเลนสแวนตาอิสระโดยทัว่ ไปยัง
ไมมรี ายใดรับจางผลิต นับวาบริษทั ฯ และบริษทั ยอย เปนผูผ ลิตเลนสอสิ ระเพียงกลุม เดียว
ทีม่ สี นิ คาหลากหลายครบทุกประเภท ซึง่ ทําใหลกู คามีความสะดวก ประหยัด และควบคุม
การสั่งซื้อสินคาไดงาย จากการติดตอสั่งซื้อสินคาเพียงแหลงเดียว (One Stop Shop) ที่
นับเปนอีกกลยุทธหนึ่งที่เหนือกวาคูแขงขันรายอื่นๆ โดยบริษัทฯ ไดออกผลิตภัณฑ
“Tribrid™” เปนเลนสแวนตากันกระแทกระดับสูง ชนิดบางพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ เปนผูผลิต
เลนสชนิดนี้เปนรายแรกของโลก และผลิตภัณฑ “LeafEcoTM 1.74” ซึ่งเปนเลนสแวนตา
ที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพในสัดสวนมากกวารอยละ 82 และมีคาดรรชนี หักเหแสง
ในกลุมที่สูงที่สุด มีคุณสมบัติบางพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ เปนผูผลิตเลนสชนิดนี้เปนรายที่สอง
ในโลกรองจากญี่ปุน
นอกจากนี้ เพือ่ อํานวยความสะดวกในการเลือกผลิตภัณฑ และสินคาของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ จึงไดดาํ เนินการจัดทํากลยุทธการสือ่ สารดานสินคา สือ่ การตลาด สือ่ ประชาสัมพันธ
ที่สามารถเขาใจงายและตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางสะดวกมากขึ้น
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ภาวะ อุตสาหกรรมและการแขงขัน
2. ลูกคาเปาหมาย

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ กลุมผูคาสง กลุมรานคาปลีกซึ่งรวมถึง ผูคาปลีก E-commerce และหองแล็บ
ผลิตเลนสสั่งฝนพิเศษ และผูผลิตเลนสที่ตองการผลิตภัณฑเฉพาะทาง กลุมลูกคาเปาหมายมีความตองการสินคาที่มีคุณภาพสูง
ภายใตชื่อเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ของตนเอง หรือเครื่องหมายการคาอื่นๆ

3. ชองทางการจําหนาย
บริษัทฯ และบริษัทยอย จําหนายสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีสัดสวนรายได และคาบริการตามงบการเงิน ดังนี้

การจําหนาย

งบรวม
ป 2560

งบรวม
ป 2559

งบรวม
ป 2558

ในประเทศ

4.70%

4.53%

4.20 %

ตางประเทศ

95.30%

95.47%

95.80 %

โดยรายไดและคาบริการในประเทศเกือบทัง้ หมดของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย เปนการจําหนายเลนสสายตาใหกบั บริษทั นําศิลปไทย จํากัด
ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันและเปนตัวแทนจําหนายเลนสแวนตาของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในประเทศแตเพียงผูเดียว โดยแสดง
รายละเอียดรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับชองทางการจําหนายในตลาดตางประเทศของบริษัทฯ มีสัดสวนการจําหนายสินคาในแตละโซนของโลก ดังนี้

งบรวม
ป 2560

งบรวม
ป 2559

งบรวม
ป 2558

ภูมิภาคยุโรป

46%

42%

46 %

ภูมิภาคออสเตรเลีย

37%

35%

33%

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก

12%

16%

14%

ภูมิภาคอเมริกา

4%

6%

6%

ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง

1%

1%

1%

ตลาดตางประเทศ

ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ และบริษทั ยอย ไมมลี กู คารายใหญรายใดทีม่ สี ดั สวนการขายเกินกวา
รอยละ 30 ของรายไดจากการขายและบริการ รวม เวนแตผถู อื หุน รายใหญของ บริษทั ฯ
ซึง่ ราคาทีจ่ าํ หนายเปนราคาตลาด และไดนาํ เสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ทุกตนป
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การจัดหาผลิตภัณฑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. การผลิต
ปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอย ทําการผลิต 300 วัน/ป ทําการผลิต 1 ถึง 3 กะตอวัน
(กะละ 8 ชั่วโมง) ขึ้นกับสายงานการผลิตและสินคาที่จะตองสงมอบตามคําสั่งซื้อดวย
กําลังการผลิตของเครือ่ งจักรทีใ่ ชในการผลิตสินคาแตละประเภทผลิตภัณฑของ บริษทั ฯ
และบริษทั ยอย โดยบริษทั ฯ ไดดาํ เนินโครงการ Productivity Improvement Program
เพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต สงผลใหบริษัทฯ ผลิตเลนสหลอไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยไมตองลงทุนเครื่องจักรเพิ่ม
2. วัตถุดิบ
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย ใชวตั ถุดบิ ในการผลิตทีต่ อ งสัง่ ซือ้ จากตางประเทศทัง้ หมด ราคา
ของวัตถุดบิ ไมผนั แปรตามราคานํา้ มันและการปรับราคาของผูจ ดั จําหนายจะมีการแจง
ลวงหนาเพื่อมิใหกระทบตอการผลิตของลูกคา ซึ่งที่ผานมาการปรับราคาของวัตถุดิบ
สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตเพียงเล็กนอย

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บริษัทฯ และบริษัทยอย คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพของพนักงาน และ
บุคคลอืน่ ๆ ทีพ่ กั อาศัยในบริเวณใกลเคียงโรงงาน ดังนัน้ ในกระบวนการผลิตทีอ่ าจมีการ
สัมผัสกับเคมี หรือฝุน ละอองก็จะมีขอ บังคับใหพนักงานสวมถุงมือยาง ใสเสือ้ คลุม ใสผา
ปดจมูกและปาก และสวมรองเทาหุมขอเพื่อความปลอดภัย อีกทั้งภายในโรงงาน จะมี
ระบบดักฝุนผงที่เกิดจากการขัดเลนส และนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทั้งหมด
จะผานระบบบําบัดนํา้ เสีย ซึง่ ระบบกําจัดของเสียทัง้ หมดไดรบั การตรวจสอบ และผาน
มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้นจะไมมีผลกระทบ
ตอสิง่ แวดลอม ซึง่ นับตัง้ แตบริษทั ฯ และบริษทั ยอย กอตัง้ โรงงานมา ไมเคยมีขอ พิพาท
หรือถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

การวิจัยและพัฒนา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตเลนสสายตาเมื่อมีวัตถุดิบใหมๆ ที่เหมาะสมในการนํามา
ใชผลิตเลนส ผูผลิตแตละรายจะตองทําการนําวัตถุดิบดังกลาวมาทําการทดลอง และ
พัฒนาวิธีการผลิตที่เหมาะสมเปนเทคโนโลยีของแตละผูผลิตเอง ซึ่งทางบริษัทฯ มี
ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (Research & Development) จากวัตถุดิบใหมๆ อยาง
ตอเนือ่ ง เพือ่ ใหกา วทันเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไปและตรงตามความตองการของตลาด
กลุมเปาหมาย
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เป
า
หมาย
การดําเนินธุรกิจ

และโครงการในอนาคต
บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทยอย มุงมั่นอยางตอเนื่องในการผลิตเลนสสายตาเพื่อให
ไดคุณภาพมาตรฐานสากลสูงสุด ดวยความเอาใจใสในทุกรายละเอียดการผลิตอีกทั้งใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาตลอดจน
การควบคุมทดสอบคุณภาพอยางเขมงวด เพื่อใหลูกคามั่นใจในประสิทธิภาพ ความคุมคา และคุณภาพของสินคาและบริการ บริษัทฯ
มีเปาหมายทีจ่ ะขยายโอกาสการเจริญเติบโตทางธุรกิจและเพิม่ ผลประกอบการเพือ่ ผลประโยชนของผูถ อื หุน และคูค า ทางธุรกิจในขณะ
ที่สามารถนําเสนอผลิตภัณฑที่ตอบสนองครบทุกความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสมควบคูไปกับการดําเนินการดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

โครงการในอนาคต - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและไดมาตรฐานเปนทีย่ อมรับในระดับโลก โดยมียทุ ธศาสตรหลัก
ที่สําคัญที่บริษัทฯ ดําเนินมาอยางตอเนื่องและยังคงดําเนินตอไปเพื่อเสริมสรางศักยภาพและความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ โดยตั้ง
เปาหมายใหไดผลตอบแทนสูง เพื่อสรางผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมแกนักลงทุน โดยบริษัทฯ และบริษัทยอย มีการกําหนด
นโยบายตางๆ ดังนี้

การตลาด
• เพิม่ ยอดขายและสวนแบงตลาด และชองทางการจัดจําหนายทัง้ ในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะในทวีปเอเชียและออสเตรเลีย
ใหมากขึ้น โดยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เชน การเพิ่มบริการประกอบแวนตา
ในสายการผลิตเลนสสั่งฝนพิเศษ (Rx Lenses) ของบริษัทยอยสําหรับลูกคาตางประเทศ เพื่อสรางความสะดวกและความรวดเร็ว
ใหกบั ลูกคาในการสงแวนสายตาทีป่ ระกอบเรียบรอยแลวสงตรงถึงผูบ ริโภคทันทีทสี่ นิ คาประกอบสําเร็จ โดยไมตอ งเสียเวลากลับไป
ที่ลูกคาอีกครั้ง
• เสริมสรางกําไรโดยมุงเนนการพัฒนางานและควบคุมคาใชจายตางๆ ใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
• การขยายการจัดตั้งหองแล็บฝนเลนสพิเศษ เพื่อความรวดเร็วในการสงมอบใหลูกคา
• ในป 2558 ซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท โพลีซัน จํากัด เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑเลนสยอมสี และเลนสโพลาไรซ (เลนสตัดแสง) ออกสู
กลุมตลาดเปาหมาย
• ในป 2559 บริษัทฯ มีการขยายสายการผลิต RX automation
• ในป 2560 บริษัทฯ จัดตั้ง TOG USA Inc. เพื่อเปดตลาดและจําหนายสินคาในตลาดทวีปอเมริกา

บุคลากร
• พัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ โดยการจัดการฝกอบรมอยางตอเนื่อง และปรับองคกรไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจของตนตอไป
• กําหนดเปาหมายและติดตามบันทึกสถิติการฝกอบรมของพนักงานอยางมีระบบ รวมถึงประเมินประโยชนที่พนักงานและบริษัท
ไดรับจากการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานอยางตอเนื่อง
• จัดหาสวัสดิการใหแกพนักงานทุกคนอยางทัดเทียม การปรับปรุงสิทธิประโยชนและสวัสดิการใหแกพนักงานใหมีความเปนอยู
ที่สะดวกสบายมากขึ้น
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• จัดทําประกันสุขภาพและประกันอุบตั เิ หตุใหแกพนักงานอยางทัว่ ถึงและทัดเทียมกับบริษทั
อื่นๆ ในละแวกเดียวกันและในธุรกิจลักษณะเดียวกัน
• เอาใจใสในชวงเวลาการทํางานของพนักงานใหมชี ว งเวลาพักผอนทีเ่ หมาะสมรวมทัง้ ปรับ
ภูมทิ ศั นสถานทีท่ าํ งานใหมสี ภาพแวดลอมที่ดีขึ้น

การวิจัยและพัฒนา
• ใหความสําคัญกับงานวิจยั และพัฒนา เพือ่ ใหไดผลิตภัณฑใหมๆ ตอบสนองความตองการ
ของตลาดรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑเดิมใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดยได
ลงนาม MOU กับสถาบัน NECTEC ประเทศไทย เพื่อวิจัยและพัฒนารวมกันซึ่งเปน
โครงการที่บริษัทฯ ไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2558 ถึง 2560
• การมุงเนนการสรางสินคาที่มีมูลคาเพิ่ม (Value Added) โดยการเพิ่มคุณสมบัติเลนสกัน
แรงกระแทกสูง จากการทีบ่ ริษทั ฯ สามารถผลิตเลนสกนั แรงกระแทกสูง “Excelite® Trivex®”
TVX ซึง่ อยูใ นรูปแบบเลนสสาํ เร็จรูปชัน้ เดียวและเลนสหลายชัน้ ไรรอยตอออกสูต ลาดโลก
เปนรายแรกไดแลว บริษทั ฯ ยังไมหยุดพัฒนาตอ จึงไดรว มมือกับทรานสิชนั่ (Transitions
Optical Inc.) ซึ่งเปนผูนําดานการผลิตเลนสเปลี่ยนสีของโลก โดยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ
ของการเปลี่ยนสีเลนสไดบนเลนสกันแรงกระแทก (High Impact Resistant Lenses Excelite TVX) และเลนสบางพิเศษ (Ultra Thin Lenses) เพื่อผลิตเลนสทั้ง 2 ชนิด
นี้ใหเปนเลนสทเี่ ปลีย่ นสีเขมไดทนั ทีเมือ่ ถูกแสงและกลับคืนสภาพใสๆ เหมือนเดิมเมือ่ เขา
ทีร่ ม นอกจากนี้ ยังสามารถปองกันรังสี UV ทัง้ UV-A และUV-B ได 100% จึงปกปองดวงตา
จากอันตรายของรังสีอุลตราไวโอเลตโดยเฉพาะเมื่ออยูในบริเวณแสงแดดจัดจาหรือที่มี
แสงสะทอน โดยมีสองสีที่เปนที่นิยมใหเลือก คือ สีเทา และสีนํ้าตาล
• TOG ไดรวมกับ PPG Industries ซึ่งเปนบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ผลิตวัสดุเคมีภัณฑ
ตางๆ ในการนําเสนอเลนสกันกระแทกระดับสูงชนิดบางพิเศษ Tribrid เปนวัสดุที่พัฒนา
ดวยเทคโนโลยีขั้นสูงโดยการผสมแบบ Hybrid ของปฏิกิริยา ซึ่งใชเวลาศึกษาคนควา
กระบวนการผลิตเลนสจากวัสดุนมี้ านานกวา 1 ป และไดทดลองนําเสนอตอตลาดครัง้ แรก
เมื่อตุลาคม 2554 ที่งานแสดงสินคาแวนตานานาชาติ SILMO ที่ปารีส ประเทศฝรัง่ เศส
และงานแสดงสินคาแวนตานานาชาติ MIDO ประเทศอิตาลี ซึง่ ไดรบั ความสนใจ จากผู
ประกอบการแวนตาจากประเทศตางๆ เปนจํานวนมาก
• รวมวิจยั และพัฒนาสารทีใ่ ชในการผลิตเลนสกบั บริษทั Mitsui Chemical Inc.ในการผลิต
เลนส LeafECOTM

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม - - - - - - - - - - - - - - • สรางความเชื่อถือดวยประกาศนียบัตร DS/EN ISO - 13485:2012 คือการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ สําหรับผูผลิตเครื่องมือและอุปกรณแพทย
• รักษาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จาก EUREAU VERITAS เพือ่ เสริม
ความสามารถในการแขงขันกับตลาดโลก
• รักษาและพัฒนาตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001
• ดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR) และ CSR-DIW
2012 ทัง้ ภายในและภายนอกองคกรอยางตอเนือ่ ง (ดูเพิม่ เติมในนโยบายและรายงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ)

33

34

บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

ปจจัย ความเสี่ยง

ในป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอยกําหนดใหแตละหนวยงานมีการประเมินความเสี่ยง
รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พรอมแนวทางการปองกันและแกไข โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งทีม่ กี ารประเมิน วิเคราะหความเสีย่ งและมีมาตรการหรือแผนปฏิบตั งิ านเพือ่
จัดการความเสีย่ ง รวมถึงการติดตามการบริหารความเสีย่ งอยางเปนระบบ มีการติดตามปจจัย
ตางๆ ที่อาจทําใหเกิดความเสี่ยงขึ้นทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกอยูตลอดเวลา เชน
การผลิต การตลาด อัตราแลกเปลีย่ นและบุคลากร เปนตน บริษทั ฯ ไดมกี ารทบทวนและจัดทํา
แผนระยะปานกลางทีว่ เิ คราะหความเสีย่ งของธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสภาพเศรษฐกิจ การตลาด
และการจัดหาวัตถุดิบหลัก เพื่อหาทางปองกันและรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
วางแผนกลยุทธเพือ่ บริหารเชิงรุกกับปญหาตางๆ แตละหนวยงานจะมีการติดตามและรายงาน
ผลใหกบั ผูบ ริหารตามลําดับชัน้ ซึง่ หากมีความเสีย่ งใดๆ เกิดขึน้ ก็จะมีการพิจารณาและกําหนด
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหลานั้นไปพรอมๆ กัน ทั้งนี้ จะมีการรายงานผลทั้งหมดตอ
คณะกรรมการของบริษทั เพือ่ รับทราบและกําหนดเปนแนวนโยบายในการปองกันความเสีย่ งนัน้ ๆ

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 ความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑทดแทน
ผลิตภัณฑเลนสแวนตาของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามหลักสากลถือเปนสินคา
ทางการแพทยทใี่ ชแกไขอาการผิดปกติทางสายตา ดานการมองเห็นทัง้ สายตาสัน้ สายตา
ยาวและสายตาเอียง ซึง่ จากเทคโนโลยีในปจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วตลอด
เวลา ก็ไดมีการใชผลิตภัณฑอื่นเขามาทดแทนการใชเลนสแวนตา เชน คอนแท็คเลนส
(Contact Lenses) รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทยดานการผาตัดรักษาสายตาดวยแสง
เลเซอร (Lasik) ซึ่งสินคาทดแทนพวกคอนแท็คเลนสจะมีอายุการใชงานสั้น ตองการการ
ดูแลรักษามาก และยังมีคาใชจายตอเนื่องจากคานํ้ายาทําความสะอาดรวมทั้งความไม
สะดวกสบายในการสวมใส โดยเฉพาะกับผูใ ชบางคนทีม่ นี า้ํ ตานอย เนือ่ งจากเปนการวาง
เลนสลงบนผิวกระจกตาโดยตรงและมีความเสีย่ งสูงตอการเปนโรคตาอืน่ ๆ หากดูแลรักษา
ความสะอาดไมดีพอ สําหรับการผาตัดรักษาสายตาดวยแสงเลเซอรนั้น ปจจุบันสามารถ
รักษาไดเฉพาะผูมีสายตายาวหรือสายตาสั้นอยางหนึ่งอยางใดเทานั้น และไมสามารถ
รักษาอาการสายตายาวจากการเสือ่ มของกลามเนือ้ ตาเมือ่ อายุมากขึน้ ได อีกทัง้ มีขอ จํากัด
ดานคาใชจา ยทีส่ งู และไมรบั รองผลวาสายตาจะไมกลับไปผิดปกติอกี ครัง้ ดังนัน้ ผลิตภัณฑ
ทดแทนทัง้ 2 ประเภท จึงยังมีขอ จํากัดคอนขางมากและไมสามารถทดแทนการใชแวนตา
ตามปกติได
1.2 ความเสี่ยงในการแขงขัน
อุตสาหกรรมการผลิตเลนสแวนตาในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมทีเ่ นนการสงออก
เปนหลัก ซึ่งนอกเหนือจากการแขงขันกับผูผลิตในประเทศแลว ยังตองแขงขันกับผูผลิต
อื่นๆ ในตางประเทศ โดยเฉพาะสินคาจากประเทศจีนและประเทศเกาหลีที่มีปริมาณการ
ผลิตที่มากซึ่งทําใหเกิดความประหยัดตอขนาด ทําใหเกิดการแขงขันดานราคาเพิ่มขึ้น
ดวยสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปแนวความคิดของผูบริโภคซึ่งตองการสินคาที่มี
คุณภาพและราคาเหมาะสม บริษัทฯ ไดรองรับการแขงขันดานราคาโดยนําระบบ Lean
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Manufacturing และ Productivity Improvement Program โดยเนนการเพิ่มผลผลิต
และทําใหตน ทุนตอหนวยโดยรวมลดลง เพือ่ ทําใหบริษทั มีสนิ คา บริการ และการสงมอบ
ที่ตอบสนองกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย และสามารถแขงขันกับคูคารายอื่นไดอยางดี
1.3 ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีการพิมพชิ้นงาน 3 มิติ
ปจจุบันมีผูประกอบการบางรายสามารถผลิตเลนสแวนตาตามคาสายตาของผูใช
งานได โดยใชเทคโนโลยีการพิมพชิ้นงาน 3 มิติ ซึ่งลดความซับซอนและกระบวนการใน
การผลิต ทําใหเทคโนโลยีดังกลาวอยูในชวงเริ่มตนและมีขอจํากัดเรื่องตนทุนการผลิต
และความหลากหลายของวัสดุที่ใชในการผลิต บริษัทคาดวาเทคโนโลยีดังกลาวเปน
ปจจัยทีอ่ าจจะเปลีย่ นแปลงอุตสาหกรรมเลนสแวนตา ทัง้ ในการผลิตเลนสดว ยกระบวน
การหลอ และกระบวนการสัง่ ฝนพิเศษ บริษทั ไดตดิ ตามเทคโนโลยีดงั กลาวอยางใกลชดิ
เพื่อปรับแผนธุรกิจสําหรับรองรับเทคโนโลยีดังกลาวตอไป

2. ความเสี่ยงจากการผลิต - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1 ความเสี่ยงในดานราคา และการจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ทําการซื้อวัตถุดิบหลักจากผูผลิตสารตั้งตนพลาสติก
(monomer) กระจก และเคมีภัณฑตางๆ ที่ใชในการผลิตจากผูผลิตและจัดจําหนายใน
ตางประเทศในแตละประเภทวัตถุดบิ เพียงไมกรี่ าย โดยเฉพาะในสวนของสารตัง้ ตนคิด
เปนประมาณรอยละ 70 ของตนทุนวัตถุดบิ และเปนประมาณรอยละ 50 ของตนทุนการ
ผลิต รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย สารตัง้ ตนพลาสติกทีใ่ ชในการผลิตเลนสพลาสติก
ในแตละประเภท จะเปนลิขสิทธิ์เฉพาะของผูผลิตรายนั้นๆ ดังนั้นสารตั้งตนพลาสติก
สําหรับเลนสแตละประเภทจะตองซื้อจากผูผลิตสารตั้งตนพลาสติกผูมีลิขสิทธิ์ดังกลาว
เพียงรายเดียว สงผลใหบริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีความเสีย่ งจากการพึง่ พาผูผ ลิตวัตถุดบิ
และอาจทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากการผันแปรของราคาวัตถุดิบที่
ผูผลิตจะเปนผูกําหนดและความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ หากผูผลิตสารตั้งตน
พลาสติกสําหรับเลนสแตละประเภทที่บริษัทฯ และบริษัทยอย ใชในการผลิตสินคามี
ปญหาในการผลิตเพือ่ สงใหกบั บริษทั ฯ และบริษทั ยอย อยางไรก็ตามจากประสบการณ
ทีผ่ า นมาทีท่ าํ ธุรกิจ ซือ้ วัตถุดบิ กับผูผ ลิตวัตถุดบิ ทุกรายเปนเวลา นานกวา 10 ปแลว บริษทั ฯ
และบริษัทยอย ไมเคยมีปญหาในการดานราคาจําหนาย และการขาดแคลนวัตถุดิบ
แตอยางใด และความผันผวนของราคานํา้ มันดิบก็ไมสง ผลกระทบตอราคาวัตถุดบิ ทีท่ าง
บริษัทฯ ใชเชนกัน
2.2 ความเสี่ยงทางดานแรงงาน
ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในภาคอุตสาหกรรมของเอกชน เนือ่ งจากประชาชนนิยมศึกษาตอใน
ระดับทีส่ งู ขึน้ เปนเหตุใหมบี คุ ลากรมาสูภ าคแรงงานระดับปฏิบตั กิ ารไมมากนัก ในเรือ่ งนี้
บริษัทฯ จึงจัดทํามาตรการในหลายรูปแบบ เชน การลงทุนในเครื่องจักร Automation
การเสนอคาตอบแทน และสวัสดิการที่จูงใจพนักงานมากขึ้น
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ปจจัย ความเสี่ยง

3. ความเสี่ยงดานการเงิน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ าํ คัญอันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ หรือขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปน
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ และบริษัทยอย มียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
(หนวย : บาท)
สกุลเงิน

สินทรัพย

หนี้สิน

ดอลลารสหรัฐอเมริกา 9,201,399 3,148,267
ดอลลารสิงคโปร
5,089
ยูโร
1,001,606
768,387
เยน
20,872,402 10,877,970
ริงกิต
8,714
ปอนดสเตอรลิง
73,106

สวนตางระหวาง
สินทรัพยและหนี้สิน

6,053,132
(5,089)
233,219
9,994,432
8,714
(73,106)

อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

32.6407
24.4157
38.9753
0.2894
8.0379
43.9241

สวนตางระหวาง
สินทรัพยและหนี้สิน
เทียบเปนเงินบาท

197,578,466
(124,251)
9,089,780
2,892,389
70,042
3,211,115

3.2 ความเสี่ยงจากการคํ้าประกันการใชวงเงินสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท
อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด ซึง่ เปนบริษทั ยอยแกธนาคารจํานวน 68.7 ลานบาท และ
5.3 ลานยูโร หรือเทียบเทาประมาณ 275.1 ลานบาท (2559: 29.5 ลานบาท และ 4.8
ลานยูโร หรือเทียบเทาประมาณ 217.8 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีภาระคํา้ ประกันวงเงินสินเชือ่ ของ บริษทั โพลีซัน
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแกธนาคารจํานวน 17 ลานบาท (2559: ไมมี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด ซึง่ เปน บริษทั ยอย
มีภาระคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อของ บริษัทฯ แกธนาคารจํานวน 107 ลานบาท (2559:
63.3 ลานบาท) การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอบริษัทฯ และบริษัทยอยนานเทาที่ภาระ
หนีส้ นิ ยังไมไดชาํ ระ บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีการคิดคาธรรมเนียมการคํา้ ประกันดังกลาว
ในอัตรารอยละ 1.5 ตอป

รายงานประจํ า ปี 2560

4. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1 ความเสี่ยงกรณีมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50
กลุมตระกูลประจักษธรรมจะถือหุนประมาณรอยละ 53.30 (ณ 29 ธันวาคม 2560)
ของจํานวนหุน ทีช่ าํ ระแลวทัง้ หมด ซึง่ ทําใหผถู อื หุน รายใหญดงั กลาวสามารถควบคุมมติ
ที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการหรือการขอมติที่
ตองใชเสียงสวนใหญของทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ยกเวนเรือ่ งทีก่ ฎหมายหรือขอบังคับของบริษทั
กําหนดใหตองไดรับมติ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไม
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ที่ประกอบดวยคณะ
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ตรวจสอบจะเห็นไดวาบริษัทฯ มีการวางโครงสราง
การบริหารงานโดยบุคคลทีม่ คี วามรูค วามสามารถในการดําเนินธุรกิจ และมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ อยางชัดเจนและโปรงใส และในกรณี
การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ผูถือหุนรายใหญและผูมีอํานาจควบคุมกิจการรวมถึง
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั ริ ายการนัน้ ๆ
4.2 ความเสี่ยงกรณีการขายสินคาในประเทศผานบริษัทที่เกี่ยวของ
สินคาของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับตลาดในประเทศจะขายผาน บริษัท
นําศิลปไทย จํากัด ซึง่ จะเปนผูค า สงทีเ่ ปนตัวแทนจําหนายสินคาของบริษทั ฯ และบริษทั
ยอยในประเทศไทยเพียงผูเ ดียว ซึง่ บริษทั นําศิลปไทย จํากัด เปนกิจการทีเ่ กีย่ วของ ทําให
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนได เนือ่ งจากการขายสินคาของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย
มีตลาดตางประเทศเปนหลัก ซึง่ มีการขายสินคาในประเทศเพียงประมาณรอยละ 5 ของ
ยอดขายรวมทัง้ หมดเทานัน้ โดยบริษทั ฯ และบริษทั ยอย ขายสินคาใหกบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วของ
ดังกลาวในราคาตลาดไมแตกตางจากลูกคาอืน่ ทัว่ ไป ทัง้ นีโ้ ดยมีนโยบาย ดานการกําหนด
ราคาขายและปรับราคาสินคาตามสภาพการแขงขันของตลาดใน แตละทองถิ่นโดยไม
เอื้อประโยชนกับบุคคลที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงตนทุนสินคาบวกกําไรมาตรฐาน และใน
สวนของการขายใหบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของจะตองจัดทําสรุปรายงานการซื้อขาย
ดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อความชัดเจนและโปรงใส
4.3 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีนโยบายใชสินคาถูกตองตามลิขสิทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ Software
2. ความเสี่ยงจากการถูก Hack ขอมูล
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นโยบาย
การจายเงินปนผล
การจายเงินปนผล ณ ชวงเวลาใด และจํานวนเงินปนผลเทาไร (ถามี) ขึ้นอยูกับ
ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน ความตองการใชเงินสดและเงินสดทีม่ อี ยู และปจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจและถือหุน
ในบริษทั ยอย ดังนัน้ ความสามารถในการจายเงินปนผลใหกบั ผูถ อื หุน จะขึน้ อยูก บั ผลกําไร
และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 49
(1/2555) เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 มีมตินโยบายการจายเงินปนผลใหม ตัง้ แตป 2555
ดังนี้ “จายปนผลไมนอ ยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารอง
ตางๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯไดกําหนดไว”
การประกาศจายเงินปนผลจะเปนไปตามขอกําหนดประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการ
บริษทั เสนอและการประกาศและจายเงินปนผลระหวางกาล จะขึน้ อยูก บั ดุลยพินจิ ของคณะ
กรรมการบริษทั นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังหามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจาก
กําไร (กําไรสุทธิรวมกําไรสะสมและหักขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตองจัดสรรเงิน
ไวเปนทุนสํารองจนกวาจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัทฯ หรือมากกวานั้นตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ สําหรับการจายเงินปนผลบริษัทยอย จะจายเขาบริษัทฯ ไมนอยกวา
รอยละ 90 ของกําไรสุทธิของบริษัทยอย

ป

กําไรตอหุน
(บาท)

เงินปนผลตอหุน
(บาท)

อัตราการจายเงินปนผล
ตอกําไรสุทธิ (%)

2560

0.39

0.35

90

2559

0.53

0.42

80

2558

0.48

0.38

78

2557

0.43

0.35

82

2556

0.33

0.26

86

2555

0.32

0.25

77

2554

-0.14

0.05

(36)

2553

0.30

0.25

83

2552

0.28

0.25

89

2551

0.34

0.25

82

2550

0.34

0.20

59

2549

0.24

0.16

71
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โครงสร
า
ง
การถือหุนและการจัดการ
1. ผูถือหุน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งหลังสุด) บริษัทฯ มีผูถือหุนทั้งสิ้น 1,307 ราย (คิดจากทุนจดทะเบียน
ชําระแลว 474,318,000 หุน)
ทั้งนี้ กลุมตระกูลประจักษธรรม ที่เปนผูถือหุนกลุมใหญของบริษัทฯ มีจํานวน 24 ราย ประกอบไปดวย
ลําดับ

ชื่อผูถือหุน

ความสัมพันธระหวาง
นายสวาง ประจักษธรรม

จํานวนหุนที่ถือ (หุน)

สัดสวนการถือหุน
(%)

1

นายประทีป

ประจักษธรรม

พี่

24,000,000

5.06

2

นายคํารณ

ประจักษธรรม

พี่

26,035,000

5.49

3

นายธรณ

ประจักษธรรม

หลาน (บุตรนายคํารณ)

24,100,000

5.08

4

นายภาคี

ประจักษธรรม

หลาน (บุตรนายคํารณ)

27,000,000

5.69

5

นายยศนันท

ประจักษธรรม

หลาน (บุตรนายสาโรจน)

20,153,893

4.25

6

นายสัมฤทธิ์

ประจักษธรรม

พี่

14,840,000

3.13

7

นายสวาง

ประจักษธรรม

-

12,000,000

2.53

8

น.ส.ปริณดา

ประจักษธรรม

บุตรี

10,107,700

2.13

9

นายวิรัช

ประจักษธรรม

หลาน (บุตรนายประทีป)

12,010,000

2.53

10

นายวิฑูรย

ประจักษธรรม

หลาน (บุตรนายประทีป)

11,830,000

2.49

11

น.ส.รุงนภา

ประจักษธรรม

พี่

9,352,000

1.97

12

นางรัตนา

ประจักษธรรม

พี่สะใภ (ภรรยานายประทีป)

8,479,200

1.79

13

นางชาลินี

ประจักษธรรม

หลาน (บุตรีนายประทีป)

7,040,000

1.48

14

นางพรพรรณ โตะตระกูล

หลาน (บุตรีนายประทีป)

6,880,000

1.45

15

นางอมลรัตน ประจักษธรรม

หลาน (บุตรีนายประทีป)

6,830,000

1.44

16

น.ส.พรทิพย

ประจักษธรรม

หลาน (บุตรีนายประทีป)

6,730,000

1.42

17

นางนงลักษณ ประจักษธรรม

หลาน (บุตรีนายประทีป)

6,830,000

1.44

18

นายสรัฐ

หลาน (บุตร พ.ท.หญิง เกษนภา)

4,687,500

0.99

เตกาญจนวนิช
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โครงสราง การถือหุนและการจัดการ

ลําดับ

ชื่อผูถือหุน

ความสัมพันธระหวาง
นายสวาง ประจักษธรรม

จํานวนหุนที่ถือ (หุน)

สัดสวนการถือหุน
(%)

19

พ.ท.หญิงเกษนภา เตกาญจนวนิช

นอง

3,050,000

0.64

20

นายสาโรจน

ประจักษธรรม

นอง

3,250,000

0.69

21

น.ส.ฤดีพร

ยงฤทธิกุล

หลาน (บุตรี น.ส.วัลยนภา)

1,718,516

0.36

22

น.ส.กรวรา

ยงฤทธิกุล

หลาน (บุตรี น.ส.วัลยนภา)

1,718,515

0.36

23

นายบัญชา

ยงฤทธิกุล

หลาน (บุตร น.ส.วัลยนภา)

1,260,469

0.27

24

น.ส.พรเพ็ญ

ประจักษธรรม

หลาน (บุตรีนายประทีป)

2,920,000

0.62

252,822,793

53.30

รวมจํานวนหุนที่ถือโดย กลุมประจักษธรรม

ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ
ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัทฯ รวมกันไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลว
โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 หุนของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีจํานวนรอยละ 30.41
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1. ผูถือหุน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งหลังสุด) บริษัทฯ มีผูถือหุนทั้งสิ้น 1,307 ราย โดยมีรายชื่อผูถือหุน
รายใหญ 10 อันดับแรก ดังนี้ (คิดจากทุนจดทะเบียนชําระแลว 474,318,000 หุน)

ลําดับ

ชื่อผูถือหุน

จํานวนหุนที่ถือ

สัดสวนการถือหุน
(%)

1

กลุมตระกูลประจักษธรรม

252,822,793

53.30

2

Specsavers Asia Pacific Holding Limited

118,767,600

25.04

3

กองทุนเปดอเบอรดีนสมอลแค็ปปตอล

19,360,400

4.08

4

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

18,435,600

3.89

5

นายเกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน

5,579,200

1.18

6

Sin Kwang Optical Pte Ltd. (Singapore)

5,000,000

1.05

7

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

4,181,403

0.88

8

นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี

2,455,000

0.52

9

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอรดีน

2,324,200

0.49

10

นางสุพัตรา ชาญสงาเวช

1,953,645

0.41

11.

ผูถือหุนรายอื่นๆ

43,438,159

9.16

474,318,000

100.00

รวมทั้งสิ้น
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แผนผังโครงสรางการบริหารงาน
บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักตรวจสอบภายใน

กลุมงาน
สนับสนุนธุรกิจ

ทรัพยากร
บุคคล

กลุมงานพัฒนา
เทคโนโลยี

บัญชี
และภาษี

สํานักวิจัย
และพัฒนา

สํานักนวัตกรรม
และเพิ่มผลผลิต

วางแผบธุรกิจ
และการเงิน

วางแผบธุรกิจ
และการเงิน

รายงานประจํ า ปี 2560

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
กลยุทธธุรกิจ

สํานักเลขานุการบริษัท
และกฎหมาย
กรรมการผูจัดการ

ขาย

บริหาร
ซัพพลายเชน

โรงงาน
TOG

โรงงาน
TOC

โรงงาน
Poly Sun

TOG
USA INC.
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ประวัติ กรรมการและผูบริหาร
นายสวาง ประจักษธรรม

ประธานกรรมการ
อายุ : 73 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : 2.53
การศึกษา :
• วศบ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2509
• MSCE The University of Akron, Ohio, U.S.A. ป 2513
• Ph.D. University of Akron, Ohio, U.S.A. ป 2517
การพัฒนาทางการจัดการ :
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• DAP รุน 18/2004
• FND รุน 31/3/2005
• Chairman 2000 รุน 14/6/2005
• UFS รุน 2/2006
• CG รุน 1/2006
• DCP รุน 83/2007
ประสบการณการทํางาน :
2509 - 2510 Universal Engineering Consultants Co., Ltd.
วิศวกร
2510 - 2511 Soil Testing Service Co., Ltd.
วิศวกร
2511 - 2512 บริษัท ไอสูรยและสหาย จํากัด
วิศวกร
2513 - 2517 Hale & Kullgren, Akron, Ohio, U.S.A. Structural
Analysis System, Kent, Ohio, U.S.A.
วิศวกร
2517 - 2519 Research Associate Civil Engineering Dept.,
The University of Akron, Ohio, U.S.A.
2519 - 2521 Department of Applied Science,
Brookhaven National Lab, NY., U.S.A.
วิศวกรโครงสราง

2522 - 2524 บริษัท สถาปนิกหนึ่งรอยสิบ จํากัด
วิศวกรและกรรมการบริหาร
บริษัท ที่ปรึกษาไทยกรุป จํากัด
วิศวกรโครงสรางอาวุโส
2525 - 2546 บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
บริษัท หอแวน กรุป จํากัด
หสน. นําศิลปไทย
กรรมการและผูบริหารดานนโยบายการตลาด
2547 - 2551 บมจ. ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการผูจัดการ
2552 - 2557 บมจ. ไทยออพติคอล กรุป
ประธานกรรมการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ
2547 - ปจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุป
ประธานกรรมการ
ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวม: ไมมี
ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: มี
• บริษัท เอ็นเอสที เวนเจอรส จํากัด
กรรมการ
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน: มี
• สมาคมสงเสริมวิชาการแวนตาแหงประเทศไทย
กรรมการที่ปรึกษา
• วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยและสภาวิศวกรแหงประเทศไทย
สมาชิก
• หอการคาไทย-อิตาเลี่ยน (TICC)
กรรมการ
• บริษัทท็อปคอน จํากัด
กรรมการ

รายงานประจํ า ปี 2560
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นายธรณ ประจักษธรรม

กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุรกิจ/กรรมการผูจัดการ
รักษาการผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
อายุ : 50 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ 4.66
การศึกษา :
• วศบ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
• MSc. Industrial and Systems Engineering, Ohio University, U.S.A.
การพัฒนาทางการจัดการ :
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• DCP รุน 149/2011
• SFE รุน 14/2011 (Successful Formulation and Execution of
Strategy) Kellogg School of Management,
Northwestern University:
• Executive Development Program Session 87/2014
• ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 22
สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน
• Strategic Board Master Class Retreat (SBM), IOD
• The 4 Diciplines of Execution, PacRim Group
ประสบการณการทํางาน :
2537 - 2538 บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
ผูจัดการฝายแผนกผลิตแมแบบแกว
2538 - 2544 บริษัท ไทยโปลีเมอรเลนส จํากัด
ผูจัดการฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
2544 - 2546 บริษัท ไทยโปลีเมอรเลนส จํากัด
ผูจัดการฝายผลิต และผูจัดการฝายประกันคุณภาพ
2547 - 2555 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ผูจัดการฝายโรงงาน
2555 - 2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
รองกรรมการผูจัดการสายปฏิบัติการ
2553 - ปจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุรกิจ

2558 - ปจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการผูจัดการ
ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวม: มี
• บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
ประธานกรรมการ, กรรมการ, กรรมการผูจัดการ
• บริษัท โพลีซัน จํากัด
กรรมการ, กรรมการผูจัดการ
• บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
กรรมการ
ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: ไมมี
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน : มี
• ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
อนุกรรมการบริหารโปรแกรมอุปกรณ
และระบบอิเล็กทรอนิกส
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ประวัติ กรรมการและผูบริหาร
นายวิรัช ประจักษธรรม*

กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุรกิจ
อายุ : 56 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : 2.53
การศึกษา :
• วศบ. ไฟฟาสื่อสารและไฟฟากําลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• MBA. University of Lowell, MA. U.S.A.
การพัฒนาทางการจัดการ :
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• DAP รุน 15/2004
• DCP รุน 135/2010
• SFE รุน 15/2012
(Successful Formulation and Execution of Strategy)
ประสบการณการทํางาน :
2528 - 2535 หสน.นําศิลปไทย
ผูชวยผูจัดการ
2535 - 2545 หสน.นําศิลปไทย
ผูจัดการฝายขาย
2545 - 2551 บริษัท นําศิลปไทยอายแวร จํากัด
กรรมการผูจัดการ
2535 - 2537 สมาคมสงเสริมวิชาการแวนตาแหงประเทศไทย
กรรมการกลาง
2537 - 2539 สมาคมสงเสริมวิชาการแวนตาแหงประเทศไทย
กรรมการบริหาร

* นายวิรัช ประจักษธรรม ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

2539 - 2543 สมาคมสงเสริมวิชาการแวนตาแหงประเทศไทย
เหรัญญิก และ กรรมการบริหาร
2543 - 2545 สมาคมสงเสริมวิชาการแวนตาแหงประเทศไทย
เลขาธิการ
2545 - 2547 สมาคมสงเสริมวิชาการแวนตาแหงประเทศไทย
กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาเลขาธิการ
2551 - 2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
รองกรรมการผูจัดการสายธุรกิจ
2555 - 2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการผูจัดการ
2551 - 2560 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการ / กรรมการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ
2558 - 2560 บริษัท หอแวน จํากัด
รักษาการกรรมการผูจัดการ
ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวม: ไมมี
ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: ไมมี
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน: ไมมี
หมายเหตุ :
นายวิรัช ประจักษธรรม ถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

รายงานประจํ า ปี 2560
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นายสาโรจน ประจักษธรรม

กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุรกิจ
อายุ : 69 ป

นางพรพรรณ โตะตระกูล

กรรมการ
อายุ : 63 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : 0.69

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : 1.45

การศึกษา :
• วศบ. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Master of Industrial Engineering,
North Carolina State University, U.S.A.
การพัฒนาทางการจัดการ :
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• DAP รุน 18/2004
• FND รุน 31/2005
• DCP รุน 86/2007
ประสบการณการทํางาน :
2515 - 2546 บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
บริษัท ไทยโปลีเมอรเลนส จํากัด
กรรมการ และผูจัดการโรงงาน
2547 - 2551 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
รองกรรมการผูจัดการสายปฏิบัติการ
2552 - 2554 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการผูจัดการ
2554 - 2558 บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
ประธานกรรมการ
2555 - 2558 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2549 - ปจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการ / กรรมการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ
ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวม: ไมมี
ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: มี
• บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอรส จํากัด
กรรมการ
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน: ไมมี

การศึกษา :
• ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาเคมีวิศวกรรม, The University of Akron, Ohio, U.S.A.
การพัฒนาทางการจัดการ :
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• DAP รุน 15 /2004
• FND รุน 31/3/2005
• EMT รุน 2/2006
• DCP รุน 90 /2007
• RRC รุน 2 /2007
ประสบการณการทํางาน :
2518 - 2522 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา บางมด
อาจารยพิเศษ สาขาเคมีวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร
2520 - 2547 บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
ผูจัดการฝายตางประเทศ
2547 - 2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
รองกรรมการผูจัดการสายบริหาร
2555 - 2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ผูจัดการฝายจัดหาและธุรการ
2555 - ปจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการ
ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวม: ไมมี
ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: มี
• บริษัท นําศิลปไทยอายแวร จํากัด
กรรมการ
• บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอรส จํากัด
กรรมการ
• บริษัท เอ็น เอส ที เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด กรรมการ
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน: มี
• บริษัท แคราย แอสเสท จํากัด
กรรมการ
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ประวัติ กรรมการและผูบริหาร
นาย ฌอน ดารเรน ลอว

กรรมการ/กรรมการกลยุทธธุรกิจ
อายุ : 50 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : ไมมี
การศึกษา :
• Worshipful Company of Spectaclemakers Diploma (2551)
• Master in Business Administration (Technology) (2555),
The Open University (UK)
การพัฒนาทางการจัดการ :
• IoD (UK) CIoD (2016)
• Chartered Director (IOD UK) 2017
ประสบการณการทํางาน :
2527 - 2531 Derby Optical Company.
2531 - 2534 B.A.C. Transport Ltd.
2534 - 2544 Vision Express UK Ltd.,
Technical Director
2544 - 2545 Pro – Laser Equipment Ltd.
2545 - 2548 Specsavers Optical Superstores,
Product Manager
2548 - 2550 Specsavers Optical Superstores,
Director of Lens Development
2550 - 2555 Specsavers Optical Superstores,
Director of Manufacturing and Distribution
2558 - ปจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการ/กรรมการกลยุทธธุรกิจ

ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวม: ไมมี
ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: มี
กรกฎาคม 2559 - ปจจุบัน
Specsavers Asia Pacific
Holding Limited
Director
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน: มี
2553 - ปจจุบัน Specsavers Supply Chain Board.
Member
2558- ปจจุบัน Specsavers optical Group Ltd.,
Executive Member of Specsavers
Executive Committee.
2555 - ปจจุบัน Specsavers optical Group Ltd.,
Group Supply Chain Director

รายงานประจํ า ปี 2560
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นาย เดวิด แอนดรูว ครอส

กรรมการ / กรรมการกลยุทธธุรกิจ
อายุ : 62 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : ไมมี

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

2550

Carl Zeiss Vision-AG
Vice President Strategic Business Development
2552 - ปจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการ/กรรมการกลยุทธธุรกิจ
ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวม: ไมมี
ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: ไมมี
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน: มี
2550 - ปจจุบัน Royal Automobile Association of
South Australia Inc. (RAA Group)
President and Chairman of Board/
Member of Audit Committee/
Member of Mergers and Acquisitions Committee/
Member of Public Policy Committee/
Member of Remuneration Committee/
Member of Investment Committee
2552 - ปจจุบัน Specsavers Pty Ltd.,
Director of Operations (Supply Chain) Asia Pacific
2553 - ปจจุบัน RAA Insurance Ltd. and
RAA Insurance Holdings Limited
Chairman of Board /Member of Audit Committee /
Member of Governance and
Remuneration Committee
2556 - ปจจุบัน Automobile Association of Australia (AAA)
Non Executive Director
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ประวัติ กรรมการและผูบริหาร
นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 75 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : ไมมี
การศึกษา :
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
Wharton School of Finance and Commerce,
University of Pennsylvania, U.S.A.
การพัฒนาทางการจัดการ :
• Wharton School :
วุฒิบัตร Management Development Program
• Harvard Business School:
วุฒิบัตร Executive Development Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• DCP รุน 0/2000
• MIA รุน 6/2009
ประสบการณการทํางาน :
2511 - 2521 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
เศรษฐกรโท-เศรษฐกรเอก
2521 - 2523 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ผูอํานวยการกองวางแผนการคลัง
2523 - 2529 บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายการเงินและวางแผน
2529 - 2539 บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการ
(ปฏิบัติหนาที่ ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน
กลุม กระดาษ และบรรจุภณ
ั ฑเครือซิเมนตไทยและ
ประธาน เจาหนาที่ปฏิบัติการธุรกิจเยื่อกระดาษ
กลุมกระดาษและบรรจุภัณฑ เครือซิเมนตไทย)

2529 - 2539 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย สินอุตสาหกรรม จํากัด
กรรมการ
2529 - 2539 สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษไทย
กรรมการและเหรัญญิก
2534 - 2539 บริษัท สยามเซลลูโลส จํากัด
กรรมการผูจัดการ
2539 - 2542 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กรรมการและผูจัดการ
2542 - 2544 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ ดั การใหญและประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
2545 - 2553 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ปรึกษาศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ
บริษทั จดทะเบียน
2548 - 2556 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
2547 - ปจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตําแหนงอื่น ในปจจุบัน: มี
2546 - ปจจุบัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
2547 - ปจจุบัน ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
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นายวิชา จิวาลัย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
อายุ : 73 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : ไมมี
การศึกษา :
• วศบ. (โยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Master of Science (Engineering), ITC, The Netherlands
• Master of Science (Geodetic Science),
The Ohio State University, U.S.A.
• Doctor of Philosophy (Geodetic Science),
The Ohio State University, U.S.A.
การพัฒนาทางการจัดการ :
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• Chairman 2000
• DAP รุน 8/2004
• ACP รุน 11/2006
• DCP รุน14
• CDC รุน 1
ประสบการณการทํางาน :
2509 - 2522 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
2522 - 2528 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย และหัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร
2528 - 2532 รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
2529
Visiting Professor Ghajamadha University, Indonesia
ภายใตโครงการ The MUCIA - World Bank Project
2536 - 2541 นายกสมาคมอาคารชุดไทย
2537 - 2538 กรรมการคณะอนุกรรมการนโยบายทีอ่ ยูอ าศัยแหงชาติ

2543 - 2548 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2555 - 2556 The Asean Federation of Land Surveying and
Geomatic
อดีตนายกสมาพันธ
2547 - ปจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2558 - ปจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ตําแหนงอื่น ในปจจุบัน: มี
• บริษัท สลิลธารา จํากัด
ประธานกรรมการ
• บริษัท เอส ที พี แอนด ไอ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
• บริษัท ที เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
• บริษัท เวิลดรีสอรท จํากัด
กรรมการ
• การสํารวจและการแผนที่แหงประเทศไทย
นายกสมาคม
• วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา
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ประวัติ กรรมการและผูบริหาร
นายไพรัช เมฆอาภรณ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 72 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : ไมมี
การศึกษา :
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล
California State University, Long Beach, California, U.S.A.
การพัฒนาทางการจัดการ :
• Harvard Business School:
1995 Advanced Management Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
• DCP รุน 81/2006
• ACP รุน 17/2007
• Advance ACP 1/2009
ประสบการณการทํางาน :
2532 - 2539 บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
บริษัท กระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ
2539 - 2546 บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไทย จํากัด
บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จํากัด
กรรมการผูจัดการ
2547 - 2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ
2547 - ปจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
2557 - ปจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการตรวจสอบ

ตําแหนงอื่น ในปจจุบัน: มี
• บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
• บริษัท นํ้าประปา ปทุมธานี จํากัด
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานประจํ า ปี 2560

นายบรรจง จิตตแจง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกลยุทธธุรกิจ /
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
อายุ : 69 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : ไมมี
การศึกษา :
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรเครื่องกล University of Akron, U.S.A.
การพัฒนาทางการจัดการ :
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• DCP รุน 7/2001 (สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอาวุโส)
• หลักสูตรกรรมการอาชีพ รุน CDC 1/2007
2548 - ปจจุบัน วิทยากร ในหลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ
ของสถาบัน IOD
ประสบการณการทํางาน :
2524 - 2532 บริษัท โฟรโมสตอาหารนม (กรุงเทพฯ) จํากัด
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ
2532 - 2537 บริษัท อินชเคปแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
กรรมการผูจัดการ
2538 - 2547 บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการใหญ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
รองประธานกลุมอุตสาหกรรมอาหาร
สมาคมจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA)
กรรมการอํานวยการ
2551 - ปจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน/
กรรมการกลยุทธธุรกิจ
2558 - ปจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ประธานกรรมการกลยุทธธุรกิจ

ตําแหนงอื่น ในปจจุบัน: มี
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน
• บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนดคา
ตอบแทน/กรรมการสรรหา
• บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
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ประวัติ กรรมการและผูบริหาร
นางสาววิจิตต ทวีปรีชาชาติ
กรรมการ
อายุ : 57 ป

นางอนุรักษ รัตนสานสสุนทร

ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน
อายุ: 50 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : ไมมี

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : ไมมี

การศึกษา :
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การพัฒนาทางการจัดการ :
• จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : MMP รุน 27
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• CSP รุน 6/2004
• EMT รุน 2/2006
• DAP รุน 76/2008
• BRP รุน 2/2010
• DCP รุน 138/2010
• ACPG รุน 7/2013
ประสบการณการทํางาน :
2527 - 2528 บริษัท นานาคอนโดมิเนียม จํากัด
สมุหบัญชี
2528 - 2532 บริษัท ขุมทรัพยไพศาล จํากัด
สมุหบัญชี
2530 - 2532 บริษัท เกียรติไพศาล จํากัด
สมุหบัญชี
2532 - 2536 บริษัท ไทยเซ็ลทรัลสตีล จํากัด
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี
2536 - 2547 บริษัท สินไทยเอสเตท จํากัด
ผูจัดการฝายบัญชี
2548 - 2560 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
เลขานุการบริษัท
2551 - ปจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
กรรมการ
ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวม: ไมมี
ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: ไมมี
ตําแหนงอื่น ในปจจุบัน : ไมมี

การศึกษา:
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณการทํางาน:
2534 - 2538 บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จํากัด (มหาชน)
ผูตรวจสอบภายใน
2538 - 2541 บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จํากัด (มหาชน)
ผูดูแลงานดานรายงานและขอมูล
ที่สงคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2541 - 2546 บริษัท สยามบรรจุภัณฑอุตสาหกรรม จํากัด
ผูจัดการงานบัญชีและงบประมาณ
2546 - 2547 บริษัท ซิเมนตไทยการบัญชี จํากัด
ผูจัดการงานงบประมาณและรายงาน
กิจการกระดาษอุตสาหกรรม
2547 - 2548 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ที่ปรึกษาอิสระดานตนทุน และตรวจสอบภายใน
2548 - ปจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวม: ไมมี
ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: ไมมี
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน: ไมมี

รายงานประจํ า ปี 2560

นายบัญชา ยงฤทธิกุล
ผูจัดการฝายโรงงาน TOG
อายุ: 47 ป

นางอมลรัตน ประจักษธรรม
ผูจัดการฝาย Logistics
& Supply Chain
อายุ: 50 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : 0.27

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : 1.44

การศึกษา:
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Tennessee
at Chattanooga, U.S.A.
ประสบการณการทํางาน:
2535 - 2537 บริษัท ดาตาแมท จํากัด (มหาชน)
Customer Engineer
2539 – 2546 บริษัท ไทยโปลีเมอรเลนส จํากัด
ผูจัดการแผนกพัฒนาระบบ
2547 - 2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ผูจัดการฝายคลังสินคาและจัดสง
2558 - ปจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ผูจัดการฝายโรงงาน (TOG)
ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวม: ไมมี
ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: ไมมี
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน: ไมมี

การศึกษา:
• ปริญญาตรี สาขา Commerce Waseda University,
Tokyo, Japan
ประสบการณการทํางาน:
2534
Asahi Glass Co., Ltd., Japan
Trainee
2534 - 2537 Bangkok Float Glass Co., Ltd.
หัวหนาแผนกสงออก
2537 - 2545 บริษัท ไทยโปลีเมอรเลนส จํากัด
ผูจัดการฝายสงออก
2545 - 2546 บริษัท ไทยโปลีเมอรเลนส จํากัด
ผูจัดการฝายจัดซื้อและคลังสินคา
2547 - 2550 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ผูจัดการฝายขายและการตลาด
2551- 2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
2558 - ปจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ผูจัดการฝาย Supply Chain
ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวม: มี
• บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
กรรมการ
• บริษัท โพลีซัน จํากัด
กรรมการ
ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: มี
• บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
กรรมการ
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน: ไมมี
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ประวัติ กรรมการและผูบริหาร
นางนฤภรณ ประจักษธรรม

ผูจัดการฝายบัญชีและภาษีอากร
อายุ : 54 ป

Miss Michelle Hsieh

ผูจัดการฝายขาย
อายุ: 39 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ: ไมมี

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : ไมมี

การศึกษา:
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจภาคคํ่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณการทํางาน:
2530 - 2533 บริษัท แหลมทองสหการ จํากัด
บริษัท แปงแหลมทอง จํากัด
ผูชวยสมุหบัญชี
2533 - 2534 บริษัท แกล็กโซ (ไทยแลนด) จํากัด
Programmer Analyst
2534 - 2536 บริษัท ไฟฟาฟลิปส แหงประเทศไทย จํากัด
บริษัท ดิจิตอลโซลูชั่น เซอรวิส จํากัด
Senior Accountant
2536 - 2544 บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
บริษัท โปลีเมอรเลนส จํากัด
บริษัท เอเชี่ยนแวคคิอัมโคตติ้ง จํากัด
ผูจัดการฝายบัญชี
2545 - 2557 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
2558 - ปจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ผูจัดการฝายบัญชีและภาษีอากร
ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวม: ไมมี
ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: ไมมี
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน: มี
• สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย

การศึกษา:
• Bachelor Degree of Business,
Johnson & Wales University, U.S.A.
ประสบการณการทํางาน:
2543 – 2546 Nitring Enterprise Inc., Taiwan
International Sales Representative
2546 – 2548 Free-Free Industrial Corp., Taiwan
International Sales Representative
2548 – 2552 Rodenstock Asia Limited, Thailand.
Sales & Frame Business Manager
2552 - 2554 Yongta Technology Printing Co. Ltd., China.
Sales Division Manager
2554 - 2555 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
รองผูจัดการฝายขายและการตลาด
2555 - ปจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ผูจัดการฝายขาย
ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวม: ไมมี
ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: ไมมี
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน: ไมมี

รายงานประจํ า ปี 2560

นายสรัฐ เตกาญจนวนิช

ผูจัดการสํานักวางแผนธุรกิจ และการเงิน
อายุ : 33 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : 0.99
การศึกษา :
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Duke University
การพัฒนาทางการจัดการ :
• ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย :
Strategic CFO in Capital Markets รุนที่ 1
• ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย :
CISA เพื่อพัฒนาบุคลากรบริษัทจดทะเบียน
• Slingshot Group :
Leadership Development Program
• PacRim Group & Franklin Covey :
7 Habits
ประสบการณการทํางาน :
2549 - 2550 ธนาคาร ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Assistant Relationship Manager
กลุมงานพาณิชยธนกิจ
2550 - 2551 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ผูอํานาวยการฝายขายและการตลาด
2551 - 2553 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ผูจัดการโครงการ ฝายพัฒนาธุรกิจ
2555 - 2556 บริษัท เดอะควอนท กรุป จํากัด
Senior Associate
ที่ปรึกษาทางการเงินดานการซื้อขาย
และควบรวมกิจการ

2556 - 2557 บริษัท เดอะควอนท กรุป จํากัด
Associate Director
ที่ปรึกษาทางการเงินดานการซื้อขาย
และควบรวมกิจการ
2558 - ปจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ผูจัดการฝายวางแผนธุรกิจและการเงิน
ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวม: มี
• บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
กรรมการ
• บริษัท โพลีซัน จํากัด
กรรมการ
• บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
กรรมการ
ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: มี
• บริษัท เอ็นเอสที เวนเจอรส จํากัด
กรรมการบริหาร
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน: มี
• บริษัท แคราย แอสเสท จํากัด
กรรมการ
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บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

ประวัติ กรรมการและผูบริหาร
นางเรวดี จันทมณีโชติ

ผูจัดการสํานักเลขานุการบริษัท
และกฎหมาย
เลขานุการบริษัท
อายุ : 44 ป
นายวิฑูรย ประจักษธรรม

ผูจัดการฝายโรงงานอุตสาหกรรม
แวนตาไทย (TOC)
อายุ : 54 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : ไมมี

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : 2.49

การศึกษา:
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• Master of Laws (LL.M.), University of Nottingham,
United Kingdom
ประสบการณการทํางาน:
กรกฎาคม 2560 - ปจจุบัน บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการสํานักเลขานุการบริษัท
และกฎหมาย
กุมภาพันธ 2559
บริษทั ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
ผูชวยเลขานุการบริษัท
2557 - 2558
บริษทั วินดเอ็นเนอรจี้ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายกฎหมาย
2556 - 2557
บริษัทจีเอมเอส เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายกฎหมายและ
เลขานุการบริษัท
2550 - 2556
บริษัท เชฟรอนสํารวจและผลิต
(ประเทศไทย) จํากัด
นิติกร
ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวม: ไมมี
ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: ไมมี
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน: ไมมี

การศึกษา:
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี
• ปริญญาโท Computer Science,
The University of Tennessee at Chattanooga, USA
ประสบการณการทํางาน:
2530 - 2534 บริษัทอุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด - งามวงศวาน
วิศวกรโรงงาน
2537 – 2539 บริษัทอุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด - งามวงศวาน
ผูจัดการแผนกผลิตแมแบบเลนส
2540 – 2546 บริษัทอุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด – บางบัวทอง
ผูจัดการสวนผลิตกระจกสองชั้น
2546 - 2547 บริษัทอุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด – บางบัวทอง
ผูจัดการสวนวิศวกรรม
2547 - ปจจุบัน บริษัทอุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด – บางบัวทอง
ผูจ ดั การฝายโรงงานอุตสาหกรรมแวนตาไทย (TOC)
ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวม: มี
• บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
กรรมการ
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน: ไมมี
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นายสมิทธิ์ เตกาญจนวนิช

ผูจัดการฝายโรงงาน Poly Sun
อายุ : 35 ป

Mr. VENKATRAMANI IYER
ผูจัดการทั่วไป
บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
อายุ : 53 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : ไมมี

สัดสวนการถือหุนบริษัท รอยละ : ไมมี

การศึกษา:
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร Industrial Engineering, The Ohio State
University, USA
ประสบการณการทํางาน:
2550 - 2553 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
วิศวกร แผนกเพิม่ ผลผลิต
2553 - 2555 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
วิศวกร แผนกผลิตเลนส CR39
2555 - 2558 บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ผูจ ดั การแผนกผลิตเลนส CR39 และ HARDCOAT
2558 - ปจจุบนั บมจ.ไทยออพติคอล กรุป
ผูจ ดั การฝายโรงงาน Poly Sun
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน: ไมมี

การศึกษา:
• Bachelor’s of Science in Metallurgical Engineering, 1988,
Maharaja Sayajirao University, Baroda, India
• Master of Science in Material Science and Engineer, 1992,
Virginia Tech, Blacksburg, Virginia
ประสบการณการทํางาน:
2555 - 2556 Pixel Optics Inc.
Director, Product Development
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน: มี
2560 - ปจจุบนั บริษทั ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
กรรมการ
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รายงาน
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของ
กรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ
บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
(ณ 29 ธันวาคม 2560)
ไทยออพติคอล กรุป

บริษัทในเครือฯ

หุนสามัญ (จํานวนหุน)
ลําดับ

ชื่อ

ของ
ตนเอง

หุนสามัญ (จํานวนหุน)

คูสมรส หรือ เพิ่ม(ลด)
บุตรที่ยังไม ในชวง
บรรลุ ม.ค. - ธ.ค.
นิติภาวะ
2560

หุนกู (จํานวนหุน)

ของ
ตนเอง

เพิ่ม(ลด)
ในชวง
ม.ค.-ธ.ค.
2560

ของ
ตนเอง

เพิ่ม(ลด)
ในชวง
ม.ค. - ธ.ค.
2560

1

นาย สวาง

ประจักษธรรม

12,000,000

--

7,800

ไมมี

--

--

--

2

นาย สาโรจน

ประจักษธรรม

3,250,000

--

--

ไมมี

--

--

--

นาย วิรัช

ประจักษธรรม

12,010,000

--

--

ไมมี

--

--

--

--

--

ไมมี

--

--

--

--

ไมมี

--

--

--

3

(ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560)

4

นาง พรพรรณ โตะตระกูล

6,880,000

5

นาย ธรณ

ประจักษธรรม

22,100,000 2,000,000

6

นาย ไพรัช

เมฆอาภรณ

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

7

นาย สิงห

ตังทัตสวัสดิ์

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

8

นาย วิชา

จิวาลัย

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

9

นาย บรรจง

จิตตแจง

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

10

นาย ฌอน

ดารเรน ลอว

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

11

นาย เดวิด

แอนดรูว ครอส

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

12

นางสาว วิจิตต ทวีปรีชาชาติ

ไมมี

--

--

ไมมี

--

--

--

หมายเหตุ:
1. บมจ. ไทยออพติคอล กรุป มีทุนจดทะเบียน 475,000,000 บาท ทุนชําระแลว 474,318,000 บาท (ณ 29 ธันวาคม 2560) มีหุน
สามัญจํานวน ทั้งสิ้น 474,318,000 หุน
2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัดคําวา “บริษัทในเครือ” หมายถึงบริษัทมหาชนจํากัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธกับบริษัทเอกชน
หรือ บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังตอไปนี้
• บริษทั หนึง่ มีอาํ นาจควบคุมเกีย่ วกับการแตงตัง้ และถอดถอนกรรมการซึง่ มีอาํ นาจจัดการทัง้ หมดหรือโดยสวนใหญของอีกบริษทั หนึง่
• บริษัทหนึ่งถือหุนในอีกบริษัทหนึ่งเกินกวารอยละหาสิบของหุนที่ออกจําหนายแลว
3. ขอมูลการถือหลักทรัพยอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย
ภายหลังจากวันที่ระบุขางตน
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของผูบริหาร
บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
(ณ 29 ธันวาคม 2560)
ไทยออพติคอล กรุป

บริษัทในเครือฯ

หุนสามัญ (จํานวนหุน)
ลําดับ

ของ
ตนเอง

ชื่อ

หุนสามัญ (จํานวนหุน)

หุนกู (จํานวนหุน)

เพิ่ม(ลด)
เพิ่ม(ลด)
เพิ่ม(ลด)
คูสมรส หรือ
ในช
ว
ง
ของ
ในช
ว
ง
ของ
ในชวง
บุตรที่ยังไม ม.ค. - ธ.ค. ตนเอง ม.ค.-ธ.ค. ตนเอง ม.ค.
- ธ.ค.
บรรลุนิติภาวะ 2560
2560
2560

1

นาย ธรณ

ประจักษธรรม

22,100,000

2,000,000

--

ไมมี

--

--

--

2

นาง อมลรัตน

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

นาย สรัฐ

เตกาญจนวนิช

4,687,500

--

--

ไมมี

--

--

--
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บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

การสรรหา
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
1. การสรรหากรรมการบริษัท - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ตามขอบังคับของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เปนดังนี้
1. บริษทั ฯ มีคณะกรรมการคณะหนึง่ เพือ่ ดําเนินกิจการบริษทั โดยคณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน
และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะ
ตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด แตทั้งนี้ ผูเปนกรรมการของบริษัทฯ ไมจําเปนจะตองเปนผูถือหุนของบริษัทฯ
2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงตอหุน 1 หุนที่ตนถืออยู
(ข) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคนหรือดวยวิธีการอื่นใด
ก็ไดตามแตทปี่ ระชุมผูถ อื หุน จะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครัง้ ผูถ อื หุน ตองออกเสียงดวยคะแนนทีม่ ตี าม (ก) ทัง้ หมด
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่มีอยูทั้งหมดถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออก ไมลงตัวเปน 3 สวน ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ใหใชวธิ จี บั สลากกันวาผูใ ดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการ
คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกตั้งใหมก็ได
4. นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามดวยกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
(ง) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
(จ) ศาลมีคําสั่งใหออกจากตําแหนง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยนื่ ใบลาออกตอบริษทั ฯ การลาออกมีผลนับแตวนั ทีใ่ บลาไปถึงบริษทั ฯ กรรมการซึง่
ลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษทั มหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนง
กรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
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7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออก
ตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
8. ใหทปี่ ระชุมผูถ อื หุน เปนผูก าํ หนดจํานวนกรรมการผูม อี าํ นาจลงลายมือชือ่ เพือ่ ผูกพัน
บริษัท พรอมกับประทับตราสําคัญของ บริษัทฯ ภายใตขอกําหนดวรรคแรก คณะ
กรรมการมีอํานาจกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูซึ่งมีอํานาจลงชื่อ
ผูกพันบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 11 ทาน
มีรายชื่อดังตอไปนี้

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

นายสวาง
นายสาโรจน
นายธรณ
นางพรพรรณ
นาย ฌอน
นายเดวิด
นายสิงห
นายวิชา
นายไพรัช
นายบรรจง
นางสาววิจิตต

ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
โตะตระกูล
ดารเรน ลอว
แอนดรูว ครอส
ตังทัตสวัสดิ์
จิวาลัย
เมฆอาภรณ
จิตตแจง
ทวีปรีชาชาติ

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

ทั้งนี้กรรมการผูซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ คือ

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

นายสวาง
นายสาโรจน
นายธรณ
นางพรพรรณ

ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
โตะตระกูล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ
กรรมการ

หมายเหตุ: 1. กรรมการ สองในสี่คน ลงลายมือชื่อรวมกันพรอมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
2. นายวิรัช ประจักษธรรม ถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
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การสรรหา
กรรมการและผูบริหาร ของบริษัทฯ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 80 (1/2561) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนใหกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 4 ทานไดแก
1. นายสวาง ประจักษธรรม
3. นายธรณ ประจักษธรรม

2. นายสาโรจน ประจักษธรรม
4. นางสาววิจิตต ทวีปรีชาชาติ

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้งการเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และจะนําเสนอตอที่
ประชุมสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 15 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ประกอบกับในขณะนีย้ งั ไมมกี ารเสนอชือ่ ผูใ ดเขาพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
ของบริษัทฯ จากผูถือหุนอื่นๆ ทั่วไปตามที่บริษัทฯไดประกาศรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 6 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

2. การสรรหากรรมการตรวจสอบ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บริษัทฯ ไดกําหนดเงื่อนไขของกรรมการตรวจสอบตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ไวดังนี้
2.1 องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการของบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน
3. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนที่มีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู
ตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน
4. ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ าํ หนดในกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย
2. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับรวม
หุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
3. เปนกรรมการทีไ่ มมสี ว นรวมในการบริหารงานในบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั รวม บริษทั ทีเ่ กีย่ วของ หรือผูถ อื หุน รายใหญ
ของบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ในระยะ 2 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
4. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของ
บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ในระยะ 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการตรวจสอบยกเวนคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวา การเคยมีผลประโยชนหรือ
สวนไดเสียนั้น จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ
5. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
6. เปนกรรมการทีไ่ มไดรบั การแตงตัง้ ขึน้ เปนตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชนของกรรมการบริษทั ฯ ผูถ อื หุน รายใหญ หรือ ผูถ อื หุน
ที่เปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
7. สามารถปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั ติ ามหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
ไดโดยอิสระโดยไมอยูภ ายใตความควบคุมของผูบ ริหารหรือผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั ฯ รวมทัง้ ผูท เี่ กีย่ วของหรือญาติสนิท
ของบุคคลดังกลาว
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2.3 การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
1. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูค ดั เลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน ใหดาํ รงตําแหนงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะรายงานตอตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการนับแต
วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแตงตั้งฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบตอตลาดหลักทรัพยฯ ตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการรายงานผานสื่ออิเลคทรอนิกส
2. วาระการดํารงตําแหนง
• กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดย
กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทตามวาระ เมื่อไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทใหม ก็ให
เลือกตั้งเปนกรรมการตรวจสอบใหมอีกวาระหนึ่ง
• เมื่อมีเหตุใหกรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนง และมีผลใหจํานวนกรรมการตรวจสอบไมครบถวน คณะกรรมการ
บริษัทฯ จะแตงตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนรายใหมเพื่อใหครบจํานวนอยางชาภายใน 3 เดือนนับจากวันที่มีจํานวน
กรรมการไมครบถวน
2.4 การพนจากตําแหนง
1. กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงโดยทันทีเมื่อ
• ครบตามวาระ
• พนจากการเปนกรรมการบริษัทฯ
• ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการตรวจสอบ
• ตาย
• ลาออก
• ถูกถอดถอน
2. กรณีกรรมการตรวจสอบลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง ควรแจงเปนหนังสือตอบริษทั ฯ ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน
พรอมเหตุผลเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทดแทน โดยบริษัทฯ จะแจงเรื่องการลาออก
พรอมสงสําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ
3. ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนกอนครบวาระการดํารงตําแหนง บริษทั ฯ จะแจงเรือ่ งการถูกถอดถอนพรอมสาเหตุ
ใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้

รายชื่อ
1.
2.
3.

นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ *
นายวิชา จิวาลัย
นายไพรัช เมฆอาภรณ

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: *เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและ ประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
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การสรรหา
กรรมการและผูบริหาร ของบริษัทฯ
โดยมี นางอนุรักษ รัตนสานสสุนทร ผูจัดการตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั ฯ 2 ทาน จากทัง้ หมด 3 ทานไดผา นการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ซึง่ จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบไดมกี ารทบทวนกฎบัตรเพือ่ รับทราบหนาทีแ่ ละบทบาทในทุกป โดยป 2560 ไดทาํ การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 78 (ครั้งที่ 5/2561) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองตามทีค่ วรตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปและตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
โดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนถูกตองเพียงพอ และการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิด
รายการที่เกี่ยวโยงกันและหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหสอดคลองทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. พิจารณาและสอบทานขอสังเกตของผูส อบบัญชีภายนอก และผูต รวจสอบภายในเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการทีอ่ าจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหมนั่ ใจในความสมเหตุสมผล
ของรายการลักษณะดังกลาวและเพื่อใหมั่นใจไดวาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอบริษัท
4. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากล
5. กํากับดูแลใหมีระบบงานเชิงปองกัน เพื่อลดหรือระงับความสูญเสียและความสูญเปลาของทรัพยากรประเภทตางๆ ของบริษัท
เพื่อประโยชน เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหนวยงานในบริษัทใหสูงยิ่งขึ้น
6. สอบทานระบบการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ใหมนั่ ใจวา ระบบการบริหารความเสีย่ งมีการปฏิบตั อิ ยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ รวมทั้งไดรับการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมอยูเสมอ
7. สอบทานความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน การจัดทํารายงานทางการเงิน
และการบริหารความเสี่ยง เสนอแนะปรับปรุงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยูเสมอ
8. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
9. พิจารณา คัดเลือก เสนอใหคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแตงตัง้ และกําหนดคาตอบแทนของผูส อบบัญชีภายนอก รวมทัง้ ประเมิน
ความเปนอิสระ ความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญชีภายนอกที่ไดรับการแตงตั้งนั้น
10. ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตัง้ โยกยาย ถอดถอน และใหความเห็นในการพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาความ
ดีความชอบของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในรวมกับกรรมการผูจัดการ
11. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานการตรวจสอบภายในและผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน โดยใหมีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในอยางสมํ่าเสมอ
12. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน อนุมัติงบประมาณและอัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบภายใน
13. มีอาํ นาจในการวาจางทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใด เมือ่ เห็นวาจําเปนดวยคาใชจา ยของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การวาจางทีป่ รึกษาแตละคราว
ใหเปนไปตามระเบียบภายในที่เกี่ยวของกับบริษัท
14. มีอํานาจเชิญผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของมาใหความเห็นรวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
15. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอผูกพันที่มีไวกับบุคคลภายนอก
16. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ ควรเขารวมประชุมผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ เพือ่ ชีแ้ จงในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือการแตงตั้งผูสอบบัญชี
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17. พิจารณาใหความเห็นชอบการนําสงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ
18. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกป ซึ่งรายงานระบุเกี่ยวกับ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่ งตางๆ ของการตรวจสอบภายใน ความเห็นตอรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและรายงานอื่นที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ
19. พิจารณาใหความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอขออนุมตั ติ อ คณะกรรมการบริษทั ฯ และจัดใหมกี ารทบทวน
ความเหมาะสมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
20. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด ประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
• ความเห็นที่เกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee Charter)
• รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
21. รายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่ผูสอบบัญชี พบพฤติการณอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือการฝาฝนที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบตั งิ านหนาทีข่ องกรรมการและผูบ ริหารตอสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูส อบบัญชีทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี
22. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

การสรรหา
กรรมการและผูบริหาร ของบริษัทฯ
3. การสรรหากรรมการกลยุทธธุรกิจ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้

รายชื่อ
1.
2.
3.
4
5

นายบรรจง
นายสาโรจน
นายธรณ
นาย ฌอน
นายเดวิด

จิตตแจง
ประจักษธรรม
ประจักษธรรม
ดารเรน ลอว
แอนดรูว ครอส

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ
กรรมการกลยุทธธุรกิจ
กรรมการกลยุทธธุรกิจ
กรรมการกลยุทธธุรกิจ
กรรมการกลยุทธธุรกิจ

หมายเหตุ : นายวิรัช ประจักษธรรม ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
โดยมีนายสรัฐ เตกาญจนวนิช ผูจัดการสํานักวางแผนธุรกิจและการเงินเปนเลขานุการคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
ป 2560 ไดทาํ การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกลยุทธธรุ กิจเมือ่ การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 78 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ
1. ประสานงานกับกรรมการผูจ ดั การและฝายบริหารในการกํากับดูแลการพัฒนากลยุทธของบริษทั ฯ และใหคาํ แนะนําในการวางแผน
กลยุทธ เพื่อใหแผนการใชกลยุทธไดรับการพัฒนา ยึดมั่น และฝงแนนในองคกร
2. ทบทวนความเสีย่ งและโอกาสของกลยุทธตามทีถ่ กู กําหนดโดยการประเมินความเสีย่ งเชิงกลยุทธของบริษทั ฯ และกระบวนการอืน่
และผลกระทบจากการแขงขันที่เกิดขึ้นใหมหรือพัฒนาขึ้น การพัฒนาทางราชการหรือทางกฎหมาย และภาวะเศรษฐกิจโลก
3. ติดตามความคืบหนาของบริษัทฯ ในการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธและใหขอเสนอแนะ และคําแนะนําในกลยุทธการควบรวม
กิจการ กลยุทธทุน ความสามารถทางการตลาด และความตองการดานทรัพยากร
4. ทํางานรวมกับกรรมการผูจัดการและฝายบริหารในการดูแลใหมีการทบทวนและเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธที่มีนัยสําคัญ เกี่ยวกับความเปนไปไดในการออกจากธุรกิจเดิมและการเขาสูธุรกิจใหม การเขาซื้อกิจการ
กิจการรวมคา การลงทุน หรือการจัดการธุรกิจและทรัพยสิน
5. ประเมินผลการตรวจสอบรายการหลังทํารายการเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาหมายการซื้อกิจการและการรับรู
ความสามารถในการทํางานรวมกัน
6. ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการกลยุทธธุรกิจจะใชความเชี่ยวชาญของฝายบริหารและพนักงานบริษัทฯ และเมื่อมีจําเปนหรือ
เปนประโยชน จะทํางานรวมกับฝายบริหารเพื่อจางที่ปรึกษาภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญ เพื่อชวยคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจใน
การทํางานของตน
7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ
8. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกลยุทธธรุ กิจและแนะนําใหคณะกรรมการเสนอการเปลีย่ นแปลงเปนครัง้ คราว
ตามความจําเปน
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําทุกป
10. ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการกําหนดใหคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจกําหนด
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4. การสรรหา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษทั ฯประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน มีรายชือ่
ดังตอไปนี้

รายชื่อ
1.
2.
3.

นายไพรัช เมฆอาภรณ
นายบรรจง จิตตแจง
นายวิชา
จิวาลัย

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

โดยมีนางสาวศิริพร ผลอวยพร ผูจัดการสวนทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 มีมติเห็นชอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนที่ทบทวนใหมหลังจากที่นํามาใชงานครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 โดยตระหนักถึงหนาที่และความ
รับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดมีการทบทวนกฎบัตรเพื่อรับทราบหนาที่และบทบาทในทุกป โดยป
2560 ไดทําการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 78
(ครั้งที่ 5/2560) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดังนี้
1. กําหนดหลักเกณฑ กระบวนการในการสรรหา คุณสมบัติ และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการของบริษัท และบริษัทยอย เสนอตอคณะกรรมการบริษัท และนํา
รายชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
2. นําเสนองบประมาณ และหลักเกณฑการจายคาตอบแทน คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอย ตอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน
3. พิจารณา และนําเสนองบประมาณในภาพรวมเกีย่ วกับการขึน้ คาจาง เงินรางวัลประจําป ตลอดจนสิทธิประโยชนและผลประโยชน
อืน่ ใดของกรรมการผูจ ดั การ ผูบ ริหารทีร่ ายงานตรงตอกรรมการผูจ ดั การ พนักงาน ของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย ตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ตอคณะกรรมการบริษัท
5. กําหนดแนวทาง การพัฒนาความรู ทักษะ ผูที่จะดํารงตําแหนง กรรมการผูจัดการของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงผูบริหาร
ที่รายงานตรงตอกรรมการผูจัดการ
6. กําหนดแนวทาง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน และทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการผูจัดการ และ
ผูบริหารที่รายงานตรงตอกรรมการผูจัดการ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
7. พิจารณาผังโครงสรางการบริหารงาน ผังการบังคับบัญชา ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
8. กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ การสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ของกรรมการผูจัดการ และผูบริหารที่รายงานตรงตอ
กรรมการผูจัดการ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
9. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการสรรหาและการกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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การสรรหา
กรรมการและผูบริหาร ของบริษัทฯ
5. คณะผูบริหารของบริษัทฯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - การคัดเลือกบุคคลที่จะมาเปนผูบริหารบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูทําการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลทีเ่ หมาะสมใหเปนผูบ ริหารของบริษทั ฯเพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั แตงตัง้ ตอไปคณะผูบ ริหารของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 มีทั้งหมด 7 ทาน มีรายนาม ดังนี้

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตําแหนง

นายธรณ
ประจักษธรรม
นางอมลรัตน ประจักษธรรม
นางนฤภรณ ประจักษธรรม
นายสรัฐ
เตกาญจนวนิช
Miss Michelle Hsieh
นายบัญชา ยงฤทธิกุล
นางเรวดี
จันทมณีโชติ

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

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราช
บัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัดป พ.ศ. 2535 และไมมลี กั ษณะตองหามตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เกีย่ วกับเรือ่ งการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเสนอขายหุน ทีอ่ อกใหม นอกจากนัน้ ไมปรากฏวามีประวัตกิ ารทําความ
ผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา

การมอบหมายอํานาจบริหารใหแกกรรมการผูจัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 และวันที่ 8 เมษายน 2548
ไดพิจารณาเรื่องอํานาจและการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการและไดมีมติกําหนด
ขอบเขตและอํานาจของกรรมการผูจัดการไวโดยชัดเจน ดังตอไปนี้
ใหกรรมการผูจ ดั การมีอาํ นาจหนาทีบ่ ริหารจัดการดําเนินงานตางๆ ตามธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ และดําเนินการตามที่คณะกรรมการ บริษัทไดมอบหมายซึ่งอยูภายใตกฎระเบียบ
และขอบังคับของบริษัทฯประกอบไปดวย
1. กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษทั ฯรวมถึงการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริษัทโดยรวมเพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนินธุรกิจ
2. มีอาํ นาจจาง แตงตัง้ ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบาํ เหน็จรางวัล
ปรับขึน้ เงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทัง้ หมดของบริษทั ฯ ในตําแหนง
ที่ตํ่ากวากรรมการผูจัดการตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝายนายจางในคณะกรรมการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
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3. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจาย การพิจารณาอนุมัติการจาย
คาใชจายในการดําเนินงานปกติ และในการจัดซื้อจัดจางในทรัพยสินและบริการเพื่อ
ประโยชนของบริษัทฯในวงเงิน 20 ลานบาทตอครั้ง
4. มีอาํ นาจออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านเปนไปตามนโยบาย
และผลประโยชนของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทฯตอบุคคลภายนอกในกิจการที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯและเปนประโยชนตอบริษัทฯ
6. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนตางๆ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯเพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาอนุมตั กิ ารทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ปนเงือ่ นไขปกติทางการคา เชน ซือ้ ขาย
สินคา ดวยราคาตลาด การใหเครดิตเทอมเหมือนลูกคาทัว่ ไปทีไ่ ดมกี ารกําหนดนโยบาย
และหลักเกณฑ โดยไดรบั การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติไวแลว
9. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
10. ดําเนินกิจการงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนรายกรณี
11. พิจารณาเพื่อการระดมทุนของบริษัทฯเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้กรรมการผูจัดการอาจมอบหมายใหบุคคลอื่นตามที่กรรมการผูจัดการเห็น
สมควรทําหนาทีจ่ ดั การ และดําเนินการแทนในเรือ่ งทีจ่ าํ เปนและสมควร และภายใตอาํ นาจ
หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการ ไมมีอํานาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มิใช
เปนเงือ่ นไขปกติทางการคา รายการไดมาจําหนายไปซึง่ สินทรัพยทสี่ าํ คัญของบริษทั ฯ และ/
หรือ เรื่องหรือรายการที่กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันหรือมีสวนได
เสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯ
และตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด)
ทีจ่ ะทําขึน้ กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ยอย ยกเวนเปนรายการทีเ่ ปนเงือ่ นไขปกติทางการคาทีไ่ ด
มีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ โดยไดรบั การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ วแลว และ/หรือ การอนุมตั ริ ายการทีเ่ ปนไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว และไดขอความเห็น
ชอบจากผูถ อื หุน ในการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึง่ สินทรัพย
ทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ หรือบริษทั ยอยแลว เพือ่ ใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว
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การสรรหา
กรรมการและผูบริหาร ของบริษัทฯ
การมอบหมายอํานาจบริหารใหแกบคุ คลอืน่ ในการกระทําการแทนและในนามบริษทั ฯ
กรรมการผูจ ดั การไดมกี ารมอบหมายอํานาจบริหารใหแกผบู ริหารตามลําดับชัน้ ในการกระทําการ
แทนสําหรับกิจกรรมตางๆ เชน ในการอนุมัติเบิกจายเงินคาใชจายตางๆ การอนุมัติสั่งซื้อวัตถุดิบ
วัสดุสนิ้ เปลือง และอืน่ ๆ รวมถึงการลงนามในเช็คเพือ่ เบิกถอนเงินจากบัญชีของบริษทั ฯ โดยมีเงือ่ นไข
ในการจํากัดประเภทคาใชจาย วงเงินการอนุมัติ รวมถึงวงเงินในการลงนามในเช็คเพื่อเบิกถอนเงิน
ตามแตระดับผูบริหารและหนาที่ ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของ ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัทแลว
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ค
า
ตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร

1. คาตอบแทนของคณะกรรมการ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมในป 2558 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง / ป 2559 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง / ป 2560 ทั้งสิ้น 6 ครั้ง กรรมการแตละทาน
มีการเขาประชุมและมีคาตอบแทนประจําแตละทานดังนี้
รายชื่อ
คณะกรรมการบริษัท

ป 2560

ป 2559

ป 2558

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท /คน/ป)

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท /คน/ป)

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท /คน/ป)

ประจักษธรรม

6/6

517,000

5/5

470,000

3/5

402,000

2. นายสาโรจน ประจักษธรรม

5/6

294,000

4/5

280,000

5/5

269,000

3. นายธรณ

ประจักษธรรม

6/6

294,000

5/5

280,000

5/5

269,000

4. นายวิรัช

ประจักษธรรม*

5/5

294,000

5/5

280,000

5/5

269,000

5. นางพรพรรณ โตะตระกูล

6/6

294,000

5/5

280,000

5/5

269,000

6. นายไพรัช

เมฆอาภรณ

6/6

294,000

5/5

280,000

5/5

269,000

7. นายสิงห

ตังทัตสวัสดิ์

5/6

294,000

5/5

280,000

4/5

269,000

8. นายวิชา

จิวาลัย

6/6

294,000

5/5

280,000

4/5

269,000

9. นายบรรจง

จิตตแจง

6/6

294,000

5/5

280,000

5/5

269,000

-

-

-

-

3/5

201,750

1. นายสวาง

10. นายเทรเวอร พอล แบลดฟอรด**
11. นาย เดวิด

แอนดรูว ครอส

5/6

294,000

4/5

280,000

5/5

269,000

12. นาย ฌอน

ดารเรน ลอว***

5/6

294,000

5/5

280,000

1/5

67,250

6/6

294,000

5/5

280,000

5/5

269,000

13. นางสาววิจิตต ทวีปรีชาชาติ

หมายเหตุ: * นายวิรัช ประจักษธรรม ถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
** นายเทรเวอร พอล แบลดฟอรด ลาออกจากตําแหนงกรรมการ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
*** นาย ฌอน ดารเรน ลอว ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ แทนนายเทรเวอร พอล แบลดฟอรด ตามวาระที่เหลืออยู
ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558
**** การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 79 (6/2560) เปนการประชุมเกี่ยวกับ นายวิรัช ประจักษธรรม ถึงแกกรรม
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คาตอบแทน กรรมการและผูบริหาร
สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมใน ป 2558 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ป 2559 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ป 2560 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการ
ตรวจสอบแตละทานมีการเขารวมประชุมและมีผลตอบแทน ดังนี้
รายชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ป 2560

ป 2559

ป 2558

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท /คน/ป)

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท /คน/ป)

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท /คน/ป)

1. นายสิงห

ตังทัตสวัสดิ์

3/4

344,000

4/4

328,000

4/4

315,000

2. นายวิชา

จิวาลัย

4/4

229,000

4/4

218,000

4/4

210,000

3. นายไพรัช

เมฆอาภรณ

4/4

229,000

4/4

218,000

4/4

210,000

สําหรับคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจมีการประชุมใน ในป 2558 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ป 2559 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ป 2560 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
โดยแตละทานมีการเขารวมประชุม และมีผลตอบแทนดังนี้
รายชื่อ
คณะกรรมการ
กําหนดกลยุทธทางธุรกิจ

ป 2560

ป 2559

ป 2558

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท /คน/ป)

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท /คน/ป)

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท /คน/ป)

1. นายบรรจง จิตตแจง

4/4

211,000

4/4

201,000

4/4

193,000

2. นายสาโรจน ประจักษธรรม

3/4

140,000

3/4

133,000

4/4

128,000

3. นายธรณ

ประจักษธรรม

4/4

140,000

4/4

133,000

4/4

128,000

4. นายวิรัช

ประจักษธรรม

4/4

140,000

4/4

133,000

4/4

128,000

5. นายเทรเวอร พอล แบลดฟอรด*

--

--

--

--

3/4

96,000

6. นาย ฌอน ดารเรน ลอว**

4/4

140,000

4/4

133,000

1/4

32,000

7. นายเดวิด แอนดรูว ครอส

4/4

140,000

3/4

133,000

4/4

128,000

(ถึงแกกรรมเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560)

หมายเหตุ: * นายเทรเวอร พอล แบลดฟอรด ลาออกจากตําแหนงกรรมการ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
** นาย ฌอน ดารเรน ลอว ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ แทนนายเทรเวอร พอล แบลดฟอรด ตามวาระที่เหลืออยู
ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

รายงานประจํ า ปี 2560
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีการประชุมในป 2558 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง/ ป 2559 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง/ ป 2560 โดยแตละทาน
มีการเขารวมประชุมและมีผลตอบแทนดังนี้
ป 2560

รายชื่อ
คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

1. นายไพรัช

ป 2558

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท /คน/ป)

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท /คน/ป)

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม

คาตอบแทน
(บาท /คน/ป)

4/4

211,000

4/4

201,000

4/4

193,000

4/4

140,000

4/4

133,000

4/4

128,000

-

-

-

-

2/4

64,000

4/4

140,000

4/4

133,000

1/4

64,000

เมฆอาภรณ

2. นายบรรจง จิตตแจง
3. นายสาโรจน ประจักษธรรม*
4. นายวิชา

ป 2559

จิวาลัย**

หมายเหตุ: ** นาย สาโรจน ประจักษธรรม ขอลาออกจากกรรมการสรรหาฯ ณ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทางคณะกรรมการ
สรรหาฯ จึงเสนอแตงตั้ง นาย วิชา จิวาลัย เปนกรรมการสรรหาฯ แทนตามวาระที่เหลืออยู
ทั้งนี้คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนประจําทุกป
และเปนคาตอบแทนประจําที่จายใหตอคนตอป สําหรับป 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 14 / 2560 ณ วันที่ 4 เมษายน 2560
มีมติใหจายโบนัสป 2559 แกกรรมการทุกทาน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2560 สรุป ไดดังนี้
จํานวนรวม
(คน)

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)

ประธานกรรมการบริษัท

1

517,000

517,000

กรรมการบริษัท

11

294,000

3,234,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

1

344,000

344,000

กรรมการตรวจสอบ

2

229,000

458,000

ประธานกรรมการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ

1

211,000

211,000

กรรมการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ

5

140,000

700,000

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

1

211,000

211,000

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

2

140,000

280,000

ประเภทคาตอบแทน

รวมคาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนรวม
(บาท/ป)

5,955,000
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คาตอบแทน กรรมการและผูบริหาร
โบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2559 สรุป ไดดังนี้
ลําดับที่

รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

โบนัส (บาท)

1

นายสวาง

ประจักษธรรม

ประธานกรรมการบริษัท

470,000

2

นายสาโรจน

ประจักษธรรม

กรรมการบริษัท และกรรมการกําหนดกลยุทธฯ

413,000

3

นายวิรัช

ประจักษธรรม

กรรมการบริษัท และกรรมการกําหนดกลยุทธฯ

413,000

(ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560)

4

นางพรพรรณ โตะตระกูล

กรรมการบริษัท

280,000

5

นายธรณ

ประจักษธรรม

กรรมการบริษัท และกรรมการกําหนดกลยทธฯ

413,000

6

นายไพรัช

เมฆอาภรณ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

699,000

7

นายสิงห

ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริษัท

608,000

8

นายวิชา

จิวาลัย

กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา

631,000

9

นายบรรจง

จิตตแจง

กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาฯ
และประธานกรรมการกําหนดกลยุทธฯ

614,000

10

นายฌอน

ดารเรน ลอว

กรรมการบริษัท และกรรมการกําหนดกลยุทธฯ

413,000

11

นายเดวิด

แอนดรูว ครอส

กรรมการบริษัท และกรรมการกําหนดกลยุทธฯ

413,000

12

นางสาววิจิตต ทวีปรีชาชาติ

กรรมการบริษัท

280,000

รวม
หมายเหตุ: 1. กรรมการที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหาร ไดแก นายธรณ ประจักษธรรม

5,647,000

รายงานประจํ า ปี 2560
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2. คาตอบแทนของผูบริหาร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บริษัทฯ มีคาตอบแทนผูบริหารทุกทานในป 2558 ถึง ป 2560 สรุปไดดังนี้
ป 2560
ประเภทคาตอบแทน

ป 2559

ป 2558

จํานวน
(คน)

คาตอบแทน
(บาท /คน/ป)

จํานวน
(คน)

คาตอบแทน
(บาท /คน/ป)

จํานวน
(คน)

คาตอบแทน
(บาท /คน/ป)

เงินเดือนของผูบริหาร

6

14,704,718

6

14,659,799

7

13,760,140

โบนัสจายผูบริหาร

6

2,295,391

6

3,232,808

7

3,470,791

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

6

863,640

6

802,626

7

539,460

รวมคาตอบแทนผูบริหาร

17,863,749

18,695,233

17,770,391
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รายงาน การกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความมุงมั่นที่จะบริหารงานโดย
ยึดหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ใหสอดคลองกับขอพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี าํ หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน
กฎ ระเบียบและแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วของของตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาเพือ่ ยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
ไปสูแนวทางปฏิบัติอันเปนเลิศ
“การกํากับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดขึ้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ
2552 และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 มีมติประกาศใชนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพือ่ ยึดถือเปนแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานในการ
ปฏิบัติหนาที่ ที่ตองรับผิดชอบ และยกระดับคุณภาพของหลักการกํากับดูแลกิจการใหครอบคลุมแนวปฏิบัติ
ตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับความคาดหวังของผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียที่มีตอบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเปนไปตามที่วางไว
อยางเครงครัด และมุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ให บรรลุเปาหมาย
ในการสรางความมัน่ คงและความเจริญเติบโตอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืนใหกบั องคกรและผูถ อื หุน คณะกรรมการ
บริษัท และผูบริหารระดับสูง ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาความรู และประสบการณในการปฏิบัติ
หนาที่ โดยกรรมการบริษัททุกทานไดผานการอบรมหลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีเอกสารจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ / คูมือกรรมการ/การปฐมนิเทศกรรมการที่เขาใหม และแนวทางการดําเนินธุรกิจมอบใหกรรมการ
ใหมไดรับทราบ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูประสานกับกรรมการในเรื่อง
หลักสูตรการอบรมตางๆ

รายงานประจํ า ปี 2560

หลักการกํากับดูแลกิจการที่เปนสากลของ The Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ที่
ประกอบดวย 5 หมวดหลัก ไดแก
1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในป 2560 บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล และผล
การประเมินในโครงการที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังนี้
• ไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานการทุจริต โดย สถาบัน IOD และเตรียมเอกสารเพือ่ ดําเนินการตอใบรับรอง
จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
• ไดรับใบรับรอง ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน
• ผลประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทประจําป 2560 จัดอยูในระดับ 4 ดาว
“Top Quartile” จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ( IOD)
• บริษทั ฯไดรบั การประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผูถ อื หุน สามัญ
ประจําป 2558 (Annual General Meeting: AGM) ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมกับสมาคมสงเสริมผูลงทุน
ไทยและสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทยเปนผูจ ดั โดยบริษทั ฯ ไดรบั ผลการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญ ประจําป 2560 อยูในระดับ “ดีเยี่ยม”
(ตั้งแตป 2554 ถึงปจจุบัน)
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รายงาน การกํากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 1. สิทธิของผูถือหุน
ผูถ อื หุน มีสทิ ธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษทั ฯ ผานการแตงตัง้ คณะกรรมการใหทาํ หนาทีแ่ ทนตนและมีสทิ ธิในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทฯ ฉะนั้น บริษัทฯจึงมีการสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนดังนี้
1) สิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งกรรมการใหทําหนาที่แทนตน
2) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน
3) สิทธิในการรับทราบขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอในเวลาอันควร
4) สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน
5) สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน
6) สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุน
7) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถือหุน
8) สิทธิในการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
9) สิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
10) สิทธิในการรับเงินปนผล
11) สิทธิในการออกคะแนนเสียงกําหนดหรือแกไขขอบังคับและบริคณหสนธิ
12) สิทธิในการออกคะแนนเสียงลดทุนหรือเพิ่มทุน
13) สิทธิในการออกคะแนนเสียงอนุมัติรายการพิเศษ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีการรายงานและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ อยางถูกตอง ครบถวน
โปรงใสและทันเวลาในการตัดสินใจ รวมถึงเพื่อใหนักลงทุนและผูสนใจทั่วไปไดรับทราบขอมูลเพิ่มเติม สําหรับหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเรียกดูไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซึง่ ผูถ อื หุน นักลงทุน และผูท สี่ นใจสามารถดูขอ มูลไดที่ http://www.thaiopticalgroup.com และหากมีเหตุการณทอี่ าจมีผลกระทบตอ
ผูถือหุนทางบริษัทฯ จะแจงขาวผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทันที
บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ สําหรับการประชุมผูถือหุน
คราวอื่นจะเปนการประชุมวิสามัญผูถือหุนซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ กําหนด
ใหกรรมการและผูบริหารทุกคนควรเขารวมประชุม เพื่อใหสิทธิแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการรวมออกความคิดเห็นใน
ที่ประชุม และซักถามขอของใจจากกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของเพื่ออธิบายและตอบขอซักถาม โดยมีการบันทึกการประชุมอยาง
ถูกตองครบถวนเพื่อรายงานและขออนุมัติในเรื่องที่มีนัยสําคัญ หรือตามที่กฎหมายกําหนดใหตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน โดย
บริษทั ฯ จะสงสารสนเทศทีเ่ กีย่ วกับการประชุมไปยังผูถ อื หุน ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 14 วันหรือ 21 วัน ขึน้ กับวาระทีพ่ จิ ารณา
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด และไดประกาศลงหนังสือพิมพตดิ ตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม เพือ่ บอกกลาวเรียกประชุมผูถ อื หุน เปนการลวงหนา
เพือ่ ใหผถู อื หุน ไดมโี อกาสศึกษาขอมูลตางๆ กอนการเขาประชุม ในการประชุมใหญสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560 บริษทั ฯ ไดนาํ หนังสือ
เชิญประชุมผูถ อื หุน ฉบับสมบูรณ พรอมเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปดเผยบนเว็บไซตของบริษทั ฯ
ลวงหนากอนการประชุมมากกวา 30 วัน พรอมทัง้ ไดจดั เจาหนาทีอ่ าํ นวยความสะดวกใหแกผถู อื หุน หรือผูร บั มอบอํานาจในการลงทะเบียน
เขารวมประชุมในวันประชุมผูถือหุน (AGM)

รายงานประจํ า ปี 2560
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หมวดที่ 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะใหผูถือหุนมีสวนการดูแลกิจการ และใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใหมากขึ้นจึงเปด
โอกาสใหผถู อื หุน มีสทิ ธิตา งๆ ขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ทาเทียมกันโดยมอบหมายใหเลขานุการบริษทั แจงใหผถู อื หุน รับทราบผานทางชองทางเว็บไซต
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตบริษัทฯดังนี้
1) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (AGM) บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการ และเพิ่มวาระการประชุมตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนดซึ่งไดเผยแพรรายละเอียดในเว็บไซต
ของบริษัทฯ ที่ http://www.thaiopticalgroup.com โดยใหเสนอมายังบริษัทฯ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปผานทางชอง
ทางการติดตอ ดังนี้
E-mail
แฟกซ
เบอรโทร
ไปรษณีย

:
:
:
:

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

เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ไดขอมูลอยางครบถวนเกี่ยวกับบริษัทฯ บริษัทฯ
จัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธผานชองทางตางๆ ดังนี้ E-mail : ir@thaiopticalgroup.com แฟกซ : (02) 862 0705
โทรศัพท: (02) 440 0506
2) เมือ่ บริษทั ฯ ไดจดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป (AGM) เสร็จสมบูรณแลว จะทําการเผยแพรรายงานการประชุม
นั้นผานทางเว็บไซตที่ http://www.thaiopticalgroup.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
3) บริษทั ฯ เปดโอกาสใหผถู อื หุน ทีไ่ มสามารถเขาประชุมดวยตนเองสามารถใชสทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผอู นื่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเสนอรูปแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได
และเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัท 2 ทานเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา
เทียมกัน มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางครบถวน เพียงพอและโปรงใส จัดใหมีการประชุมผูถือหุนในลักษณะที่สนับสนุน
ใหมกี ารปฏิบตั แิ ละใหโอกาสแกผถู อื หุน อยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คําถาม ใหความสําคัญตอขอเสนอ
แนะของผูถือหุน และกําหนดสิทธิออกเสียงในการเขาประชุมของผูถือหุนอยางชัดเจน
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รายงาน การกํากับดูแลกิจการที่ดี
4) ในป 2560บริษัทฯไดเขารวมงานตาง ๆ ดังนี้
1. 25 มกราคม 2560 นายธรณ ประจักษธรรม ใหสัมภาษณนิตยสาร Forbes Thailand คอลัมน ASEAN BIZ
2. 7 กุมภาพันธ 2560 นายสรัฐ เตกาญจนวนิช ผูจัดการฝายวางแผนธุรกิจและการเงิน ใหสัมภาษณนิตยสาร Eworld
3. 15 กุมภาพันธ 2560 นายธรณ ประจักษธรรม ใหสัมภาษณนิตยสาร BizFocus Industry คอลัมน CSR TALK
4. 31 มีนาคม 2560 นายธรณ ประจักษธรรม ใหสัมภาษณกับหนังสือพิมพผูจัดการ คอลัมน หุนไทยผูจัดการ 360°
5. 23 พฤษภาคม 2560 นายกฤติณภัทร ศิรินรกุล ผูเชี่ยวชาญดานสายตาและผลิตภัณฑ ใหสัมภาษณกับรายการหมูบาน
สําราญดี ชอง 9
6. 24 พฤษภาคม 2560 นายธรณ ประจักษธรรม ใหสัมภาษณกับรายการสานฝน ปนจินตนาการ
7. 30 พฤษภาคม 2560 นายธรณ ประจักษธรรม และนายสรัฐ เตกาญจนวนิช ผูจัดการฝายวางแผนธุรกิจและการเงิน
ใหสัมภาษณกับหนังสือหนังสือพิมพทันหุน
8. 7 มิถุนายน 2560 นายธรณ ประจักษธรรม ใหสัมภาษณนิตยสาร Voice of leaders
9. 26 กันยายน 2560 นายธรณ ประจักษธรรม เขารวมรวมสัมมนา “Mapping 17 SDGs to your business strategy”
จัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมจดทะเบียน
10. 7 ตุลาคม 2560 นายธรณ ประจักษธรรม ใหสัมภาษณกับรายการเพื่อนคูคิด ชอง 33HD
11. 21 พฤศจิกายน 2560 นายธรณ ประจักษธรรม ใหสัมภาษณกับวิทยุครอบครัวขาว FM 106 MHz ชวง SMART SMEs
12. 17 พฤษภาคม 2560 และ 20 พฤศจิกายน 2560 รวมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” หรือ Opportunity Day 2 ครั้ง
ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพือ่ เปดโอกาสให ผูถ อื หุน นักลงทุน นักวิเคราะห และผูส นใจทัว่ ไปไดสอบถาม
ขอมูลและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯไดโดยตรงกับผูบ ริหาร พรอมทัง้ นําเสนอผลประกอบการของบริษทั ฯ และไดมกี าร
ถายทอดสดทาง Website ของ ตลาดหลักทรัพยฯเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูสนใจทั่วไปที่ไมสามารถมารวมงานไดมี
โอกาสสอบถามโดยตรงกับผูบริหารเชนเดียวกัน
13. ใหขอ มูลผลการดําเนินงาน และแนวโนมทางธุรกิจของบริษทั ฯ กับ Aberdeen Asset Management, Asia Plus Securities,
BBL Asset Management, Yuanta Securities, KT ZMICO Securities, Talis Asset Management
5) บริษัทฯ มีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทาง
มิชอบเพื่อไมใหเปนการเอาเปรียบผูถือหุนอื่น โดยมีการแจงแนวทางและนโยบายใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ และมีการ
ติดตามผลอยางสมํ่าเสมอในสวนของกรรมการและผูบริหารไดกําหนดหามซื้อ – ขายหุนภายในระยะเวลา 20 วัน หลังจาก
วันปดงบการเงิน แตละไตรมาส และหลังจากงบการเงินเปดเผยตอสาธารณชน 2 วัน ทั้งนี้ ใหกรรมการและผูบริหารทุกคน
ที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายจัดสงรายงานดังกลาวแกคณะกรรมการเปนประจํา
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รายงาน การกํากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - นอกจากบริษัทฯ จะตองบริหารงานใหสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายและนโยบายที่ไดวางไวแลว บริษัทฯ ยังคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย
ในการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ ดวยโดยยึดแนวทางในการปฏิบตั ใิ หมคี วามเสมอภาคตอทุกฝาย โดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรม
อีกทั้งยังกําหนดใหมีนโยบายในการดูแลและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายและเผยแพรไวใน “นโยบายและรายงานวาดวย
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ: SD Report” โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
ผูม สี ว นไดเสียโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯประกอบดวย พนักงาน ลูกคา คูค า /เจาหนี้ ผูถ อื หุน /สังคม/ชุมชน และ ภาครัฐ
พนักงาน : บริษัทฯ และบริษัทยอย จัดใหมีสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน อยางครบถวนทั้งการจัดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับ
พนักงานเอาใจใสดแู ลสภาพแวดลอมการทํางานใหมคี วามปลอดภัยทัง้ ทางรางกาย และมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี อีกทัง้ บริษัทฯ
ยังมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในการทํางาน จากสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุจากการทํางานป 2560 คิดเปน 1.85% (27 คนจากทัง้ หมด 1,463 คน)
สังคม/ชุมชน : บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการดูแลและกําจัดของเสียตางๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานไมใหเกิดมลพิษกับ
ชุมชนรอบขาง นอกจากนีย้ งั มีโครงการตางๆ และใหการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอ สังคมในชุมชนรอบขาง
คูคา/เจาหนี้ : บริษัทฯ และบริษัทยอยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัดและเสมอภาคเทาเทียมกัน
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามได ก็จะดําเนินการขอเจรจา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข
คูแขง : บริษัทฯและบริษัทยอย ทําการแขงขันทางการคาภายใตกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจอยางเปนธรรม
โดยไมฉวยโอกาสทําลายชื่อเสียงของคูแขงเพียงเพื่อใหบริษัทฯและบริษัทยอยไดประโยชน
ลูกคา : บริษัท ฯและบริษัทยอย มีความมุงมั่นใหบริการลูกคาดวยความเต็มใจ เต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสมอภาค
เปนธรรม และใหคําแนะนําชวยเหลือแกลูกคา พรอมทั้งยินดีรับฟงปญหาและคนหาสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา
ใหกับลูกคาโดยไมเปดเผยขอมูลหรือความลับของลูกคา เวนแตตามกฎหมายกําหนดใหตองเปดเผยหรือไดรับการ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากลูกคา
ผูถือหุน : ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได มีผลการดําเนินงานเติบโตอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน และสามารถ
ใหผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมในระยะยาว
ชองทางการรองเรียน : ลูกคา ผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสียสามารถรองเรียนหรือเสนอแนะความคิดเห็นตอบริษทั ฯไดที่ เลขานุการบริษทั
โดยผานชองทางตางๆ ดังนี้
โทรศัพท
โทรสาร
Website
E-mail

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

สําหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย หากพบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถรองเรียนหรือ
เสนอแนะขอคิดเห็นดังนี้
1. กรรมการผูจัดการ
2. ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
3. ผูจัดการตรวจสอบภายใน
4. ประธานกรรมการตรวจสอบ
ไปรษณีย: บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 15/5 หมู 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
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โดยบริษัทฯ มีมาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงาน
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
1) กรรมการ และผูบ ริหารของบริษทั ฯ จะตองเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับผูม สี ว นไดเสียและผูเ กีย่ วของ เพือ่ ใหคณะกรรมการบริษทั ไดพจิ ารณา
ธุรกรรมของบริษทั ฯ ทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและตัดสินใจเพือ่ ประโยชนของบริษทั ฯ โดยรวม ทัง้ นีก้ รรมการและผูบ ริหาร
ที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทฯ ตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามขั้นตอนหรือ
มาตรการการอนุมัติการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ
2) บริษทั ฯ ไดมกี ารกําหนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันไวเปนลายลักษณอกั ษรอยางชัดเจน โดยรายการทีอ่ าจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ จะตองมีการผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการใดๆ
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน (Conflict of Interest) คณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุม
เพือ่ พิจารณาเรือ่ งนัน้ ๆ ในกรณีทตี่ อ งขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน บริษทั ฯ จะดําเนินการเรียกประชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณา
ใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ ทัง้ นี้ การพิจารณาเรือ่ งตางๆ คณะกรรมการจะพิจารณาดวยความรอบคอบ ซือ่ สัตยสจุ ริต มีเหตุผล
และมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ
3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 54 (1/2556) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 ไดมีมติเห็นชอบกับสํานักงาน ก.ล.ต.ที่
สงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมีสวนรวมในการตอตานการคอรรัปชั่น โดยใหไปสรุปหลักเกณฑและกําหนดเปนนโยบายให
คณะกรรมการพิจารณา ทัง้ นีม้ อบหมายใหเลขานุการบริษทั ไปเขารวมอบรมหลักสูตร “Anti-Corruption: The Practical Guide” ใน
วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2556 จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 59
(1/2557) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 มีมติใหเขารวมประกาศเจตนารมณ แนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ตอตาน
การทุจริตของภาคเอกชนไทย รวมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หอการคาไทย สมาคมธนาคารไทย หอการคาตางชาติ
และสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย ซึง่ ไดรบั การรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
แลว ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 (ดูเพิ่มเติม:www.thaiopticalgroup.com )
4) บริษัทฯ ไดจัดใหมีการจัดอบรมความรูเพื่อพัฒนาทักษะใหแก ระดับพนักงาน และระดับบริหาร ของบริษัทฯอยางสมํ่าเสมอเพื่อให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2555 โดยในป 2560 บริษัทจัดใหมีการอบรมสําหรับผูบริหาร พนักงานดังนี้
Leadership Development Program, Multi Skill Development, Safety Training, และอื่นๆ (รายละเอียดระบุในรายงาน
ความยั่งยืนประจําป 2560)
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รายงาน การกํากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บริษัทฯ เปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจริง
ครบถวน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินและผลประกอบการที่แทจริงรวมทั้งอนาคตของธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท มุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัดดังนี้
1) บริษทั ฯ เผยแพรขอ มูลตามเกณฑทกี่ าํ หนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพย แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําป (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพรผานทาง website ของบริษัทฯ http://www.thaiopticalgroup.com ทั้งที่เปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย
2) คณะกรรมการบริษัท รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการผานทางแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ
56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
3) คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน แสดงควบคูไปกับรายงาน
ของผูสอบบัญชี และจัดใหมีรายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําป (แบบ 56-2)
4) คณะกรรมการบริษัท มีการเปดเผยรายชื่อ และบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยจํานวนครั้งของ
การประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุมในแตละป
5) คณะกรรมการบริษัท จะเปดเผยคาตอบแทนแตละประเภทที่แตละคนไดรับ รวมทั้งคาตอบแทนจากการเปนกรรมการบริษัท
ยอย หรือหนาที่อื่นๆ เชน ที่ปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดคาตอบแทนของผูบริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูจัดการไวใน
รายงานประจําป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
6) บริษัทฯ มีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อทําหนาที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก เชน ผูถือหุน ผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนทั่วไป
นักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม และเปดเผยรายละเอียดการติดตอนั้นไวในรายงานประจําป
และเว็บไซตของบริษัทฯ
7) คณะกรรมการและผูบ ริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพยและการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพยเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
8) บริษทั ฯ จัดใหมกี ารเปดเผยโครงสรางการถือหุน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
9) คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของทุกดานโดยครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศน
เปาหมายกลยุทธทางธุรกิจ การเงิน การผลิต ความปลอดภัย และระบบสารสนเทศ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการใน การปองกันแกไขและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนดมาตรการในการรายงาน
และการติดตามประเมินผล โดยจัดใหมีผูดูแลบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการมีหนาที่นําเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติ
ตามแผนตอฝายบริหาร
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10) บริษทั ฯ มีหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธทที่ าํ หนาทีต่ ดิ ตอสือ่ สารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป ผูถ อื หุน นักวิเคราะห และในป
2560 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสให นักวิเคราะห นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักขาว ผูถือหุน ทั้งในประเทศและตางประเทศ ประชุมกับ
ผูบริหารหลากหลายชองทางเชน อีเมล, Tele Conference, ประชุมที่บริษัท รวมถึงการเขารวมกิจกรรมที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (Opportunity Day),รายการทางทีวี เชน Money Channel และ รายการ Smart Focus เปนตน และบริษัทฯ ได
กําหนดระยะเวลางดการเปดเผยขอมูลตางๆ กอนวันที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการหรืองบการเงินหรือ MD & A รายไตรมาส
ตอตลาดหลักทรัพยฯ เปนเวลา 7 วัน (Quiet Period)รวมถึงบริษัทฯ มีการจัดทําจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธตั้งแตป 2554
11) คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดานทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปอง
รักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯ อยูเสมอ กําหนดระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร มีหนวยงาน
ตรวจสอบภายในที่เปนอิสระรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไป
ตามระเบียบที่วางไว
การเปดเผยขอมูลทีี่สําคัญของบริษัทฯ ไดเผยแพรผานทางเวปไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเวปไซตของบริษัทฯ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน ขอมูลเกีย่ วกับบริษทั ฯ, ขอมูลทางการเงิน,รายงานประจําป (56-2), แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (56-1), ขอมูลการนําเสนอตางๆ และขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงิน เชน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายการตอตาน
คอรรัปชัน ขาวประชาสัมพันธบริษัทฯ เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้มีการปรับปรุงขอมูลอยางสมํ่าเสมอ
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รายงาน การกํากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชนสงู สุดของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบ
ในผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระตอฝายจัดการ คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร ไดสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม และนโยบายการตอตานการคอรรัปชันจึงไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลดังกลาวในการปฐมนิเทศกรรมการ
และพนักงานใหม รวมถึงการเพิม่ เนือ้ หาในการฝกอบรมของพนักงาน รวมถึงไดเผยแพรขอ มูลเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละการตอตาน
การคอรรัปชันในเว็บไซตของบริษัทฯ และการสื่อสารภายในบริษัทฯ (Intranet)

5.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
(1) ความเปนอิสระและเปนกลางของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาที่และใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตางๆ ทั้งจากฝายบริหารและ
ผูถ อื หุน รายใหญ โดยกรรมการแตละคนมีหนาทีแ่ ละอิสระทีจ่ ะตัง้ คําถามแสดงความคิดเห็นหรือคัดคานในกรณีทมี่ คี วามเห็นขัดแยง
ในเรื่องที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนหรือผูมีสวนไดเสีย
(2) คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มี ทักษะ ความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอ
กิจการเปนผูที่สามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัทฯ ไดอยางเต็มที่และเพียงพอ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัท รวมทั้งเปน
ผูที่ประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรม
(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
นอกจากคุณสมบัติของกรรมการในขอ (2) แลว คณะกรรมการบริษัท กําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
ใหนับหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม และ
บริษทั ที่เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯรวมทั้งไมเปนกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ลูกจาง พนักงาน
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทในกลุม บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
หรือผูมีอํานาจควบคุมในเวลา 2 ปกอนหนาที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและบริหารงาน
4. เปนกรรมการที่ไมใชผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
5. เปนกรรมการที่ไมไดเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
6. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
7. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษทั ฯ หรือผูถือหุนรายใหญ
8. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ไดโดยอิสระ
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(4) องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯใหมีคณะกรรมการบริษัท รวม 12 คน และมีจํานวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ซึ่ง
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการ โดยมีกรรมการทีเ่ ปนอิสระอยางแทจริงจากฝายบริหารและปราศจากความสัมพันธ
ทางธุรกิจหรือความสัมพันธอนื่ ใด อันอาจมีอทิ ธิพลตอการใชดลุ ยพินจิ อยางเปนอิสระไมนอ ยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
และมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นวาการกําหนด
คุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ” ซึง่ เขมกวากรอบขัน้ ตํา่ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพยฯ เพียงพอที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเปนอิสระ
(5) คณะกรรมการมีการแตงตั้งกรรมการคนใหม เพื่อตอจากวาระที่เหลืออยูของกรรมการคนกอนหนา เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยจํานวนบริษทั ฯทีก่ รรมการแตละคนจะดํารงตําแหนงใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึง
มีการจัดปฐมนิเทศใหกรรมการและผูบริหารที่เขามาใหมดวย
(6) กรรมการผูจ ดั การและผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ สามารถดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั ฯ อืน่ ได โดยตองผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัทกอน
(7) คณะกรรมการกําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับกรรมการผูจัดการ เพื่อการตรวจสอบถวงดุลการทํางานของ
ฝายบริหารไดอยางอิสระโดยแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบออกจากกันดังนี้
ประธานกรรมการ มีหนาที่
1. เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ขางเทากัน
3. เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมผูถือหุน
กรรมการผูจัดการ มีหนาที่
1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําป ของบริษทั ฯ และบริษทั ยอยเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปของ บริษัทฯ
และบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย เทียบกับแผนและงบประมาณใหคณะกรรมการ
บริษัททราบพรอมขอเสนอแนะ
4. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
เลขานุการบริษัท
มติคณะกรรมการครัง้ ที่ 2 / 2560 ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ไดแตงตัง้ นางเรวดี จันทมณีโชติ ดํารงตําแหนงเปน เลขานุการ
บริษัทและคณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมไวดังนี้
1. มีความรอบรูและเขาใจทั้งเรื่องธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่เกี่ยวของในงาน ไดแก หนาที่ของตนเอง หนาที่ของคณะกรรมการ
หนาที่ของฝายบริหาร
2. มีความรูในกฎ ระเบียบ กฏเกณฑ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต
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4. มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําเปนตอการติดตอประสานงานกับ ผูถือหุน และบุคคลตางๆ ได
อยางดี
5. มีความเขาใจดานบัญชี และการเงิน
บทบาทและหนาที่ของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจะตองจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสีย
ใหประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
4. ติดตอสือ่ สาร ดูแล และใหขอ มูลตางๆ แกผถู อื หุน และผูล งทุน อยางเหมาะสม การใหขอ มูลแกผถู อื หุน และผูล งทุนเปนสวนหนึ่ง
ในการรายงานความกาวหนากิจกรรมตางๆ ของบริษัท
5. ติดตอสื่อสารกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ

5.2 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวน 3 คณะ ไดแก
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ
(3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ทัง้ นี้ ไดกาํ หนดใหคณะอนุกรรมการแตละคณะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และอาจไดรบั การแตงตัง้ ใหมได คณะอนุกรรมการ
แตละคณะจะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีอํานาจแจงใหฝายบริหารเขารวมประชุม ชี้แจง
หรือจัดทํารายงานเสนอเพื่อใหคําแนะนํา การดําเนินการที่ไดรับมอบหมายไดตามที่เห็นควร
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ : ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน ทําหนาทีส่ อบทานรายงานทางการเงินใหถกู ตองเพียงพอ
สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิผล สอบทานการปฏิบัติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ คัดเลือก
และแตงตั้งผูสอบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามเกณฑ
จัดทําและดูแลรายงานการกํากับดูแลกิจการ พิจารณากําหนด นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมทางธุรกิจ พรอมทั้งติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม
(2) คณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ : ประกอบดวยกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน ตัวแทนจาก ผูถือหุนใหญ 2 คน และ
กรรมการอืน่ ๆ รวมทัง้ หมด 6 คน โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานคณะกรรมการกลยุทธทางธุรกิจ กรรมการทุกคนมีความรู ความ
ชํานาญในธุรกิจ เพือ่ ทําหนาทีศ่ กึ ษาเรือ่ งสําคัญทีต่ อ งการการดูแลอยางใกลชดิ เสนอกลยุทธการผลิตผลิตภัณฑใหม และแนวโนม
ของนวัตกรรมใหม รวมทัง้ ขยายชองทางการจัดจําหนาย กลัน่ กรองเรือ่ งการลงทุน เพือ่ ใหธรุ กิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ใหคําปรึกษาแนะนํา และวางกลยุทธทางดานธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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(3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน : ประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานทําหนาที่
วางหลักเกณฑและสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ ดั การ จัดใหมแี ผน
สืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) วางหลักเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการคณะอนุกรรมการ และ
กรรมการผูจ ดั การ เสนอนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอนื่ สําหรับคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ กรรมการ
ผูจัดการ และผูบริหารที่ขึ้นตรงกับกรรมการผูจัดการ และพิจารณาทบทวนโครงสรางระบบ การจายคาตอบแทนกรรมการบริษัท
อัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัท และผูบริหารใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และสอดคลองกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ

5.3 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการ
เปนไปตามนโยบาย แนวทางและเปาหมายทีจ่ ะกอใหเกิดประโยชนสงู สุดแกผถู อื หุน และอยูใ นกรอบของการมีจริยธรรมทีด่ โี ดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
(1) คณะกรรมการบริษทั มีหนาทีก่ าํ หนดใหเรือ่ งตอไปนี้ เปนอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทีจ่ ะเปนผูพ จิ ารณา
อนุมัติใหความเห็นชอบ
1. นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปของบริษัทฯ และบริษัทยอย
2. ผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษทั ฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป
3. การลงทุนในโครงการที่ไมมีในงบประมาณประจําป
4. การใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนในโครงการที่ไดรับอนุมัติไว และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุนโครงการ
5. การซือ้ และจําหนายสินทรัพย การซือ้ กิจการ และเขารวมในโครงการรวมทุนทีไ่ มขดั กับเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่มีมูลคาเกินจํานวนที่มอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ
6. การทําธุรกรรม หรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระ หนี้สิน ยุทธศาสตร การทําธุรกิจ และ
ชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทําสัญญาใดๆ ที่ไมเกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มีความสําคัญ
8. การทํารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันสวนที่ไมเขาขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
9. การจายเงินปนผลระหวางกาล
10. การเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการบัญชีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
11. การวาจางกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง
12. การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงอํานาจอนุมัติที่มอบใหกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง
13. การอนุมตั วิ งเงิน การปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปของผูบ ริหารและพนักงาน
14. การเสนอแตงตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ
15. การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่งรวมถึงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ดังกลาว ทั้งนี้ตองไมขัดกับกฎเกณฑขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ
16. การแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
17. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
18. การแตงตั้งกรรมการในบริษัทยอย
19. การดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
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(2) คณะกรรมการ จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษรมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
และทบทวนนโยบายดังกลาว อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(3) คณะกรรมการ จัดทําคูมือจริยธรรมธุรกิจไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝาฝน และทบทวนนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(4) รายการทีม่ คี วามขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการจะพิจารณาอยางรอบคอบ โดยผูม สี ว นไดเสียไมมสี ว นรวมในการตัดสินใจ
พรอมทั้งกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลใหถูกตองครบถวน
(5) คณะกรรมการจัดใหมหี นวยงานตรวจสอบภายในทีม่ คี วามอิสระในการปฏิบตั หิ นาที่ และรายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดานการดําเนินงานรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย
โดยคณะกรรมการมีการทบทวน และ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(6) จัดใหมีการทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งองคกร โดยมีการรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัททราบเปนประจําตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปละ 1 ครั้ง

5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติงานผานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. จัดใหการกําหนดการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนาทั้งป และแจงใหกรรมการแตละคนทราบลวงหนา
2. คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2560 ทั้งหมด 6 ครั้ง
3. ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณาเลือกเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการนอกจากนี้ กรรมการ
แตละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมก็ได
4. การประชุมคณะกรรมการแตละครัง้ มีกาํ หนดวาระการประชุมทีช่ ดั เจน มีเอกสารประกอบการประชุมทีค่ รบถวนเพียงพอและจัดสงให
กับคณะกรรมการเปนการลวงหนาไมนอ ยกวา 7 วัน เพือ่ ใหคณะกรรมการไดมเี วลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
5. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมใหเพียงพอที่ฝายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกัน
อยางรอบคอบโดยทั่วกันโดยมีการจดบันทึกการประชุมไวเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บไวสําหรับกรรมการและผูเกี่ยวของ
ตรวจสอบได
6. กรรมการทุกคนสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปน เพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือ
ฝายบริหารอื่น
7. บริษัท ฯมีนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director - NED) มีโอกาสประชุมระหวางกันเองเพื่ออภิปราย
ปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง และแจงใหกรรมการ
ผูจัดการทราบถึงผลการประชุม สําหรับป 2560 ประชุมกันวันที่ 7 พฤศจิกายน 25560
8. คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท ทําหนาที่ใหการสนับสนุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสือ
เชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบ
ตอประธานกรรมการกอนที่จะนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
9 . คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ เขารวมประชุมกับคณะกรรมการ สําหรับป 2560 ประชุมกัน
วันที่ 31 สิงหาคม 2560
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5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป
เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน และการกํากับดูแลใหมีการกําหนดและ/หรือ ดําเนินการปรับปรุงแกไขไดอยางเพียงพอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 78 (5/2560) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ทางคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ไดใหคณะกรรมการทําแบบประเมินแบบรายคณะ / แบบของคณะกรรมการชุดยอย และ แบบรายบุคคล ตามตัวอยาง
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สรุปผลการประเมินทั้ง 3 แบบ เปนดังนี้
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ สรุปคะแนนในหัวขอตางๆ ไดดังนี้
จํานวน
(ขอ)

คะแนนเต็ม

2560

2559

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

13

4.00

3.79

3.83

2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

20

4.00

3.81

3.84

3. การประชุมคณะกรรมการ

9

4.00

3.91

3.96

4. การทําหนาที่ของคณะกรรมการ

7

4.00

3.96

3.99

5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ

5

4.00

3.92

3.92

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร

6

4.00

3.85

3.85

รวม

60

4.00

3.87

3.88

หัวขอ

สรุป : ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ป 2560 มีผลคะแนนรวมเฉลี่ยลดลงจาก ป 2559 โดยมี
คะแนนในหัวขอ 1 - 4 ลดลงจากป 2559 และคะแนนในหัวขอ 5 - 6 เทากับป 2559 แตทั้งนี้ผลคะแนนรวมที่ลดลงก็มิไดมีการ
เปลี่ยนแปลงที่เปนนัยสําคัญ
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย สรุปคะแนนในหัวขอตางๆ ไดดังนี้
จํานวน
(ขอ)

คะแนนเต็ม

2560

2559

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ มีความเหมาะสม
ทําใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ

7

4.00

3.21

3.48

2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอยไดดําเนินการในเรื่องตางๆ
เพื่อใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ในการประชุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

6

4.00

3.92

3.94

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

7

4.00

3.33

3.93

3.2 คณะกรรมการสรรหา

4

4.00

3.73

3.72

3.3 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

2

4.00

3.86

3.78

3.4 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

5

4.00

3.80

3.88

3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5

4.00

3.70

3.47

23

4.00

3.65

3.77

หัวขอ

3. บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยไดให
ความสําคัญ ใชเวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามใน
เรื่องตางๆ อยางเพียงพอ

รวม

สรุป : ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย ป 2560 มีคะแนนผลคะแนนรวมลดลงจากป 2559 โดยมี
คะแนนในหัวขอ 1, 2, 3.1 และ 3.4 นอยกวาป 2559 แตทั้งนี้ ผลคะแนนรวมที่ลดลงก็มิไดมีการเปลี่ยนแปลงที่เปนนัยสําคัญ

95

รายงานประจํ า ปี 2560

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล สรุปคะแนนในหัวขอตางๆ ไดดังนี้
จํานวน
(ขอ)

คะแนนเต็ม

2560

2559

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2

4.00

3.83

3.85

2. การประชุมคณะกรรมการ

4

4.00

3.94

3.88

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5

4.00

3.87

3.82

รวม

11

4.00

3.88

3.85

หัวขอ

สรุป : ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล ป 2560 มีคะแนนในหัวขอ 1 นอยกวา
คะแนนป 2559 แตในหัวขอที่ 2 และ 3 คะแนนในป 2560 มากกวาป 2559 ทําใหผลโดยรวมของป 2560 สูงขึ้นกวาป 2559
เล็กนอย

5.6 คาตอบแทนของกรรมการ
1. การพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ นอุตสาหกรรม
เดียวกันขนาด ของอุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท และหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการโดยการพิจารณากําหนด
คาตอบแทนของกรรมการอยูในอํานาจอนุมัติของการประชุมผูถือหุน
2. คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน
3. กรรมการที่อยูในคณะอนุกรรมการจะไดรับคาตอบแทนตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูประเมินผลกรรมการผูจัดการประจําทุกป โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันไว
เปนการลวงหนาตามเกณฑที่เปนรูปธรรม และประธานกรรมการจะเปนผูแจงผลการพิจารณาใหกรรมการผูจัดการทราบ

5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
1. คณะกรรมการมีหนาที่สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อใหมี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง สําหรับป 2560 ไดจัดหลักสูตร 4DX 4 Dimension in High Performance ใหกับผูบริหาร
2. คณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายบริหารทําหนาที่แนะนํากรรมการใหมใหรูจักบริษัท โดยเชิญมาปฐมนิเทศ ประชุมรวมกัน และ
รับฟงการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
3. คณะกรรมการกําหนดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการ โดยมอบใหฝายบริหาร
จัดทําแผนจัดทําแผนงานการอบรม และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการพิจารณากําหนดเกณฑที่ใช
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของกรรมการผูจัดการ โดยเกณฑดังกลาวจะตองสอดคลองกับเปาหมายของบริษัทฯ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
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5.9 การติดตอสื่อสารกับฝายบริหาร

คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง เขารวมการประชุมกับคณะกรรมการโดย
เปนผูนําเสนอวาระ ที่ตนรับผิดชอบตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ไดรับทราบขอมูลความคิดเห็นจาก
ผูบริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผูบริหารก็มีโอกาสไดเรียนรูและทําความเขาใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท สงเสริมใหมีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกรรมการและผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการ
และผูบริการระดับสูงในโอกาสอื่นนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหกรรมการไดมีโอกาสทําความรูจักคุนเคย
กับผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ กรรมการสามารถติดตอสือ่ สารกับฝายบริหารแตละคนไดโดยตรง โดยไมเปนการกาวลวงหรือสอดแทรก
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร แตควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบลวงหนา

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและจริยธรรมสําหรับพนักงาน
1. ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม
2. ประพฤติตนใหอยูใ นระเบียบวินยั รูจ กั หนาทีแ่ ละเคารพสิทธิทงั้ ของตนเองและผูอ นื่ และพึงสํานึกวาการรักษาระเบียบวินยั เปนการ
ปรับปรุงความประพฤติ ไมใชการลงโทษ
3. ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามนโยบายอันชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริต ดวยวิจารณญาณที่ดี มิใหเสื่อมเสีย
ตอภาพพจนของบริษัท
4. ไมมุงราย ทําลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางออมตอชื่อเสียง ความกาวหนา หรือธุรกิจของผูอื่น
5. ใชความเปนผูน าํ ในการดําเนินกิจการโดยใชความรูค วามสามารถของทุกคนทีม่ อี ยู เพือ่ ความสําเร็จของบริษทั มากกวาผลประโยชน
สวนตัว
6. เมื่อมีผลประโยชนสวนตัวอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ไดรับจากบริษัท ควรเปดเผยขอเท็จจริงทั้งหมดตอบริษัท ทันที่ไมควรเกี่ยวของ
กับกิจการอื่นใดอันอาจขัดตอผลประโยชนของบริษัท หรืออาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
7. สรางบรรยากาศของการทํางานที่เปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความคิดริเริ่มมีการเสนอขอคิดเห็นใหม และตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล เที่ยงตรง โดยปราศจากอคติ
8. ไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ ซึ่งทราบมาโดยตํา แหนงหนาที่ และไมใชขอมูลนั้นเพื่อประโยชนของตน หรือนําไปใชในทางที่จะ
นําความเสียหายมาสูบริษัท
9. มีจติ สํานึกอยูเ สมอวาการประกอบธุรกิจมิใชหนาทีแ่ ละพันธะตอเจาของธุรกิจเทานัน้ หากยังมีหนาทีร่ บั ผิดชอบตอผูซ อื้ ผูข าย ผูถ อื หุน
และพนักงาน ดังนั้น จึงตองถือประโยชนสวนรวมของบุคคลดังกลาวเปนแนวทางปฏิบัติกิจการทั้งปวง
10. รับผิดชอบในผลงานของตนและของผูใตบังคับบัญชา
11. ใฝหา ปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตน และปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถและไดมาตรฐานตามที่พึงมีในตําแหนง
หนาที่การงานดวยความเอาใจใส และมีความรับผิดชอบเพื่อความกาวหนาของตนเอง และบริษัท
12. วางแผนงาน กําหนดและวิเคราะหเปาหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของบริษัทโดยคํานึงถึงคุณธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพตางๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของผูที่เกี่ยวของในบริษัท
13. รักษาและเอาใจใสตอสุขภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมของทุกคนในบริษัท และพึงบํารุงรักษาอาคาร โรงงาน
สถานที่ทํางานใหอยูในสภาพ เรียบรอย งดงาม ถูกสุขลักษณะ
14. ใชทรัพยสินของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ฉบับปรับปรุงป 2560

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความมุงมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกํากับดูแล
กิจการของบริษทั ฯ ใหสอดคลองกับขอพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี าํ หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
เพือ่ ยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ไปสูแ นวทางปฏิบตั ิ อันเปนเลิศ
“หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงป 2560” ของบริษัทฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติประกาศใชเมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2560 โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงป 2560 ฉบับนี้ ไดปรับปรุงขึ้นจากหลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีด่ ฉี บับเดิมของบริษทั ฯ ทีจ่ ดั ทําขึน้ ตาม The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Principles
of Corporate Governance) ที่คณะกรรมการบริษัทเคยกําหนดและมีมติประกาศใชไปแลว โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ฉบับปรับปรุงป 2560 นี้ ปรับปรุงโดยคงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับเดิมของบริษัทฯ และเพิ่มเติมเนื้อหาและจัดรูปแบบ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียน ป 2560 ทีจ่ ดั ทําและนําเสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

หลักปฏิบัติ 1 :
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 1.1 : คณะกรรมการควรเขาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน าํ ตองกํากับดูแลใหองคกรมีการบริหาร
จัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
(2) การกําหนดกลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงค
และเปาหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน
หลักปฏิบัติ 1.2 : ในการสรางคุณคาใหแกกจิ การอยางยัง่ ยืน คณะกรรมการควรกํากับดูแลกิจการใหนาํ ไปสูผ ล (governance outcome)
อยางนอย ดังตอไปนี้
(1) สามารถแขงขันได และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and
performance with long-term perspective)
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(2) ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย (ethical and
responsible business)
(3) เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม (good corporate citizenship)
(4) สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
แนวปฏิบัติ
1.2.1 คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดูแลใหกรรมการทุกคนและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริตตอองคกร มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการ เปนไปตามนโยบาย แนวทางและเปาหมายทีจ่ ะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผถู อื หุน และอยูใ นกรอบของการมีจริยธรรมทีด่ โี ดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูม สี ว นไดเสียทุกฝาย
1.2.2 คณะกรรมการ จัดทําคูมือจริยธรรมธุรกิจไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ใชเปนแนวทางในการปฏิบตั งิ าน พรอมทัง้ กําหนดโทษทางวินยั ในกรณีทมี่ กี ารฝาฝน และทบทวนนโยบาย
ดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง
1.2.3 คณะกรรมการ จัดทําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษรมีการประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวนนโยบายดังกลาว อยางนอยปละ 1 ครั้ง
1.2.4 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการสื่อสารเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจ มีกลไกเพียง
พอทีเ่ อือ้ ใหมกี ารปฏิบตั จิ ริงตามนโยบายขางตน ติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิ
เปนประจํา
หลักปฏิบัติ 1.3 : คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลใหกรรมการทุกคนและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of
care) และซือ่ สัตยสจุ ริตตอองคกร (duty of loyalty) และดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และ
มติที่ประชุมผูถือหุน
แนวปฏิบัติ
1.3.1 กรรมการทุกคนและผูบ ริหารตองปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซือ่ สัตยสจุ ริตตอบริษทั ฯ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ
1.3.2 คณะกรรมการตองดูแลใหบริษัทมีระบบหรือกลไกอยางเพียงพอที่จะมั่นใจไดวา การดําเนินงานของบริษัท
ตองเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ไดกําหนดไวรวม
ทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดําเนินงานที่สําคัญเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
หลักปฏิบตั ิ 1.4 : คณะกรรมการควรเขาใจขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการมอบหมาย
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบใหกรรมการผูจ ดั การใหญและฝายจัดการอยางชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลใหกรรมการ
ผูจัดการใหญและฝายจัดการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
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แนวปฏิบัติ
1.4.1 คณะกรรมการไดจดั ใหมกี ฎบัตรของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ใหกรรมการไดใชอา งอิงในการปฏิบตั งิ าน และ
ทบทวนกฎบัตรดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง
1.4.2 คณะกรรมการไดกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไวเปนลายลักษณอักษรใน
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
การมอบหมายอํานาจบริหารใหแกกรรมการผูจัดการ เปนไปตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 และวันที่ 8 เมษายน 2548 ซึ่งไดพิจารณาเรื่องอํานาจและการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจัดการ และไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการผูจัดการไวโดยชัดเจน

หลักปฏิบัติ 2 :
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
ของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2.1 : คณะกรรมการควรกําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ (objectives) เปนไปเพื่อความ
ยั่งยืน โดยเปนวัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกับการสรางคุณคาใหทั้งกิจการ ลูกคาผูมีสวนไดเสีย และ
สังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติ
2.1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบดูแลใหกิจการมีเปาหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใชเปน
แนวคิดหลักในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสือ่ สารใหทกุ คนในองคกรขับเคลือ่ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยจัดทําเปนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมรวมขององคกร
2.1.2 ในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) เพือ่ บรรลุเปาหมายหลักทีส่ ามารถสรางคุณคาใหทงั้ กิจการ
ผูม สี ว นไดเสีย และสังคมโดยรวมควบคูก นั ไป บริษทั ฯ ไดกาํ หนดใหมคี ณะกรรมการกลยุทธธรุ กิจ ประกอบ
ดวยกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน ตัวแทนจากผูถ อื หุน ใหญ 2 คน และกรรมการอืน่ ๆ รวมทัง้ หมด
6 คน โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานคณะกรรมการกลยุทธธรุ กิจ กรรมการทุกคนมีความรูค วาม ชํานาญใน
ธุรกิจ มีอํานาจหนาที่
• ทําหนาที่ศึกษาเรื่องสําคัญที่ตองการการดูแลอยางใกลชิด
• เสนอกลยุทธ การผลิตผลิตภัณฑใหม และแนวโนมของนวัตกรรมใหม รวมทัง้ ขยายชองทางการจัดจําหนาย
• กลั่นกรองเรื่องการลงทุนเพื่อใหธุรกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
• ใหคาํ ปรึกษาแนะนํา และวางกลยุทธทางดานธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของและรายงานตอคณะกรรมการบริษทั
2.1.3 คณะกรรมการสงเสริมการสือ่ สารและเสริมสรางใหวสิ ยั ทัศนและพันธกิจใหกลายเปนวัฒนธรรมของ บริษทั ฯ
กํากับดูแลใหมีการถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมายผานกลยุทธและแผนงานใหทั่วทั้งบริษัทฯ
หลักปฏิบัติ 2.2 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมั่นใจวา วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธในระยะเวลาปานกลาง
และ/หรือประจําปของกิจการสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการโดยมีการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ปลอดภัย
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หลั
ก
การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงป 2560
แนวปฏิบัติ
2.2.1 คณะกรรมการกํากับดูแลใหการจัดทํากลยุทธและแผนงานประจําปสอดคลองกับเปาหมายหลักของกิจการ
โดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอมของกิจการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสีย่ งทีย่ อมรับได และสนับสนุน ให
มีการจัดทําหรือทบทวนเปาหมาย และกลยุทธสําหรับระยะปานกลาง 3-5 ปดวย
2.2.2 ในการกําหนดกลยุทธและแผนงานประจําป คณะกรรมการดูแลใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม ปจจัย
และความเสี่ยงตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของตลอดสาย value chain รวมทั้งปจจัย
ตางๆ ที่อาจมีผลตอการบรรลุเปาหมายหลักของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ทําใหเขาใจความตองการของผูมี
สวนไดเสียอยางแทจริง
พนักงาน:

บริษัทฯ และบริษัทยอย จัดใหมีสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน อยางครบถวน ทั้งการจัดกองทุนสํารอง
เลีย้ งชีพใหกบั พนักงาน เอาใจใสดแู ลสภาพแวดลอมการทํางานใหมคี วามปลอดภัยทัง้ ทางรางกาย และ
มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวติ ในสถานประกอบการของพนักงาน ทุกคน
ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น และมีความปลอดภัย ในการทํางาน
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการจัดอบรมความรู เพื่อพัฒนาทักษะใหแกระดับพนักงาน และระดับบริหารของ
บริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545

สังคม/ชุมชน:

บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีการดูแลและกําจัดของเสียตางๆ ทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานไมให
เกิดมลพิษกับชุมชนรอบขาง นอกจากนีย้ งั มีโครงการตางๆ และใหการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชน
ตอสังคมในชุมชนรอบขาง

คูคา / เจาหนี้:

บริษัทฯ และบริษัทยอย จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัดและเสมอภาค
เทาเทียมกันในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามได ก็จะดําเนินการขอเจรจาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข

คูแขง:

บริษทั ฯ และบริษทั ยอย ทําการแขงขันทางการคาภายใตกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบตั ทิ างธุรกิจอยาง
เปนธรรม โดยไมฉวยโอกาสทําลายชื่อเสียงของคูแขงเพียงเพื่อใหบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดประโยชน

ลูกคา:

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความมุงมั่นใหบริการลูกคาดวยความเต็มใจ เต็มกําลังความสามารถ ดวย
ความเสมอภาค เปนธรรม และใหคําแนะนําชวยเหลือแกลูกคา พรอมทั้งยินดีรับฟงปญหา และคนหา
สาเหตุ และวิธีการแกไขปญหาใหกับลูกคาโดยไมเปดเผยขอมูลหรือความลับของลูกคา เวนแตตาม
กฎหมายกําหนดใหตองเปดเผย หรือไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากลูกคา

ผูถือหุน:

ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได มีผลการดําเนินงานเติบโตอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน
และสามารถใหผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมในระยะยาว

ชองทางการรองเรียน: ลูกคา ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย สามารถรองเรียนหรือเสนอแนะความคิดเห็นตอบริษทั ฯ
ไดที่เลขานุการบริษัท โดยผานชองทางตางๆ ดังนี้
โทรศัพท : (02) 440 0506 ถึง 7
โทรสาร : (02) 862 0705
Website : http://www.thaiopticalgroup.com
E-mail : CompanySecretary@thaiopticalgroup.com
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สําหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย หากพบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
สามารถรองเรียนหรือเสนอแนะขอคิดเห็นดังนี้
1. ประธานกรรมการบริษัท
3. กรรมการผูจัดการ
5. คณะอนุกรรมการตอตานคอรรับชั่น

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน

ไปรษณีย: บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 15/5 หมู 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
E-mail : Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com
โดยบริษัทฯ มีมาตรการคุมครอง และบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความ
รวมมือในการรายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
2.2.3 ในการกําหนดกลยุทธ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมกี ารสงเสริมการสรางนวัตกรรมและนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชในการสรางความสามารถในการแขงขันและตอบสนองความตองการของผูม สี ว นไดเสีย โดย
ยังคงอยูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
2.2.4 เปาหมายทีก่ าํ หนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการ ควร
กําหนดเปาหมายทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน นอกจากนี้ ควรตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเปาหมาย
ที่อาจนําไปสูการประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)
2.2.5 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมกี ารถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมายผานกลยุทธและแผนงานใหทวั่ ทัง้
องคกร
2.2.6 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมกี ารจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานทีเ่ หมาะสมและติดตาม
การดําเนินการตามกลยุทธและแผนงานประจําป โดยอาจจัดใหมีผูทําหนาที่รับผิดชอบดูแล และติดตาม
ผลการดําเนินงาน
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หลั
ก
การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงป 2560
หลักปฏิบัติ 3 :
เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 3.1 : คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองคประกอบ
สัดสวนกรรมการทีเ่ ปนอิสระทีเ่ หมาะสมและจําเปนตอการนําพาองคกรสูว ตั ถุประสงคและเปาหมายหลักทีก่ าํ หนด
ไว
แนวปฏิบัติ
3.1.1 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยบุคคลทีม่ ี ทักษะ ความรู ความสามารถ และความเชีย่ วชาญในดานตางๆ
ที่เปนประโยชนตอกิจการเปนผูที่สามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัทฯ ไดอยางเต็มที่ และเพียงพอเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะกรรมการบริษัทรวมทั้งเปนผูที่ประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรม
คณะกรรมการตองมีกรรมการทีไ่ มไดเปนผูบ ริหารอยางนอย 1 คนทีม่ ปี ระสบการณในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
หลักที่บริษัทดําเนินกิจการอยู
3.1.2 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ใหมีคณะกรรมการบริษัทรวม
12 คนและมีจาํ นวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการ
โดยมีกรรมการที่เปนอิสระอยางแทจริงจากฝายบริหาร และปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจหรือความ
สัมพันธอื่นใดอันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 คนโดยคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นวาการกําหนด
คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเขมกวากรอบขั้นตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยฯ เพียงพอที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเปนอิสระ
3.1.3 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่และใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตางๆ
ทั้งจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญ กรรมการสวนใหญเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร โดยกรรมการ
แตละคนมีหนาที่และอิสระที่จะตั้งคําถามแสดงความคิดเห็นหรือคัดคาน ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงใน
เรื่องที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนหรือผูมีสวนไดเสีย
นอกจากคุณสมบัติของกรรมการในขอ 3.1.1 แลว คณะกรรมการบริษัท กําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการ
อิสระ” ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระดังนี้
1. ถือหุน ไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแลวของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั รวม หรือ บริษทั
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัท
ในเครือ บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนกรรมการที่มี
อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ลูกจาง พนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ดรบั เงินเดือนประจําจากบริษทั ฯ บริษทั ใน
กลุม บริษทั รวม บริษทั ทีเ่ กีย่ วของ ผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั ฯ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมในเวลา 2 ปกอ น
หนาที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและ
บริหารงาน
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4. เปนกรรมการที่ไมใชผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
5. เปนกรรมการที่ไมไดเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจาก
บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
6. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
7. เปนกรรมการทีไ่ มไดรบั การแตงตัง้ ขึน้ เปนตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษทั ฯ หรือ
ผูถือหุนรายใหญ
8. สามารถปฏิบัติหนาที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทไดโดยอิสระ
3.1.4 คณะกรรมการบริษัทมีการเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ ที่มีความ
หลากหลายและขอมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ สัดสวนการถือหุน จํานวน
ปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ และการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจําป
และบน website ของบริษัทฯ
หลักปฏิบตั ิ 3.2 : คณะกรรมการควรเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเปนประธานกรรมการ และดูแลใหมนั่ ใจวา องคประกอบและการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ 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 การปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร
6. ดูแลใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรม และการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
7. ประธานกรรมการบริษัทกําหนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับกรรมการผูจัดการ
8. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมใหเพียงพอที่ฝายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะ
อภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมไวเปนลายลักษณ
อักษร และจัดเก็บไวสําหรับกรรมการและผูเกี่ยวของตรวจสอบได
9. สงเสริมใหมีการพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกรรมการและผูบริหารระดับกรรมการ
ผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ในโอกาสอื่นนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให
กรรมการ ไดมีโอกาสทําความรูจักคุนเคยกับผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ
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กรรมการผูจัดการ มีหนาที่
1. จัดทํานโยบายแนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจเปาหมายแผนงานและงบประมาณประจําปของ บริษทั ฯ
และบริษัทยอยเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจเปาหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจําปของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทยอย เทียบกับแผนและ
งบประมาณใหคณะกรรมการบริษัททราบพรอมขอเสนอแนะ
4. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การมอบหมายอํานาจบริหารใหแกกรรมการผูจ ดั การ เปนไปตามการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่
วันที่ 20 เมษายน 2547 และวันที่ 8 เมษายน 2548
3.2.2 กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป และสามารถดํารงตําแหนงตอเนื่องไดเกินกวา 9 ปก็ได หาก
คณะกรรมการไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจําเปนดังกลาวแลว
3.2.3 คณะกรรมการบริษัท ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวน 3 คณะ ไดแก (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ (3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อพิจารณาประเด็น
เฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมาย กลั่นกรองขอมูล และเสนอแนวทางพิจารณากอนเสนอใหคณะ
กรรมการเห็นชอบตอไป
3.2.4 คณะกรรมการบริษทั มีการเปดเผยรายชือ่ และบทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย
จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุมในแตละป
หลักปฏิบัติ 3.3 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจนเพื่อใหได
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กําหนดไว
แนวปฏิบัติ
3.3.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยมีกรรมการอิสระ
เปนประธาน
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทําหนาที่วางหลักเกณฑและสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ จัดใหมีการทบทวนหลักเกณฑและ
วิธกี ารสรรหากรรมการเพือ่ เสนอตอคณะกรรมการกอนการสรรหากรรมการทีค่ รบวาระ วางหลักเกณฑและ
วิธกี ารในการสรรหาและแตงตัง้ ผูบ ริหาร จัดใหมแี ผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) วางหลักเกณฑ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจัดการ เสนอนโยบายการ
จายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นสําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ
และผูบริหารที่ขึ้นตรงกับกรรมการผูจัดการ และพิจารณาทบทวนโครงสรางระบบการจายคาตอบแทน
กรรมการบริษัท อัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคคลากรอื่นใหเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบ และสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

รายงานประจํ า ปี 2560

105

หลักปฏิบัติ 3.4 : ในการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการใหผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาใหโครงสรางและอัตราคา
ตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการนําพาองคกรใหดาํ เนินงานตามเปาหมาย
ทั้งระยะสัน้ และระยะยาว
แนวปฏิบัติ
3.4.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตามขอ 3.3.1 ทําหนาที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ
ในการกําหนดคาตอบแทน
3.4.2 การพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับ
ที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดของอุตสาหกรรมผลประกอบการของบริษัท และหนาที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการ อยูในอํานาจอนุมัติของการ
ประชุมผูถือหุน
กรรมการที่อยูในคณะอนุกรรมการจะไดรับคาตอบแทนตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ
3.4.3 คณะกรรมการบริษทั จะเปดเผยคาตอบแทนแตละประเภททีแ่ ตละคนไดรบั รวมทัง้ คาตอบแทนจากการเปน
กรรมการบริษัทยอย หรือหนาที่อื่นๆ เชน ที่ปรึกษา ไวในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
หลักปฏิบัติ 3.5 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ
แนวปฏิบัติ
3.5.1 คณะกรรมการจัดใหมกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม เพือ่ ใหกรรมการเขาใจบทบาทหนาทีข่ องตน ทัง้ นี้ รายละเอียด
มาตรการเปนไปตามขอ 3.8
3.5.2 กรรมการเปนผูที่สามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ และเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ไมเกิน 5 บริษัท
3.5.3 คณะกรรมการจัดใหมีการรายงานการดํารงตําแหนงอื่นของกรรมการ และเปดเผยใหเปนที่ทราบ
3.5.4 ในกรณีทกี่ รรมการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบ ริหาร หรือมีสว นไดเสียไมวา โดยตรงหรือโดยออมในกิจการอืน่
ที่มีความขัดแยง หรือสามารถใชโอกาสหรือขอมูลของบริษัทเพื่อประโยชนของตนคณะกรรมการตองดูแล
ใหมั่นใจวา บริษัทมีมาตรการปองกันอยางเพียงพอและมีการแจงใหผูถือหุนรับทราบตามเหมาะสม ทั้งนี้
รายละเอียดมาตรการเปนไปตามขอ 6.3.2
3.5.5 กรรมการแตละคนควรเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป
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หลักปฏิบัติ 3.6 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมกี รอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษทั ยอยและ
กิจการอืน่ ทีบ่ ริษทั ไปลงทุนอยางมีนยั สําคัญ ในระดับทีเ่ หมาะสมกับกิจการแตละแหง รวมทัง้ บริษทั ยอยและกิจการ
อื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเขาใจถูกตองตรงกันดวย
แนวปฏิบัติ
3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริษัทยอย ซึ่งรวมถึง
(1) การแตงตั้งกรรมการในบริษัทยอย
(2) การกํากับดูแลใหกรรมการในบริษัทยอยบริหารจัดการ เปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกบริษัทยอย
(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอย
(4) การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน การไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การทํารายการอื่นที่สําคัญ
3.6.2 ในกรณีเปนการเขารวมลงทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสําคัญ ตองมีการทําขอตกลงผูถือหุนหรือขอตกลงอื่น
หลักปฏิบัติ 3.7 : คณะกรรมการควรจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ประจําปของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ
กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใชสําหรับการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ตอไปดวย
แนวปฏิบัติ
3.7.1 คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
คณะกรรมการ ชุดยอยและกรรมการผูจ ดั การเปนประจําทุกป เพือ่ พิจารณาผลการดําเนินงาน และการกํากับ
ดูแลใหมีการกําหนดและ / หรือดําเนินการปรับปรุงแกไขไดอยางเพียงพอ
3.7.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะสงใหคณะกรรมการทําแบบประเมินแบบรายคณะ/แบบ
ของคณะกรรมการชุดยอย และแบบรายบุคคล ตามตัวอยางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทัง้ 3 แบบ
ดังนี้
(1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
(2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย
(3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล
หลักเกณฑ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมเปดเผยไวในรายงานประจําป
3.7.3 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนําไปใชประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบ
คณะกรรมการ
หลักปฏิบัติ 3.8 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคน
ไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสมํ่าเสมอ
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แนวปฏิบัติ
3.8.1 คณะกรรมการมีหนาทีส่ ง เสริมและอํานวยความสะดวกใหมกี ารฝกอบรมและใหความรูแ กกรรมการ เพือ่ ให
มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง คณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายบริหารทําหนาที่แนะนํา
กรรมการ ใหมใหรจู กั บริษทั ฯ โดยเชิญมาปฐมนิเทศ ประชุมรวมกัน และรับฟงการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อใหคณะกรรมการมีความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได
รับทราบขอมูลที่เปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ
การฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของคณะกรรมการจะเปดเผยในรายงานประจําป
หลักปฏิบัติ 3.9 : คณะกรรมการควรดูแลใหมนั่ ใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถเขาถึงขอมูล
ทีจ่ าํ เปน และมีเลขานุการบริษทั ทีม่ คี วามรูแ ละประสบการณทจี่ าํ เปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติ
3.9.1 คณะกรรมการจัดใหการกําหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยเปนการลวงหนาทั้งป
และแจงใหกรรมการแตละคนทราบกําหนดการดังกลาว
3.9.2 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมนอยกวา 5 ครั้งตอป และกําหนดใหมีการ
ประชุมเวลา 10.30 น. ของทุกวันพุธในสัปดาหที่ 6 หลังจากสิ้นแตละไตรมาสหรือวันอื่นใดที่เหมาะสม และ
พิจารณากลยุทธธรุ กิจแนวทางการดําเนินธุรกิจ (Vision) (Mission) ของบริษทั รวมกับฝายจัดการตามความ
เหมาะสม
3.9.3 กรรมการแตละคนมีอิสระที่จะเสนอ เรื่องเขาสูวาระการประชุมก็ได
3.9.4 การประชุมคณะกรรมการแตละครั้งมีกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่
ครบถวน เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ
ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
3.9.5 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ เขารวมประชุมกับคณะกรรมการ
3.9.6 กรรมการทุกคนสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปน เพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท หรือฝายบริหารอื่น
ในกรณีทจี่ าํ เปน คณะกรรมการอาจจัดใหมคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูป ระกอบวิชาชีพภายนอก โดย
ถือเปนคาใชจายของบริษัทฯ
3.9.7 บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non - Executive Director - NED) มีโอกาสประชุม
ระหวางกันเองเพือ่ อภิปรายปญหาตางๆ เกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยูใ นความสนใจ โดยไมมฝี า ยจัดการรวมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม
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3.9.8 คณะกรรมการบริษทั ไดจดั ใหมเี ลขานุการบริษทั ทําหนาทีใ่ หการสนับสนุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการ
ประชุม ทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกีย่ วกับการประชุม และจัดทํารายงาน
การประชุมเสนอขอความเห็นชอบตอประธานกรรมการ กอนที่จะนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม
คุณสมบัตแิ ละประสบการณของเลขานุการบริษทั ถูกเปดเผยในรายงานประจําป และบน website ของ บริษทั ฯ
3.9.9 เลขานุการบริษัทตองไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง

หลักปฏิบัติ 4 :
สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1 : คณะกรรมการควรดําเนินการใหมั่นใจวามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูงใหมี
ความรู ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย
แนวปฏิบัติ
4.1.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองผูที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนง
กรรมการผูจัดการในกรณีที่มีตําแหนงวางและนําเสนอตอคณะกรรมการ
4.1.2 กรรมการผูจ ดั การดูแลใหมผี บู ริหารระดับสูงทีเ่ หมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
รวมกับกรรมการผูจ ดั การพิจารณาหลักเกณฑและวิธกี ารในการสรรหาและแตงตัง้ บุคคล เห็นชอบบุคคลที่
กรรมการผูจัดการใหญเสนอใหเปนผูบริหารระดับสูง กอนนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.1.3 คณะกรรมการกําหนดใหมแี ผนพัฒนาศักยภาพผูบ ริหาร และกําหนดใหมกี ารทําแผนสืบทอดตําแหนงของ
ผูบ ริหารสูงสุดขององคกร โดยมอบใหฝา ยบริหารจัดทําแผนงานการอบรม และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท
4.1.4 กรรมการผูจ ดั การและผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ สามารถดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั ฯ อืน่ ได โดยตอง
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั กอน โดยจํานวนบริษทั ทีก่ รรมการผูจ ดั การและผูบ ริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ สามารถดํารงตําแหนงไดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
หลักปฏิบัติ 4.2 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
4.2.1 คณะกรรมการจะกําหนดโครงสรางคาตอบแทนทีเ่ ปนเครือ่ งจูงใจใหกรรมการผูจ ดั การใหญผบู ริหารระดับสูง
และบุคลากรอืน่ ๆ ทุกระดับปฏิบตั งิ านใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกรและสอดคลอง
กับผลประโยชนของกิจการในระยะยาวซึ่งรวมถึง
(1) การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดสวนคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน ผลการดําเนินงานระยะสั้น
(2) การกําหนดนโยบายเกีย่ วกับการจายคาตอบแทน ควรคํานึงถึงปจจัย เชน ระดับคาตอบแทนสูงกวาหรือ
เทากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดําเนินงานของกิจการ
(3) การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑการประเมินผล และการสื่อสารใหเปนที่รับทราบ
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4.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการ
พิจารณากําหนดเกณฑที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของกรรมการผูจัดการ โดยเกณฑ
ดังกลาวจะตองสอดคลองกับเปาหมายของ บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูประเมินผล กรรมการผูจัดการประจําทุกป
โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันไวเปนการลวงหนาตามเกณฑที่เปนรูปธรรม และประธานกรรมการจะเปน
ผูแจงผลการพิจารณาใหกรรมการผูจัดการทราบ
4.2.3 คณะกรรมการเห็นชอบหลักเกณฑและปจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมตั โิ ครงสรางคาตอบแทน
ของผูบ ริหารระดับสูง และติดตามใหกรรมการผูจ ดั การใหญประเมินผูบ ริหารระดับสูงใหสอดคลองกับหลัก
การประเมินดังกลาว
คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กําหนดซึ่งเชื่อมโยง
กับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน
4.2.4 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการกําหนดหลักเกณฑและปจจัยในการประเมินผลงานสําหรับทั้งองคกร
หลักปฏิบัติ 4.3 : คณะกรรมการควรเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถ อื หุน ทีอ่ าจมีผลกระทบตอการบริหารและการดําเนินงาน
ของกิจการ
แนวปฏิบัติ
4.3.1 คณะกรรมการมีความเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของขอตกลง
ภายในกิจการครอบครัวไมวา จะเปนลายลักษณอกั ษรหรือไม หรือขอตกลงผูถ อื หุน ซึง่ มีผลตออํานาจในการ
ควบคุมการบริหารจัดการกิจการ
4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไมใหขอตกลงตามขอ 4.3.1 เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
4.3.3 บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยโครงสรางการถือหุน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําป (แบบ 56-2)
หลักปฏิบัติ 4.4 : คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมจี าํ นวน ความรู ทักษะ ประสบการณ และแรงจูงใจ
ที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
4.4.1 บริษัทฯ จัดใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับทิศทางและกลยุทธของบริษัทฯ พนักงานในทุก
ระดับมีความรู ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมเพื่อรักษาบุคลากร
ที่มีความสามารถของบริษัทฯ ไว
4.4.2 บริษัทฯ จัดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน
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หลักปฏิบัติ 5 :
สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 5.1 : คณะกรรมการควรใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมทีก่ อ ใหเกิดมูลคาแกธรุ กิจควบคูไ ปกับการสราง
คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวปฏิบัติ
5.1.1 คณะกรรมการใหความสําคัญกับการสรางวัฒธรรมองคกรทีส่ ง เสริมใหเกิดนวัตกรรม คณะกรรมการกลยุทธ
ธุรกิจจะนํานวัตกรรมไปเปนสวนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธธุรกิจ ฝายจัดการจะนํานวัตกรรมไปใชการ
วางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน
5.1.2 คณะกรรมการควรสงเสริมการสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณคาใหกิจการตามสภาพปจจัยแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึ่งครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (ฺBusiness Model) โดยคณะกรรมการ
กลยุทธธุรกิจ วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคาและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวน
การผลิตและกระบวนการทํางาน รวมทั้งการรวมมือกับคูคา
หลักปฏิบัติ 5.2 : คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหฝา ยจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม และ
สะทอนอยูในแผนดําเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหมั่นใจไดวา ทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลอง
กับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธ (Strategies) ของกิจการ
แนวปฏิบัติ
5.2.1 นอกจากบริษัทฯ จะตองบริหารงานใหสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายและนโยบายที่ไดวางไวแลว บริษัทฯ
ยังคํานึงถึงผูม สี ว นไดเสียในการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ โดยยึดแนวทางในการปฏิบตั ใิ หมคี วามเสมอภาค
ตอทุกฝายโดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งยังกําหนดใหมีนโยบายในการดูแลและปฏิบตั ติ อ ผู
มีสว นไดเสียทุกฝายและเผยแพรไวใน “นโยบายและรายงานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมของบริษทั ฯ
: SD Report” โดยมีแนวทางปฏิบตั คิ รอบคลุมถึงพนักงาน ลูกคา คูค า ชุมชน สิง่ แวดลอม การแขงขันอยาง
เปนธรรม การตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน
หลักปฏิบัติ 5.3 : คณะกรรมการควรดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักไดอยางยั่งยืน
แนวปฏิบัติ
5.3.1 คณะกรรมการตระหนักถึงความจําเปนของทรัพยากรที่ตองใช รวมทั้งตระหนักวาการใชทรัพยากรแตละ
ประเภทมีผลกระทบตอกันและกัน
5.3.2 ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ คณะกรรมการจะคํานึงถึงผลกระทบและความคุมคาที่จะเกิดขึ้นตอ
ทรัพยากร โดยยังคงอยูบนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสรางคุณคาใหแกกิจการ
อยางยั่งยืน
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5.3.3 คณะกรรมการดูแลใหมั่นใจวา ในการบรรลุเปาหมายหลักของกิจการ ฝายจัดการมีการทบทวน พัฒนา
ดูแลการใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยภายในและภายนอกอยูเสมอ
หลักปฏิบัติ 5.4 : คณะกรรมการควรจัดใหมกี รอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ทีส่ อดคลอง
กับความตองการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ใหกจิ การสามารถบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบัติ
5.4.1 คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ และการกําหนดแนวทางเพื่อรองรับใน
กรณีที่ไมสามารถจัดสรรทรัพยากรไดเพียงพอตามที่กําหนดไว
5.4.2 คณะกรรมการดูแลใหการบริหารความเสีย่ งขององคกรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสีย่ งดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศดวย พรอมมาตรการปองกันแกไขดวย ทัง้ นี้ รายละเอียดมาตรการเปนไปตามขอ 6.1.2

หลักปฏิบัติ 6 :
ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 6.1 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมั่นใจวา บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทําให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
แนวปฏิบัติ
6.1.1 คณะกรรมการจัดใหมีการทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งองคกร
และบริษทั ยอยหรือกิจการอืน่ ทีบ่ ริษทั ไปลงทุนอยางมีนยั สําคัญ โดยมีการรายงานใหคณะกรรมการบริษทั
ทราบเปนประจํา ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปละ 1 ครั้ง
6.1.2 คณะกรรมการบริษทั จัดใหมรี ะบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของทุกดาน โดยครอบคลุมปจจัยความเสีย่ งที่
เกีย่ วของกับวิสยั ทัศน เปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การเงิน การผลิต ความปลอดภัย และระบบสารสนเทศ
พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการปองกันแกไขและ
ผูร บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน รวมทัง้ กําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดใหมผี ดู แู ล
บริหารความเสีย่ งในระดับจัดการมีหนาทีน่ าํ เสนอแผนงานและผลการปฏิบตั ติ ามแผนตอฝายบริหาร
คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการกํากับดูแลใหระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6.1.3 คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลใหกิจการประกอบธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวของ ทั้ง
ของในประเทศและในระดับสากล
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หลักปฏิบัติ 6.2 : คณะกรรมการตองจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ
แนวปฏิบัติ
6.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน ทําหนาที่ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและพอเพียง
2. สอบทานใหบริษทั ฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิก
จางหัวหนางานตรวจสอบภายในหรือ หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตัง้ บุคคลซึง่ มีความเปนอิสระเพือ่ ทําหนาทีผ่ สู อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทัง้ เขารวมประชุมกับผูส อบบัญชีโดยไมมฝี า ยจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอยปละ1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามขอ
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษทั ฯ พรอมลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. สอบทานความถูกตองของเอกสารอางอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการ
คอรรัปชันของกิจการตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
8. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
6.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจแจงใหฝายบริหารเขารวมประชุม ชี้แจง หรือจัดทํารายงานเสนอเพื่อให
คําแนะนําการดําเนินการที่ไดรับมอบหมายไดตามที่เห็นควร
6.2.3 คณะกรรมการจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ และรายงานผลตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดานการดําเนินงานรายงาน
ทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการมีการทบทวน และประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง
หลักปฏิบัติ 6.3 : คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นได ระหวางบริษัทกับ
ฝายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูล และ
โอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไมสมควร
แนวปฏิบัติ
6.3.1 บริษัทฯ มีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนใหแก
ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ เพื่อไมใหเปนการเอาเปรียบผูถือหุนอื่น โดยมีการแจงแนวทางและนโยบาย
ใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ ในสวนของกรรมการและผูบริหาร ได

รายงานประจํ า ปี 2560

113

กําหนดหามซื้อ - ขายหุน ภายในระยะเวลา 20 วัน หลังจากวันปดงบการเงิน แตละไตรมาสและหลังจากงบ
การเงินเปดเผยตอสาธารณชน 2 วัน ทั้งนี้ ใหกรรมการและผูบริหารทุกคน ที่มีหนาที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพยตามกฎหมายจัดสงรายงานดังกลาวแกคณะกรรมการเปนประจํา
6.3.2 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสียและผูเกี่ยวของเพื่อให
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและตัดสินใจ
เพือ่ ประโยชนของบริษทั ฯ โดยรวม ทัง้ นี้ กรรมการและผูบ ริหารทีม่ สี ว นไดเสียกับธุรกรรมทีท่ าํ กับบริษทั ฯ ตอง
ไมมสี ว นรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว ทัง้ นี้ ใหเปนไปตามขัน้ ตอนหรือมาตรการการอนุมตั กิ ารทํา
รายการระหวางกันของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไวเปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจน โดยรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ จะตองมีการผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการใดๆ ทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน
(Conflict of Interest) คณะกรรมการ และผูบ ริหารของบริษทั ฯ จะจัดใหมกี ารประชุมเพือ่ พิจารณาเรือ่ งนัน้ ๆ ใน
กรณีทตี่ อ งขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน บริษทั ฯ จะดําเนินการเรียกประชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณาให
ความเห็นชอบกอนดําเนินการ ทัง้ นี้ การพิจารณาเรือ่ งตางๆ คณะกรรมการจะพิจารณาดวยความรอบคอบ
ซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผล และมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ
6.3.3 รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการจะพิจารณาอยางรอบคอบ โดยกรรมการผูมีสวน
ไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ พรอมทั้งกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอน
การดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลใหถูกตองครบถวน
หลักปฏิบัติ 6.4 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมกี ารจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า นการตอตานคอรรปั ชันทีช่ ดั เจนและสือ่ สาร
ในทุกระดับขององคกรและตอคนนอกเพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง
แนวปฏิบัติ
6.4.1 บริษทั ฯ ไดรบั การรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต แลว
ณ วันที่16 มกราคม 2558 (ดูเพิ่มเติม: www.thaiopticalgroup.com) และตอมา บริษัทฯ ไดดําเนินการ
ตออายุการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตดวย
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทก็ไดจัดใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานคอรรัปชัน
ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององคกรและตอคนนอกเพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง
หลักปฏิบัติ 6.5 : คณะกรรมการควรดูแลใหกิจการมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
แนวปฏิบัติ
6.5.1 คณะกรรมการจัดใหมนี โยบายการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน (Whistle-Blowing Policy) ของบริษทั ฯ และ
บริษัทในเครือ กําหนดถึงขอบเขตของการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน วิธีการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
(ผานทางอีเมล จดหมายปดผนึก และผานเว็บไซด) กระบวนการพิจารณาเมือ่ ไดรบั แจงเบาะแส หรือขอรอง
เรียน การพิจารณามูลการกระทําความผิด การสอบสวน การคุมครองผูรองเรียน การคุมครองผูถูกรองเรียน
การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเท็จ
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หลักปฏิบัติ 7 :
รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
หลักปฏิบัติ 7.1 : คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ
ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
แนวปฏิบัติ
7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดทําและเปดเผยขอมูล มีความรู ทักษะและ
ประสบการณทเี่ หมาะสมกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบ และมีจาํ นวนเพียงพอ บุคคลดังกลาวหมายความรวมถึง
ผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจัดทําบัญชี ผูตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุน
สัมพันธ
7.1.2 ในการใหความเห็นชอบการเปดเผยขอมูล คณะกรรมการจะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ โดยในกรณีที่เปน
รายงานทางการเงิน จะพิจารณาปจจัยอยางนอยดังตอไปนี้ดวย (1) ผลการประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน (2) ความเห็นของผูสอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และขอสังเกตของผูสอบบัญชี
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งขอสังเกตของผูสอบบัญชีผานการสื่อสารในชองทางอื่นๆ (ถามี) (3)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (4) ความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย หลักกลยุทธและ
นโยบายของบริษัท
7.1.3 บริษัทฯ เปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่ง
รวมถึงงบการเงิน รายงานประจําป แบบ 56-1 ทีต่ รงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สมํา่ เสมอ ทันเวลา
แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินและผลประกอบการที่แทจริง รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) ประกอบการเปดเผยงบการเงิน
ทุกไตรมาส
7.1.4 ในกรณีทกี่ ารเปดเผยขอมูลรายการใดเกีย่ วของกับกรรมการรายใดรายหนึง่ เปนการเฉพาะกรรมการรายนัน้ ตอง
ดูแลใหการเปดเผยในสวนของตนมีความครบถวนถูกตองดวย เชน ขอมูลผูถือหุนของกลุมตน การเปด
เผยในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุมตน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จัดใหมกี ารเปดเผยโครงสรางการถือหุน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําป (แบบ 56-2)
หลักปฏิบัติ 7.2 : คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
แนวปฏิบัติ
7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลใหฝา ยจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงาน
ตอคณะกรรมการอยางสมํา่ เสมอ โดยคณะกรรมการและฝายจัดการควรรวมกันหาทางแกไขโดยเร็วหากเริม่
มีสัญญาณบงชี้ถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
7.2.2 ในการอนุมัติการทํารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ การทํารายการดังกลาว
จะตองไมกระทบตอความตอเนื่องในการดําเนินกิจการสภาพคลองทางการเงิน หรือความสามารถในการ
ชําระหนี้
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หลักปฏิบัติ 7.3 : ในภาวะที่กิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการควรมั่นใจไดวา กิจการมี
แผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไขปญหาทางการเงินได ทั้งนี้ ภายใตการคํานึงถึงสิทธิของ
ผูมีสวนไดเสีย
แนวปฏิบัติ
7.3.1 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดานทั้งดานการเงินการปฏิบัติงานการ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุล
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษา และดูแลเงินลงทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯ
อยูเสมอ กําหนดระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร
หลักปฏิบัติ 7.4 : คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติ
7.4.1 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีรายงานความยั่งยืน ซึ่งเปดเผยขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ นโยบายการตอตานคอรรัปชัน การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงการ
ปฏิบัติอยางเปนธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดย
คํานึงถึงกรอบการรายงานที่ไดรับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล
7.4.2 คณะกรรมการบริษทั จัดใหขอ มูลทีเ่ ปดเผยเปนเรือ่ งสําคัญและสะทอนรการปฏิบตั ทิ จี่ ะนําไปสูก ารสรางคุณคา
แกกิจการอยางยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 7.5 : คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธที่ทําหนาที่ใน
การสื่อสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และ
ทันเวลา
แนวปฏิบัติ
7.5.1 บริษทั ฯ มีหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ ทีท่ าํ หนาทีต่ ดิ ตอสือ่ สารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป ผูถ ือหุน
นักวิเคราะห และบริษทั ฯ เปดโอกาสให นักวิเคราะห นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักขาว ผูถ อื หุน ทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ ประชุมกับผูบริหารหลากหลายชองทาง เชน อีเมล, Tele Conference, ประชุมทีบ่ ริษทั รวม
ถึงการเขารวมกิจกรรมทีจ่ ดั โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Opportunity Day), รายการทางทีวี และ
บริษัทฯ ไดกําหนดระยะเวลางดการเปดเผยขอมูลตางๆ กอนวันบริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการหรือ
งบการเงินหรือ MD&A รายไตรมาสตอตลาดหลักทรัพยฯ เปนเวลา 7 วัน (Quiet Period) รวมถึงบริษทั ฯ มีการ
จัดทําจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ ตั้งแตป 2554
7.5.2 กรรมการผูจัดการมีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่
เกีย่ วของกับบริษทั ฯ และเปนประโยชนตอ บริษทั ฯ ตามการมอบหมายอํานาจบริหารใหแกกรรมการผูจ ดั การ ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 และวันที่ 8 เมษายน 2548
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หลักปฏิบัติ 7.6 : คณะกรรมการควรสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล
แนวปฏิบัติ
7.6.1 บริษัทฯ เผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพย แบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพรผานทาง website ของบริษัทฯ
http://www.thaiopticalgroup.com ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย

หลักปฏิบัติ 8 :
สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน
หลักปฏิบัติ 8.1 : คณะกรรมการควรดูแลใหมั่นใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท
แนวปฏิบัติ
8.1.1 เรื่องที่มีนัยสําคัญ หรือตามที่กฎหมายกําหนดใหตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุนจะถูกบรรจุเปนวาระการ
ประชุมผูถือหุน
8.1.2 ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป (AGM) บริษทั ฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผถู อื หุน ในการเสนอ
ชือ่ บุคคลเพือ่ เขาดํารงตําแหนงกรรมการ คําถามทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั และเพิม่ วาระการประชุมตามหลักเกณฑ
ทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด ซึง่ ไดเผยแพรรายละเอียดในเว็บไซตของบริษทั ที่ http://www.thaiopticalgroup.com โดยให
เสนอมายังบริษทั ฯ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปผา นทางชองทางการติดตอ ดังนี้
E-mail :
แฟกซ :
เบอรโทร :
ไปรษณีย :

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

เพือ่ ใหผถู อื หุน นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ทีส่ นใจจะลงทุนในบริษทั ฯ ไดขอ มูลอยางครบถวนเกีย่ วกับ
บริษทั ฯ บริษทั ฯ จัดใหมหี นวยงานนักลงทุนสัมพันธผา นชองทางตางๆ ดังนี้ E-mail : ir@thaiopticalgroup.com
แฟกซ : (02) 862 0705 เบอรโทร : (02) 440 0506
8.1.3 ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะสงสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประชุมไปยังผูถือหุนลวงหนา กอนวันประชุม
อยางนอย 14 วันหรือ 21 วัน ขึ้นกับวาระที่พิจารณาตามที่กฎหมายกําหนด และไดประกาศลงหนังสือพิมพ
ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม เพือ่ บอกกลาวเรียกประชุมผูถ อื หุน เปนการลวงหนา เพือ่ ใหผถู อื หุน ไดมโี อกาส
ศึกษาขอมูลตางๆ กอนการเขาประชุม
บริษัทฯ จะนําหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนฉบับสมบูรณ พรอมเอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 28 วัน
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หลักปฏิบัติ 8.2 : คณะกรรมการควรดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใสมีประสิทธิภาพ
และเอื้อใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน
แนวปฏิบัติ
8.2.1 บริษทั ฯ จะกําหนดวัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุมของผูถ อื หุน
8.2.2 บริษัทฯ จะดูแลไมใหมีการกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมหรือสรางภาระใหผูถือหุน
จนเกินควร
8.2.3 บริษัทฯ สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน ทั้งการลงทะเบียนผูถือหุน การนับคะแนน
และแสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็วถูกตองแมนยํา
8.2.4 ประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ดูแลใหการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ และขอบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสําหรับแตละวาระการประชุมที่กําหนดไวใน
หนังสือนัดประชุมอยางเหมาะสม บริษัทฯ สนับสนุนใหมีการปฏิบัติและใหโอกาสแกผูถือหุนอยางเทา
เทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถาม ใหความสําคัญตอขอเสนอแนะของผูถือหุน และกําหนด
สิทธิออกเสียงในการเขาประชุมของผูถือหุนอยางชัดเจน
8.2.5 กรรมการของบริษทั ฯ ในฐานะผูเ ขารวมประชุมและในฐานะผูถ อื หุน จะไมสนับสนุนการเพิม่ วาระการประชุม ที่
ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจาํ เปน โดยเฉพาะวาระสําคัญทีผ่ ถู อื หุน ตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอน
ตัดสินใจ
8.2.6 ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ และผูบริหารทุกคนควรเขารวมประชุม เพื่อใหสิทธิแก
ผูถอื หุน ทุกรายอยางเทาเทียมกันในการรวมออกความคิดเห็นในทีป่ ระชุม และซักถามขอของใจจากกรรมการ
และผูบริหารที่เกี่ยวของ เพื่ออธิบายและตอบขอซักถาม
8.2.7 กอนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะเปดเผยใหผูถือหุนไดรับทราบจํานวนและสัดสวนของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมดวยตนเองและของผูถ อื หุน ทีม่ อบฉันทะ วิธกี ารประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดใหมีการลงมติแยกในแตละรายการ เชน ผูถือหุน
ใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลในวาระการแตงตั้งกรรมการ เปนตน
8.2.9 บริษทั ฯ จะสนับสนุนใหมกี ารใชบตั รลงคะแนนเสียงในวาระทีส่ าํ คัญ และสงเสริมใหมบี คุ คลทีเ่ ปนอิสระเปน
ผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นดวย ไมเห็นดวย
และงดออกเสียง ในแตละวาระใหที่ประชุมทราบพรอมทั้งบันทึกไวในรายงานการประชุม
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หลั
ก
การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงป 2560
หลักปฏิบัติ 8.3 : คณะกรรมการควรดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางถูกตอง
และครบถวน
แนวปฏิบัติ
8.3.1 บริษัทฯ จะเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทําการถัดไปผานระบบขาว
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตที่ http://www.thaiopticalgroup.com
8.3.2 เมือ่ บริษทั ฯ ไดจดั ทํารายงานการประชุมผูถ อื หุน เสร็จสมบูรณแลว จะทําการเผยแพรรายงานการประชุมนัน้
ผานทางเว็บไซตที่ http://www.thaiopticalgroup.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
8.3.3 บริษัทบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนโดยมีขอมูลอยางนอยดังนี้ รายชื่อกรรมการและผูบริหารที่เขา
ประชุม และสัดสวนกรรมการที่เขารวมการประชุมไมเขารวมประชุม, วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนของแตละวาระ, และประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุม รวม
ทั้งชื่อ-นามสกุลของผูถามและผูตอบ

การดูแล

เรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ไดกําหนดใหกรรมการและ
ผูบริหารของบริษทั ฯ รายงานการซือ้ ขายหลักทรัพยใหแกบริษทั ฯ ในวันเดียวกับทีส่ ง รายงาน
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามขอกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. เกีย่ วกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย และใหปฏิบตั ิ ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรือ่ งการซือ้ ขายหลักทรัพยของบริษทั จดทะเบียนโดย
ใชขอ มูลภายในโดยกรรมการและผูบ ริหาร จะละเวนการซือ้ ขายหลักทรัพย ในชวงเวลากอน
ทีจ่ ะเผยแพรงบการเงิน หรือสารสนเทศทีส่ าํ คัญทีอ่ าจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
รวมทั้งมีการชี้แจงกฎหมายใหม ใหความรูในเรื่องขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ใหแกคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ที่เกี่ยวของ ทุกคนใหตระหนักถึงบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบและโทษหากมีการฝาฝน
หรือกระทําความผิด
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในหัวขอ “รายงานวาดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี”
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ระบบการควบคุ
ม
ภายในและตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัท ใหความสําคัญและตระหนักวา ระบบการ
ควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญ ที่จะสรางความมั่นใจตอฝายบริหารในการชวยลดความ
เสีย่ งทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
อยางเหมาะสม และบรรลุเปาหมายตามที่ไดตั้งไว
คณะกรรมการบริษทั ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาทีใ่ นการกํากับดูแล
ใหระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลใหบริษทั มีการปฏิบตั ติ ามขอกําหนด และกฎหมายที่เกีย่ วของ
การดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทํารายการเกีย่ วโยงกัน ตลอดจนการติดตาม
ควบคุม ดูแลการดําเนินงานของบริษทั การนําทรัพยสนิ ของบริษทั ไปใชประโยชนในทางมิชอบ
หรือไมมอี าํ นาจ รวมทัง้ ชวยปกปองคุม ครอง ทรัพยสนิ ไมใหรวั่ ไหล สูญหาย หรือจากการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ บริษัทไดจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ และถวงดุล โดยมีฝายตรวจสอบภายใน
ซึ่งมีความเปนอิสระทําหนาที่ในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง และระบบการกํากับดูแลกิจการ
ในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานของ บริษัท โดยนํากรอบแนวทางของระบบการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องคกร (Enterprise Risk
Management) มาประยุกตใชใหการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใหมีความ
สมบูรณมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให การดําเนินงานดานตางๆ ของบริษทั มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด ฝายบริหารของบริษัทจะนําผลการตรวจสอบไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไข
ในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนางานใหมีคุณภาพ และฝายตรวจสอบภายในไดจัดให
มีระบบการติดตามการดําเนินการของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมกี ารประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกปโดยอางอิง “แบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
ในป 2560 บริษัทไมพบขอบกพรองที่มีนัยสําคัญตอระบบการ ควบคุมภายในของบริษทั
ดังนี้
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การควบคุมภายในองคกร
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดกําหนดใหมีสภาพแวดลอมของการควบคุมภายในที่ดี
โดยจัดโครงสรางองคกรและสายงานการบังคับบัญชาทีช่ ดั เจนเหมาะสม มีหนวยงานตรวจ
สอบภายในเปนหนวยงานอิสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกําหนด
เปาหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสําเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช
ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคลองกับเปาหมายขององคกร พัฒนา
ระบบการจายผลตอบแทนตามผลงานในการสรางแรงจูงใจพนักงานที่สมเหตุสมผลและ
เพียงพอ มีแผนในการสรรหาและพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงที่สําคัญ กําหนดใหมีคูมือการ
ใชอํานาจและคูมือการปฏิบัติงานของทุกระบบอยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปน
แนวทาง ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปลูกฝงใหผูบริหารและพนักงานทุกคน
ของบริษัท ตระหนักถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยกําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานของบริษทั
ปฏิบตั ติ น ไมใหกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึง
การปฏิบัติ ตอผูมีสวนไดเสียดวยความเปนธรรม

การบริหารความเสี่ยง
นอกจากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอางอิง “แบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามแนว COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) Framework ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทยังไดจัดทําการประเมิน
ความเสีย่ ง ตามกรอบการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องคกร (Enterprise Risk Management)
ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงสําคัญ 4 ดาน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบตั งิ าน ความเสีย่ งดานการรายงาน และความเสีย่ งดานการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ โดย
ทําการประเมินระดับความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พรอมแนวทางการปองกันและ
แกไขรวมถึงการติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบโดยความเสี่ยงดานกลยุทธ
ไดมีการประเมินและติดตามในการประชุมคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ เปนประจําทุก
ไตรมาส สําหรับความเสีย่ งดานอืน่ ๆ จะมีการทบทวนและติดตามโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง ของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบดวยกรรมการผูจ ดั การเปนประธาน และฝายบริหารทุก
ทานเปนกรรมการ ทําหนาที่ในการพิจารณาโครงสราง นโยบาย กรอบบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทาง ของระบบ ISO31000 และในป 2560 บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับ Version
ISO 9001 เปน Version 2015 ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงใน
ทุกกิจกรรม ทีอ่ าจสงผลกระทบตอคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา ซึง่ ชวยใหทกุ หนวย
งานทีเ่ กีย่ วของไดตระหนักถึงความเสีย่ งและบริหารจัดการอยางเปนระบบมากขึน้ บริษทั ฯ
ยังไดมีการติดตาม ปจจัยตางๆ ที่อาจทําใหเกิดความเสี่ยงขึ้นทั้งปจจัยภายใน และปจจัย
ภายนอกอยูต ลอดเวลา เชน การผลิต การตลาด อัตราแลกเปลีย่ น และบุคลากร เปนตน
บริษัทฯ ไดมีการทบทวนและจัดทําแผนระยะปานกลาง ที่วิเคราะหความเสี่ยงของธุรกิจที่
เกีย่ วเนือ่ งกับสภาพเศรษฐกิจ การตลาดและการจัดหาวัตถุดบิ หลัก เพือ่ หาทางปองกันและ
รับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวางแผนกลยุทธเพื่อบริหารเชิงรุกกับปญหาตางๆ
แตละหนวยงานจะมีการติดตาม และรายงานผล ใหกับผูบริหารตามลําดับชั้น ซึ่งหากมี
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ระบบการควบคุ
ม
ภายในและตรวจสอบภายใน
ความเสีย่ งใดๆ เกิดขึน้ ก็จะมีการพิจารณาและกําหนดมาตรการเพือ่ ลดความเสีย่ งเหลานัน้ ไปพรอมๆ กัน ทัง้ นีจ้ ะมีการรายงาน ผลทัง้ หมด
ตอคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ รับทราบและกําหนดเปนแนวนโยบาย ในการปองกันความเสีย่ งนัน้ ๆ แจงใหกบั พนักงานทุกคนรับทราบ
และใชเปนแนวทางปฏิบัติ รวมถึง การติดตามปองกันความเสี่ยงดังกลาว ไมใหมีผลกระทบกับบริษัทฯและบริษัทยอยอีกในอนาคต

การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงานอยางชัดเจน มีการทบทวนคูมืออํานาจ
ดําเนินการและคูมือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับโครงสรางองคกรและการปฏิบัติงานในปจจุบัน รวมทั้งมีการสอบทานผลการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ คูมืออํานาจดําเนินการและคูมือการปฏิบัติงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาการ
ปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกกิจกรรมมีการติดตามตรวจสอบและ
สอบทานการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบและขอกําหนดของกฎหมายโดยหนวยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป เพื่อใหครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ มั่นใจวา
หนวยงานตางๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอตอบสนองความเสี่ยงในการดําเนินงานทั้งดานการเงิน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบกฎเกณฑตา งๆ รวมถึงไดพจิ ารณาประเด็นสําคัญทีต่ รวจพบโดยหนวยงานตรวจสอบภายในและผูต รวจสอบ
ภายนอก มีการติดตามอยางใกลชดิ รายงานใหฝา ยบริหารและผูเ กีย่ วของทราบเพือ่ ปรับปรุงแกไขปญหาและทํามาตรการปองกันมิใหเกิด
ปญหา โดยที่ผานมาบริษัทฯและบริษัทยอยไมเคยกระทําการใดๆ ที่ฝาฝนกฎหมาย ในสวนของการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวของ คณะ
กรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติหลักการในการทําขอตกลงทางการคาที่มีลักษณะเปนธุรกรรมระหวางบุคคลที่มีความเกี่ยวของกัน เพือ่ ให
สอดคลองกับทีก่ ฎหมายบัญญัตดิ งั ทีไ่ ดกลาวถึงขางตน โดยใหฝา ยบริหารสามารถทําธุรกรรมหรือรายการหรือขอตกลงทางการคาทีม่ ลี กั ษณะ
เปนรายการระหวางบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วของกันตามความหมายทีก่ าํ หนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทัง้ นี้ ธุรกรรม
หรือรายการหรือขอตกลงดังกลาว ใหเปนไปในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวย
อํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ (“รายการที่มีขอ
ตกลงทางการคาทั่วไป”) รวมทั้งรายการที่มีการดําเนินมาแลวอยางตอเนื่อง และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใหฝายบริหารสามารถ
กําหนดกรอบระเบียบเพือ่ เปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยการทําธุรกรรมใหถอื เสมือนเปนบุคคลภายนอก คํานึงถึงประโยชนสงู สุดของ
บริษัทฯและบริษัทยอยเปนสําคัญ ซึ่งธุรกรรมดังกลาวจะดําเนินการตามหลักการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยหนวยงาน
ตรวจสอบภายในเปนผูติดตามสอบทานการปฏิบัติรวมถึงรายงานขอมูลของธุรกรรมที่เกิดขึ้นใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและ
พิจารณาทุกไตรมาส หากบริษทั มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงเกิดขึน้ ในอนาคต บริษทั ฯ จะจัดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูพิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหมีบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี หรือ ผูประเมินราคาทรัพยสิน หรือ
สํานักงานกฎหมาย เปนตน ที่เปนอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบ
อยางตอเนื่องเพื่อใหขอมูลตางๆ มีความถูกตองและเปนปจจุบัน โดยไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีความปลอดภัยของขอมูล ตั้งแตการรวบรวมขอมูล ประมวลผลขอมูล จัดเก็บ และติดตามผลขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานและ
การนําขอมูลที่สําคัญไปใชในการบริหารจัดการของผูบริหาร หรือผูมีสวนไดเสียตางๆ มีความครบถวนถูกตองอยางเพียงพอภายในเวลา
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทัง้ มีการกําหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชขอ มูล และ
จัดใหมีระบบ Intranet เพื่อเปนชองทางการสื่อสารภายในองคกร ในการเผยแพรนโยบาย กฎระเบียบคําสั่งและคูมือการปฏิบัติงาน รวม
ทั้งขาวสารตางๆ ไดอยางทั่วถึงทั้งองคกรพรอมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยไดวางมาตรการปองกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ
ในการประชุมคณะกรรมการและผูถ อื หุน บริษทั ฯ มีการจัดสงจดหมายเชิญประชุมพรอมทัง้ มีขอ มูลประกอบทีเ่ พียงพอตอการตัดสินใจ
โดยเฉลี่ยจัดสงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน และกําหนดใหมีเลขานุการบริษัทฯ ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่
คณะกรรมการบริษัท ตองทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท เปน
ศูนยกลางในการจัดทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญตางๆ ไดแก ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ
หนังสือนัดประชุมผูถ อื หุน และรายงานการประชุมผูถ อื หุน บริษทั ไดจดั ใหมชี อ งทางการสือ่ สารใหบคุ คลภายนอกสามารถ แจงขอมูลเกีย่ ว
กับการรองเรียน หรือแจงเบาะแสการทุจริตผานชองทางที่บริษัทกําหนด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารวมกับผูสอบบัญชี หนวยงานตรวจสอบภายใน และผูเกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงิน
ของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อใหมีความมั่นใจวา บริษัทฯ มีการใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯรวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม

ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน เชน ดานบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการดูแลทรัพยสนิ บริษทั ไดมกี ารติดตามผลการปฏิบตั งิ านวาเปนไปตามเปาหมายทีว่ างไว โดยมีการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และมีระบบการติดตามการปฏิบตั งิ านเปนลําดับชัน้ ตัง้ แตคณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ ริหาร เพือ่ ติดตาม เปาหมาย
และกํากับการดําเนินการตามแผนกลยุทธ แผนงาน และโครงการที่ดําเนินงานอยูในแผนธุรกิจประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษทั เปนประจํา โดยมีการเปรียบเทียบเปาหมายการดําเนินธุรกิจกับผลการดําเนินงานอยางสมํา่ เสมอ มีการทํารายงานใหคณะกรรมการ
ไดทราบ โดยในป พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 5 ครั้ง
นอกจากนี้ บริษทั ยังไดจดั ใหมกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในอยางสมํา่ เสมอโดยฝายตรวจสอบภายในทําการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลอยางเปนอิสระตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในป พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมี
การประชุมรวม 4 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัทฯ และบริษัทยอย มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได ระบบบัญชี และรายงาน
ทางการเงินมีความถูกตอง เชื่อถือได รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
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ระบบการควบคุ
ม
ภายในและตรวจสอบภายใน
หัวหนางานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด(มหาชน) ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ดานตางๆ ที่เปนกรรมการอิสระ
3 ทาน คือ นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชา จิวาลัย และ นายไพรัช เมฆอาภรณ เปนกรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางอนุรกั ษ รัตนสานสสนุ ทร ผูจ ดั การสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ไดรบั การ
แตงตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8 (2/2548) เมือ่ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2548 เนือ่ งจากเปนผูท มี่ ปี ระสบการณในปฏิบตั งิ าน
ดานการตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความเขาใจในกิจกรรมการดําเนินงานของบริษทั ฯ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาคุณสมบัติ
ของผูด าํ รงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสมและปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ในการพิจารณาแตงตัง้
ประเมินผล ถอดถอน โยกยาย เลิกจาง ผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงภายใตภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. รายงานประเด็นสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมตางๆ ของบริษัท และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการใน
กิจกรรมนั้นๆ
3. ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะแกผูบริหาร เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และมีการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
4. เสนอขอมูลเกีย่ วกับความคืบหนาและผลการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจสอบประจําป และความเพียงพอของทรัพยากรทีจ่ าํ เปน
ในการปฏิบัติงาน
5. ประสานงาน และกํากับดูแลการติดตามและการควบคุมอืน่ เชน การบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ความปลอดภัย
หลักจรรยาบรรณ สภาพแวดลอม และการสอบบัญชี
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการ
ระหวางกัน
รายงานประจํ า ปี 2560

1. ลักษณะของรายการระหวางกันและนโยบายในการทํารายการระหวางกัน - - - - - - - - - - - - - - ลักษณะของรายการระหวางกันทีผ่ า นมา เปนขอตกลงทางการคาทีม่ เี งือ่ นไขทางการคาโดยทัว่ ไป ในการทําธุรกรรมระหวาง บริษทั ฯ
และบริษทั ยอย กับกรรมการ ผูบ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของกันซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2551 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551 ไดมมี ติ
ในหลักการวา บริษัทฯ และบริษัทยอย อาจมีรายการระหวางกัน (เชน ซื้อวัตถุดิบ ขายสินคา รับจาง หรือการบริการ เปนตน) กับกรรมการ
ผูบ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วของในอนาคต จึงอนุมตั ใิ นหลักการใหฝา ยจัดการสามารถอนุมตั กิ ารทําธุรกรรมดังกลาว ตามคูม อื อํานาจดําเนิน
การทีถ่ อื ปฏิบตั อิ ยู หากธุรกรรมเหลานัน้ มีขอ ตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ูชนจะพึงกระทํากับคูส ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณเดียวกัน
ดวยอํานาจตอรองทางการคาทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเปนกรรมการ ผูบ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วของ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ จะทํา
รายงานสรุปการทําธุรกรรมทีม่ ขี นาดเกินกวา 1 ลานบาท เพือ่ รายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาสซึง่ ผูจ ดั การตรวจสอบ
ภายในในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไดนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาประจําทุกไตรมาส
หากรายการที่เกิดขึ้นที่มิใชเปนรายการธุรกิจปกติผูบริหารหรือผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นๆ จะไมมีสวนอนุมัติในรายการดังกลาวเพื่อ
ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละเปนจริยธรรมของกรรมการและหากมีการประเมินราคาก็จะใชบริษทั ประเมินทีข่ นึ้ ทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนผูประเมินเพื่อใหความเห็นชอบหรือความเหมาะสมทั้งนี้ เมื่อมี
รายการเกิดขึน้ ทางบริษทั ฯ จะมีการเปดเผยสารสนเทศในรูปแบบ Online ผานระบบอิเล็คทรอนิกส (Set Portal) ภายในเวลาทีต่ ลาดหลัก
ทรัพยฯ กําหนดในป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปน
ไปตามเงือ่ นไขทางการคาและเกณฑตามทีต่ กลงกันระหวางบริษทั ฯ และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกันเหลานัน้ ซึง่ เปนไปตามปกติธรุ กิจ
และบริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกันดังตอไปนี้คือ

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับกลุมบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งมีผูถือหุนรวมกันหรือกรรมการรวม
กันในประเทศไทย
1. การซื้อ / ขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่นๆ ระหวางกัน กําหนดราคาโดยคิดจากคาสินคาบวกคาบริการจัดการไมเกิน
รอยละ 10 ของราคาทุน
2. การซื้อ / ขายสินคาสําเร็จรูประหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน อยางไรก็ตาม นโยบายการกําหนดราคาดังกลาว
อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแขงขันในขณะที่เกิดรายการ
3. รายไดคาบริการและคาบริการจายเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงรวมกัน
4. รายไดคาบริหารและบริการจัดทําเอกสารเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไวในสัญญาที่ตกลงรวมกัน
5. รายไดคาธรรมเนียมการคํ้าประกันและคาธรรมเนียมการคํ้าประกันจายคิดในอัตรารอยละ 1.5 ตอป
6. การซื้อ/ขายสินทรัพยถาวรระหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน โดยอางอิงจากราคาประเมินสินทรัพยของผูประเมิน
อิสระ
7. เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจายและมีสิทธิในการรับเงินปนผล
8. เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.2 ตอป (2559: รอยละ 1.04 ตอป)
9. เงินกูยืมจากบริษัทยอยคิดดอกเบี้ยอัตรารอยละ 3.0 ตอป (2559: รอยละ 1.04 ตอป)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับบริษัทตางประเทศซึ่งเปนบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
1. การขายสินคาสําเร็จรูประหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราตลาด
2. รายไดคาบริการเรียกเก็บตามราคาตลาด
3. เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจายและมีสิทธิในการรับเงินปนผล
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รายการ ระหวางกัน
บริษัทยอย ประกอบดวย
1. บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเลนสสายตา เลนสสั่งฝนพิเศษ และแมแบบแกว
ความสัมพันธ : บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรอยละ 100
2. บริษัท โพลีซัน จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจําหนายเลนสยอมสี
ความสัมพันธ : บริษัท โพลีซัน จํากัด มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรอยละ 100
3. บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
ประเภทธุรกิจ : จัดจําหนายสินคาและจัดสงผลิตภัณฑ
ความสัมพันธ : บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี มีบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรอยละ 100

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

บริษัทที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
1. บริษัท นําศิลปไทย จํากัด
ประเภทธุรกิจ : คาสงเลนสสายตา กรอบแวนตา คอนแทคเลนส และอุปกรณประกอบแวนตา
ความสัมพันธ : ผูถือหุนของ บริษัท นําศิลปไทย จํากัด เปนผูถือหุนกลุมเดียวกับผูถือหุนของบริษัทฯ
2. บริษัท หอแวนกรุป จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจคาปลีกแบบ Chain Store ใหบริการตรวจวัดสายตาประกอบแวนตา จําหนายคอนแทคเลนส
และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวของกับแวนตาและคอนแทคเลนส
ความสัมพันธ : ผูถือหุนของบริษัท หอแวนกรุป จํากัด เปนผูถือหุนกลุมเดียวกับผูถือหุนของบริษัทฯ
3. บริษัท สเปคเซฟเวอร เอเชีย แปซิฟค โฮลดิ้ง จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจคาปลีกแบบ Chain Store เกี่ยวกับการประกอบแวนตา จําหนายแวนตา คอนแทคเลนส
ความสัมพันธ : บริษัท สเปคเซฟเวอร เอเชีย แปซิฟค โฮลดิ้ง จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และมี กรรมการ 2 ทาน
เขารวมพิจารณาและกําหนดนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทยอย
4. บริษัท เอ็น แอล อาร เอ็กซ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : คาสงเลนสสายตา
ความสัมพันธ : บริษัท เอ็น แอล อาร เอ็กซ จํากัด มีบริษัท สเปคเซฟเวอร เอเชีย แปซิฟค โฮลดิ้ง จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ
รายละเอียดของธุรกรรมในป 2560 และ 2559 ทีเ่ กีย่ วของกัน ไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวขอที่ 10 (รายการธุรกิจกับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน) ซึ่งประกอบดวยรายการธุรกิจกับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกันทั้งในประเทศและตางประเทศ
ยอดคงคางของรายการลูกหนี้และเจาหนี้ กับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รายงานประจํ า ปี 2560
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2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บริษัทฯ และบริษัทยอย มีนโยบายในการทํารายการระหวางกันดวยความโปรงใส โดยคํานึงถึงความเปนธรรมและเปนผลประโยชน
สูงสุดตอบริษัทฯ และบริษัทยอย เชนเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยสามารถสรุปรายการระหวางกัน
ในแตละประเภท ไดดังนี้

1. รายการซื้อขายสินคา วัตถุดิบ และอื่นๆ
1.1 การขายสินคากับบริษัทคาสงเลนสสายตา
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีนโยบายในการการขายสินคาใหกับผูขายสง (Wholesaler) และผูจัดจําหนาย (Distributor)
ในแตละประเทศเพียงไมกรี่ ายเทานัน้ เพือ่ ไมใหเกิดปญหาดานการแขงขันกับลูกคาของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย เองอีกทัง้ เปนการ
ลดภาระและขัน้ ตอนความยุง ยาก ในการกระจายสินคาและการเรียกเก็บเงินกับลูกคารายยอยทีเ่ ปนภาระกับบริษทั ฯ และบริษทั ยอย
ซึง่ บริษทั คาสง ประกอบดวย บริษทั นําศิลปไทย จํากัด และ บริษทั เอ็น แอล อาร เอ็กซ จํากัด เพือ่ จัดจําหนายใหแกลกู คารายยอย
ในประเทศตอไปโดยทีผ่ า นมาการขายสินคาใหกบั บริษทั คาสงนีไ้ มปรากฏวามีการชําระเงินลาชากวากําหนดและไมมหี นีเ้ สียเกิด
ขึน้ เปนการทํารายการเพือ่ การดําเนินธุรกิจปกติและตามเงือ่ นไขการคาโดยทัว่ ไปของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย ไมแตกตางจากการ
จําหนายสินคาใหกบั ลูกคารายอืน่ ซึง่ เปนไปตามความจําเปนทางธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชนสงู สุดอันกอใหเกิดแกบริษทั ฯ และ
บริษัทยอย
เนื่องจากรายการระหวางกันกับบริษัทคาสงจะยังคงมีอยูตอไปในอนาคต ดังนั้นเพื่อความโปรงใสคณะกรรมการบริษัท
จึงไดมกี ารกําหนดนโยบายการกําหนดราคาสินคาตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 15/2551 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551
ซึ่งนโยบายดังกลาวบังคับใชกับการกําหนดราคาขายสินคาใหกับผูขายสงของบริษัทฯ และบริษัทยอยทุกรายทั้งนี้สาระสําคัญที่
จะมีผลบังคับกับบริษัทคาสงนี้คือ ใหบริษัทฯ และบริษัทยอย ใช Price List มาตรฐาน ที่ใชกับการขายในประเทศและการขาย
ตางประเทศอยางไรก็ดีบริษัทฯ และบริษัทยอย อาจจะใหสวนลดจาก Price List ดังกลาวได โดยคํานึงถึงสภาพการแขงขันของ
ตลาดแตละทองถิน่ ของผูซ อื้ โดยยังมีกาํ ไรอยูไ มตาํ่ กวากําไรมาตรฐานทีก่ าํ หนดไว โดยบริษทั ฯ และบริษทั ยอย จะไมเอือ้ ประโยชน
แกบคุ คลหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นี้ การซือ้ ขายสินคากับบุคคลหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วของจะตองจัดทําสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส ทัง้ นีน้ โยบายดังกลาวจะใชสาํ หรับบุคคลหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วของอืน่ ๆ ดวยถามีในอนาคต
1.2 การขายสินคากับธุรกิจคาปลีก แบบ Chain Store
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีนโยบายในการการขายสินคาใหกับผูคาปลีก แบบ Chain Store เพื่อใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ
เขาถึงผูบริโภค ตอบสนองผูบริโภคไดรวดเร็ว และเปนแหลงกระจายขอมูลของบริษัทฯในกรณีที่มีผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด
หรือผูบริโภค สําหรับบริษัทคาปลีกประกอบดวย บริษัท หอแวนกรุป จํากัด / บริษัท สเปคเซฟเวอร เอเชีย แปซิฟค โฮลดิ้ง จํากัด
โดยที่ผานมาการขายสินคาใหกับบริษัทคาปลีกนี้ ไมปรากฏวามีการชําระเงินลาชากวากําหนด และไมมีหนี้เสียเกิดขึ้น และ
เปนการทํารายการเพื่อการดําเนินธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปของบริษัทฯและบริษัทยอยไมแตกตางจากการ
จําหนายสินคาใหกับลูกคารายอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามความจําเปนทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดอันกอใหเกิดแกบริษัทฯ
และบริษัทยอย
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บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

รายการ ระหวางกัน
1.3 การซื้อสินคากับบริษัทที่เกี่ยวของ
สําหรับการซือ้ สินคาจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วของนัน้ เปนลักษณะของการซือ้ สินคาบางรายการที่ บริษทั ฯ และบริษทั ยอย ไมสามารถ
ผลิตเองไดแตไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคา ซึ่งจําเปนตองจัดหาสงใหกับลูกคาเพื่อรักษาฐานลูกคาของบริษัทฯ และบริษัทยอยไว
แตเนือ่ งจากบริษทั ฯ และบริษทั ยอย ไมสามารถซือ้ สินคาไดโดยตรงจากผูผ ลิตรายอืน่ จําเปนตองซือ้ ผานตัวแทน จึงมีการซือ้ สินคา
ผานผูค า สง โดยบริษทั ฯ และบริษทั ยอย ตองมีกาํ ไรสําหรับรายการสินคาทีซ่ อื้ เขามาจําหนายทัง้ นีร้ ายการดังกลาว มีจาํ นวนไมมาก
และบริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีนโยบายในอนาคตทีจ่ ะขายสินคาทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ยอย ไมสามารถผลิตเองไดใหนอ ยทีส่ ดุ ทัง้ นี้
ไดมกี ารกําหนดนโยบายในการควบคุมการซือ้ สินคาในกรณีดงั กลาว โดยใหทาํ การซือ้ สินคาในราคาตลาดทัว่ ไป และมีการรายงาน
สรุปรายละเอียดการซือ้ สินคาดังกลาว ใหกบั คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั พิจารณา และใหความเห็น ทุกไตรมาส

2. รายการเชา การใหบริการ และอื่นๆ
การเชาทรัพยประกอบการ : การเชาที่ดินโรงงานที่ 1 ของบริษัทยอย
โรงงานที่ 1 ของบริษัทยอย ตั้งอยูบนที่ดินของบริษัท แคราย แอสเสท จํากัด ซึ่งเดิมมีการใชโดยไมมีคาเชา ทั้งนี้เพื่อความโปรงใสในการ
ประกอบธุรกิจตอไปในอนาคต บริษัทฯ จึงไดทําสัญญาเชาที่ดินดังกลาว โดยสรุปสาระสําคัญในสัญญาเชาดังนี้
วันที่ในสัญญา : 4 มกราคม 2560
รายละเอียดที่ดิน : โฉนดเลขที่ 173, 14676, 14767, 14678, 14679, 14680, 14681, และ 14682 รวม 8 โฉนด
เนื้อที่รวม 2-1-59 ไร
เลขที่ 153 ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ผูใหเชา
: บริษัท แคราย แอสเสท จํากัด
(เปลี่ยนจากบุคคลธรรมดา เปนนิติบุคคล โดยกรรมการผูมีอํานาจเปนผูถือหุนกลุมเดียวกับของบริษัทฯ)
ผูเชา
: บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
ระยะเวลาการเชา : 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาเชาตามสัญญา : อัตราคาเชาเดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)
ผูเชาตกลงจะชําระคาเชาใหแกผูใหเชาเปนรายไตรมาส
กําหนดชําระคาเชาภายในวันที่ 25 ของเดือนมีนาคม ,มิถุนายน, กันยายน และ ธันวาคม ของทุกป

3. การกูยืมระหวางกัน
สําหรับนโยบายการกูย มื ระหวางกัน บริษทั ฯ และบริษทั ยอย จะใชวงเงินสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน เพือ่ ความโปรงใส โดยจะคงเหลือ
เฉพาะการกูยืมระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามความจําเปนเทานั้น

4. การคํ้าประกันระหวางกัน
การคํ้าประกันระหวางกันเปนการคํ้าของบริษัทฯ และบริษัทยอย เทานั้น

รายงานประจํ า ปี 2560

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

และการวิเคราะหฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานป 2560 (MD&A)
ผลการดําเนินงาน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา
ในป 2560 ฝายบริหารขอชี้แจงวาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวม 1,912.26 ลานบาท ลดลงจากปกอน
93.79 ลานบาท หรือรอยละ 4.67 และมีกําไรสุทธิ 183.46 ลานบาท ลดลงจากปกอน 66.91 ลานบาท หรือรอยละ 26.72 ปจจัยหลักของ
การลดลงของกําไรมาจากการลดลงของรายไดของธุรกิจเลนสพลาสติก มูลคาเพิม่ ทีล่ ดลงในภูมภิ าคเอเชีย และภูมภิ าคอเมริกา นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังไดรบั ปจจัยลบจากอัตราแลกเปลีย่ นทีแ่ ข็งคา ทําใหเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น 14.19 ลานบาท ทําใหบริษทั ฯ มีอตั รา
กําไรสุทธิรอยละ 9.77 (อัตรากําไรสุทธิของปที่แลวเทากับรอยละ 12.95)
งบการเงินรวม (ลานบาท)

รายไดรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท (ลานบาท)

ป
2560

ป
2559

ป
2558

ป
2560

ป
2559

ป
2558

1,912.26

2,006.05

1,893.04

1,392.93

1,476.69

1,353.68

183.46

250.37

229.64

178.69

241.17

204.82

1. รายไดจากการขายและบริการ
ในป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากการขายและบริการ 1,877.59 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 1,933.99 ลานบาทในป
2559 ลดลงจากปกอน 56.40 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.92 รายไดที่ลดลงมาจากรายไดของเลนสพลาสติกมูลคาเพิ่มที่ลดลง
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและภูมิภาคอเมริกา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการปรับกลยุทธการขายและตลาด โดยทําความเขาใจถึง
ความตองการของลูกคาและเขาถึงขอมูล เพื่อพิจารณาผลิตภัณฑและบริการที่เหมาะสมกับลูกคาเชิงรุกมากขึ้น ทําใหธุรกิจเลนส
พลาสติกธรรมดาและเลนสสั่งฝนพิเศษในลูกคาภูมิภาคยุโรป และภูมิภาคออสเตรเลียมีการเติบโตเพิ่มขึ้น

โครงสรางรายไดจากการขายและบริการที่ผานมาตามมูลคาของแตละภูมิภาค

ภูมิภาค

รายไดจากการขายและบริการ (งบการเงินรวม) (%)
ป 2560

ป 2559

ป 2558

ภูมิภาคยุโรป

43.74%

40.04%

43.70%

ภูมิภาคออสเตรเลีย

35.73%

33.51%

31.31%

ภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟก

15.87%

20.33%

18.19%

ภูมิภาคอเมริกา

4.12%

5.57%

6.01%

ภูมิภาคแอฟริกา และตะวันออกกลาง

0.54%

0.55%

0.79%
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โครงสรางรายไดจากการขายและบริการที่ผานมาตามมูลคาของแตละสายผลิตภัณฑ
สายผลิตภัณฑ

ผูผลิต

งบรวม
2560 (%)

งบรวม
2559 (%)

งบรวม
2558 (%)

1. เลนสพลาสติก พลาสติกธรรมดา

บริษัทฯ และบริษัทยอย

36

34

35

บริษัทฯ

25

31

34

บริษัทยอย

31

28

26

บริษัทฯ และบริษัทยอย

8

7

5

100

100

100

2. เลนสพลาสติกมูลคาเพิ่ม
3. เลนสสั่งฝนพิเศษ
4. เลนสกระจก สินคาและบริการอื่น
รวม

2. ตนทุนขาย
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสัดสวนตนทุนขายและบริการตอรายไดจากการขายและบริการในอัตรารอยละ 75.17 และ 74.96 ในป
2560 และในป 2559 ตามลําดับ โดยสัดสวนตนทุนขายและบริการตอรายไดทเี่ พิม่ ขึน้ ไดรบั ผลกระทบจากปจจัยทางกระบวนการผลิต
ในครึ่งปแรกของ 2560

3. คาใชจายในการขายและบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 261.72 และ 249.89 ลานบาท ในป 2560 และ 2559 ตามลําดับ
ซึ่งเพิ่มขึ้น 11.83 ลานบาท ไดแกคาใชจายในการฝกอบรม คาใชจายวิจัยพัฒนา เพิ่มสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หนี้สูญและ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4. รายไดอื่น
อัตราแลกเปลีย่ นทีแ่ ข็งคาเปนปจจัยทีม่ ผี ลเชิงลบตอรายไดบริษทั ในป 2560 โดยรับรูใ นรูปขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นจํานวน 14.19
ลานบาท เนื่องจากรายไดของบริษัทฯ จะอยูในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก ซึ่งในป 2559 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 17.08
ลานบาท และมีรายไดจากการซื้อมาขายไปและรายไดอื่นจากการสนับสนุนการผลิต 21.87 ลานบาท

5. ดอกเบี้ยจาย
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีดอกเบี้ยจายเทากับ 3.76 และ 1.63 ลานบาท ในป 2560 และ 2559 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.13 ลานบาท
สําหรับเงินทุนหมุนเวียน

6. กําไรสุทธิ
บริษทั ฯ และบริษัทยอย มีกาํ ไรสุทธิเทากับ 183.46 และ 250.37 ลานบาท ในป 2560 และ 2559 ตามลําดับ ซึง่ ลดลง 66.91 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 26.72 ซึ่งมีผลกระทบหลักจากปจจัยทางกระบวนการผลิตในครึ่งปแรกของ 2560 คาใชจายขายและบริหาร
สูงขึ้น และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

7. อัตราผลตอบแทนตอหุน
นโยบายจายเงินปนผลเปนดังนี้
จายปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและ
บริษัทฯ ไดกําหนดไว” ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 76 (3/2560) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ไดมีมติใหจายเงินเงินปนผล
ระหวางกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือน ตัง้ แต วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถนุ ายน 2560 ตามงบการเงินรวมของบริษทั ในอัตรา
หุนละ 0.08 บาท จากจํานวนหุนที่เรียกชําระแลว 474,318,000 หุน รวมเปนเงิน 37,945,000 บาท (สามสิบเจ็ดลานเกาแสนสี่หมื่น
หาพันบาทถวน)
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คํและการวิ
าอธิเคราะห
บายฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานป 2560 (MD&A)
สําหรับผลประกอบการป 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 80 (1/2561) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 มีมติใหจายเงินปนผล
ประจําป 2560 ในอัตราหุนละ 0.35 บาทตอหุนโดยจายระหวางกาลแลว 0.08 บาทตอหุน คงเหลือจายปนผลในงวดนี้ 0.27 บาท ตอหุน
(งวดดําเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560) ใหแกผูถือหุน และจะนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2561 ที่จะประชุมในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 พิจารณาอนุมัติตอไป
บริษทั ฯ ยังคงรักษาการจายเงินปนผลในระดับทีส่ งู เนือ่ งมาจากบริษทั ฯ ยังคงคาดการณกระแสเงินสดจากการดําเนินงานทีอ่ ยูใ นระดับสูง
และมีแผนใชเงินลงทุนที่นอยลงในป 2561

ฐานะการเงิน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยรวมในป 2560 จํานวน 2,637.49 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 46.18 ลานบาท มีรายละเอียด
ดังนี้
1. สินทรัพยหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจํานวน 72.05 ลานบาท ประกอบดวย
• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 19.58 ลานบาท
• ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ นื่ ลดลง 79.57 ลานบาท เปนลูกหนีก้ ารคาทีก่ จิ การเกีย่ วของกันลดลง 47.04 ลานบาท และลูกหนีก้ ารคา
ทีก่ ิจการไมเกี่ยวของกันลดลง 32.53 ลานบาท (พิจารณาเพิ่มเติมใน หมายเหตุประกอบงบฯ ขอ 9)
• สินคาคงเหลือสุทธิ เพิ่มขึ้น 153.82 ลานบาท เปนสินคาสําเร็จรูป 145.59 ลานบาท งานระหวางทํา 1.75 ลานบาท วัตถุดิบ 29.82
ลานบาท วัสดุโรงงาน 7.21 ลานบาท แมแบบพิมพแกว 16.31 ลานบาท แตมสี ินคาระหวางทางลดลง 46.86 ลานบาท (พิจารณา
เพิ่มเติมใน หมายเหตุประกอบงบฯ ขอ 12)
• สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 29.91 ลานบาท
2. สินทรัพยไมหมุนเวียน ลดลงจํานวน 25.87 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
•
•
•
•

เงินลงทุนในบริษัทรวม เพิ่มขึ้นเทากับ 2.77 ลานบาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ ลดลงเทากับ 26.77 ลานบาท
สินทรัพยไมมีตัวตน ลดลงเทากับ 1.48 ลานบาท
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ลดลงเทากับ 0.39 ลานบาท

3. หนีส้ นิ ในป 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีหนีส้ นิ รวมจํานวน 789.26 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากป 2559 เทากับ 54.03 ลานบาท
มีรายละเอียดดังนี้
• หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 12.23 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
1. เงินกูระยะสั้นจากธนาคาร เพิ่มขึ้น 150.28 ลานบาท
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ลดลง 138.45 ลานบาท แยกเปนเจาหนี้การคาลดลง 105.08 ลานบาทและเจาหนี้อื่นลดลง
33.37 ลานบาท (พิจารณาเพิ่มเติมใน หมายเหตุประกอบงบฯ ขอ 18)
3. สํารองผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานเพิ่มขึ้น 1.64 ลานบาท
4. ภาษีเงินไดคางชําระลดลง 22.24 ลานบาท
5. สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปเพิ่มขึ้น 21.00 ลานบาท
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• หนี้สินไมหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 41.80 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
1. เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปลดลง 12.00 ลานบาท
2. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปเพิ่มขึ้น 51.97 ลานบาท
3. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 1.83 ลานบาท
4. สวนของผูถือหุน
ในป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนรวม 1,848.23 ลานบาท ลดลงจากป 2559 จํานวน 7.85 ลานบาทเนื่องจาก
เงินปนผลจาย

สภาพคลอง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. ป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีเงินสดสุทธิลดลง 25.97 ลานบาท ลดลงจากการดําเนินงาน 312.03 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากการ
ลงทุน 266.02 ลานบาท และเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเงิน 20.04 ลานบาท
2. ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ป
2560

ป
2559

ป
2558

ป
2560

ป
2559

ป
2558

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

0.43

0.40

0.25

0.25

0.29

0.23

อัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจายตอสวนของผูถือหุน (เทา)

0.27

0.14

0.05

0.15

0.06

0.04

แมวาบริษัทฯ จะมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากโครงการลงทุนในสายการผลิต Rx Automation จากอัตราสวนขางตนจะเห็นไดวา โครงสราง
เงินทุนของบริษัทฯ ยังมีความแข็งแกรง โดยอัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจายสุทธิตอสวนผูถือหุนมีคาอยูในเกณฑที่ดี
3. ความเพียงพอของสภาพคลอง
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ป
2560

ป
2559

ป
2558

ป
2560

ป
2559

ป
2558

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา)

2.08

2.00

3.45

2.93

2.58

3.23

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง (เทา)

0.71

0.82

1.31

0.68

0.86

1.01

อัตราสวนเงินสด (เทา)

0.30

0.28

0.36

0.25

0.25

0.20

(312.02)

92.68

92.10

(219.28)

(3.64)

73.20

เงินสดเพิ่ม(ลด) จากการดําเนินงาน (ลานบาท)

จากอัตราสวนขางตน แสดงใหเห็นวา บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีสภาพคลองในป 2560 ลดลงจากป 2559 เนือ่ งจากมีผลมาจากการกูย มื เงิน
จากสถาบันการเงินสําหรับการกอสราง และเพื่อซื้อสินทรัพยเพิ่มขึ้น
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คํและการวิ
าอธิเคราะห
บายฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานป 2560 (MD&A)
4. ความสามารถในการทํากําไร
งบการเงินรวม
ป
ป
ป
2560
2559
2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ป
ป
ป
2560
2559
2558

12.15

15.96

15.81

1.11

8.68

12.82

อัตรากําไรสุทธิ (%)

9.77

12.95

12.59

15.30

19.26

16.78

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)

8.73

12.75

12.94

9.86

14.44

13.98

อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (%)

9.91

13.70

13.06

12.39

16.92

14.90

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงของป 2560 เทียบกับปกอนหนาแสดงใหเห็นถึงคาใชจายตอการเปลี่ยนแปลงของรายได
ซึ่งมาจากสถานการณของอุตสาหกรรมที่มีความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง และปจจัยลบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งคา

ปจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต (Forward Looking)
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ไดกาํ หนดแผนการดําเนินงานประจําป, กําหนดยุทธศาสตรและหายุทธวิธเี พือ่ ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ประจําปทกี่ าํ หนดไว ทําใหบริษทั มีความมัน่ ใจวาจะสามารถปรับเปลีย่ นการบริหารงานอยางยืดหยุน เพือ่ รองรับปจจัยและอิทธิพลหลักที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตไดดังนี้
ปจจัย / อิทธิพลหลัก
1. แรงงาน
2. อัตราแลกเปลี่ยน
3. การพัฒนาทักษะของบุคลากร
4. ระดับราคาของวัตถุดิบ
แนวทางการดําเนินการ
1. แรงงาน
สถานการณแรงงานมีฝมือภายในประเทศที่มีความตึงตัว ณ ปจจุบัน ทําใหบริษัทฯ เล็งเห็นความจําเปนในกระบวนการจัดการ
เพื่อรักษาแรงงานมีฝมือ ในเรื่องนี้ บริษัทฯ เสนอคาตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจพนักงานมากขึ้น และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ลงทุนในเครื่องจักรที่ใชเทคโนโลยีหุนยนตอัตโนมัติและระบบสายพานการผลิตตอเนื่อง โดยการลงทุนดังกลาวมีแนวโนมที่จะ
ใชจาํ นวนแรงงานตอกําลังการผลิตทีน่ อ ยลง และสามารถยกระดับการใหบริการกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้
ลดตนทุนการผลิตจากของเสีย เนื่องจากการลดโอกาสความผิดพลาดจากมนุษย (Human Error)
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2. อัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากในการทําธุรกิจกับลูกคาและผูผลิตวัตถุดิบอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เมือ่ เทียบกับคาเงินบาทมีผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) โดยตรง บริษทั ฯ เปนทัง้ ผูน าํ เขาวัตถุดบิ และสงออกสินคาสําเร็จรูป จึงทําให
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนลดลงโดยธรรมชาติ (Natural Hedge) ในระดับหนึ่ง อยางก็ไรตามบริษัทฯ มีกระบวนบริหาร
ความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ นในสวนทีเ่ หลืออยูด ว ยเครือ่ งมือทางการเงินจากสถาบันการเงินตางๆ ซึง่ รวมถึงการกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนลวงหนา (Currency Exchange Forward), การซื้อสิทธิอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (Currency Exchange Option)
และการทําสัญญาอนุพันธดอกเบี้ย (Interest Rate Swap)
3. การพัฒนาทักษะของบุคลากร
บริษัทฯ สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องโดยจัดการอบรมพนักงานอยางทั่วถึงทุกระดับโดยหนวยงานภายในและ
สถาบันฝกอบรมภายนอก เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ ละทักษะในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหบคุ ลากรของบริษทั เพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน
และเปนการเตรียมตัวสําหรับบุคลากรทุกระดับสําหรับการเติบโตเปนหัวหนางานระดับแผนก ระดับสวน และระดับฝาย จนถึง
ระดับบริหารสูงสุดตอไป
4. ระดับราคาของวัตถุดิบ
ุ ภาพดี ราคาเหมาะสม โดยบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีหนวยงานสรรหาและจัดซือ้ สินคา โดยวัตถุดบิ และสินคาสําเร็จรูปจากผูผ ลิตทีม่ คี ณ
มีนโยบายบริหารความสัมพันธกบั ผูผ ลิตวัตถุดบิ และผูผ ลิตสินคาสําเร็จรูปในระยะยาว แมวา วัตถุดบิ ของกระบวนการผลิตเลนส
สายตาพลาสติก คือสารเคมีทเี่ ปนอนุพนั ธของผลิตภัณฑปโ ตรเลียม ราคาของสารเคมีดงั กลาวมีความสัมพันธในระดับตํา่ กับราคา
ของนํ้ามันดิบ เนื่องจากถือเปนสารเคมีชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) ที่มีลักษณะการใชงานเฉพาะในอุตสาหกรรมเลนส
สายตาพลาสติกเทานั้น บริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตสารเคมีจากการทําธุรกิจรวมกันมายาวนาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเติบโตของปริมาณการผลิตของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ที่ทําใหบริษัทฯ ถือเปนลูกคาในกลุมรายใหญ
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รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปน
อิสระกํากับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในใหมปี ระสิทธิผล เพือ่ ใหมคี วาม
มั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวนอยางเพียงพอทันเวลา และปองกัน
ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
จากวิธีปฏิบัติและการกํากับดูแลขางตน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั ฯ สามารถสรางความเชือ่ มัน่ ไดวา งบการเงินของบริษทั ไทยออพติคอล
กรุป จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสด ไดถูกตองในสาระสําคัญแลวและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายสวาง ประจักษธรรม)
ประธานกรรมการ

(นายธรณ ประจักษธรรม)
กรรมการผูจัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด(มหาชน) ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ ที่เปนกรรมการอิสระ
3 ทาน คือ นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชา จิวาลัย และ นายไพรัช เมฆอาภรณ เปนกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีนางอนุรักษ รัตนสานสสุนทร ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดใหมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี 4 ครั้ง มีการพิจารณา
เรื่องสําคัญสรุปไดดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลที่สําคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและ
ประจําป 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมกับผูบริหารฝายบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบบัญชี รวมถึงสอบทาน
ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สําคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปที่ผานมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น และรายการที่
ไมใชรายการปกติที่มีนัยสําคัญ และขอสังเกตของผูตรวจสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในและมีความเห็นวารายงานทางการเงิน
แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได การจัดทํารายงาน
ทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและไมพบรายการใด
ที่อาจมีผลกระทบอันเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของ ตลท. และสํานักงาน ก.ล.ต. เรือ่ งการเปดเผยขอมูลและการปฏิบตั ขิ องบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ซึ่งอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการที่เกี่ยวโยงกันเปนการดําเนินการตาม
เงือ่ นไขทางการคาปกติทวั่ ไป ไมมคี วามขัดแยงกันทางผลประโยชน มีความเปนธรรมและสมเหตุสมผล โดยไมพบรายการใดทีผ่ ดิ ปกติ
และมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางครบถวนเพียงพอ
3. พิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกผูสอบบัญชีโดยพิจารณา
จากความเปนอิสระ ความรูความสามารถ ประสบการณ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2560 ที่ประชุมผูถือหุน
ไดมมี ติอนุมตั ใิ หแตงตัง้ นางสาวสรินดา หิรญ
ั ประเสริฐวุฒิ ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4799 หรือนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ
ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แหงสํานักงาน อีวาย เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย
4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ประจําป 2560 พบวามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจ โดยไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญอันอาจ
จะกระทบตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
5. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพ จิ ารณาใหความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของ ผูต รวจสอบ
ภายในประจําป 2560 รวมถึงใหขอ เสนอแนะการดําเนินงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเพือ่ ใหบรรลุแผนงานทีว่ างไวตามมาตรฐาน
ทีไ่ ดรบั ความเชือ่ ถือทัว่ ไป และไดประเมินผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องฝายตรวจสอบภายในเพือ่ นําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
งานตรวจสอบภายใน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและกํากับดูแลใหบริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการ
ตางๆ อยางถูกตองตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ ก.ล.ต. และตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไมพบขอบงชี้ที่ทําใหเชื่อวา มีขอบกพรองเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตาม และ/หรือการปฏิบัติที่ขัดหรือแยงกับ
ขอกําหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
7. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อให
มั่นใจวาบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลมีการติดตามการดําเนินการประเมินความเสี่ยงจาก
สถานการณสภาพแวดลอมทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และกําหนดมาตรการลดความเสีย่ งอยางสมํา่ เสมอ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
โดยฝายบริหารไดแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีป่ ระกอบดวยกรรมการผูจ ดั การเปนประธานและผูจ ดั การฝายทุกหนวยงาน
เปนกรรมการทําหนาที่พิจารณาโครงสราง นโยบาย กรอบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของระบบ ISO31000 และในป 2560
ไดดําเนินการปรับ Version ISO 9001 เปน Version 2015 ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงในทุกกิจกรรม
ที่อาจสงผลกระทบตอคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา ซึง่ ชวยใหทกุ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดตระหนักถึงความเสีย่ งและบริหาร
จัดการอยางเปนระบบมากขึ้น
8. สอบทานการยืน่ ตออายุ การรับรองเปน Certified Company จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต ซึ่งจะหมดอายุในตนป 2561
9. การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เปนขอสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทหากพบ
หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
โดยในรอบปที่ผานมา ไมมีเหตุการณหรือสถานการณใดที่เปนขอบงชี้วามีเหตุการณดังกลาว
10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับความเสี่ยงและสถานการณปจจุบัน
11. การดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายงานระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายในและจัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ เปดเผยไวในรายงานประจําป 2560 ตามหลักเกณฑท่ี ตลท. กําหนด เสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
สรุปในภาพรวมป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใชความรู
ความสามารถติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยางมีความเปนอิสระเพียงพอ และมีความเห็นวาบริษัทฯ และบริษัท
ยอย ไดรายงานทางการเงินในสาระสําคัญอยางถูกตอง เชื่อถือไดโดยจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอ และในการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ ก็ไดจัดใหมีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และขอกําหนดของตลท. และสํานักงานกลต. อยางเครงครัด รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินธุรกิจอยางครบถวน นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังจัดใหมกี ารบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและมีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ในองคกร มีผูตรวจสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ชวยใหการสอบบัญชีและระบบ
การควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

(นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561

รายงานประจํ า ปี 2560
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คาตอบแทนผูสอบบัญชี

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษทั ฯ และบริษทั ยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ในรอบปบัญชี 2560 เปนเงินรวม 2,190,000 บาท (สองลานหนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน)
แยกเปนคาตอบแทนบริษัทฯ เทากับ 1,360,000 บาท และบริษัทยอย 830,000 บาท

2. คาบริการอื่น (Non-Audit fee)
ไมมี
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงาน และ
งบการเงินรวม

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย
31 ธันวาคม 2560

รายงานประจํ า ปี 2560

รายงาน
ของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต
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เสนอตอผูถือหุนของ

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
ความเห็น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าํ คัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ไทยออพติคอล กรุป จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ ในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจา
ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูส อบบัญชีตอ การตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของ
ผูป ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ าํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในขอ
กําหนดนัน้ ดวย ขาพเจาเชือ่ วาหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า พเจาไดรบั เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งตางๆ ทีม่ นี ยั สําคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป ระกอบ
วิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบนั ขาพเจาไดนาํ เรือ่ งเหลานี้
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
ขาพเจาไดปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบทีไ่ ดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูส อบ
บัญชีตอ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ซึง่ ไดรวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับ
เรือ่ งเหลานีด้ ว ย การปฏิบตั งิ านของขาพเจาไดรวมวิธกี ารตรวจสอบทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ตอบ
สนองตอการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่อง
เหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้
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รายงาน ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
การรับรูรายได

รายไดจากการขายสินคาถือเปนรายการบัญชีที่มีสาระสําคัญและสงผลกระทบโดยตรงตอกําไรขาดทุนของกลุมบริษัท ประกอบกับ
กลุมบริษัท มีรายการขายกับลูกคาเปนจํานวนมากซึ่งมีขอตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย เชน รายการสงเสริมการขาย สวนลด
ตางๆ รวมทั้งการใหสวนลดพิเศษเพื่อกระตุนยอดขาย ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงใหความสําคัญเปนพิเศษตอการรับรูรายไดของกลุมบริษัท
ขาพเจาตรวจสอบการรับรูร ายไดของกลุม บริษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุม บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกับวงจร
รายได สุมตัวอยางรายการขายที่เกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขาย
และสอบทานใบลดหนี้ที่กลุมบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีวาเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอตกลงการใหสวนลดแก
ลูกคาของกลุมบริษัท และสอดคลองกับนโยบายการรับรูรายไดของกลุมบริษัท ประกอบกับไดวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายได
แบบแยกยอย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะ
รายการบัญชีที่ทําผานใบสําคัญทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทรวม
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี (“บริษัทรวม”)
ตามราคาทุนเปนจํานวน 21 ลานบาท และ 18 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสูงกวามูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมซึ่งมี
จํานวน 8 ลานบาท และ 7 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯไดบันทึกคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในบริษทั
เอ็มวิชนั่ ออพติคอล พีทอี ี ลิมเิ ต็ด จํานวน 12.5 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ การพิจารณามูลคาเงินลงทุนโดยเฉพาะอยางยิง่ การ
พิจารณาคาเผือ่ การลดลงของมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวตองใชดลุ ยพินจิ อยางสูงในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การ
คาดวาจะไดรับจากบริษัทรวมดังกลาว การกําหนดอัตราคิดลด และอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม
ขาพเจาไดประเมินการกําหนดประมาณการกระแสเงินสดและแบบจําลองทางการเงินทีฝ่ า ยบริหารของบริษทั ฯ เลือกใชโดยการทําความ
เขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองกับขอมูลในอดีตและแผนธุรกิจของบริษัทรวมในอนาคต และขาพเจาไดทําการ
ทดสอบสมมติฐานทีส่ าํ คัญทีใ่ ชในการประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะไดรบั ในอนาคตจากเงินลงทุนในบริษทั รวมทีจ่ ดั ทําโดยฝาย
บริหารของบริษทั ฯ โดยการเปรียบเทียบสมมติฐานดังกลาวกับแหลงขอมูลภายนอกและภายใน รวมถึงสอบทานความแมนยําของประมาณ
การกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานทีเ่ กิดขึน้ จริง เพือ่ ประเมินความนาเชือ่ ถือของประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดวา จะไดรับ
ในอนาคตดังกลาว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ฝายบริหารของบริษัทฯเลือกใช ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาที่
คาดวาจะไดรบั คืนของเงินลงทุนในบริษทั รวมตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐาน ทีส่ าํ คัญ
ตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว

ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ
ตอขอมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่มีสาระ
สําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมีการดําเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป
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ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่
เกีย่ วกับการดําเนินงานตอเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสาํ หรับกิจการทีด่ าํ เนินงานตอเนือ่ ง เวนแตผบู ริหารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหไดความเชือ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมือ่ คาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวา รายการทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงแตละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย
• ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสีย่ งทีไ่ มพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ซึง่ เปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสีย่ งทีเ่ กิดจากขอผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร ว มคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูล
ที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทํา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุปจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัย
สําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ
ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวา
การเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึน้ อยูก บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด
รับจนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส อบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุม บริษทั ตอง
หยุดการดําเนินงานตอเนื่องได
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รายงาน ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมินวางบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอยางเพียงพอเกีย่ วกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุม บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจ
สอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวาง
การตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและ
ไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปจจุบนั และกําหนดเปนเรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรือ่ งเหลานีไ้ วในรายงานของผูส อบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือ
ขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรือ่ งดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสือ่ สารเรือ่ งดังกลาว
ในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชน
ที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 12 กุมภาพันธ 2561
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย

(หนวย : บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

7

199,549,563

179,972,318

79,645,143

93,635,610

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา

8

893,304

884,384

893,304

884,384

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

9

272,268,753

351,835,187

137,154,367

224,767,665

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

10

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

11

8,124,767

สินคาคงเหลือ

12

883,294,452

729,474,189

703,084,349

603,782,244

16,706,425

46,621,420

4,902,351

24,631,095

1 ,380,837,264 1,308,787,498

933,804,281

958,700,998

186,000,000

186,000,000

31,830,822

41,791,004

54,330,913

1,172,216,913 1,198,986,356

601,457,375

642,057,434

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

-

-

-

-

11,000,000

8,124,767

-

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย

13

เงินลงทุนในบริษัทรวม

14

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

15

สินทรัพยไมมีตัวตน

16

20,423,644

21,903,265

12,242,579

13,519,698

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

26

29,317,758

29,704,728

17,332,150

13,641,938

96,700

94,000

60,700

58,000

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

1,256,652,235 1,282,519,171

858,883,808

909,607,983

รวมสินทรัพย

2,637,489,499 2,591,306,669 1,792,688,089 1,868,308,981

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

34,597,220
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

(หนวย : บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
17
393,104,536 242,821,367 199,000,000 60,000,000
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
18
203,805,145 342,254,565 95,183,098 268,892,263
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
10
10,002,000 20,000,000
สวนของเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
10, 13, 19
12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
20
35,623,006 14,621,871
สํารองผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
21
3,161,338
1,520,843
2,763,930
487,464
ภาษีเงินไดคางจาย
17,551,411 39,792,220
10,007,611
รวมหนี้สินหมุนเวียน
665,245,436 653,010,866 318,949,028 371,387,338
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย - สุทธิ
จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
10, 13, 19
12,000,000
12,000,000
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
20
63,182,500 11,210,613
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
21
60,831,421 59,004,969 38,098,136 37,108,952
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
124,013,921 82,215,582 38,098,136 49,108,952
รวมหนี้สิน
789,259,357 735,226,448 357,047,164 420,496,290
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
661,870,243 669,720,322 432,073,097 444,244,863
รวมสวนของผูถือหุน
1,848,230,142 1,856,080,221 1,435,640,925 1,447,812,691
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
2,637,489,499 2,591,306,669 1,792,688,089 1,868,308,981

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจํ า ปี 2560
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กําไรขาดทุน

(หนวย : บาท)
หมายเหตุ

รายได
รายไดจากการขาย
10
รายไดจากการบริการ
10
เงินปนผลรับ
10, 13, 14
คาระวางรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
25
ตนทุนขาย
10
ตนทุนบริการ
10
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมคาใชจาย
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั รวม
คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
14
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
26
กําไรสําหรับป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,737,966,787 1,818,971,098 1,158,443,064 1,250,818,633
139,624,726 115,022,986
9,675,498
1,123,978
167,436,703 151,025,674
17,885,941 16,542,022
6,236,953
7,029,452
17,079,138
2,019,182
7,883,962
16,780,448 38,439,312 49,116,697 58,806,734
1,912,257,902 2,006,054,556 1,392,928,097 1,476,688,433
1,328,094,556 1,390,480,063 999,679,146 1,025,304,076
83,326,439 59,188,741
6,102,191
765,536
52,324,130 49,853,050 37,730,513 38,265,225
209,398,166 200,041,848 169,002,644 152,622,911
14,184,698
1,687,327,989 1,699,563,702 1,212,514,494 1,216,957,748
224,929,913 306,490,854
3,203,101
2,166,751
228,133,014 308,657,605
(3,761,816) (1,625,635)
224,371,198 307,031,970
(40,914,809) (56,665,540)
183,456,389 250,366,430

180,413,603 259,730,685
180,413,603 259,730,685
(5,065,764) (1,861,930)
175,347,839 257,868,755
3,338,477 (16,696,652)
178,686,316 241,172,103

148

บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กําไรขาดทุน

(หนวย : บาท)
หมายเหตุ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได
รายการทีจ่ ะไมถกู บันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุน (บาท)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

26

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

(1,974,135) (5,073,837)
394,827 1,014,767

2560

2559

(1,413,653) (7,826,132)
282,731 1,565,226

(1,579,308) (4,059,070) (1,130,922) (6,260,906)
(1,579,308) (4,059,070) (1,130,922) (6,260,906)
181,877,081 246,307,360 177,555,394 234,911,197
28
0.39

0.53

0.38

0.51

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

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

เงินปนผลจาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

474,318,000

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
22

-

474,318,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

กําไรสําหรับป

474,318,000

-

เงินปนผลจาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
22

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

474,318,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

481,749,828

-

-

-

-

481,749,828

481,749,828

-

-

-

-

481,749,828

167,792,071

-

-

-

-

167,792,071

167,792,071

-

-

-

-

167,792,071

ทุนเรือนหุน
สวนเกินมูลคา
สวนเกินทุน
หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ
จากการรวมธุรกิจ
ภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน

กําไรสําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

62,500,000

-

-

-

-

62,500,000

62,500,000

-

-

-

-

62,500,000

จัดสรรแลว สํารองตาม
กฎหมาย

661,870,243

(189,727,160)

181,877,081

(1,579,308)

183,456,389

669,720,322

669,720,322

(189,725,660)

246,307,360

(4,059,070)

250,366,430

613,138,622

ยังไมไดจัดสรร

กําไรสะสม

1,848,230,142

(189,727,160)

181,877,081

(1,579,308)

183,456,389

1,856,080,221

1,856,080,221

(189,725,660)

246,307,360

(4,059,070)

250,366,430

1,799,498,521

รวมสวน
ของผูถือหุน

(หนวย : บาท)
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-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

เงินปนผลจาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

474,318,000

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
22

-

474,318,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

กําไรสําหรับป

474,318,000

-

เงินปนผลจาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
22

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

474,318,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

481,749,828

-

-

-

-

481,749,828

481,749,828

-

-

-

-

481,749,828

47,500,000

-

-

-

-

47,500,000

47,500,000

-

-

-

-

47,500,000

432,073,097

(189,727,160)

177,555,394

(1,130,922)

178,686,316

444,244,863

444,244,863

(189,725,660)

234,911,197

(6,260,906)

241,172,103

399,059,326

ทุนเรือนหุน
สวนเกินมูลคา
จัดสรรแลว
หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร

กําไรสําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

1,435,640,925

(189,727,160)

177,555,394

(1,130,922)

178,686,316

1,447,812,691

1,447,812,691

(189,725,660)

234,911,197

(6,260,906)

241,172,103

1,402,627,154

รวมสวน
ของผูถือหุน

(หนวย : บาท)
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

(หนวย : บาท)
หมายเหตุ

กําไรกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กลับรายการเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนาย / ตัดจําหนายที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ
เงินปนผลรับ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิ
ที่จะไดรับ (โอนกลับรายการ)
คาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวม
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

19

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

224,371,198 307,031,970

175,347,839 257,868,755

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

(2,915,461)
(2,166,751)
(9,754)
(6,633,313)

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

(2,915,461)
(9,754)
(1,486,616)

333,585
737,520
192,899
(147,668)
(167,436,703) (151,025,674)
153,696,816 148,344,128 108,944,299 94,532,457
1,471,781
198,443
(10,522)
12,716
(7,568,881)
5,919,562
(265,108)
3,168,452

11,330,295
5,110,531
(240,193)
852,658

381,935,368 461,640,073

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

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

142,799,487 204,449,103

65,770,637
3,346,509 77,370,355 (2,998,975)
(146,251,382) 32,891,482 (109,349,837) (32,613,158)
31,424,609 (22,362,091) 21,230,969 (4,030,088)
(2,700)
(400)
(2,700)
(400)
(106,201,589)
226,674,943
(4,426,750)
(63,883,435)
158,364,758

48,790,370 (138,160,315) 56,880,149
524,305,943
(6,112,041) 221,686,631
(6,593,750) (1,959,495) (3,309,632)
(47,324,064) (11,578,839) (18,744,477)
470,388,129 (19,650,375) 199,632,522
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนวย : บาท)
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
เงินปนผลรับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายลดลง
19
เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายในการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย
เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดจายปนผล
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

11,000,000
3,000,000
436,703
575,674 70,436,703 61,025,674
(6,536,306) (9,084,539) (6,536,306) (9,084,539)
(149,057,876) (409,731,066) (98,250,479) (130,749,598)
(5,336,613) (8,397,418) (4,266,922) (3,612,053)
230,297
521,806
187,916
626,056
332,710
164,471
308,411
164,486
(159,931,085) (425,951,072) (27,120,677) (78,629,974)
156,000,000
(11,537,874)
86,987,518
(14,873,483)
(5,705,429)
(189,727,160)
21,143,572
19,577,245
179,972,318
199,549,563

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

139,000,000
149,121,174
(62,119,174)
(3,494,255)
(189,727,160)
32,780,585
(13,990,467)
93,635,610
79,645,143

(2,439,169)
140,000,000
(30,000,000)
(1,031,178)
(189,725,660)
(83,196,007)
37,806,541
55,829,069
93,635,610
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รายงานประจํ า ปี 2560

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ขอมูลทั่วไป

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

2. เกณฑ ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ
ในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี
พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการ
เงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนีไ้ ดจดั ทําขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา “บริษทั ฯ”) และ
บริษทั ยอย (ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา “บริษทั ยอย”) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
บริษัทยอย
บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
บริษัท โพลี ซัน จํากัด

ลักษณะของธุรกิจ

อัตรารอยละของการถือหุน
2559
2560
รอยละ
รอยละ

ผลิตและจําหนายเลนสสายตากระจก
เลนสสายตาพลาสติก และแมพิมพแกว
ผลิตและจําหนายเลนสพลาสติก

100

100

100

100

ข) บริษัทฯ จะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯ มีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทน
ของกิจการทีเ่ ขาไปลงทุน และสามารถใชอาํ นาจในการสัง่ การกิจกรรมทีส่ ง ผลกระทบอยางมีนยั สําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทน
นั้นได
ค) บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย
จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
ฉ) ยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯไดตัดกับสวนของผูถือหุนของบริษัทยอย ณ วันซื้อหุน รายการกําไรสะสมที่เปน
สวนของบริษัทยอยซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯซื้อบริษัทยอยดังกลาวในราคาที่ตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันซื้อได
แสดงไวเปนรายการในสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทฯ จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหา
เทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและ
การใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีฉบับใหมดงั กลาวมาถือปฏิบตั นิ ี้ ไมมผี ลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
ของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงหลักการสําคัญสามารถสรุปไดดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในการรวมคา และเงิน
ลงทุนในบริษทั รวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธสี ว นไดเสียได ตามทีอ่ ธิบายไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ทั้งนี้ กิจการตองใชวิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแตละ
ประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธสี ว นไดเสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตองปรับปรุงรายการดังกลาว
โดยวิธีปรับยอนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย เนื่องจากฝายบริหารไดพิจารณาแลววาจะเลือก
บันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหวางปปจ จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวัน
ที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรบั การปรับปรุงหรือจัดใหมขี นึ้ เพือ่ ใหมเี นือ้ หาเทาเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชดั เจนเกีย่ วกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ฝายบริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย เชือ่ วามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไมมผี ลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การรับรูรายได
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเ มือ่ บริษทั ฯ ไดโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั สําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกบั ผูซ อื้ แลว
รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมลู คาเพิม่ สําหรับสินคาทีไ่ ดสง มอบหลังจากหักสวนลดแลว
รายไดคาบริการ
รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปนผล
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคลองสูง ซึง่ ถึงกําหนดจาย
คืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
4.3 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯ บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่
อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้
4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธถี วั เฉลีย่ ถวงนํา้ หนัก) หรือมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรบั แลวแตราคาใด
จะตํ่ากวาราคาทุนดังกลาววัดมูลคาตามวิธีตนทุนมาตรฐานซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริง และประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ แรงงานและ
คาโสหุยในการผลิต
วัตถุดบิ วัสดุสนิ้ เปลือง แมพมิ พ และสินคาสําเร็จรูปซือ้ มาเพือ่ ขายไปแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลีย่ หรือมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรบั แลว
แตอยางใดจะตํ่ากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
มูลคาสุทธิทจี่ ะไดรบั ของสินคาประมาณจากราคาทีค่ าดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยประมาณการตนทุนในการผลิตสินคา
นั้นใหเสร็จและคาใชจายที่จําเปนในการขาย
สํารองเผื่อการลดมูลคาสินคาจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาเกาลาสมัย เคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณภาพ
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพือ่ คาแสดงตามมูลคายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลคายุตธิ รรมของหลักทรัพยบนั ทึกในสวนของกําไร
หรือขาดทุน
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
ค) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน
บริษัทฯ จะบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุนตอเมื่อมูลคาที่จะไดรับคืนของเงินลงทุนตํ่ากวาราคาทุนในบัญชี
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาคาร
20 ป
สวนปรับปรุงที่ดิน
10, 20 ป
โครงสรางระบบ
10, 20 ป
เครื่องจักรและอุปกรณ
5, 10 ป
เครื่องตกแตง ติดตั้ง เครื่องมือ และอุปกรณสํานักงาน
3, 5 ป
ยานพาหนะ
5, 7 ป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน สินทรัพยระหวางทางและงานระหวางกอสราง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
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4.7 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพรอมใช
หรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค สวนตนทุน
การกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น
4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
บริษัทฯ จะรับรูรายจายที่เกิดจากการพัฒนาหรือเกิดในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายในเปนสินทรัพยไมมีตัวตนก็ตอเมื่อมี
ความเปนไปไดทางเทคนิค และบริษทั ฯ มีความตัง้ ใจและมีความสามารถ ตลอดจนมีทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และทรัพยากร
อื่นเพียงพอที่จะนํามาใชเพื่อทําใหการพัฒนาเสร็จสิ้นลงและนําสินทรัพยไมมีตัวตนมาใชประโยชนหรือนํามาขายได
สวนสินทรัพยไมมตี วั ตนอืน่ บริษทั ฯ จะบันทึกตนทุนเริม่ แรกของสินทรัพยนนั้ ตามราคาทุนภายหลังการรับรูร ายการเริม่ แรก สินทรัพย
ไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทฯ ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯ จะทบทวนระยะ
เวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใช
จายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โปรแกรมคอมพิวเตอร
3, 5, 10
ป
คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑรอตัดจาย
5
ป
ลิขสิทธิ์
5
ป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะ
เปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกันยังหมายรวมถึงบริษทั รวมและบุคคลหรือกิจการทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออม
ซึง่ ทําใหมอี ทิ ธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษทั ฯ ผูบ ริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ อี าํ นาจในการวางแผน และ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
4.10 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ จะทําการประเมินการดอยคาของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยทไี่ มมตี วั ตนอืน่ ของ
บริษทั ฯ หากมีขอ บงชีว้ า สินทรัพยดงั กลาวอาจดอยคา บริษทั ฯ รับรูข าดทุนจากการดอยคาเมือ่ มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนของสินทรัพย
มีมลู คาตํา่ กวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนนั้ ทัง้ นีม้ ลู คาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนหมายถึงมูลคายุตธิ รรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย
หรือมูลคาจากการใชสนิ ทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสนิ ทรัพย บริษทั ฯ ประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการ
ประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลัง
พิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯ ใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึง่ เหมาะสมกับ
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สินทรัพย ซึง่ สะทอนถึงจํานวนเงินทีก่ จิ การสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหกั ดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนัน้
ผูซ อื้ กับผูข ายมีความรอบรูแ ละเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท ไี่ มมคี วาม
เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน
4.11 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯ
และบริษทั ยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลีย้ งชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย
เงินที่บริษัทฯ และบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่เี กิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ
ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับ
พนักงาน นอกจากนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน ไดแก โครงการเงินรางวัลการ
ปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา
บริษทั ฯ และบริษทั ยอยคํานวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชนระยะยาว
อืน่ ของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการ
ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน
ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน
4.12 เงินตราตางประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชและวัดมูลคาในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัว
เงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.13 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนีแ้ ละเจาหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
กําไรขาดทุนทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน สวนเกินหรือสวนลด
ที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
4.14 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วของนัน้ โดยใชอตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช ณ วันสิน้ รอบระยะ
เวลารายงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
บริษทั ฯ และบริษทั ยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
ปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่
ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
4.15 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกบั ผูเ ชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญา
เชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตาม
สัญญาเชาแลวแตมลู คาใดจะตํา่ กวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจา ยทางการเงินจะบันทึกเปนหนีส้ นิ ระยะยาว สวนดอกเบีย้
จายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยทไี่ ดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสือ่ มราคาตลอด
อายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
สัญญาเชาอุปกรณทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกบั ผูเ ชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน
จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
4.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไวในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึน้ แลว และมีความเปนไป
ไดคอ นขางแนนอนวาบริษทั ฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯสามารถประมาณมูลคา ภาระ
ผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
4.17 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่นโดยรายการ
ดังกลาวเปนรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหวางผูซ อื้ และผูข าย (ผูร ว มในตลาด) ณ วันทีว่ ดั มูลคา บริษทั ฯ และบริษทั ยอยใชราคา
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เสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคลองในการวัดมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยและหนีส้ นิ ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วของ
กําหนดใหตอ งวัดมูลคาดวยมูลคายุตธิ รรม ยกเวนในกรณีทไี่ มมตี ลาดทีม่ สี ภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะ เดียวกัน
หรือไมสามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคลองได บริษทั ฯ และบริษทั ยอย จะประมาณมูลคายุตธิ รรมโดยใชเทคนิคการ
ประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะ
วัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบงออกเปนสามระดับ
ตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคา
ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี
ความไมแนนอนเสมอ การใชดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกลาวนีส้ ง ผลกระทบตอจํานวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและตอขอมูล
ที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาวาบริษทั ฯไดโอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชนในสินทรัพยทเี่ ชา
ดังกลาวแลวหรือไม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
ลูกหนี้แตละราย โดยพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น
เปนตน
การปรับลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
ในการประมาณรายการปรับลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากสินคาคงเหลือนั้น โดยรายการปรับลดเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ พิจารณาจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ
หักดวยคาใชจา ยในการขายสินคานัน้ และการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือสําหรับสินคาเกาลาสมัย เคลือ่ นไหวชาหรือเสือ่ มคุณภาพ
พิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคาแตละชนิดและผลการตรวจสอบจากฝายควบคุมคุณภาพ
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บริษัทฯ จะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน เมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะ
เวลานานหรือเมือ่ มีขอ บงชีข้ องการดอยคา การทีจ่ ะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือ
ไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทําการทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอย
คาหากคาดวามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนตํา่ กวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนนั้ ในการนีฝ้ า ยบริหารจําเปนตองใชดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วของ
กับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาเริ่มแรกและการพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น จําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ในการประมาณมูลคาของสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชนและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้น
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน

6. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการกิจกรรมลงทุน ซึ่งไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

24,904

55,801

1,561

36,510

หักกลบเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยกับเงินปนผลรับ

-

-

97,000

90,000

โอนลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเปนเงินใหกูยืมระยะสั้น
แกกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

8,137

-

8,137

-

เจาหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
และสินทรัพยไมมีตัวตน
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7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2560
เงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

195

185

85

85

เงินฝากธนาคาร

199,355

179,787

79,560

93,551

รวม

199,550

179,972

79,645

93,636

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.05 ถึง 0.38 ตอป (2559: รอยละ 0.05 ถึง 0.38 ตอป)

8. เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเพื่อคามีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

จํานวนหนวย
(พันหนวย)

ราคาทุน
(พันบาท)

มูลคายุติธรรม จํานวนหนวย
(พันบาท)
(พันหนวย)

หลักทรัพยเพื่อคา
กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ

66

781

893

รวมเงินลงทุนชั่วคราว หลักทรัพยเพื่อคา

66

781

893

ราคาทุน
(พันบาท)

มูลคายุติธรรม
(พันบาท)

66

781

884

66

781

884

เงินลงทุนชั่วคราว :
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

ยังไมถึงกําหนดชําระ

117,549

138,167

72,688

88,379

คางชําระไมเกิน 30 วัน

61,015

86,232

4,189

33,566

คางชําระ 31 ถึง 90 วัน

5

1,240

178,569

225,639

76,877

123,132

ยังไมถึงกําหนดชําระ

74,600

84,653

50,645

69,026

คางชําระไมเกิน 30 วัน

12,724

21,890

3,320

14,257

คางชําระ 31 ถึง 90 วัน

4,584

16,466

467

14,051

คางชําระ 91 ถึง 180 วัน

1,109

2,383

811

123

คางชําระ 181 ถึง 365 วัน

1,278

1,260

4

25

คางชําระเกิน 365 วัน

9,408

8,110

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

103,703

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา - กิจการ
ที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่
เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10)

-

1,187

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10)

-

-

134,762

55,247

97,482

(10,038)

(8,566)

(2)

(13)

93,665

126,196

55,245

97,469

272,234

351,835

132,122

220,601

-

-

4,997

4,167

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

35

-

35

รวมลูกหนี้อื่น

35

-

5,032

4,167

137,154

224,768

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

272,269

351,835

-
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10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีรายการธุรกิจทีส่ าํ คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงือ่ นไข
ทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ และ
บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกันดังตอไปนี้คือ
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับกลุมบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งมีผูถือหุนรวมกันหรือกรรมการรวมกันในประเทศไทย
1. การซือ้ /ขายวัตถุดบิ วัสดุสนิ้ เปลือง และอืน่ ๆ ระหวางกัน กําหนดราคาโดยคิดจากคาสินคาบวกคาบริการจัดการไมเกินรอยละ 10
ของ ราคาทุน
2. การซื้อ/ขายสินคาสําเร็จรูประหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน อยางไรก็ตาม นโยบายการกําหนดราคาดังกลาวอาจ
มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแขงขันในขณะที่เกิดรายการ
3. รายไดคาบริการและคาบริการจายเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงรวมกัน
4. รายไดคาบริหารและบริการจัดทําเอกสารเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไวในสัญญาที่ตกลงรวมกัน
5. รายไดคาธรรมเนียมการคํ้าประกันและคาธรรมเนียมการคํ้าประกันจายคิดในอัตรารอยละ 1.5 ตอป
6. การซื้อ/ขายสินทรัพยถาวรระหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน โดยอางอิงจากราคาประเมินสินทรัพยของผูประเมิน
อิสระ
7. เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจายและมีสิทธิในการรับเงินปนผล
8. เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.2 ตอป (2559: รอยละ 1.04 ตอป)
9. เงินกูยืมจากบริษัทยอยคิดดอกเบี้ยอัตรารอยละ 3.0 ตอป (2559: รอยละ 1.04 ตอป)
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับบริษัทตางประเทศซึ่งเปนบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
1. การขายสินคาสําเร็จรูประหวางกัน กําหนดราคาตามอัตราตลาด
2. รายไดคาบริการเรียกเก็บตามราคาตลาด
3. เงินปนผลรับรับรูเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจายและมีสิทธิในการรับเงินปนผล
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการธุรกิจที่สําคัญระหวางบริษัทฯ และบริษัทเหลานั้น สามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

ขายสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ

-

-

143,275

126,330

รายไดคาบริการ

-

-

299

957

ขายอื่น ๆ

-

-

2,100

389

รายไดคาบริหารและบริการจัดทําเอกสาร

-

-

29,780

19,060

รายไดคาบริการอื่น

-

-

630

704

ดอกเบี้ยรับ

-

-

84

220

รายไดคาธรรมเนียมการคํ้าประกัน

-

-

3,444

1,349

เงินปนผลรับ

-

-

167,000

150,450

ตนทุนขาย

-

-

121,490

116,322

ซื้อสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ

-

-

60,516

92,627

ซื้อสินทรัพย

-

-

16,182

10,905

คาบริการจาย

-

-

21,258

40,614

คาธรรมเนียมการคํ้าประกันจาย

-

-

1,309

594

ซื้ออื่น ๆ

-

-

9,189

5,278

ดอกเบี้ยจาย

-

-

789

291

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม
ขายสินคาสําเร็จรูป

7,950

10,099

2,780

7,148

รายไดคาบริการอื่น

503

353

37

75

เงินปนผลรับ

-

-

437

576
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

79,179

81,883

15,712

12,373

6

10

-

-

133

153

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ในประเทศไทยซึ่งมีกรรมการรวมกัน
หรือผูถือหุนรวมกัน
ขายสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ
รายไดคาบริการ
ขายอื่น ๆ

3

74
-

99

ซื้อสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ

-

-

ซื้ออื่น ๆ

1,492

1,597

579

627

คาบริการจาย

3,632

3,651

570

319

ซื้อสินทรัพย

344

620

1,229,046
4,639

-

-

1,170,171

575,096

560,683

9,736

2,634

6,445

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกันในตางประเทศ
ขายสินคาสําเร็จรูป
ขายอื่นๆ

ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันสิ้นปไดแสดงแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 ดังนี้

166

บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

บริษัทยอย

-

-

17,652

13,904

บริษัทรวม

2,390

5,945

1,068

4,917

บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน)

176,179

219,694

58,157

104,311

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)

178,569

225,639

76,877

123,132

บริษัทยอย

-

-

4,997

4,167

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)

-

-

4,997

4,167

บริษัทยอย

-

-

-

11,000

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

-

11,000

-

-

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย

4,101

8,496

บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน)

59

20

5

11

รวมเจาหนีก้ ารคา - กิจการทีเ่ กีย่ วของกัน (หมายเหตุ 18)

59

20

4,106

8,507

-

162

98

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย

-

บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน)

337

1,252

104

105

รวมเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 18)

337

1,252

266

203
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

บริษัทยอย

-

-

10,002

20,000

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

10,002

20,000

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 19)

6,000

12,000

6,000

12,000

หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป)

(6,000)

(6,000)

(6,000)

(6,000)

-

6,000

-

6,000

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายแกบุคคล
ที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายแก

เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายแกบุคคล
ที่เกี่ยวของกัน - สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกูยืมระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

บริษัท โพลี ซัน จํากัด

11,000

-

(11,000)

-

รวม

11,000

-

(11,000)

-

บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด

20,000

149,121

(159,119)

10,002

รวม

20,000

149,121

(159,119)

10,002

ในระหวางป

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของกรรมการและ
ผูบริหาร ดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ผลประโยชนระยะสั้น

2560

2559

2560

2559

28,948

28,729

26,327

26,059

517

496

423

405

29,465

29,225

26,750

26,464

ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 31

11. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ ไมเกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทแหงหนึ่งซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน
0.25 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทาประมาณ 8.1 ลานบาท (2559: ไมมี) โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6 ตอป และมี
กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม เงินใหกูยืมดังกลาวโอนมาจากลูกหนี้การคา

12. สินคาคงเหลือ
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ราคาทุน

รายการปรับลด
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

2560

2559

2560

2559

สินคาสําเร็จรูป

486,166

330,586

(24,334)

(14,345)

งานระหวางทํา

7,573

5,822

139,742

107,165

(8,285)

39,148

31,649

249,528

253,815

7,154

54,022

929,311

783,059

วัตถุดิบ
อะไหลและวัสดุโรงงาน
วัสดุสิ้นเปลือง - แมพิมพแกว
สินคาระหวางทาง
รวม

สินคาคงเหลือ - สุทธิ
2560

2559

461,832

316,241

7,573

5,822

(5,527)

131,457

101,638

(287)

(1)

38,861

31,648

(13,111)

(33,712)

236,417

220,103

7,154

54,022

883,294

729,474

-

(46,017)

-

(53,585)
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน

รายการปรับลด
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

2560

2559

2560

สินคาสําเร็จรูป

342,593

257,467

(14,207)

งานระหวางทํา

3,822

2,228

-

119,586

80,872

17,857

วัตถุดิบ

2560

2559

328,386

255,434

-

3,822

2,228

-

-

119,586

80,872

13,657

-

-

17,857

13,657

237,140

214,069

(10,536)

(12,662)

226,604

201,407

6,829

50,184

-

-

6,829

50,184

727,827

618,477

(24,743)

(14,695)

703,084

603,782

อะไหลและวัสดุโรงงาน
วัสดุสิ้นเปลือง - แมพิมพแกว
สินคาระหวางทาง
รวม

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

2559
(2,033)

ในระหวางปปจ จุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ยอย บันทึกกลับรายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือเปนจํานวน 7.57 ลานบาท โดยนําไปหักจาก
มูลคาสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายระหวางป (2559: บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับเปน
จํานวน 11.33 ลานบาท โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย) (เฉพาะบริษัทฯ: บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนจํานวน 10.05 ลานบาท (2559: 3.89 ลานบาท) โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย)

13. เงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท

ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน
(รอยละ)
2560

2560

2559

บริษัท อุตสาหกรรม แวนตาไทย จํากัด
(ผลิตและจําหนายเลนสสายตากระจก
เลนสสายตาพลาสติก และแมพิมพแกว) 130,000 130,000

100

100

บริษัท โพลี ซัน จํากัด
(ผลิตและจําหนายเลนสพลาสติก)

100

100

รวม

2559

20,000 20,000

ราคาทุน
2560

2559

เงินปนผลที่บริษัทฯ
ไดรับระหวางป
2560

2559

130,000 130,000 167,000 150,450
56,000 56,000

-

-

186,000 186,000 167,000 150,450

170

บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด (ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจําหนายเลนสแวนตา และมีทุน
จดทะเบียนและชําระแลว 130 ลานบาท) เปนจํานวนรวม 12,999,994 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท รวมเปนเงินประมาณ 130 ลานบาท
บริษัทฯ มีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวคิดเปนรอยละ 100 บริษัทฯ และบริษัทดังกลาวมีกรรมการและผูถือหุนเดิมรวมกัน การ
ลงทุนดังกลาวเปนไปเพื่อการจัดโครงสรางการลงทุนของกลุมบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จึงบันทึกมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัท
อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด ซึง่ สูงกวาราคาทุนทีซ่ อื้ จํานวนประมาณ 168 ลานบาท ไวภายใตสว นของผูถ อื หุน ในงบการเงินรวมภายใต
หัวขอ “สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน”
บริษัท โพลี ซัน จํากัด
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท โพลี ซัน จํากัด จากผูถือ
หุนรายเดิม คิดเปนรอยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกชําระ โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนกับ
ผูถ อื หุน เดิมของบริษทั ดังกลาว (ผูข าย) โดยบริษทั ฯ ไดซอื้ หุน สามัญจํานวน 0.2 ลานหุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 100 บาท ในราคา 56 ลานบาท
และบริษัทฯ ไดชําระเงินงวดแรกเพื่อซื้อเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาทแกผูขาย สวนที่เหลือจํานวน 36 ลานบาท บริษัทฯ
จะแบงชําระเปนสามงวด งวดละ 12 ลานบาทในเดือนสิงหาคม 2559, 2560 และ 2561 ซึง่ เปนไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญาซือ้ ขายหุน
ผลจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวตามวิธีซื้อ ทําใหบริษัทฯ รับรูสวนตางของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิซึ่งสูงกวาราคา
ทุนทีซ่ อื้ หุน สามัญเปนกําไรจากการตอรองราคาซือ้ จํานวน 11.7 ลานบาท และแสดงเปนสวนหนึง่ ของรายไดอนื่ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตอมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 กรรมการของบริษัทฯไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท โพลี ซัน จํากัด และไดจด
ทะเบียนแจงเปลี่ยนรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท โพลี ซัน จํากัด กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 (วันที่ซื้อซึ่งมี
อํานาจการควบคุม)
บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯมีมติใหจดั ตัง้ บริษทั ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี เปนบริษทั ยอยแหงใหม เพื่อ
ดําเนินธุรกิจดานการจัดจําหนายสินคาและจัดสงผลิตภัณฑของบริษทั ฯ ไปยังลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีทนุ จดทะเบียนจํานวน
50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุนสามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 10 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวนรอยละ 100 ใน
บริษัทยอยดังกลาว บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซีไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแลวเสร็จเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยดังกลาวยังไมไดเรียกชําระคาหุน
ตอมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัทยอยไดเรียกชําระคาหุนและบริษัทฯ ไดจายชําระคาหุนจํานวน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาแก
บริษัทยอยแลว

ถือหุนทางตรงและ
มีกรรมการรวมกัน

ถือหุนทางตรงและ
มีกรรมการรวมกัน

ผลิตเลนส
สั่งฝนพิเศษ

ผลิตเลนส
สั่งฝนพิเศษ

เอ็มวิชั่น ออพติคอล
อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น
บีเอชดี (จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศมาเลเซีย)

เวียดนาม วิสิบิลิตี้
ทารเก็ต (จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศเวียดนาม)

6 ลาน
ริงกิต
มาเลเซีย

1.45 ลาน 1.45 ลาน
เหรียญ
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

6 ลาน
ริงกิต
มาเลเซีย
33

33

33

2560
(รอยละ)

33

33

33

2559
(รอยละ)

สัดสวนเงินลงทุน

34,597

-

34,597

19,275

6,835

8,487

31,831

-

31,831

18,267

4,249

9,315

2559
(พันบาท)

41,791

(12,540)

54,331

15,272

18,091

20,968

2560
(พันบาท)

54,331

-

54,331

15,272

18,091

20,968

2559
(พันบาท)

มูลคาตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน

มูลคาตามบัญชี
ตามวิธีสวนไดเสีย
2560
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ บันทึกคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมเิ ต็ด ซึ่งเปนบริษัทรวม เปนจํานวน 12.54 ลานบาท (2559: ไมมี) ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ

หัก: คาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุน

รวม

ถือหุนทางตรงและ
2.7 ลาน
2.7 ลาน
มีกรรมการรวมกัน เหรียญสิงคโปร เหรียญสิงคโปร

2559

ผลิตเลนส
สั่งฝนพิเศษ

2560

เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี
ลิมิเต็ด (จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศสิงคโปร)

ทุนเรียกชําระแลว

ลักษณะ
ความสัมพันธ

ลักษณะ
ธุรกิจ

ชื่อบริษัท

14.1 รายละเอียดของบริษัทรวม

14. เงินลงทุนในบริษัทรวม

รายงานประจํ า ปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

14.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ
ในระหวางป บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวม
ดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หนวย : พันบาท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สวนแบงกําไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ในระหวางป

เงินปนผล
ที่บริษัทฯ ไดรับในระหวางป

2560
บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด

2559

2560

2559

(828)

118

-

-

บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอชดี

2,586

560

-

-

บริษัท เวียดนาม วิสิบิลิตี้ ทารเก็ต จํากัด

1,445

1,489

437

576

รวม

3,203

2,167

437

576

14.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมที่มีสาระสําคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน
(หนวย : ลานบาท)
บริษัท เอ็มวิชั่น
ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท เอ็มวิชั่น
ออพติคอล อินดัสตรี้
เอสดีเอ็น บีเอชดี

บริษัท เวียดนาม
วิสิบิลิตี้ ทารเก็ต จํากัด

2560

2559

2560

2559

2560

2559

สินทรัพยหมุนเวียน

34

38

29

26

69

73

สินทรัพยไมหมุนเวียน

13

16

2

1

34

44

หนี้สินหมุนเวียน

(18)

(23)

(10)

(14)

(48)

(50)

หนี้สินไมหมุนเวียน

-

-

-

-

(3)

(10)

สินทรัพยสุทธิ

29

31

21

13

52

57

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)

33%

33%

33%

33%

33%

33%

สัดสวนตามสวนไดเสียของกิจการ
ในสินทรัพยสุทธิ

9.6

10.2

7.0

4.3

17.1

18.8

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
และอื่นๆ

(1.1)

(0.9)

(0.2)

(0.1)

2.2

(0.5)

8.5

9.3

6.8

4.2

19.3

18.3

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสีย
ของกิจการในบริษัทรวม

173
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สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หนวย : ลานบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท เอ็มวิชั่น
บริษัท เอ็มวิชั่น
บริษัท เวียดนาม
ออพติคอล พีทีอี ลิมิเต็ด
ออพติคอล อินดัสตรี้
วิสิบิลิตี้ ทารเก็ต จํากัด
เอสดีเอ็น บีเอชดี
2560
2559
2560
2559
2560
2559
65.9
70.7
63.5
61.0
169.4
154.0
(2.5)
0.4
7.8
1.7
4.4
4.5
(2.5)
0.4
7.8
1.7
4.4
4.5

รายได
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคารและ เครื่องจักร เครื่องตกแตง
สวนปรับปรุง และอุปกรณ ติดตั้งและ ยานพาหนะ
ที่ดิน
อุปกรณ
สํานักงาน

ราคาทุน
1 มกราคม 2559
168,993
551,249
1,627,865
112,715
ซื้อเพิ่ม
5,417
5,151
โอนเขา/(ออก)
2,207
103,738
4,167
จําหนาย
(5,961)
(53,316)
(5,682)
31 ธันวาคม 2559
168,993
547,495
1,683,704
116,351
ซื้อเพิ่ม
3,020
5,381
โอนเขา/(ออก)
101,113
341,009
19,993
จําหนาย / ตัดจําหนาย
(200)
(6,522)
(6,711)
31 ธันวาคม 2560
168,993
648,408
2,021,211
135,014
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2559
304,482
1,222,917
92,302
คาเสื่อมราคาสําหรับป
32,678
97,354
8,912
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย / ตัดจําหนาย
(5,671)
(53,200)
(5,186)
31 ธันวาคม 2559
331,489
1,267,071
96,028
คาเสื่อมราคาสําหรับป
34,846
100,412
9,812
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย
(88)
(6,312)
(6,461)
31 ธันวาคม 2560
366,247
1,361,171
99,379
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
168,993
216,006
416,633
20,323
31 ธันวาคม 2560
168,993
282,161
660,040
35,635
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2559 (132 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2560 (137 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

34,308
760
21
(750)
34,339
49
69
(4,107)
30,350

สินทรัพย
ระหวาง
ดําเนินการ

36,384
446,014
(110,133)
372,265
112,328
(462,184)
22,409

รวม

2,531,514
457,342
(65,709)
2,923,147
120,778
(17,540)
3,026,385

28,563
1,760

-

1,648,264
140,704

(750)
29,573
1,810

-

(64,807)
1,724,161
146,880

(4,012)
27,371

-

4,766
2,979

372,265
22,409

(16,873)
1,854,168
1,198,986
1,172,217
140,704
146,880
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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(หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

อาคารและ เครื่องจักร เครื่องตกแตง
สวนปรับปรุง และอุปกรณ ติดตั้งและ ยานพาหนะ
ที่ดิน
อุปกรณ
สํานักงาน

ราคาทุน
1 มกราคม 2559
84,022
424,221
832,684
58,660
ซื้อเพิ่ม
2,348
3,143
โอนเขา/(ออก)
1,563
98,369
3,959
จําหนาย
(1,471)
(7,150)
(2,756)
31 ธันวาคม 2559
84,022
424,313
926,251
63,006
ซื้อเพิ่ม
14,478
3,399
โอนเขา/(ออก)
61,273
40,393
5,361
จําหนาย
(200)
(2,963)
(924)
31 ธันวาคม 2560
84,022
485,386
978,159
70,842
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2559
213,704
586,262
49,004
คาเสื่อมราคาสําหรับป
26,926
55,741
4,590
คาเสื่อมราคาสําหรับ
(1,471)
(7,143)
(2,746)
สวนที่จําหนาย
31 ธันวาคม 2559
239,159
634,860
50,848
คาเสื่อมราคาสําหรับป
29,835
67,020
5,801
คาเสื่อมราคาสําหรับ
(88)
(2,813)
(779)
สวนที่จําหนาย / ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2560
268,906
699,067
55,870
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
84,022
185,154
291,391
12,158
31 ธันวาคม 2560
84,022
216,480
279,092
14,972
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2559 (83 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2560 (97 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

สินทรัพย
ระหวาง
ดําเนินการ

รวม

22,170
21
(715)
21,476
40
69
(3,765)
17,820

17,336
154,059
(103,912)
67,483
45,384
(107,096)
5,771

1,439,093
159,550
(12,092)
1,586,551
63,301
(7,852)
1,642,000

19,571
771

-

868,541
88,028

(715)

-

(12,075)

19,627
743

-

944,494
103,399

(3,670)

-

(7,350)

16,700

-

1,040,543

1,849
1,120

67,483
5,771

642,057
601,457
88,028
103,399

ในระหวางป 2560 บริษัทยอยไดบันทึกดอกเบี้ยจายจํานวน 0.72 ลานบาท (2559: 0.98 ลานบาท) เปนสวนหนึ่งของตนทุน
สินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง โดยคํานวณจากอัตราตั้งขึ้นเปนทุนของสินทรัพย รอยละ 2.75 ถึง 3.25 ตอป (2559: รอยละ 2.75
ถึง 3.25 ตอป)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว แตยังใชงาน
อยู มูลคาตามบัญชีกอ นหักคาเสือ่ มราคาสะสมและคาเผือ่ การดอยคาของสินทรัพยดงั กลาวมีจาํ นวนเงิน 1,070.66 ลานบาท (2559: 998.72
ลานบาท) และเฉพาะบริษัทฯจํานวนเงิน 559.57 ลานบาท (2559: 527.44 ลานบาท)

รายงานประจํ า ปี 2560
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16. สินทรัพย ไมมีตัวตน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร

คาใชจายในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
รอตัดจาย

คาลิขสิทธิ์

รวม

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

ราคาทุน

58,477

32,594

76,392

167,463

หัก: คาตัดจําหนายสะสม

(43,442)

(25,726)

(76,392)

(145,560)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

15,035

6,868

-

21,903

31 ธันวาคม 2560 :

31 ธันวาคม 2559 :

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร

คาใชจายในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
รอตัดจาย

คาลิขสิทธิ์

รวม

ราคาทุน

38,522

33,564

74,911

146,997

หัก : คาตัดจําหนายสะสม

(32,174)

(27,669)

(74,911)

(134,754)

6,348

5,895

-

12,243

ราคาทุน

35,225

32,594

74,911

142,730

หัก: คาตัดจําหนายสะสม

(28,573)

(25,726)

(74,911)

(129,210)

6,652

6,868

-

13,520

31 ธันวาคม 2560 :

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ
31 ธันวาคม 2559 :

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2560 และ 2559 แสดงไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิตนป
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร
คาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑ
รอตัดจายเพิ่มขึ้น
คาตัดจําหนาย
มูลคาตามบัญชี - สุทธิปลายป

งบการเงินรวม
2560
2559
21,903
20,974
4,366
5,175

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
13,520
16,412
3,297
218

970
(6,815)
20,424

970
(5,544)
12,243

3,394
(7,640)
21,903

17. เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
ทรัสตรีซีท
รวม

3,394
(6,504)
13,520

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
216,000
60,000
177,105
182,821
393,105
242,821

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
199,000
60,000
199,000
60,000

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหนี้ทรัสตรีซีทและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา ภายใต
เงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมขางตน บริษัทฯ และบริษัทยอย จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข และขอจํากัดตางๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกลาว
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหนี้ทรัสตรีซีทและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯ คํ้าประกันโดยบริษัทยอยบางสวน
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหนี้ทรัสตรีซีทและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทยอยคํ้าประกันโดยบริษัทฯ

18. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

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

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
59
20
127,770
232,889
337
1,252
39,001
64,759
35,303
42,060
1,335
1,275
203,805
342,255

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
4,106
8,507
52,643
187,438
266
203
14,061
44,129
23,928
28,180
179
435
95,183
268,892
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19. เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย

12,000

24,000

หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ซึ่งสวนหนึ่งเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10)

(12,000)
6,000

(12,000)
12,000
12,000

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

ยอดคงเหลือ ณ วันตนป

24,000

36,000

หัก : จายชําระคืนในระหวางป

(6,536)

(9,085)

(5,464)

(2,915)

12,000

24,000

กลับรายการเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายป

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายที่ถึงกําหนดชําระเปนจํานวนเงิน 12 ลานบาท
(2559: 12 ลานบาท) อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจายชําระคืนเงินลงทุนในบริษัทยอยคางจายเปนจํานวนเงิน 6.5 ลานบาท (2559: 9.1 ลาน
บาท) และบริษทั ฯ ไดกลับรายการเงินลงทุนในบริษทั ยอยคางจายจํานวน 5.5 ลานบาท (2559: 2.9 ลานบาท) ซึง่ เปนไปตามเงือ่ นไขเกีย่ วกับ
ผลประกอบการของบริษัทยอยที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายหุน ทั้งนี้บริษัทฯ ไมมีภาระที่ตองจายชําระเงินจํานวน 5.5 ลานบาท (2559: 2.9
ลานบาท) อีกตอไป โดยบริษทั ฯรับรูเ ปนรายไดอนื่ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
20. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

98,806

25,833

-

-

หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

(35,623)

(14,622)

-

-

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

63,183

11,211

-

-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

ยอดคงเหลือ ณ วันตนป

25,833

-

-

-

บวก: รับเงินกูยืมระหวางป

86,988

25,833

-

-

858

-

-

-

หัก: ชําระคืนระหวางป

(14,873)

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันปลายป

98,806

25,833

-

-

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดเขาทําสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 6 ลานยูโร เงินกูยืม
ดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยอางอิง EURO LIBOR 3 เดือน และมีกําหนดชําระคืนเปนรายงวดทุก 3 เดือน จํานวน 20 งวด ตาม
เงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ยอยมียอดคงเหลือของเงินกูย มื เปนจํานวน 0.8 ลานยูโร หรือเทียบเทาประมาณ
30.1 ลานบาท (2559: 0.4 ลานยูโรหรือเทียบเทาประมาณ 14.9 ลานบาท)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 บริษัทยอยดังกลาวขางตนไดเขาทําสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินอีกแหงหนึ่งในวงเงิน 144 ลานบาท
เงินกูย มื ดังกลาวคิดดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ อางอิง MLR และมีกาํ หนดชําระคืนเปนรายเดือนจํานวน 60 งวด ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินกูยืมเปนจํานวน 68.7 ลานบาท (2559: 10.9 ลานบาท)
เงินกูยืมของบริษัทยอยคํ้าประกันโดยบริษัทฯ สัญญาเงินกูยืมดังกลาวไดกําหนดเงื่อนไขบางประการที่บริษัทยอยตองถือปฏิบัติ เชน
การดํารงอัตราสวนทางการเงินตางๆ เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงิน 5.1 ลานยูโร และ 64.4
ลานบาท (2559: 5.6 ลานยูโร และ 133.1 ลานบาท)
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21. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและตามโครงการผลตอบแทน
พนักงานอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

60,526

56,935

37,596

30,127

ตนทุนบริการในปจจุบัน

4,512

3,794

2,904

2,236

ตนทุนดอกเบี้ย

1,408

1,317

907

717

528

1,320

414

1,031

1,446

(1,898)

1,000

(1,339)

-

5,652

-

8,134

ผลประโยชนที่จายในระหวางป

(4,427)

(6,594)

(1,959)

(3,310)

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป

63,993

60,526

40,862

37,596

3,161

1,521

2,764

487

60,832

59,005

38,098

37,109

63,993

60,526

40,862

37,596

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป
สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน :

สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติ
ดานประชากรศาสตร
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ

สํารองผลประโยชนของพนักงาน
หมุนเวียน
ไมหมุนเวียน

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปนี้ ในสวนของกําไรหรือขาดทุน
(หนวย : พันบาท)

ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและการบริหาร
รวมคาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม
2560
2559
4,078
3,653
1,842
1,458
5,920
5,111

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,295
1,749
1,516
1,204
3,811
2,953
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั ฯ และบริษทั ยอย คาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขา งหนา เปนจํานวนประมาณ 3.2 ลานบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 2.8 ลานบาท) (2559: จํานวน 1.5 ลานบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 0.5 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอยประมาณ 12 ป (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ป) (2559: 12 ป งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ป)
สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
2559
2560
2559
(รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป)
อัตราคิดลด

2.7

3.0

2.7

3.0

อัตราการขึ้นเงินเดือน

4.0

4.0

4.0

4.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้
(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)
(หนวย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

อัตราคิดลด

(4,422)

5,000

(3,091)

3,512

อัตราการขึ้นเงินเดือน

5,057

(4,576)

3,469

(3,121)
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22. เงินปนผลจาย
เงินปนผลที่ประกาศจายในป 2560 และ 2559 ประกอบดวย
อนุมัติโดย

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

เงินปนผลตอหุน วันที่จายเงินปนผล
(บาท)

บริษัทฯ ป 2560

เงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
ของป 2559
วันที่ 5 เมษายน 2560

151.78

0.32

4 พฤษภาคม 2560

เงินปนผลระหวางกาล
จากผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560
ถึง 30 มิถุนายน 2560

37.95

0.08

8 กันยายน 2560

189.73

0.40

เงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
ของป 2558
วันที่ 5 เมษายน 2559

142.30

0.30

4 พฤษภาคม 2559

เงินปนผลระหวางกาล
จากผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
ถึง 30 มิถุนายน 2559

47.43

0.10

9 กันยายน 2559

189.73

0.40

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
วันที่ 9 สิงหาคม 2560

รวมป 2559
ป 2559

รวมป 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
23. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสว นหนึง่
ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารอง
นี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวน
แลว สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถจายเปนเงินปนผลได

24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย และพนักงานไดรว มกันจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
ซึง่ ประกอบดวยเงินทีพ่ นักงานจายสะสมในอัตรารอยละ 3 - 15 ของเงินเดือนและเงินทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ยอย จายสมทบใหในอัตรา
รอยละ 5 - 9 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบีไทย พรินซิเพิล จํากัด และ
จะถูกจายใหกบั พนักงานในกรณีทอี่ อกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย ในระหวางปปจ จุบนั บริษทั ฯ และ
บริษทั ยอย รับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 17.8 ลานบาท (2559: 9.3 ลานบาท) เฉพาะบริษัทฯ 12.8 ลานบาท (2559:
5.5 ลานบาท)

25. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน

465,408

447,207

333,070

281,682

คาเสื่อมราคา

146,880

140,704

103,399

88,028

6,815

7,640

5,544

6,504

คาสาธารณูปโภค

116,316

99,443

79,909

65,688

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป

623,577

597,714

534,714

508,420

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา

(157,331)

22,093

(86,720)

(2,024)

รายการปรับลดลงของมูลคาสินคา
(โอนกลับรายการ)

(7,568)

11,330

10,048

3,885

คาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุน

-

-

12,540

-

คาตัดจําหนาย

183

รายงานประจํ า ปี 2560

26. ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

40,133

58,272

69

14,735

782

(1,607)

(3,407)

1,962

40,915

56,665

(3,338)

16,697

ภาษีเงินไดปจจุบัน :
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน

จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
สรุปไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

(395)

(1,015)

(283)

(1,565)

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับผลขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

224,371

307,032

175,348

257,869

20%

20%

20%

20%

44,874

61,406

35,070

51,574

225

397

87

139

(5,541)

(5,682)

(5,019)

(4,622)

-

-

(33,487)

(30,205)

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :
คาใชจายตองหาม
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
รายไดที่ไดรับยกเวนภาษี
อื่นๆ

1,357

544

11

(189)

รวม

(3,959)

(4,741)

(38,408)

(34,877)

ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน

40,915

56,665

(3,338)

16,697

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2,019

1,713

12

3

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ

9,203

10,717

4,949

2,939

-

-

2,508

-

1,691

3,181

1,691

3,181

12,799

12,105

8,172

7,519

4,081

2,368

-

-

29,793

30,084

17,332

13,642

475

379

-

-

475

379

-

-

29,318

29,705

17,332

13,642

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุน
คาตัดจําหนายสะสม - คอมพิวเตอรซอฟตแวร
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดินและอาคาร
รวม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
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27. สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน ดังนี้
บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน)
1. บัตรสงเสริมเลขที่ 4392/2547 (11-1162/สอ./2534) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือ
สวนประกอบ ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออกและสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไปตั้งแต
วันที่ 2 พฤษภาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 และปจจุบนั บริษทั ฯ ไดรบั การขยายระยะเวลาไปเปนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2562
2. บัตรสงเสริมเลขที่ 4391/2547 (6-1343/2542) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ
ทัง้ นี้ ภายใตเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกลาวไดรบั ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจาํ เปนทีต่ อ งนําเขา
มาจากตางประเทศเพือ่ ใชในการผลิตเพือ่ การสงออกและสําหรับของทีน่ าํ เขามาเพือ่ สงกลับออกไปตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2548
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
3. บัตรสงเสริมเลขที่ 4022/2547 (4-1578/2543) ลงวันที่ 5 มกราคม 2547 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ ทัง้ นี้
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามา
จากตางประเทศเพือ่ ใชในการผลิตเพือ่ การสงออกและสําหรับของทีน่ าํ เขามาเพือ่ สงกลับออกไปตัง้ แตวนั ที่ 7 ธันวาคม 2548 จนถึง
วันที่ 6 ธันวาคม 2552 และปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 6 ธันวาคม 2562
4. บัตรสงเสริมเลขที่ 1310/2546 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2546 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ ทั้งนี้ ภายใต
เงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวประกอบดวย
4.1 ไดรบั ลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครือ่ งจักรกึง่ หนึง่ ตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอนุมตั เิ วนแตรายการเครือ่ งจักรทีม่ อี ากร
ขาเขาตํ่ากวารอยละสิบจะไมไดรับลดหยอน
4.2 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศ เพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก
ตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 และปจจุบันบริษัทฯไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2561
4.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 จนถึง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 และปจจุบันบริษัทฯไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2561
บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด
1. บัตรสงเสริมเลขที่ 4074/2531 (6-1027/สอ./2523) ลงวันที่ 29 มกราคม 2531 สําหรับการผลิตเลนสสายตาเอียงและเลนสแวนตา
นิรภัยใชในโรงงาน ทัง้ นี้ ภายใตเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกลาวไดรบั ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุ
จําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออกและสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออก ซึ่งบัตร
สงเสริมดังกลาวไมไดระบุระยะเวลาครบกําหนด
2. บัตรสงเสริมเลขที่ 4075/2531 (4-1059/สอ./2547) ลงวันที่ 29 มกราคม 2531 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวน
ประกอบ ซึ่งเปนการขยายกําลังการผลิตสําหรับการผลิตที่ไดรับการสงเสริมในบัตรเลขที่ 4074/2531 (6-1027/สอ./2523) ทั้งนี้
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามา
จากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออกและสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออก ซึ่งบัตรสงเสริมดังกลาวไมไดระบุ
ระยะเวลาครบกําหนด
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3. บัตรสงเสริมเลขที่ 4818/2548 (6-1169/2541) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ
ทัง้ นี้ ภายใตเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกลาวไดรบั ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจาํ เปนทีต่ อ งนําเขา
มาจากตางประเทศเพือ่ ใชในการผลิตเพือ่ การสงออกและสําหรับของทีน่ าํ เขามาเพือ่ สงกลับออกไปตัง้ แตวนั ที่ 21 มิถนุ ายน 2548
จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2550 และปจจุบันบริษัทยอยไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2561
4. บัตรสงเสริมเลขที่ 1201/อ./2543 ลงวันที่ 25 เมษายน 2543 สําหรับการผลิตเลนสทําดวยแวนตาเคลือบลดแสงสะทอน ทั้งนี้
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวประกอบดวย
4.1 ใหไดรับอนุญาตินําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้งสอง
ประเภทนีเ้ ขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูใ นราชอาณาจักรเทาทีค่ ณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร และใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ไดรับอนุญาต
ทํางานเฉพาะตําแหนงหนาทีก่ ารทํางานทีค่ ณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาทีไ่ ดรบั อนุญาติใหอยูใ นราช
อาณาจักร
4.2 ไดรับยกเวนอากรขาเขาและหรือภาษีการคาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
4.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออกจนกวาจะได
รับยกเวนจากกรมศุลกากร
4.4 ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได
บัตรสงเสริมดังกลาวไมไดระบุระยะเวลาครบกําหนด
5. บัตรสงเสริมเลขที่ 4349/2547 (4-1027/2544) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2547 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ
ทัง้ นี้ ภายใตเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกลาวไดรบั ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจาํ เปนทีต่ อ งนําเขา
มาจากตางประเทศเพือ่ ใชในการผลิตเพือ่ การสงออกและสําหรับของทีน่ าํ เขามาเพือ่ สงกลับออกไปตัง้ แตวนั ที่ 3 กุมภาพันธ 2547
จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2549 และปจจุบันบริษัทยอยไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ 2563
6. บัตรสงเสริมเลขที่ 5358/2547 (3-1553/อ./2543) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 สําหรับการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ
ทัง้ นี้ ภายใตเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกลาวไดรบั ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจาํ เปนทีต่ อ งนําเขา
มาจากตางประเทศเพือ่ ใชในการผลิตเพือ่ การสงออกและสําหรับของทีน่ าํ เขามาเพือ่ สงกลับออกไปตัง้ แตวนั ที่ 2 มิถนุ ายน 2547 จนถึง
วันที่ 1 มิถุนายน 2549 และปจจุบัน บริษัทยอยไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ 2563
7. บัตรสงเสริมเลขที่ 59-1240-1-00-1-0 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 สําหรับการผลิตเลนสสายตาหรือแวนตา ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไข
ที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวประกอบดวย
7.1 ใหไดรับอนุญาตินําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้งสอง
ประเภทนีเ้ ขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูใ นราชอาณาจักรเทาทีค่ ณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร และใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ไดรับอนุญาต
ทํางานเฉพาะตําแหนงหนาทีก่ ารทํางานทีค่ ณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาทีไ่ ดรบั อนุญาติใหอยูใ นราช
อาณาจักร
7.2 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
7.3 ไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลสําหรับกําไรสุทธิทไี่ ดจากการประกอบกิจการทีไ่ ดรบั การสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100
ของเงินลงทุน ไมรวมที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลา 5 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากกการประกอบกิจการนั้น
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กรณีทกี่ จิ การประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาทีไ่ ดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล ผูไ ดรบั การสงเสริมจะไดรบั อนุญาต
ใหนาํ ผลขาดทุนประจําปทเี่ กิดขึน้ ในระหวางนัน้ ไปหักออกจากกําไรสุทธิทเี่ กิดขึน้ ภายหลังระยะเวลาทีไ่ ดรบั การยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันที่พนกําหนด โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายป
ก็ได
7.4 ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
7.5 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก
เปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันนําเขาครั้งแรก
7.6 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันนําเขา
ครั้งแรก
บริษัทยอยเริ่มใชสิทธิตามบัตรสงเสริมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยมีรายไดจากการสงออกจากกิจการที่ไดรับการสง
เสริมการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 0.006 ลานบาท (2559: ไมมี)
บริษัท โพลี ซัน จํากัด
1. บัตรสงเสริมเลขที่ 4319/2547 (4-1548/อ./2541) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2547 สําหรับการผลิตเลนสแวนตากันแดด ทั้งนี้ ภายใต
เงือ่ นไขทีก่ าํ หนดบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกลาวไดรบั ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจาํ เปนทีต่ อ งนําเขามาจากตาง
ประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออกและสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไปตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2547 จนถึงวันที่
5 มกราคม 2549 และปจจุบันบริษัทยอยไดรับการขยายระยะเวลาไปเปนสิ้นสุดวันที่ 5 มกราคม 2563
ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอย ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน

28. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

29. สวนงานดําเนินงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดรับ
และสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทยอย จัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ
และบริการ โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรที่ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และจําหนายทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ซึ่ง
บริษัทฯและบริษัทยอย มีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 สวนงาน ดังนี้
1. สวนงานเลนสพลาสติกและเลนสกระจกเปนสวนงานที่ทําการผลิตและจําหนายเลนสสําหรับแวนตา
2. สวนงานสินคาและบริการอืน่ ไดแก การขายแมแบบพิมพแกว สินคาซือ้ มาเพือ่ ขายตอ การรับจางประกอบแวนและการใหบริการ
เคลือบเคมีผิวแข็งและเคลือบเคมีตัดแสงสะทอน
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บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีการรวมสวนงานดําเนินงานเพื่อแสดงเปนสวนงานที่รายงานขางตน
ผูม อี าํ นาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพือ่ วัตถุประสงคในการตัดสินใจเกีย่ วกับ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือ
ขาดทุนจากการดําเนินงาน ซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
ราคาโอนระหวางสวนงานดําเนินงานเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางสวนงานดําเนินงาน
ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ และบริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 10
รายไดระหวางสวนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแลว
ขอมูลรายไดและกําไรและสินทรัพยรวมของสวนงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 มีดังตอไปนี้

สินทรัพยรวมของสวนงาน
เงินลงทุนในบริษัทรวมที่บันทึก
ตามวิธีสวนไดเสีย
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย
ไมหมุนเวียนที่ไมรวมสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
เงินปนผลรับ
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาใชจายทางการเงิน
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

รายไดจากการขายและบริการ
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดจากการขายใหลูกคาภายนอก
• ในประเทศ
• ตางประเทศ
155
85
1,726
1,966
417

163

85
1,645
1,893
371

เลนสพลาสติกและ
เลนสกระจก
2560
2559

1
129
152
70

22

2560

1
112
155
61

42

2559

รายไดคาบริการ

3
15
70
27

52

2560

2
8
80
3

70

2559

2,873
325

(34)

88
1,846
2,201
481
85
151
17
(50)
(219)
(4)
(57)
404

267

2559

2,892

89
1,789
2,115
468
80
167
(14)
(52)
(253)
(10)
(41)
345

237

2560

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อื่นๆ
รวมสวนงาน

9

35

(255)

(237)
(2)
(45)
(167)
43
3
6
(162)

(237)

2560

(7)

31

(281)

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

(267)

2559

รายการตัดบัญชี

(25)

35

2,637

89
1,789
1,878
466
35
(14)
(52)
(210)
3
(4)
(41)
183

-

2560

318

31

2,592

88
1,846
1,934
484
55
17
(50)
(200)
2
(1)
(57)
250

-

2559

งบการเงินรวม

(หนวย : ลานบาท)
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ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร
รายไดจากลูกคาภายนอกกําหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกคา
(หนวย : พันบาท)
2560

2559

88,303

87,548

ภูมิภาคยุโรป

821,276

774,324

ภูมิภาคออสเตรเลีย

670,818

648,134

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค

209,730

305,669

ภูมิภาคอเมริกา

77,396

107,771

10,069
1,877,592

10,548
1,933,994

รายไดจากลูกคาภายนอก
ในประเทศ
ประเทศไทย
ตางประเทศ

ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง
รวม

บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินกิจการในเขตภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้น สินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือ
เปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว
ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
ในป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวนสองราย (2559: จํานวนสองราย) ที่มีมูลคามากกวารอยละ
10 ของรายไดรวมของกิจการ ซึ่งมาจากสวนงานเลนสพลาสติกและเลนสกระจก และรายไดคาบริการ
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30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา นอกเหนือจากที่เปดเผยไว
ในหมายเหตุอื่นดังนี้
30.1 บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีภาระผูกพันเกีย่ วเนือ่ งกับสัญญาซือ้ วัตถุดบิ เปนจํานวนเงิน 20.5 ลานบาท 33.1 ลานเยน 2.1 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 ลานยูโร และ 0.1 ลานปอนด หรือเทียบเทาประมาณ 111.3 ลานบาท (2559: 15.5 ลานบาท 35.5
ลานเยน 3.2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.3 ลานยูโร และ 0.1 ลานปอนด หรือเทียบเทาประมาณ 154.5 ลานบาท) และ
เฉพาะของบริษทั ฯ เปนจํานวนเงิน 9.5 ลานบาท 32.3 ลานเยน 1.9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.2 ลานยูโร หรือเทียบเทา
ประมาณ 88.3 ลานบาท (2559: 5.7 ลานบาท 35.0 ลานเยน 2.7 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.2 ลานยูโร หรือเทียบเทา
ประมาณ 125.2 ลานบาท)
30.2 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนังสือคํ้าประกันที่ธนาคารออกใหในนามของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนจํานวนเงินประมาณ
19.9 ลานบาท (2559: 29.6 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 12.0 ลานบาท (2559: 13.4 ลานบาท) ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยหนังสือ
คํ้าประกันดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

การจายชําระเงินคาภาษีใหกรมศุลกากร
การใชไฟฟา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

3.9

13.6

2.9

4.3

16.0

16.0

9.1

9.1

19.9

29.6

12.0

13.4

30.3 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการเปนจํานวนเงินเดือนละประมาณ 2.1 ลานบาท (2559: 1.6
ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ เดือนละประมาณ 1.1 ลานบาท (2559: 0.9 ลานบาท)
30.4 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาการบํารุงรักษาซอฟตแวรคอมพิวเตอร ปละประมาณ 2.9 ลานบาท (2559: 2.9
ลานบาท)
30.5 บริษัทยอย ไมมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาที่ดินจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (2559: 0.8 ลานบาท)
30.6 บริษัทยอย มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาอาคารคลังสินคาจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนจํานวนเงินรวม 0.2 ลานบาท
(2559: ไมมี)
30.7 บริษัทยอย มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญากอสรางอาคารโรงงาน บอบําบัดนํ้าเสีย ติดตั้งระบบไฟฟาและซื้อเครื่องจักรเปน
จํานวนเงิน 12.8 ลานบาท และ 0.3 ลานยูโร หรือเทียบเทาประมาณ 25.2 ลานบาท (2559: บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระ
ผูกพันรายจายฝายทุนจํานวน 22.2 ลานบาท และ 0.5 ลานยูโร หรือเทียบเทาประมาณ 42.5 ลานบาท และเฉพาะของ
บริษัทฯ จํานวน 6.8 ลานบาท)
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30.8 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชารถยนต อายุของสัญญามีระยะเวลา 5 ป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีจาํ นวนเงินขัน้ ตํา่ ทีต่ อ งจายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใตสญ
ั ญา
เชาดําเนินงาน ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

ภายใน 1 ป

3.3

2.5

3.0

2.2

มากกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป

6.0

4.7

5.5

3.9

จายชําระภายใน

ในระหวางป 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายตามสัญญาเชาที่รับรูแลวในกําไรหรือขาดทุนเปนจํานวนเงิน 3.3
ลานบาท (2559: 2.8 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ 3.0 ลานบาท (2559: 2.5 ลานบาท)

31. การค้ําประกันระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอยแกธนาคารจํานวน 68.7 ลานบาท และ 5.3 ลานยูโร หรือเทียบเทาประมาณ 275.1 ลานบาท (2559: 29.5 ลานบาท และ 4.8 ลาน
ยูโร หรือเทียบเทาประมาณ 217.8 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีภาระคํา้ ประกันวงเงินสินเชือ่ ของบริษทั โพลี ซัน จํากัด ซึง่ เปนบริษทั ยอยแกธนาคารจํานวน
17 ลานบาท (2559: ไมมี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท อุตสาหกรรมแวนตาไทย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยมีภาระคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ
แกธนาคารจํานวน 107 ลานบาท (2559: 63.3 ลานบาท)
การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันตอบริษัทฯ และบริษัทยอย นานเทาที่ภาระหนี้สินยังไมไดชําระ บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการคิด
คาธรรมเนียมการคํ้าประกันดังกลาวในอัตรารอยละ 1.5 ตอป
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32. ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหรือเปดเผย
มูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

893

-

893

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

884

-

884

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ
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33. เครื่องมือทางการเงิน
33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ ตามทีน่ ยิ ามอยูใ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปด
เผยขอมูลสําหรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนีก้ ารคา เงินใหกยู มื ระยะสัน้
เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และ
มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม และลูกหนี้อื่น ฝายบริหาร
ควบคุมความเสีย่ งนีโ้ ดยการกําหนดใหมนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บริษทั ฯ และบริษทั ยอย
จึงไมคาดวาจะไดรบั ความเสียหายทีเ่ ปนสาระสําคัญจากการใหสนิ เชือ่ นอกจากนี้ การใหสนิ เชือ่ ของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย
ไมมกี ารกระจุกตัวเนือ่ งจากบริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีฐานของลูกคาทีห่ ลากหลายและมีอยูจ าํ นวนมากราย จํานวนเงินสูงสุด
ที่บริษัทฯ และบริษัทยอย อาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม และลูกหนี้
อื่นที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ าํ คัญ อันเกีย่ วเนือ่ งกับมีเงินฝากธนาคาร เงินใหกยู มื ระยะสัน้ เงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
สวนใหญจดั อยูใ นประเภทระยะสัน้ และมีอตั ราดอกเบีย้ ปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาดหรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกลเคียงกับ
อัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทยอย จึงอยูในระดับตํ่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
และสําหรับสินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบกําหนด หรือวันทีม่ กี ารกําหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้

199.55

-

8.13

8.13

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ
ที่ไมเกี่ยวของกัน

98.81

98.81

-

-

-

-

393.10

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน

เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

-

-

-

393.10

-

-

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร

หนี้สินทางการเงิน

-

-

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา

-

-

199.55

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

สินทรัพยทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
1 ป

215.81

-

12.00

-

203.81

-

273.16

-

272.27

0.89

-

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

งบการเงินรวม

707.72

98.81

12.00

-

203.81

393.10

480.84

8.13

272.27

0.89

199.55

รวม

EURO
LIBOR
3 เดือน, MLR

-

-

-

MMR

6.00

-

-

0.05 - 0.38

209.00

-

-

10.00

-

199.00

8.13

8.13

-

-

-

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
คงที่ภายใน
1 ป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

-

-

-

-

-

79.65

-

-

-

79.65

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

107.18

-

12.00

-

95.18

-

138.04

-

137.15

0.89

-

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

316.18

-

12.00

10.00

95.18

199.00

225.82

8.13

137.15

0.89

79.65

รวม

-

-

3.00

-

MMR

6.00

-

-

0.05 - 0.38

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

(หนวย : ลานบาท)
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179.97

-

-

-

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน

25.83

25.83

-

-

-

-

242.82

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน

เงินลงทุนในบริษัทยอยคางจาย

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

-

-

-

242.82

-

-

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร

หนี้สินทางการเงิน

-

-

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา

-

-

179.97

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

สินทรัพยทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
1 ป

366.25

-

24.00

-

342.25

-

352.72

-

351.84

0.88

-

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

งบการเงินรวม

634.90

25.83

24.00

-

342.25

242.82

532.69

-

351.84

0.88

179.97

รวม

EURO
LIBOR
3 เดือน, MLR

-

-

-

MMR

-

-

-

0.05 - 0.38

80.00

-

-

20.00

-

60.00

11.00

11.00

-

-

-

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
คงที่ภายใน
1 ป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

-

-

-

-

-

93.64

-

-

-

93.64

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

292.89

-

24.00

-

268.89

-

225.65

-

224.77

0.88

-

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

372.89

-

24.00

20.00

268.89

60.00

330.29

11.00

224.77

0.88

93.64

รวม

-

-

1.04

-

MMR

1.04

-

-

0.05 - 0.38

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

(หนวย : ลานบาท)
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รายงานประจํ า ปี 2560
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ าํ คัญอันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ หรือขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษทั ฯ
และบริษทั ยอย ไดตกลงทําสัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึง่ สวนใหญมอี ายุสญ
ั ญาไมเกินหนึง่ ปเพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือในการ
บริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ และบริษัทยอย มียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สกุลเงิน

งบการเงินรวม
สินทรัพย

หนี้สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย

สินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สิน

(บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ)

ริงกิตมาเลเซีย
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ดอลลารสิงคโปร
ยูโร
เยน
ปอนดสเตอรลิง

8,714
9,201,399

-

-

3,148,267

4,564,827

-

8.0379

964,312

32.6407

5,089

24.4157

215,797

38.9753

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

0.2894

1,001,606

-

5,089
768,387

73,106

260,096

-

2,300

43.9241
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สกุลเงิน

งบการเงินรวม
สินทรัพย

หนี้สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย

สินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สิน

(บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ)

ริงกิตมาเลเซีย
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ดอลลารสิงคโปร
ยูโร

4,561
11,932,778
2,025,941

เยน

-

-

-

7.9714

4,621,103

6,550,895

3,712,791

35.7843

350

24.7612

1,619,637

37.7066

8,844,788 39,838,479

0.3075

350
7,233,326

13,832,356 40,215,279

ปอนดสเตอรลิง

-

182,572

1,351,339

-

-

43.9594

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
33.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินสวนใหญของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย จัดอยูใ นประเภทระยะสัน้ หรือมีอตั ราดอกเบีย้ ใกลเคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทยอย จึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคา
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

34. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และเสริมสรางมูลคาการถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.43:1 (2559: 0.40:1) และเฉพาะบริษัทฯ: 0.25:1 (2559:
0.29:1)

35. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2561

