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เร่ือง ประกาศรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บสิทธ์ิเขา้เยีย่มชมโรงงาน  TOG ในวนัศกุร์ท่ี  25 พฤษภาคม 2561 

เวลา 10.00 - 13:00 น.  ณ  บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 

สอบถามข้อมลู: คุณจิราวรรณ นามารถ โทรศพัท ์ 02-440-0506 ต่อ 115 หรือ 063-903-0780 

  
รายช่ือผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าเยีย่มชมโรงงาน จ านวน 50 ท่าน 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล  ล าดบั ช่ือ-นามสกุล  
1 คุณ วิสุทธ์ิ เปรมจิตตเ์สถียร 26 คุณ ปรีชา สุขเจริญชยักุล 
2 คุณ รัชนี บุญธมั 27 คุณ พิชญา ศรียะศกัด์ิ 
3 คุณ ฐิติศกัด์ิ เจริญทวีทรัพย ์ 28 คุณ สมศกัด์ิ แสนสุขโสภา 
4 คุณ ปรีชา เกิดแกว้ฟ้า 29 คุณ มานะ พิชญพ์ฒันะ 
5 คุณ สาวิตร แสงจนัทร์ 30 คุณ มลิวลัย ์เทพสุภรณ์กุล 
6 คุณ ววิฒัน์ โภคทรัพย ์ 31 คุณ ณัฐนนัท ์โชติขจรไทย 
7 คุณ สุรฑิณ จุฬาโอฬาร 32 คุณ นรรัตน์ เลาหกุลเวทิต 
8 คุณ ณรงค ์ฐิตบุญนิมิต 33 คุณ สมศกัด์ิ พงศพ์นัธุ ์
9 คุณ ธวชัชยั บุปผรัตน ์ 34 คุณ จิตติมา รักไทยแสนทว ี
10 คุณ ประพนัธ ์จริยานุเคราะห์ 35 คุณ มรุต บูรณโชคไพศาล 
11 คุณ รุ่ง ศวิารัตน ์ 36 คุณ ทวีศกัด์ิ ไพศาลภาณุมาศ 
12 คุณ มาลี กิจเวคิน 37 คุณ สุวิมล ศุภองคป์ระภา 
13 คุณ พชร แกว้นุกูล 38 คุณ มานพ เกราะทอง 
14 คุณ โสณ อุดมวรภณัฑ ์ 39 คุณ อนนัต ์พนัธพ์ิพฒัไพบูลย ์
15 คุณ เอกพงศ ์โสภณอุดมพร 40 คุณ ธนินทรั์ฐ ล้ิมภทัรนนัท ์
16 คุณ ประสิทธ์ิ รักไทยแสนทว ี 41 คุณ สรศกัด์ิ พรรณพูนศกัด์ิ 
17 คุณ กิตติคุณ พิศาลวงศว์าน 42 คุณ รุจิรดา ธีรากร 
18 คุณ สาโรจน์ ยทุธไตร 43 คุณ สุรชยั เอ่ียมแจ๋ 
19 คุณ รัตวรรณ ธาดารัตนมงคล 44 คุณ ชูชาติ โสภณวิชากุล 
20 คุณ สมชาย ภทัรประดบัวงศ ์ 45 คุณ สุจินต ์ศรีปัญญาพล 
21 คุณ พรพงษ ์ภูริปัญญาวงศ ์ 46 คุณ ลาวลัย ์รัตนลือชากุล 
22 คุณ เดชา จารุรัตนานนท ์ 47 คุณ บุษยมาส รักสยาม 
23 คุณ คฤทธ์ิ ชูธรรมสถิตย ์ 48 คุณ บุญชยั พนัธสิ์นยนืยง 
24 คุณ นิรันดร์ จิตประกอบ 49 คุณ วีรวรรณ มหาพรรณ 
25 คุณ สมโชค ประเสริฐวินิจกุล 50 คุณ วิทยา บูรณะประเสริฐสุข 
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ก าหนดการเยีย่มชมโรงงาน บริษัท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 
วนัศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 

 
 กรุณาน าบตัรประชาชนมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวนังาน 

 กรุณาแต่งกายสุภาพ กางเกงขายาว และสวมรองเทา้ส้นเต้ีย,หุม้ส้น เพื่อความสะดวกในการเดินชมโรงงาน 

 ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

เวลา กจิกรรม 

09.00 น. ลงทะเบียนและออกเดินทางจาก อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ 
(จุดนดัขึน้รถ: หน้าประชาสัมพนัธ์ ช้ัน 1 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถ.กรุงธนบุรี) 

10.00 น. รับประทานอาหารว่าง ณ TOG HALL บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) อ.บางบวัทอง  

10.15 น.  กล่าวตอ้นรับโดย คุณธรณ์ ประจกัษธ์รรม กรรมการจดัการ บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) 
 ชมวีดีทศัน์เก่ียวกบัประวติับริษทัและกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก 
 แนะน าขอ้ปฏิบติัเร่ืองความปลอดภยัในการเชา้ชมโรงงาน 

  10.30 น. เดินเยีย่มชมกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก 
 กระบวนการผลิตเลนส์เลนส์สายตาพลาสติกดว้ยกระบวนการหล่อ 
 กระบวนการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล THE NEW RX AUTOMATION 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (บุฟเฟ่ต)์ 

13.00 น. กล่าวขอบคุณโดย คุณธรณ์ ประจกัษธ์รรม กรรมการจดัการ บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) 

14.00 น. เดินทางกลบัถึง อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ 

 
ข้อปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 

1. ผูเ้ขา้เยีย่มชมบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด  
1.1 ตอ้งสวมรองเทา้หุม้ส้น ,ที่คลุมรองเทา้ หรือ รองเทา้ Visitor ท่ีแต่ละฝ่ายผลิตจดัให ้ก่อนเขา้ภายในโรงงานทุกคร้ัง 
1.2 หา้มน าอาหาร เคร่ืองด่ืม เขา้ภายในโรงงานโดยเดด็ขาด 
1.3 หา้มสูบบุหร่ี ถ่มน ้าลาย ภายในโรงงานโดยเดด็ขาด 
1.4 ตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ตามระเบียบการเขา้พื้นท่ีของแต่ละฝ่ายผลิต ซ่ึงอาจจะแตกต่างกนั อยา่ง

เคร่งครัด 
1.5 หา้มท าการบนัทึกภาพทุกประเภท เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูบ้ริหารที่รับผิดชอบ  

2. ในระหว่างเดินเยีย่มชม หา้ม จบัตอ้งผลิตภณัฑท์ุกชนิด 
3. หา้มเขา้ชมภายในโรงงาน โดยไม่มีพนกังานภายในบริษทัฯ และเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพ ที่ไดรั้บ

มอบหมายเป็นผูน้  าพาเดินเยีย่มชม 
4. การเดินเยีย่มชมภายในโรงงาน จะตอ้งเดินในบริเวณที่ก  าหนด Walk Way เท่านั้น หา้มเขา้ภายในสายการผลิตโดยไม่ไดรั้บอนุญาต

จากผูมี้อ  านาจ 
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แผนที่จุดขึน้รถตู้ 
หนา้ประชาสมัพนัธ ์ชั้น 1 อาคารสินสาทร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 
ผู้ประสานงาน: จิราวรรณ นามารถ โทรศพัท ์063-903-0780 
การเดนิทาง 

 รถไฟฟ้าบีทีเอส  สถานีกรุงธนบุรี (ทางออก 1) 
 รถประจ าทางสาย 3, 76, 84, 105, 547 

 
แผนที่โรงงาน บริษัท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 

 


